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különb példát és fegyvert hoznak magukkal, s mindez az
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pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az egynyelvű és egyszokású
ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom
neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad
és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartóz
kodjanak, mintsem másutt lakjanak.
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Bevezető
A nemzetiségi

kérdés a Kárpát-medencében évszázados probléma,

melynek megoldatlansága számos tragikus eseményt eredményezett Magyarország történetében. A nemzetiségek többségének jelenléte hazánkban 18.
századi eredetű, bár .jövevények” már az Árpád-korban éltek területünkön. A
török kiűzése után az országba érkezett etnikumok, akiknek nagy szerepük volt az
elnéptelenedett tájak termővé tételében, a társadalmi struktúrában elfoglalt helyük
szerint a mezőgazdasági népesség számát gyarapították. A századfordulóig
komolyabb konfliktusok nélkül éltek hazánkban a magyarság mellett, bár
anyanyelvűket és szokásaikat megőrizték. A 19. század végén érvényesülő
magyarosítási törekvések azonban veszélybe sodorták az anyanyelv mindennapi
használatát, ami addig természetes volt a hagyományosan itt élő nemzetiségek
számára, falvaikban, iskoláikban, templomaikban. Az első világháborút követő
békeszerződések ugyan drasztikusan csökkentették a Magyarország területén
maradt nemzetiségek lélekszámút, a Kárpát-medence térségében azonban
változatlanul megoldásra váró, konfliktusokat indukáló kérdés maradt a
kisebbségek

ügye.

A

trianoni

országterületen

maradt

nemzetiségek

asszimilációja felgyorsult, a második világháborút követő események pedig a
nemzeti kisebbségek szinte teljes eltűnését eredményezték.
A magyaországi kisebbségek közül sajátos helyzetben volt Trianon után
a németség, mely a lecsökkent lélekszámú nemzetiségi népesség legnagyobb
hányadát jelentette (551 211 fő). Nemcsak létszámuk, de az ellentmondásos
német-magyar kapcsolatok következtében politikai szerepük is kiemelte őket a
nemzetiségek közül. A háború után a németség kollektív felelőségrevonásával
összefüggésben

ismét különleges helyzetben volt a magyarországi német

kisebbség: ezúttal a negatív diszkrimináció, a kollektív büntetés volt a sorsa.
A legutolsó, 1990-es népszámláláskor 37511 német anyanyelvű lakost
regisztráltak Magyarországon, szemben az 1941-es 477057-el. Ugyanakkor a
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Magyarországi Németek Szövetsége 220 ezerre becsüli a német etnikum létszámát
az országban. E súlyos ellentmondás a német kisebbség identitásvesztéséről
tanúskodik, magyarázata a közelmúlt históriájában rejlik.
Értekezésem témája

egy Bács-Kiskun megyei nemzetiségi település,

Hajós történetének néhány fejezete, mely meggyőződésem szerint tükrözi a
magyarországi német nemzetiség közelmúltját. A statisztikai adatok és egy, a
közelmúltban lezajlott identitáskutatás - melynek részese lehettem - itt is nagy
mértékű identitásvesztésről tanúskodnak. Az 1990-es adatok szerint a lakosság
15%-a német anyanyelvű, szemben az 1941-es 80%-kal. A helyi önkormányzat
becslése szerint Hajós lakosságának mintegy 70-75%-a német nemzetiségű, vagy
legalábbis német származású. A jelenlegi ellentmondásos helyzet gyökerei,
melyeket feltárni igyekeztem, a falu múltjában keresendők.
Célom volt elsősorban a második világháborút követő, a német
lakosságot

sújtó

kollektív

felelősségrevonás

eseményeinek

feltárása

a

községben. Emellett azonban be kívántam mutatni azt is, kik voltak, hogyan
kerültek Hajósra ezek az emberek, illetve elődeik. Mivel gazdagították a
magyarság kultúráját a 18. században odatelepült németek, hogyan éltek, milyen
értékeket hoztak létre, mit veszítettünk eltávolításukkal. Ez indokolja, hogy az
események bemutatása a 18. században kezdődik, a falu hódoltság utáni
újratelepítésével. Logikusan adódott a kérdés: hogyan került ide a háború után
elűzött németség, s fogalmazódott meg a cím: „Be- és kitelepítések Hajóson”.
Emellett a lehetőségekhez képest a háború után történtek közvetlen előzményeit, a
30-as, 40-es évek néhány eseményét is szerettem volna bemutatni. Ilyenformán
az első két fejezet csupán előkészíti a továbbiakat, melyekben a 2. világháború
után történteket ismertetem.
Az egyes fejezetek itt nem minden esetben az időrendet követik - bár erre
is törekedtem

fontosabbnak éreztem egy-egy csomópont kiemelését, amely

köré felsorakoztattam a történteket. Ilyen csomópontok voltak a szovjetunióbeli
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kényszermunka, a nemzeti bizottság tevékenysége, a földosztás illetve a
kitelepítések és a felvidéki magyarok betelepítése.
Hajós

története

természetesen

nem volt egyedi eset,

szervesen

beilleszkedett az országos politikai folyamatokba: a németség sorsa hasonlóan
alakult az ország más tájain is. A velük kapcsolatos törvénykezés, a
végrehajtandó rendelkezések sora mindenkire érvényes volt. Sok múlott azonban
a helyi viszonyokon, a végrehajtás módján, a korábbi időszakokban történtek
hatásán és a helyi vezetők hozzáállásán, valamint a helyi politikai erőviszonyok
alakulásán. Ezért arra törekedtem, hogy kontrollként néhány más németlakta
településsel is összehasonlítsam a hajósi eseményeket. Eredeti szándékom az
volt, hogy a szinte tiszta németajkú Hajóssal Bácsalmás és Baja történetének
néhány eseményét vetem össze. Bácsalmást azért tartottam érdekesnek, mert itt bár nagyszámú, de - nem homogén német lakosság volt 1945 előtt. A
magyarokon kívül délszlávokkal élt együtt az Alföld egyik legnagyobb német
közössége. Baján pedig a németek kisebbségként jelentek meg, bár a város
múltjában, fejlődésében komoly szerepük volt.
Elképzelésemhez

az

utóbbi

időkben

örvendetesen megszaporodott

feldolgozások, dokumentumközlések, helytörténeti munkák jó alapot adtak,
feldolgozások híján pedig saját kutatásokra támaszkodtam. A saját kutatásokon
alapuló

összehasonlításokat

azonban

korlátozták

a

fellelhető

források

hiányosságai, és használhatóságuk mértéke. így például Bácsalmás esetében
viszonylag teljes adatsor áll rendelkezésre a nemzeti bizottság munkáját illetően,
ugyanakkor a kitelepítésekről, illetve a csehszlovák-magyar lakosságcsere
összefüggéseiről szinte alig van forrásunk. Ennek okán az eredeti terveket némileg
módosítva

a

kontroli-települések

körét

kibővítve

végeztem

el

az

összehasonlításokat. így arra kellett törekednem, hogy a környező települések
mellett az ország más vidékein található német falvak némelyikét is bevonjam
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ebbe a körbe, hogy az összevetés alapján nyert kép minél differenciáltabb
lehessen.
Munkám forrásait tekintve a 18. századra vonatkozóan természetesen a
levéltári

forrásokra,

illetve

az

ehhez

kapcsolódó,

régebben

született

feldolgozásokra támaszkodtam. A község legújabb kori és jelenkori történetére
vonatkozóan azonban a forrásanyag kibővítésére törekedtem. A sokszor
hiányos, vagy egymásnak ellentmondó iratanyagot más forrástípusokkal is
kiegészítettem. Elsősorban a szemtanúkkal, valamint az események szenvedő
alanyaival készített interjúkat használtam fel, de igyekeztem minden olyan
dokumentumot is összegyűjteni, melyek magánszemélyek birtokában voltak,
azonban komoly információértékkel bírnak a tárgyalt eseményekre vonatkozóan.
Ahol mód nyílt rá, a szóbeli és írott forrásokat összevetettem, de gyakran egymást
egészítették ki ezek az anyagok.
Reményeim szerint a felhasznált forrásanyag, illetve a másutt történt
eseményekkel való összehasonlítás alapján sikerült reális képet kapni Hajós
közelmúltjáról, s egyben magyarázatot találni a hajósi német nemzetiség
identitásvesztésére.

I. A NÉMET NÉPESSÉG BETELEPÍTÉSE
A 18. SZÁZADBAN
Az 1686-os év nagy fordulatot jelentett Magyarország történetében:
felszabadult Buda a török uralom alól, majd megindult a harc az ország teljes
felszabadításáért, mely ugyan még hosszú évekig elhúzódott, de lassan mégiscsak
szabaddá vált az ország a töröktől, s új szakasz kezdődött históriánkban. Igaz, a
Rákóczi-szabadságharc évei újabb megpróbáltatást jelentettek az ország népének,
1711 után azonban egy békésebb korszak kezdődött.

A körülmények igen nehezek voltak: elpusztult, elnéptelenedett tájak
terültek el az ország jó részén, lakosság, dolgos kezek nélkül. Márpedig régi és
újabb birtokosok egyaránt tudták, hogy szolgáló nép nélkül mit sem ér a földjük.
Sok helyen a pusztabérletből próbáltak jövedelemhez jutni a földbirtokosok, más
területeken spontán belső vándorlásokkal oldódott meg részben a probléma.
Ugyanakkor sokan úgy vélték, hogy külső telepítésekre van szükség, ebben látták
a munkaerő kínzó hiányának megoldását. Már a 17. században megkezdődött e
törekvések megvalósítása, nagyobb lendületet azonban csak a 18. században vett,
különösképpen az 1722-23. évi országgyűlés után, ahol Ш. Károly király
jóváhagyta a 103. törvénycikket, amely engedélyt adott a külföldről való
telepítésekre, és meghatározta ezek feltételeit. E cikkely elfogadása egyrészt azt
jelezte, hogy az ország rendjei igencsak szorgalmazták a telepítések megindulását,
s gazdasági nehézségeiket e politika segítségével kívánták megoldani. Másrészt az
is látható, hogy az udvar a népesség fejlesztését politikája fontos részének
tekintette, amit alátámasztott az is, hogy hamarosan megindultak az államilag
szervezett és finanszírozott telepítések is.
Kik voltak, akiket sikerült Magyarországra telepíteni? Túlnyomó
többségben németek, s - főleg az első időkben - katolikusok. A Német Birodalom
területén e korszakban túlnépesedés volt jellemző a megművelhető földterület
nagyságához képest. A feudális széttagoltság, a harmincéves háborút követő
gazdasági és népesedési problémák, a sorozatos örökösödési háborúk, a
megnövekedett robotterhek, valamint a jognélküli paraszti réteg számának
emelkedése - a vallási villongásokról és ellentétekről nem is beszélve - mind olyan
tényezők voltak, amelyek következtében az itt élő népesség körében a telepítési
toborzások igen eredményesnek bizonyultak. Főként a Felső-Rajna és a FelsőDuna vidékéről mondhatjuk ezt el, kisebb mértékben a frank és lotharingiai
népességről, jobban a svábokról. Innen a települési mozgalom közkeletű német
elnevezése - der große Schwabenzug - is.
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Az európai népfelesleg és a Német Birodalom említett gondjai nélkül a
magyarországi telepítések nem jöhettek volna létre, így elsősorban a kor objektíve
meglevő körülményeinek

tulajdoníthatjuk,

hogy

elsősorban

németországi

telepesek érkeztek Magyarország területére. A mai értelemben vett nemzeti,
nemzetiségi szempontok kevésbé érvényesültek, bár az udvar által szervezett
akciókban ez is érezhető. Elsősorban a német földön feleslegessé vált munkaerő
áttelepítéséről volt szó, de a kamarai telepítéseknél szempont volt az is, hogy
német telepesek érkezzenek Magyarország területére, hiszen ez segíthette П.
József törekvéseit az egységes németajkú állam létrehozására. Ugyanakkor
korábban pl. Csáky érsek - akinek telepítési politikáját alább tárgyaljuk - nemcsak
németeket, de szlovákokat is költöztetett érseksége területére (Miske). Emellett
jelentősen befolyásolták a telepítési politikát vallási szempontok, lévén, hogy
elsősorban katolikus németeket hívtak Magyarországra, bár például Mercy gróf
saját birtokaira protestánsokat is letelepített. Ezen túl nyilvánvaló a gazdasági
szempontok érvényesítése, hiszen a nyugatról jött telepesek az itthoninál
fejlettebb gazdasági kultúrával rendelkeztek.
Kik voltak a telepítők, akik Magyarországon a munkáskezeket
várták? Egyrészt gazdag egyházi és világi földbirtokosok, akik többségükben
idegen származásúak voltak, s korábbi érdemeikért kaptak magyarországi
birtokokat, de volt néhány magyar család is: a Károlyiak, Pálffyak, Bánffyak,
Erdődyek és Csákyak például. A telepítések másik gazdája az udvari kamara volt,
mely az állami akciókat hajtotta végre, tevékenysége Mercy gróf vezetésével főleg
Bácska és Bánát területére irányult. A földesúri telepítések szinte az egész
országot érintették, Kelet-Magyarországtól a középső részeken át a DélDunántúlig, illetve Dél-Magyarországig. Különösen jelentős volt a Károlyiak
szatmári telepítése, valamint kiemelkednek még a délkelet-dunántúli földesúri
magántelepítések.

A

betelepülők

különféle

kedvezményeket

és

gyakran

termelőeszközöket is kaptak, később a már említett 103-as cikkely törvényben is
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szabályozta az adómentességet: a mezőgazdaságban dolgozók 6 évre, a
kézművesek 15 évre mentesültek a terhek alól. Ez azt jelenti, hogy a
mezőgazdaság és az ipar fellendítése egyaránt fontos cél volt.1
Az itt vázolt folyamatokba illeszkedik Hajós községnek a török uralom
után történt betelepítése is, melyet tulajdonképpen a falu újjászületésének is
nevezhetünk. A török hódoltság idején szinte teljesen elnéptelenedett környék,
kalocsai érseki birtok lett Hajós községet is beleértve gróf Csáky Imre érsek
idejére. Csáky Imre 1710-32 között ült az érseki székben, s nevéhez kapcsolódik
az érseki birtok és az egyházmegye újjászervezése, elindítása a fejlődés útján.
Kezdeményezésére nagyarányú telepítési akciókat hajtottak végre az érsekség
területén, és jónéhány új plébánia szervezése is fűződik a nevéhez. A hajósin kívül
(amiről alább lesz szó), például Baján, Zomborban, Szabadkán, Fajszon szervezett
plébániát. Személyiségének jelentőségét az is mutatja, hogy 1717-ben bíbomoki
címet kapott. 2 Csáky Imre a keresztszegi grófi ház sarja volt, aki nemcsak
korának művelt főura és főpapja volt, de cselekvő, előrelátó közgazdász is.
Hajóson kívül más településekkel is gazdagította az elnéptelenedett alföldi tájat,
például Géderlak, Miske és Nádudvar benépesítése is az ő érseksége idején
történt. A német községek közül Hajós volt az első, mely neki köszönhette a
létét. Gróf Csáky Imre telepítési politikája az egyházi földesúri telepítések
vonulatába, ezek közül is a korábbiakhoz tartozik.
Málnási Ödön a két világháború között feldolgozta Csáky érsek
munkásságát, s ezen belül a hajósi telepítések vázlatos történetét is olvashatjuk. 3
Málnási írása azonban több szempontból is bírálható. Eszmei, történészi
alapállása is távol áll tőlünk, de az újabb kutatások alapján korrigálnunk
kell az általa közölt adatok egy részét is. Levéltári adatai alapján ugyan
valószínűsíthető, hogy Csáky Imre valóban 1711. január 17-i dátummal kapott az
uralkodótól engedélyt idegen lakosok betelepítésére, de a továbbiakat illetően azt
1 A telepítésekről 1.: Ács Zoltán 1986., Bellér Béla 1981., 300 éves együttélés 1988., Die
Donauschwäben 1989., Az egyes községek vonatkozásában, Paul-Flach 1976., Bárth János 1974.,
1992.
2 Winkler Pál 1926.
3 Málnási Ödön 1933.
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állítja, hogy 1715-ben érkeztek az első telepesek Hajósra. Ez már csak azért sem
hihető, mert tudjuk, hogy a német telepeseknek általában fontos feltételük volt a
hitélet, a plébánia biztosítása, a hajósi plébánia anyakönyveit viszont 1723-tól
vezetik.4 A kalocsai érsek birtokán nyolc évig nem lett volna plébánia? Nehezen
fogadhatók el Málnási írásának az ilyen kitételei is, mint például: a telepesek
''dologkerülők, a bajor, sváb, frank és rajnai területek élhetetlenjei voltak",
akiknek Hajóson a fő foglalkozásuk, szenvedélyük a bortermelés lett, "utódjaik
értelmét az alkohol elhomályosította ".5
Valószínű azonban, hogy Málnási máshonnan ismert adatokat vetített
Hajósra. Az is igaz azonban, hogy közelebbit egyelőre mi sem tudunk a telepesek
társadalmi és erkölcsi helyzetéről.
Hasonlóan téves a Vasárnapi Újságnak a múlt század második feléből
származó egyik írása,6 mely 1724-re teszi a telepítések kezdetét, s más téves
adatokkal is szolgál, melyekre Málnási is hivatkozik.
Valójában 1720 körül érkeztek Csáky érsek ágensei, megbízottai a mai
hajósiak őshazájába, a Bussen-hegy tájékára, az első telepesek pedig
1722-ben jöttek Hajósra, úgyhogy itt kezdhetjük a falu új "időszámítását". Ezt
látszik bizonyítani a már említett tény is, miszerint anyakönyvet Hajóson 1723-tól
vezetnek. Ezt támasztják alá azok a kutatások, melyeket Bárth János publikált,
valamint Petróczy Sándor, aki Pest megye 18. századi benépesülésével
foglalkozott, és szintén az 1722-es évszámot fogadja el. A hajósi telepítések első
szakaszát 1722-26 közé tehetjük a hivatkozott feldolgozások alapján.7
1722-ben 25 család képezte az első Hajósra érkező rajt. Családonként 3-4
személyt számítva ez 80-100 körüli lelket tett ki. 1723-ban kevesebb, mindössze
9 család jelentkezett a faluban. Az 1725. évi Ustán viszont 39 új család neve
szerepel, akik 1724-ben érkeztek Hajósra. 1725 május végén 32 családdal
szaporodott a község népe, 1726-ban pedig újabb 28 család érkezett. Közben
4 A hajósi katolikus plébánia iratai: anyakönyvek
5 Málnási: i.m. 91-93. p.
6 Vasárnapi Újság 1863/31. sz.
7 Bárth János 1974., Paul-Flach 1976. Petróczy Sándor 1964. Az érkezett telepesek adatait (1722.,
1723., 1724., 1726.) Paul-Flach tette közzé, 6 hangsúlyozta először a telepesek öt csoportban való
érkezését. Az 1725. évi névsort Bárth János publikálta.
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elköltözés vagy halálozás miatt az első családok közül néhány eltűnt, de így is
körülbelül 120 család élt 1726-ban Hajóson. Valószínű, hogy a következő
telepítésekig (pl. Császártöltés 1744) nagyobb telepesraj nem gyarapítja Hajós
lélekszámát. Azt viszont az 1770-es urbáriumból tudjuk, hogy addigra növekedett
a község lakossága, az úrbéresek névsorában 210 név szerepelt. E növekedés
hihetően az akkortájt jelentős természetes szaporodásnak is köszönhető.8
Megjegyezzük, hogy a kutatási tapasztalatok szerint a falu lakosainak
száma valószínűleg ennél magasabb is lehetett, hiszen az adózásba bevetteken
kívül is sokan élhettek még az adott településen.
Az érkezettek igen nehéz körülmények közé kerültek, a szinte pusztasággá
vált faluban mostoha természeti viszonyok között kellett új életet kezdeniük.
Ehhez az érsekség természetesen sok segítséget kellett hogy adjon. A Hajós
alapítólevelének tekinthető Egyezségből9 tudjuk, hogy kezdetben mentességet
élveztek a terhek viselése alól, sőt az érsek előlegként gabonával, haszonállatokkal
segítette a telepeseket. Ez hasonlóképpen történt, mint az országban más földesúri
telepítéseknél is, később azonban ez megváltozott: a betelepülőknek rendel
kezniük kellett a szükséges alapvető termelőeszközökkel, vagy az azokhoz
szükséges pénzösszeggel,10 de az adómentesség továbbra is megmaradt, valamint
az a kedvezmény, hogy a betelepülők személyükben szabadok voltak.
A

telepített

falvak

lakosságával

a

földbirtokosok

telepítési

szerződéseket kötöttek. E szerződések felsorolják a telepesek kötelezettségeit és
jogait, mintegy keretet adva életüknek, új berendezkedésüknek. így történt ez
Hajóson is, a már említett Egyezségben.
A szerződés 1728. április 14-én született. (Eredetijének másolatát, és
magyarra fordított szövegét lásd a Függelékben.) A szerződés, miután hírül adja a
telepítés tényét, s azt, hogy a telepesek eddig ''mindennemű országos kötelezettség
Pm. Lt. TML. IV. 1-4. Hajós község Urbáriuma
9 Országos Lt. C 3081
10 Bellér Béla 1981. 61-65. p.
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alól" mentesek voltak, most viszont, "hogy ők kötelességeiket tudják", részletesen
rendelkezik azokról. A szerződés szabályozza a cenzust, a robotot és a tized
kérdését. A földadó évi 400 Rénes (rajnai) forint, amit két részben, Szent Mihály
és Szent György napig kell kifizetni. Tekintve, hogy a faluban élő családok száma
ekkor körülbelül 120 volt, e 400 forint telkenként valamivel kevesebb lehetett,
mint 4 forint, illetőleg valószínű, hogy az egész és töredék telkeket számítva
alakították ki ezt, az egész falura vonatkozó összeget. Ezen kívül az érsekségnek
tizedet kell fizetni, a földesűrként járó kilencedet elengedi Csáky Imre. Évi tíz
napot kell robotként szolgálni, akinek állata van, azzal együtt. Külön rendelkeznek
az új szőlőtelepítésekről - melyekre 4 évi adómentességet adnak - és a
borkimérés jogáról.

Ha összevetjük az Egyezséget a korabeli hasonló

szerződésekkel, azt állapíthatjuk meg, hogy a hajósi nem tartozik sem a
legszigorúbb, sem a legliberálisabb megegyezések közé. Például a Szatmár
megyei Csalános 1721-ben kötött szabályzata szintén 4 forint földadót állapít meg
telkenként, de 30 napot kell robotként teljesíteni. A Tolna megyei Hőgyész
1722-ből származó szerződése szerint az adó jóval nagyobb: 15 forint egész
telkenként, s ezen kívül 1 mérő búza és három kocsi széna. De ezt ellensúlyozza,
hogy itt egyáltalán nincs robot. Az új szőlőtelepítésekre a hajósiak 4 évével
szemben a hőgyészieknek 6 szabad év járt.11
A hajósi Egyezség a fentieken kívül intézkedik még a malom
karbantartásáról, a mészárszék fenntartásáról, az erdő- és fahasználatáról és a
vadászat tilalmáról. Ez utóbbi két rész azért lényeges, mert az érsekség itt lévő
vadállományának védelmét szolgálta. Végezetül a bíráskodást és a bíróválasztást
szabályozza, valamint kiköti, hogy engedély nélkül senki sem telepedhet meg az
érseki birtokon.
Érdekes összehasonlítani a hajósiak kötelezettségeit a szomszédos
Nádudvarral, melynek

megállapodása hasonló időszakban köttetett, és amely

11 U.o. 61-65. p.
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szintén a kalocsai érsek birtoka volt.12 Nemesnádudvar telepítő kontraktusa
1723-ban kelt, s a ‘24-ben majd érkező telepesek számára előre meghatározta a
feltételeket. E szerint a nádudvari telepesek 2 év adómentességet élveznek
érkezésük után. Hajóson viszont azt láthattuk, hogy az első telepesek érkezése és a
terhek megállapítása között 6 év telt el, igaz az 1726-ban érkezettek számára az
adómentés időszak itt is csak 2 év maradt. A nádudvariak cenzusa ugyan több
volt a hajósiakénál (500 Rajnai forint), ezzel azonban a robotot is megváltották.
A tizedfizetés kötelezettségét, mely az érseket mint egyházfőt illette meg, a
nádudvariak szerződése is tartalmazza, itt azonban a kilencedről nem esik szó,
míg a hajósi szerződés külön hangsúlyozza a földesúrként szedett kilenced
elengedését. Egyebekben a nádudvari kontraktus hasonlít a hajósihoz, két
területen azonban egészen más. Egyrészt a nádudvariak szabad költözését
próbálja meg korlátozni az érsek, másrészt arról rendelkezik, hogy csak
katolikusok betelepülése kívánatos. 5 évvel később, a hajósi egyezség
megfogalmazásakor ezek a kitételek már elmaradnak.
Az első telepesek érkezésétől az Egyezség megkötéséig kemény munkával
teli évek teltek el: nem volt könnyű az új lét kezdete a jövevények számára, a
nehéz természeti körülmények, az árvízveszély voltak elsősorban azok a tényezők,
melyekkel meg kellett birkózni. Az új telepesek az uradalomtól házhelyet, kertet
kaptak. Legelőször is otthont kellett teremteniük, hiszen a falu helyét mindössze
egy romos vízimalom jelölte 1722-ben. Ennek a környékén építették fel első
házaikat. Az első utca az Alte Gasse volt. A falu magja, legrégebbi része a
plébániától és a kastélytól kezdődően alakult ki Miske irányában. A múlt századi
Galgóczy-féle monográfia tudni véli,13 hogy a faluban 1728-ban 96 ház állt,
melyeknek a falait vesszőfonadékból készítették el, azután nádtörekes sárral
tapasztották be őket, majd nádból tettek rá tetőt. Később a falak vályogból
készültek. Ezt a munkát nehezítette, hogy a telkeket a jövevények igen nedves,
12 Bárth János 1992.
13 Galgóczy Károly 1877.
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néhol mocsaras terepen kapták. Ennek ellenére az utcák szélesek, szabályosak
voltak, az udvarokat és a házak elejét fával ültették be, a szaporodó, újabb
utcákban is. A szőlőtelepítés és borgazdálkodás befolyásolta a településszerkezet alakulását is. A falu belső szerkezete egységesen fejlődött, azonban a
falutól távolabb a helység és a szőlőterületek között pincecsoport, majd később
egész pincefalu épült ki. Ez jelzi a településszerkezet funkcionális tagolódását.14
Hajós településszerkezetének kialakulása is mutatja, hogy a betelepült
németség fejlett építészeti és gazdálkodási módszerekkel rendelkezett. A német
falvak már külső képükben is másak voltak, házaikat másképpen építették, hiszen
a telepítések okán tervezhető volt a településszerkezet. Az érkezett németség
eszményképe a szorgalmas, beosztó, takarékos, vállalkozó életmód. Asszonyaik is
kivették részüket a munkából, gazdálkodásukra a családi munkaszervezés volt a
jellemző, a gyerekek már nagyon korán dolgozni kezdtek, s később is részt vettek
a családi gazdaságban, amíg nem kezdtek önálló életet. Gazdasági fejlődésükhöz a
németekre jellemző törzsöröklési rendszer is hozzájárult, ez alakult ki Hajóson is.
Ez úgy valósult meg, hogy a telkes gazdák nem osztották fel utódaik között a
földet, legidősebb, vagy legjobban gazdálkodó fiukra bízták annak művelését.
Neki viszont ki kellett fizetni a többi testvért, akik vagy szolgálónak álltak, vagy
kézművességet tanultak. Ezeket az általánosnak mondható szokásokat Hajóson a
szőlőtermelés meghonosításához kapcsolódók is színesítették, ekkor alakult ki az
az életmód-modell, amely később is, és napjainkban is kipróbált értéknek minősül
Hajóson: a szorgalmas, nagy hozzáértésű, takarékos szőlősgazda életvitele. A
család közös munkája és az életmódhoz kapcsolódó szokások tartósnak
bizonyultak. A századfordulón készült Borovszky-féle monográfia is így jellemzi
még a környék németségét: “Az életmódban ma is sok vonása van meg a régebbi
patriarchális jellegű életnek. A családapa igen nagy tekintélyben él s
gyermekeinek, vejeinek és menyeinek parancsol... Egyszerűen, igen takarékosan és
14 Novák László 1979.

14

szegényesen élnek, csak ritkán tesznek ki magukért. Egyáltalán, roppant munkásak
és nagyon tudnak spórolni. Pénzért mindenre készek, csak becstelenségre
nem... »15 Nagy a valószínűsége, hogy csak az ilyen szorgos, pionír szellemű
emberek tudtak gyökeret verni e tájon, hiszen az otthonitól eltérő természeti
környezettel való küzdelmen túl azzal a nehézséggel is meg kellett birkózniok,
hogy be kellett illeszkedniük egy teljesen más etnikai és társadalmi környezetbe.
Szükséges volt alkalmazkodniuk az őket körülvevő gazdasági-társadalmi rendhez,
szellemi kultúrához. Emellett persze megőrizték a sajátjukat is, amennyire a
környezet ezt tolerálni tudta.16
Az szinte bizonyosra vehető, hogy a 18. század húszas éveiben Hajósra
érkezett telepesek rendelkeztek azokkal a tulajdonságokkal, amelyek birtokában a
fent vázolt problémáikkal sikerült megküzdeniük, és falut teremteniük a
pusztaságon. A gazdasági erősödést az is mutatja, hogy 1756-ban Hajós országos
vásárok tartására is engedélyt kapott.17
Építkezéseket nemcsak a jövevények végeztek, hanem az érsekség is.
így helyreállíttatták a romos malmot, mely megvolt már a telepesek érkezésekor,18
ami bizonyára sokat könnyített életükön. Már Csáky érsek hozzáfogott a
vadászkastély építéséhez, de a munkálatokat gróf Patachich Gábor érsek, Csáky
utódja fejezte be, s ettől kezdve az érsekek gyakran töltötték idejüket Hajóson,
amihez persze a remek vadállomány is hozzájárult.19
Az érseki építkezésekben a legfontosabbnak a hajósi templom
létrehozását tarthatjuk. Köztudott, hogy a betelepülő katolikus németség előtt
fontos szempont volt a hitélet biztosítása. Csáky érsek plébánia-szervező
munkájáról is szóltunk már. Nos e folyamatokba illeszkedik az a tény, hogy Csáky
Imre Hajóson is plébániát alapított, s hozzáfogott a templom és plébánia
13 Borovszky Samu 1908. 32. p.
16 Letelepedésről, életmódról 1.: Ács Zoltán 1986. 178-217.p. és Hajósi mozaikok 1986.
17 Borovszky Samu 1908. 32. p.
18 Országos Lt. C 3081
19 Winkler Pál 1926. 36. p.
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építéséhez. Maga a plébánialapítás 1723-ban történt, amikor Csáky Schurian
Tamás személyében plébánost nevezett ki Hajósra. A következő évben plébániát
is építtetett számára. A templomra 1728-ban került sor, 1730-ra el is készült. Ez
év november 5-én, a templom védőszentjének, Szent Imre hercegnek az ünnepén
szentelték fel az új templomot. A legfontosabb felszerelésekkel ellátta az érsek az
új építményt, de ekkor még csak két harang volt. A harmadikat Csáky utóda,
Patachich Gábor ajándékozta Hajósnak 1738-ban amikor az első egyházi vizsgálat
(Visitatio Canonica) zajlott. Negyedik harangot 1756-ban egy újabb vistatio
alkalmával kapott a falu Klobusiczky Ferenc érsektől. Az erről a vizsgálatról
felvett jegyzőkönyvből tudjuk, hogy ekkor már 3 oltára volt a templomnak,
valamint azt is, hogy e vizsgálat előtt két évvel az érsek bővítéseket végzett az
épületen. Ebben az írásban rendelkezik az érsek káplán küldéséről is. E segítségre
azért volt szükség, mert 1744 óta Császártöltés Hajós fiókegyházaként működött.
A későbbi évszázadokban többször bővítették és renoválták a templomot.20
A hajósi plébánián annak alapításától kezdődően vezetik az anyakönyvet.21
Az első plébánosról már esett szó. О írta be a hajósi anyakönyv legelső adatait,
melyeket az érdekesség kedvéért írunk ide: a kereszteltek közül az első Bohner
Mihály, akit 1723. július 8-án jegyeztek be, az első halott Widmann Györgyné,
Moosbruckner Veronika volt. A következő plébános Antoniola Károly lett, őt
pedig Kajdácsi András követte, akinek a lelkipásztorsága idején zajlott le a már
említett első Visitatio Canonica. A hitélet kapcsán még meg kell említeni a hajósi
szűz Mária kegyszobor ügyét, amiről ugyan pontos adatok nincsenek, de tény,
hogy léte már nagyon korán búcsújáró hellyé avatta Hajóst. A hagyomány szerint
egy Wiedner Mátyásné (Hall Mária Anna) nevű asszony hozta magával 1726-ban
az őshazából a szobrot, - amely ottani léte alatt számtalan viszontagságon ment

20 A templom építéséről 1.: Winkler Pál 1926. 33. p. A hajósi katolikus plébánia iratai:
anyakönyvek Visitatio Canonica iratok 1738. és 1756 Plébániai évkönyv. Ez utóbbiról meg kell
jegyezni, hogy csak a 19. sz. elejétől tekinthető hitelesnek, a korábbiakat ekkor, utólag jegyezték
fel. Innen adódhat néhány pontatlansága. Közli viszont a plébánosok névsorát.
21 A hajósi katolikus plébánia iratai: anyakönyvek.
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keresztül (villámcsapás, rablók, stb.) - a veszedelmek elleni védelemre. Mikor
Hajóson megépült a templom, ott kapott helyet a szobor is, melynek a későbbiek
során csodatételeket is tulajdonítottak. Ennek okán nagyon sok búcsújáró kereste
fel Hajóst a kegyszobor segítségét remélve.
A megtelepedés, a helyi társadalmi struktúrába való beilleszkedés fontos
ismérve a közigazgatás, illetve a bíráskodás kialakulása. Ezt a kor szokásainak
megfelelően a földesúr szabályozta Hajóson is, az 1728-as Egyezség külön
intézkedik a bíráskodásról, illetve a bíróválasztásról.22 Ennek értelmében a község
bíráját a falu lakossága választja, de az érsekség tisztjeinek jelenlétében teheti
csak. A falu választott tisztségviselője igen fontos szerepet töltött be a közösség
életében. A falu életének szervezése az ő kezében nyugodott. Az ő feladata a
földesúmak járó szolgáltatások akadálytalan biztosítása, ő kezelte a közösség
jövedelmét, őrizte az adóteljesítések iratait, intézte a föld kiosztását, - hogy csak a
legfontosabbakat említsük tevékenységi köréből. Az Egyezségből is kitűnik, hogy
"a közösségi számadást a tiszteknek kell átadniuk", tehát már a legkorábbi időkben
felruházták a bírót e feladatokkal. A bíró személyére még az Egyezségnél korábbi
forrásunk is van: a 3. telepescsoport névsorának élén áll Dobller György bognár
neve, akit a falu bírájaként említ az okirat. Az 1726-os iratok szerint pedig már
Watter (Fotther) József a bíró, helyettese Stressler Mátyás.23 A további bírókról
nincsenek adataink, viszont a hajósi plébánia anyakönyvéből tudjuk24, hogy
1737-ben már biztosan volt jegyzője is Hajósnak, Keller Jánosnak hívták, s azt is
megtudjuk róla, hogy egyben ő volt az első kántortanító is a községben. Az 6
kötelessége volt a harangozónak is segédkezni, amiért viszont szüret idején joga
volt bort gyűjteni.

Utóda 1745-ben már biztosan Sonntag János jegyző, a

kántortanító pedig Sebald Egyed, a két tisztség tehát különválik, önálló lesz.25 A
továbbiakra nézve itt is hiányosak az adatok.
22 Országos Lt. C 3081
23 L. a 8. sz. jegyzetet
24 A hajósi katolikus plébánia iratai: az 1737-ben kereszteltek anyakönyve
25 U.o.: az 1745-ben kereszteltek anyakönyve és Berauer János é.n.
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A bíráskodás kérdéséhez visszatérve befejezésül megjegyezzük, hogy az
Egyezség a földesúri bíráskodásról is intézkedik, s annak jogát természetesen a
kalocsai érseknek tartja fenn.
Hajós korai történetének utolsó mozzanataként szót kell ejtenünk az
1770-es Urbáriumról.
Mária Terézia 1767 január 23-án bocsátotta ki úrbéri rendeletét, mellyel a
földesúr és jobbágy viszonyának országos szabályozása és állami ellenőrzés alá
vétele történt meg. Az úrbérrendezés a föld minőségétől függően megállapította a
teleknagyságot, egységesítette a jobbágy személyi-, pénz- és munkaszolgáltatásait.
Mária Terézia rendelete intézkedik a földesúri bíráskodásról is. Az
úrbérrendezést az udvar kiküldött biztosai hajtották végre. Ennek eredményeként
született Hajóson is az 1770. évi Urbárium.26 Ekkor gróf Batthyány József a
kalocsai érsek, aki Mária Terézia tanácsosaként a jobbágyrendelet szorgalmazója
volt. így természetes, hogy a rendeletet az érseki birtokon igen hamar
végrehajtották.
Hajóson az új úrbéri rendelet életbe lépésekor hatvanhat egész és egy fél
telek terület képezte a gazdálkodás alapját. Egy telek 20 hold szántóból és 12
kaszásnyi rétből állt. A 66 és fél telek tehát 1983 3/8 hold szántóföldet, 839 és 6/8
hold kaszásnyi rétet számlált. Továbbá a házhelyek és udvartartozékok (kert +
szérű + Hofstellák) 220 és fél pozsonyi mérő területet tettek ki. Mivel 2 pozsonyi
mérő egy holdnak felel meg, így az 1770-ben létezett házhelyek és Hoffstellák
mintegy 110 holdat tettek ki 1100 négyszögöllel számítva egy holdat. Hajóson a
kaszásnyi terület szintén 1100 négyszögölet jelentett. Átlag ennyit tudott
lekaszálni egy férfi naponként. Minden telek három összetevőből állt: belsőség,
szántó, rét. A belsőséghez tartozott a ház, az udvar, a kert és a szérű.
1770-ben Hajóson 143 telkes gazda élt.27 Ebből egész telke 7 gazdának
volt 3/4 telke 17-nek, 5/8 telke 4-nek. Zömmel 1/2, 3/8 és 1/4 telkesek voltak,
26 Pm. Lt. TML. IV. 1-4.
27 U.o.
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összesen 117-en. Házas zsellér (tehát 1/8-nál kisebb telekkel rendelkező) 62 volt
ekkor a faluban, háznélküli zsellér pedig 5. Ennek alapján az összes háztartás 210,
természetesen a jegyzőén, a kántortanítóén, és az uradalmi tisztekén felül,
valamint a plébánia is külön számítandó. A hajósi Urbárium is - az országos
egységesítésnek megfelelően - meghatározta a lakosság terheit: termény-, pénz-,
és robotterheket.
Az Urbárium záradéka 1770. április 11-i dátummal a helyi sajátosságok
figyelembevételével kiegészíti az előzetes rendelkezéseket.28 A záradék rögzíti a
legelőhasználatot, a tűzifahasználatot, valamint a szőlőművelést és bortermelést
érintő speciális kérdéseket, valamint azt, hogy az érsek a szabad költözés
állapotában továbbra is meghagyja a jobbágyokat.
Megállapíthatjuk, hogy az 1770-es Urbáriummal Hajós véglegesen létjogosultságot nyert a magyarországi falvak között. Látható, hogy akik ide érkeztek
néhány évtizeddel ezelőtt, ekkorra gyökeret eresztettek új hazájukban, hogy a
következő évszázadokban sorsuk végképp összekapcsolódjon vele, modernebb
termelési kultúrájuk révén is elősegítve annak fejlődését.
A 18. századi telepítések ezzel korántsem értek véget. Mint említettük,
Hajós a legkorábbiak közé tartozott, melyet még igen sok követett. Néhányról már
említést tettünk, azonban külön is szólunk arról az újabb, a korábbiakhoz képest
némileg módosult telepítési politikáról, mely Mária Terézia és П. József
uralkodása

idején

bontakozott

ki.

Ennek

köszönhetően

Hajós

tágabb

környezetében is, főleg a bácskai területeken számos telepítés történt.
A 18. század második felében az ország déli, korábban török által
megszállt részein változatlanul kevés volt a népesség és hiányzott a munkaerő.
Egyes vidékeken spontán belső vándorlások révén kevésbé volt súlyos a helyzet,
de a probléma mindenképpen orvoslásra várt. Annál is inkább, mivel a
birtokviszonyok is tisztázatlanok voltak a korábbi időszakban, a század második
28 U.o.
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felére azonban lezajlottak a török kiűzése után jellemző birtokperek. A bácskai
területek legnagyobb részén a kamara volt a földesúri hatalom birtokosa. A régi
birtokosok közül a gróf Czobor család tudta igazolni a mohácsi vész előtti jogait,
s 1724-ben a bajai uradalom és a hozzá tartozó puszták (később falvak) az ő
birtokukba kerültek vissza. A Dunamelléken a kalocsai érsek igyekezett jogait
minél inkább érvényesíteni. A már ismertetett Hajóson kívül még jónéhány
község felett szerezte meg a földesúri hatalmat, mivel sikerült a régi birtoklási
jogot bizonyítania (pl. Nemesnádudvar, Szeremle stb.). Bizonyos kisebb
telepítésekkel még Bajára is igyekezett befolyását kiterjeszteni. Az érsek és a
Czobor (majd később a Grassalkovich) család mellett azonban a legnagyobb
birtokos a kamara volt. A század első felében lezajlott spontán és szervezett
telepítések ellenére az ország e déli régiójában a kevés népesség és a sok puszta
terület a jellemző. Mária Terézia 1763-ban adta ki a telepítési pátensét, mely a
terület birtokosait telepítésre kötelezte, s mint a terület legnagyobb földesura, a
kincstár járt elől ennek megvalósításában. A telepítési kedvezmények hatása
mutatkozott ugyan, de Mária Terézia telepítési akciói korántsem érték el a várt
sikert. Sokkal jelentősebb és sikeresebb volt П. József telepítési politikája, aki
1782-ben bocsátotta ki telepítési pátensét, melyben a korábbi kincstári
telepítésekhez

képest

sokkal jelentősebb kedvezményeket biztosított

a

betelepülni szándékozóknak. Házat, kertet, földet, igavonó állatot és gazdasági
felszerelést kaptak, az utazás költségeit a kincstár fedezte, s tíz évre mindenféle
teher,

kötelezettség alól felmentést kaptak. Ebben feltétlenül szerepe volt az

uralkodó németesítési törekvéseinek.
A II. József által kezdeményezett telepítés nyomán 1786-ban érkezett
Bácsalmásra az a német népesség, mely alapot jelentett a régió legnagyobb
németlakta településnek későbbi fejlődéséhez.
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Bácsalmás a török kiűzése után kamarai birtok lett, s mint ilyen, hamar
kiemelkedett a környező települések közül. A 18. század első felében egyéni
beköltözések révén kezdődött meg benépesedése: elsősorban délszláv (bunyevác),
kisebb részben magyar lakossággal rendelkezett. Mária Terézia idejére a
spontán benépesülés következtében lakossága annyira megnőtt, hogy a szervezett
telepítési akcióba be sem vonták, П. József idején viszont a régióban ide
érkeznek legnagyobb számban telepesek.29
1786 április és augusztus között érkezett Bácsalmásra az a 195 család,
akiket a Német Birodalom legkülönbözőbb tartományaiból toboroztak Bécsbe,
ahonnan a kamara szervezésében történt további utazásuk. Nagyobb csoport csak
néhány helyről, például Mainz környékéről (48 család), Elzászból (15 család)
Trierből (14 család) érkezett, a többiek 1-7 családnyi nagyságrendben további
35 településről, illetve tartományból. Többségben a híresen szorgalmas Rajnavidékről érkezettek voltak, de Luxemburgtól, Freiburgig sok terület képviseltette
magát néhány családdal.
Az érkezettekről készített lista tanulsága szerint30 a többség katolikus
volt. Az ismert vallásúak közül - néhány adat hiányos - mindössze 3 evangélikus
család volt. Foglalkozását tekintve a legtöbb családfő földművelő és
szőlőmunkás: 140 név mellett szerepel ez a bejegyzés, ezen kívül 9 név mellett a
“szolgáló” megnevezés. Iparosok is érkeztek a betelepülőkkel. Közülük a
kőművesek vannak legtöbben (18 fő), de van 6 szabó, 4 suszter, 5 takács,
3 bognár, 2 kádár, 4 ács, 2 kovács, 2 patkolókovács, 4 molnár, 1 pék és 1
mészáros, sőt 1 iskolamester is. Az iparosok többsége földműveléssel is foglalko
zott. Néhány érkezett foglalkozására vonatkozóan nincs adat. Mindenesetre ügy
tűnik, hogy a betelepülők a legalapvetőbb szükségleteiket biztosítani, tudták.
Emellett a kapott kiváltságokkal élve hamarosan magas színvonalú gazdálkodást
teremtettek új hazájukban. Köztudott, hogy a bácskai területekre a kamara által
29 Észak-Bácska 1972., Bácsalmaser Heimatbuch 1990.
30 Közli: Bacsalmaser Heimatbuch 1990. 59-90. p.
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telepített németség igen kedvező helyzetben volt a többi etnikumhoz képest.
Termelési kultúrájuk is lehetőséget biztosított egy virágzó gazdaság alapjainak
megteremtéséhez. Lassan a környezethez is sikerült alkalmazkodniuk, bár ez
nem volt zökkenőmentes. Míg Hajóson azt láthattuk, hogy egy zárt német
közösség jött létre, a bácsalmási telepesek már más etnikum által lakott
településre érkeztek. Az ott talált szerb és magyar népesség eltérő fejlettsége,
más termelési kultúrája és a szerbség más vallása bizonyára nehézséget jelentett az
újonnan érkezett németeknek is. Az együttélés kezdetben nem volt felhőtlen,
konfliktust okozott pl. a bíráskodás kérdése. A Bácsalmásra telepített németek
először megengedték, hogy saját bírájuk legyen, de két év múltán a németek is a
szerb bíró fennhatósága alá kerültek. Természetesen ebből nagy viszály
kerekedett, a bácsalmási telepesek még az uralkodónál is panaszt tettek. Hosszú
időnek kellett eltelnie, míg a község különböző etnikumai a közös ügyek
intézésében sikerrel tudtak együttműködni.31 Lassanként megismerték egymást,
elfogadták egymás szokásait, alkalmazkodtak azokhoz, sőt át is vették egymástól.
Ilyen körülmények között a német népesség által képviselt gazdaság, termelési
kultúra is feltétlenül termékenyítőleg hatott a régió további fejlődésére, amit a
szoros kapcsolat, a közös

ügyek méginkább felerősítettek. Ugyanakkor

megőrizték sajátos kultúrájukat, zárt közösségeiket, jellemző gondolkodásmódjukat, ami évszázados hagyománnyá vált. A századfordulón készült
monográfiában a következőket olvashatjuk erről: “ Véralkata, gondolkozásmódja,
életfelfogása merően különbözik az őt környező nemzetiségekétől s ennek révén
sikerült is neki elvi szigorúsága által szellemi önállóságot kiküzdeni, melynek
mindenkor élénk tudatában van.”32 Különállásuk nemcsak gondolkodásukban,
hanem életmódjukban, lakóházukban, településszerkezetükben is megmutatkozott.
Bácsalmáson is jellemző volt a szigorú rend szerint megtervezett építkezés,
egymásra merőleges utcák, melyek külső képükben is eltértek a község többi
31 Észak-Bácska 1972. 51. p.
32 Borovszky 1909. 355. p.
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részétől. Ebben természetesen szerepe volt annak, hogy a telepes falvak
szerkezetét az udvar előre megterveztette, de a későbbi építkezések is igazodtak az
eredeti faluképhez:
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A jövevények életmódja, gondolkodásmódja gazdasági fejlődésüket is
meghatározta. Kitartó, szorgos munkájuk hamarosan eredményre vezetett, virágzó
gazdaságok, fejlődő község mutatta jelenlétüket. 1808-ban országos vásár jogát
és mezővárosi rangot kapott Bácsalmás,34 ami megalapozta a következő száz év
fellendülését is.
“Tagadhatatlan, hogy a németektől lakott községek a vármegye legszebb,
legtisztább s leggazdagabb községei közé tartoznak. A hol egykoron rekettyések és
mocsarak terűitek el beláthatatlan távolságokban, ott manapság termékeny s
jókarban tartott búza- s kukoricaföldeket látunk s mindenütt virágzó jólétet, mely
e telepítvényeknek jellegzetes, ismertetőjele"- írja kissé talán túlzó lelkesedéssel a
már idézett Borovszky-féle monográfia35

Az eddig bemutatott mezőgazdasági jellegű településektől némiképp eltérő
módon fejlődött a bácskai vidék gazdasági és szellemi központja, Baja. A
német etnikum azonban itt is igen jelentős szereppel bírt.36
A török kiűzése után Baja kamarai birtok volt, ahová katolikus rácok
(bunyevácok) és

görögkeleti

rácok

(szerbek)

települtek be.

1696-ban

szabadalmas mezővárosi jogot kaptak I. Lipót császártól, melyet Ш. Károly is
megerősített 1714-ben. Hamarosan földesúri hatalom alá került azonban a
mezőváros, ugyanis a Czobor család igazolta régi jogait, s így 1724-ben az ő
birtokukba került vissza a város és a bajai uradalom, majd 1750-től a
Grassalkovich család lett a földesúri hatalom birtokosa.
A 18. század folyamán Baja látványos fejlődésen ment keresztül: néhány
évtized alatt a vidék kereskedelmi és gazdasági központjává vált, melyben a
Dunán zajló gabonakereskedelem döntő szerepet játszott. Emellett Bács megye
székhelye is Baján volt a század legnagyobb részében.
Ezek a tényezők a népesség nagymértékű növekedését is elősegítették.

34 Borovszky Samu 1909. 36-41. p.
35 U.o. 363. p.
36 A bajai telepítéseket és a város történetét Észak-Bácska 1972. és Kőhegyi Mihály 1989.
segítségével mutatjuk be.
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Az 1714. évi összeírás szerint Bajának 237 jobbágya volt, akik döntő
többségben a bosnyák-szerb etnikumhoz tartoztak. 1720-ra már 56 iparos is
működik a városban.37 A lakosságra vonatkozó következő adat 1791-ből való,
amikor 5109 katolikus lakosról tudunk, de ehhez még a görögkeleti, evangélikus
és zsidó vallásúakat is számítani kell. 50 évvel később, 1840-ben Baján 14269
lélek élt,38

köztük katolikus magyarok, németek, bunyevácok, görögkeleti

szerbek, evangélikus németek és a zsidóság. A népesség ilyen mértékű
szaporodásában, soknemzetiségűvé válásában a telepítés és a spontán beköltözés
egyaránt szerepet játszott. Az általunk vizsgált német etnikum is jelentős
mértékben gazdagította a város lakosságát, bár megjelenésükben a nagy
telepítések nem játszottak kiemelkedő szerepet. A 18. század első felében ugyan
Csáky érsek a magyarok és szlovákok mellett németeket is telepített Bajára,
arányuk azonban nem volt számottevő. Sokkal fontosabbak voltak a spontán
beköltözések, melyek következményeként Baja a 18. század közepére, második
felére méginkább német jellegűvé vált. A német származású kamarai tisztviselők,
az ott állomásozó katonaságot ellátó kereskedők és szükségleteiket kielégítő
mesteremberek mind a városban telepedtek le. Jelentős volt azoknak a száma is,
akik a környékbeli sváb telepes községekből költöztek a városba, és a német
parasztcsaládok gyermekei közül kerültek ki. A svábok örökösödési rendje szerint
ők többnyire mesterséget tanultak, s közülük kerültek ki a város híresen
szorgalmas, messzebbre is szívesen hívott iparosai. A gabonakereskedelemben,
melynek alapja a dunai víziút volt, szintén részt vett a német etnikum is. Az ipar
és kereskedelem mellett a mezőgazdaságnak jóval kisebb jelentősége volt. Baja
jogállása ugyan mezőváros volt, mégis inkább kereskedő-iparos “cívis” várossá
lett az idők során,

nem kis

mértékben a polgárosodó németségnek

37 Kőhegyi Mihály 1989. 223. p.
38 U.o. 237-38.p.
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köszönhetően. Ezért nevezheti Erdei Ferenc Baját a “rendi Magyarország
polgári városának”.39
Összegezve megállapíthatjuk, hogy a 18. században különböző útonmódon Bácskába és a környékre érkezett német etnikum gazdasági és szellemi
kultúrája megtermékenyítőleg hatott az ország fejlődésére. Igen nagy szerepe
volt

Magyarország

lakatlan

vidékeinek

benépesítésében,

a

gazdaság

modernizációjában. A telepes falvakban a korabeli viszonyokhoz képest modern
mezőgazdaság, hatékony termelési kultúra honosodott meg, a városban lakó
németség pedig elősegítette, felgyorsította a polgárosodás irányába ható
folyamatokat.

II. AZ 1930-40-es ÉVEK VISZONYAI
A 18. században érkezett német telepesek által létrehozott faluban,
Hajóson hagyományait és életmódját megőrizve élt a döntően német anyanyelvű
lakosság még a második világháború éveiben is. Az 1941-es népszámlálás szerint
a község népének 80 %-a vallotta magát német anyanyelvűnek, német
nemzetiségűnek 62 %-a. Vallását tekintve katolikus volt az emberek legnagyobb
része: az 5311 fős összlakosságból mindössze 36 más vallású volt.40 Ezek az
adatok azt mutatják, hogy a kalocsai érsek egykori telepeseinek leszármazottai
őseikhez hasonló módon élték mindennapjaikat még ekkor is: megtartották
anyanyelvűket, vallásukat, szokásaikat. Erdei Ferenc 1937-ben Futóhomok
című munkájában "minden képzeletet felülmúló szorgalmukról" tudósított, s a
következőket tartotta fontosnak megemlíteni róluk: "... nem hasonultak a

39 Erdei Ferenc 1967. 241. p.
40 Az 1941. évi népszámlálás. Történeti Statisztikai Kötetek Bp. 1986.
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magyarsághoz, nyugati módra gyarapodó kispolgári földművelők" lettek, valamint
"nem házasodnak és nem keverednek a környezőfalvak népével. tt 41
Bácsalmáson már más etnikai viszonyokat találunk, mint Hajóson. Bár a
németség igen nagy számban él a községben, sőt az Alföldön itt lakik a legtöbb
német együtt, mégsem beszélhetünk egy zárt német településről. A vegyes
lakosságban elsősorban a magyar, kisebb mértékben a délszláv nemzetiség is jelen
van. 1941-ben magyar anyanyelvűnek 5311-en, magyar nemzetiségűnek 7849-en
vallották magukat. Német anyanyelvű 6870, német nemzetiségű 5253 szerepel a
kimutatásokban, míg a délszláv népesség 1116, illetve nemzetiség szerint 202
fővel van jelen.42
Hasonló a helyzet a többi bácskai németlakta településen és Hajós
környékén is. Általában mindhárom nemzetiség kimutatható a népességben,
azonban anyanyelve szerint a legtöbb helyen a németek vannak többségben,
arányuk csak kivételes helyeken szorul kisebbségbe. A nemzetiség szerinti
megoszlás változóbb: sokan magyar nemzetiséget vállalnak eltérő anyanyelvűk
mellett a németek és a délszlávok közül is. Az alábbi összehasonlító táblázat jól
szemlélteti mindezt.43

Község
anyany.
nemzetiség
Császártöltés
anyany.
nemzetiség
Csávoly
anyany.
nemzetiség
Bácsalmás

Hajós
Katymár
Nemesnádudvar

Vaskút

Magyar
5311
7849
1047

Német
6870

Délszláv
1116

5253

202

1

916

2621
866
1863

472

1735
1062

1466
4246

50
2

1989
1183
3063

2470

1337

1846

83

532

2555

9

anyany.

1288
638

1809
3846

218

nemzetiség

1463

3200

41

anyany.
nemzetiség
anyany.
nemzetiség
anyany.
nemzetiség

2803

3321

41 Erdei F. 1977. 234. p.
42 Az 1941. évi népszámlálás. Történeti Satisztikai Kötetek Bp. 1986.
43 U.o.
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Ismét mást tapasztalunk, ha a régió legnagyobb települését, Baja várost
vizsgáljuk a 41-es adatok alapján. A német anyanyelvű lakosság elenyésző
kisebbségben van, nemzetiség szerint pedig méginkább. Igaz, a délszláv népesség
száma még kisebb.44

Magyar

Német

Délszláv

Anyanyelv

28626

2364

1082

Nemzetiség

30739

1282

69

Láthatjuk tehát,

hogy

az

egykor

nagyszámú

németség

ezidőre

asszimilálódott, a város igencsak megnövekedett lélekszámához képest csak
töredék maradt. Erdei Ferenc már a 30-as években ezt írja Baja lakosságáról: “A
mai polgárváros a szabadalmas cívis város egyenes utódja. A német-rác-bunyevác
cívisek magyar polgárokká lettek... ”45
Az

egykori

telepes

községek

sokkal

jobban

ragaszkodnak

hagyományaikhoz. A döntően mezőgazdasági népesség mindig is jobban őrzi a
tradíciókat. Ezt láthattuk Hajós esetében is, de másutt is megfigyelhető
(Nemesnádudvar, Császártöltés stb.). Bácsalmáson is élnek a hagyományos
paraszti kultúra jellegzetességei, ugyanakkor a polgárosodás is erőteljes. így
Bácsalmás egyfajta “köztes” helyzetben van az elmagyarosodott város és a zárt
német falvak között. A község német etnikumú népessége békésen él a többi
nemzetiséggel, nem különül el. Ugyanakkor a német szellem, a német termelési
kultúra jelenti a mintát a többiek számára:
“Nem a németek adják Bácsalmás népének a számbeli többségét, de az ő
teljesítményeik a láthatóbbak, s az ő szellemük az uralkodó. Nemzetiségi kérdés,
mely nyugtalanítana, és összütközésre vezetne, nincs. Állandó az összeházasodás,
és mindenki tud magyarul... S mivel az ő szellemük érvényesül, a másik két nép is
az általuk megvont bástyán kényszerül versenyre kelni... ”46

44 TT

U.o.
45 Erdei F. 1977. 242. p.
46 U.o. 206.p.
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Talán mindez befolyással volt arra a fejlődésre is, melynek következtében
Bácsalmás a háború előtt (Csonka) Bács-Bodrog vármegyében az egyik
legnagyobb, legfejlettebb község volt. Járási székhelyként működött, ami
viszonylag nagyszámú

közigazgatási

apparátus jelenlétét eredményezte

a

községben.
A régió és Hajós község háború előtti foglalkozási- és birtokviszonyait
- melyekkel a későbbi eseményeket tekintve semmiképpen sem érdektelen röviden
foglalkozni - az 1930-as népszámlálás adatainak segítségével mutatjuk be.47

Keresők és eltartottak (1930)
Kereső

Eltartott

Összes népesség

fő

%

fő

%

fő

%

2351

45,3

2835

54,7

5186

100

Hajóson a népesség túlnyomó többsége mezőgazdasággal foglalkozott.
2351 keresőből 2032 dolgozott a mezőgazdaságban. Jelentősebb számban vannak
még iparosok és kereskedők:
A keresők fog alkozás szerinti megoszlása
Foglalkozás

fő

%

2032

86,4

161

6,9

kereskedelem

33

1,4

közlekedés

11

0,5

114

4,8

2351

100

mezőgazdaság
ipar

egyéb
összes kereső

A továbbiakban lényegesek még a birtokviszonyok adatai, melyekből
kitűnik, hogy a többség kis- és középbirtokokkal rendelkezik, száz hold feletti
birtokos pedig nincs a községben.

47 Az 130-as népszámlálás. Történeti Statisztikai kötetek.
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1 hold feletti földbirtokkal, bérlettel rendelkezők (1930)
Birtokos és bérlő
100 holdon
felül

50-100 hold
között

10-50 hold
között

1-10 hold
között

részes
művelő

összes
(birtokos
+ bérlő +
részes
művelő.)

fő

%

fő

%

fő

%

fő

%

fő

%

fő

%

0

0

4

0,5

177

22,3

602

75,8

11

1,4

794

100

Érdemes összehasonlítani a mezőgazdaságban dolgozó kereső népesség és
a birtokvoszonyok adatait is:

Mezőgazdasági keresők és birtokviszonyok
Birtoknagyság

fő

%

1 hold feletti földbirtokkal, bérlettel rendelkezők

794

39,1

segítő családtagjuk

701

34,5

85

4,2

bírtok, bérlet nélküü

268

13,2

gazdasági cseléd

178

8,8

mezőgazdasági tisztviselő

3

0,1

napszámos

3

0,1

1 holdon aluli birtokkal rendelkezők

összesen

2032

100

Itt is kitűnik, hogy a kis- és középbirtokosok vannak túlsúlyban de az is
látható, hogy az agrárproletárok aránya is magas.
1934 júniusában a Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara felmérést
készített Hajóson, s az ennek nyomán született törzslap alapján is képet
nyerhetünk a falu harmincas évekbeli viszonyairól. 48
Eszerint a községi határ területe 19 525 kh.

48

BKmL. Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara Kecskemét - Községi törzslap
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Ebből szántó: 8584 kh.
szőlő

1804 kh.

legelő

3884 kh.

nádas

246 kh.

kert

79 kh.

rét

1883 kh.

erdő

2154 kh.

földadón kívüli terület:

891 kh.

A törzslap adatai szerint is a kis- és középbirtokosok vannak túlsúlyban
Hajóson, s a földminőség alapján 6-10 hold elegendő egy család megélhetéséhez.
A községben állattartás is folyik, legjelentősebb a ló (1110 db) és
szarvasmarha (2507 db). Mezőgazdasági szempontból a községben jellemző
termelési ág a szőlő, a gazdák kizárólag siller bort termelnek a jelentés szerint.
A faluban található házak száma ekkor 1042.
A legközelebbi vasútállomás Kalocsán és Kecelen van (22 km), Kalocsára
rendszeres buszjárattal lehet eljutni, Kecelre nincs személyfuvarozás.
A községben villanyvilágítás nincs.
A jelentés megemlékezik arról is, hogy a községben két római kát.
felekezeti elemi iskola van, 11 tanítóval, valamint egy gazdasági ismétlő iskola.
Az 1941- es népszámlálás idejére némileg módosulnak a birtokviszonyok
az 1930-ashoz képest, nő a mezőgazdaságban keresők száma és a birtokosok
számában is növekedés mutatkozik.

Keresők és eltartottak (1941)

Kereső

Eltartott

Összes népesség

fő

%

fő

%

fő

%

2395

45,1

2916

54,9

5311

100
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A keresők foglalkozás szerinti megoszlása (1941)

Foglalkozás

Fő

%

2104

87,8

Ipar

120

5,0

Kereskedelem

50

2,1

Közlekedés

10

0,4

111

4,7

2395

100

Mezőgazdaság

Egyéb
Összesen

1 hold feletti birtokkal, bérlettel rendelkezők (1941)

Birtokos és bérlő

összes

100 holdon

50-100 hold

10-50 hold

1-10 hold

fe.lül

között

között

között

(birtokos + bérlő.)

fő

%

fő

%

fő

%

fő

%

fő

%

0

0

5

0,5

237

24,8

715

74,7

957

100

Ha a birtokviszonyokra vonatkozó fenti adatokat összevetjük az 1930-as
hasonló adatokkal, azt tapasztaljuk, hogy bár növekedett a birtokosok száma,
ezen belül is az 1-10 hold közöttieké, ez csak az abszolút számokra vonatkozik, a
birtokosokon belül az egyes birtoktípusok aránya alig változott. A 10-50 hold
közöttiek aránya 2,5 %-al nőtt, az 1-10 holdasoké 0,9 %-al csökkent. Az 50 hold
felettiek aránya változatlan. A birtokmegoszlás tendenciái tehát mindvégig
hasonlóak maradtak: a közép- és kisbirtokosok vannak a legtöbben szám szerint és
arány szerint is.
A német népességre egyébként is általában viszonylag kiegyensúlyozott
birtokviszonyok jellemzőek. Ha körülnézünk vizsgált régiónkban, hasonlókat
tapasztalunk mint Hajóson. Egy-két kivételtől eltekintve általában a többség kis-
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és középbirtokos volt.49 így volt ez pl. a Hajóssal szomszédos Nádudvaron és
Császártöltésen is.
Bácsalmás esetében némileg módosul a kép, bár a tendencia itt is
azonos. Itt már megjelenik néhány 100 h feletti birtokos és bérlő, magasabb az
50-100 h és a 10-50 h közöttiek aránya is. Legtöbben azonban itt is kis- és
törpebirtokosok. Természetesen itt nemcsak a német népességről van szó, hanem a
délszláv lakosságot is számításba kell venni, hiszen éppen ez az a község, ahol a
délszlávok

az

átlagosnál

több

és

nagyobb

birtokkal

rendelkeztek.

A

birtokviszonyok tehát a következőképpen alakulnak:

Birtokviszonyok Bácsalmáson (1930)
Birtokos és bérlő
100
holdon
fe ül

50-100 hold
között

10-50 hold
között

1-10 hold
között

összes
(birtokos
1 hold alatt + bérlő + részes
művelő.)

fő

%

fő

%

fő

%

fő

%

fő

%

fő

%

9

0,5

20

1,2

472

27,9

1085

64,0

108

6,4

1694

100

Mekkora volt a mezőgazdasággal foglalkozók száma ehhez a birtok
eloszláshoz? 1930-ban 5430 keresőt tarottak nyilván, ebből a mezőgazdaságban
3986 fő, a keresők 73,4 %-a dolgozott. Sokaknak adott megélhetést a vasút, a
kereskedelem, jelentős iparosréteggel is rendelkezett a község., Legjellemzőbb
azonban a kiemelkedő mezőgazdasági kultúra, melyet paraszti kis- és
középgazdaságokban művelnek. Csak egy nagybirtok van a környéken, valamint
egy 300 holdas birtok. Jellemző a bortermelés és a fejlett szántóföldi kultúra. A
bácsalmásiak modem termelési módszerekkel parasztpolgári jólétet teremtettek
maguknak. Gyermekeiket szívesen taníttatják mezőgazdasági iskolákban, akik

49 Az 1930-as népszámlálás. Történeti Statisztikai Kötetek.

34

azonban iskoláik elvégzése után gazdaságaikban dolgoznak nem kívánnak “urak”
lenni, mesterségüket jól tudó földművesek lesznek.50
Egészen más képet festhetünk a gazdaságról Baja esetében. 1930-ban a
12.749 nyilvántartott keresőből mindössze 2418-an, a keresők 19 %-a dolgozik
a mezőgazdaságban. Láthattuk, hogy Baja már a 18. századtól kezdve inkább
kereskedő és iparos népességgel rendelkezett. Igaz, hogy a vasút megjelenésével
korábbi, a Dunára épülő kereskedelmi központ jellege megszűnt, de az ipar
továbbra is jelentős maradt a városban, s a 30-as évekre ez volt a domináns. Húsz
körül volt a gyárak, nagyvállalatok száma, a legkülönbözőbb iparágakban: bútor,
bőr, famegmunkáló, gyapjú, posztó illetve a malomipar területén.51 Nem véletlen
tehát,

hogy

a foglalkoztatottak

elsősorban az

iparban dolgoznak,

a

mezőgazdaságban alig. A városhoz tartozó határ is kisebb mint általában a
hasonló nagyságúaké: 34 708 kh. Ennek birtokmegoszlása azonban hasonló
a környék többi településéhez:52

Birtokviszonyok Baján (1930)
Birtokos és bérlő
100 holdon
felül

50-100 hold
között

10-50 hold
között

1-10 hold
között

összes
(bitokos+bérlő
1 hold alatt
+ részes
művelő.)

fő

%

fő

%

fő

%

fő

%

fő

%

fő

%

29

2,8

21

2.1

246

24,1

672

65,8

53

5,2

1021

100

A gazdasági helyzet, a társadalmi rétegzettség mellett szólnunk kell
röviden a politikai viszonyokról is. Lévén hogy Hajós német nemzetiségű község
volt, a harmincas évek végére, de főként a negyvenes évek elején e téren komoly
behatások érték a falu népét.

A több mint két évszázadig tartó nyugalmat, az

50 Erdei F. 1977. 205. p.
51 U.o. 240. p.
52 Az 1930-as népszámlálás. Történeti Statisztikai Kötetek
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állandóság biztonságát a második világháború, illetve a náci Németországnak a
"népi német elvet" szorgalmazó politikája számolta fel.
1938 novemberében, az első bécsi döntést követően megalakulhatott
Magyarországon a Magyarországi Németek Népi Szövetsége (Volksbund der
Deutschen in Ungarn). Ekkor azonban még nem rendelkezett a hazai németség
körében komoly politikai súllyal a szervezet. Fokozatosan érte el, - a kormány
revíziós törekvéseinek függvényében, a náci Németország támogatásával - hogy
mind nagyobb befolyást gyakoroljon a magyarországi német kisebbségre, egyre
több szervezetet hozzon létre és saját sajtóorgánumokat jelentessen meg.
1940-ben a második bécsi döntést követően a magyar belügyminiszter
aláírta a magyar-német kisebbségi megállapodást, mely különleges jogokat
biztosított Magyarországon a Volksbundnak. Az ország német lakossága
körében szabadon érvényesülhetett a náci propaganda, ami elsősorban a
Volksbund kereteiben működő kulturális, sport és ifjúsági szervezetekben kapott
fórumot, de jelentkezett a gazdasági életben is. Ezzel párhuzamosan háttérbe
szorultak a németség korábban működő gazdasági és egyéb szervezetei is.
Hajóson is csak 1940. novemberében alakult meg a Volksbund helyi
szervezete.53 Tagjainak létszámáról nincsenek pontos adataink. Későbbi forrásból
tudjuk,54 hogy eredeti névsor nem maradt fenn a "bundistákról", azonban a háború
után a helybeliek összehívásával két alkalommal is készült egy-egy névsor bemondás alapján. Ezek azonban - tekintve a megváltozott körülményeket - nem
voltak, nem is lehettek objektívek. Valószínű, hogy az említett listák közül az
egyik az, melyet 1945. november 14-én vezettek fel Hajóson a volt
volksbundistákról.55 Itt 11 Volksbund vezetőt említ a forrás, illetve 366
Volksbund-tagot.A Volksbundba belépett hajósiak valódi létszámát valószínűleg
már a jövőben sem tudjuk rekonstruálni. Tény, hogy a szervezet megalakult, és
53 Paul Flach é.n. és az interjúalanyok információi
54 BKmL. Hajós község nemzeti bizottságának iratai (HKNJBI) Jk. 1946. júl. 2.
55 BKmL. Délpestmegyei Földbirtokrendező Tanács 5421/1945. (17. tétel)
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működött, az is bizonyosnak tűnik azonban, hogy a falu lakói közül nagyon
sokan nem tudtak azonosulni a Volksbund tevékenységével és nem kívántak
résztvenni abban. A falu népe kétfelé vált, aminek egyik jeleként tekinthetjük a
már említett 1941-es népszámlálást: anyanyelvét majd mindenki vállalta, német
nemzetiségét azonban már nem, bár ennek egyéb okai is voltak. Az bizonyos,
hogy voltak a Volksbundnak ellenzői és támogatói is Hajóson. Az utólag készült
lista szerint az összlakossághoz képest arányuk nem tűnik túl magasnak, de a
valódi létszám rakonstruálására nem találtunk forrást. Épp ezért nem tudjuk, Zorn
Antal két munkájában is56 mire alapozza kijelentését, mely szerint Hajóson a
Volksbundnak igen erős szervezete alakult ki. (Emellett hasonló megítéléssel
említi pl. Bácsalmást, Garát, Vaskutat.) Köztudott, hogy Dél-Bácskában valóban
erős szervei voltak a Volksbundnak, Észak-В ácskában, az általunk vizsgált
területen azonban ez már nem mondható. A visszaemlékező interjúalanyok
szerint57 Szauter János volt a Volksbund hajósi vezetője. A dél-bácskai
Volksbund egyik központjából Zomborból kapta az utasításokat és a szervezéshez
szükséges segítséget. Természetesen bizonyára voltak sokan, akik politikai
meggyőződésből lettek a szervezet tagjai, de sok volt a megtévesztett egyszerű
ember is.
“Megmondom őszintén, én akkor voltam 15-16 éves, én is
szerettem volna valahova elmenni szórakozni, és akkor volt ez a
Volksbund. Ez nem úgy volt itt értékelve, hogy ez egy politikai szerv. A
németajkúságnak lett egy ilyen helye, ahova elmehettek. Én nem jártam
oda, nem engedték. De akkor úgy dolgoztak az urak: ha te belépsz, akkor
kapsz gálicot, hogy tudjad a szőleidet mivel permetezni. Nem volt itt
olyan politikai tájékozottság, sokan azért léptek be. A fiataloknak volt az
a lehetőség, hogy oda lehetett menni táncolni. De akkor fizetni kellett 7
pengőt. Ide szerettünk volna mi is menni, de nem volt erre pénz—
...Namost lehetséges az, hogy én is odaugrottam volna, de az én
mesterem az nem volt ennek a bundnak az imádója, hanem inkább az
ellenkezője. О magyar érzelmű ember volt, nem szerette Hitlert. Talán el
56 Zom A. 1992. 27. p. és 1994. 105. p.
57 Pl. Kübler István hajósi lakos közlése
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is zavart volnam, ha odamegyek... Dehát akkor is voltak ellentétek, nem
mindenki egyformán gondolkodott. Igaz, hogy aki nem volt bundista,
akkor azt nézték le, de mégis sokan voltak azok is, akik nem mentek
oda. ” *Az idézett intetjük teljes szövege a Függelékben olvasható.

Sajnos Hajós vonatkozásában nem maradtak fenn a negyvenes évekből
közigazgatási iratok, a szomszédos Nemesnádudvarról azonban ezek alapján
tudható, hogy 280 család csatlakozott a Volksbundhoz,58 ami a német anyanyelvű
lakosságnak becslésem szerint kb. a fele lehetett. Tudunk arról is, hogy igen
komoly ellentétek voltak a lakosságon belül a Volksbund kapcsán.
Politikai szempontból a másik neuralgikus pont az SS-toborzások
kérdése. 1942-ben, az önkéntes SS-toborzások alkalmával jelentkeztek hajósiak is
a német fegyveres testületbe, egyik adatközlőnk szerint kb. 40 fő.59 A háború után
készült névsor 52 fő önkéntes SS-katonáról szól Hajóson.60 Tekintve a
körülményeket, az adatok pontosságáról itt sem beszélhetünk, de tájékozódhatunk
a jelentkezők számának nagyságrendjére vonatkozóan. Valószínű, hogy túl sokkal
többen nem lehettek, hiszen Észak-В ácskában, a trianoni Magyarország területén
korántsem voltak olyan sikeresek az SS-toborzások mint Dél-Bácskában, a
korábban lecsatolt területeken, ahol a Volksbundnak is sokkal erősebb szervezete
volt, mint az általunk vizsgált régióban.
Az 1942-ben jelentkezettek
családjuk helyzetének javítását

általában sorsuk jobbrafordulását,

remélték.

A náci német propaganda

kétségtelenül imponáló Ígéretei többekre hatással voltak, bár sokan visszaléptek,
amikor kiderült, hogy a német hadseregbe való belépés egyben a magyar
állampolgárság elvesztésével jár.
Az ígéretek igen csábítóak voltak: a zsold, az otthonmaradottak anyagi
támogatása, illetve a leszerelés után kilátásba helyzeti földjuttatás. A kalocsai
58 Heckenberger Péter 1991. 80. p. A község közigazgatási iratai alapján közli az adatot.
59 Nádai Ferenc hajósi lakos közlése
60 BKmL. Délpestmegyei Földbirtokrendező Tanács 5421/1945. (17. tétel)
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toborzóirodán is azzal érveltek, hogy a Duna-Tisza közét a németek tették
termővé, így az német föld, tehát joggal tarthatnak rá igényt a majdan leszerelők.
A földnélküli napszámos rétegek számára ez komoly vonzerő volt

“Az

agrárnépességből főleg a nincstelenek jelentkeztek sorozásra” - szögezi le
Tilkovszky.61 Ezt támasztják alá a hajósi visszaemlékezőkkel készített inteijúk is.

“Fiatal voltam, cseléd voltam egész életemben. Az ember
valahogyan jobbat akart volna. Mert azok is tudtak ám ígérni. És a
szegényember oda ragaszkodott jobban, ahol esetleg könnyebben, vagy
többet érhetett el. Aztán a vége mi lett?”

Hajóshoz hasonlóan a szomszédos Nemesnádudvaron is a szegényebb
rétegekből került ki 1942-ben az a 22, majd 1943-ban 33 fiatalember, akik az
SS-be önként jelentkeztek. Ez a létszám sem mondható kiemelkedően magasnak,
bár a nagyobb németséggel rendelkező Bácsalmáson 71 önkéntesről tudunk.62
Sokkal többen voltak azonban, akik 1944. március 19-e után a
kényszersorozás következtében váltak SS-katonává, jó néhányan szinte
gyerekfejjel, főleg a háború befejezését megelőző időkben. "A német megszállás
következtében a hazai németeket birodalmi németeknek tekintették, és nem a
magyar hadseregbe, hanem az SS-be sorozták be őket. "63 Sokan azonban a magyar
hadseregben szolgáltak, s így estek a háború végén hadifogságba, vagy egyszerűen
hazatértek a harcok végeztével.
A kényszersorozottak pontos száma nem

ismeretes Hajóson, csak a

szomszédos Nemesnádudvarról tudjuk, hogy 125-en voltak. A kényszersorozások
ellen igen sokan tiltakoztak, hiszen aki német katona akart lenni, az már korábban
önként jelentkezhetett. Sokan megpróbáltak elszökni, elbújni, vagy éppen úgy
kerestek menedéket, hogy a magyar hadseregbe jelentkeztek. Sajnos ez a
61 Tilkovszky 1974. 40. p. és 43. p.
62 Heckenberger P. 1991. 82-83. p. Tóth Á. 1991. 17. p.
63 így kezdődött 12. p.
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megoldás sem volt mindig sikeres, a magyar tisztikar nem tudott, vagy nem akart
segíteni. Hajóson pl. többekről tudunk, akiket elutasítottak.

“És azután jött a rendelet negyvennégyben, hogy el kellett menni
német katonának ezzel a kényszersorozással. Minden nap dobolták
kétszer-háromszor, hogy aki nem megy, azt jönnek, s főbe lövik. Persze
nem mentek mindjárt, de a végén muszáj volt, mert féltünk. A férjem
megkapta a német behívót, de ugyanakkor megkapta a magyart is. Akkor
elmentek Kalocsára, jelentkezni a magyaroknál, ő, és még ketten. Akkor
onnan hazaküldték őket, hogy menjenek csak a német behívóra. így lett
német katona 19 évesen. ”

Bácsalmáson viszont arról tudunk, hogy többen “a leghatározottabban
ellenálltak” az SS-sorozásnak. Megvasalva vitték őket a német sorozóbizottság
elé, de egy magyar honvédezredes kimentette őket.64
A vázlatosan bemutatott előzmények ismeretében kell vizsgálnunk a
további eseményeket, hiszen a németajkú települések, - így Hajós is - már a
háború befejezésének pillanatában más megítélés alá estek, mint a többi
magyarországi település.

64 Hechenberger P. 1991. 85. p., Tóth Á. 1991. 17-18. p. és BKmL BKNBI4/1946.

III. A HÁBORÚ UTÁN - A BÉKE (?) ELSŐ
HÓNAPJAI
Hajós község plébánosának feljegyzései a következőképpen örökítik meg a
háború utolsó napjait, a szovjet csapatok érkezését, megszálló tevékenységét:

"Hajósra okt. 30-án hétfőn de 11 órakor nyomultak be, miután 10 napig
Borota, Nádudvar, Jánoshalma vonalán Hajós előtt állott a front. Sok
rémhír terjed el, és a németek nyomására már október elején igen sokan
menekülnek el. A faluból 20 család megy vándorútra, a sok katona persze
mind hátrál.
Október 29-én este 7 órakor ágyú és aknaharc éjjel 1/2 1-ig.
Akkor teljes csend, mely alatt az orosz katonák a falu közelébe jöttek.
Reggel 1/2 4-kor ismét tűzharc, úgy 6 óráig. Azután ismét csend. A fél 8
órás misét szép rendben megtartottuk. Reggel 8 óra után ismét csend, és
mostmár a falu mellett van az orosz. 11 óra tájban már bent vannak a
faluban. Három orosz hősi halottat hoznak magukkal, kiket a
templomkertben temetnek el. A plébánián sok összejött asszony
koszorúkat készít az orosz hősi halottaknak. (!) Úgy 3-4 óra között már
Miskére vonulnak. Magyar 12 esett el. Ezután naponkint igen nagy
számban vonulnak át orosz csapatok a falun.,l6s

Hajóson a második világháború 1944 október végén így fejeződött be.
Ahhoz azonban, hogy valóban béke legyen, még jó néhány évnek el kellett telnie.
A háborús károk nem voltak túl jelentősek a községben, de a közigazgatás,
a korábbi államgépezet itt is széthullott, a vezetők elmenekültek. Somogyi Ferenc
főjegyző is távozott a faluból.66 Rajta kívül a csendőrök, a postatisztviselő, a
községi orvos, a patikus és néhány tisztviselő. A plébános és káplánja, illetve a
tanítók a helyükön maradtak.67
65 Plébániai évkönyv Hajós 68-69. p. Wetzstein Ádám plébános bejegyzése.
66 BKmL Kalocsa járási főszolgabíró iratai 575/1945.
67 Plébániai évkönyv Hajós 68. p.
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A front elvonulásával országszerte a legfontosabb feladat a rend
helyreállítása, aminek érdekében meg kellett indulnia a közigazgatás munkájának.
A szovjet katonai parancsnokság a nemzetközi megállapodásoknak megfelelően a
korábbi közigazgatás visszaállítását kívánta, amit 1. sz. parancsában hirdetett ki:
"Minden polgári hatóság folytassa kötelessége teljesítését."6* Ahol az elöljáróság
vagy annak vezetője elmenekült, megbíztak valakit - általában egy ugyanott
alacsonyabb beosztásban dolgozó munkatársat - a vezetői teendők ellátásával.
Hajóson Vass Lajos korábbi jegyzőt bízták meg a főjegyzői hivatal teendőivel,
1944. november 13-án.69 Ez kezdetben elsősorban a szovjet katonai hatóságok
parancsainak végrehajtásából állt, s csak lassanként indult meg a hivatali munka.
A front elvonulása, a harcok befejeződése nem jelentett hosszú ideig
tartó nyugalmat Hajóson és többi németajkú településen. A lakosság még fel
sem ocsúdott a szovjet csapatok érkezése után, máris szembesülni kellett a
következő évek megpróbáltatásainak első stációjával. 1944 végén Magyarország
keleti felében megkezdődött a németség kollektív felelősségrevonása. A szovjet
katonai parancsnokságok 3. sz. parancsa, mely 1944. utolsó napjaiban jelent meg
az azóta hírhedtté vált 0060-as számú parancs értelmében előírta, hogy a harcoló
seregek számára szükséges munkák elvégzésére minden német származású
személy mozgósítandó. Kötelesek jelentkezni a 17-45 éves férfiak és a 18-30 éves
nők, ellenkező esetben hadbíróság elé állítják őket, vagy családtagjaikat.70 A
parancs a német származású személyek "közvetlen mögöttes területen végzendő"
közmunkájáról szól, ami eleve megtévesztés volt, hiszen - hosszú évek hallgatása
után - ma már tudjuk, hogy az ilyen módon mozgósított német lakosságot a
Szovjetunióba szállították kényszermunkára.

A

"malenkij

robot”

vagy

"Verschleppung" (elhurcolás) néven is emlegetett akció sokáig fehér foltnak
számított történetírásunkban. A dokumentumok, források hiányosságai ma is
68

Somlyai Magda 1985. 85. p.
69 BKmL. Kalocsa járási főszolgabíró iratai 575/1945.
70 így kezdődött 23. és 146. p. valamint Magyarországi németek... 1990. 32. p.

42

megnehezítik e téma kutatását, mégis úgy tűnik, hogy az utóbbi években tisztább
képet kaptunk e tragikus eseménysorról, mely egyértelműen kifejezte a
Szovjetunió álláspontját a németek kollektív felelősségéről. Számos feldolgozás
és

dokumentumkötet született,71 melyek egyre több részletet tisztáztak, bár a

történetírásnak még sok kérdésre választ kell adnia.
A mozgósítás feladata a magyar hatóságoknak jutott, az Ideiglenes
Nemzeti Kormány belügyminisztere, Erdei Ferenc intézkedik arról, hogy írják
össze az igénybevehető németséget. Itt felmerül a magyar kormány felelősségének
kérdése is, azonban az említett 0060-as számú szovjet parancs december 22-én, a
magyar kormány megalakulásának napján kelt, Erdei Ferenc pedig csak 1945
január 5-én rendelkezik az összeírásokról - világít rá az eseményekre Zielbauer
György, s azt is megállapítja, hogy a kormány valószínűleg utólag hagyta jóvá a
0060-as számú parancsot.72 Véleményével egyetérthetünk, hiszen tudjuk, hogy az
elhurcolt németség egy része ekkor már útban volt a Szovjetunió felé. Egy
újabban megjelent

dokumentumkötet bizonyítékot is szolgáltat ehhez. Révai

József 1945. január 7-én a következőket írja a még Moszkvában tartózkodó
Rákosinak: "...mindenki sérelmezi, vagy kimondva, vagy titokban, hogy az oroszok
ezt a kormány tudta nélkül, előzetes megállapodás nélkül csinálták. (Mezsdu
námi: még mi sem tudtunk róla előre.)"12 Tehát még a koalíciós kormány
kommunistái sem kaptak semmi információt a szovjet akcióról!
A kormány utólagos jóváhagyására tulajdonképpen azért volt szükség,
hogy legalább formálisan betartsák a teheráni konferencia megállapodásait, hiszen
tudjuk, hogy ez az akció a Szovjetunió Közép-Kelt Európában folytatott
németellenes politikájának részét képezte.

71 Balogh S. 1988., Korom M. 1989., Magyarországi németek... 1990., Füzes M. 1990., HetesiScháb 1989., 1991., Bestrafung 1990., MerkZs. 1990., Heckenberger P. 1991., Erdmann M.
1991., Tóth Á. 1991., 1993.
72 Zielbauer Gy. 1990. 34-35. p.
73 Izsák-Kun 1994. 35-36. p.
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E tények cáfolják azokat a korábbi elképzeléseket is, melyek szerint a
magyar állampolgárságú németek elhurcolása az 1945. január 20-án Moszkvában
aláírt fegyverszüneti egyezmény és a jaltai konferencia következménye volt. Mint
említettük, a 0060-as parancs egy hónappal korábban kelt, s január végén már
sokan meg is érkeztek a Szovjetunióba az elhurcoltak közül, illetve úton voltak.
Bizonyos időbeli eltolódást a frontok mozgása jelentett: ahová korábban érkeztek
a szovjet csapatok, ott még december végén megkezdődött a végrehajtás, ahová
később, ott még februárban is tartott. így lehetséges, hogy "...a szövetséges
ellenőrző bizottság fejezte be a 2. és 3. Ukrán Frontok által már 1944 végén
megkezdett, a magyarországi német nevű munkaképes lakosság egy részének
kényszermunkára történő kiszállítását a Szovjetunióba. n 74
Maga a mozgósítás lebonyolítása természetesen nélkülözött minden
körültekintést és még inkább minden humánumot. Ezt még Révai már idézett
levele is kiemeli:
"A munkabíró német lakosság elszállítására vonatkozó akció sajnos nem
járt azzal a hatással,

amivel kellett volna járnia.

Ugyanis a

végrehajtásban megint olyan szerencsétlen peregibek voltak, hogy az
eredmény: pánik a magyarok közt is, még a tisztességes, hozzánk közel
álló elemek is...megvadultak, arról beszélnek, hogy ez ugyanaz, mint amit
Hitler

csinált

a

zsidókkal,

stb.

Az

történt

ugyanis,

hogy

a

parancsnokságok a legtöbb helyen úgy hajtották végre a dolgot, hogy
családnevekből indultak ki és fix kontingensekből. Ha nem volt elég
német, vettek magyarokat. Vettek olyanokat, akik egy szót sem tudnak
németül, bebizonyítottan antifasiszták, ültek, internálva voltak, mindegy:
vitték őket... Szóval, kissé sok volt az ilyen akcióknál természetesen
elkerülhetetlen helyi túlkapás.1,15

Természetesen

Hajóson

és

a környékbeli

német falvakban

is

hasonlóképpen történtek a "Verschleppung" eseményei. A községben december
28-án hirdették ki a németajkú nép mozgósítását, dobolás útján. Szilveszter és
74 Korom M. 1989. 10. p.
75 Izsák-Kun 1994. 35-36. p.
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újév napján valamint január első napjaiban

történt az elszállítandók össze

gyűjtése. Kalocsáról 40-50 fő körüli nemzetőr érkezett, akik segítettek a kb. 40 fős
orosz katonai alakulatnak a végrehajtásban. Hamar elterjedt a hír, hogy nem
egyszerűen közmunkáról van szó, hanem a Szovjetunióba szállítják a mozgósított
embereket. így aztán igyekeztek elmenekülni, és sokan kivonták magukat a
kötelezettség alól: nem jelentkeztek a községházán. így gyűjtőakciót szerveztek a
szovjet katonai vezetők, s ennek során igyekeztek összeszedni a szükséges
létszámot. Szilveszter és újév napján templomba sem mernek menni az emberek,
attól félve, hogy a faluban tartózkodó orosz katonák és a nemzetőrök elfogják
őket. Ennek ellenére 500 férfit és 100 nőt sikerült ezekben a napokban
összegyűjteni, akiket azonnal el is szállítottak Hajósról.76

Valószínűleg ezt a

Plébániai évkönyvben rögzített 600 fős adatot használja fel Zielbauer György is,
amikor összesíteni próbálja a mai Bács-Kiskun megye területéről elhurcolt
németek számát.77 Adatai szerint 2414 főt szállítottak el ebből a megyéből. О is
utal arra, hogy források hiányában nem pontosak ezek a számok. Nézetem szerint
feltétlenül több mint 600 embert hurcoltak el Hajósról, hiszen ez a szám csak a
szilveszter-újévi akciót foglalja magában. Adatközlőim szerint viszont januárban
és még februárban is történtek szállítások, amelyek további erőszakos
gyűjtőakciók eredményei voltak. A visszaemlékezők egyöntetű véleménye szerint
legalábbis a nők létszáma feltétlenül több volt, mint 100 fő, és a harminc év feletti
nők közül is sokat elszállítottak. Bár a 600-as létszám is igen magas, hiszen a
Bács megyei elhurcoltak mintegy negyedét jelent, illetve a falu háború előtti
lakosságának több mint 10 %-át.
Január első napjaiban Észak-Bácska és a környék más településeiről is
történtek elhurcolások. így pl. Katymárról és Vaskútról is január első napjaiban
vitték el a németajkú lakosságot, majd január 20-26 között. A Hajóssal
szomszédos Nemesnádudvaron december 28-án kezdődött a gyűjtőakció, s január
76 Plébániai évkönyv Hajós 70. p. és a túlélők visszaemlékezései
77 Zielbauer 1990. 44. p.
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9-ig tartott, de itt is tudnak január végi újabb szállításokról. Bácsalmáson és
környékén január 6-17 között történt a németség elleni büntető akció, de itt is
voltak még január végén kiszállítások. Bajáról január 6-án már el is szállították az
érintetteket.78
A Hajósról elhurcolt németek száma kiemelkedően magasnak Ítélhető
a többi település adataihoz képest. Pl. Nádudvaron 180 elhurcoltról tudnak,
Garáról kb. 400, Rémről 44, Jánoshalmáról 55, Bácsbokodról 29, Csávolyról 47,
Vállaljról 173 főt szállítottak a Szovjetunióba.
Az elhurcoltak között a nők aránya is igen magas Hajóson. Ezt
szemlélteti az alábbi - néhány kiragadott példával illusztrált - táblázat:79

Település

A deportált nők
kb. létszáma
100

Hajós
Katymár
Rém
Jánoshalma
Borota
Mélykút
Bácsbokod
Vállalj
Csávoly
Nemesnádudvar

30

11
3
4

61
6
36

Az említett településeken azonban nemcsak német lakosság volt, hanem
délszláv és magyar is, tehát az elhurcoltak és az összlakosság aránya is
másképp alakult, mint Hajóson. Meg kell azonban azt is jegyezni, hogy ezekből
a vegyes lakosú falvakból nemcsak a németajkúak kerültek a Szovjetunióba,
hanem gyakran jutottak magyarok, vagy délszlávok is német társaik sorsára.
A deportált nők helyzete különösen nehéz volt, .márcsak azért is, mert
sokan gyermekeiket is kénytelenek voltak otthonhagyni, közöttük egészen kicsiket
is:
78 MerkZs. 1990. Heckenberger P. 1991., Tóth Á. 1992., 1993.
79 MerkZs. 1990. 351. p.
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„Én templomban voltam, s mikor hazaértem, már ott várt a
nemzetőr az utcán. Mert nekem először volt papírom. Egyszer már
bevittek, de akkor kaptam egy papírt az oroszoktól, hogy van a
kislányom, és én emiatt nem kerülök.... Akkor én a papírral haza is
mentem, s nem is féltem, nyugodtan elmentem a templomba. De akkor
január 6-án azt mondták a ruszkik, hogy ennyi és ennyi személyt ma össze
kell hozni, és akkor vittek akit értek. Na és akkor volt az a „jó” hajósi
bábaasszony. Mert az orosz kérdezte tőlem, ki van otthon a
kislányommal. Én mondtam, hogy a 60 éves édesanyám. Akkor ez a
bábaasszony közbeszólt, hogy van fiatal anyósom, az el tudja látni a
gyereket. ”
„ Úgy volt, hogy az ilyeneket, mint én, nem vihetik el. Volt egy
hároméves kislányom, a férjem pedig tényleges katona volt a magyar
hadseregben. Úgy volt, hogy engem nem visznek... A kislányom a
nagyszülőkkel volt, míg mi odavoltunk. ”

Arra is volt példa, hogy állapotos asszonyok kerültek a transzportokba:

„Akkor ott a tanácsházán ott volt a jegyző, és még a bábasszonyt
is odarendelték. S mégsem tudtak ezek semmit. Mikor kiértünk, ott
született három kislány. Ez a három fiatalasszony nem tudta, hogy terhes,
s a bábasszony sem tudta, s akkor ott kint megszülettek ezek a gyerekek.
A három közül az egyik egy nádudvari asszony volt. Ez a nádudvari
asszony hazahozta a kislányát. A másik kettő gyerek meghalt ott kint.
Nem volt mivel etetni őket. ”

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány szerepét láthattuk már a deportálási
akciókban. A fenti idézetek azonban rámutatnak a helyi hatóságok felelősségére
is, illetve arra,

hogy

az orosz

parancsnokság összehangolt akciójának

megvalósítása a helyi hatalom birtokosain is múlott. A helyi közigazgatást az
orosz katonai parancsnokság a végrehajtással bízta meg, az események menetébe
tényleges beleszólása nem volt. A kivitelezés mikéntjében azonban fontos szerepe
volt a helyi viszonyoknak: kik, és hogyan hajtották végre a kiadott parancsot.
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A szovjet hatóságoknak szükségük volt a lakosságot ismerő segítőkre,
akiknek személyes rokonszenvén,

vagy ellenszenvén, vagy éppen meg

vesztegethetőségén sok múlott. Ők tudták, hol kell keresni azokat, akik elbújtak,
ismerték a rokoni kapcsolatokat, és gyakran még a személyes bosszú is szerepet
játszhatott abban, ki került egy-egy transzportba.
Láttuk, hogy Hajóson - a szinte teljesen német községben - a kalocsai
nemzetőrök segítségére is szükség volt a begyűjtésben, s a helybeliek közül
kevesebben voltak, akik a deportálásokban segédkeztek. A vegyes lakosságú, déli
határhoz közelebbi községekben azonban más volt a helyzet: a helyi hatalomban
nemcsak a közigazgatás játszott szerepet, hanem komoly súlya volt a partizánok
jelenlétének is, akik a szovjetek szövetségeseként a tényleges hatalmat
gyakorolták. A magyar és délszláv lakosságból könnyebben kerültek nemzetőrök,
vagy vörösőrök is, akik készséggel végrehajtották a szovjet elképzeléseket. így
volt ez pl. Katymáron és Vaskúton, de más határmenti településeken is. 80
Ugyanakkor látnunk kell azt is, hogy részben az Ideiglenes Nemzeti
Kormány már említett helyzete, részben a háborús viszonyok, az információk
lassú áramlása miatt a községek elszigetelve, magukra maradtak ezzel a
problémával. Nem mindenki értett egyet a németekkel való ilyen bánásmóddal,
azonban a katonai önkénnyel szemben a jóakarat tehetetlennek bizonyult.
A lakosság együttérzésére is, a helyi önkormányzatok mentésre
irányuló törekvéseire is van példa. A háborús szituáció azonban meghiúsította a
segítő szándékot. Hajóson nem maradt fenn olyan dokumentum, mely mentési
akciókról tudósítana, de néhány észak-bácskai településen igen. Legkorábbi ilyen
információnk Baja városából van, január 6-i keltezéssel, ahol a város tanácsa
komoly erőfeszítéseket tett ugyan a németség mentésére, tehetetlensége azonban
nyilvánvaló volt:
80

U.o. 351-352 p.
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„A környékbeli német munkaszolgálatosok Ukrajnába történő
elszállításával kapcsolatos toborzás a kedélyeket nagyon felizgatta. Bár
Babies József tanácstag elnöklete alatt az orosz parancsnokság
utasítására bizottság alakult annak megállapítására, hogy ki tekinthető
németnek, ennek ellenére a bizottság munkáját nem vették figyelembe és
színmagyarokat, valamint bunyevácokat is szállítottak el a mai nap
reggelén a többszörösen megkísérelt közbenjárás ellenére... Bár a
bizottság igen nagy részben magyarnak minősítette az illetőket, ennek
ellenére egyetlen egy beszállított személyt sem engedtek vissza. A
bizottság

becsületesen

dolgozott.

Éjjel-nappali

munkájának

eredménytelenségéért természetesen felelősséget nem vállalhat. Tegnap
este háromszor is jártak a parancsnokságon, ahol általános revíziót
ígértek... Ennek ellenére ma reggel mindenkit bevagoníroztak és
elszállítottak. Babies József kiment az állomásra, és a csoportból ki
akarta emelni legalább a magyarokat, de elkergették. ”

A kijelölt bizottság kinyilvánította ugyan véleményét, melynek értelmében
aki vállalta a magyarsággal a sorsközösséget, az magyar, - e gesztusának azonban
semmi kézzelfogható eredménye nem volt.
Bácsalmáson is született olyan jelentés, melyben megfogalmazták, hogy a
német nevű, de magyar érzelmű embereket is elszállították közmunkára, akik sem
a Volksbundnak nem voltak tagjai, sem más bűnt nem követtek el. Sőt magyar, és
más nemzetiségű internáltakról is tudósít a jelentés.
A későbbiekben több községben is igyekeznek menteni, visszahozatni az
elhurcoltakat, így pl. Jánoshalma, Csikéria esetéről tudunk, de Békés megyében is
voltak hasonló törekvések.81
Mivel az események menetét illetően írott forrással alig rendelkezünk, a
visszaemlékezések alapján szóbeli forrásokra támaszkodva próbáljuk az utazás és
a táborokban töltött idő történéseit felvázolni.82 Számomra ezek az interjúk
feltétlenül hitelesek, hiszen az adatok viszonylag egységesek, gyakran egymást

81 U.o. 350. p. és Tóth Á. 1992. 22. p. Zielbauer 1990.
82 Hajósi nterjúk, visszaemlékezések (L.a. Függelékben)
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támasztják alá. A hitelességet számomra tovább erősíti a személyes kapcsolat,
mely az adatközlőkkel az inteijűkészítések során és az elmúlt évek alatt Hajóson
végzett kutatásaim alatt kialakult. Végezetül interjúalanyaim által közölteket
összehasonlítottam az ország más tájain készült beszélgetésekkel,83 s ez is
rengeteg hasonlóságot, illetve azonosságot eredményezett.
Mint már említettük, a hajósi gyűjtőhely a községházán volt. Innen
Kiskunhalasra szállították az embereket, itt történt a bevagonírozás, több
kevesebb várakozás után, ami attól függött , mikorra gyűlt össze a a transzport.
Volt, aki két hetet, volt, aki egy-két napot töltött csak itt. Más települések számára
is Kiskunhalas volt a bevagonírozás helye. Ide szállították pl. a nemes
nádudvariakat, de a katymári és a vaskúti deportáltak egy részét is, annak ellenére,
hogy e települések Bajához közelebb vannak, s Bajáról is történtek szállítások.
Kiskunhalasról Szegedre, majd onnan Temesvárra, végig Románián, Ploestiig
tartott az "utazás". Voltak olyan transzportok is, melyek Szabadka felé indultak, s
onnan folytatták az utat Románia felé.
Átlépve az orosz határt az ukrajnai bányavidék különböző helyiségeibe
érkeztek az emberek. A hajósiak közül sokan voltak Dombaszban, a Donyec
medence kisebb bányáiban, de Kijev környékén, Vorosilovgrádban is. Érdekes,
hogy Dombasz környékén hadifogolyként is voltak hajósiak. Az elhurcoltak és a
hadifoglyok gyakran egy táborban voltak. A hajósi deportáltak több táborban
együtt voltak császártöltési, nádudvari, vaskúti és más bácskai sorstársaikkal.
Az utazás igen nehéz körülmények között történt. Nagy hidegben, fűtetlen,
többnyire marhavagonokban, megfelelő élelmezés nélkül, összezsúfolva történt a
szállítás, anélkül, hogy a legelemibb higiéniai feltételeket biztosították volna.
„ 1945. január 6-án vittek fogságba. Na, mi másnap, január 7-én
indultunk el Hajósról. Akkor Kiskunhalasra vittek bennünket, a
laktanyába.

Onnan 9-én indultunk ki az állomásra, fakumplába

masíroztunk a kis batyunkkal. Ott bevagohíroztak, s másnap indult velünk
83

L. a 71 sz. jegyzetet!
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a vonat Oroszországba, Ukrajnába. Kemény húsz napot töltöttünk a
vagonokban, míg odaértünk. Ami volt hazulról ennivaló, azt kellett
beosztani, mert adni nem adtak semmit. ”

A táborban az első időkben különösen nehéz volt a helyzet. Sokan már
kialakított lágerbe érkeztek,

sokaknak viszont részt kellett venniök

a

romeltakarításban, a tábor építésében. Az időjárás viszontagságai, a hiányos
élelmezés, a nyelvismeret hiánya is nehezítették a helyzetet.
Később megtörtént a munkahelyekre való beosztás, ami az egészségi
állapottól is függött. A nehezebb munkákra beosztottak (szénbánya, kőbánya)
nagyobb fejadagokat kaptak, ami kenyeret jelentett elsősorban. A tábori élelmezés
minősíthetetlen volt, a kenyér mellé valamilyen levest (répa, káposzta) néha kását
kaptak, húsféle egyáltalán nem volt. Idővel javult valamit az ellátás, főként már
46-47-ben, de addigra rengetegen elpusztultak vagy megbetegedtek. A tábori
egészségügyi ellátás is igen kezdetleges volt, megfelelő gyógyszerek és
fertőtlenítés híján. Dyen körülmények között a tífusz halálos fenyegetést jelentett.
A túlélők egyéni szerencsének,

szívósságnak köszönhették sorsukat. Az

asszonyok jobban bírták a nehézségeket, férfiak nagyobb arányban pusztultak el
mint a nők, akik általában előbb is jöhettek haza.
„Mikor kiértünk, egy lágerba raktak bennünket. Nagyon hideg
volt, se rendes víz, se fürdő, se semmi nem volt. Két-három nap után
menni kellett dolgozni. Egyesek a bányában, egyesek a kolhozban
dolgoztak, nehéz munka volt. Én jelentkeztem takarítónőnek, de ki kellett
mennem. Nagy kalapácsokkal vertük szét a termésköveket. Úgy fáztunk,
hogy sírtunk mint a gyerekek. Mozogni kellett, dolgozni, mert aki nem
dolgozott, az ott is maradt. Az ennivaló kevés volt, káposztaleves, kis
kása, ez volt az egész. Akkor egyszer takarítónőt kerestek, én
jelentkeztem, s azután bent dolgoztam egy ideig. Takarítottam, s mosónő
voltam, s ami kellett. Aztán a konyhára nőket kerestek, akkor egy évig ott
voltam. Az jobb volt, mert enni volt egy kicsivel több. Utána megint a
bányába kerültem. Ott ugyan egy kiló kenyeret adtak, de nehéz volt a
munka nagyon. ”

51

A reménytelen helyzetet tovább nehezítette, hogy az itthonmaradott
családtagokkal alig volt valami kapcsolatuk a táborokban tengődőknek. Az első
évben egyáltalán nem tudtak levelet írni, később is csak igen szórványosan
történhetett levélváltás.
„írni nem írhattunk haza sokáig, nem tudtak rólunk itthon, hogy
mi van velünk, élünk-e egyáltalán. 1946 végén azután engedtek írni,
akkor tudták meg, hogy hol vagyunk, s hogy életben vagyunk. Egyszer
kaptam egy levelet a férjemtől, hogy ő épségben hazaért. Csak azt nem
tudtam, mikor találkozunk majd. Mert az mondogatták ott, hogy „szkoro
damoj", de hogy mikor, azt senki sem tudta. ”

Eyen körülmények között, sokszor évekig tartó megpróbáltatásnak kitéve
sokan haltak meg Ukrajnában a hajósi férfiak és asszonyok közül is. A túlélők
először kisebb csoportokban tértek haza 1946-ban és 47-ben.
1945 nyarán, kormányközi megállapodás után történt szovjet intézkedés
alapján kezdődött meg először a nők, betegek hazautazása, 84 1946-ban ismét
engedtek haza nőket és betegeket, majd 1947-ben a választások előtt az MKP
választási propagandáját segítve nagyobb számban engedtek haza hadifoglyokat
is, és deportáltakat is.85
Hajóson nem tudnak 1945-ben hazaérkezettekről. 1946 októberében
érkezik haza 17 fő, decemberben 10 fő.86 1947-ben, szintén ősszel október végén
jönnek haza nagyobb számban hajósiak. Voltak azonban, akiket csak 1949 végén,
vagy 1950-ben szállítottak haza. 1947 augusztusában érkezett haza Katymárra és
Vaskútra is az asszonyok első csoportja Nemesnádudvarra pedig október 30-án. A
férfiak, ezekbe a falvakba is csak 1949 végén térhettek vissza.87
A hazatérés Máramarossziget, Debrecen, Budapest érintésével történt.
Voltak, akiket már Magyarországon, Debrecenben vagy Budapesten még néhány
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Magyar-szovjet kapcsolatok 102. p.
85 Zielbauer 1990. 36. p., Izsák-Kun 1994. 224. p.
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Plébániai évkönyv Hajós 72. p.
87 Merk Zs. 1992. 356. p.

52

napig illetve hétig fogva tartottak, aminek részben egészségügyi okai voltak,
részben a hazatértek politikai "szűrése" volt a cél. A Hajósra visszatérteknek
azonban nem sokáig tartott a hazaérkezés öröme. Távollétükben a faluban szinte
minden megváltozott, sokan a családjukat sem találták már ott.
Láttuk, hogy Hajóson a háború befejezése után azonnal megkezdődtek a
német

lakosságot

megpróbáltatás

sújtó

intézkedések.

ellenére

a

falu

Azonban

megpróbál

minden

talpraállni,

félelem
az

és

állandó

fenyegetettség közepette is igyekszik résztvenni az új élet megindulásában,
így Hajós históriáját ezekben az években két eseménysor jellemzi. Egyrészt a
többi magyarországi településhez hasonlóan újjászervezik a közigazgatást,
megkezdődik a mezőgazdasági termelés, nemzeti bizottság

alakul, lezajlik a

földosztás. Másrészt azonban ezzel párhuzamosan a falu német nemzetiségéből
következően itt is lezajlanak a németség kollektív büntetésére irányuló
események, megtörténik

a

lakosság kitelepítése.

A kétféle eseménysor

természetesen gyakran összekapcsolódik, hatással van egymásra (pl. földosztás és
kitelepítés kapcsolata, idegenek megjelenése a faluban, stb.). Hajós történetének e
szakaszát kíséreljük meg nagyító alá venni a következőkben. Látni fogjuk, hogy
Hajós története ezekben az években nem egyedi eset, hiszen a többi németlakta
településen is hasonló események történtek.

IV. A KOALÍCIÓ IDŐSZAKA: NEMZETI
BIZOTTSÁGOK, KOALÍCIÓS KÜZDELMEK
Magyarország keleti felében 1944 őszétől a nemzeti összefogás helyi
szerveiként népi, nemzeti bizottságok alakultak. Munkájukba bekapcsolódtak az
újjászerveződő pártok tagjai. Tulajdonképpen a tényleges hatalom helyi
szerveiként működtek koalíciós alapon. Már az 1944. december 2-án megalakult
Magyar Nemzeti Függetlenségi Front programjában szerepelt, hogy mindenütt
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meg kell szervezni a nemzeti

bizottságokat, a Függetlenségi Front helyi

szerveiként. 1945. január 4-én az Ideiglenes Nemzeti Kormány rendeletet bocsát
ki e cél megvalósítása érdekében. A 14/1945. ME. számú rendelet intézkedik
arról, hogy a koalíció elvei alapján minden településen alakuljanak meg a nemzeti
bizottságok, mint a demokratikus pártok helyi politikai szövetségei. Mint
ilyeneknek, nem szabad a közigazgatás szervezetébe belekapcsolódniuk, feladatuk
az együttműködés, valamint az önkormányzati testületek megalakulásának, a
tisztviselői állások választás útján történő betöltésének elősegítése. A nemzeti
bizottságok sok helyen a rendelet megjelenéséig kizárólagos hatalmi szervek
voltak, most pedig társadalmi, politikai szervekként működnek tovább. Mindenütt
azonban nem volt nemzeti bizottság a kormányrendelet előtt. Ezeken a helyeken
az intézkedő testület kezdettől fogva a közigazgatás, s csak a rendelet
végrehajtásaként alakulnak meg a nemzeti bizottságok, melyek azonban
felülvizsgálták az elöljáróságokat, a vezetőket megerősítették tisztükben, vagy
újakat javasoltak helyettük. 88
Hajós azok közé a települések közé tartozott, ahol a kormányrendeletig
nem volt nemzeti bizottság, csak annak hatására jött létre 1945. február 22én. A kisebb községekben nehéz volt a rendeletet pontosan végrehajtani. Azon túl,
hogy hiányzott a politikai tapasztalat, a pártok sem alakultak még meg. Valószínű,
hogy ennek oka az a lélektani motívum volt, hogy az emberek féltek, s ezért nem
politizáltak. Ez a félelem teljesen érthető, ha tekintetbe vesszük, hogy a német
lakosság "front mögötti munkára" való összegyűjtése már javában folyt. A hajósi
nemzeti bizottság alakuló ülésének jegyzőkönyvéből89 megtudhatjuk, hogy február
22-én az öt engedélyezett pártból még egy sem alakult meg. Ennek ellenére a
közigazgatás helyi vezetői megalakították a bizottságot, melynek elnökévé Reutzi
Antalt választották a jelenlévők. A frissen megalakult nemzeti bizottság
megerősítette Vass Lajost vezetőjegyzői megbízásában, valamint úgy határozott,
88
89

A nemzeti bizottságokról 1.: Somlyai M. 1985., Berényi S. 1987., Korom M. 1984.
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hogy a helyén maradt Rockenstein János községi bírót is meghagyja tisztségében.
A vezetőkön tűi a községi elöljáróság teljes apparátusáról döntött a bizottság.
Csizmadia Tibort adóügyi segédjegyzőnek rendelte, Matos András segédjegyzőt,
Kővágó Mihály helyettes irodatisztet, Spáhl Mária népmozgalmi nyilvántartót és
Kapitány Edit díjnokot "eredeti beosztásában háborítatlanul meghagyta".
A rendelet szerint a megalakult nemzeti bizottságok legfontosabb feladata
a községi képviselőtestület újjáalakítása. Az új hajósi bizottság is intézkedik
efelől.Öt esküdtet és 11 képviselőtestületi tagot jelöl ki név szerint a hajósi
lakosság köréből, akiket a képviselőtestületbe be kíván hívni.
A megalakult nemzeti bizottság nem felelt meg mindenben a rendeletben
előírt követelményeknek, bár feltételezhető, hogy az alapító tagok a község
többféle rétegét képviselték, ez nem koalíciós pártok szerint történt. Említettük,
hogy a megalakításkor még nem volt működő párt a faluban, ez azonban nagyon
hamar megváltozott. A községi elöljáróság március 7-én már arról számol be,
amikor hírül adja a nemzeti bizottság megalakulását, hogy a kisgazdapárt
megalakult, s a nemzeti bizottság tagjai közül 12 fő e párt tagja, 7 pedig párton
kívüli.90

Májusra tovább változik a helyzet. A nemzeti bizottság addig

formálisnak tűnő működése felgyorsul. Februártól májusig nem maradt fenn az
egyébként teljesnek tűnő dokumentumsorból, amely a nemzeti bizottságra
vonatkozik, egyetlen irat sem. Ennek nyilván az a magyarázata, hogy a februári
kezdeményezés kudarcba fulladt. Május 3-án

azonban újabb ülést tartott a

bizottság,91 melynek legfontosabb tárgya a megalakult új pártok paritása alapján a
bizottság újjáalakítása. így tulajdonképpen e dátumot tekinthetjük a nemzeti
bizottság tényleges megalakulása idejének. Ekkor már három párt van a
faluban, a kisgazdapárton kívül újjáalakult a szociáldemokrata párt és
megalakult a kommunista párt is. A jegyzőkönyvből kitűnik, hogy a pártok
megegyeztek abban,

hogy 4-4 taggal képviseltetik magukat a nemzeti

90 BKmL. Hajós község iratai (HKI) 109/1945.
91 BKmL. HKNBI 1945. május 3.
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bizottságban, akiket a pártok tagjai választanak maguk közül. Abban egyelőre
egyetértettek tehát, hogy egyenlő arányban, és minden párt vegyen részt a
bizottság munkájában.

Meg kell jegyezni, hogy ekkor már a Szabad

Szakszervezetek is delegált két tagot a bizottságba. Az ilyenformán átalakított
bizottság új elnöke id. Kovács Kálmán lett, aki általános tiszteletnek örvendett a
faluban. Az új nemzeti bizottság állást foglalt a február 22-i ülés határozatait
illetően a községi elöljárók és tisztviselők személyével kapcsolatban. Arra
döntésre jutott, hogy továbbra is megerősíti a vezetőjegyzőt, a bírót és a többi
tisztviselőt is állásában. A községi képviselőtestületet viszont újjáalakították
mégpedig olymódon, hogy a pártok 6-6 tagjukat delegálhatták oda. A pártokon
belül e szavazások megtörténtek, s a nemzeti bizottság tudomásul vette az új
képviselőtestület kialakítását. A meg nem alakult pártok helyett érdekképviseleti
tagok vehettek részt a képviselőtestület munkájában. Meg kell ugyanakkor
jegyezni azt is, hogy a képviselőtestület üléseiről vezetett jegyzőkönyvek
tanulsága szerint 92 az új testület csak 1945. szeptember 19-én tartott ülést. Az
előző képviselőtestület utolsó ülését 1944. július 31-én tartotta, s ‘45 szeptember
19-éig nem készült jegyzőkönyv képviselőtestületi ülésről. Az újonnan választott
testület munkája igen rövid életű volt, csak decemberig működött. Utolsó ülését
december 21-én tartotta.
Június 21-én újabb átalakulás történt a nemzeti bizottságban,93 ekkorra
ugyanis megalakult a Nemzeti Parasztpárt is. Ezúttal a pártok 3-3 képviselőt
küldenek a nemzeti bizottságba, új elnököt is választanak annak élére Vass József
személyében. A képviselőtestületet úgy alakítják át, hogy oda minden párt 5-5
tagját küldheti. A községi elöljáróságot, a hivatalnoki kart változatlanul
megerősítik tisztségében.
A következő átalakítás közel egy év múlva történt. 1945 első felében a
nemzeti bizottságok szervezésének és munkájának vezérmotívuma az összefogás
92 BKmL. A képviselőtestület ülésének jegyzőkönyvei Hajós
93 BKmL. HKNBI Jk. 1945. június 21.
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gondolata volt. Az újabb és újabb megalakuló pártok Hajóson is bekapcsolódtak a
bizottság munkájába.
A későbbiek során azonban a koalíción belüli harcok éleződésével
párhuzamosan a nemzeti bizottságok egységét is megbontották a pártok politikai
érdekellentétei. Természetesen a német nemzetiségű lakossággal szemben
kibontakozó országos politika, a megkülönböztető intézkedések is erősítették ezt a
folyamatot. Megindult a harc a nemzeti bizottságok összetételének változásáért,
illetve a már a bizottságokban működő pártok képviselői az újonnan alakult pártok
delegátusait nem kívánták beengedni a bizottságba. Ez a tendencia Hajóson 1946
januárjában jelentkezett. Az addig működő négy párt különösebb bonyodalmak
nélkül végezte együtt a munkáját, ekkor

azonban a frissen alakult Polgári

Demokrata Párt is helyet kért a bizottságban, melynek ezt tárgyaló ülésének
jegyzőkönyvéből94 megtudhatjuk, hogy szinte egyöntetűen (1 ellenszavazattal)
leszavazták az új párt kérelmét, és nem engedték be a nemzeti bizottságba, holott
kérése törvényes volt. A Polgári Demokrata Párt majd csak négy hónap múlva éri
el, hogy helyet kapjon a községi nemzeti bizottságban, mely időközben - épp e
probléma kapcsán is - komoly válságon esik át. A januárban még egységesnek
tűnő bizottságon belül áprilisra kiéleződnek az ellentétek. A kommunista párt és a
parasztpárt képviselői mostmár úgy vélik, hogy a Polgári Demokrata Párt számára
is biztosítani kell a bizottságban való részvételt. A bizottság elnöke ellen
bizalmatlansági eljárást kezdeményeznek, s lemondatják tisztségéről. Egyúttal új
elnököt választanak Bagó István személyében, s -ekkor első alkalommal - titkárt
is, aki Kátai Tóth Lajos lesz.95 1946. május 19-én a bizottság újabb ülésén Vass
Lajos ismertette a vármegyei nemzeti bizottság leiratát, mely figyelmeztette a
községi bizottságot arra, hogy a belügyminiszter mind az öt párt részvételét
elrendelte a szervezetben. Ez alkalommal a leirat hatására egyhangúan elfogadták

94 U.o. Jk. 1946. január 10.
95 U.o. Jk. 1946. április 13.
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a Polgári Demokrata Párt képviseletét.96 Ez a párt is három tagját delegálhatja a
bizottságba, amit azonnal meg is tesz. A nemzeti bizottság struktúrájának elve
azonban változatlan maradt: továbbra is 3-3 taggal képviseltette benne magát
minden párt. Az így teljessé vált nemzeti bizottság névsora a következőképpen
alakult:97
SZDP: Szebeni László, Vass József, Vári József
MKP: Horváth László, Kátai Tóth Lajos, (titkár) Lippai Pál
FKGP: Dobos János, Sándor Ferenc, Zalán Zoltán Béla
NPP: Bagó István (elnök), Geri József, Szomolai Gergely
PDP: Bíró Ferenc, Fehér Dezső, Szabó Béla
Szabad Szakszervezetek: Dvorszki Béla, Károly János, Pethő Lajos
E

névsor ismertetése

több

okból

sem érdektelen.Egyrészt

mert

valószínűleg az így véglegessé vált nemzeti bizottság működött megszűnéséig.
Elképzelhető, hogy időközben a pártok delegátusainak személyét tekintve történt
változás, ennek azonban nincs nyoma egyetlen jegyzőkönyvben sem. Majd csak
1947 végén, nem sokkal a bizottság teljes megszűnése előtt lesz új elnök Milkó
Vidor személyében. 98
A másik szempont, ami miatt a névsort ismertettük, a bizottság nemzetiség
szerinti összetétele, amit érdemes közelebbről is megvizsgálni. Bár a németséget
sújtó,

és

a

kitelepítésekkel

szándékozunk bemutatni,

e

kapcsolatos

eseményeket

a

későbbiekben

helyen mégiscsak említést kell tennünk e

problémakörről. A németajkú községben egyetlen német tagja sem volt 1946
tavaszára a nemzeti bizottságnak, holott 1945 februárjában az alapító tagok
között - legalábbis a nevük alapján - a többség német. Az alakuló gyűlés
jegyzőkönyve szerint az alapító 12 fő közül 8 német volt. Hasonló volt a helyzet a
községi képviselőtestületbe delegáltak esetében is. Itt 16 fő összlétszámból csak 5

96 U.o. Jk. 1946. május 19.
97 U.o.
98
U.o. Jk. 1947. november 4.
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fő nem volt német nevű." Időközben azonban mind erőteljesebbé vált a
németellenes hangulat, egymás után történtek a németeket sújtó intézkedések,
ami a nemzeti bizottságot sem hagyta érintetlenül. Ha figyelemmel kísérjük
jegyzőkönyveit, láthatjuk, hogy a többszöri átalakulás nemcsak a pártok
arányát és részvételét érintette, hanem lassanként elfogytak a németek is a
bizottságból. Az 1945 májusi átalakításoknál 4, a júniusiaknál 2 német nevű tagja
volt már csak a nemzeti bizottságnak. (Hasonló tendencia mutatkozik a községi
képviselőtestület összetételében is.) 1946. április 1-jén, majd 23-án is tárgyal a
bizottság attól, hogy levél érkezett a vármegyei nemzeti bizottságtól, melyben
felhívja a községi bizottságot, hogy alakuljon át, mégpedig úgy, hogy sváb
származású egyén ne maradjon a szervezetben. Válaszában a községi bizottság
kijelenti, hogy erre nincs szükség, mert Hajóson kizárólag magyar bizottsági tagok
vannak.100 Mire a 15.169/1946. B.M. sz. rendelet felfüggesztette a sváb lakosú
községek önkormányzatát, a nemzeti bizottság "megtisztítása" megtörtént, még a
hivatalos, - egyébként statáriális jellegű - intézkedés előtt.

Láttuk, hogy a

képviselőtestület is csak decemberig működött. Megállapíthatjuk, hogy ez a
folyamat azt jelzi, hogy a demokratikus érzelmű, az átalakulásokkal lépést
tartani kívánó lakosságot eleve megfosztották a bizonyítás lehetőségétől, az új
élet esélyétől, s kiszorították a közéletből. Ezt a helyzetet a központi intézkedés
csak súlyosbította.
Hasonlóan Hajóshoz, Bácsalmáson is csak a kormányrendelet hatására
jött létre a nemzeti bizottság
jegyzőkönyvének
képviselőjüket

tanulsága

delegálták

1945. március 25-én. 101 Az alakuló ülés

szerint
a

a

bizottságba.

községben
A

működő

koalíciós

pártok

pártok közül

3-3
a

szociáldemokrata párt még nem alakult meg, a többi viszont részt vett a
nemzeti bizottság munkájában. Az alakuló ülés érdekesnek tűnő mozzanata, hogy
99 U.o. Jk. 1945. február 22.
100
U.o. Jk. 1946. április 1. és április 23.
101
BKmL. Bácsalmás község nemzeti bizottságának iratai (BKNBI) 1/45. Az alakuló ülés
jegyzőkönyve.
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azon az orosz katonai parancsnokság is képviseltette magát Vaszuta Simeon
Jevdoszimovits kapitány személyében. A jegyzőkönyv alapján nem derül ki, hogy
milyen céllal jelent ott meg a parancsnokság tagja, felszólalásakor üdvözlet és
szerencsekívánat hangzott el csupán.
A nemzeti bizottság Pálffy Istvánt, az MKP delegáltját választja meg
elnökül. Az ülés javaslatot tesz a községi képviselőtestület tagjaira, s a
kormányrendelet értelmében elő kívánja segíteni annak megalakulását. A
kommunista párt és a parasztpárt közösen delegál képviselőket a községi
képviselőtestületbe, ugyanakkor a kisgazdapárt és a PDP is megnevezi
képviselőjelöltjeit. A nemzeti bizottság kezdeményezésére március 27-én
megválasztják a képviselőtestületet és az elöljáróságot, ami azt jelzi, hogy a
nemzeti bizottság megalakulása mellett a községi önkormányzat is megkezdi
működését. 102
A jegyzőkönyvek alapján részleteket nem tudunk, de a töredékekből
valószínű, hogy a bácsalmási nemzeti bizottságban komoly koalíciós pártharcok
voltak. Bár nem maradt nyoma, de valószínű, hogy több átalakulás történt a
bizottságban. Arról tudunk, hogy a Szabad Szakszervezetek 2 főt delegáltak a
bizottságba június 24-én, s ugyanekkor az MKP újabb 3 tagját küldi delegáltként,
akikről viszont nem derül ki, hogy milyen elv szerint kerülnek az eddigi
pártonkénti 3-3 képviselő közé.103 Azt sem tudni pontosan, hogy 1946. január lő
re hogyan lett a nemzeti bizottságnak 18 tagja, új elnöke pedig Temun András. 104
1946 áprilisában az is konfliktust okoz a nemzeti bizottságon belül, hogy az
időközben (nem tudni, mikor?) megalakult szociáldemokrata párt képviseltetni
szeretné magát a helyi önkormányzatban. 105 Arról nem is esik szó, hogy a
nemzeti bizottságban jelen lehetnek-e a szociáldemokraták. Mindenesetre a
nemzeti bizottság pártközi értekezlet összehívását javasolja az ügyben, amelyről
102
103
104
105

U.o.
U.o.
U.o.
U.o.

BKNBI18/46 és Tóth Á. 1992. 47. p.
10/45 és 11/45
3/46
18/46
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viszont tudjuk, hogy eredménytelenül végződött,106 a kommunista párt ugyanis a
megegyezést feltételhez kötötte, mégpedig azt akarta elérni, hogy a Délszláv
Antifasitszta Front is helyet kapjon a képviselőtestületben.
A szórványos adatokból is bizonyosra vehetjük tehát hogy a nemzeti
bizottság Bácsalmáson komoly válságokkal küzdött, s emellett nem is mindig a
törvény által meghatározott módon működött. Tudunk pl. arról is, hogy az
elöljárósággal sem volt zökkenőmentes a kapcsolat, sőt egy alkalommal azzal
fenyegeti meg a nemzeti bizottság az elöljáróságot, hogy feloszlatja, ha nem tesz
eleget felhívásának.107 Természetesen erre a lépésre a nemzeti bizottságnak nem
lett volna törvényadta lehetősége. Az esetből azonban azt szűrhetjük le, hogy a
helyi hatalomgyakorlásban is részt kívánt venni. Később persze ezek a
törekvések kevésbé voltak erősek, hiszen a nemzeti bizottságok tényleges
befolyása mindenütt csökkent. A bácsalmási nemzeti bizottság nemzetiségi
összetételéről nincs adatunk, bár rendelezésre áll az alapítótagok névsora, itt a
nevekből nem lehet olyan egyértelműen következtetni mint Hajóson, ahol ma is
ismert német családnevek szerepelnek.
Nemesnádudvaron még később, csak 1945 júniusában alakult meg a
nemzeti bizottság. Mindegyik koalíciós párt jelen van a bizottságban, melybe
3-3 képviselőt küld. Hasonlóképpen a Szabad Szakszervezetek is. Ha, Hajóshoz
hasonlóan a nevek alapján próbálunk tájékozódni, azt látjuk, hogy a németek itt is
elsősorban az SzDP-ben és az FKGP-ban vannak jelen, és a nemzeti bizottság
alakulásakor résztvesznek annak munkájában. 1946 áprilisában azonban a már
említett központi intézkedés nyomán itt is átalakul a bizottság, s a németek nélkül
alakul újjá. 108
Egészen másképp alakult a nemzeti bizottság története Baján, a környék
legnagyobb városában. Míg a kisebb-nagyobb községekben általában csak a
106
107
108

Tóth Á. 1992. 47. p.
BKmL. 8/45
Hechenberger P. 1991. 109. p.
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kormányrendelet hívja életre a bizottságokat, Baján már 1944. november
11-én megalakult az az öntevékeny szervezet, mely magát Városi Tanácsnak
nevezte, s a szovjet katonai parancsnokság egyetértésével a tényleges hatalmat
gyakorolta a városban a front elvonulása után.109 Lényegét tekintve e szervezet
megalakulásától kezdve nemzeti bizottságként működött, 1945. január 27-én
azonban - valószínűleg a vonatkozó kormányrendelet megjelenésének hatására ténylegesen és nevében is nemzeti bizottsággá alakult.
Bajára 1944. október 20-ára érkeztek meg a szovjet csapatok. Amint az az
október 21-én kelt dobolási hirdetményből kitűnik, no a többi településhez
hasonlóan a szovjet katonai parancsnokság itt is első feladatnak a régi
közigazgatás helyreállításával kívánta a rendet és utasításainak végrehajtását
biztosítani. Bár a régi polgármester és 87 hivatalnok október első napjaiban
elmenekült, a helyén maradt 127 köztisztviselő munkába állt 21-én és dr. Takáts
Endre személyében az új polgármester is megbízást kapott. Feladatuk a rend és
közbiztonság helyreállítása, a közigazgatás beindítása. A közigazgatás mellett
október

24-én

polgárőrség

is

alakul,111

melynek

feladata

a

lopások

megakadályozása, a rend, a szesztilalom és a kijárási titalom biztosítása.
Lassanként tehát beindul az új közigazgatási gépezet, és a front elvonulása után
ennek

segítségével

konszolidálódik

a

város

élete.

Ugyanakkor

ezzel

párhuzamosan egy másik folyamat is megfigyelhető. Október 27-én a
közigazgatástól függetlenül, a polgárőrség mellett, részben azzal rivalizálva
Vörösőrség is alakul Baján. November 11-én pedig megalakul az ún. Városi
Tanács, melyben 11 MKP-tag és további 10, ismeretlen pártállású tag vesz részt.
Csak annyit tudunk, hogy ez a 10 tag „a lakosság valamennyi rétegét
képviselte”. Feladatukként a rendfenntartást és a közellátás biztosítását jelölték
meg, azonban ez a Tanács a tényleges hatalom birtokosaként jelenik meg ezekben
109

A bajai nemzeti bizottságról 1. Észak-Bácska 1972 és Kőhegyi-Gergely 1975.
így kezdődött 70. p.
111 U.o. 75. p.
110 4
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a hónapokban nemcsak Baján, de a környéken is. Szorosan együttműködött a
szovjet katonai parancsnoksággal, melynek ereje hatalma hátterét is biztosította.
Szinte minden kérdésben a Tanács döntött, s döntéseit végre is hajtotta.
Természetesen az így kialakult helyzet komoly konfliktusokat okozott a
Tanács és az önkormányzati tisztviselőkar között, melyet a Városi Tanács
irányítani és befolyásolni akart. Nem különültek el a feladatok, sokszor egymás
ellenében kívánt intézkedni a kétféle vezetés. Fokozta a feszültséget, hogy a
Tanács komoly politikai erőt képviselt ugyan, de szakmai ismeretek és
tapasztalat nélkül kívánta irányítani a várost, míg a köztisztviselői gárdát nem
engedte megfelelő módon működni, annak ellenére, hogy az kellő hozzáértéssel
rendelkezett. A nemzeti bizottságokra vonatkozó kormányrendelet megjelenése
sem oldja meg azonnal a kialakult áldatlan helyzetet. A Tanács nem szívesen
engedelmeskedett a rendeletnek. Továbbra is védelmezték a megszerzett
operatív funkciókat, bele kívántak avatkozni a közigazgatás napi munkájába.
Ilyen körülmények között pártközi értekezletet hívnak össze a nemzeti
bizottság megalakítására, mely már a kormányrendelet szellemében kell hogy
működjön. Az 1944. év végére minden koalíciós párt megalakítja szervezeteit
Baján, s így a pártközi értekezlet megállapodhat abban, hogy pártonként 3-3
képviselőt küldenek a bizottságba, valamint a Szabad Szakszervezetek is 3
küldöttel képviseltetik magukat. Ilyen módon előkészítve alakult meg az új
nemzeti bizottság január 27-én, melynek létrejöttéről nyomtatott hirdetmény
tájékoztatta a város lakosságát:112

112 U.o. 179. p.
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„Felhívás
Baja város polgárságának tudomására hozzuk, hogy 1945. január hó 27én megalakult a Nemzeti Bizottság.
Tagjai:
Dr. Bakonyi Péter

Peágity Mihály

Cicovszky István

Pék László

Csanyik József

Róth Leó

Dotier György

Szaulics Antal

Folcz Antal

Szöllősi István

Gugán Márk

Sztrikinácz János

Imre János

Vadas István

idb. Markó József
Sohajda Antal
titkár.
Lógó Sándor

Dr. Bánhidy Ferenc

alelnök

elnök.
Városi nyomda Baja. ’’

Az új bizottság elnöke a Polgári Demokrata Párt képviselője lett, alelnöke
a Nemzeti Parasztpárté, titkárát pedig az MKP adta. Az immár koalíciós alapon
működő bizottság azonban továbbra is részt vett a város életét befolyásoló
eseményekben, és bár szerepe fokozatosan csökkent, a tényleges hatalomból csak
lassan szorult ki, s az MKP súlya itt is döntő.
Bár a nemzeti bizottságokról intézkedő kormányrendelet világosan szól a
közigazgatás függetlenítéséről a bajai bizottság ezt kezdetben nem kívánja
tudomásul venni. Február 8-i ülésén sérelmezi, hogy a lemondott dr. Takáts Endre
helyébe a polgármesteri székbe a főispán dr. Surányi Istvánt helyezte anélkül,
hogy a nemzeti bizottságot megkérdezte volna, s ezért „a nemzeti bizottság
jogkörének csorbítását” látja az intézkedésben.113 A képviselők közül többen úgy
látják, hogy a nemzeti bizottság felelős a polgármester személyéért, így azt meg
kellett volna kérdezni e fontos személyi ügyben. Az ülésen vita bontakozik ki, a

113 U.o. 166. p.
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főispáni döntéssel egyetértők a 14/1945-ös rendeletre hivatkoznak. Érdekes, hogy
az új polgármester személye ellen senkinek sincs kifogása, csak a nemzeti
bizottság mellőzését sérelmezik. A már említett Vörösőrség még az előkészületek
idején, január 13-án megszűnik, azonban belőle alakul ki az új államrendőrség az
Ideiglenes Nemzeti Kormány rendelete alapján:114

„Hirdetmény
Értesítjük Baja város lakosságát, hogy az Ideiglenes Nemzeti Kormány 13/1945.
M.E. sz■ rendelet értelmében a bajai és Bács-Bodrog vármegyei vörösőrségeket
megszüntettük és helyébe az államrendőrség közbiztonsági szervét állítottuk fel. Az
államrendőrség az ideiglenes Magyar Kormány további intézkedéséig polgári ruhában
teljesít szolgálatot. Megkülönböztetésül a balkaron számot fognak viselni, valamint orosz
felírással „Rendőrség”, magyar felírással „Államrendőrség” Baja. ”

Vita folyik arról is, hogy a nemzeti bizottságot a városházán illeti-e „hozzá
méltó” helyiség.115
Sérelmezték azt is, hogy a kitelepítési lista összeállításába nem vonták be a
nemzeti bizottságot.116
Május 12-én, a város törvényhatósági bizottságának ülésére, melyen ismét
új polgármestert választanak Babies József személyében, meghívják ugyan a
nemzeti

bizottság

képviselőit,

az

események

menetébe

azonban

nincs

beleszólásuk, csak üdvözlik a megválasztott új polgármestert.117
Májusban a Bajai Nemzeti Bizottság sérelmezi, hogy a kormánydöntésekről nincs tudomása, így nem maradhat hatékony tényező a közéletben.
Más alkalommal azt rögzíti jegyzőkönyvben, hogy „egyes főtisztviselők
leváltásáról, illetve újak kinevezéséről nem volt tudomásuk, ahhoz a bizottság

114
115
116
117

U.o. 199. p.
U.o. 201. p.
Észak-Bácska 1972. 148. p.
így kezdődött 319. p.
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jóváhagyását nem kérték, s ezzel a városi illetve a megyei közigazgatás az
állampolgárok ellenőrzése alól igyekszik magát kivonni. »118
A 45-ös választásokat követően a rendőrség kialakításának ügyébe kíván a
nemzeti bizottság beleszólni, ami újabb konfliktus forrása Babies József
polgármester és a bizottság között. A polgármester levelet intéz hozzájuk, hogy
államigazgatási kérdésekbe ne avatkozzanak be, mert az nem segíti, hanem
hátráltatja a demokráciát.119
A dolog pikantériája, hogy a kommunista polgármester a nemzeti
bizottság kommunista titkárát utasítja el ebben az esetben!
Úgy gondoljuk, hogy ez esetben nem a koalíciós pártok közötti
harcokról van szó, mint ahogyan azt más települések esetében láttuk, hanem
inkább a helyi hatalomban való részvételről. A közigazgatás és a nemzeti
bizottság egyaránt minél nagyobb befolyásra kíván szert tenni, s ebben a harcban a kormánypolitikának megfelelően - a nemzeti bizottság lesz a vesztes.
Már 1945-ben, de 1946-ra végképp átalakult a nemzeti bizottságok szerepe
országszerte. A községi önkormányzati szervek, képviselőtestületek létrejöttével,
működésével a nemzeti bizottságok elvesztették jogkörüket. Feladatuk az maradt,
hogy politikai kérdésekben állást foglaljanak. Ennek ellenére általánossá vált az a
gyakorlat, hogy véleményezték azokat a problémákat, melyek a közösséget
érintették.

Határozatokat

hoztak,

s

ezeket javaslatként továbbították

a

közigazgatási apparátusnak. (Ez Hajóson is így volt, ezért van módunk a nemzeti
bizottság jegyzőkönyvei alapján felvázolni a faluban ekkor történt eseményeket.)
A 1030/1945. ME számú rendelet véglegesen megvonta a nemzeti bizottságoktól
az intézkedés jogát 1945 áprilisában. Ettől kezdve fokozatosan csökkent
befolyásuk, s ezt a tényt csak erősítette, hogy a pártok közötti politikai
csatározások szinterévé váltak a bizottságok, ahogy arra fentebb Hajós esetében is
láttunk példát.
118 Észak-Bácska 1972. 148. p.
119 U.o. 149. p.
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Arra nézve, hogy az intézkedési jogkör csak lassanként csúszott ki a
nemzeti bizottságok kezéből, álljon itt illusztrációként a hajósi bizottság 1945.
augusztus 2-án kelt jegyzőkönyve. 120 Ebből megtudhatjuk, hogy az áprilisban
született (fentebb említett) kormányrendeletet ekkor ismertetik a községi bizottság
tagjaival az alispán 6335/1945. sz. leirata alapján. Az ülés jegyzőkönyvében ezzel
kapcsolatban mindössze annyi szerepel, hogy "tudomásul véve", ugyanakkor ezen
az ülésen jó- néhány intézkedést foganatosított a bizottság, melyhez már nem is
volt

jogköre.

így

például

határozott

iparengedélyek

kiadásához

való

hozzájárulásról, stb. Az időbeli eltolódás ellenére természetesen Hajóson is
megindult a nemzeti bizottság átalakulása, s egyre inkább pártharcok szinterévé
vált.
Ennek bemutatásához át kell tekintenünk röviden a pártok alakulásával és
működésével kapcsolatos eseményeket.
A Magyarországon

1945 után működő koalíciós pártok közül a

kisgazdapártnak és az SZDP-nek volt 1945 előtt is jelentős bázisa a magyarországi
németek körében, ugyanakkor a kommunista pártnak és a parasztpártnak nem
voltak ilyen hagyományai.
A hajósi pártok történetének alakulásában is érvényesült ez az általános'
tendencia, de a front elvonulása után viszonylag későn kezdődött a pártalakítások
folyamata.121
Azt már említettük, hogy 1945. február 20-a körül még egyetlen párt sem
alakult Hajóson. Legelőször természetszerűleg a Független Kisgazdapárt
alakult meg, február-március fordulóján, február 25 és március 7 között.122 Ide a
vagyonosabb német parasztság lépett be, egyrészt a párt jellegénél fogva, másrészt
védelmet keresve. A kisgazdák helyi politikájára általában jellemző volt, hogy
120

BKmL HKNBI Jk. 1945. augusztus 2.
121 A hajósi pártok történetének feldolgozásakor a külön jelzett levéltári forrásokon kívül Szebeni
László volt hajósi lakos egykori SZDP-titkár visszaemlékezését és adatait, valamint Haberbusch
Ferenc hajósi lakos visszaemlékezéseit használtam fel.
122 BKmL. HKNBI Jk. 1945. február 22. HKI 109/1945.

67

mentesíteni próbálták tagjaikat a németellenes intézkedések alól. Megjegyzendő,
hogy ekkor, a korai időkben még a vezetőségben is voltak németajkúak. A párt
vezetője Mendler Ferenc volt 1945. június 19-én.123
Eleinte a kisgazdapártnak volt a legtöbb tagja, de főleg a megrettent, a
jövőtől félő parasztemberek voltak többségben. Megfelelő apparátussal sem
rendelkezett a pártszervezet.

Hajóson a másik német bázisú párt a

Szociáldemokrata Párt volt. Ez is február utolsó napjaiban alakult meg.
Megközelítően 15 alapító tag gyűlt ekkor össze az úgynevezett Földes
kocsmában, főleg iparosok, de egy tanító is volt közöttük. Hamarosan 130-140
körülire duzzadt a létszám, és a párttagság gerincét az iparosság adta, bár később
más foglalkozású tagjai is voltak az SZDP-nek. Titkára Szebeni László lett,
akinek édesapja korábban Budapestről hozta magával a szociáldemokrata
hagyományokat. Az SZDP volt az a párt, amely országos és helyi politikájában is
a legkövetkezetesebben harcolt a németség kollektív büntetése ellen. Hajóson is ez
történt: a szociáldemokraták minden lehetőt megtettek a németség védelmében.
Az említett két párt tagságának túlnyomó része eredetileg is hajósi volt.
Nyilvánvaló emiatt sikerült e két pártnak jól együttműködni, ami másutt nem volt
jellemző.
Más volt a helyzet a kommunista párt és a parasztpárt esetében. A
kitelepítési intézkedéseket követően Hajósra érkezett új telepesek adták a
zömét e két párt tagságának. Hajóson 1945 előtt egy kommunista érzelmű
ember volt, id. Kovács Kálmán. O, és még néhányan alakították meg 1945
tavaszán a kommunista pártot, melynek a telepesek érkezéséig igen kis jelentősége
volt.
Ekkor azonban módosultak az erőviszonyok. Főként a Kiskunhalasról
érkezett telepescsoport bírt számottevő erővel, melynek tagjai még eredeti
lakóhelyükön léptek be a pártba. Hamarosan a párt vezetését is átvették, kiszorítva
123 BKmL. HKNBI Jk. 1945. június 19., melyben minden működő párt vezetőjének aláírása
szerepel.
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abból a helyi alapító tagokat. Június 19-én már Kátai Tóth Lajos volt a párt
titkára, aki Kiskunhalasról érkezett (szerepét később más vonatkozásban is
bemutatjuk). A Nemzeti Parasztpárt hajósi szervezete csak 1945 nyarán, júliusban
jött létre.124 Ennek alapításában a helyiek egyáltalán nem vettek részt, egyöntetűen
az érkezett telepesek pártjaként működött. Vezetője ekkor Bojár István volt. A
kommunista pártnál jóval kisebb súllyal szerepelt a helyi közéletben. Később
azonban az 1947-ben érkezett felvidéki magyarok döntően e párt tagjai közé
léptek be. Legutoljára alakult meg a Polgári Demokrata Párt, 1946 januáijában,
Zalán Béla vezetésével.125 E párt azonban egész fennállása alatt igen csekély
jelentőséggel bírt a falu közéletében.
A pártok tagösszetételének fent vázolt alakulása a németajkú községekben
országszerte hasonlóképpen alakult. Fehér István a témát feldolgozó munkájában
a következőket írja:
"Egyértelműen

megállapítható,

hogy

a

koalíciós

pártok

tagtoborzó kampánya során a német községek felnőtt lakosságának zöme
a kisgazdapárt és az SZDP tagja lett, a telepesek pedig., az MKP-ba és az
NPP-be léptek. Igen ritka volt az olyan német község, ahol az MKP
taglétszáma megelőzte volta a kisgazdapártét. „

126

Ebből a munkából megtudhatjuk, hogy 1946. december 29-ére hogyan
alakult a pártok taglétszáma Hajóson. Fehér István egy összehasonlító táblázatot
közöl, melyben feltünteti a németlakta településeken a pártok létszámának
alakulását a Párttörténeti Intézet Archívumának adatai alapján.127 E szerint 1946
végére a következő pártok és létszámok regisztrálhatók a községben (tájékoztató
jelleggel, hiszen a pártlétszámok mindenütt többnyire túlzóak).

124
125
126
127

U.o.
BKmL. HKNBI Jk. 1946. január 10.
Fehér I. 1988. 128. p.
U.o. 134. p.
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МКР

SZDP

FKGP

NPP

PDP

350 fő

300 fő

250 fő

200 fő

19 fő

Hajós tehát azon ritka németlakta települések közé tartozott, ahol a
Magyar Kommunista Pártnak volt a legnagyobb létszáma. Valószínű, hogy ez
a telepesek igen magas számának köszönhető, hiszen az említett közlésből
megtudhatjuk, hogy még az alig pár km-re fekvő két németajkú községben
Császártöltésen és Nemesnádudvaron is teljesen mások az arányok. Különösen
szembetűnik ez Császártöltés esetében, ahol mindössze 66 tagot számlált a
kommunista párt, szemben a kisgazdapárt 300-as és az SZDP 70-es létszámával.
Nemesnádudvaron kb. azonos nagyságrendű a kommunisták, szociáldemokraták
és kisgazdák létszáma. Itt viszont az a feltűnő, hogy általában a párttagok létszáma
milyen alacsony: MKP: 65, SZDP: 64, FKGP: 79, NPP: 14 fő. A többi észak
bácskai községről, melyeket
taglétszámára

vonatkozóan.

vizsgáltunk,
Ugyanakkor

sajnos nincs adatunk a pártok
a

pártok

befolyásáról,

erejéről

információt nyújt a helyi választásokon nyújtott teljesítményük is. így pl.
Bácsalmáson az 1945 novemberi választásokon a kisgazdapárt az országos
átlagot meghaladó eredményt tudott felmutatni, e párt befolyása volt a
legnagyobb. Jelentős, 20 % fölötti arányban szerepeltek a kommunisták is,
ugyanakkor a szociáldemokraták eredménye lényegesen alatta maradt az országos
átlagnak, ugyanígy a parasztpárt és a polgári párt is. A ‘47-es választásokon a
kommunisták jelentősége megnőtt, a kisgazdák viszont szavazóbázisuk nagy
részét elvesztették. Ennek oka az országos tendenciákon kívül a később
tárgyalandó kitelepítések sorozata lehetett: a német támogatottságú kisgazdák
szavazóit eltávolították a községből, ugyanakkor az érkezett telepesekkel az MKP
tábora nőtt. 128 Nemesnádudvaron a ‘45-ös választásokon szintén a kisgazdák
123

Tóth Á. 1992. 27. p.
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nyertek fölényesen. Itt azonban ‘47-ben is meg tudták tartani vezető helyüket, bár
az MKP itt is lényegesen erősebb lett. (A FKGP: 94, MKP: 91 szavazatot
kapott.)129 Mindezt azonban természetesen befolyásolták a '47-es választásokon
történt MKP- manipulációk is.
A koalíciós viszonyok meghatározták a nemzeti bizottság munkáját,
döntéseit is. 1946-47-re egyre inkább a pártharcok terepét jelentette a bizottság.
Ha szavazásról volt szó, többnyire a kisgazdapárt és az SZDP, velük szemben a
kommunisták és a parasztpárt alkotott egy-egy egységes tömböt. E két-két pártra
más ügyekben is az volt jellemző, hogy egymással jól együttműködtek, de a
szembenállókkal állandó volt az ellenségeskedés. Ez természetesen magát a
nemzeti bizottságot is jelentősen gyengítette, s elősegítette háttérbe szorítását, ami
egyébként is folyamatban volt.
Tekintsük át ezek után, milyen kérdésekkel foglalkozott a nemzeti
bizottság Hajóson a működése évei alatt! Ezzel egyúttal képet nyerünk arról,
miképp alakult a gazdasági és társadalmi élet néhány területe ebben az
időszakban.
Az egyik legelső feladat a front elvonulása után a közbiztonság
helyreállítása, a rend, a nyugalom, a vagyonbiztonság megteremtése volt
mindenütt. Ennek érdekében polgárőrséget állítottak fel a településeken.
Helyenként

nemzetőrségnek

nevezik,

de

szerepe

mindenütt

ugyanaz:

rendfenntartás, a közbiztonság intézményes feltételeinek megteremtése. Később az
Ideiglenes Nemzeti Kormány a 13/1945. M. E. sz. rendelettel is intézkedett a
polgárőrség felállításáról, ezzel legitimálva, egyszersmind kötelezővé téve azt. A
polgárőrségek általában önként jelentkezőkből álltak, de ahol nincsenek
önkéntesek, ott is kötelező az intézménynek a létrehozása, mégpedig azt is
figyelembevéve, hogy valamennyi társadalmi réteg képviselve legyen benne.

129 HeckenbergerP. 1991. 110-ll.p.
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Tagjai nem viselhettek fegyvert. A hajósi nemzetőrség130 viszonylag későn,
május 3-án alakult meg, elsősorban a nemzeti bizottság tagjaiból, s igen rövid
ideig állt fenn. A nemzeti bizottság ekkor kelt jegyzőkönyvéből131 név szerint
értesülhettünk arról, kik vettek részt a közbiztonság védelmében, így nyílik mód
annak megállapítására, hogy sok az azonosság a két névsor között. Ez azért
lényeges szempont, mert ők magukat ekkor községi rendőrségnek nevezik.A
nemzeti bizottság határozata úgy szólt, hogy 11 főből álló testületet kell
létrehozni, de később a kiskunhalasi betelepülők is résztvesznek majd e
munkában, megérkezésük után. Ez a tény, valamint a névsor, illetve a szemtanúi
vallomás azt mutatja, hogy a rendőrség elnevezés ellenére a polgárőrségről van
szó, annál is inkább, mivel ez fegyverrel nem rendelkező testület volt.
Parancsnokuknak a szociáldemokrata Vass Józsefet választották. A biztonság
fenntartása csak az egyik feladatuk volt. Emellett: "...igen háládatlan dolgunk is
volt, mert ha valakit, vagy valamit össze kellett szedni, azt is a nemzetőrségre
bízták. Nem volt kellemes dolog." A közrend új szervének felállításával
párhuzamosan számolták fel Hajóson a régi csendőrséget. A nemzeti bizottság
május 9-én a "csendőr egyének szolgálatának megszüntetéséről" tárgyalt132 s a
csendőrség feloszlatásáról szóló rendelet értelmében elbocsájtásukat rendelte el.Ez
persze csak kevesekre vonatkozott, a többség 44 őszén távozott a faluból, mint
ahogy arról már volt szó.
Már említettük, a rendőrség, illetve a polgárőrség ebben a formában igen
rövid ideig állt fenn. A svábüldözéskor az összes hajósi nemzetőr (ahogyan
magukat nevezték) megbízhatatlanná vált. A kalocsai polgárőrségből hoztak 20-30
embert a faluba, akik érzelmileg nem kötődtek a régen ismert hajósi emberekhez,
mint a helyiek, s pontosan, mérlegelés nélkül hajtották végre az "ukázt".

130

A nemzetőrségre vonatkozóan a dokumentumokon kívül, Szebeni László visszaemlékezését
használtam fel.
131 BKmL. HKNBI Jk. 1945. május 3.
132 U.o. 1945. május 9.
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Hamarosan az állandó rendőrség szervezése is megvalósult: június végén
tárgyalt erről a nemzeti bizottság először.133 Ekkor arról esett szó, hogy a kalocsai
rendőrparancsnok javaslatot tett arra vonatkozóan, hogy Hajósra rendőrbiztost kell
küldeni. Személy szerint Deme Gyula kalocsai hivatásos rendőrt ajánlotta erre a
posztra. A nemzeti bizottság a javaslatot egyetértőleg elfogadta, s arról is
megállapodás született, hogy

a leendő új rendőrbiztos fogja kiválogatni az

embereit, azonban azok személyét be kell jelenteni a nemzeti bizottságnak. A
határozat július

15-én

vált véglegessé, amikor Deme Gyula

elfoglalta

rendőrparancsnoki beosztását, s a nemzeti bizottság megerősítette abban. Egyúttal
a rend határozott fenntartására és éberségre biztatja a rendőröket.134 Úgy tűnik,
ettől kezdve a rendőrség működése folyamatos, a bizottság többször is foglalkozik
vele valamilyen formában, illetve egy-egy konkrét ügy kapcsán.135 A rendőrség
feladatai közé tartozott a vagyonbiztonság megteremtésén túl a piac ellenőrzése, a
feketézők megfékezése,

kóbor

jószágok összegyűjtése,

"fekete

vágások"

ellenőrzése: mindezeket a mezőőrök is segítették. A vagyonbiztonság ugyan
eléggé relatív fogalom volt, hiszen gyakran előfordult, hogy a házukból kiüldözött
svábok éjszaka, vagy ahogyan arra módjuk nyílt, vissza-visszajártak néhány
holmijukat magukhoz venni, ami "zár alá vett vagyon elidegenítésének" minősült
ekkor hivatalosan. A rendőrség és a lakosság kapcsolata amúgy sem volt felhőtlen.
Több panasz érkezett például a nemzeti bizottsághoz, hogy a rendőrök a
"lakosságnál élelmezik magukat”. Ezt a konfliktust aztán úgy sikerült megoldani,
hogy a rendőrség számára konyhát állítottak fel. A nemzeti bizottság több
alkalommal véleményezte a rendőrség kötelékébe belépni akarókat, illetve
felülbírálta a felvételeket.
Érdemes megemlíteni, hogy egy évvel a rendőrség felállítása után még
egyszer szó esik a polgári őrségről. 1946. május 19-én a nemzeti bizottság arról
133 U.o. 1945. június 21.
134 U.o. 1945. július 15.
135 U.o. 1945. augusztus 2., 1946. január 10., május 19., augusztus 1., augusztus 24.
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hoz határozatot, hogy polgári őrséget kell szervezni, mégpedig úgy, hogy minden
pártból 12-12 ember vegyen benne részt. Ez a szervezet a termények védelmére
jött létre, ugyanis a mezőőrök egymaguk nem tudtak megbirkózni ezzel a
feladattal. Ennek okát valószínűleg ismét a németellenes intézkedésekben kell
keresni: nyilván mindenki, akit elüldöztek otthonából, próbálta menteni legalább a
kevés menthetőt. így kerülhetett sor arra, hogy koalíciós alapokon mintegy
újjászerveződött a polgári őrség. Igaz, ekkor már más összetételű nemzeti
bizottság javaslatára és tagjaiból. Valószínűsíthető tehát, hogy ez a szervezet
kifejezetten németellenes éllel jött lére. A feldolgozott források alapján
közelebbit nem tudunk működéséről.
A termelés megindítása az a terület, mely a közbiztonság megteremtését
követően a legfontosabb lépés volt a háborús pusztítások után. Természetesen ez
feltételezi az infrastuktúra legalább minimális helyreállítását is: utak, vasutak,
postai szolgáltatások, egészségügyi ellátás biztosítását, a közellátás érdekében a
kereskedelem feltételeinek megteremtését.
Hajóson a nemzeti

bizottság a legégetőbb kérdésekben

maga

intézkedik, s minden területen próbálja megoldani a lakosság gondjait. Főleg
1945 tavaszán-nyarán jellemző ez a hozzáállás: a közvetlen beavatkozás. így
például

megoldják,

hogy

Stoffer

Mátyás

tengerimorzsolóján

mindenki

morzsoltathasson, s az ehhez szükséges üzemanyagot is biztosítani igyekeznek. A
nemzeti bizottság állapítja meg a gabonaőrlési százalékot, többször foglalkozik a
tej beszolgáltatás ellenőrzésével, a fakitermeléssel, sőt javaslatot tesz az elkobzott
állatok lakosság részére történő kimérésre. 1945 telén a rászoruló gyerekek
étkeztetését próbálja megoldani, s gyűjtőakciót szervez a népi kollégiumok
számára. Nagy gondot jelent, hogy nincsen a faluban a postának megfelelő
épülete, s a tisztviselő is elmenekült. 1946 elején a nemzeti bizottság kijelöl egy
házat erre a célra, s postamesterről is igyekszik gondoskodni. Visszatérő probléma
az orvos kérdése. 1944 végétől 1945 nyár végéig nem volt orvos a faluban. 1945.
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március 11 és április 5-e között hadikórház működött a plébánia és az iskolák
épületében.Ez alatt az orosz katonaorvos jó néhány alkalommal a falu lakóit is
ellátta. Emellett és ezt követően Petsch Józsefné bába látta el az orvosi teendőknek
azt a részét, melyre képes volt.136 1945 nyarán a nemzeti bizottság végre talált
jelentkezőt egy budapesti orvos személyében. Úgy tűnik azonban, hogy a
megoldás nem volt végleges, mert 1946 májusában újabb orvos ajánlásával
foglalkozott a bizottság. Ekkor sikerült mentőautóról is gondoskodni, a pártok
külön-külön gyűjtéssel járulnak hozzá a fenntartásához.137
Bár későbbi esemény, de idekívánkozik, hogy 1948 novemberében a
községi elöljáróság egyik jelentése arról tudósít, hogy a közegészségügyi ellátás
jól működik a faluban. 1950 nyarán a gyógyszertárat államosították.138
A közérdekeket szolgáló intézkedések mellett a termelés irányításában is
részt vett a nemzeti bizottság. 1945 augusztus 2-án megalakították a Termelési
Bizottságot, s a Járási Termelési Bizottságba is küldtek delegátust.139 A Termelési
Bizottság folyamatosan beszámolt munkájáról, s jelentéseit a nemzeti bizottság
időről-időre napirendre tűzte.
Az ipari tevékenységet is ellenőrizte a nemzeti bizottság. Ez elsősorban
abban nyilvánult meg, hogy iparengedélyeket, iparjogosítványokat a bizottság
hozzájárulásával lehetetett csak kiadni. Ennek azért volt jelentősége, mert Hajóson
elég nagy létszámú iparosság volt, ami biztosíthatta a lakosság közvetlen
szükségleteinek a kielégítését. Tudjuk ugyanakkor, hogy a nemzeti bizottságnak
sem joga, sem feladata nem volt ilyen intézkedés. Ez felveti a közigazgatás és a
nemzeti bizottság kapcsolatának kérdését, melyre azonban források hiányában
nem tudunk kitérni.

136 Plébániai évkönyv Hajós 70. p.
137 A nemzeti bizottság intézkedéseit a vonatkozó időszak összes jegyzőkönyve alapján foglaltuk
össze.
138 BKmL. HKI 825/1948 és 60/1949.
139 BKmL. HKNBI Jk. 1945. augusztus 2.
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Maga a nemzeti bizottság egyébként fokozatosan háttérbe szorult.
Említettük, hogy már 1946-ra átalakult a szerepe, csökkent a jelentősége, s
korábbi

koalíciós

szerepe

megszűnt.

Lassanként maga a bizottság

is

felszámolódott. Utolsó ülését 1948. június 6-án tartotta. 140
Ezzel párhuzamosan természetesen Hajóson is egyre kevesebb szerepük
volt a koalíciós pártoknak a kommunista párttal szemben. A 48-as fordulatot
megelőző pártharcokról azonban

hiányosak a források. Egyedül az SZDP-ról

tudjuk, hogy titkárát egyszerűen kizárták a szociáldemokrata pártból, "jobboldali
magatartás miatt". így a fúzió idejére vezető nélkül maradt a párt. Voltak, akik
átléptek a megalakult MDP-be, de a többség a politikai passzivitást választotta.
A nemzeti bizottságok működése egyébként az egyes településeken
egészen eltérő lehetett. Sok függött az adott nemzeti bizottság létrejöttének
körülményeitől, a helyi hatalmi viszonyoktól és a front elvonulását követő helyi
állapotoktól, megoldandó feladatoktól. Természetesen a koalíciós viszonyok is
szerepet játszottak, de mint ahogyan azt Baja esetében is láthattuk, az azonos
pártállásúak is vetélkedtek a hatalomban való részvételért. Baján azért volt nehéz
az Ideiglenes Nemzeti Kormány törekvéseinek megfelelően kivonulni a helyi
vezetésből és átadni azt a közigazgatásnak, mert itt már nagyon korán és
öntevékeny módon megalakult a nemzeti bizottság, még ha neve más volt is a
kormányrendelet megjelenéséig. 1944 végén és 1945 elején a bajai nemzeti
bizottság mindenütt jelen volt, szava mindenben döntő volt. E Városi
Tanácsnak nevezett bizottság tárgyalt az orosz katonai szervekkel, szervezte a
helyi ellátást, gondoskodott a közbiztonságról, jegyzőket nevezett ki, stb. Hatása
a városon túl, a környező falvakban is érezhető volt, irányította a földosztást,
kezdeményezte a termelés újraindítását. Hatalmára és befolyására jellemző példa,
hogy a nemzeti bizottság határozta el a határőrség újjászervezését és új hadsereg
felállítását. Ehhez az orosz katonai parancsnokságtól is segítséget kapott, s a
140

U.o. JK. 1948. június 6.
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központi intézkedést megelőzve megkezdte a toborzást. Március végén 5 helyen
volt határőr őrs, összesen 263 fővel. Áprilistól a közúti és vasúti híd ellenőrzését
is ők végzik.141
Ezen kívül számos más területen is intézkedett a bizottság. 1945. február
19-én gazdasági bizottságot alakítottak, melynek célja a közellátás biztosítása
volt.142

Részt vett a közmunkák szervezésében, eljárt a közmunka alóli

felmentésekben, foglalkozott az újjáépítési munkálatok kivitelezésével (pl.
gátrendszer, híd, stb.). A földosztásban való tevőleges részvételen túl
intézkedéseket hozott a nemzeti bizottság az ipari üzemek újraindítása, a
közlekedés megszervezése érdekében is. 1945 februárjában dönt a polgármester
kinevezéséről143 is, ami azonban már a későbbiekben nem áll módjában, ahogy
erre korábban már utaltunk. 1945 elején, a nemzeti bizottság végezte az igazolási
eljárásokat, majd a В-listázásokat is.
A nemzeti bizottság hatalmának, befolyásának további növekedését
jelentette a helyi sajtó front utáni újraindítása. A koalíciós pártok bajai szervezetei
egyetértettek abban, hogy szükség van helyi újságra, a konkrét szervezést, illetve
az újság hangvételét, szerkesztési elveit illetően azonban már nézeteltérések
mutatkoztak. 1945 február elején sajtóbizottságot alakítottak a nemzeti
bizottságon belül, mely megkezdte az előkészületeket, mindenekelőtt engedélyt
nyert a szovjet parancsnokságtól a nyomda használatára. A szerkesztőbizottságot
és a főszerkesztőt is a nemzeti bizottság nevezte ki, s február 24-én megjelent a
Bajai Hírlap első lapszáma, az öt politikai párt hivatalos lapjaként. Hamarosan a
koalíciós harcok szinterévé vált az újság, a szerkesztés elveit, a megjelenő
híranyag kommentálását természetesen minden párt a saját nézetei alapján
képzelte el. Az MKP igyekezett saját céljaira használni a lapot, ami a többiek
heves ellenállását váltotta ki. Főként a választások idején éleződtek ki az
141 így kezdődött 248. p. és Kőhegyi 404. p.
142 Gergely-Kőhegyi 1975. 411. p.
143 így kezdődött 199. p.
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ellentétek, s a nemzeti bizottság többször tárgyalta a Bajai Hírlap ügyét. Főként a
kisgazdapárt követelte hevesen, hogy egyenlő és demokratikus korteskedést
biztosítsanak az újságokban minden pártnak. 1945 novemberére azonban
kiszorulnak a koalíciós pártok a Bajai Hírlapból, s az az MKP orgánumává válik.
Elsőként a kisgazdák jelentették be, hogy megvonják támogatásukat a
sajtóbizottságtól, és követelték, hogy a „Magyar Nemzeti Függetlenségi Front
lapja”, megjelölést a fejlécen ne használják a továbbiakban.144
A bajai nemzeti bizottság a kultúra más szféráiban is intézkedéseket
foganatosított. Felülvizsgálta a korábban működött egyesületeket, szervezeteket.
Elsőként a nemzeti kaszinót oszlatták fel, majd a további ifjúsági és felnőtt
egyesületeket. A nemzeti bizottság engedélye nélkül nem alakulhatott új, és nem
működhetett régi egyesület.145
Láthattuk tehát, hogy a bajai nemzeti bizottság működésére 1944 végén,
‘45 elején elsősorban a közvetlen hatalomgyakorlás a jellemző. Az élet minden
területén érvényesítették befolyásukat. A nemzeti bizottságok tevékenységét
szabályozó kormányrendelet érvényesítése emiatt nehézségekbe ütközött, azonban
a többihez hasonlóan a bajai bizottság is kiszorult lassanként a hatalomból,
helyére a közigazgatás lépett.
Bácsalmáson igen szokatlanul alakult a nemzeti bizottság tevékenysége.
Itt

nem

volt

jellemző

a

közvetlen

hatalomgyakorlás,

Hajóshoz

és

Nemesnádudvarhoz hasonlóan itt is javaslatot tettek, véleményt nyilvánítottak
a helyi ügyekben. A bizottság legfőbb munkája azonban -

legalábbis a

fennmaradt iratanyag alapján - az egyes személyek igazolásában való részvétel
volt, szabályos igazoló eljárásokkal. Tudjuk azonban, hogy ez az országban
másutt is előfordult, s nemcsak németlakta területeken. Bevett gyakorlattá vált,
hogy azok a személyek akiknek valamilyen okból a korábbi politikai
magatartásukra vonatkozó igazolásra volt szükségük, kérésükkel a nemzeti
144 Gergely-Kőhegyi 1975. 408-410. p.
145 U.o. 196. p.
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bizottsághoz fordultak. A bizottság megvitatta az illető ügyét, s döntött az igazolás
kiadásáról. Ilyen esetek tömegesen fordultak elő, a fennmaradt iratanyag
legnagyobb része ezt rögzíti. Előfordult, hogy egy-egy alkalommal 20, 30, sőt 50
személy ügyét is tárgyalták. Igazolásokat adott ki a nemzeti bizottság ipari vagy
kereskedelmi tevékenység folytatásához, a köztisztviselők, újonnan jelentkező
rendőrök munkakörének betöltéséhez, orvosok, tanárok, védőnők számára
munkájuk további folytatásához stb. Gyakran kért információt a nemzeti
bizottságtól a rendőrség egy-egy személyről, de fordított eset is előfordult: ők
kértek az igazolások kiadása előtt a rendőrségtől információt. 1946 májusától a
korábbi politikai magatartás igazolásával egyidőben a kitelepítendő német
nemzetiségű lakosság számára mentesítési javaslatokat is tömegesen készített a
bizottság, akiket pedig nem tartott erre érdemesnek, kitelepíteni javasolta.146
Egyéb ügyekkel jóval kevesebbet foglalkozott a bácsalmási nemzeti
bizottság, mint akár a hajósi, akár a nádudvari, konkrét intézkedéseket pedig
nemigen foganatosított.
Képviselteti magát a földosztásnál a földigénylő bizottságban, az 1945
nyarán megalakult termelési bizottságban illetve a „sváb igazolóbizottságban”. A
kiküldöttek munkájáról azonban közelebbit nem tudunk.147
Foglalkozik a bizottság a helyi oktatás helyzetével, mely már 1944
novemberében elkezdődik. Állást foglal a tanárok, a közalkalmazottak és a
nyugdíjasok járandósága ügyében is.148
A bajai nemzeti bizottsághoz hasonlóan Bácsalmáson is felülvizsgálják a
különböző egyletek, egyesületek működését már 1945-ben, s javaslatot tesznek
a

betiltásra,

vagy

a

további

működés

engedélyezésére, 149

Ezekből

a

jegyzőkönyvekből az is kitűnik, milyen hihetetlenül élénk és sokszínű lehetett a
korábbi egyesületi élet a községben. A legtöbb polgári jellegű egyesület
146 BKmL Bácsalmás község nemzeti bizottságának 1945-ben és 1946-ban felvett jegyzőkönyvei
147 BKmL BKNBI Jk. 3/45., 6/45., 11/45., 14/45
148 U.o. Jk. 3/45., 11/45.
149
U.o. Jk. 18/45., 19/45., 20/45., 26/45.
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működését megtiltják, „mert a múltban a Volsbundnak fészkei voltak”. A nemzeti
bizottság felülvizsgálata nyomán alig marad szervezete a kultúra helyi
nyilvánosságának. Végezetül az érdekesség kedvéért az alábbiakban közlünk egy
kimutatást a vizsgált közösségekre
Sorszám

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Egyesület neve

Hadiözvegyek, hadiárvák Egyesülete
Polgári Vadásztársaság
Tűzoltó Egyesület
Dalkör
Teleki Szőlőkbeli Olvasó Egylet
Polgári és Gazdakör
Bor- és Gyümölcstermelők Egyesülete
Faluszövetség
Felsó Polgári Egylet és Függetlenségi Kör
Szólókbeli r.kat. Olvasókör és Bortermelő Egyesület
Vöröskereszt Egyesület
Kaszinó Egylet
R.kat. Legényegylet
KÁLÓT
Iparos és Kereskedő Ifjak Egyesülete
Bácsalmási Sport Club

Működésére
vonatkozó
javaslat
igen
nem
igen
igen
nem
nem
nem
nem
nem
nem
igen
nem
igen
nem
igen
igen

V. FÖLDOSZTÁS ÉS BELSŐ TELEPÍTÉSEK
1. A földosztás és a németek kollektív felelősségrevonása
A régió 1945 utáni históriájának eddig ismertetett néhány eseménysora
világosan mutatja, hogy a német nemzetiségű lakosság kollektív felelősségre
vonása szinte a háború befejezésének pillanatában megkezdődött a többi
közép-kelet-európai államhoz hasonlóan Magyarországon is. A nagyhatalmaktól
való függőség nyilvánvalóan komolyan befolyásolta a magyar kormányzat német
nemzetiséggel szembeni intézkedéseit. Azonban már ezt megelőzően, 1945 elején
megszülettek azok a törvények és rendelkezések, melyek alapjaiban
rendítették meg a német nemzetiségű lakosság politikai és egzisztenciális
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helyzetét. Hangsúlyoznunk kell azonbnnan, hogy a magyar parlament és a
kormány távolról sem volt szuverén ebben az időszakban sem. A kormányzati
felelőség kérdését csak ennek tudatában említhetjük meg: a rendeleteket a
kormány adta ki, de ebben jelentős szerepe volt a szovjet irányítású kommunista
pártnak.
Ezzel összefüggésben a földosztással és annak végrehajtásával kapcsolatos
törvénykezést kell áttekintetnünk, illetve ezeknek a realizálódását. A kommunista
párt már 1944 végi programjában felveti a földreformmal összefüggésben a
német kisebbség, „megbüntetését”.150 A programban körvonalazott elképzelés a
földosztást meghirdető törvényben fogalmazódott meg. Az Ideiglenes Nemzeti
Kormány 600/1945. M.E. számú rendelete 1945. március 17-án jelent meg a
földosztásról.151 (A rendeletet és végrehajtását később az 1945. VI. te.
szentesítette.) A rendelet egyrészt intézkedett a nagybirtokrendszer meg
szüntetéséről: egyházi, úri és gazdagparaszti földek igénybevételéről, valamint az
ezekhez a területekhez tartozó élő és holt felszerelésről. Másrészt a háborús
bűnösöknek tekintetett egyének bármilyen nagyságú földjének elkobzását is
elrendelte az Ideiglenes Kormány: "Teljes egészében és a nagyságra való tekintet
nélkül el kell kobozni a hazaárulók, a nyilas nemzetiszocialista és egyéb fasiszta
vezetők, a Volksbund-tagok,

továbbá a háborús és népellenes bűnösök

földbirtokait." A rendelet azonban nem tisztázza megfelelően, hogy kik a háborús
bűnösök, illetve fasiszta vezetők. A földreformrendelet e paragrafusa távolról sem
volt mentes a nemzeti elfogultságtól. Lényegét tekintve azonosan ítélte meg a
nyilasokat és a fasiszta vezetőket, valamint a Volksbund tagjait, akik gyakran
egyszerű parasztemberek voltak. Köztudott, hogy a Volksbundba elsősorban a
németség szegényebb rétegei léptek be, jobb sorsot remélve. Őket mindenképpen
hiba volt még a saját vezetőikkel is egy kalap alá venni, hát még a nyilasokkal.
150

Balogh-Izsák 1977. 162. p.
151 Magyar Közlöny 1945. március 18. A földosztásról 1.: Somlyai 1985., Kisasszondy É. 1979.
Tóth Á. 1989., 1991., 1993. Vélemények Viták 1987. 158-176.p.
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Egyes területeken a földreform végrehajtása nehézségekbe ütközött, mivel
a rászorulók és igényjogosultak létszámához képest kevés volt a biztosítható föld.
Különösen a Tiszántúlon és a Duna-Tisza közén jelentett ez problémát, amit úgy
oldottak meg, hogy az igényjogosultakat más településekre költöztették, s ott
juttatták őket földhöz a "feleslegből". Ehhez a földreform rendelet nyújtott
lehetőséget, mely a következőképpen intézkedik: "Azokat az igényjogosultakat,
akik a lakóhelyükön földhöz nem jutottak, az ország más részén, lehetőleg
csoportosan kell földhöz juttatni."
Иу módon még a kitelepítési rendelkezések előtt lehetőség nyílt a
németség háborús bűnösnek minősített részétől elkobozni a földjeiket, s
azokat belső telepítés céljaira felhasználni. A Földművelésügyi Minisztérium
által rendelettel létrehozott Országos Földbirtokrendező Tanács Telepítési
Hivatala volt az, melyet a belső telepítések végrehajtásával megbíztak. 1945.
május 10-én az Ideiglenes Nemzeti kormány 1.710/1945. sz. rendelete létrehozta a
Népgondozói ffivatalt, mely ekkor a menekültekkel foglalkozott elsősorban, de "a
fasiszta németek kitelepítésének végrehajtásával" is megbízták.152 Hamarosan ez
vált azonban a fő feladatává. 1945. július 1-jén hirdetik ki a 3.820/1945. M.E. sz.
rendeletet, mely a német kisebbség ügyeit a Népgondozó Hivatal hatáskörébe
helyezi.153 A rendelet előírja és a Népgondozó Hivatal feladatává teszi a német
kisebbség múltbeli magatartásának felülvizsgálatát olymódon, hogy nemzethűség
vizsgáló járási bizottságokat kell felállítani a németlakta területeken. A vizsgálat
eredményeképpen a következő kategóriákba kell besorolni a német lakosságot
(4 §):

1. A vizsgálat alá vont személy hitlerista vezető volt, vagy önként lépett az
SS-be.
2. A vizsgálat alá vont személy hitlerista szervezet tagja volt, ismét
felvette német családi nevét.

152 Magyar Közlöny 1945. május 10.
153 U.o. 1945. július 1. A telepítéseket végző szervekről áttekintés: Tóth Á. 1993. 87-102.p.
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3. Sem vezető, sem tag nem volt az illető, de az említett szervezetek
célkitűzéseit támogatta.
4. Hitlerista szervezet vezetője, tagja és támogatója sem volt a vizsgált
személy.
A bizottságok megfelelő bizonyítás esetén megállapíthatták egyes német
nemzetiségű személyek nemzethű magatartását is. (6. §.)
Ezek voltak tehát azok a rendelkezések, melyekben a magyar kormány
törvényes kereteket biztosított a német kisebbség elleni fellépésre. A
földreformrendelet politikailag differenciálta a hazai németség megítélését. A
végrehajtást szabályozó rendelkezések is arról tanúskodnak, hogy vagyonelkobzás
az egyéni politikai felelősség elbírálása alapján történhetett. A végrehajtáskor
azonban már más a helyzet. Egyrészt maguk a jogszabályok is számos homályos
megfogalmazást, tisztázatlan kategóriát tartalmaznak. így sokszor önkényes
értelmezésre és alkalmazásra, illetve visszaélésre adtak lehetőséget.. Pl. igen
vitatott lehet a kérdés, hogy kik, mivel, hogyan "támogatták" a hitlerista
szervezeteket. Itt mindenképpen felmerült a szubjektív ítélkezés lehetősége.
Másrészt a belpolitikai harcok erősödésével nemcsak a földreform kérdése volt
előtérben, hanem egyre jelentősebbé váltak a koalíciós pártharcok is, melyeknek
egyik színterévé a telepítésekkel kapcsolatos viták váltak.
A rendeletek végrehajtása során komoly visszaélések történtek a német
lakosság rovására. Gyakran elkoboztak olyan földeket is, melyeknek tulajdonosa
nem volt elmarasztalható. Figyelemreméltó ezzel kapcsolatban Füzes Miklós
véleménye, aki kutatásai során arra következtetésre jutott, hogy a földreform és a
vele összefüggő telepítések során kollektív felelősségrevonás érvényesült, aminek
fő motívuma nem is elsősorban a politikai felelősségrevonás volt, hanem a
telepítésre alkalmas ingatlanok megszerzése.154

154 Füzes M. 1990., 300 éves együttélés 1988.1. köt. 148.p. Il.köt. 211 .p. A telepítésekről
összefoglaló munkák: Balogh S. 1981., 1982., Fehér I. 1988., 1993. Glatz F. 1982., Gyarmati Gy.
1982. Nagy F. 1990. Szabó A. Ferenc 1993. Tiikovszky L. 1993. Tóth Á. 1989., 1991., 1993.

Hajóson 1945. május 27-én kezdődött a kitelepítések első szakasza,
mely a földreform végrehajtásával volt összefüggésben. A május végén
megkezdett akció szeptember végéig tartott, és több szakaszban zajlott le.155 Az
érintettek létszáma igen bizonytalan, nehezen megállapítható. A források gyakran
hiányosak, másrészt egymástól eltérő adatokat tartalmaznak.
A május végi akció jóval megelőzte a 3820/1945 M. E. sz. rendeletet,
mely alapján meg kellett volna állapítani, hogy egyáltalán kiket lehet a múltbeli
magatartásuk miatt földelkobzással és internálással sújtani.
• A községi elöljáróság készítette el a járási számvevő segítségével a járási
főjegyző számára azokat a kimutatásokat és névjegyzékeket, melyek alapján az
első elszállítások megkezdődtek.156 Az egyik jegyzékben 235 ember neve maradt
fenn a tulajdonában volt ház és földbirtokkal együtt. Ezeket az embereket
Volksbund-tagokként minősíti az elöljáróság. Ugyanakkor a másik jelentésben öt
főt említ név szerint, akik az SS tagjai voltak.
Tehát a május 27-i telepítési akciót alaposan előkészítették: leltározták az
ingó és ingatlan vagyont, s ezt a leltárt a járási főjegyzőség számára továbbították.
A járási főjegyző a kalocsai rendőrkapitányt bízta meg azzal, hogy a névjegyzék
alapján az ingatlanok kiürítését és a tulajdonosok Kalocsára, a kisegítő fogházba, a
toloncházba, illetve az intemálótáborba szállítását végezze el. A kalocsai
rendőrség hajnali 3 órakor érkezett a faluba, és a helyi elöljáróságot és rendőrséget
teljesen kizárta a végrehajtásból. A birtokukban lévő névjegyzék alapján 245
családot szállítottak el, a déli órákra be is fejezték "küldetésüket". A kalocsai
rendőrség fellépése minden

látszólagos törvényesség ellenére sem lehetett túl

szabályos, hiszen a beszállításokat - később hosszas vitákat eredményező jelenségek is kísérték. így pl. a községi elöljáróságtól 14 lófogatot és 6 pár
ökörfogatot vettek igénybe a szállításhoz, ezt azonban sokáig nem szolgáltatták
155 BKmL. Délpestmegyei Földbirtokrendezo Tanács iratai (17. tétel) 3380/1945., 3451/1945.,
4602/1945. sz. iratok
156 BKmL. HKI45/433 és 1673/1945.
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vissza, csak hosszas huzavona után kapott vissza a falu 3 pár ökröt. Elvittek még
40 db kerékpárt, 3 motorkerékpárt, ami szintén nem került vissza a
tulajdonosokhoz. Ezenkívül a kiürített házakból nagy mennyiségű élelmiszert
(liszt, sonka, szalonna, zsír) és 47 hordó bort is magukkal vittek az intemálótábor
"élelmezése céljából". Kiderült azonban, hogy az érkezés után az internáltaktól
még azt a kisebb mennyiségű élelmiszert és ruhaneműt is elvitték, amit ők vittek
magukkal.157 Az intemálótábort megjárt interjúalanyoktól is tudjuk, hogy a
megérkezés után mindenüket elvitték, s az élelmezés, valamint az egészségügyi
körülmények egyaránt katasztrofálisak voltak.
A járási tisztiorvos jelentése is arról számol be, hogy az intemálótáborban
hiányos az élelmezés, gyakoriak a betegségek, igen hátrányos egészségügyi
körülmények között élnek a fogvatartottak.158
Érdekességképpen megemlítjük, hogy az eredeti tervek szerint Hajóson is
lett volna intemálótábor. A belügyi hatóságok már 1945 elején elkészítették a
magyarországi németek gyűjtőtáborba szállításának tervét. E szerint az
intemálótáborokat ott állították volna fel, ahol a lakosság 70-90 %-a német volt.
Fehér István egyik munkájában Hajós is azok között szerepel, ahol ilyen tábort
hoznak létre, hiszen 80 % volt a németség aránya. Ugyanakkor az általa közölt
táblázatban nem említi Kalocsát, holott a hajósiakat ide szállították.159 Arra
gondolhatunk, hogy a szerző által feldolgozott dokumentumokba foglaltak csak
tervek maradtak, gyakorlati megvalósításukra nem került sor. Hajóson ugyanis
nem volt intemálótábor.
Pontosan nem tudjuk, hogy végeredményben hány embert szállítottak el
május végén Hajósról. Az eddig ismertetett adatok mellett meg kell említenünk,
hogy a plébános feljegyzései szerint ”500 fő volksbundista németet" vittek

157 BKmL. Délpestmegyei Földbirtokrendező Tanács iratai (17. tétel) 3380/1945., 3451/1945.,
4602/1945. sz. iratok.
158 BKmL. Kalocsa járási főjegyzői iratai 961/1945.
159 Fehér I. 1988. 84-86. p.
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Kalocsára. 160

Vass Lajos jegyző június 5-én arról számol be a megyei

Földbirtokrendező Tanácsnak, hogy 400-an hagyták el a falut.161 Ugyanakkor
július 20-án a községi földigénylő bizottság arról számol be, hogy 576 személyt és
még 63 Volksbund-vezetőt vittek el a faluból.162 A községi földigénylő bizottság
május 10-én kelt jegyzőkönyve, majd jelentése 443 Volksbund-tagról és 2014 kát.
hold földről számol be a megyei Földbirtokrendező Tanács részére.163 Valószínű,
hogy a tényleges létszám 4-500 fő lehetett, főleg ha tekintetbe vesszük, hogy a
belső telepítések során folyamatosan érkeztek Hajósra alföldi telepesek, illetve a
német tulajdonosú házak kiürítése még szeptemberben is folyt. Úgy tűnik, hogy ez
a szeptemberi volt a belső telepítésekkel összefüggő utolsó hatósági fellépés.
Karhatalmi segédlettel helyezték el az érkező alföldi telepeseket a hajósi németség
ingatlanaiban.

Ekkor

azonban

már

nem

szállították Kalocsára

a

volt

tulajdonosokat, akik vagy rokonokhoz költöztek, vagy eltávoztak a faluból, s a
környező magyarlakta településeken és tanyákon próbáltak megélhetést szerezni.
Augusztus végén és szeptemberben megkezdődött a Kalocsára internáltak
hazabocsátása is, akik hasonló módon próbáltak boldogulni. Mindenesetre a
kiürítés hosszadalmas lehetett, mert szeptember 19-én további 14 napra
meghosszabbították a "svábok kitelepítéséhez kivezényelt karhatalmat. ”m Az így
felszabadult sváb ingatlanokba 1945 nyarán és koraőszén alföldi nincstelenek
kerültek

Kiskunhalasról,

Bócsáról,

Kecelről,

Kiskunmajsáról

és

más

településekről.165
Tény, hogy az alföldi telepesek Hajóson való megjelenése azzal a
problémával indokolható,

hogy

a

földreform végrehajtása során

egyes

településeken nem volt elég földterület a jogos igénylők részére, míg másutt a
160

Plébániai évkönyv Hajós 70.p.
161 így kezdődött 1971. 193. sz. irat
162 L. a Délpestmegyei FT. idézett iratai
163 4
Így kezdődött 1971. 186. és 193. sz. irat és BKmL. Pest-Pilis-Solt-Siskun vármegye
Földbirtokrendező Tanács iratai (17. tétel) 788/1945.
164 L. A Délpestmegyei FT. idézett iratai
165 BKmL. Pest-Pilis-Solt Kiskun vármegye Földbirtokrendező Tanács iratai (17. tétel)
3382/1945.
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jogosultak számánál jóval több föld volt, elsősorban a sváb lakosságú helyeken.
Például az akasztói földigénylők is a hartai németség birtokaiból kívántak
részesülni, mivel Harta sváb származású lakossággal rendelkezett, s úgy érezték
méltányosnak, hogy a szegény magyar „földmíves nép" az ő birtokaikon kezdjen
új életet, bár Hartára végül is jugoszláviai magyarokat és Pálmonostoráról 120
családot telepítettek.166 Hasonlóképpen kerültek Hajósra is a kiskunhalasi, a bócsai
és más telepes családok. Ennek előzményeként a hajósi nemzeti bizottság 1945.
május 3-i ülésén részt vett a kiskunhalasi Kommunista Párt képviseletében Kátai
Tóth Lajos, Iván János és Iván Mihály, akik azt javasolták, hogy a Volksbundtagok telepítésével összefüggésben a legjobb megoldásnak ők és szervezetük azt
tartanák, ha a kiskunhalasi szegények homokos birtokaival elcserélnék a németek
ingatlanait. Ennek kettős célja lenne szerintük: a jó földet a szegény magyarok, a
rosszat büntetésből a svábok kapnák.167 Ez az elképzelés nem teljesen így valósult
meg, de tény, hogy kiskunhalasi telepesek is részesültek a kitelepítettek
birtokaiból. 1945. április 28-án Bocsa község MKP-szervezetének vezetője a párt
járási értekezletén jelenti, hogy a földosztást befejezték, de mivel kevés volt a
föld, szükségessé vált, mintegy 60 család áttelepítése Hajósra.168 A halasi és bócsai
igénylők ügyében a Megyei Földbirtokrendező Tanács hozott határozatot május
18-án, mivel mindkét település igényét itt bírálták el. A Földbirtokrendező Tanács
"felhatalmazást ad a kiskunhalasi földigénylő bizottságnak, hogy háromszáznyi
igényjogosult családot azonnal áttelepíthessen Hajós községbe a német és sváb
ajkú, jelenleg már kétségtelenül megállapított bundista ingatlanokba. ” A bócsaiak
ügyéről hasonlóképpen intézkedik a Tanács 782/1945. sz. határozatában. A
Tanács utasította a két település megbízottait, hogy együtt keressék az áttelepülés
gyors megoldását, s megbízta a kiskunhalasi polgárőrséget, hogy az áttelepüléshez
szükséges polgári karhatalmat biztosítsa. 169 A már említett Kátai Tóth Lajosa
166 így kezdődött 1971. 345.p. és 164. sz. irat
167 BKmL. HKNBI Jk. 1945. május 3.
168 így kezdődött 1971. 173. sz. irat
169
U.o. 186. sz. irat
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bízták az áttelepülés "teljhatalmú végrehajtását". Június 5-én a Földbirtokrendező
Tanács előtt a hajósi küldöttek már arról számolnak be, hogy 531 magyar család él
Hajóson (amelyek közül természetesen azért nem mindegyik telepes). Vass Lajos
jegyző beszámol arról, hogy eddig Kiskunhalasról és Bócsáról 80-80 család
érkezett, akiket a bundisták házaiba telepítettek. Ugyanekkor a Földbirtokrendező
Tanács utasítja a nemzeti bizottságot, az elöljáróságot, s kéri az összes
demokratikus pártot, hogy "a magyar települt családok segítését minden módon és
eszközzel tegye meg".170 Ez az országos akciókat tekintve is fontos szempont volt,
főleg az MKP hatására például Somogy és Tolna megyében is erőteljesen védték a
telepesek érdekeit.171 Július 27-én a Pest megyei Földbirtokrendező Tanács
Kecskeméti Tárgyaló Tanácsa arról tesz jelentést az Országos Tanácsnak, hogy a
földreform minden községben befejeződött, s Hajóson 200 kiskunhalasi és 120
bócsai család kapott földet és telepedett le.172 Rajtuk kívül több alföldi községből
is érkeztek telepes családok, amihez az eddigi forrásokon kívül támpontot adhat a
hajósi iskola anyakönyveinek vizsgálata, bár a telepes családok nem túlzottan
szorgalmazták gyennekeik iskolába járását. Az anyakönyvekben a következő,
1946/47-es tanévre beiratkozott tanulók között jó néhány kiskunsági gyerek
található, akik nyilván szüleikkel érkeztek Hajósra. 17 kiskunhalasi, 7 újkécsei,
4 bócsai és 2 szanki születésű tanuló iratkozott be az iskolába 1946
szeptemberében.173 A református egyház iratai szerint még Óbecséről, Kalocsáról
és környékéről, Soltvadkertről és Prónayfalváról is érkeztek telepesek.174
Ugyancsak a telepesek jelenlétét igazolja a községi elöljáróságoknak a közellátási
miniszterhez írt, 1946. június 7-i levele, melyben a beszolgáltatási kötelezettség
mérséklését kéri, és indoklásként a következőket írja:

170

U.o. 193. sz. irat és BKmL. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye Földbirtokrendező Tanács iratai
(17. tétel) 1290/1945.
171 Fehér I. 1988. 99.p.
172 így kezdődött 1971. 211. sz. irat
173 A hajósi állami ált. iskola anyakönyvei 1946/47. tanév
174 A hajósi ref. egyház iratai 7/1948.
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"Községünk lakosai legnagyobbrészt települt nincstelenek és
átdobott bácskaiak, akik az 1946/47. évi gazdasági évre előlegül vettek
föl vetőmagot, fizetniük kell a juttatás utáni természetbeni évi részletet,
többen kenyérgabonával ugyancsak tartoznak, amit eddig kölcsönként
vettek fel"}15

Azt is meg kell jegyeznünk, hogy a telepesek érkezése nem volt
bonyodalmaktól mentes. A telepítési intézkedésektől amúgy is kétségbeesett
hajósiak elkeseredve, tehetetlenül nézték, hogyan megy tönkre munkájuk
gyümölcse a hozzá nem értő kezek alatt. Feltételezhető tehát, hogy voltak
összetűzések a jövevények és a régi lakosok között. Erről olvashatunk tudósítást a
Kossuth Népe egyik 1945 júniusi számában,176 mely azonban erősen túlzóan,
svábellenes hangulatot keltve számol be az eseményekről. E szerint a földhöz
juttatott magyarok nem merik "jogos tulajdonukat birtokba venni", mert nem érzik
magukat biztonságban, mivel Hajóson még a rendőrség is sváb. A cikk
megjelenése után a községi nemzeti bizottság - mely amúgy is sokat fáradozott az
új rendőrség létrehozásán - ülésén megtárgyalta az ügyet, s tiltakozó levelet
fogalmazott meg az újságnak, melyben a cikkben írtakat rágalomnak minősítette, s
leszögezte, hogy csak a lopásokat bünteti a rendőrség.177 Már ezt megelőzően is
voltak villongások az eredeti hajósiak és a telepesek között, amit a németség
elkeseredettségén túl a koalíciós pártok közötti ellentét is motivált. Közismert,
hogy a telepítési politika megítélésében a koalíció nem volt egységes. A pártok
telepítéssel kapcsolatos magatartását elsősorban a hatalomért vívott harc
befolyásolta, ennek függvényében reagáltak az eseményekre. Láttuk, hogy
Hajóson a telepítési politikát szorgalmazó MKP, és NPP, valamint az azt ellenző
FKGP és SZDP egyaránt elég erős tábort szervezett. -így számottevő erőket
vonultathatott fel a kitelepítés kérdésével kapcsolatban is, ami túlnőtte a falu

175 BKmL. HKI1052/1946.
176 Kossuth Népe 1946. július 11. 7.p.
177 BKmL. HKNBI Jk. 1945. július 15.
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kereteit, s szervesen illeszkedett a különböző pártok járási szintű politikájába is. A
Kisgazdapárt és az MKP a kalocsai járásban gyakran összeütközésbe került a
telepítések ürügyén. Hajóson és környékén is, főként 1945 júniusában, amikor új,
kisgazdapárti főjegyző került hivatalba Kalocsán. Ez derül ki az MKP kalocsai
szervezete titkárának jelentéséből, aki a Kalocsa környéki kitelepítések kapcsán
a

Kisgazdapártot

panaszolja

be.178

Előadja,

hogy

a

kisgazdák

a

szociáldemokratákkal együtt támadásokat intéztek a kommunisták ellen a
volksbundisták likvidálása miatt, s akadályozzák a telepítési munkát. Arról
panaszkodik, hogy a kitelepítést ártatlan emberek ellen elkövetett merényletnek
állítja be a Kisgazdapárt, s igyekszik a telepeseket elrémíteni azzal, hogy csak
ideiglenes korszakról van szó, s a ^kapott tulajdont vissza kell majd adni. A
jelentés így fejeződik be: "Telepeseink pánikszerűen igyekszenek elmenekülni a
községből, ahol éjszaka, házában egyet lelőttek". Az irat nem említi ugyan név
szerint Hajóst, hogy ott történt volna ez az eset, a faluban azonban ma is
közszájon forog egy hasonló esemény emléke. Ezeken az ellenségeskedéseken
nem lehet csodálkozni, hiszen az érvényben levő törvények is indukálták azokat.
Azonban még ezeket a törvényeket sem tartották tiszteletben, rengeteg
önkényeskedés történt az érkezett telepesek és időnként a végrehajtó hatóságok
részéről is.
A

Népgondozó

Hivatal

körzetvezetője

több

panasszal

élt

a

Földbirtokrendező Tanács felé az érkezett telepesek visszaéléseivel kapcsolatban:

"... újból csak azt jelenthetem, hogy Hajóson mily áldatlan
állapotok vannak, és mindezeket az önkényesen letelepülő telepesek
okozzák...

még mindig vannak Hajós községben olyan önkényes

települők, akik a felsőbbség rendelkezéseit, legkevésbé pedig a fennálló
törvényeket nem akarják betartani"}19

178 í

így kezdődött 1971. 200 sz. irat
179 BKmL. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye Földbirtokrendező Tanács iratai (17. tétel) 300/1945.
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A hivatalos telepítéseket ugyanis gyakran kísérték nem hivatalos,
önkényes "betelepülések" is, melyek során néhány család minden szervezettség,
vagy hatósági engedély nélkül egyszerűen elfoglalt egy-egy kiürített ingatlant.
Hogy a helyzet a többszöri panasz ellenére sem változott, és a körzetvezető
igyekezete a törvényesség betartására hiábavalónak bizonyult, azt Tóth Ágnes
munkájából is tudhatjuk, aki bemutatja az említett körzetvezető munkáját, a hozzá
kapcsolódó dokumentumokat, majd megjegyzi: „A Hivatal azon alkalmazottai,
akik munkájuk során a törvényesség betartására törekedtek, esetenként maguk is
nehéz helyzetbe kerültek. »180
A hatóságok azonban gyakran végezték kellő körültekintés nélkül a
dolgukat. Egy ilyen kis, zárt településen, mint Hajós volt a háború előtt, számos
azonos nevű család volt. Az internálások, kiürítések alkalmával gyakran vittek el
olyanokat, akik a fennálló rendelkezések értelmében sem voltak bűnösök, épp
csak a nevük volt azonos valamelyik "listán" szereplő nevével. Mire a félreértés
kiderült, az ingatlan és a benne levő javak már a telepesek kezében voltak, s a
névcsere miatt tulajdonosuk földönfutóvá vált. A Földbirtokrendező Tanácshoz
rengeteg kérvény érkezett Hajósról ilyen ügyek felülvizsgálatára.131
Az újonnan érkezettek híján voltak a legalapvetőbb termelési
tapasztalatoknak is, így a kapott javakkal nem tudtak gazdálkodni.
Tevékenységük legtöbbször a meglévő javak felélésére korlátozódott. Nem tudtak,
de nem is igen akartak dolgozni.
Igen sok volt köztük a bizony tálán egzisztenciájú és bizonytalan múltú
személy, gyakran lumpen elemek, politikai szerencselovagok is csapódtak
hozzájuk, akik a zavaros viszonyokat igyekeztek kihasználni.
A Népgondozó Hivatal már említett körzetvezetői jelentése arról számol
be, hogy "többeket csalásért, lopásért, rablásért, nyilasságuk miatt őrizetbe vett a

180

Tóth Á. 1993. 73-74-p.
181 BKmL. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye Földbirtokrendező Tanács iratai (17.tétel) 6931/1946.
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rendőrség" a telepesek közül, akik között egyébként is sok a megbízhatatlan, 182 A
község református lelkésze is hasonlóan jellemzi a telepeseket. "Az őslakosság a
megvetés szavával emlegeti őket. Félnek tőlük. Agresszívnek tartják őket. A régiek
látják, hogy vagyonukat idegen ember bitorolja." A lelkész szerint a kapott javak
ellenére nehéz anyagi körülmények között élnek, mivel nem szívesen dolgoznak,
nem igyekeznek javítani a helyzetükön, hanem a kormányzattól várják annak
megoldását. Erkölcsiekben "szánalomra méltónak" minősíti őket:

"Sok a

börtönviselt közöttük, a falu tolvajai általában közülük kerülnek ki. Nem
megbízhatóak. Iszákosak. Lelki és hitbéli életükről nem lehet beszélni. "I83
Az újonnan érkezettek ilyen körülmények között nem tudtak gyökeret
verni a faluban. Kisebb nagyobb csoportokban hamarosan eltávozott a
legnagyobb részük, s csak kevesen maradtak Hajóson huzamosabb ideig. Ezt az is
alátámasztja, hogy a ma már vegyes lakosságban alig található közülük valaki.
Már a következő évi általános iskolai anyakönyvekből is kiderül, hogy mindössze
négyen maradtak az előző évben beiratkozott telepes gyerekek közül.184 1949-ben
már tömeges elvándorlásukról ad hírt

a községi elöljáróság által a járási

főjegyzőnek küldött jelentés, mely arról számol be, hogy a telepesek elmennek a
faluból, mivel a juttatott ingatlanok megváltása igen nagy teher a számukra, s
inkább lemondanak azokról.185
Az alföldieken kívül menekülteket is telepítettek az üresen maradt sváb
ingatlanokba. A kalocsai járási főjegyző 1945. március 17-én „menekült csángók
elhelyezésére szólítja fel a községi elöljáróságot,186 június 14-én és 18-án egy-egy
zentai és óbecsei családot kér elhelyezni a volt volksbundisták házaiban.187
Ugyancsak a járási főjegyző más délvidéki magyarok telepítésére is felhívja az
elöljáróságot, ezúttal részletes utasításban közölve a végrehajtás módját:
182 U.o. 300/1945.
183
A hajósi ref. egyház iratai 7/1948.
184
A hajósi állami ált. iskola anyakönyvei 1947/48. tanév
185 BKmL. HKI 60/1949.
186
BKmL. HKI 143/1945.
187 BKmL. HKI 943/1945.
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"A községnek 2/3 részét ki kell üríteni oly módon, hogy a kiürítés
folytán lakásukat vesztett svábokat a község egyéb - a kiürítés által nem
érintett és túlnyomóan svábok által lakott - részeiben kell elhelyezni.
Ennek során semmi esetre sem szabad azonban megengedni, hogy a
svábok olyan házban nyerjenek - mégha ideiglenesen is - elhelyezést,
amelyben magyarok is laknak. Elsősorban azokat a svábokat kell
átelepíteni, akikről köztudomású, hogy a Volksbund tagjai voltak.
Egymagában az a tény, hogy valaki nem volt a Volksbund tagja, nem
mentesíti a kiürítés alól". 188

A községi elöljáróság jelentésében közli válaszul, hogy a deportált
bundisták házaiba telepesek költöztek, akik között 11 délvidéki család is van. 189 A
bácskai menekültek jelenlétét az iskolai anyakönyv is mutatja, mely szerint 1946
szeptemberében 13 ottani születésű gyermeket írattak iskolába. 190
Részletesebb képet kaphatunk a délvidéki menekültek hajósi jelenlétéről a
református egyház irataiból.191 Koppány Sándor lelkipásztor aki maga is zombori
menekült, pontosan bemutatja a Jugoszláviából átkerültek helyzetét. Itt érdekes azt
is megjegyeznünk, hogy a református missio az ő megjelenésüknek köszönheti
létét, hiszen a katolikus német faluban korábban nem volt református felekezet.
Annak megszerveződése tulajdonképpen majd később, a felvidéki áttelepített
református magyarság megérkezése után teljesedik ki.
Az 1945 tavaszán érkezett kb. 70 délvidéki család menekült vagy
"átdobott" volt, néhányan átszöktek a határon. Elsősorban iparosok és kereskedők
voltak, ők viszonylag könnyebben megtalálták a helyüket a faluban. Minden
vagyonukat Jugoszláviában hagyták, s a magyar hatóságok telepítették le őket
Hajóson, ahol ingatlant és igény szerint földet kaptak. Kisebb számban
földművelők is jöttek, akiknek általában sikerült, lóval, lábas jószággal együtt
átszökni, ők is kaptak földet és házat a volt német ingatlanokból.
188

BKmL. HKI797/1945.
BKmL. HKI 495/1945.
190
A hajósi állami ált. iskola anyakönyvei 1946/47. tanév
191 A hajósi ref. egyház iratai 2/1947. és 7/1948.
189
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A délvidéki telepesek általában rendezett körülmények között éltek,
igyekeztek szorgalmas munkával új egzisztenciát teremteni és beilleszkedni.
"Erkölcsi tekintetben rendesek.

Templombajárók. Gyermekeiket taníttatják,

iskolába és istentiszteletre járatják" - írja róluk a lelkipásztor. Az alföldi
telepesektől a délvidékiek igyekeztek távoltartani magukat, de az őslakos hajósiak
azért őket is inkább betolakodóknak érezték.
Láthattuk, hogy Hajóson elsősorban az alföldi telepesek megjelenése
jelentette a legnagyobb megrázkódtatást a falu számára. A menekültek jóval
kisebb számban érkeztek és kevésbé voltak problematikusak a németség számára.
Sok menekült család egyébként is csak átmenetileg tartózkodott Hajóson,
hosszabb-rövidebb idő után továbbvándoroltak, voltak, akik a korábban
Németországba távozott hozzátartozóikat követték amint lehetett.192
Bácsalmáson egészen más volt a helyzet. Bács-Bodrog vármegyében már
a háború alatt is, de a front után méginkább óriási terhet jelentett az
menekültáradat, mely több hullámban, több okból a területre érkezett. Ez alól
természetesen Bácsalmás sem lehetett kivétel.
1940 őszén erdélyi menekültek érkeztek a megye területére, akik közül
Bácsalmás fogadott be 25 családot, s a bácsalmási járás községei további 61
családot.193 A lakosság számára már ekkor nagy megpróbáltatásokat jelentett a dél
erdélyi területekről érkezettek elhelyezése és ellátása.
A front közeledtével, illetve a szovjet csapatok megérkezésével sokkal
súlyosabbá vált a helyzet. Több irányból is menekültek tömege jelentkezett a
bácskai területeken. Egyrészt a bánáti és dél-bácskai részekről menekülő,
Németországba tartó svábság vonult keresztül a vidéken. Másrészt viszont a
háború alatt Németországba távozott jugoszláviai németség áramlott vissza,
Jugoszlávia területére, hiszen őket Németországból 1944 nyarától eredeti
lakóhelyükre küldték vissza. Mivel a jugoszláv hátóságok nem engedték őket
192

Kübler István hajósi lakos közlése
193 TóthÁ. 1991. 15-16-p.
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visszatérni, a határ közelében, többek között a bácsalmási járás területén próbáltak
meghúzódni, sőt a járás falvainak feladatává lett egy alispáni utasítás értelmében
ezeknek a tömegeknek az elhelyezése. Bácsalmáson 1945 nyarán 830 jugoszláv
állampolgárságú sváb család tartózkodott, ami több mint 2 ezer főt jelentett.194
További nehézségeket jelentett a bukovinai székelyek megjelenése, akiket 1941ben a magyar kormány Bácskába telepített, majd 1944 őszén onnan el kellett
menekülniük. 1945 februárjában pedig a jugoszláv hatóságok újabb 1400
bukovinai családot utasítottak ki az országból, akik először Szegedre érkeztek,
majd

onnan

belügyminiszteri

utasításra Észak-Bácska falvaiban

nyertek

elhelyezést. Az utasítás szerint a németek által lakott községekben kell elhelyezni
őket. így került Bácsalmásra 51 (más adat szerint 60) hadikfalvi székely család.195
A környéken más településekre is tömegesen érkeztek székelyek, legnagyobb
számban Vaskútra, Garára és Csátaljára.
Ilyen körülmények között igen súlyos terhek nehezedtek a lakosságra. A
háború miatti nincstelenség, a szovjet hadseregnek kötelező beszolgáltatások az
igencsak heterogén menekültáradat ellátása, a kényszermunkára való elszállítások,
a közmunka kötelezettség teljesítése mellett el kellett viselniök a jugoszláv
partizánok és a szovjet alakulatok rekvirálási akcióit is.
A fenti problémák orvoslására nem volt lehetősége és ereje a helyi
közigazgatásnak. így a földosztás is igen nehéz körülmények között zajlott le. A
legnagyobb feszültséget az okozta, hogy a földosztáshoz rendelkezésre álló
földterület a nincstelenek és az 5 hold alatti gazdálkodók kielégítésére volt
csak elég, holott a székelyek letelepedéséhez is földterületekre lett volna szükség.
Egy részük hamarosan a Dunántúlra

költözött a sok megpróbáltatás és a

bizonytalan birtokviszonyok miatt.
Ebben a helyzetben érkeztek Bácsalmásra és környékére 1945 nyarán az
alföldi nincstelen telepesek, akiket a Népgondozó Hivatal a földreform rendelet
194

Tóth Á. 1991. 20.p.
195 Tóth Á. 1989. 22-23.p. Tóth Á. 1991. 20-21.p., Tóth Á. 1993. 64.p.
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értelmében a sváb parasztbirtokokból kívánt földhöz juttatni. Ezeknek a
telepeseknek az élelmezése és elhelyezése is lehetetlen volt, nemhogy a földhöz
juttatásuk.196 Ennek következtében igen nagy feszültséget okozó túlzsúfoltság volt
tapasztalható Bácsalmáson és még néhány környékbeli községben. A földhiány
állandó ellentétek forrásává vált, amit csak fokozott az a tény, hogy az érkezett
telepesek - Hajóshoz hasonlóan - itt sem tudtak beilleszkedni a község
társadalmába, még kevésbé a gazdaságba és a termelésbe. A községi nemzeti
bizottság több alkalommal, visszatérően foglalkozik a telepesek ügyével, akik
Gyomáról, Komádiból, Tompáról érkeztek Bácsalmásra.197 A nemzeti bizottság
arra hívja fel a földigénylő bizottság figyelmét, hogy először a helyi nincstelenek
elhelyezését kellene biztosítani, s csak utána az idegen telepesekét, akik egyébként
is kiválogatják a jobb házakat, azonban azokat tönkreteszik, majd otthagyják. 198
A népi szervek és a közigazgatási hatóságok tehetelenek a kialakult
helyzetben. A betelepítettek éppúgy elégedetlenek a helyzetükkel, mint a
helybeliek, 199 akik kétségbeesve tapasztalják, hogy egy-egy telepes két-három
házat is kaphat egymás után, amikor feléli a tartalékokat, másik házat igényel, s
ráadásul ami mozdítható, magával viszi, 200 Különösen fájdalamas a helybeliek
számára, hogy a korábban virágzó szőlőművelést a telepesek hozzáértés híján
teljesen tönkreteszik. 1946 májusában a községi nemzeti bizottság a Népgondozó
Hivatalhoz fordult a probléma orvoslásáért. Inkább vállalnának a közeü
községekből, Tompáról és Kelebiáról érkező telepeseket, akik „szorgalmas és a
szőlőmunkával teljesen tisztában lévő és értő emberek”, mert a jelenlegi
helyzetben a szakértelem hiánya katasztrófához vezet, a nemzeti értéket képviselő
bácsalmási szőlők tönkremennek. 201 Ugyanakkor kéri a nemzeti bizottság a
Népgondozó Hivatalt, hogy elsősorban a helybeli dolgozók juthassanak ház és
196

Tóth Á. 1989. 35-Зб.р. és Tóth Á. 1991. 27-28.p.
197 BKmL. BKNBI5/1945.
198
U.o. 18/1945.
199 U.o. 5/1946.
200
U.o.4/1946.
201
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földingatlanhoz, mert az ő helyzetük még mindig nem nyert megoldást, annak
ellenére, hogy az elmúlt idők szomorú tapasztalatai alapján tudják, hogy az
érkezett idegenek nem becsülik meg a kapott értékeket:

az idetelepített

emberek nagy része a nekik juttatott ház, ingatlant nemhogy karban tartották
volna, hanem lerombolták, és így a községet küllem tekintetében tönkretették... ».202
Láthatjuk tehát, hogy a földreform rendelettel összefüggő belső telepítések
itt sem voltak sikeresek. Az értékes területek hozzánemértő kezekbe kerültek. Az
érkezett nincstelnek is lehetetlen helyzetbe kerültek, hiszen nem tudtak
megbirkózni az előttük álló feladattal, kiosztható földek híján pedig a helyi
problémák sem oldódtak meg. Ráadásul hihetetlen károk keletkeztek a
korábban magas színvonalú mezőgazdasági területeken.
Mindenképpen tény, hogy a németajkú lakosság hátrányos helyzetbe
került a földreform rendelet végrehajtása során. Láttuk, hogy a telepítések már
1945 tavaszán, nyarán folyamatosan zajlottak. Ha a kormány egyéni elbírálást
szorgalmazott is, a végrehajtás során ez gyakran nem valósult meg: időbeli
eltérés mutatkozik a valóságos események, és a törvénykezés, illetve még
inkább annak végrehajtása között. Leginkább a már említett 3820/1945. M.E.
sz. rendelet végrehajtásakor tapasztalhatjuk ezt a "fáziseltolódást" Hajóson, ahol
csak 1945. november 14-én kezdődött meg a július elsején kihirdetett rendelet
alapján a nemzethűség vizsgálat.
Az eljárásról két dokumentum maradt fenn. A kalocsai járásbíróság
által összeállított kimutatás az összes vizsgálat alá vont személyt tartalmazza.203 E
szerint 1735 fő nemzethűségét, korábbi magatartását vizsgálták felül. (A
kimutatásból az is kitűnik, hogy 1109 ingatlant érintett ez a vizsgálat.) A4. §. 1.
pontja alapján 63 személyt minősítettek, akikről az állapították meg, hogy fasiszta
szervezetekben vezető szerepük volt, vagy önkéntes SS-katonák voltak. A4. §.2.
202
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pontja alapján Volsbund-tagnak ítéltek 356 főt. A legbizonytalanabb kategóriában,
a 3. pont alapján csak 1 főt tartottak hitlerista szervezet támogatójának. A 4. § 4.
pontja és a 6. §. alapján nemzethűnek nyilvánítottak 1315 személyt összesen.
A másik dokumentum egy jegyzőkönyv, melyet a Délpestmegyei
Földbirtokrendező Tanács vett fel helyszíni tárgyalása alkalmával, s egyben
határozatot hozott a jegyzőkönyvben szereplők vagyonának elkobzásáról.204 Itt
már természetszerűleg csak a bűnösnek talált személyek listája szerepel. 11
Volksbund-vezetőnek és 52 önkéntes SS-katonának, összesen 63 főnek kobozták
el a vagyonát az 1. pontra hivatkozva, ami megegyezik az előző kimutatással.
Ugyanakkor itt már 366 személy szerepel mint Volksbund-tag. Az eltérés nem
tudni, miből adódik, de valószínű, hogy a vizsgálatok bizonytalansága, illetve a
bizonyítékok hiánya miatti tanúvallomások okozhatják.
Mindenképpen hangsúlyoznunk kell azonban, hogy a vizsgálat utólag
történt, a telepítések ekkorra már megtörténtek, s hamarosan megjelenik az
újabb kormányrendelet a Németországba való áttelepítésről, ami újabb
megpróbáltatásokat jelent majd.
A 3820/1945. M.E. sz. rendelet végrehajtásának fent ismertetett eseményei
is igazolják Szabó A Ferenc véleményét,205 aki szerint a rendelet törvényességre
törekedett, azonban a végrehajtásról ugyanez nem mondható el. Bár Bibó
István a törvény előkészítésekor a németség differenciálását tartotta szem előtt, s
ezt ha néhol homályosan is, de tükrözi a rendelkezés, a végrehajtást számos
tényező befolyásolta. A hatóságok még nem működtek megfelelően, a belpolitikai
viszonyok, a koalíciós

harcok pillanatnyi állása is szerepet játszott a

végrehajtásban. Azt is meg kell azonban említeni, hogy a német lakosság
"természetes önvédelme" is gátló tényező volt, hiszen a valós helyzetet bizonyító
iratokat, nyilvántartásokat megsemmisítették, ezért az egyéni felelősséget
megállapító differenciálást nehezen lehetett végrehajtani.
204
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2. Földosztás az érseki birtokon
A német parasztbirtokok elkobzásának bemutatása után szólnunk kell arról
is, hogy volt másfajta, az eredeti szándéknak megfelelő földosztás is Hajóson,
mely a nagybirtok megszüntetésére irányult. A községhez tartozó földeknek az
a része, amely nem német parasztgazdaság volt, a kalocsai érsek uradalma volt a
török hódoltság utáni évektől kezdve. E földterület felosztása a valóban feudális
eredetű, egyházi nagybirtok megszüntetését, az uradalmi cselédség földhöz
juttatását célozta, s ekkor még szó volt a földdel nem rendelkező sváb
nemzetiségűek kielégítéséről is.
A földigénylő bizottság 1945 április 7-én alakult meg a faluban, a külső,
uradalmi területen április 26-án. 206 A község elöljárósága április 16-án kelt
jelentéséből., mely a Földosztó

Bizottság jegyzőkönyvét is tartalmazza

megtudhatjuk, hogy 8547 kát. h. érsekuradalmat kívánnak kiosztani. E terület
tartalmazta az érsekség erdeit, legelőit is, nemcsak termőterületet. Az erdőket
állami, a legelőket községi kezelésbe kellett adni. Az igénylők száma ekkor 50 fő
volt, de végül is 208-an kaptak földet. A hajósi földigénylő

bizottság

képviselői, Rathmann József, Greksa István és budapesti MKP-küldöttek
megjelennek Érsekhalmán és megkezdik a földigénylő bizottság szervezését
április 17-én. Az igénylők kinyilvánítják azt a szándékukat, miszerint a
birtokbavétel után együtt akarnak majd boldogulni. Az érseki földosztást illetően
az ezt követően, április 26-án alakult földigénylő bizottság jegyzőkönyvéből
ismerhetjük meg a részleteket. A bizottság elnökévé Szili Jánost választják. Az
ülésen részt vesz Dr. Wagner Pál intéző, akinek a segítségét kéri a bizottság.
Megállapodnak a kiosztandó alap nagyságában, ami 10 kh lett, de a gyerekek
számától függően lehetett több is. Ehhez 2 kh kaszáló is járt még. Az
igényjogosult cselédség azonban ügy döntött, hogy nem kezd önálló gazdálkodást
a kapott földön, hanem szövetkezeti formában próbál gazdálkodni. Az alakítandó
206 4
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szövetkezet még 22 kh-nyi területet kap szőlőtelepítésre, és 30-at vetemény,
illetve konyhakert céljára. Úgy határoznak, hogy legalábbis az 1945-ös gazdasági
évben együtt maradnak, szövetkezeti alapon művelik a földet a régi vezetőkkel
együtt. A földigénylő bizottságot pedig mint üzemi bizottságot működtetik majd.
Az ilyen megoldásra a földreform is módot adott, hiszen úgy rendelkezett, hogy a
nagybirtok fel nem osztható vagyontárgyait, épületeit stb. közös tulajdonként a
földhözjuttatottakból alakítandó szövetkezeteknek kell adni. A kalocsai érsek
cselédjei azonban földjüket is szövetkezeti alapon, együtt kívánták művelni. Bár
az ilyen jellegű törekvés korántsem volt általános, a közös munka várható
eredményei másutt is különböző szövetkezeti kezdeményezéseket indítottak el.
Ilyen

volt például Hosszúpályi, vagy Doboz esete, melyről Somlyai Magda

tudósít munkájában.207 A tavasz folyamán az ideiglenes Nemzeti Kormány elvi
állásfoglalást ad ki ezekkel a törekvésekkel kapcsolatban. Eszerint még nem jött el
az ideje a kolhoz jellegű társulásoknak, de fölbérlő szövetkezetek alakítására mód
van. A nyár folyamán a Pestmegyei Földbirtokrendező Tanács Kecskeméti
Tárgyalótanácsa többször is foglalkozik a hajósi szövetkezet ügyével.208 A hajósi
földigénylő bizottság képviselőit, köztük az érsekhalmi bizottság elnökét Szib
Jánost maga elé rendeli június 5-én, Dusnokra. Itt a hajósi küldöttek előadják,
hogy Hild, Érsekhalma és Szentgyörgy puszták cselédsége a szövetkezeti
gazdálkodást

tartotta

célravezetőnek,

így

azt

kívánja

megvalósítani.

Alapszabályuk még nincs, így a Tanács felszólítja őket, hogy mihamarabb
készítsék azt el. A továbbiakban Vass Lajos jegyző előadja, hogy Wagner Pál
uradalmi intéző véleménye szerint az összesen 1300 hold szántó, 80 hold szőlő
(mely a három területen van) művelésére van 60 db igás állat. Ha ezeket
kiosztanák, nem tudnák megművelni földjeiket az új tulajdonosok. A fentiek
alapján végül is a Tanács olyan határozatot hoz, mely szerint 1945 végéig
maradjon változatlan a helyzet, Wagner Pált és társait, akik szaktudással
207
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rendelkeznek, alkalmazotti fizetéssel hagyják a helyükön. Ebben a döntésben
szerepe lehetett Versényi Gyula uradalmi főintéző kérelmének is, melyet az
Országos Földbirtokrendező Tanácshoz intézett, s amelyben mintagazdaság
létrehozását kéri az uradalom területén. Kérését pontos adatokkal, gazdasági
tényezőkkel indokolja. Valószínű, hogy az uradalom alkalmazottai legalább azt el
szerették volna érni, hogy a földek és a hozzájuk tartozó felszerelések egyben
maradjanak.209 A szövetkezet illetve a mintagazdaság létrehozásának szándékát a
földhöz jutottak július 14-én ismét kijelentik a Földbirtokrendező Tanács
illetékesei előtt. Ekkor a tanács arról is intézkedik, hogy az így megalakított
gazdaságot a községi elöljáróság is segítse.
A szőlőszövetkezet további sorsa is figyelemre méltó. Hamarosan
Macskási

nemzetgyűlési képviselő látogat Érsekhalmára, s igen helyeslőén

nyilatkozik az ottani törekvésekről, a szövetkezetét pedig úgy minősíti, hogy az
állami mintagazdaság lesz.210 Néhány nappal később, július 27-én Pestmegyei
Földbirtokrendező Tanács Kecskeméti Tárgyaló

Tanácsa

az Országos Föld

birtokrendező Tanácsnak írt jelentésében arról számol be, hogy a hajósi volt érseki
uradalmi pusztákat állami gazdaság céljára jelölték ki, s az ott működik is.211 Ilyen
jellegű mintagazdaságok létrehozása egyébként másutt is előfordult, nemcsak
Hajóson. A Pestmegyei Földbirtokrendező Tanács hatáskörébe tartozó területen
mintagazdaság alakult még Abonyban, Pusztavacson, Tápiószelén, Ráckevén és
Gödöllőn.212
Bács-bodrog vármegyében is található állami birtok. Mátételkén a volt
Willmann uradalomban, Bácsalmáson pedig a Teleki-birtokon létesült állami
gazdaság. Ezekben a községekben azonban az Országos Földbirtokrendező Tanács
távirati rendelete hívta életre ezeket a gazdaságokat.213 Bácsalmásra vonatkozóan
209
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egyébként viszonylag keveset tudunk a földosztásról, aminek oka a források
hiányossága, illetve a meglévő források ellentmondásos adatai. Az bizonyos, hogy
1945 tavaszán itt is létrejött a községi földigénylő bizottság, melynek munkájában
a nemzeti bizottság kiküldött két képviselője is részt vett. Április közepén tették
közzé azoknak a Volksbundtagoknak a névsorát, akiknek földjét a földosztáskor
felhasználták, tehát itt is a német parasztbirtokokat osztották ki. A juttatottak
többsége helybeli volt, akik még a tavasz folyamán, meg is kapták a földjeiket.
Épp ez okozta azt a már említett feszültséget, hogy a nyár folyamán érkezett
telepesek számára alig maradt kiosztható földterület, és elhelyezésük is
nehézségekbe ütközött. A földosztás során 3891 kát. holdat osztottak ki 1006
igénylőnek.214
1945 március végén Baján is megkezdődtek a földosztással kapcsolatos
munkálatok. A nemzeti bizottság tevékeny részese volt a földbirtokreform
végrehajtásának, sőt hatáskörét túllépve gyakran beavatkozott a földigénylő
bizottság munkájába, sőt egy ízben „felfüggesztette” annak működését. Baja
példáján az látható, hogy a népi szervek (nemzeti bizottság, földigénylő
boizottság, termelési bizottság) képtelenek voltak együttműködni. A földigénylő
bizottság

munkáját

állandóan

kifogásolták,

több

ízben

visszaélésekkel,

törvénytelenséggel vádolva őket. Baján nemcsak földeket, hanem házhelyeket is
osztottak, s igen sok volt az igénylő. így pl. a kiosztható 580 házhelyre 800-an
pályáztak.215
Láttuk, hogy Baján már a háború előtt is viszonylag kevés volt a városhoz
tartozó terület. Mivel az igényeket a fentiek miatt nehéz volt kielégíteni,
nyilvánvaló, hogy ez nem is történhetett mindenki megelégedésére. Valószínű,
hogy elsősorban ebből adódhatott a földigénylő bizottság munkáját kísérő
rengeteg konfliktus. Emellett azt is meg kell jegyezni, hogy a földigénylő
bizottságot nem mindig alap nélkül érték a bírálatok: gyakran hozott
214 TóthÁ. 1991. 25.p.
215 Gergely-Kóhegyi 1975. 427.p.
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elhamarkodott döntéseket, s nem is mindig volt törvényes a munkája. így pl. a
házhely juttatásokhoz 5 holdnál kisebb szőlőket és gyümölcsösöket is igénybe
vettek, és a város belterületén osztottak ki olyan házhelyeket, melyek művelés
alatt álló kertek voltak.216 Baján egyébként az összlakossághoz viszonyítva a
népesség viszonylag kis százalékát érintette a földosztás, még akkor is, ha a
házhelyet igénylőket is ideszámítjuk. 1946 áprilisáig a bajai határban 596-an
kaptak földet és szőlőt, 3200 kát. holdat felosztva. Ehhez jön még kb. 500 fő, aki
házhelyet kapott.217 Összességében alig haladja meg az 1000-et a földreformban
érintettek száma.
Eközben a hajósi földigénylő bizottság munkája nem zavartalan. Június
elején az Országos Földbirtokrendező Tanács 1231/1945. és a Pestmegyei Tanács
703/1945. sz. leirata intézkedik arról, hogy a német többségű községben a
földigénylő bizottságok munkáját azonnali hatállyal fel kell függeszteni.218 Erről
természetesen Hajós is értesítést kapott, s hamarosan azt a rendelkezést is
kézhezkapták amely arról intézkedik, hogy a földosztást, melyet a németajkú sváb
községi földigénylők végeztek el, hatályon kívül kell helyezni. Mind a
földreformra, mind a nemzethűség vizsgálatra vonatkozó rendelkezések egyéni
bírálást kívántak, ugyanakkor az említett utasítások a német falvak földigénylő
bizottságait németségük okán emelik ki és különböztetik meg: függesztik föl
tevékenységüket. így a német nemzetiségű igényjogosult családok eleve nem
kaphattak földet, vagy ha már kaptak, annak érvényét hatályon kívül helyezték.
„... az említett községekben a földigénylő bizottságok olyan földigénylőkből
alakuljanak meg, akik a 600/1945. sz■ rendelet célkitűzéseinek maradéktalan
végrehajtására alkalmasak.” - szól az Országos Földbirtokrendező Tanács
utasítása. 219
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E változások nyomán a megyei Földbirtokrendező Tanács és a kalocsai
rendőrség által kiküldött megbízott, Somogyi János lett a községi földigénylő
bizottság új

elnöke. Az ő vezetésével felülvizsgálták a bizottság előző

tevékenységét, s új összeírási ívet készített a mostmár kizárólag magyarokból álló
bizottság. Ebből a korábban földhöz jutott iparosok eleve kimaradtak, de
kimaradtak a németajkú földigénylők is. Az ő kérvényeikben rendre megjelenik a
következő felirat: "Kitelepített sváb. Beadványa tárgytalan. ti220 fígy lehetséges,
hogy 1945 novemberében a korábbi 208 földhöz jutott helyett már csak 153
szerepel a megyei Földbirtokrendező Tanács számára elkészített kimutatáson,
mely az egyes birtokrészekre lebontva közli a földhözjutottak számát:221

Az uradalomból földet kapott:

fő

Hilden

44

Dohánytelepen

37

Szentgyörgyön

36

Érsekhalmán

36

Összesen

153

Maga a községi földigénylő bizottság egyébként többször átalakult a
következő időben, a források szerint 1945 novemberében, 1946 márciusában.222
1947 február 19-én szűnt meg végleg a községi Földigénylő Bizottság Hajóson.223
Egy 1948 novemberében kelt községi elöljárósági jelentésből vonhatjuk meg a
földreform hajósi mérlegét.224 E szerint a falu 20 ezer holdas határából 18 ezer
hold került elkobzás és megváltás címén földreformra.
A mezőgazdaság további fejlődésének elemzése nem célja e munkának,
annyit azonban meg kell említeni, hogy az uradalmi földeken a továbbiakban is az
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állami gazdaság keretében művelik a földet. A források tanulsága szerint részt
vesznek az állami gazdaságok közötti munkaversenyben, a dolgozók részére
házépítést szerveznek, stb.225 A következő évtizedekben a gazdaság komoly
fejlődésen megy keresztül. Ez azért is jelentős, mert munkahelyet teremtett a
bővülő gazdaság azoknak az embereknek is akiket elűztek a faluból, de később
visszatérve itt találtak megélhetést. A 60-as, 70-es években országszerte, később
külföldön is ismerté vált Hosszúhegyi Állami Gazdaság a környék legnagyobb
munkáltatójának számított. Mint mezőgazdasági nagyüzem a szőlőtermesztés,
szőlőfeldolgozás, borkészítés, pezsgőkészítés és a palackozás ágazatait egyaránt
művelte. Napjainkban a Hosszúhegyi Állami Gazdaság működése megszűnt ebben
a formában.A privatizáció során kisebb üzemek és részlegek alakultak, melyek
igyekeznek a 90-es évek gazdasági viszonyainak megfelelni.
A földosztásban szereplő földek másik részén megindult a termelőszövetkezetek szervezése.
Az első termelőszövetkezet Hajóson 1949 szeptember 2-án alakult,
úgynevezett Ш-as típusú tsz volt, Petőfi néven. Hamarosan újabb ilyen típusú tsz
jött létre, a Makszim Gorkij, 1949. október 20-án. Mindkét tsz tagságának zöme
az idetelepült nincstelenekből állt, az un. "alföldi telepesekből". Mivel nem voltak
megfelelő termelési kultúra birtokában, nem volt megfelelő igaerő a tszek
tulajdonában, igen nehezen működő, "szegény" termelőszövetkezetek voltak.
1950 tavaszán a két termelőszövetkezetben 1378 kh föld volt, ebből 990 kh
szántóterület. Erre jutott 329 tsz tag, 20 ló, gépi erő egyáltalán nem volt. Ilyen
körülmények között rohamosan kopott a tagok létszáma, igen sokan kiléptek a tszből, eltávoztak a faluból, másutt kerestek boldogulást.
1951-re valamelyest javult a helyzet az időközben érkezett felvidékiek
közül is sokan beléptek a tsz-be, akik már más munka- és termelési kultúrával
rendelkeztek. Ekkor egyesült a két szövetkezet, melyből 1951 február 25-én József
225 TT

U.o.

105

Attila Tsz néven új termelőszövetkezet alakult, mely 2000 к holdon gazdálkodott.
A lassan visszatérő németajkú lakosság is részt vesz a tsz munkájában. A közös
gazdaság 1957 után is változatlanul megmaradt, s csak napjaink politikai és
gazdasági átalakulása nyomán szűnt meg.226

VI. A KOLLEKTÍV FELELŐSSÉGREVONÁS
ÚJABB ÁLLOMÁSA: A NÉMETSÉG KITELEPÍTÉSE
Még folytak a földosztással kapcsolatos, a németség egy részét sújtó
intézkedések,

amikor

kihirdették

az

eddigieknél

sokkal

súlyosabb

következményekkel járó 12.330/1945. M.E. sz. rendeletet 1945. december 29én.227 Ennek első paragrafusa egyértelműen a németség kollektív büntetését
célozza, differenciálásra kísérlet sem történik: „Németországba áttelepülni köteles
az a magyar állampolgár, aki a legutolsó népszámlálási összeírás alkalmával
német nemzetiségűnek, vagy német anyanyelvűnek vallotta magát, vagy aki
magyarosított nevét német hangzásúra változtatta vissza, továbbá az, aki a
Volksbundnak, vagy valamely német fegyveres alakulatnak (SS) tagja volt. ” A
rendelet a Szövetséges Ellenőrző Tanács 1945. november 20-i határozatának
végrehajtásaként fogalmazódott meg, születését döntően a nemzetközi politikai
viszonyok és érdekrendszerek befolyásolták. A szövetséges nagyhatalmak
potsdami konferenciája 1945-ben - bár nem tisztázta egyértelműen a kollektív
felelősség elvét - elhatározta, hogy a „Lengyelországban, Csehszlovákiában és
Magyarországon maradt német lakosságnak vagy egy részének Németországba
történő áttelepítésére vonatkozóan intézkedéseket kell foganatosítani. »228 A
kitelepítés végrehajtását és gyakorlati tennivalóit az érintett kormányokra, illetve
226 József A. Tsz. Hajós dokumentumgyűjtemény 13., 19., 33., 45., 57., 66. sz. irat Közli: 25 éves
a hajósi József A. Tsz. Hajós 1976.
227 Magyar Közlöny 1945. december 29.
228
Nemzetközi szerződések 1918-45. 656.p.

106

Magyarországon a Szövetséges Ellenőrző Bizottságra bízta a konferencia, így az
Ideiglenes Nemzeti Kormány, majd az azt követő kormányok számára az SZEB
határozta meg a kitelepítésekkel kapcsolatos kötelezettségeket és tennivalókat. A
szövetséges hatalmak ilyen döntésének megszületésében komoly szerepe volt a
Szovjetunió Csehszlovákiát támogató politikájának. A moszkvai és prágai
elképzelések szerint a

németek kitelepítéssel való kollektív büntetése

előkészítette a csehszlovákiai magyarság kollektív felelősségrevonását. A
kassai kormányprogram nyomán a csehszlovák külpolitika egyik fő törekvése az
volt, hogy „megszabaduljon” a magyar nyelvű lakosságtól melyet egyértelműen
bűnösnek nyilvánított. A magyarországi németek elűzése számukra azt a célt
szolgálta, hogy a Szlovákiából áttelepített magyaroknak helyet biztosítsanak. Ez
persze egyelőre távlati cél volt Csehszlovákia előtt, hiszen a potsdami konferencia
elutasította a magyarok kiűzésére vonatkozó kérésüket. A németek kitelepítésébe
viszont beleegyezett, úgyhogy közvetve mégiscsak a csehszlovák érdekeket
szolgálta. Annál is inkább, mivel a magyar kormány a potsdami értekezleten nem
vett részt, így nem volt tisztában azzal, hogy a németek kitelepítése nem
kötelezettség,

csupán

lehetőség.

Nagy

Ferenc

akkori

miniszterelnök

visszaemlékezésében egyenesen arról beszél, hogy a potsdami értekezlet ügyében
„a valóság elferdítésétől sem tartózkodott a szovjet. ».229
Magyarországon a SZEB elsősorban a Szovjetunió jelenlétét és nyomását
jelentette, az Ideiglenes Nemzeti Kormányra súlyos teher nehezedett: minél
nagyobb számú németet kitelepíteni. A koalíciós kormány szerepének taglalása
előtt mindenképen hangsúlyoznunk kell: a kormány nem volt szuverenitása
birtokában: intézkedéseit, sőt a koalíciós vitákat is csak ennek tudatában
értékelhetjük.
Nem kívánunk állást foglalni

azokkal a koncepcionálisan eltérő

véleményekkel kapcsolatban, melyek némelyike' a nemzetközi előírásokat,
229 Fehér István 1993. 119-120.p. és Nagy Ferenc 1990.1. 264.p.
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némelyike a magyar kormány felelősségét hangsúlyozza a rendelet megszületését
illetően. A kormány felelősségét illetően különösen Tóth Ágnes idézett munkáját
említhetjük.230 Ez azonban a szuverenitás már említett hiánya miatt legalábbis
megkérdőjelezhető. Ugyanakkor a rendelet és végrehajtásának ellentmondásai
kétségkívül hatással voltak a későbbi eseményekre. Nem hallgathatjuk el, hogy a
kitelepítési rendelkezések politikailag ártatlan tömegeket tettek lehetetlenné, s a
későbbiekben a németek kollektív felelősségrevonása összekapcsolódott a
szlovákiai magyarok kollektív büntetésével. A rendelet különösen káros volt a
népszámlálások hitelessége ügyében: a lakosság bizalmát többé nem lehetett
visszanyerni, ami napjainkban is érezteti hatását. Hajósi tapasztalataim szerint
még az utolsó, 1990-es népszámláláskor sem akarták vagy merték vállalni az
emberek nemzetiségüket:

„ - Most a 90-es népszámláláskor is sváboknak vallották
magukat?
- Magyarnak, magyarnak, csak magyarnak.
Nem mertük mondani, hogy svábok vagyunk. Mert már ‘41-ben németnek
írtak be bennünket. Ugye ki tudta akkor még, hogy mi lesz, hogy majd
ezért mi jár. ”
„ Utoljára négy évvel ezelőtt, ‘90-ben mikor volt az, hogy újra
megkérdezték a népszámláláson. Én akkor úgy gondoltam, legyen ennek
egyszer már vége: ha nem is vagyunk magyarok, de legalább tiszta
magyarok legyünk. Én véget vetek ennek, hogy hova tartozunk. Minden,
minden, ami van magyar:, nemzetiség, anyanyelv. Legyen ennek egyszer
vége. Én békességben akarok élni, hiszen itt születtem itt haljak meg. ”

A 12.330/1945. M.E. sz. rendelet alapján a magyarországi németek
áttelepítése Németország amerikai megszállási övezetébe 1946 januárjában
Budaörsön kezdődött meg, s júniusig tartott.

230

TóthÁ. 1993. 51. p.
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Úgy tűnik azonban, hogy Hajóson ebben az időszakban nem történnek
kitelepítések. Bár a rendelkezésre álló Írott forrásanyag igen hiányos, a szóbeli
forrásokra támaszkodva is megállapíthatjuk, hogy a községben ekkor még nem
kezdődtek el a Németországba való kitelepítések. Februárban a plébániai évkönyv
arról számol be, hogy értesültek a budaörsi svábság sorsáról, azonban a hajósiak
ekkor még „várják a rendelet végrehajtását »231 Júliusig nem tudunk a
kitelepítésekkel

kapcsolatos

kitelepítendő érkezéséről

eseményekről,

július

számol be a plébános,

23-án

azonban

1200

akik Püspöknádasdról,

Bonyhádról és Hidas községből érkeztek. Valószínű ezzel függ össze nagyszámú
rendőr érkezése a faluba: augusztus 6-án és 7-én 116 rendőrt szállásolnak el a fiúés a leányiskolában. Október 30-án az érkezett kitelepítendők és a rendőrök egy
része Nádudvarra és Császártöltésre távozott, a többség azonban Hajóson
maradt.232
Tóth Ágnes munkájából tudjuk, hogy az amerikai hatóságok néhány
kitelepítendő szerelvényt visszairányítottak Magyarországra. „Rátelepítették őket
Hajós, Nemesnádudvar és Császártöltés községekre, amelyek maguk is kitelepítés
előtt álltak. »233
Köztudott, hogy a januárban kezdődött kitelepítések júniusban elakadtak,
majd a magyar és az amerikai hatóságok augusztusi megállapodása nyomán
november elején indultak újra. Valószínű, ezzel függ össze az a tény, hogy 1946
első felében - az amúgy is előkészítetlen és akadozó-telepítési intézkedések
Hajóst nem érintik, az őszi újrakezdés azonban már ott is érezteti hatását.
Október 24-én hirdetik ki, hogy áttelepítés kezdődik Németországba, s a
községházán is kifüggesztik a névsort.234 November 9-én elszállítják a nyáron
érkezett dunántúli rátelepítetteket, majd elkezdődik a hajósiak kitelepítése is.235
231 Plébániai évkönyv Hajós 71.p.
232 U.o.
233
Tóth Á. 1993. 140.p.
234 Plébániai évkönyv Hajós 72.p.
235 U.o.

Az ekkor kitelepítettek pontos számát nem tudjuk, erre vonatkozóan nincs
forrásunk. Interjúalanyaink szerint Budapestre, majd onnan Németországba
szállították ekkor a hajósiakat, de számuk nem volt jelentős. Csak 1947 első
felében kezdődik nagyobbarányú kitelepítési akció Hajósról, ez azonban már
összekapcsolódik a szlovákiai magyarság érkezésével.
Hasonló a helyzet a szomszédos Nemesnádudvaron is.236 A község
áttelepítendő lakosairól elkészült a névjegyzék, azonban 1946-ban nem történt
meg a kitelepítésük. Július végén Tevel községből 550 német rátelepítettet
helyeztek el Nádudvaron, akiket a helybeliekkel együtt akartak kitelepíteni. A
Tolna megyeiek azonban augusztus elején elhagyták a falut, s a helybeliek
kitelepítése is elmaradt egyelőre. A kitelepitendők listáján szereplők közül sokan
elszöktek, magyar gazdáknál igyekeztek átvészelni a nehéz időket.
Kevésbé voltak - legalábbis átmenetileg - szerencsések a tágabb környék
Bács-Bodrog vármegyéhez

tartozó

községei.

A megye

területéről

való

kitelepítéseket 1945. május 15-én, Bácsalmáson kezdték el.237
Bácsalmáson és a járásban is gondokat okozott a jugoszláviai svábság
tömegeinek már említett jelenléte. így a kitelepítések velük kezdődtek: a
Népgondozó Hivatal először a menekült svábok kitelepítését bonyolította le.
Ezenkívül a helyi németség elszállítása is megkezdődött, s június végére
fejeződött be. Bácsalmásról ekkor 1500 családot, 4120 személyt szállítottak el.
Hasonlóképpen Kunbajáról, Katymárról, Csikériáról is elszállították a német
nemzetiségű lakosság egy részét ezekben a hónapokban. Kunbajáról 1700,
Csikériáról 162, Katymárról 1340 főt telepítettek ki a délvidéki svábokon
kívül. Baján már a kezdeteknél megakadt a kitelepítés, ugyanis a hiányos
összeírások miatt lehetetlen volt azt elvégezni. A bajai járás községeiben is
megtörténtek az előkészületek

1946 nyarán, azonban a kitelepítendők

236 Heckenberger P. 1991. 97-98.p.
237 A volt Bács-Bodrog vármegye területéről történt kitelepítéseket Tóth Á. 1989., 1991., 1993.,
Forrás 1991/7. alapján foglaltuk össze.

110

elszállítására már nem került sor, hiszen átmenetileg országszerte leállították az
akciókat, így Hajóshoz és Nádudvarhoz hasonlóan némi „haladékot” kapott a
német lakosság, ami azonban nem tartott sokáig, hiszen 1947 első felében
folytatódtak

a

kitelepítések,

ekkor

már

a

szlovákiai

lakosságcserével

összekapcsolódva.

VII. A CSEHSZLOVÁK-MAGYAR LAKOSSÁGCSERE
ÉS A NÉMETEK KITELEPÍTÉSE
A

csehszlovák-magyar

viszony

a második

világháborút

követő

időszakban a magyar külpolitika neuralgikus pontja volt. Utaltunk már rá,
hogy a potsdami értekezleten a magyarországi németség kitelepítésére
vonatkozó döntés összefüggésben állt a csehszlovákiai magyarság kollektív
felelősségrevonásával: lehetőséget jelentett arra, hogy Szlovákiában a későbbiek
során etnikailag „tiszta” képet teremtsenek. A nagyhatalmak a két ország közötti
rendezést szorgalmazták, így

a magyar kormány tárgyalni kényszerült

Csehszlovákiával. Ebben a diplomáciai küzdelemben nem számíthatott külső
segítségre: a nagyhatalmak következetlen, gyakran egymásnak ellentmondó
állásfoglalásai alapján csak egy dolog látszott biztosnak: a két országnak egymás
között kell rendeznie a vitás kérdéseket. Elvileg ez két önálló állam diplomáciai
tárgyalása lehetett volna, a gyakorlatban azonban más volt a helyzet. Egyrészt a
magyar

kormány

szuverenitása

erősen

korlátozott

volt,

másrészt

Csehszlovákia a Szovjetunió erőteljes támogatását élvezte, s ez mindenképpen
fölényt jelentett még akkor is, ha a nyugati nagyhatalmak nem álltak egyértelműen
Csehszlovákia mellé, hiszen Potsdamban megvétózták a szlovákiai magyarok
kitelepítését. Sztálin azonban már az 1943 decemberében folytatott tárgyalásokon,
Moszkvában ígéretet tett Benesnek a magyarok megbüntetésére, s ekkor elvi
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állásfoglalás is született a német és a magyar lakosság Csehszlovákiából való
kitelepítésére.238 Mindezek mellett tárgyalni kényszerült a magyar kormány azért
is, mert a szlovákiai magyarság helyzete egyre lehetetlenebbé vált:
deportálások,

kényszermunka,

internálás,

vagyonelkobzás

sújtotta

a

tehetetlen magyarajkú lakosságot. 1946 elején megkezdődtek a tárgyalások a
két kormány képviselői között, s ennek eredményeként 1946. február 27-én
aláírták Budapesten a csehszlovák-magyar lakosságcsere egyezményt. Ennek
értelmében a csehszlovák kormány ugyanannyi szlovákiai magyart telepíthetett ki,
mint amennyi magyarországi szlovák át kívánt települni Csehszlovákiába. E
megállapodás eleve ellentmondásokat rejtett, hiszen Csehszlovákia a kassai
kormányprogram óta nem hagyott kétséget afelől, hogy a magyarságtól teljesen
meg akar szabadulni, ugyanakkor Magyarországon lényegesen kevesebb szlovák
élt, mint amennyi a szlovákiai magyarok száma volt. Ráadásul a Magyarországon
élő kisszámú szlovákság kezdetben nem mutatott hajlandóságot az áttelepülésre.
Az egyezmény aláírása ellenére a lakosságcsere nem indult meg, mert a
végrehajtás mikéntjéről, elsősorban az áttelepülők magukkal hozható vagyonáról
nem tudtak a felek megállapodni. A végrehajtás megkezdésének elhúzódása nem
jelentett tétlenséget a csehszlovák kormány számára. Március 4-én megkezdte
működését a Csehszlovák Áttelepítési Bizottság (CSÁB) melynek célja volt a
magyarországi szlovákság toborzása, propaganda kifejtése az áttelepülés mellett.
Ennek során legfőbb feladata volt, hogy minél több áttelepülő jelentkezését
regisztrálják, amit gyakran felelőtlen ígérgetésekkel, a gyors gazdagodás kilátásba
helyezésével próbáltak elérni. Ráadásul az áttelepülők listája valótlan adatokat is
tartalmazott. A nyár folyamán a csehszlovák kormány kiadta a reszlovakizációs
rendeletét is, melynek értelmében a dél-szlovákiai lakosság „elmagyarosított
tömegeinek"

megadják a lehetőséget, hogy

visszatérjenek eredeti nem

zetiségükhöz, s ez esetben mentesülnek az áttelepítés alól. Ezen túl közismertté
238 Fehér I. 1993. 102-134. p., Tóth Á. 1993. 152-182. p.
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vált az is, hogy a csehszlovák kormány az egyezményben szereplő kereteken túl
további 200 ezer magyar kitelepítését tervezi, 239 1947 elején újrakezdődtek a
csehszlovák-magyar tárgyalások, melyek eredményeként 1947. április 12-én
megindult a lakosságcsere.
Az egyenlőtlen telepítések miatt a magyar kormány újabb problémával
került szembe: el kellett helyezni a felvidéki magyarokat, s a megállapodás
értelmében házat, földet juttatni nekik. Megoldásként ismét csak a sváb birtokok
igénybevételét vehették figyelembe, holott ezek már eddig is kevésnek
bizonyultak. így újabb és újabb igénybevehető ingatlanokra volt szükség, aminek
eredményeként folytatódott a magyarországi német lakosság összeköltöztetése,
majd újabb kitelepítési hullám kezdődött, melynek során ismét az elkobozható
birtok és nem az egyéni felelősség volt a meghatározó. Az érkező magyarokat el
kellett helyezni, s a legkevesebben voltak azok, akik az áttelepült szlovákok
helyére költözhettek.
Ugyanakkor megoldatlan volt a németek kitelepítése is, hiszen láttuk,
hogy 1946 őszén felfüggesztették az amerikai zónába való telepítéseket. így 1947
tavaszán csak az összeköltöztetés jöhetett számításba, mely folyamatosan
zajlott, egészen augusztusig. Ekkor megállapodás született a magyar és a szovjet
kormány között, hogy a Németországba való kitelepítés folytatódhat, mégpedig
a szovjet zónába. így augusztus 19-től ismét megindultak a szerelvények
Németország felé. A szovjet megszállási övezetbe való telepítések

1948

júniusáig folytatódtak. A magyar kormány még ekkor is próbálkozott volna,
hiszen az elhelyezendő szlovákiai magyarság mellett még a földosztással
kapcsolatos juttatásokat is be kellett volna fejeznie. 1948 második felére
azonban a kitelepítési lehetőségek beszűkültek, májd megszűntek és a
földreformmal kapcsolatos telepítések is lezárultak.240 A csehszlovák-magyar
239 TóthÁ. 1993. 160-163. p.
240
A csehszlovák-magyar viszonyt illetve az 1947-48-as kitelepítéseket Balogh S. 1988., Tóth Á.
1993. és Fehér I. 1988., 1993. alapján foglaltuk össze.
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lakosságcserével megszűnt a sváb falvak átmeneti nyugalma. így történt ez a
bácskai német falvakban és Hajóson is.
Maga a kitelepítés 1947 márciusában kezdődött, az előkészületekről
azonban már 1946 utolsó hónapjaitól tudunk. 1946 október 7-én leirat érkezett
a hajósi nemzeti bizottsághoz a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye Nemzeti
Bizottságától, mely utasítást ad a csehszlovák-magyar egyezmény következtében
érkező magyarokra vonatkozóan. A „kitelepítésre kerülő magyar véreink
segítésében hathatós támogatást” kér a hajósi bizottságtól a vármegyei
bizottság.241 A hajósi bizottság október 19-én ülést tart, melyen Vass Lajos jegyző
ismerteti a fenti utasítást, mely igen nagy vitákat, komoly ellenállást vált ki a
jelenlévők között. Egyhangú döntés születik, mely szerint a telepítést elutasítják,
hiszen az alföldi telepesek már épp elég terhet jelentenek a falu számára, másokat
már nincs módjuk befogadni, a község így is lehetetlen helyzetben van.242
Egészen más véleményen van Koppány Sándor református lelkész, a
hajósi gyülekezet lelkipásztora. Ő a nemrégiben - bácskai és alföldi telepesek
részvételével - alakult református missió megerősödését reméli a felvidékiek
betelepítésétől. 1947. január 13-án azzal a kéréssel fordult Ravasz László
püspökhöz, hogy a felvidékiek közül a református családokat telepítsék Hajósra.243
Kérését az Áttelepítési Kormánybiztosság felé is megismétli.244 A telepítések
körüli bizonytalanságot jól jelzi a lelkipásztor kérésére adott válaszok sorozata.245
A telepítések megindulása esetén a református egyház konventje, a Dunamelléki
Református Egyházkerület egyaránt támogatja a hajósi református gyülekezet
megerősítését, azonban a helyzet áttekinthetetlen: az Áttelepítési Kormány
biztosság április 8-án megkapta az első szállítások tervét, de az akciót még aznap
leállították. Április
241
242
243
244
245

12-én még mindig a telepítés rendezetlenségéről, a

BKmL HKNBI457/1946.
U.o. Jk. 1946. október 19.
A hajósi reform.egyház iratai 2/1947.
U.o. 8/1947.
U.o. 10/1947., 11/1947., 11/1947., 35/1947., 36/1947.
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kormánybiztosság átszervezéséről ír az egyetemes konvent, ugyanakkor ezen a
napon Hajóson már elkezdődik a németség elszállítása. Láthatjuk tehát, hogy az
országos szervek is képtelenek összehangoltan működni, s ez a tény
meghatározza az egész eseménysorozatot. A helyzet országszerte bizonytalan volt.
Az 1946-ban kitelepítésre kötelezettek reménykedtek, hogy elmarad a
végrehajtás, igyekeztek

meghúzni magukat, esetleg a környező magyarlakta

területekre költöztek átmenetileg. Ugyanakkor folytatódott a kitelepítés
előkészítése, a vagyon számbavétele, leltározása is.246
A bácskai falvakban továbbra is a bizonytalanság, a várakozó álláspont a
jellemző, de a tavasz folyamán nem kezdődnek meg sem a kitelepítések, sem a
felvidéki betelepítések. Pedig kész tervek vannak, s készen állnak már 1946 óta a
kitelepítésekről szóló jegyzékek is.247 Ezzel szemben mégsem telik esemény
nélkül ez az időszak: látni fogjuk, hogy erre a területre telepítik rá a hajósi és
környékbeli svábságot, ami a zsúfolt, túltelepített bácskai falvaknak újabb
terheket jelent.
Hajóson és a környék másik két német községében, Nádudvaron és
Császártöltésen viszont újra kezdődnek a német lakosság megpróbáltatásai.
Március 10-25 között leltározó bizottság működik a faluban, a kitelepítés
előkészítésére.
1947. április 9-én kitelepítő rendőrség, mintegy 80-100 fő érkezik
Hajósra.
Április 11-én pedig kezdetét veszi a telepítési akció. 248
A

németországi

telepítések

szüneteltetése

miatt ekkor

még

az

összeköltöztetés van napirenden, a hajósiaknak is ez a sorsuk. Április 11-én,

246

Tóth Á. 1993. 173-p., Heckenberger P. 1991. 98. p., Plébániai évkönyv Hajós 72. p.
247 Tóth Á. 1989., 1991.
248
Plébániai évkönyv Hajós 72. p.
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majd 12-én autókon szállítják az embereket Vaskútra és Csátaljára, s az akció
egészen április 24-ig folytatódik.249

„Akkor a családot levitték Vaskútra. Sokakat vittek akkor. 2-3
családot egy teherautóra pakoltak, s vitték őket. Én is el kellett menjek
velük, hát nem volt hol maradnom Hajóson. Ott voltunk egy hétig. Végül
Vaskúton azt mondták, hogy nem muszáj nekünk Vaskúton maradni,
mehetünk ahova akarunk, csak Hajóson nincs helyünk. Vaskúton elég
rossz körülmények között voltunk, mert ott meg rátelepítettek bennünket
az ottani németségre. Mi is egy olyan házba kerültünk, ahonnan éppen
kiköltöztették a tulajdonost, az is német volt, azt átköltöztették másik
házba, őket is összeköltöztették. Mi egy kis másfél szoba konyhába
költöztünk, 3 család. Ott másra nem volt hely, minthogy a földre
ledobáltuk a szalmazsákokat, s abban a kicsi szobában úgy aludtunk,
csak mi öten voltunk, és még akkor a másik két család."

A császártöltésieket szintén Csátaljára költöztették. Néhány nappal később,
április 18-án Nemesnádudvarról is megkezdődött a németek elszállítása. Innen
Bácsbokodra, Csávolyra és Garára kerültek az emberek, de a községen belül is
történtek összeköltöztetések.250 Az érintettek számát tekintve nincsenek pontos
adataink, illetve a meglévők némileg ellentmondanak egymásnak. Heckenberger
Péter 468 nádudvari elszállításáról tud, és 205 helyben összetelepítettről.251 Tóth
Ágnes a Garára szállítottak összlétszámát közli ami 120 személyt jelent, illetve a
Csátaljára szállított 194 császártöltési és hajósi kitelepítettről van még adata.252 A
Bajai Hírlap, mely az áprilisi telepítések megkezdéséről tudósít, úgy tudja, hogy
Hajósról és Hartáról mintegy 1500 sváb érkezése várható Vaskútra.253 A hajósi
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Plébániai évkönyv Hajós 72. p. és Tóth Á. 1989. 69. p., A hajósi reform, egyház iratai
34/1947. ^
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Tóth Á. 1989. 69. p. Heckenberger P. 1991. 98-99. p.
251 Heckenberger P. 1991. 98-99. p.
252 Tóth Á. 1989. 69. p.
253 Bajai Hírlap 1947. április 12.
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református lelkipásztor 500 császártöltési és hajósi személyről tud, akiket
Vaskútra és Csátaljára szállítanak.254
További informácót jelenthet az általános iskola 1947-es anyakönyveinek
vizsgálata Hajóson. Megállapíthatjuk, hogy ekkor távozott a faluból a legtöbb
olyan család, melynek iskolaköteles korú gyermeke volt. Április 8-10. közötti
dátummal 119 németajkú gyermek neve mellett áll a bejegyzés: „Vaskútra
költözött - kitelepítve. »255
Az összezsúfolt,

összeköltöztetett családok egy része hamarosan

megpróbált változtatni a sorsán: rokonoknál próbáltak menedéket szerezni
Hajóson, vagy magyar településeken, tanyákon húzódtak meg. Vagyonukat persze
nem kaphatták vissza, de legalább személyes biztonságukról igyekeztek
gondoskodni.
„Mostmár itt Vaskúton sincsen helyünk. Ha rokon, vagy ismerős
befogad bennünket, az lenne a legjobb...... akkor elvittek bennünket
Csávolyra. Az már közelebb volt, hazajöttem körülnézni, hogy mi van.
Elmentem a sógoromnak az apjához. ■■ mondtam neki, hogy a család
Csávolyon van. Na és akkor ő kocsival... elment értük, s akkor hazahozta
őket. Én meg akkor elmentem, kerestem munkát. Már vissza se jöttem. ”

Mindezekkel az eseményekkel párhuzamosan megkezdődött a felvidéki
családok betelepülése is Hajósra. Az első szállítmány április 13-án érkezik,256
majd folyamatosan a többi is, egészen április végéig. A Felvidékről érkezettek
számát illetően ismét csak bizonytalanok az adatok. Elsősorban ennek az az
oka, hogy mindenütt a családok száma szerepel elsősorban, s néhány kivételtől
eltekintve az egyes családok létszámát nem említik a források. Azonban még az
érkezett családok számát illetően is mutatkoznak kisebb-nagyobb eltérések. Egy
korabeli újsághír 400 felvidéki család Hajósra érkezéséről tudósít.257 A hajósi
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A hajósi reform, egyház iratai 11/1947.
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katolikus plébános 275 család érkezéséről tud, míg a református lelkipásztor 264
családot összesít egy április 26-án kelt jelentésében, :? N Valószínűsíthető, hogy ez
utóbbi a leghitelesebb, hiszen részletes kimutatást készít az érkezett családok
eredeti lakóhelyét, foglalkozását is számbavéve Hajósról és Császártöltésről
egyaránt, ahová jóval kevesebb, szám szerint 32 család érkezett. A Hajósra és
Császártöltésre telepített felvidékiek Kecel állomásra érkeztek szerelvényeikkel, s
onnan szállították őket teherautóval tovább. Ezzel szemben a harmadik
szomszédos községbe, Nádudvarra szállítandó 73 család Bajáig utazott vonattal,
ott rakodták át őket, s úgy érkeztek a célállomásra.259
A három szomszédos német faluba 1947 áprilisában érkezett
felvidékiek adatait az alábbiakban foglaljuk össze:260
Eredeti lakóhely

Hajós
(család)

Nádudvar
(család)

Magyardiószeg

29

32

Felsőszecse

10

25

Taksonyfalva

13

16

Nagymácséd

29

Szene

18

Tergenye

46

Nagykálna

30

Vámosladány

30

Léva

72

14

Garamlök
Összesen

Császártöltés
(család)

12
73

264

39

A Nádudvarra telepített felvidékiek foglalkozását tekintve nincsenek
adatink, a másik két faluról viszont tudjuk, hogy a többség fölműves volt.
Császártöltésen 7 iparoscsalád van, a többi földműves, Hajóson 39 iparos,
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Plébániai évkönyv Hajós 73. p. és a hajósi reform, egyház iratai 40/1947.
259 Heckenberger P. 1991. 103. p.
260
U.o. és a hajósi reform, egyház iratai 40/1947.
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8 kereskedő, 26 értelmiségi és nyugdíjas család, a többi itt is földművelő. Vallását
tekintve kb. 70 % református, a többi katolikus, utóbbiak főként nagymácsédiak
és magyardiószegiek voltak.
A felvidékiek jelenlétéről Hajóson további források is tudósítanak. A már
említett általános iskolai anyakönyvből megtudhatjuk, hogy 31 iskolaköteles
gyermek érkezett, akik április 26-i dátummal pótlólag iratkoztak be.261
A községben nyilvántartott hadisegélyezettek névsorába 31 új felvidéki
segélyre jogosultat vezettek fel, ugyanakkor 42 kitelepítésre kötelezettet
töröltek. 262
Érdekességképpen a telepítések e szakaszának történetéhez megemlítjük
még, hogy 1947. április 20-án Rákosi Mátyás személyesen ellenőrizte a
felvidékiek elhelyezését Hajóson.263
Az újságcikk hangvétele, melyben erről az eseményről tudósít, derűs, és
bizakodó, sokkal kevésbé voltak azok az érkezett, otthonukból elűzött felvidéki
emberek. Mire Hajósra érkeztek, rengeteg viszontagságon mentek keresztül.
Kezdetben nem is igen akarták elhinni, hogy el kell hagyniok a szülőföldjüket.
Egyszercsak kijelölték őket, megkapták az ún. „fehér lapot'’. Elsősorban a
jobbmódú magyarok közül kerültek ki az áttelepítendők, hiszen csehszlovák
részről eleget akartak termi a magyarországi szlovákok igényeinek, akik sokszor
előre elmehettek, megnézhették, hogy mit kapnak, sőt arra is volt példa, hogy
kiválasztották a nekik tetsző ingatlant. A „fehér lap”, amit a kitelepítésre
kötelezett magyarok kaptak magyar és szlovák nyelven biztosította az érintetteket,
hogy magyar konzuli jogvédelemben részesülnek, s az áttelepítés napjáig nem
kötelesek adót fizetni, katonai szolgálatot teljesíteni, stb. Egyrészt a fenyegető
jövőt jelentette, másrészt viszont bizonyos értelemben menlevélnek számított a
magyarságot sújtó egyéb intézkedések (pl. deportálás) esetén. (A „fehér lap”
261 A hajósi ált. isk. anyakönyvei 1946/47.
262
BKmL Hajós község iratai 67/1949.
263 Kalocsai Népszava 1947. ápr. 23.

119

másolatát 1. a Függelékben!) Emellett a telepítések időpontját nem tartalmazta ez
az irat, gyakran hónapok teltek el a kézhezvétel után az áttelepítésig. Itt is
reménykedni kezdtek már az emberek, hogy mégsem kell elhagyni az otthonukat.
Sokan a hivatalos irat ellenére is csak akkor hitték el, hogy valóban menniök kell,
amikor a teherautók megjelentek a ház előtt. Ráadásul azt sem tudták, hová viszik
őket.
„A csehszlovákok jelölték ki, hogy kinek kell átjönni. Akit
kijelöltek, megkapták a telepítőlevelet. Az az igazság, hogy először nem is
vettük komolyan... ”
„A mi helyünkre a Nyírségből mentek szlovákok. Ők először
eljöttek helynézőbe, akkor eldöntötték, melyik gazdának sajátítják ki a
házát...”

Az otthon kényszerű elhagyása, a bizonytalan jövő miatti aggodalom csak
fokozódott, amikor a jövevények Hajósra érkeztek. Úgy tudták, hogy a szlovákok
által

otthagyott ingatlanokba

kerülnek,

ehelyett nemvárt körülményeket

tapasztaltak: a német lakosság kitelepítése volt az ára az elhelyezésüknek.

„Otthon még azt mondták, hogy bennünket Pitvarosra
visznek, a szlovákok helyébe, még a házszámot is megadták.
Belenyugodtunk, hogy hát csere, akkor csere. De mikor
idehoztak, abba már sehogy sem tudtunk belenyugodni, hogy a
hajósiak nyakára hoztak bennünket. ”

Mindezeken kívül a felvidéki magyarok új lakóhelyükön sokkal
nehezebb körülmények közé, rosszabb vagyoni helyzetbe kerültek, mint
eredeti lakóhelyükön voltak. A faluba érkezők földet és házat kaptak, de
bármennyi volt is nekik Szlovákiában, a magyarországi törvények szerint
15 holdnál több földet nem kaphattak, bár gyakran még ennyi sem jutott.
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„Mielőtt áttelepítettek bennünket, leltárba vették a
vagyonúnkat.

A

leltározásnak a későbbiek során

semmi

jelentősége nem volt. Itt Magyarországon házat kaptunk és 15
hold földet kapott egy család, de hogy ki mit hagyott ott, az nem
számított...”

Tóth Ágnes közlése is alátámasztja mindezt. A Hajósra telepített 622
személy (itt nem családról van szó!) az otthagyott összesen 3710 kát. hold
földterület helyett kapott 879 kát. holdat. Ez azt jelentette, hogy az átlag 23 hold
helyett 6 hold jutott csak, ami igen kirívó különbség. Az otthagyott házak
nagyságáról, állapotáról kevesebb az ismeretünk, de tudjuk, hogy Hajóson sokan
olyan gazdaházakat kaptak, melyeket az alföldi telepesek előzőleg már kiéltek és
elhagytak. A már említett forrás, melyet Tóth Á. közöl 214 hátrahagyott házról
tud, 564 szobával. A Magyarországon kapott házak száma itt nem ismeretes, a
szobáké viszont 407. Egy másik kimutatás ugyanakkor 246 házingatlanról tud,
utca,

házszám megjelölésével,

melyet felvidékieknek juttattak Hajóson.

Lehetséges tehát, hogy több, de kisebb alapterületű házat osztottak szét. 264
Az áprilisban érkezett első telepeshullámmal korántsem zárult le a
felvidékiek betelepítése Hajósra. Némi szünet után augusztusban, majd 1948
első felében folytatódott az akció, mely természetesen ismét összekapcsolódott a
németek kitelepítésével. Erre lehetőséget adott a szovjet kormány engedélye:
mostmár Németország szovjet zónája az elűzött svábság uticélja.
1947. július 26 és augusztus 26 között zajlottak le Hajóson a telepítések
újabb hullámával kapcsolatos események. A szovjet zónába tervezett augusztusi
kitelepítési akció Hajóson kudarcba fulladt. Július 26-án ismét megjelenik ugyan a
faluban a kitelepítő rendőrség és ott is tartózkodik egészen augusztus 26-ig,
azonban egy korabeli újság tudósítása szerint mindössze három embert sikerült
elszállítaniok. 650 fő volt az a kitelepítésre kötelezett, akinek ekkor kellett volna
Németországba mennie,

azonban szinte mindannyian elmenekültek, mire

264 Tóth Á. 1993. 169. p. és BKmL. Délpestvármegyei Földhivatal iratai 9446/1947.
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augusztus 17-én az elszállításukra sor került volna.265 Ez nemcsak Hajóson történt
így, hanem országszerte is ekkor vonták ki magukat a legtöbben az intézkedések
alól. így pl. a szomszédos Császártöltésen, de a távolabbi Bátaszéken,
Nagydorogon is. Országosan mintegy 6720 személy szökött meg. A szovjet
zónába irányítás okán ugyanis az a hír terjedt el, hogy nem Németországba,
hanem a Szovjetunióba szállítják az embereket. így nem lehetett az induló
szerelvényeket a tervezett létszámmal megtölteni, hiszen aki csak tehette,
elmenekült.266 Természetesen

a házukat,

vagyonukat ők is elvesztették,

ingatalanjaikat elkobozták, de legalább a szülőföldjükön maradhattak.

„Minket is ki akartak telepíteni 1947-ben, de elmentünk Kecelre,
az magyar község. Megmondom úgy, ahogy volt: elszöktünk. így nem
tudtak elvinni bennünket. Szolgálni mentünk, kommencióba.
Mindenünket elvették, kitettek a házból. Egyszerre semmink se
maradt. De nem voltunk táborban, és nem vittek Németországba sem,
mert elbújtunk, s úgy elmentünk a két gyerekkel Kecelre. Úgy nem
akartunk menni sehova, elvégre ez a mi otthonunk, itt érezzük jól
magunkat. Reméltük, majdcsak vége lesz az egésznek, és akkor itthon
vagyunk, akárhol bújunk meg, s akárhogyan lesz. De mi annyiból
szerencsések voltunk, hogy nem hagytuk magunkat elvinni. Akármilyen
szomorúan meg kellett bújni, mert az mondtuk, ameddig itthon tudunk
maradni, nem megyünk sehova. ”

Kevésbé voltak szerencsések a másik szomszéd falu, Nádudvar német
lakói, kb. 80 család, akiket augusztus 18-án katonai gépjárművekkel szállítottak el
a keceli vasútállomásra, ahonnan a többi faluból összeszedett emberekkel együtt
indultak Németországba:

„Augusztus 19-én megindult az első szerelvény Magyarországról
Németország szovjet övezetébe. A szállítmány Kecel állomásról indult el
és kb. 1400 délpestmegyei és észak-bácskai sváb hagyta el vele az
265
266
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országot. Az első szerelvénnyel a következő helyiségekből vitték el a
svábokat: Nemesnádudvar, Császártöltés, Hajós, Harta, Csávoly, Vaskút,
Bácsbokod.

„267

A fentiekből látható, hogy ez a telepítési hullám már kiterjedt a bácskai
községekre is, melyeket a tavasszal elkerültek a nagyobb akciók. Itt néhány nappal
később, augusztus 21-23 között folytatódott a kitelepítés. Bácsalmásra már
augusztus 7-én megérkezett a névjegyzék, azonban augusztus 23-án a tervezett
892 személy helyett csak 90-et szállítottak el. Mivel a község már amúgy is
zsúfolt volt, az elszállított emberek helyére nem is érkeztek azonnal felvidékiek,
csak az ősz folyamán, és akkor is csak 32 család.268 Érdekes, hogy a bácsalmási
nemzeti

bizottság

kísérletet

tesz

a

felvidéki

telepesek

összetételének

befolyásolására, amikor a Betelepítési Kormánybiztossághoz fordul azzal a
kéréssel, hogy a csehszlovákiai magyarok betelepítése során jó lenne ha
iparvállalat is települne a községbe.269 A kissé naivnak tűnő kérés további sorsáról
nincsenek adataink. Igaz, hogy Bácsalmásra csak ezt a néhány felvidéki családot
telepítették, azonban a többi községben, melyekről szó esett, még augusztusban
megkezdődött a Szlovákiából érkezettek elhelyezése. Nemesnádudvarra mintegy
125 család települt, Naszvadról, Nagyfödémesről, Muzsláról, stb. 270 Császártöltésre kb. 100 fő, Hajósra pedig 468 fő. Hajós esetében pontosan tudjuk, hogy
1947 augusztusában honnan, hány család és hány fő érkezett:271

267 Heckenberger P. 1991. 101. p. és Bajai Kis újság 1947. aug. 23.
268 Tóth Á. 1989. 69. p. és 1991. 33. p.
269
BKmL BKNBI27/1947.
270
Heckenberger P. 1991. 103. p.
271 A hajósi reform, egyház iratai 104/1949.
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Honnan
Vámosladány

Család
35
20
1
4
23
27
14
11
5
2
142

Tergenye
Hontíűzesgyarmat

Zselíz
Nagykálna

Léva
Bodrogszerdahely
Felsőszecse

Szőlőske
Borsi
Összesen

Fő
136
70
2
9
80
64
41
38
22
6
468

Tudjuk azt is, hogy a kezdődő, 1947/48-as tanévben újabb 36 felvidéki
gyereket írattak be az elemi iskolába.272
1947 végén a magyar kormány kísérletet tett a kitelepítésekkel
kapcsolatos

kérdések

egységesítésére,

újraszabályozására.

A

koalíció

képviselői megegyezésre jutottak abban, hogy a kitelepítéseket folytatni kell, a
szlovákiai magyarság elhelyezését ezzel biztosítva. Ugyanakkor korlátozták az
áttelepítendők körét, pl. különféle foglalkozások művelőit eleve mentesítették,
illetve arról is határozat született, hogy az 1941-es népszámláláskor német
anyanyelvűnek összeírtak is mentesülnek az intézkedések alól.273 A megállapodás
értelmében a 12.200/1947. Korm. számú rendelet foglalta össze a németeket
érintő kérdéseket, intézkedett a mentesítésekről, illetve az 1941-ben magukat
német anyanyelvűnek vallókkal kapcsolatos teendőkről.274
1948-ban tehát folytatódnak a kitelepítések, Hajóson rögtön az év
elején. Január 28-án ismét megjelenik a telepítő rendőrség a faluban, s mintegy
300 embert visznek el kocsikon Kalocsára. Kalocsáról vonattal Budapestre, majd
onnan Németország keleti övezetébe szállították őket.275 Többségében az
1941-ben német anyanyelvet valló hajósi lakosokat telepítették ki ekkor,
272
273
274
275

A hajósi ált. iskola anyakönyvei 1947/48. tanév
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annak ellenére, hogy a fentebb idézett kormányrendelet kimondta, hogy ők
mentesülnek a kitelepítések alól, ha más érvek nem szólnak ellenük. Igaz, az ő
vagyonuk is a magyar államra szállt, de helyette külterületi csereingatlant kellett
volna kapniok. Ehelyett Németországba szállították őket, ahol igen nehéz
körülmények közé kerültek, előzőleg már Lengyelországból és Csehszlovákiából
kitelepített németek közé, akikkel összeköltöztették őket.276 Az ekkor kiszállított
emberek közül nagyon sokan visszaszöktek Hajósra és sok nehézség után ma is ott
élnek.
„Akkor

elvittek

bennünket

a

Nyugati

Pályaudvarra,

bevagonoztak, s indultunk Németországba, oda, ahol most az NDK van.
Először két hétig ott is gyüjtőtáborban voltunk, aztán a 33 hajósi családot
Wallheimbe vitték. Ott sem volt hely sehol, sokan voltak kitelepítettek
Sziléziából is, úgyhogy rátelepítés volt ott is. Nagy volt a szegénység. Hát
én mindjárt azt néztem, hogyan lehetne hazakerülni. Én voltam az első a
hajósiak közül, aki megpróbálta, elindultam a két kislánnyal. Át is
sikerült menni a zónahatáron, de aztán visszatoloncoltak bennünket.
Aztán megint elindultunk egy éjszaka... ”

Ez a hajósi akció január végétől február végéig tartott, s ez volt a
faluban az utolsó kitelepítési hullám. A Felvidékről azonban változatlanul
érkeztek áttelepített magyar családok egészen 1948 október első feléig, amikor az
utolsók elhelyezésére is sor került.
Az általános iskolai anyakönyvek tanulsága szerint január 28 és március 31
között 41 tanuló távozott a községből kitelepítés miatt, 1948 őszén pedig újabb 5
felvidéki

iskolaköteles

érvényesültek a

iratkozott

be.277

Bácsalmás

esetében

jobban

kitelepítésekkel kapcsolatos új rendelkezések. Igaz, hogy

1948 márciusában az előző, 1947-es évben összeállított jegyzékeket vették elő
újra, s függesztették ki, azonban ezen sokan szerepeltek olyanok, akik az új
rendelkezések alapján már nem számítottak kitelepítendőnek. A fellebbezéseket a
276 Visszatért szemtanúk közlése
277 A hajósi ált. isk. anyakönyvei 1947/48. és 1948/49., valamint a hajósi reform, egyház iratai
171/1948.
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Belügyminisztériumhoz továbbították, s a Kivételezési Bizottság májusban az
eredeti 1332 személy helyett 402-t ítélt kitelepítendőnek, 356-ot pedig
összetelepítendőnek javasolt. Októberben meg is kezdődött a kitelepítendők
vagyonának leltározása, de a kitelepítés már nem történt meg, bár a szlovákiai
magyarok érkezése miatt összeköltöztetéseket foganatosítottak. Hasonlóképpen
történt mindez Katymáron és Kunbaján is.278
A földosztással kapcsolatos belső telepítések bemutatásakor láthattuk,
hogy minden érintett községben igen nagy feszültségeket jelentett az alföldi
telepesek érkezése és tevékenysége. Az 1947-48-ban megjelenő felvidéki
áttelepítettek is nehézségeket jelentettek a sváb falvak számára, azonban ők
már némileg más megítélés alá estek mint az alföldiek. Az alábbiakban ezt
mutatjuk be Hajós példáján.
A felvidékiek már másképp érkeztek a faluba, mint a korábbi betelepülők:
a hajósiak tudták, hogy ők nem önként akartak áttelepülni, akit kijelöltek, annak
jönnie kellett. Nem nincstelenül kerültek a faluba, nem az őslakosság munkájának
eredményét akarták felélni, hiszen akik Csehszlovákiában megkapták az
áttelepülésről szóló határozatot, azok az ingóságaikat, állataikat, eszközeiket
magukkal hozhatták. Igaz, másfajta mezőgazdasági kultúrával rendelkeztek mint a
hajósiak, de volt ilyen kultúrájuk, rendelkeztek termelési tapasztalatokkal, amit itt
is hasznosítani próbáltak. Tudtak, és akartak is dolgozni. Ennek ellenére a kezdeti
időszak nem volt feszültségektől mentes, hisz a sváb embereknek mégiscsak
miattuk kellett otthonaikat elhagyni. Több alkalommal összetűzésre is sor került a
lakosság különböző csoportjai között.279 A kezdeti indulatok után azonban jobban
megismerve egymás sorsát, nehézségeit, kezdték elfogadni egymást és a kialakult
helyzetet. Ehhez megvolt a készség a felvidékiekben is, amit az alföldi
telepesekről nem mondhatunk el.

278
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A bácsalmási és a járási eseményeket Tóth Á. 1991. 33-34. p. alapján foglaltuk össze.
Bajai Hírlap 1947. október 4. és hajósi reform, egyház iratai 7/1948.
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„Minket jobban fogadtak, mint az alföldieket. Tudták, hogy nem
jószántunkból jöttünk... ”
„Azokat telepítik ki, azok ott sírnak, mi meg itt sírunk...
Bennünket hoztak be, ezeket szegényeket meg rakták ki... ”

Hajós sváb lakosságát nyilvánvalóan számos sérelem és hátrányos
megkülönböztetés érte a szlovákiai magyarok érkezése kapcsán. Emellett azonban
szólnunk kell az érkezettek nehézségeiről is. Korábban utaltunk már rá, hogy
Magyarországon általában rosszabb helyzetbe kerültek, hiszen ingatlan vagyonuk
Szlovákiában maradt, s amit helyette kaptak, gyakran rosszabb állapotú vagy
kisebb volt. Az is gyakran előfordult, hogy egy házban voltak kénytelenek lakni
az előző, sváb tulajdonossal, ami természetesen feszültséget jelentett, ugyanakkor
lehetőséget is egymás megértésére, az egymáshoz való közeledésre.
Az országba érkezett felvidékiek szétszóródtak különböző településekre
kerültek. A telepítő hatóságok nem vették figyelembe, hogy az azonos faluból
valókat egy helyre telepítsék, hogy új otthonukban legalább a közösség
megmaradjon. Még az is gyakran előfordult, hogy családokat szakítottak szét: az
idősebb generáció pl. a Dunántúlra került, a fiatalok, a gyermekeik pedig Hajósra.
Ugyanakkor egy-egy sváb faluba több felvidéki területről kerültek kisebbnagyobb csoportok, tehát az érkezettek nem tudtak homogén közösséget alkotni,
hiszen eltérő szokásokat, hagyományokat, sőt vallást hoztak magukkal. Láthattuk,
hogy Hajósra is több vármegye sokféle településéről hozták az újabb és újabb
csoportokat.

E tények okát egyrészt a csehszlovák és magyar hatóságok

együttműködésének hiányában, másrészt a magyar telepítő hatóságok
munkájának

szervezetlenségében, kapkodásában

láthatjuk.

Mindennek

eredményeként a felvidékiek közül csak kevés családnak és igen hosszú idő után
sikerült a helyi viszonyokhoz alkalmazkodni. A szülőföldjüktől erőszakkal
elszakított emberek nemcsak vagyonuk egy részét, s otthonukat veszítették el,
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hanem

évszázados

hagyományaikat,

értékrendjüket,

identitásukat

is.

Új

lakóhelyükön gyökerek nélkül éltek, s úgy érezték, nem tartoznak sehová.
A szlovákiai magyarok beilleszkedését tovább nehezítette, hogy nagyobb
részük, kb. 70 %-uk református vallásé volt,280 a hajósiak pedig túlnyomórészt
katolikusok, ahogyan azt a korábban idézett statisztikákban is láthattuk. A kisebb
arányban érkezett katolikusok zökkenőmentesebben csatlakoztak a több mint két
évszázada meggyökeresedett katolikus közösséghez. A reformátusoknak azonban
mindenképpen ki kellett alakítaniok saját egyházi közösségüket hiszen a
beilleszkedési nehézségeket az egyház, a hit tudta némiképpen ellensúlyozni. így
a református egyház igen fontos szerepet kapott az ideérkezők életében, amit
az is erősített, hogy ragaszkodtak hitükhöz, vallásukhoz.
A református lelkipásztor a felvidékieket a következőképpen jellemzi281:
„Erkölcsi tekintetben nincsen panasz. Vallásosak, egyházukhoz ragaszkodnak,
templomba járók. Gyermekeiket taníttatják és törődnek velük. Rendezett életet
élnek a családban. ” Ugyanakkor családi életüket tekintve kifogásolja, hogy az
egykézés általános szokás az érkezett felvidékiek között, a katolikus és református
családokban egyaránt. Emellett szorgalmas munkájukról, törekvésükről is tudódít,
ami a hajósiak szemében értéknek számított. Ők is látták, hogy a felvidékiek
igyekeznek elsajátítani a helyi termelési kultúrát, igyekeznek földjeiket
művelni, sőt szívesen veszik a helyiek tapasztalatait, esetleges segítségét,
tanácsait. Ilymódon jónéhány felvidéki családnak sikerült az évek során
beilleszkedni a helyi viszonyok közé. Az is tény azonban, hogy többen voltak
azok, akik soha nem tudtak

megszokni Hajóson, s a telepítéseket követő

években elvándoroltak innen, főleg Észak-Magyarország különböző vidékeire,
ahol közelebb élhettek szülőföldjükhöz, rokonaikhoz. Azok közül is sokan
készültek erre, akik végülis maradtak. 282
280
281
282
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„Mi mindig el akartunk menni innen. Mondtuk apámnak, hogy
adjunk el mindent, menjünk Pestre vagy valamelyik városba. De szegény
öreg azt mondta, hogy nem, mert másfél év múlva visszamegyünk
Diószegre. Három évig szinte ki sem voltunk pakolva. ”

Arról is szólnunk kell, hogy az idősebb generációkból a telepítést követő
2-3 évben igen sokan meghaltak, aminek az idős koron túl az áttelepítés is oka
lehetett. A 60 év fölött elhunytak közül 1948-ban 13-ból 9 volt felvidéki, 1949ben 13-ból 8, 1950-ben 19-ből 13. Összesen 30-an haltak meg, rögtön az első
években.283
A hajósi református egyház szerepéről már eddig is több említés történt,
azonban - mivel az egyházközség megerősödése a felvidékiek érkezéséhez
kapcsolódik - az alábbiakban röviden vázoljuk annak e korszakbeli történetét.
A felvidékiek megjelenésekor már volt a katolikus faluban református
egyházközség. 1945-ben érkezett Zomborból Koppány Sándor lelkész, ő maga is
menekültként. Először a bácskai menekültek , majd az alföldi telepesek alkották
körülötte azt a kis református missiót, amely kb. 300 lelket számlált. 1947januárjában Koppány Sándor arról számol be, hogy „a Hajós - Császártöltés
községekben alakult református misszió 340 lélekből áll, akik túlnyomórészt
telepesek, magyarajkúak: Ókécske, Kikunhalas környéki tanyák zsellérsége, s
egyrészük bácskai menekült magyar. »284
A továbbiakban arról is tudósít a lelkipásztor, hogy a gyülekezet hitélete
igen nehezen fogható össze, hiszen a bácskai menekültek viszonylag kevesen
vannak, a telepesek pedig, akik számszerint többen lennének, nem sokat törődnek
az egyházi élettel, istentiszteletre csak 10-15 fő jár. Mindezek miatt a gyülekezet
külső megerősítésére

lenne

szükség,

ezért kéri,

hogy a lakosságcsere

végrehajtásakor Hajósra református híveket is küldjenek. Érthető a lelkipásztor
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törekvésej hiszen a gyenge lábakon álló missió, mely a hagyományosan katolikus
környezetben épphogy csak kialakult, újabb hívek hiján meg is szűnhet.
A felvidékiek érkezésének bemutatásakor láthattuk, hogy teljesült a lelkész
kívánsága, a betelepülők vallását tekintve a reformátusok voltak túlsúlyban. 1947
nyarán a gyülekezet létszáma már 600-fő felett van, mely 80%-ban Szlovákiából
érkezett hívőkből áll. Az idetelepült magyarság eredeti gyülekezetei végképp
megszűntek, s viszonylag nagy a közülük Hajósra telepítettek aránya. Pl.
Vámosladányból a gyülekezet 33%-a, Léváról 22%-a, sőt Tergenyéről a 60%-a
Hajósra települt. Néhány helyről, pl. Vámosladányból a református egyház összes
iratát és anyakönyveit is magukkal hozták a jövevények.285
1947 augusztus - szeptemberre 640 lélek, ebből 71 iskolás korú gyerek a
hajósi reformátusok létszáma, s a lelkipásztor örömmel állapítja meg, hogy egy év
alatt igen felduzzadt ez a szám. A hajósi nemzeti bizottságnak írt levelében
leszögezi, hogy „... e közösség a földreform törvénynek köszönheti létét, így
telepes egyházközség. ” A telepítési törvényre hivatkozva, mely elrendeli, hogy az
újonnan alakult egyházi közösségek föld- és házjuttatásban részesítendők, kéri,
hogy a nemzeti bizottság segítsen a hiányosságokat megoldani. Mivel a nyár
folyamán önálló egyházközösség alakult, szükség lenne iskolára, tanítói és
lelkészi lakásra, de temploma sincs a gyülekezetnek.286
Láthatjuk, hogy a református gyülekezet megerősödött ugyan, sőt önálló
egyházközséggé vált, ugyanakkor a megnövekedett létszám új problémákat vetett
fel, melyeket a lelkész igyekezett megoldani. Az első időkben jobb híján a mozi
épületében tartották az istentiszteleteket. Ez az áldatlan állapot szeptemberben
javult némileg, amikor a Betelepítési Kormánybiztosság a Hajós 1. sz. házat a
református egyháznak juttatta imaterem, iskola és lelkészi lakás céljára.287 Ezzel
azonban korántsem oldódtak meg a gondok, ugyanis ebben az épületben bérelt
285
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helyiségeket a helyi szociáldemokrata párt, amely nem kívánt onnan kiköltözni.
Hosszas huzavona, pereskedés után végül az Országos Földhivatal döntött az
ügyben 1948 április 13-án, s ezzel az ingatlan a hajósi református egyház
birtokába került. 288 Ilyen módon végleg helyet kapott és megerősödött a
református egyház Hajóson, bár a többségben levő katolikusokkal szemben
mindvégig kisebbségben maradtak.
Az egyházközséget megalapító lelkész 1949-ig maradt Hajóson. 1949
márciusában az egyházi hatóságok pályázatot hirdettek a hajósi lelkipásztori
állásra. Koppány Sándor mellett Selmeczi Árpád volt a másik pályázó, aki
Vámosladányból áttelepített felvidéki volt.
1947 májusában érkezett Magyarországra, s a Tolna megyei Murgára
került, gyülekezete egy részével együtt. A közösség másik részét Hajósra
telepítették .289 Emiatt talán érthető, hogy a két pályázó közül Selmeczi Árpádot
nevezték ki, aki 1949 április 1-jén foglalta el Hajóson állását. 1959-ig ő látta el a
lelkészi teendőket a faluban.
Szomorú tény, hogy napjainkban az 1947-ben regisztrált 640 fős
gyülekezetnek csak mintegy a tizede található Hajóson. Ma is létezik a református
közösség, de csak kb. 60 lelket számlál. Ez a csökkenés nem magyarázható az
elmúlt évtizedek egyházellenes légkörével, hiszen a r. katolikus népesség ma is
élénk hitélettel bír. A megcsappant létszámú gyülekezet sokkal inkább azt a
fentebb már említett tényt jelzi, hogy a felvidékiek nem tudtak igazán
meggyökeresedni Hajóson. Már az első években jelentős elvándorlás volt
tapasztalható, ami a későbbiekben is folytatódott. Az idősebb generáció kihalása
után a fiatalokat már semmi nem kötötte a faluhoz, így nemhogy növekedett volna
a gyülekezet lélekszáma, a fiatalok távozásával inkább csökkent. Természetesnek
vehetjük, hogy a távozottak többsége a reformátusok közül került ki, hiszen az ő
beilleszkedésüket még vallásuk mássága is nehezítette. A Nagymácsédról,
288
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Léváról, Diószegről érkezett katolikus népesség a nagy hagyományokkal
rendelkező katolikus egyházhoz kapcsolódva talán kevesebb konfliktussal tudta új
életét elkezdeni Hajóson. A katolikus felvidékieket a hajósiak is könnyebben
elfogadták, könnyebben köttettek vegyes (felvidéki-hajósi) házasságok, ami
hozzásegítette őket ahhoz, hogy végleg a faluban maradjanak.
Annak ellenére, hogy a mai Hajós lakosságának elenyésző hányada
református vallású, tény, hogy a református egyházközösség léte a felvidékiek
betelepítésének köszönhető.

VIII. A kitelepítések befejezése, következményei
1948 augusztus és szeptember hónapokban a beszűkült lehetőségek és a
mentesítések ellenére még folyt a németség kitelepítése. Elsősorban az általunk
vizsgált területekről, Pest - Pilis - Solt - Kiskun és Bács - Bodrog vármegyékből,
valamint Baranya megyéből 8 szerelvény indult Németország felé, ezek az
akciók azonban már az utolsók voltak. Október 1- jén végleg leállt a németek
kitelepítése. 290 Ebben a változásban szerepe volt a telepítési lehetőségek
beszűkülésének és annak is, hogy lezárult a csehszlovákiai magyarok áttelepítése.
A jogi rendezésre azonban még egy évet kell várni. 1949-50-ben egymás után
születnek azok a rendelkezések, melyek - jogilag legalábbis - egyenjogúsítják a
magyarországi német nemzetiséget. A minisztertanács 4.248/1949 M.T. számú
rendelete kijelenti, hogy a német lakosság kitelepítése befejeződött.

29. д

4.364/1949. M.T számú rendelet az állampolgárság és a tulajdon tekintetében
intézkedik292: azok a németek, akik - bár szerepeltek a kitelepítendők között, de
elszállításukra nem került sor - Magyarországon tartózkodnak, lakóhely és
290
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munkahely szempontjából a magyar állampolgárokkal azonos elbírálás alá
esnek. Tulajdonuk, melynek ez idő szerint birtokában vannak, „visszahagyottnak”
tekintendő.
Az 1949-ben bevezetett alkotmány is biztosítja a magyar állampolgárok
egyenjogúságát, azonban a németek kitelepítését az 1950-ben született 84/1950.
M.T. számú rendelet zárta le hivatalosan is. 293 E szerint a kitelepítésekre
vonatkozó minden korábbi rendelkezés hatályát veszti. A visszamaradt népesség,
illetve azok számára, akik korábban megszöktek, kivonták magukat a kitelepítés
végrehajtása alól, vagy visszaszöktek, különösen fontos volt a 3. §. (1), mely
szerint: „...minden személynek, aki nem telepíttettek át, úgyszintén azok, akiknek
áttelepítésére sor került ugyan,

de a jelen rendelet hatálybalépésekor

Magyarországon tartózkodnak és az erre vonatkozó rendelkezések szerint
jelentkezési kötelezettségüknek eleget tettek, magyar állampolgárok és a Magyar
Népköztársaságnak a többiekkel minden tekintetben egyenlőjogú polgárai. ”
A jogi rendezés tehát megtörtént, ez azonban nem jelentette azt, hogy a
hazai németek helyzete egycsapásra jóra fordult volna. Ennek legfőbb oka
természetesen a demokrácia hiánya volt, mely az ország minden állampolgárát
egyaránt sújtotta. Hosszú időnek kellett eltelnie, míg a német és vele együtt a
többi magyarországi nemzetiség helyzete elfogadhatóvá vált.
Az országos rendelkezések hatása hamarosan Hajóson és a környékén
is megmutatkozott. Láttuk, hogy a kitelepítések utolsó akcióit nem, vagy alig
tudták végrehajtani a hatóságok, az utolsó időszakban sokan „visszamaradtak”.
Azonban a bizonytalanság, a jogi rendezés hiánya még hosszú ideig tartott, s csak
1950 januárjából van a adatunk a változásokra vonatkozóan.
A járási főjegyzőnek küldött jelentésében 1950. január 30-án számol be
Vass Lajos jegyző arról, hogy Budapestről küldött érkezett Hajósra, aki ismertette,
hogy a németek „megbocsájtás folytán a magyar állampolgárokkal egy tekintet
293
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alá esnek”. A jövőben nyugodtan dolgozhatnak, és kivehetik részüket a
demokrácia építéséből. E jelentésében a jegyző arról is szól, hogy „a község
dolgozói között közeledés tapasztalható ”.294
A törvényes lehetőségek nyomán az otthonukból elűzött emberek
lassanként visszatértek a falujukba, s megpróbáltak újra talpra állni,
beilleszkedni a megváltozott körülmények közé. Azok, akik korábban kivonták
magukat a rendelkezések alól, vagy visszaszöktek Németországból, családonként
szállingóztak vissza Hajósra, rokonoknál, ismerősöknél húzták meg magukat, míg
sikerült új egzisztenciát, otthont teremteniük. Ez a folyamat hosszú évekig
eltartott: voltak akik már az ötvenes évek elején visszamerészkedtek, de olyanok
is, akik csak a hatvanas évek elején, közepén jöttek vissza.

„1949-ben költöztünk haza Hajósra, de nem az otthonunkba, mert oda
telepeseket raktak.... Sok helyen laktunk, míg végre hazajöttünk a
magunkéba. De úgy,

hogy fizetnünk kellett a telepesnek,

hogy

elmenjenek...”

„... mikor elfogyott minden, nem volt hova menni, kezdtek elszivárogni
innen, mert a földet nem tudták munkálni. A legtöbben Sztalinvárosba,
mert ott kezdődött a nagy építkezés... ”

„Aztán negyvenkilencben hazajöttem Hajósra. Akkor már lehetett. De a
házban egy jánoshalmi telepes volt, hát csak meghúztam magam. Aztán
jött, hogy eladja a házat. Fizettem neki érte, a tanácsnak is fizetni
kellett. ”

„Aztán 1956-ban kifizettünk ötezer forintot a házért, hogy a mienk legyen
megint. Annak, amelyik utoljára lakott ott, ugyan tízezret akart, de több
pénzem nem volt... ”

294
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„1964-ben jöttünk ide vissza Hajósra. Közben mindig honvágyunk volt,
dehát hova... Akkor volt már egy kis pénz, lehetett. A szülői házat a
telepesek kiélték, csak a négy fal maradt, akkor aztán államosították.
Úgyhogy a szüleim az államtól vásárolták vissza. ”

„Mi a házunkat visszavásároltuk a felvidékitől.... Tudja mennyi pénzünk
volt, 1200 Ft-unk... Megyünk kéregetni... így meglett a 16.000 Ft,
annyiért vásároltuk vissza a saját házunkért. Ez 1958-ban volt... ”

A hajósi telepítési akciók egészét tekintve az érintettek számát igen
nehéz megállapítani. A levéltárak szórványadatai nem elegendőek ehhez, a
korabeli sajtó tudósításai nem tekinthetők teljesen hitelesnek. Az bizonyos, hogy
szinte nem volt Hajóson olyan család, amely valamilyen módon nem volt
érintett, vagy saját személyén, vagy hozzátartozóján, családtagján keresztül.
Némi támpontot nyújthat az események nagyságrendjének megítéléséhez a
községi elöljáróság egy jelentése, mely 1949. januáijában arról számol be, hogy a
község területén még ekkor a nagy elvándorlások közepette is 600 telepes család
élt.295
A németség visszatérését megelőzően, illetve azzal párhuzamosan ugyanis
ellenkező irányú mozgás is tapasztalható, mint ahogyan arra már utaltunk. Az
Alföldről érkezett telepesek nem tudtak megállapodni a faluban, s egymás után
távoztak. Erre lehetőséget nyújtott az induló nagy ipari beruházások,
építkezések sorozata: a mezőgazdasági termelésben kudarcot vallott népesség
igen nagy számban vándorolt az iparba, illetve az annak megteremtésére irányuló
építkezésekhez (Dunaújváros,stb.).
A felvidéki magyarság nagy hányada pedig az ország északi része felé
vándorolt. Mindemellett természetesen maradtak magyar anyanyelvűek is a
faluban: Hajós vegyes lakosságúvá vált.

295
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A magyarság és a magyarországi németség együttes történetének
kétségkívül legdrámaibb fejezetének tekintjük a második világháború alatti és
utáni éveket. Egyetérthetünk Balogh Sándorral,

296

aki négy olyan tényezőt

foglal össze, mely megszabta a történések menetét: a hitleri Németország
szerepe,

tettei a második világháborúban,

a szövetséges nagyhatalmak

állásfoglalásai a németség jövőjéről, a szövetségesek közép-európai politikája és a
szomszéd országok nemzetiségi politikája, végül a magyarországi koalíciós pártok
törekvései és céljai. Ezeket mind tekintetbe kell vennünk, ha megkíséreljük
megérteni , hogyan történhetett a németség megítélése 1945 után, hogyan
alakulhatott

ki

róluk

a

környezetükben

olyan

kép,

amely

nemhogy

megakadályozta volna, sokkal inkább elősegítette a bekövetkezett eseményeket.
A német nemzetiség egy részét már a háború előtt és alatt is vádolták
hazaárulással, például a Volksbund szervezkedései kapcsán, de a németség
egészére még nem vonatkozott ez a vád, államhűségüket nem vonta kétségbe
senki. Hitler azonban tulajdonképpen az egész kelet-európai németséget a
hazaárulás gyanújába keverte, amikor azt a német népközösség szerves részének
tekintette. Innen már csak egy lépés volt az út ahhoz, hogy a háború befejezésekor
az egész németséget úgy, ahogy van, bűnös népnek tekintsék, amely elárulta
hazáját és a fasisztákhoz csatlakozott. Nem csoda hát, hogy a kitelepítések
megkezdését, a fasisztának kikiáltott nép kiűzését Magyarországról a demokrácia
nagy diadalaként ítélték meg.
„Azokkal a bűnökkel, amelyekben igazából csak a hazai
németséget sorsának kiszolgáltató népcsoport-vezetőséget lett volna
szabad elmarasztalni, azokat is vádolták, akiket legföljebb időlegesen
vezettek félre, de többnyire passzívak voltak, vagy kisebb részben éppen
ellenállók... ».297
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Ma már tudjuk, hogy a hazai németség a kollektív felelősségrevonás
elvének áldozata lett, mely elv a demokráciák számára elfogadhatatlan. Nem
véletlen hát, hogy a magyar történelem fájdalmas része a magyarországi
németiség háború utáni sorsa. Emellett bátran elfogadhatjuk Beliér Béla
véleményét ,298 aki úgy érzi, valójában nemcsak németkérdésről van szó, hanem
magyarkérdésről, a demokrácia kérdéséről is egyben. A nemzetiségpolitika
ugyanis mindenkor része a kormánypolitikának. Az a kormány, mely nem engedi
valamelyik nemzeti (vagy vallási) kisebbség jogait érvényesülni, a többségi nép
demokratikus jogait sem biztosítja. Mindemellett természetesen rá kell mutatnunk
a magyar kormány szuverenitásának korlátáira is, mely kétségkívül szintén
befolyásolta a történéseket.
A németség második világháború utáni kollektív felelőségrevonásának
a következményei igen súlyosak, napjainkig hatóak voltak.
Magyarország elveszítette a korábban legnagyobb számú hazai
kisebbség jelentős hányadát. A háborús veszteség, a kényszermunka és a
kitelepítések összességét tekintve a kutatók igen eltérő mértékűnek tartják a
népességvesztést. A magunk részéről Tilkovszky Lóránt adataival értünk egyet,
aki a német népesség felének elvesztéséről szól.299 Az eltávozott - veszített
németség gazdasága, kultúrája a magyarországi gazdaság és kultúra szerves
része volt, így mindenképpen annak egésze károsodott.
Több okból is a kitelepítések

és a kollektív számonkérés követ

kezményének tekinthetjük a magyarországi német nemzetiség asszimilá
ciójának felgyorsulását.
A népszámlálások hitelének elvesztéséről már korábban is szóltunk az
1941-es

népszámlálás összefüggésében. Amellett, hogy a német nemzetiség

többé nem hisz a népszámlálási adatok titkosságában, ez az élmény, s a
megfélemlítettség érzése odavezetett, hogy jóval kevesebben vallják magukat
298
299
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ma is, és az 1945 utáni összes népszámlálás alkalmából német nemzeti
ségűnek és/vagy anyanyelvűnek, mint az a származást tekintve indokolt
lenne. A háborús veszteségek, a kényszermunka és a kitelepítések után is kb. a
fele megmaradt a német nemzetiségnek (ahogyan arra fentebb is utaltunk), mégis
tény, hogy legjobb esetben is néhány tízezren vallják magukat németnek. Ez
mindenképpen elgondolkoztató, még akkor is, ha leszögezzük, hogy minden
ember legszemélyesebb ügye a nemzetiség, az anyanyelv vállalása. A mélypont az
1949-es népszámlálás volt, amikor az 1941-es 475 491 német anyanyelvűvel
szemben mindössze 22 455főt regiszráltak, nemzetiségét pedig mindössze 2617
személy vállalta. A későbbi években valamit javult a helyzet, de a tendencia
változatlan:300
Német anyanyelvű lakosság Magyarországon (fő)
1949

1960

1970

1980

1990

22455

50765

35594

31231

37511

(A nemzetiségre vonatkozó számok ennél is sokkal alacsonyabbak, s 1970ből nincs is adat.)

Mindez természetesen nemcsak a népszámlálásokkor

jelent-kezik, hanem a mindennapokban is: az országban maradt németek
többsége elhagyta anyanyelvét, szokásait, hagyományait, gyermekeit jövőjüket féltve - magyarnak nevelte, generációk nőttek fel az ősök
anyanyelvének ismerete nélkül. (Hajóson is igen sok olyan esettel találkoztunk,
hogy ugyanannak a szülőpárnak az 1945 előtt született gyermekei apró
gyermekként megtanultak svábul édesanyjuktól, az utána születettek a magyart
sajátították el anyanyelvként, s egy szót sem tudnak testvérük anyanyelvén.)

300
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Mindez természetesen igen gyors asszimilációt eredményezett, amit csak
felületes szemlélettel nevezhetünk önkéntesnek, bár önként hagyták el ezek az
emberek az anyanyelvűket.
Az asszimilációt segítette az is, hogy a németség települési jellege
megváltozott a kitelepítések után. Egyrészt

a korábbi zárt, tradicionális

közösségek megszűntek, a német falvak vegyes lakosságúvá váltak, sokszor úgy,
hogy kisebbségbe kerültek a németajkúak. Másrészt munkát keresve szóródott
szét az országban az egzisztenciát vesztett német lakosság. Ilyenformán az
általában többségi magyar lakosság asszimilációs nyomása még inkább siettette
az elmagyarosodást.
A nemzetiségi öntudat és önbecsülés is súlyos károkat szenvedett a
kollektív bűnösséggel való megbélyegzés miatt.
A hivatalos nemzetiségpolitika ismét csak az előbbiekben vázolt
tendenciát erősítettee. Bár az állampolgári egyenjogúsítás a kitelepítések
lezárulása után viszonylag hamar megtörtént, a hazai németségnek 1955-ig, a
német szövetség megalakulásáig nem volt egyetlen iskolája, kulturális vagy
egyéb szervezete sem. Ezután létesítettek ugyan néhány iskolát, de ezekben is
csak heti néhány órában tanították a német nyelvet, s anyanyelvi oktatásról szó
sem volt.
A nemzetiségpolitika ilyen alakulása természetesen nemcsak a
németeket sújtotta, hanem a többi hazai nemzetiséget is: szövetségeik
meglehetősen formálisan működtek, a nemzetiségi oktatás nem volt kielégítő,
annak ellenére, hogy a hatvanas évektől egyetlen hazai nemzetiséget sem sújtott
negatív diszkrimináció. Elmaradtak viszont azok az intézkedések is, amelyek
lelassították volna az asszimilációs tendenciákat, és segítették volna az
anyanyelv és a kultúra megőrzését a kisebbségek számára.
Az 1990-es népszámláláskor a megváltozott társadalmi és politikai
viszonyok feltételezni engedték, hogy a német nemzetiség nagyobb számban
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vállalja majd anyanyelvét és nemzetiségét, sokan úgy gondolták, hogy mintegy
varázsütésre helyreáll a nemzetiségi identitás. Az erre számítóknak azonban
csalódniok kellett: bár kismértékű javulás tapasztalható, a regisztrált németség
száma alig magasabb mint a korábbi népszámlálások alkalmával. Félő, hogy
az asszimilációs folyamatok alig visszafordíthatok, hiszen pl. egész Bács
Kiskun megyében mindössze 4285 német anyanyelvű személyt számláltak meg
1990-ben, ami csak 39 fővel több, mint amennyi német anyanyelvű egyedül
Hajóson élt 1941-ben. 301
A

kollektív

felelőségrevonás

hatása

Hajóson

is

az

országos

tendenciákhoz hasonlóan jelentkezett. Annak ellenére, hogy az ide érkezett
alföldi és felvidéki telepesek közül egyaránt sokan elhagyták a falut, az vegyes
lakosságúvá vált. Bár sokan igyekeztek az elűzöttek közül visszatérni
szülőfalujukba, az identitásvesztés itt is menthetetlenül bekövetkezett: a
megpróbáltatások hatására itt is azok vannak többségben, akik elhagyták
anyanyelvűket, gyermekeiket magyarnak nevelték.
A korábban zárt közösséget alkotó katolikus faluban a negyvenes évek
végére vegyes lakosságot regisztrálhatunk. Nemcsak nemzetiség és anyanyelv
tekintetében, de a reformátusok megjelenésével vallási szempontból is
vegyessé vált a lakosság. Igaz, elvileg úgy is a németség lenne többségben, ha a
megmaradt és a visszatért eredeti lakosság és az érkezettek lélekszámának arányát
vizsgáljuk, de a statisztikai adatok a magyar anyanyelvűek és főleg a magyar
nemzetiségűek

többségéről

tudósítanak

évtizedeken

keresztül,

napjainkig:302

301

L. Az 1990-es népszámlálás Bp. 1992. A témáról bővebben lásd.:
Tilkovszky: Botránykő vagy hídpillér?
Világossság 1990/4 és
Dávid Zoltán: A magyarországi nemzetiségek 1990-ben Valóság 1993/10. cikkeket
302
A nemzetiségi népesség száma az egyes községekben (1960-1990) Bp. 1991.
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egészen

Anyanyelv és nemzetiség szerinti megoszlás Hajóson

1960

1970

1980

1990

fő

%

fő

%

fő

%

fő

%

anyanyelv

1005

17,32

345

6,7

336

8,2

568

15,00

nemzetiség

58

1.00

54

1,3

549

14,5

anyanyelv

4795

82,68

3781

91,8

3217

85,00

és egyéb nemzetiség

5742

99,00

4063

98,7

3236

85,5

összesen

5800

100

4117

100

3785

100

német

magyar

4804

5149

93,3
100

Ha a táblázatot tüzetesen megvizsgáljuk, akkor az első szembeötlő tény: a
falu népességének erőteljes csökkenése, aminek okai külön vizsgálat tárgyát
képezhetnék. Bár 1970-ből nincs adatunk a nemzetiség vonatkozásában, az 1949es népszámlálás ilyen jellegű adatait pedig nem publikálták, világosan látszik a
német anyanyelvűket vállalók alacsony aránya, s még inkább igaz ez a
nemzetiségnél adott válaszokkal kapcsolatban. Különösen drasztikus a csökkenés,
ha az 1941-es, korábban közölt adatokkal összevetjük a legutóbbi négy
népszámlálást. Ilyen mértékben nem fogyhatott el a német nemzetiség
Hajósról. 1990-ben azonban már 15% az anyanyelvűket vállalók aránya, s
különösen örvendetes a nemzetiség 1% körüli értékének 14,5%-ra emelkedése.
Mindenképpen tény, hogy a háború alatt és után történt események
alaposan átalakították Hajós életét, meghatározták annak további útját, s
hatásuk napjainkig érezhető.
A fentebb már vázolt változásokon túl ki kell hangsúlyozni, hogy a tiszta
német falu nemcsak hogy vegyes lakosságú lett, de korábbi zártsága,
elszigeteltsége is megszűnt. A kezdetben kényszerű „nyitáshoz” természetesen
később egyéb tényezők is hozzájárultak: az országban lezajlott modernizáció,
technikai és műszaki fejlődés, illetve a társadalmi mobilitás felerősödése
nyilvánvalóan éreztette itt is a hatását. Az elmúlt évtizedek során a hajósiak az új
körülmények között is megtalálták helyüket, s szép, virágzó falut építettek
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maguknak. Mind a külvilág felé, mind a falun belül fokozatosan megszűnt a
bizalmatlanság, amit először a közös munkavégzés, később az egyre gyakoribb
vegyes házasságok is segítettek a hajósi németek és a betelepítettek között.
Bizonyos értelemben a falu egész kultúrájára jó hatással volt az
idetelepített magyarság kultúrája. Legjobb példa erre a mezőgazdasági kultúra
kiszélesedése, differenciáltabbá válása. A hagyományosan szőlőtermesztéssel
foglalkozó svábság hamarosan elsajátította az érkezett felvidékiek másfajta
termelési kultúráját is, s napjainkban a kettő együtt határozza meg a
túlnyomórészt még mindig mezőgazdasági népesség tevékenységét. Ezen kívül az
élet számos más területén hatottak egymásra: eltanulták egymás szokásait,
megismerték egymás életét, hagyományait. Napjainkra a kétféle kultúra együttes
hatása figyelhető meg Hajóson.
Mindez azonban nem változtat azon, hogy a német identitás háttérbe
szorult sok, származását tekintve német családban, s generációk nőttek fel a német
nyelv ismerete, s nemzetiségi iskoláztatás nélkül. A többség még mindig
elzárkózik a közélettől, igyekszik távol tartani magát a politikai eseményektől, s
inkább a családi közösség felé fordulás, a szorgalmas munka a jellemző.
Napjainkban - ha óvatosan és kismértékben is

lassú változás

tapasztalható, ami részben a fellendülő idegenforgalomnak, részben a
politikai, társadalmi változásoknak köszönhető. A kollektív felelőségrevonást
elszenvedettek gyermekeinek többsége nem tud németül, de az unokák,
dédunokák - ha nemzetiségüket nem is vállalják - egyre többen elsajátítják a
nyelvet, igyekeznek megőrizni nagyszüleik szokásait, hagyományait. Egyre
többen vannak, akik nem elfelejteni, hanem megőrizni akarják svábságukat.
A többségre azonban az identitásvesztés jellemző. Napjainkban a többségi
népesség és a kormányzat felelőssége is, hogy ez a folyamat megálljon. Hogy az
erre irányuló törekvések (kisebbségi önkormányzat, németországi segítség, stb.)
sikeresek lesznek-e, azt a jövő dönti majd el, bár félő, hogy a folyamatok
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visszafordíthatatlanok.

Ennek

ellenére

talán

egyetérthetünk

Bellér

Béla

gondolataival:
,A többségi nép demokratikus jogai... elválaszthatatlanul összefonódnak a
kisebbségek -köztük a németek - demokratikus jogaival. A magyarországi
nemzetiségtörténész ... nyugodtan tarthatja magát a múltra vonatkozólag a
fájdalom, a jelenre vonatkozólag a megbékélés, a jövőre vonatkozólag pedig a
remény írójának. »303

303

300 éves együttélés 171.p.
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Hajós község telepítő szerződése
Mi, a keresztszegi grófi házból származó Imre, a szentséges római
katolikus anyaszentegyház bíborosa, a Szepesség hűbérura, Isten és az apostoli
szentszék kegyelméből Kalocsa érseke, a nagyváradi püspökség és a pozsonyi
prépostság gondnoka, Szentgothárd apátja, a tekintetes Bács és Bihar vármegyék
főispánja, a római császárság és királyság katolikus fölségének valóságos belső,
titkos tanácsosa stb. stb. tudtára adjuk mindenkinek, főképpen pedig azoknak,
akiket illet, hogy mi a mi érsekségünk fölvirágoztatására és gyarapítására, a
dolgok kellő megfontolása után elhatároztuk, hogy a mi érsekségünkhöz tartozó,
azelőtt lakott volt, Pest vármegyében és abban a solti járásban fekvő Hajós nevű
helységet új lakókkal benépesítjük. Mivel pedig evégből idegen országból,
nevezetesen Svábföldről számos családot tiszteletreméltó asszonyaival és
gyermekeivel a mi nem csekély költségeinkkel részben öt, részben pedig három,
illetve négy évvel ezelőtt és folytatólagosan a mi érsekségünkhöz tartozó Hajós
helységbe vezéreltünk és telepítettünk, és őket mind ezideig gabonával és egyéb
élelmiszerrel elláttunk, nem kevésbé bizonyos számú jószággal és lóval
kisegítettünk az ő valóságos hasznukra. Jó néhány napokkal ezelőtt az egész határt
kijelölés után az ő igaz és közös használatukra nem csak megmutattuk, hanem át
is adtuk. Ez mindez ideig nekünk és az uradalomnak nem csekély hasznára volt,
részükre pedig az mindennemű országos kötelezettség alól szabad és mentes. Mi
nekik a templomot az istenfélelem és a hit dicsőségére saját költségünkön
felépítettük és használatra alkalmas állapotba helyeztük a mi kegyességünk és
javaink mértéke szerint, hogy mi és a mi érseki székünkben leendő utódaink a
nevezett közösségtől majd a szokások és a mi rendelkezéseink és intézkedéseink
szerinti javakat megkaphassuk és egyben ők kötelességeiket tudják, azokhoz
hűséggel és szorgalommal legyenek és hogy annak rendje és módja szerint,
ahogyan itt következik, adózzanak:

1./

Legyenek ők és utódaik kötelesek arra, hogy irántunk és a mi kalocsai
érsekutódaink iránt tisztelettudó és engedelmes alattvalóként éljenek.

2.1

Osszák föl ők az egész helységet, a szántóföldeket, a mezőket és réteket a
helyi szokás szerint, szorgosan gondozzák azokat úgy, hogy az uradalom
járandósága kárt ne szenvedjen.

3./

Mivel pedig kinyilvánították, hogy a kijelölt határrész nem kielégítő, ezért
nekik adjuk Orbágy pusztát és Szentgyörgy szigetét saját használatukra
azzal a kikötéssel, hogy az azt környező erdőség 40 R Ft bírság terhe alatt
szigorúan tilos. Ám a nekik szükséges tűzifa megszerzése a száraz
terméketlen tölgyfákról meg van engedve. Amennyiben pedig bizonyos
mennyiségű épületfára van szükségük, úgy ezt kötelesek az uradalomnak
jelenteniük, nem kevésbé makktermésre is az igényüket, amikor abból jó
termés van.

4./

Kötelesek a Hajóshoz tartozó alattvalók arra is , hogy új szőlők telepítésén
fáradozzanak ott, ahol a nagy. uradalom az e célra alkalmas területet nekik
kijelöli. Ezeket a szőlőket 4 éven át szabadon használhatják, de a 4 év
elteltével az uradalom járandóságát ezek után beszolgáltatni kötelesek.

5./

Évi bérjárandóság fejében tartoznak 400 Rénes forintot, forintonként 60
krajcárral számítva megfizetni. Ennek felét, 200 forintot Sz. György
napjáig, a másik felét Sz. Mihály ünnepéig 200 forinttal a mi uradalmi
pénztárunknál tartoznak befizetni. Mivel azonban most még nincsenek
teljesen rendezett viszonyok között, az 1728. évre járó ezt az összeget Sz.
Mihály ünnepéig 200 forinttal, az 1729. évit pedig Sz. György napjáig 150
Ft-tal és Sz. Mihály ünnepéig is 150 forinttal egyenlítik ki és csak az 1730.
évre fizessék meg a fent jelzett mértékben az évi 400 forint bért. Az elmúlt
évre pedig, amely nem volt már szabad év, legyenek kötelesek az itt lévő
összes pajtához a kerítést elkészíteni és évi 200 napi kaszálást végezni, a
kaszált szénát összegyűjteni és behordani.
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6./

Kötelesek egyben nekünk, mint földesuruknak évi 10 napi robototteljesíteni. Akinek igás állata van, az az igával, akinek az nincs az kézi
munkával tartozik ezt teljesíteni.

7./

Mivel az itt lévő malom nekünk nem kevés költségünkbe került, avégett,
hogy azt az alattvalók használhassák, azért tartoznak a hozzávaló töltést
rendbe- hozni, karban tartani és a határban a szükséges hidakat fenntartani.

8./

Minthogy fentnevezett alattvalóink bizonyos mennyiségű szőlőt is fognak
telepíteni és nagyobbítani, ezért mostantól fogva az országos szokásoknak
megfelelően Sz. Mihály napjától karácsonyig megadjuk nekik a borkimérés
jogát, de a sört és a pálinkát csak az uradalomtól szerezhetik be. A
mészárszék üzemeltetését további rendelkezésünkig engedélyezzük nekik.

9./

Minden termésükből nekünk, mint érsekuruknak a tizedet meg kell adniuk,
a kilenced teljesítése alól, mellyel mint földesúmak tartoznak, további
rendelkezésünkig mentesülnek.

10./ Ha majd összeül az országgyűlés, akkor kötelesek leendenek annak
költségeihez vagyonuk és javaik arányában az országos törvények és az
általános jogszokások szerint adózni. A szent időkben kötelesek bizonyos
előírt szolgáltatásokat is adni az érseki konyhára, nem különben az
uradalomnak segítséget adni a vadászatokhoz, de maguknak a vadászat
szigorú büntetés terhe alatt tiltva van.
11./ Ha előadódik majd, hogy mi , avagy kiküldött tisztjeink a faluba jönnek,
tartoznak szíves szándékkal nemcsak fogadni őket, hanem a szükséges
előfogatot is rendelkezésükre bocsátani.
12./ Nincs megengedve, hogy bármiféle alattvalót a nagys. uradalom tudta és
engedélye nélkül be, vagy fölfogadjanak vagy elbocsássanak, még kevésbé,
hogy házaikat cserélgessék, vándorolgassanak, nehogy a hanyag lakosok
elszaporodjanak, gyökeret verjenek. Ezek az országnak és nékünk is több
kárt, mint hasznot okoznának. Ha ilyenek mégis már volnának, akik az
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uradalomnak nem hasznára, hanem ártalmára volnának, azokat mi
tisztviselőink hozzájárulásával azonnal el kell bocsátani.
13./ A község bíróját is mi tisztjeink jelenlétében, vagy azok beleegyezésével
kell megválasztani és ezeknek a közösségi számadását a tiszteknek kell
átadniuk.
14./ Fenntartjuk magunknak a magyar királyi birodalomban az uradalom és a
felsőbb hatóságoknak biztosított felső és alsó bíráskodási előjogokat,
valamint a falusi igazságszolgáltatás jogát.

Történt mindez a mi Kalocsai Érseki Hivatalunkban 1728. április hó 10-én

L.S.

Csáky bíboros-érsek

P.S. Az 5. pontban a kaszálásra vonatkozó 200 napi robotteljesítést Ő hercegi
Kegyelmessége elengedte.

Kalocsa, 1728. ápr. 14-én.

Csupor Ádám
Hofrichter Lajos
a város fölesküdt jegyzői
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II. HAJÓS - községi törzslap másolata
Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara 1934.
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Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara, Kecskemét.
Uil. ‘2544 iQ'M. sz.

Községi (városi) törzsalap.
. /
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Község (város)

Vármegye
Járda

Lakosok száma
Házak száma

unyanyelve

"/a y&

3

eb hál tanya (külterületen)

Л községi (városi) határ területe és mivclési ágak szerinti megoszlása.
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földadó alá nem eső
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k. hold
k. h.
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d7.

Milyen elemi iskolák vannak (állami, községi, felekezeti) és hány ?
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Ж.

Hány elemi iskolai tanerő van a községben (városban 7)
Van-e guzdasági ismétlő iskola, mennyi, ki a vezetője 7

nédas

k. hold

*7?
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Van-e villanyvilágítás és honnan kapja az áramot 7

Vun-e vasút helyben, vagy melyik állomáshoz van legközelebb 7

c\.pY-' aMfWA-d;

__ .^9. .

Pr.\7*^?^<*-p

A község határában van-e még niás állomás vagy megállóhely?

Orttt-.
Van-c teher feladás és áliatrakodő 7

/n>vvt^3

Ha nincs, ez milyen távolságra és hol van 7

#ít4r«ívW ío fatA-U*/ich*r'

'iOf-s'&j

Milyen út vezet az állomáshoz (köves, vagy földes út) 7

;
Az állomás, vagy megálló távolsága a község központjától 7

...JA*«*:.

V

Van-e rendszeres személyfuvarozás az állomástól (autóbusz, bérkocsi 7)

fcf}*#]..
Van-е községben posta. postaügynökség, távírda, telefon ?

ytr^L

Ha nincs, hol van és milyen távolságra 7 ...
Hogyan történik J kézbesítés a községben ?
a tanyákon, külterületen 7

..dPhf’.

4fm

A községbe vezető, vagy -u községen átmenő milyen köves utak vannak?

\
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Milyen a birtokcloszroftság.
. az 1—2 holdas törpebirtokos
a 2—10 holdas

hozzávetőlegesen:
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mennyi

érti

4

III. Hajósi interjúk, visszaemlékezések
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Az alábbi összeállítás azokból az interjúkból készült, amelyeket olyan
hajósi emberekkel készítettünk, akik annak idején szenvedő alanyai voltak a
nagypolitikának, akiknek hétköznapjait átalakította a történelem, akik maguk,
vagy családjuk révén valamilyen módon érintettek voltak a német nemzetiség
1945 utáni felelősségrevonásában, illetve a felvidéki lakosság kényszerű
áttelepítésében. A levéltári források meglehetősen hiányosak az 1945 utáni
időszakra vonatkozóan, így az orál-history módszerrel gyűjtött anyag jelentősége
ebben a történeti korszakban fontos forrásnak számít, de legalábbis nagyon jól
kiegészíti a hagyományos forrásokból gyűjtött adatokat.

A kutató kíváncsiságán túl más szempont is vezérelt az interjúk
elkészítésekor: -ha szabad idefűzni ezt a személyes gondolatot- interjúalanyaim
többsége hosszú-hosszú évek hallgatását, visszafojtott indulatait, sérelmeit,
fájdalmait "beszélték ki magukból", s ez a mai változó világban mindenképpen jó
dolog volt: hogy még élnek ezek az emberek, s talán a 24. órában még el tudták
mesélni a történteket, öröm volt - ha csak közvetve is - részt venni a sok évtizedes
félelem feloldásában.
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Kübler István

- Ez a község ez száz százalékos sváb község volt. Ha ide benősült egy
fiatal, annak gyorsan meg kellett tanulni, ha létezni akart, mert itt mindenki csak
svábul beszélt. Még az az zsidó is, aki idejött, akinek üzlete volt, annak németül
kellett tudnia. Aztán jött a háború, s akkor minden megváltozott.
- A hajósi Volksbundról tetszik-e tudni valamit?
- Megmondom őszintén, én akkor voltam 15-16 éves, én is szerettem volna
valahova elmenni szórakozni, és akkor volt ez a Volksbund. Ez nem úgy volt itt
értékelve, hogy ez egy politikai szerv. A németajkúságnak lett egy ilyen helye,
ahova elmehettek. Én nem jártam oda, nem engedték. De akkor úgy dolgoztak az
urak: ha te belépsz, akkor kapsz gálicot, hogy tudjad a szőleidet mivel permetezni.
Nem volt itt olyan politikai tájékozottság, sokan ezért léptek be.
A fiataloknak volt az a lehetőség, hogy oda lehetett menni táncolni. De
akkor fizetni kellett 7 pengőt. Ide szerettünk volna mi is menni, de nem volt erre
pénz.
Volt más is, ami ott a bundban érdekelte az embereket. Például akkor
Hajóson még nemigen volt rádió. Ott a bundban volt rádió is én még azt is tudom,
hogy egy ilyen sublótos szekrényen állt. Én is egyszer bementem és akkor láttam.
De aki nem volt bundista, az nem lehetett ott, úgyhogy hamar elküldték engem is.
Akkor láttam ezt a rádiót, azt biztosan Németországból kapták, még egy kis
horogkereszt is volt rajta.
- A vezetőségről tetszik-e tudni valamit?
- Hogy ki volt annak az okoskodója, már nem lehet tudni. Tulajdonképpen
Dél-В ácskában voltak ezeknek a fő vezérei, akik hozták az utasításokat, ott erős
szervezet volt. Volt itt egy paraszt bácsi, úgy hívták, hogy Szauter János. Ő volt itt
a Volksbund vezetője. Ez egy ilyen "nadrágrázó" ember volt, mindig igazgatta a
nadrágját. Tudja, van aki vakarja a fülét, vagy más szokása van, hát 6 a nadrágját
igazgatta, úgy is hívták, hogy a nadrágrázó János bácsi. Mert a hajósi emberek
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szeretik az ilyen "beceneveket". Nohát ez a János bácsi azzal dicsekedett, hogy
volt Zomborban. S nyilván ott kaphatta az információkat, utasításokat, hogy
hogyis kell egy ilyen bundot vezetni, meg biztos szerettek volna katonákat, ugye
akkor háború volt, s ilyen toborzások is voltak.
Nahát mikor én oda bementem, meg akartam nézni, és akkor mindjárt
megszólítottak, hogy te nem vagy bundista, úgyhogy neked nincs itt a helyed. Ha
váltasz igazolványt - azt hiszem, valami 3 pengő 50 volt - akkor ittmaradhatsz.
Nahát akkor én szépen kijöttem és a kapun néztem csak, mert ott volt ám dínomdánom. Kinn az udvarban ott volt a zenekar és volt tánc, s akik nem voltak
bundisták, azok nem mentek be, hanem kintről, a műútról néztünk. Mert volt azért
ott barát, aki hívta az embert, gyertek be. Hó, nekem nem szabad bemenni.
Namost lehetséges az, hogy én is odaugrottam volna, de az én mesterem az nem
volt ennek a bundnak az imádója, hanem inkább az ellenkezője. О magyar
érzelmű ember volt, nem szerette Hitlert. Talán el is zavart volna, ha odamegyek.
Nahát, szóval szépen táncoltak ott, de azután lett is annak a táncnak szomorú sorsa
a háború után.
- A kovács nem német ember volt?
- De, német volt, Beck Ferenc volt a neve. De lehet, hogy 6 már akkor
többet tudott, többet látott, de magyar érzelmű ember volt. Azt mondta, hogy ő
szeretné a Hitler fejét az 6 satujába fogni. És ez akkor nagyon nagy szó volt.
Dehát akkor is voltak ellentétek, nem mindenki egyformán gondolkodott. Igaz,
hogy aki nem volt bundista, akkor azt nézték le, de mégis sokan voltak azok is,
akik nem mentek oda.
Aztán a háború után ugye, megszálltak az oroszok, akkor aztán kérdőre
lettek vonva ezek a németajkú emberek.
Mikor volt a kitelepítés, osztályozva voltak: ki volt bundista és ki nem. Az
oroszok is: először válogattak, aztán már nem, hanem vitték, akit értek. így volt ez
magyar helyen is utána. Először úgy volt, hogy azokat vitték, akik bundisták
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voltak, utána jöttek az А-betűsök, akik német nemzetiségűnek vallották magukat,
aztán azok akik német anyanyelvűnek.
Az én nagyapám is: ő csak a munkának élt. Nagyon dolgos ember volt.
Középparaszt ember volt, nagyon szerette a szőlőt, nagyon szépen tudott
gazdálkodni. A nagymama, 6 olvasott, magyarul és németül is, ő egy művelt
asszony volt. О intézett mindent. Ment adót fizetni, a községházára, ő ment
mindenhova. A papa csak dolgozott.
Mi hatan voltunk testvérek. Nekem mint kovácstanulónak nem járt fizetés,
első évben a kosztot kellett fizetni, második évben már megkaptam a kosztot, az
OTT-t pedig nekünk kellett fizetni. Sokba kerültem, s így a nagyapámék taníttattak
engem, ők állták a költségeket.
- A nagyapámat azzal vádolták meg, hogy ő vitte a horogkeresztes zászlót.
De ez nem igaz, a nagypapát ilyen célra nem lehetett felhasználni.
A szomszédasszonynak az apja meglopta a nagypapának a kukoricáját.
Abból csendőrségi ügy lett, el is kapták, a kukorica még a kocsin volt.
Aztán jött a leszámolás: a fiatalasszony feljelentette a nagyapámat. A félje
hadifogoly volt, s aztán jöttek a nemzetőrök Kalocsáról s be lett adva, hogy a
nagypapa vitte volna a horogkeresztes zászlót. Hát nem igaz, pontosan a
fiatalasszony vitte.
Itt a kollégiumnál, ahol a gyerekotthon volt ott jöttek a Hitlerjugend hajósi
szervezetével. Még a vezetőjére emlékszem, már nem él Hajóson, hanem
Németországban, Czikknek hívták. Ott jöttek az új művelődési ház felől, akkor
fúvószene is volt, és minden. Elvitték ezt a szegény bácsit, és úgy megverték, s azt
mondták neki: magyar kenyeret eszik, és nem tud magyarul. Nagyon megverték
pedig 70 fölött volt már. De ő csak sírt, annyira, de annyira sírt az az öreg ember.
Aztán elengedték, a kitelepítés nekünk csak később jött.
- Mikor telepítették ki a családját?
- Nagyapámékat ’47-ben telepítették ki. Anyám meghalt ’44-ben, én akkor
voltam 18 éves, s akkor szétesett minden. Én a nagymamáméknál voltam
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unokagyerek, már ők taníttattak, s aztán együtt is maradtunk, még meg nem
haltak. Mikor kitelepítették őket elmentek Soltvadkertre szőlőt munkálni.
Vállaltak egy szőlőterületet, s ott is laktak egy ólban. Házat, mindent elvettek
tőlük. Tessék azt elképzelni, hogy mi most itt vagyunk, ez a mienk. S egyszeresek
bejön valaki, s azt mondja, hogy hagyjuk el a helyiséget, mert már nem a mienk, s
azonnal menjünk el. Nahát én a nagyapám arcára ma is emlékszem. Azt hittem,
hogy nahát ez az ember itt most elpusztul. Szólni nem mert semmit sem, rosszul
beszélt magyarul, de azt hittem, menten meg fog halni. Ő csak gazdálkodni
tudott. Szorgalmas volt. Nahát akkor ők elmentek Vadkertre. Én ittmaradtam, s
aztán hamarosan megnősültem. A feleségemnek volt háza, nem volt nagy ház, de
mégis azért az ember elfért benne. Ez novemberben volt, ’48-ban, aztán november
vége felé haza is hoztuk őket, a nagyszüleimet a testvérekkel együtt, ők is velünk
voltak, a legfiatalabb, aki ’36-ban született, az 10 évig volt nálunk. Mert anyám
halála után apámat az utolsó behívásokkal elvitték ’44-ben katonának. Nahát ő
nyugatra került fogságba, s aztán mikor hazajött, akkor betették Komáromba a
szűrőtáborba, aztán bekerült a Károly-laktanyába Budapestre, onnan pedig Ercsibe
egy nagy intemálótáborba. S onnan megszökött, akkor hazajött. Akkor egy
éjszaka csörögtek az ablakon, jöttek érte, s aztán kivitték Németországba, az
NDK-ba. Akkor ott újból megnősült, alapított családot, született aztán egy lánya.
Mikor az első Kennedyt meggyilkolták, akkor voltam nála kint először látogatóba.
Azután ott is halt meg Németországban.
- A feleségének hogy maradt meg a háza, ők nem voltak kitelepítve?
- Ők ’41-ben magyarnak mondták magukat. Magyar nemzetiségűnek és
magyar anyanyelvűnek. De azért ők is svábok voltak. Az apósom a szomszéd
községből, Császártöltésről, az anyósom hajósi volt. De magyarnak mondták
magukat, így megmaradt a házuk. Volt hova menni. De nem sokáig voltunk ott,
mert mikor megszületett a fiam, akkor már voltunk heten, s egy kicsi ház volt az
nagyon. S akkor én beadtam az akkori tanácshoz egy kérvényt, hogy kellene egy
nagyobb, mert sokan vagyunk. Közben a nagymama hozzáfogott intézkedni,
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kaptunk egy orvosi igazolást, hogy a gyerek egészsége miatt kellene nagyobb
lakás. Mert a nagymamámnak a nagybátyámmal együtt volt egy háza, együtt
örökölték, annak a fele a nagymamáé volt. De onnan a nagybátyámat kirakták,
mert oda betettek egy Kerekes nevű telepest. Ez egy "honfoglaló" ember volt,
Kalocsáról jött ide, de amikor jöttek a kötelező beadások, akkor elment,
felajánlotta tsz-nek a házat és a földet. Mert ezek csak idejöttek enni-inni, gyorsan
föléltek mindent, de dolgozni nem akartak.
A nagymama elment Kecskemétre, s ragaszkodott az ő örökségéhez.
Akkor ott kapott egy írást, hogy mi beköltözhetünk. Na, akkor ez a Kerekes
kiment onnan, s mi meg hajnalban felnyitottuk, s gyorsan beköltöztünk oda. Na
akkor ebből lett a nagy kavarodás, mert azután jött a tsz, az is magának akarta,
meg mi is ragaszkodtunk ahhoz, ami a mienk volt. Akkor volt csetepaté, odajártak
a nyakunkra, s aztán mindenképp el akarták venni tőlünk azt a kecskeméti
határozatot, amit a nagymama kapott. De mi nem adtuk oda. Na a vége aztán az
volt, hogy itt maradhattunk. Jött két fiatalember, akik fölülvizsgálták ezt az
egészet, kikérdeztek bennünket, s aztán azt mondták, nekünk van igazunk, itt
maradhatunk. Na akkor én azt mondtam, köszönöm szépen. Mostmár megint van
hazám. Mert eddig hontalan voltam. Persze a ház azóta már egészen más, mert
dolgoztunk, építettünk hozzá. De a mienkben laktunk. így aztán rendeződött a
dolog, vágányra kerültünk. S hajrá, dolgozni.
Nahát én nem vagyok politikus, de én nem így csináltam volna. Igaz,
nálunk nem volt olyan brutális leszámolás mint pl. a szerbeknél, mert ott aztán
volt ám. Voltak itt olyanok, akik szöktek onnan, itt telepedtek be egy kis időre,
aztán mikor megtalálták a hozzátartozóikat, mentek Németországba. Nahát én a
hajósi emberekkel nem ezt csináltam volna. Adtam volna nekik egy-egy darab
földet, nahát ti bűnösök vagytok, ezt meg kell dolgoznotok. De így csak
nincstelenné tették az embereket.
Ha tényleg úgy volt, hogy ezekkel az emberekkel le kell számolni, akkor
egy kicsit körül kellett volna nézni, hogy milyen emberek is vannak itt, bűnösök
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ezek az egyszerű emberek? Mert bűnöst mindig lehet találni. Legutoljára négy
évvel ezelőtt, ’90-ben mikor volt az, hogy újra megkérdezték a népszámláláson.
Én akkor úgy gondoltam, legyen ennek egyszer már vége: ha nem is vagyunk
magyarok, de legalább tiszta magyarok legyünk. Én véget vetek ennek, hogy hova
tartozunk. Minden, minden, ami van magyar. Nemzetiség, anyanyelv. Legyen
ennek egyszer vége. Én békességben akarok élni, hiszen itt születtem, itt haljak
meg. Lett volna lehetőség hogy elmenjek, de itt maradtam. Hát legyen ennek
egyszer vége. A munkának vagyok embere semmi másnak.

Ludl Józsefné
- 1945 január 6-án vittek fogságba. Nem volt mese, akiket elkaptak, azokat
elvitték. Úgy volt, hogy az ilyeneket, mint én nem vihetik el. Volt egy hároméves
kislányom, a férjem pedig tényleges katona volt a magyar hadseregnél. Úgy volt,
hogy engem nem visznek. Január 6.-án van a háromkirályok ünnepe, a templomba
készültem menni, mikor elvittek. Bevittek a tanácsházára, azután már nem volt
pardon.

Tartott

harmincnégy

volksbundistákat viszik.

S

hónapig.

hiába,

Mindig

azt

mondták,

hogy

a

azok menekültek, mi meg szamarak

ottmaradtunk.
Akkor ott a tanácsházán ott volt a jegyző, és még a bábasszonyt is
odarendelték. S mégsem tudtak ezek semmit. Mikor kiértünk, ott született három
kislány. Ez a három fiatalasszony nem tudta, hogy terhes, s a bábasszony sem
tudta, s akkor ott kint megszülettek ezek a gyerekek. A három közül az egyik egy
nádudvari asszony volt. Ez a nádudvari asszony hazahozta a kislányát. A másik
kettő gyerek meghalt ott kint. Nem volt mivel etetni őket.
A kislányom a nagyszülőkkel volt, míg mi odavoltunk. Ahogy később
megtudtam, a férjem 1945 szeptemberében ért haza a fogságból. Na, mi másnap,
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január 7-én indultunk el Hajósról. Akkor Kiskunhalasra vittek bennünket, a
laktanyába. Onnan 9-én indultunk ki az állomásra, fakumplába masíroztunk a kis
batyunkkal. Ott bevagoníroztak, s másnap indult velünk a vonat Oroszországba,
Ukrajnába. Kemény húsz napot töltöttünk a vagonokban, míg odaértünk. Ami volt
hazulról ennivaló, azt kellett beosztani, mert adni nem adtak semmit.
Mikor kiértünk, egy lágerba raktak bennünket. Nagyon hideg volt, se
rendes víz, se fürdő, se semmi nem volt. Két-három nap után menni kellett
dolgozni. Egyesek a bányában, egyesek a kolhozban dolgoztak, nehéz munka volt.
Én jelentkeztem takarítónőnek, de ki kellett mennem. Nagy kalapácsokkal vertük
szét a termésköveket. Úgy fáztunk, hogy sírtunk mint a gyerekek. Mozogni
kellett, dolgozni, mert aki nem dolgozott, az ott is maradt. Az ennivaló kevés volt,
káposztaleves, kis kása, ez volt az egész. Akkor egyszer takarítónőt kerestek, én
jelentkeztem, s aztán bent dolgoztam egy ideig. Takarítottam, s mosónő voltam, s
ami kellett. Aztán a konyhára nőket kerestek, akkor egy évig ott voltam. Az jobb
volt, mert enni volt egy kicsivel több. Utána megint a bányába kerültem. Ott
ugyan egy kiló kenyeret adtak, de nehéz volt a munka nagyon. Mindig éhesek
voltunk. Hogy a férfiak mi mindent megettek! A verebeket is megfogták, de még a
macskát is.
Imi nem írhattunk haza sokáig, nem tudtak rólunk itthon, hogy mi van
velünk, élünk-e egyáltalán. 1946 végén azután engedtek írni, akkor tudták meg,
hogy hol vagyunk, s hogy életben vagyunk. Egyszer kaptam egy levelet a
férjemtől, hogy ő épségben hazaért. Csak azt nem tudtam, mikor találkozunk
majd. Mert azt mondogatták ott, hogy "szkoro damoj", de hogy mikor, azt senki
sem tudta. 1946-ban már engedtek haza egy transzportot, a betegeket, azután
1947-ben ismét. Addig 1200-an voltunk a lágerben, innen Hajósról volt 106 nő, és
kétszázvalahány férfi. No, akkor kezdtünk elfogyni onnan, s áttettek egy másik
lágerbe. Ott is jártunk a bányába, s egyszer, egy reggel, mikor éjszakások voltunk,
s jöttünk be a munkából, találkoztunk egy szomszédfalubeli, császártöltési
emberrel, az már várt bennünket. Azt mondja: "Na, Midi néni, itt a transzport167

vezető, viszik haza a nőket. " Tényleg úgy is lett. Három nap múlva, 1947 október
végén jöttünk el onnan.

Alig

tudtuk elhinni. Jöttek velünk hajósiak,

császártöltésiek, nemesnádudvariak, sokan. Akik nem haltak meg, hazajöttek, de a
férfiak még később, úgy 1950-ben.
Na, mi Máramarossziget felé jöttünk. Tele voltunk tetűvel, akkor ott
megtisztítottak bennünket. Aztán mentünk tovább Debrecenbe, ott orvosi
vizsgálatok voltak. Onnan indítottak minket Budapestre, ott vártak bennünket, s
adtak enni, majd indultunk tovább. Éjjel értünk Kiskőrösre, s úgy Kalocsára.
Reggel aztán onnét haza. Akkor hallottunk már valamit, hogy kitelepítések
vannak, de azt nem tudtuk, hogy a mieinkkel mi van. De az én szüleim otthon
voltak. Reggel mikor leszálltunk az autóból sírt mindenki, s tudni akarta, hogy éle a gyereke, félje, a szülei. Akkor az én kislányom várt ott engem. Reggel indult
az iskolába, amikor megtudták, hogy jövünk haza, s ott várt. Akkor elindultunk
haza a kislányommal, s látom jön elébem édesanyám, szaladva. Megtudtam, hogy
a férjem Miskén szolgál, ott van, s akkor elment érte valaki, estére otthon is volt ő
is, így volt ez, rossz rágondolni.
Aztán voltak tovább telepítések. Mi 1948 január 27-én kerültünk sorra.
Azért tudom, mert aznap volt a születésnapom, s az egész napot a disznóólban
töltöttük a férjemmel, s a kislányommal. Akkor sikerült elbújnunk, de aztán
augusztusban mégis kitettek a házunkból.
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Zinner Mátyásné

Ginál Edéné

Dobler Józsefné

....... Jánosné

1. interúalany:
- Engem 1945 január 6-án vittek el, egy vasárnap jöttek értem a
nemzetőrök egy orosszal és akkor elvittek bennünket a tanácsházára. Azt
mondták, hogy egyhetes frontmögötti

munkára visznek bennünket. És akkor

hétfőn elvittek bennünket Halasra, január 9-én pedig bevagomroztak bennünket,
marhaszállító kocsikba. Az ablakok le voltak szögezve, egy lyukat vágtak a vagon
közepére, ott vécéztünk minden. Szinte egymás hátán ültünk. így utaztunk húsz
éjjel, húsz nap.
Mikor kiértünk, egy-két napot pihentünk. Hideg szobánk volt, nem volt
fűtés. Aztán beosztottak bennünket munkára. Kimentünk a határba, ezt a
csillekocsikat kellett felállítani, az volt az első munkánk. Utána a szénbányában
dolgoztunk. De nem lent a bányában, hanem ahogy a szalag fölért, ott álltunk
mellette, s a köveket kellett kiszedni közüle, a köveket a hátunk mögé dobtuk.
Követkető évben már lent a bányában dolgoztunk. Mert a kaja bizony nagyon
gyenge volt. 80 dkg kenyeret kaptunk naponta, de úgy képzeljék el, hogy az olyan
kicsi darab volt, hogy csuda. S volt egy tányér leves. Ez volt a napi étel. Sokszor
a kenyeret meg sem kaptuk. Na és így, ezért kértük le magunkat a bányába, mert
ott 1 kiló 20deka volt a kenyéradag. De azért nagyon sokat éheztünk így is.
Bizony mikor feljöttünk, az éhség mind egyre hajtott bennünket. Összeszedtük a
fagyos sárgarépát, felfűztük egy drótra, megsütöttük, és az volt a vacsoránk. De
összeszedtük a krumplihéjat, a káposztatorzsát, meg amit a határban össze tudtun
szedni, az volt az ételünk. Cékla, csalánleves. Ez volt a pótlás.
- Hajósról sokan voltak kint?
- Ott, ahol mi voltunk, 280 hajósi volt. Nekem a hároméves kislányomat
kellett itthonhagyni. A féljem még a frontról nem jött haza, mikor elvittek, úgy

169

hogy három évig nem is tudtam róla semmit. Mikor hazajöttem, akkor tudtam
meg, hogy a férjem Németországban van fogságban , s a fél lába hiányzik.
- A táborban milyen körülmények között éltek? Sokan elpusztultak?
- Bizony sokan meghaltak, általában naponta 3-4 halott volt. Elsősorban
férfiak. A nők azok sokkal szívósabbak voltak. Ezt nem hittem volna, de sokkal
szívósabbak voltak. A nők közül a mi lágerünkben alig haltak meg.
- Hol volt az Önök tábora?
1. interjúalany:
- Anyinkán volt.
A halottakat ruha nélkül temették el. Egy félméteres gödröt ástak, mert
mélyebbre nem tudtak menni, mert tiszta kő volt az az egész. 3-4 embert tettek
egy sírhelyre. Akkor meghalt egy hajósi lány, kértük, hogy legalább egy szoknyát
had adjunk rá! Akkor volt egy piros szoknya, abban temettük el. S azután
tavasszal meghalt egy másik hajósi lány, akkor mentünk megint temetésre, s hát
annak a lánynak kilátszott a főidből a piros szoknyája. Mert nem lehetett őket
rendesen eltemetni.
2. interjúalany:
- Igen, mikor kimentünk eltemetni, az december 6-án volt. Nagyon fagyos
volt a főid, s úgy lehetett csak. Én is ott voltam, engem ’44 Szilveszter napján
vittek el. Mikor dobolták, hogy a mi korosztályunkat is

viszik, akkor a

bátyámmal kint a tanyán elbújtunk, de valaki elárult bennünket. Apám jött, hogy
jöjjünk haza, mert őket fogják elvinni és felgyújtják a házat. Hát akkor mi fiatalok
ide visszajöttünk Hajósra, de elbújtunk a nagynénénknél a padlásra. S akkor a
kerten keresztül, haza akartam menni, már akkor két hete nem láttam a szüléimét.
S akkor ott volt egy nemzetőr, az úton elkapott bennünket, s úgy hajtottak be
bennünket, még csomagolni sem tudtunk semmit. Akkor kilenc napig ott voltunk
Halason, s utána vittek bennünket tovább.
- Ön hogy került a táborba?
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1. interjúalany:
- Én templomban voltam, s mikor hazaértem , már ott várt a nemzetőr az
utcán. Mert nekem először volt papírom. Egyszer már bevittek, de akkor kaptam
egy papírt az oroszoktól, hogy van a kislányom, és én emiatt nem
kerülök....Akkor én a papírral haza is mentem, s nem is féltem, nyugodtan
elmentem a templomba. De akkor január 6-án azt mondták a ruszkik, hogy ennyi
és ennyi személyt ma össze kell hozni, és akkor vittek akit értek. Na és akkor volt
egy "jó" hajósi bábaasszony. Mert az orosz kérdezte tőlem, ki van otthon a
kislányommal. Én mondtam, hogy a 60 éves édesanyám. Akkor ez a bábaasszony
közbeszólt, hogy van fiatal anyósom, az el tudja látni a gyereket. És a saját
barátnőjére meg ráfogta, hogy az terhes, akkor az itthon maradt, én meg annak a
helyébe mentem. Három évig kint voltunk, hazajöttünk, még mindig nem volt
ennek családja.
1. interjúalany:
- Mi együtt voltunk végig a bányában, én voltam a legelső, akit a nők
közül beengedtek. Mindjárt baj is ért, még most is lehet látni a kezemen. Ugye
össze kellett kapcsolni a csilléket, én nem tudtam oroszul, és mikor be akartam
akasztani, visszacsapódott, és nekem mindjárt a három ujjamat levitte.
2. interjúalany:
- Én is megsérültem lent a csillék közt. Medencecsont repedésem volt és
négy csigolyatörésem. Úgy feküdtem két hónapig az ágyban, mint egy bot, meg
sem tudtam mozdulni. A tetű meg a poloska majd megevett ott az ágyban. Annyi
volt a poloska, hogy nem lehetett létezni. Ilyenkor már kivittük este a
szalmazsákokat az udvar közepére, s ott aludtunk.
- Orvosi ellátás milyen volt?
1. interjúalany:
- Hát az nemigen volt. Kórházba lehetett volna menni, de ott volt a
legrosszabb az ellátás, arról én már hallottam. S a sógornőm akkor a konyhában
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volt, s gondoltam inkább maradok a táborban, majd csak lesz valahogy. S akkor a
sógornőm hozott enni, s úgy jobban lettem.
2. interjúalany:
- Nehéz munka volt az ott a bányában. Igaz, lent jobb volt, mint fent, több
volt az ennivaló is. De csak nehéz volt. Volt, hogy a csille kiugrott a sínből, azt is
nekünk kellett beemelni. Sokszor éhgyomorra kellett lemenni. Ha nem ért oda
időben a kenyér, nem volt ám olyan, hogy na, várjunk, hanem menni kellett, és
csak munka után kaptuk meg. Még a munka tartott, éhen voltunk. A napot azt
nagyon ritkán láttuk. Mikor éjszakások voltunk, nappal aludni kellett, ha
nappalosok, akkor lent voltunk a bányában. Azt sem tudtuk , mikor van ünnep,
vagy vasárnap, semmit.
1. interjúalany:
- Az egy karácsonyt azt tudtuk. Kaptunk egy orosz asszonytól
karácsonykor sült cukorrépát, olyan aprókat. Hát annak nagyon örültünk, az volt a
karácsonyi eledelünk: cukorrépa meg kenyér.
2. interjúalany:
- Igen, azoknak is rossz volt ám ott az életük. Volt ott egy öreg ruszki a
családja ott dolgozott velünk. Mikor kimentünk, az első napokban mind sírtunk,
mert semmit nem tudtunk itthon mi van. Ilyen rossz zsákokból összevart köténye
volt, onnan vett elő savanyú uborkát és főtt krumplit, azt hozott nekünk. De
kenyeret azt ő sem tudott hozni. És akkor mindig mondta, hogy ne sírjanak
magyarkák, nemsoká mennek haza. Három hónap, és mehetnek. Hát bizony a
három hónapból három év lett. Mire meg hazajöttünk, azt nem tudtuk, merre
vannak a szüléink.
1. interjúalany:
- És még ettünk finom kis kutyahúst is. Ott voltak a ketrecben a kutyák, és
akkor láttuk, hogy mindig kevesebben lesznek. Volt ott egy nádudvari lány, Az a
konyhában dolgozott, és mondta, hogy hoz egy kis sűlthúst. Hát hozott is, persze
mindenkinek egy pici darabkát, s aztán kérdezte, hogy ízlett-e. Mondtuk nagyon,
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máskor is hozhat, ha tud. S akkor mondta, hogy kutyahűs volt. De nem számított
az ott, csakhogy jó volt, mert mindig éhesek voltunk.
- Volt-e valamilyen járvány a táborban?
1. interjúalany:
- Ó jaj, hát volt bizony! Vérhas járvány volt, abban nagyon sokan
meghaltak.
2. interjúalany:
- Én is abban voltam, a vérhasjárványban. A testvérem azt hitte, hogy már
nem jövök élve haza.
- Hogyan jöttek végül haza?
2. interjúalany:
- Mikor Kalocsára értünk a vonattal, az én nagynéném jött, s ő vitt el.
Aztán mindjárt másik évben el kellett menni szolgálni, mert bizony semmink sem
volt. Se ruha, se ennivaló, semmi. 1947. október 30-ára értünk haza. Akkor a
nőket mind hazaengedték. A bátyám még ott maradt. De nem csak hajósiakat
engedtek, hanem Hartáról, meg mindenhonnan a nőket. Sírtunk nagyon, volt egy
ilyen domb, amire fel lehetett menni, annan néztünk vissza, ők is sírtak és
integettek, nem tudtuk, hogy ők haza tudnak-e még jönni.
Először mi sem akartuk elhinni, mert már egyszer úgy volt, hogy eljövünk.
Mikor először mondták, hogy hazamehetünk, akkor összekészülődtünk, de nem
lett abból semmi. Akkor újra, megint le kellett vetkőzni. Aztán mikor jöttek le a
bányába szólni, hogy siessünk, mert hazamehetünk, nem is hittük már, hogy mi
mégegyszer Magyarországot meglátjuk. Ott olyan volt a kenyér mint a tégla, nem
olyan szép kenyér volt, mint itt nálunk. És mikor Máramarosszigetre értünk, ott
kaptunk egy fehér kenyeret, azt 35 felé elosztottuk, de mi sírtunk örömünkben,
hogy még egyszer ilyen szép magyar kenyeret eszünk.
1. interjúalany:
- És hazafelé minden állomásnál megállt a vonat, ott vártak bennünket.
Mikor Debrecenbe megérkeztünk, vártak minket és énekeltek is a fiatalok. És
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aztán jöttek, fényképeket mutattak, hogy nem láttuk-e ezt vagy azt. És Pesten is a
Nyugati Pályaudvaron sokan-sokan kérdezték, nem láttuk e a hozzátartozójukat.
De nem igen mertünk mi semmit mondani. Azt mondták, még kint, hogy nem
szabad mondani, hogy merre voltunk, és milyen sorsunk volt, mert akkor
mégegyszer oda visszavisznek bennünket.
2. interjúalany:
- Mikor jöttünk is haza a vagonban, kérdeztek is tólünk, akik utaztak
velünk, hogy honnan jöttünk, hogy volt a sorsunk, de nem mertünk mondani
semmit. Féltünk, hogy mégegyszer oda is vissza kell menni.
1. interjúalany:
- Meg hát azóta is, máig is nem is mondtunk senkinek soha semmit. Csak
úgy magunk között, azt ugye tudtuk egymásról, hogy közülünk ki volt oda, vagy
pl. Haltáról is, ezt ugye elfelejteni nem lehet, akármeddig élünk is. Mostmár
öregek vagyunk, dehát akkor még fiatalok voltunk. Elmúltak az évek. Mindig azt
mondom, hogy ilyenen átmentünk, és még élek, egészséges vagyok.
De hazafelé az úton már kaptunk enni. Pesten kaptunk konzerves kenyeret,
Kiskőrösön boíjúpörköltet. Itt Kalocsán fölözött tejjel vártak bennünket. Még
ilyen likőrt is kaptunk.
- Itthon mi várta önöket a faluban?
2. interjúalany:
- A szüleim már nem a mi házunkban laktak. Itt a főutcán kaptak egy
nénitől egy ilyen kis konyhaszerű helyet, ott laktunk akkor hárman. Az volt a
spájz, a konyha, a hálószoba, az a kis mosókonyha. Mert a szüléimét
kitelepítették. Jöttek a nemzetőrök, s azt mondták, hogy másnap reggel 8 órakor
jelentkezni kell a tanácsházán kocsival, lóval együtt. Ugye akkor szegények
fölpakoltak amit tudtak, s akkor elmentek. Kalocsára a táborba kellett menniük,
akarták vinni az én kislányomat is de azt nem engedték. Na és akkor ott voltak
Kalocsán a táborban, de útközben mindent elvettek tőlük, minden élelmet, amit
vittek magukkal. Azután Kalocsáról 3 hónap után Pestre vitték őket, s aztán onnan
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engedték vissza őket Hajósra. Na és azalatt az idő alatt, mig odavoltak,
kifordították az egész házat. Elvitték a gabonát a padlásról, búzát, kukoricát
mindent. S akkor a telepes már ott lakott a házunkban, egy halasi telepes. S akkor
mikor hazajöttek a szüleim, ez a néni fogadta be őket. S akkor anyám felment a
tanácsházára kérte, hogy legalább egy kis búzát adjanak neki, hogy tudjon egy kis
lisztet csinálni. S akkor azt mondták neki, maguk menjenek legelni. Nem kapott
semmit.
Na és mikor a férjem ’48-ban hazajött a fogságból, a fél lába hiányzott.
Akkor fölment a tanácsházára, megkérdezte, hogy szabadna-e beköltözni nekünk
is a házunkba, a telepessel együtt laknánk. Na és mikor ezt a telepes meghallotta,
akkor mindjárt elment, nem maradt velünk. És akkor a földet, mindent ki kellett
ásni, mert akkor még földesek voltak a házak. Egy fél métert le kellett ásni,
kihordani a földet, mert annyi volt a bolha. Mert az ökröket a kamrában tartották,
a kutyát, macskát meg a konyhában. És akkor így visszajutottunk a saját
házunkba.
- Önnél mi történt a hazaérkezés után?
2. interjúalany:
- Engem a nagynéném várt Kalocsán, üzentek a szüleimnek, hogy
megjöttem. Édesapámat meg pont akkor vitték el Kalocsára a rendőrségre. Akkor
mi gyalog elmentünk Kalocsára a nagynénémmel. Apám előtte való nap
mondogatta éppen annak, aki vele volt, hogy ő már biztosan nem látja meg a
lányát. És mikor mentünk be a kapun a rendőrségnél, akkor nem ismert meg
engem. Annyira sovány voltam, tán 45 kiló voltam. Aztán már januárban kellett
mennem szolgálni Miskére, mert semmink nem volt. És akkor mindig kellett
menni az orvoshoz ellenőrzésre, hogy nehogy nagyon hamar fölhízzunk. Már
Debrecenben is megvizsgáltak bennünket, aztán itthon is rendszeresen mentünk
ellenőrzésre. A fogainkat is elvesztettük ott kint, akkor azt megcsinálták teljesen
ingyen. De szolgálni azt kellett, mert semmink de semmink nem maradt. Két évig
még a nagynénéméknél laktunk anyámékkal, aztán a telepes az elment onnan s
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akkor nekünk szabad volt visszamenni oda. De mindent elvittek, egy asztal nem
volt, ahova leüljünk. Akkor anyám testvérétől kaptunk egy vaságyat. Szóval,
hazajöttünk, s aztán ilyen sorsba kerültünk
- Önök nem voltak Oroszországban?
3. interjúalany:
- Nem, mi Oroszoszágban nem voltunk, mi csak itt voltunk telepítve.
Nekem is kellett volna menni, de én még a szüléimhez voltam fölvéve. Mielőtt
férjhez mentem, ott írtak fel. De akkor én közben férjhez mentem és akkor a
férjem ki tudott engem szabadítani. Akkor a szüleimnek el kellett menni a
tanácsházára. Akkor mi is elmentünk a férjemmel jelentkezni, de azt mondták, mi
csak menjünk haza, mert a férjem magyarnak lett fölvéve. Akkor alighogy
hazaértünk, jött édesapám a kocsival, hogy nekem is ővelük kell mennem, mert
őhozzájuk vagyok fölvéve. Na jó, akkor elmentem vele a kocsival a tanácsházára
és idejött értem a férjem, s akkor vele mégiscsak elengedtek. De a szüleimnek
menni kellett. Evitték őket Pestre, akkor egy darabig ott voltak, aztán vonatra
tették őket a határhoz. De onnan már nem vitték tovább, ott elengedték őket,
mehettek ki merre látott. Azt mondták, keressenek maguknak helyet. Akkor egy
helyen ott dolgoztak a szüleim, aztán hazajöttek. Akkor már a házban felvidékiek
voltak. Egy idős házaspárt raktak oda. Azok mondták a szüleimnek, hogy
menjenek oda vissza ők is, mert azok egyedül voltak, nem volt gyerekük. Aztán az
öregek hamarosan meghaltak, s így az én szüleim ottmaradtak a házukban.
4. interjúalany:
- A kitelepítés az már ’45-ben elkezdődött. Tartott egészen ’47-ig. Minket
’47-ben telepítettek ki: Egyszer csak reggel bejöttek, öt perc alatt pakolni és menni
kellett. Semmit nem vihettünk, minden a házban maradt. Volt egy kétéves
kisfiam, azt vittem a karomon. Se ennivaló, se semmi. Előtte nem voltunk sorban,
hogy ma majd minket is visznek, csak egyszerűen bejöttek fel a kocsira, vitték az
egész utcát. Elvittek bennünket Csátaljára, az Baján túl egy másik sváb község.
Oda levittek bennünket,

mert

azokat már kitelepítették,
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kivitték

őket

Németországba. Na és akkor ezek a rosssz házak nem kellettek senkinek, hát
minket svábokat vittek oda. De ott sem volt semmi, üresek voltak a házak. Három
hónapig voltunk ott, aztán elengedtek. Mehetett ki merre látott. Hogy hogyan,
miből fogunk megélni, azzal nem törődött senki. Mikor hazajöttünk, egy rozsdás
szöget nem találtunk a házban. Mindent elvittek a telepesek. Akár jószág, akár
bútor, akár ennivaló, mindent, mindent elvittek. Mert mikor hallatszott, hogy
vissza lehet jönni Hajósra, akkor visszajöttünk. De csak az jöhetett, akit
befogadott valaki, akinek volt hova. Akkor nekem is volt egy testvérem, annak
magyar volt a férje. S akkor mi öten testvérek odamentünk ahhoz mert őket nem
telepítették ki. Gondolhatja, ott a 7 család együtt volt. De semmink se volt, mert
semmit nem vihettünk magunkal.
2. interjúalany:
- Igen, az én nagynéném is mesélte, hogy mig mi Oroszországban voltunk,
mikor vitték el őket, tikkor ő éppen kenyeret akart sütni. Dagasztotta a kenyeret, s
akkor jöttek, hogy menni kell. Ott kellett hagyni a kenyértésztát, mindent, s épp
egy kicsit szabad volt csomagolni, s már menni is kellett.
- A többi kitelepítettet hova vitték, akiket még önök előtt telepítettek ki?
4. interjúalany:
- Az elsőket azokat ide Kalocsára vitték a táborba. Aztán a következőket
már Pestre, s azokat onnan Németországba. Bár a legelsők, azok az Oroszországba
vittek voltak. Azután meg ’48 januárban is voltak telepítések. Szóval ilyen volt a
mi sorunk. De nemcsak a mienk, hanem minden németajkúé akkoriban, az egész
országban.
2. interjúalany:
- Pedig mi arról nem tehettünk, hogy svábok vagyunk.
- Most a 90-es népszámláláskor is sváboknak vallották magukat?
Mind:
- Magyarnak, magyarnak, csak magyarnak.
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1. interjúalany:
- Nem mertük mondani, hogy svábok vagyunk. Mert már ’41-ben
németnek írtak be bennünket. Ugye ki tudta akkor még, hogy mi lesz, hogy majd
ezért mi jár. Mert akkor mind magyar lett volna, biztosan.

Huber Ferenc és felesége Szabadi Judit
A férj:
- Hajóson születtem 1925-ben. Parasztcsaládból származom, 25-30 holdja
volt apámnak, de erre heten voltunk testvérek, a család elég nagy volt. A két
idősebb leány testvérem hamar féijhez ment. A másik négy testvérem kisebb volt.
Katona nem voltam, apámnak kellett a segítség, fel voltam mentve.
- Hogyan emlékszik vissza a háború végére, mikor bejöttek az orosz
csapatok a faluba?
- Vasárnap du. ott voltunk a pincefaluban, mint legénykék. Jött egy
lovascsendőr, s szólt, ha át akarunk menni még a hídon, akkor igyekezzünk,
hagyjunk itt mindent, zárjuk be a pincét, mert fel lesz robbantva a híd a csatornán.
Hát mi mentünk is, s kb. félúton a falu és a pince között egy hatalmas nagy
durranást hallottunk, és hát fel lett robbantva a híd. Na és akkor voltak
lövöldözések, de aztán estefelé lecsöndesedett. Itt a tanácsházánál volt őrség, s
akkor mi itt beszélgettünk, egy Somogyi nevezetű ember volt a főjegyző, ő azt
mondta, fiúk, ha úgy gondolják, jöjjenek velem, s ő akkor beült a kocsiba, s
elment a családjával. De hát mi nem mehettünk sehova, ökrösszekérrel hova is
mehettünk volna. Na, akkor hajnalfelé elkezdődött a lövöldözés, támadt a front, a
magyar honvédség pedig vonult visszafelé, Kalocsa felé, és akkor úgy fél 10 felé
átvonultak, az oroszok is, de azok akkor csak átmentek a falun, a parancsnokság
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csak később jött, s akkor azokat el kellett szállásolni. Nőket is, a legszebb
szobákba, nálunk is voltak.
- Arról tetszik-e tudni, hogyan rendezkedtek itt be?
- Nem tudom, milyen rangúak voltak, gondolom túl magas rangú nem volt
köztük, és nem is voltak sokan. Akkor eltemették az orosz katona halottakat, a mi
népünk. Akik elestek itt a fronton, azokat ide behozták, s akkor, itt a templom
mellett eltemették őket a hajósiak, ha jól emlékszem hét orosz katona volt. Aztán
már többet nemigen tudunk, mert minket elvittek Oroszországba.
- Együtt vitték el önöket?
- Nem, akkor még nem voltunk házasok, külön-külön történt.
- Akkor azt kérem, külön meséljék el mindketten a saját történetüket!
A férj:
- Hát, úgy történt a dolog, hogy bekövetkezett karácsony, s már akkor
hallani lehetett, hogy deportálni fogják az embereket, hogy az oroszok akarnak
munkaerőt, de megfizetik az embereket, és három hónapra kell menni dolgozni.
Hát bizony nem hitt ebben mindenki, én magam sem, ez elől elbújunk inkább ha
lehet. Kezdődött is akkor karácsony után, újévkor kidobolták, hogy kinek kell
jelentkeznie, dehát nem jelentkezett senki. S akkor kezdődött a vadászat. Úgy
csinálták, hogy egy helybeli nemzetőr, és egy orosz, az puskával párosán járták a
házakat, s kezdték összeszedni az embereket, mert a nemzetőr tudta hol lehet
megtalálni olyanokat, akiknek menni kell.
Az én esetem az úgy volt, hogy elbújtunk itt a szomszédban átellenben a
kakasülőn, fönn a tetőn. Ott voltunk napközben, este mindig bejöttünk, mert akkor
már csend volt. Na, egy napon már megunták, hogy engem nem találnak, s akkor
elvitték az édesapámat énhelyettem. Őt elvitték a tanácsházára, azzal, hogy majd
ha én előkerülök, akkor visszaengedik haza. Hát akkor jött a muter, sírt, hogy
most mi legyen. Hát mondom, akkor az lesz, hogy én nem engedem, hogy apám
elmenjen a négy kicsi gyerektől, majd elmegyek, s ez a három hónap valahogy
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majdcsak eltelik. így is

történt.

Előbújtam, bementem a tanácsházára,

jelentkeztem, akkor apámat hazaengedték.
- Mikor volt ez pontosan?
- 1944 szilveszter napján, mikor bementem ide, itt gyűjtötték az
embereket. 45 január elején vittek Halasra, ott a kerékpáros laktanyában volt a
gyűjtő. Utánunk még azt hiszem két transzport jött, azután január 9-én lett a
vagonírozás.
- Kb. hány embert vagoníroztak be akkor?
- Hát azt én nem tudnám megmondani, de azt tudom, hogy a mi falunkból
akkor négyszáznál többen voltunk, s akkor még volt itt a két szomszéd község,
Császártöltés, Nádudvar, de voltak Szentivánról, Hartáról, Vadkertről, szóval nem
tudok pontos számot. Vegyesen, férfiak, nők. Már a laktanyában úgy, vagonok
szerint állítottak össze bennünket, akkor odaértünk, be a vagonba, bezárták a
vagont, az ablakok már be voltak szegelve. 35-en voltunk egy vagonban, de az
olyan marhavagon volt.
- Az útvonalat tudták-e követni, hogy merrefelé mennek?
- Kelebia felé indultunk, s ott mindjárt történt is egy tragédia. Kelebián
megállt a vonat, s akkor egy töltési legény kíváncsi volt, hogy hol is vagyunk.
Megpróbálta azt a kis ablakot kinyitni, hogy kinézzen. A kísérő katona az már
leste, hogy ez biztosan szökni akar, s amikor sikerült kidugnia a fejét, a katona
már abban a pillanatban lőtt is. Lelőtte, agyonlőtte. Utána Románia felé mentünk,
hogy pontosan merre, azt nem tudom, de Brassón biztosan keresztülmentünk, mert
volt ott egy társunk, aki még katonaként járt ott, s akkor ott ki tudtunk nézni egy
kicsit, s akkor ő ráismert. Onnan akkor tovább Oroszországba, Beszarábiának
mondták azt a helyet. Akkor ott át lettünk rakva az orosz kocsikba, mert az
szélesebb, ugye, s átrakták az egész transzportot.
- Mi volt a végállomás, hova kerültek?
- Mentünk Oroszországban, közeledtünk a Dnyeperhez. Na, akkor megállt
a vonat, s egy órára kiengedtek ott bennünket, akkor először, egy kicsit
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szellőzködni. Utána vissza mindenki a kocsiba, s aztán mentünk át a Dnyeperen,
erre a szénmező felé, ahol nem tudta az ember, hogy hol jár. Egyszer, odaérünk,
nagy hegyeket látunk, akkor mondták az oroszok, hogy végállomás, ki leszünk
vagonírozva. Úgy is volt. Kiszálltunk szakaszonként, azután gyalog mentünk úgy
tíz km-t, s ott voltunk a táborban, Dombaszban. Ott a közelben volt Vorosilovgrád
is. Akkor odaértünk a táborba, szöges drót körül. Szétosztottak bennünket,
régebben ezek ilyen bányász szállások voltak, de még akkor csinálták ott a
priccseket. Három napig mi is úgy csak ültünk a saját holminkon. Persze
ennivalónk már nem volt, kaptunk naponta egy 3 dkg füstölt bárányhúst, meg egy
kis darab kenyeret. Nem volt még se konyha, semmi, még építették a tábort.
- Önök is részt vettek az építkezésekben?
- Nem, minket nem engedtek ki sehová. Csak a WC-ig, és vissza megint a
szobába. így voltunk egy jó két hétig. Január 29-én érkeztünk a táborba, és február
15-én osztottak be bennünket a munkára, bányába. Közben

irtózatos nagy

havazások voltak, akkora hótorlaszok voltak, hogy az ember alig látott valamit. A
bánya, ahová beosztottak, le volt bombázva, a felszíni épületek mind le voltak
rombolva. Nahát ott kellett kezdeni nekünk dolgozni. El kellett először takarítani a
romokat, utána pedig tavaszkor kezdtük az építkezéseket.
- Kiket osztottak be ide, férfiakat, vagy nőket is?
- Nem volt ott megkülönböztetés, az asszonyok is be voltak osztva. Akkor
is, amikor már a bánya működött. Sőt, voltak, akik oda is igyekeztek, mert a lenti
dolgozók 1 kg kenyeret kaptak, a fentiek pedig csak 60 dekát. Ez sokat jelentett
ám!
- A fentiek mit dolgoztak?
- Az sem volt könnyű munka, először az építkezés, utána pedig a szenet
kellett kirakni. No, és aztán a lentiek háromszor kaptak egy kis levest, a fentiek
csak kétszer. Hát, levesnek mondták, volt csalánleves, burisleves, savanyú
paradicsomleves, savanyú káposztaleves. A lentieknek néha egy-két kocka hús is
volt benne, de csak ilyen kis kockacukomyi. Nem tudtuk, milyen hús volt, valami
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kecske, vagy ilyesmi. A hús az nem tudom, hova került, de mi abból nagyon
keveset kaptunk.
- Milyenek voltak az egészségügyi körülmények?
- Volt egy orvos, egy szegedi ember, Mertz Tibor nevezetű, az ugyanolyan
fogoly volt, mint mi, de annak az volt a dolga, hogy a betegekkel foglalkozzon.
Volt egy fürdő, a férfiak az egyik sarokban, a nők a másik sarokban. De tetű az
nagyon sok volt. Csináltak egy fertőtlenítőt, akkor az ember ha érezte, hogy tetves
oda mehetett. Na de voltak, akik ezzel nem törődtek, s azoktól gyorsan vissza
lehetett kapni. Volt vérhasjárvány is. Nyár jött, meleg lett, gyorsan megromlott az
a kis étel is és jött a hasmenés, a járvány.
- Feri bácsi is megbetegedett?
- Hála istennek, én nem kaptam el, de nekem meg kétszer balesetem volt.
Egyszer a bányában eltörött a kezem, az úgy is forrt össze, nem lehetett gipszbe
tenni, a táborban nem volt lehetőség, az orosz parancsnok meg nem engedte, hogy
a katonai kórházba elvigyenek. Másodszor pedig a kezemen átment egy csille,
ennek is itt van a nyoma.
- Feri bácsi végig a bányában dolgozott?
- Nem, volt két év, amikor nem a bányában dolgoztam, hanem volt ott egy
kis vasútállomás, oda kerültünk, ott kellett a vagonokba berakni a szenet. Nem
volt olyan jó sorunk, de ott az volt a jó, hogy mindig kaptunk egy kis pénzt is,
mert látták, hogy jól dolgozunk. Na és akkor volt ott egy kis piac, és lehetett egy
kis pótlást venni. A többiek a táborban amit kerestek azt nem kapták meg, azt az
ellátásukra használták.
- A Judit néni is ebben a táborban volt?
- Igen, ott, én is ott.
- Hogyan került oda, hogy vitték el Hajósról?
- Hogyan...
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A feleség:
- Apám negyven éves volt, én meg tizennyolc. Azt mondta apám, lányom,
pakoljunk össze, mert úgyis jönnek értünk is. S akkor összepakoltunk. Egyik
napon aztán jöttek is, egy orosz katona, meg egy hajósi ember. Na ezt meg kell
mondanom, hogy az orosz rendesebb volt mint a hajósi. Nagyon hideg volt, s a
kesztyűmet hirtelen ottfelejtettem. A hajósi ember nem akart visszaengedni érte, s
akkor az orosz, az engedett vissza. Erre nagyon haragszom, most is itt él a
faluban, s nem is olyan régen megmondtam neki, de sírtam, nagyon, hogy ő akkor
hogy viselkedett. Milyen hideg volt pedig, szilveszter volt mikor elvittek. Akkor
minket bevittek a tanácsházára, apámmal együtt, s onnan Kecelen át Halasra. Ott
abban a transzportban voltam én is, mint a férjem, január 9-én indultunk Halasról.
Az apám a férfiakkal, s ha megálltunk, hogy kiengedtek bennünket, akkor én
mindjárt szaladtam apámhoz, mert az teljesen elhagyta magát, féltem, hogy valami
baja lesz. A táborban is beteg volt, az nem is jött volna haza, ha én nem vagyok
ott. Mindig mostam rá is, tisztán tartottam, s így ’47 augusztusában, az első
betegtranszporttal hazaengedték. Én úgy sírtam, mikor egyedül maradtam, de úgy
sírtam, jött a kapitány, kérdezte, mi bajom, mondom: hazament az édesapám, azt
mondja, legalább ő hazament. De azután nem sokkal utána én is jöhettem, én ’47
október 28-án jöttem haza.
- A táborban a nőknek mennyire volt másabb a helyzete mint a férfiaknak?
- Semennyire. Á, nem volt ott különbség. Én egy évig voltam a
kőműveseknél, hordtuk a maltert, téglát, meg ami kellett. Olyan hideg volt, 29
fokos hideg. A malter alatt mindig égett egy kis tűz, hogy ne fagyjon meg a
malter. Aztán egy kilenc hónapot a szenet raktuk ki a csillékből, amik a bányából
jöttek föl. A többi időben kicsit jobb volt, akkor a konyhán mosogattam. Akkor
aztán jött a kapitány egyszer azt mondta: magyarka szkoro damoj. Pakoljunk
össze. Amikor mi eljöttünk, megszűnt az a láger, illetve más foglyok kerültek oda.
- A hazautazás hogy történt?
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- Az már jól történt. Akkor már nyitva volt a vonat ajtaja, szabadabban
voltunk. Igaz, három napot voltunk a vonatban, mire elindultunk, de aztán már
jöttünk. Először Debrecenbe vittek bennünket. Ott kaptuk az elbocsátó papírokat.
S aztán október 28-án este tíz órakor érkeztünk Kalocsára. Ott akkor várt
bennünket egy férfi. Azt mondta, a váróteremben helyezkedjünk el, mert ma már
nem visznek haza, mert nincs otthonunk. Van akit Németországba vittek el, van
akit Vaskűtra, kit hova. Még nekem jobb volt, én itthon találtam a szüléimét. A
fele házat elkobozták, de a másik hátsó részt meghagyták, ott laktunk mi. De a
Feri bácsi szülei már Németországban voltak mikor hazajött.
- A Feri bácsi mikor érkezett haza?
A férj:
- Amikor az asszonyok ’47-ben hazajöttek, akkor az a tábor megszűnt, mi
átkerültünk egy másik lágerbe, kb. egy 10 km-el arrébb. Akkor még csak
barakkok voltak, de tavaszra elkészültek a házak, mert az akkor ott egy kezdő
bánya volt. Na aztán már jobb sorunk volt, ’48-ban megszűnt a jegyrendszer, s
akkor már mi is ugyanúgy fizetést kaptunk, mint a helybeliek, az oroszok. Még mi
jobban éltünk, mint ők, mert nekik ugyanabból a fizetésből a családot is el kellett
tartani, nekünk meg csak magunkat. Akkor ez tartott 1949. december 4-ig, akkor
jöttünk haza. Minket akkor Máramarosszigetre vittek, odáig gyorsan is haladtunk,
úgy volt, hogy karácsonyra visszaérünk. De ott akkor vagy tíz napot várakoztunk,
s aztán mentünk Debrecenbe. Ott először fertőtlenítés volt, utána megkaptuk a
szabaduló levelet és még 20 Ft segélyt., s karácsony másnapján érkeztünk haza
Hajósra.
Idejöttem mint tiszta idegen, azt sem tudtam először, hogy a szüleim hol
vannak, merre találom őket. Őtőlük is elvették a házukat, s kitelepítették őket
Németországba. Egy felvidéki tanító került az ő házukba. De aztán sikerült
visszaszökniük Németországból, ’49 elején jöttek haza, a sógoroméknál húzták
meg magukat. Úgyhogy mire én karácsonykor hazaértem, őket már ott találtam.
Aztán elmesélték, hogy odaállott a ház elé egy kocsi, arra amit gyorsan fel tudtak
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rakni, azt vihették magukkal, s három kisgyerekkel elvitték őket. A legnagyobb
öcsém akkor már 12 éves volt, az megszökött, s Kecelen egy gazdához szegődött
el. A szüléimét valahova Sziléziába vitték, egy ércbányában kellett dolgoznia
apámnak. Ez az orosz zónában volt. Ott nagyon rossz soruk volt, s
megpróbálkoztak, hogy hazaszökjenek. S volt olyan szerencséjük, hogy elsőre
sikerült átszökniük. így mire én hazaértem, már itthon találtam őket. Igaz, nem a
magukéban, de aztán később a házat is visszavásárolták. Most a hűgom élt ott.
- Judit néni hogyan élt miután Oroszországból hazajött?
A feleség:
- Hát én akkor elmentem szolgálni, a tejcsamokban dolgoztam, még a
nagyanyámnak akkor még nem kobozták el a házát, s akkor ott az övében
segítettem kapálni, s amit kellett. ’48-ban éppen szüreteltünk, mikor jöttek szólni,
hogy a felvidéki már ott áll a ház előtt, jöjjünk haza. Akkor hazajöttünk, s ki
kellett jönnünk a házból s a felvidékit berakták. Mi meg kaptunk egy kicsike
nádas házat, ha esett az eső, befolyt a tetőn. De még ez jó volt, mert legalább ezt
kapta a nagyanyám, de másokat meg csak úgy kiraktak. Itt szemben egy nagy
parasztház volt, a nővérem ott volt menyecske. S akkor jöttek, hogy menjenek ki,
csak amit a kezükben bírtak vinni, azt vihették, minden más maradt. S akkor mi
volt egy ilyen nagy parasztházban, mindenféle állat, s minden, az ottmaradt.
- Hogyan tetszettek találkozni, mikor kerültek össze?
- Mielőtt elvittek bennünket, voltak a faluban ezek a fonók. Fiűk és lányok
jártak oda, s akkor mi már egy fonóba jártunk. Kint szinte talán nem is láttuk
egymást. Aztán mikor hazajöttünk, akkor találkoztunk megint, és hát így. Már
elég régóta együtt vagyunk, elszállt fölöttünk az idő.
De tudja, mire volnék én kíváncsi? Ott, ahol voltunk, azt a temetőt, azt
szeretném még látni egyszer. Dehát biztosan nem úgy van már ott sem semmi.
Sok idő eltelt.
- Sokan maradtak ott, sokan haltak meg?

185

- Eleinte írtuk, 106-ig a hajósiakat. Nő csak kb. 5-6 halt meg, férfiak
sokkal többen. Főleg az idősebb férfiak, akik cigarettáztak, azok azt a kis kenyeret
is elcserélték cigarettáért, s inkább nem ettek, így gyorsan legyengültek. Ezek
mindjárt az első időkben meghaltak, utána már nem írtuk. De ezek csak a mi
lágerünkben voltak, vittek máshova is hajósiakat, más táborban is voltak.
- Az, hogyha valaki túlélte ezt a tábort, az minek volt köszönhető?
- Szerencsésebb, s fiatalabb is volt talán mint a többi, meg a tisztálkodás az
egyik legfőbb. Aki nem tisztálkodott, az meghalt. Meg ha valami plusz élelemhez
lehetett jutni, mint például én is a rakodóknál.

Kőhegyi Ignác

Hajóson születtem, s itt is éltem mindig, kivéve 5 évet. Szolgálni jártam,
volt, hogy messzebbre szegődtem, de inkább itt a faluban. Harminchétben voltam
katona, de pár hónapig. Utána volt német sorozás is, de kimaradtam, így a háború
alatt, és negyvennégyben is itthon voltam. Csak utána, negyvennégy végén vittek
el, Ukrajnába. De nem voltam tagja a Volskbundnak sem. Nem mentem oda, nem
is értem rá. Aki vezetőség volt sokfélét ígért. Nem mentem, mert tudtam, hogy
úgy nem lesz, hogy utána nem kell dolgozni. Meg összefogták a népet, utcán, irt
ott, ahol érték. Engem is az utcáról vittek el. Pedig én nem tehetek arról, hogy
svábnak születtem, s a többiek sem. Mehettünk mégis évekre Ukrajnába dolgozni.
Vonattal vittek, 1945 lett, mire odaértünk. Én először kovácsműhelyben
dolgoztam, de aztán mentem én is a bányába a többiekkel. Nehéz volt. Még az
asszonyok jobban bírták, szívósabbak voltak. Őket előbb el is engedték. Mi csak
sokára kerültünk haza, én 1949 karácsonyán. Arra jöttem haza, hogy a feleségem
nem volt itthon. Ki akarták telepíteni, de elszökött, elbújt. Egy tanyán húzódott
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meg, magyaroknál. Azok jó emberek voltak. Anyámat, meg a húgomat
kitelepítették, a házba másokat, telepeseket költöztettek.

Várhelyi János
1914.

november

14-én

születtem Páhin,

a

szüleim

ott

voltak

szőlőmunkások, vincellérek. Onnan Kiskőrösre kerültünk, 1925 vagy 26-ban, ott
jártam iskolába. Utána bekerültem a Petőfi polgári iskolába 3 évig. Ezután
szüleim visszaköltöztek az Óhazába, és én ott asztalos inasnak tanultam. 3 évig
voltam ott. 1936-ban szabadultam, a mesteremmel dolgoztam fél évig, mint segéd.
Akkor nem kaptunk pénzt a gazdasági válság miatt, hanem ún. bolettákat kaptunk.
Akkor a mester nekem felmondott, mert nem volt munka. Elhatároztam hogy
elmegyek túl a Dunára. Úgy is volt. Egy keddi délután 2 órakor indultam
Hajósról, hogy átmegyek Faj szón a kompon. Jó este értem már oda, nem mentem
át. Összejártam ott mindent és felvettek a temetkezési vállalathoz, mint segítő. Ott
dolgoztam kb. 8 hónapja, utána összeismerkedtem egy nővel, feleségül vettem, és
utána elkezdtem kontárkodni.

Kétszer-háromszor feljelentettek,

és

akkor

kényszerítettek hogy váltsam ki az iparengedélyt. Meg is történt, de mivel német
ajkú vagyok, csak úgy adták ki az iparengedélyt, ha magyarosítom magam. Akkor
honosítottam magam Várhelyi névre. Aztán önállóan dolgoztam. Közbe jött а П.
világháború. Katona nem voltam, ennek örültem, de 1944-ben összeszedték itt a
német ajkúakat, deportálták, és így kerültem én is a Szovjetunióba. Ott voltunk 4
évig. Voltam Vorosilovgrádban, Sztalinóban, Jekopetrovban és Kijevben.
Amikor elvittek bennünket, két hétig Halason voltunk a laktanyában.
Aztán mikor több csoport is összejött, kivittek bennünket az állomásra, és ott
bevagoníroztak bennünket. A vagonokat lezárták, az ablakok szöges dróttal voltak
lezárva. Akkor felmentünk Szegedig, ott volt a hármas határ

(jugó-román-

magyar) gondolom maguk is tudják, -és onnan mentünk Romániába, és onnan
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egész Ploestiig. Ott aztán átraktak pulmankocsiba, belegyömöszöltek bennünket a
fülkébe, alig - alig fértünk el. Se WC, se semmi. Reggel kinyitották az ajtót, aki
akart a WC-re menni azt kiengedték. Mi aztán a vagon közepére egy nagy lyukat
vágtunk, és ott intéztük el a dolgot. Két hétig mentünk vonaton, adtak nekünk
kajának szárított kenyeret, a végén pedig nyers lenyúzott birkát hoztak, odavágták
a középre és azt mondták, együnk. Hát volt olyan aki főzött is, én nem - de hát
olyan fekete is volt már, hogy a végén elvitték. Aztán hoztak marha belsőrészt, na
azt sem ette meg senki, el is vitték pár nap múlva. Aztán hoztak kukorica darát,
volt olyan aki beáztatta, és úgy megette. Rá voltunk kényszerítve, hogy
megegyük.
Hát nem dicsekvésképpen mondom, de nagyon szerettek engem ott, és én
az orosz emberek felett voltam a brigádvezető. A mi lágerünktől kb. 3 km-re volt
a műhely, ahol dolgoztunk. Az én kezem alatt volt egy brigád 15-25 ember, mikor
hogy. Volt ott egy fiatal lengyel, aki megkért, hogy engedjem be a bazárba
mahorkát venni, én beengedtem -de nem jött utánunk, este engem a lágerben
felelőségre vontak, hogy miért engedtem el, és ezért kaptam 1 hónap büntetést.
Akkor bedobtak engem egy szénbányába, a legrosszabb volt a környéken,
mindenütt csöpögött benne a víz, hát ott voltam egy fél évig, utána visszakerültem
a régi munkahelyemre. Ez a láger összevissza volt bombázva, és mi iparosok
renováltuk ki. A sztorvánban (konyha) volt egy gömbölyű pult, amit én agyaltam
ki, a másik helyett, ami már használhatatlan volt. Ők ilyet még nem is láttak. Itt
árulták a kenyeret, meg a kaját, ki hogy dolgozott. Ez egy fülke volt, amiben a
pulton kívül polcok is sorakoztak a külünböző élelemnek, és oda ki volt írva, hogy
az első munkások ilyen kaját kapnak.
Akkor mikor rendbe tettük a konyhát, Vorosilovgrádból jött egy bizottság,
hogy átvegye az épületet. Ez meg is történt. Persze én nem voltam, és üzentek
értem a szobámba, hogy jöjjek le. Lementem, ott volt a bizottság és kérdezték,
hogy valóban én csináltam-e. Mondom, hogy igen a többiek is bizonygatják.
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Megíitögették a vállára, és azt mondták, hogy nemsokára mész haza! Nagyon
örültem neki.
Tudja mi történt? Volt ott egy fófejes, komiszámak hívták, az is megígérte,
hogy nemsokára mehetek haza 1946 őszén volt ez, valóban ment egy brigád haza,
el is mentek -de nélkülem. Mert a komiszár megkért, hogy csináljak neki egy
íróasztalt, meg 4 széket. Hát megcsináltam tölgyfából, és mivel ez nem volt még
kész, azért nem engedett haza. Egy héttel utána lágerszemlét tartott a komiszár,
amikor hozzám ért, kiugrottam az ajtón. Kérdezi, hogy van? Mondom rosszul. Azt
mondja miért? Azért mert mikor ment egy csoport haza, nem engedett el. Na nincs
semmi baj mondta.
És valóban fél évre rá, 1948 szeptember 1-jén a magyar nyelvűeknek nem
kellett munkába menni, kb. 5-en voltunk ott a lágerben ilyenek. Felsorakoztunk,
mintha mennénk munkába, akkor odajött és azt mondta, te nem mész sehova. Te
mész haza. így aztán szeptember 5 -én mentünk gyűjtőtáborba, és akkor este 5
órakor jött egy dzsip, 4 fiatalembert felolvasott a parancsnok, de a Várhelyi nem
volt köztük. Hű azt a mindenit, hát velem mi lesz, én mért nem megyek? Azt
mondja a parancsnok, azért mert téged a vállalat nem enged el. Mondtam, hogy
várjanak csak és egyből elmentem a vállalathoz, onnan a kancelláriára
(községháza) és ott is azt mondták nem engednek el. Hát hová mehetek most?
Akkor a dzsip elment a 4 emberrel, én meg ott maradtam megint. Ott az a divat,
hogy szeptemberben építenek egy kályhát a szobába - a lágerben - és tavasszal
meg kidobják. Jön a lágerparancsnok, és azt mondja nekem, Ványa szedd össze a
cuccodat, mész haza. Mert mikor a 4 embert elvitték, a táborparancsnok keresett
engem, megmondták neki hogy a munkahelyem nem engedett haza, így itt
maradtam. Azt mondta, hogy nincs ilyen, és jött is a lágerba és mondta, hogy auf,
auf keljetek fel a Várhelyi megy haza. Voltunk ott vagy 65-en, férfiak is meg nők
is. Sorakozó volt. Ez egy dupla folyosó volt, egyik oldalon álltak a nők, a másikon
a férfiak. Azt mondta búcsúzzam el mindenkitől. Mindenkivel kezetfogtam, és
akkor azt mondta, hogy látják aki így dolgozik, mint ez az ember, az egészségesen
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megy haza. Hát én valóban egészségesen jöttem haza. Behívott a szobájába, és
kérdezte, hogy van-e ruhám? Mondtam hogy nekem nem kell semmi. Volt ott egy
gyönyörű lengyel takaróm, amit évek óta mindig kért tőlem, hogy adjam neki.
Alckor is kérte, de mondtam neki, hogy nem adom oda. Volt ott egy nő egy
pedagógus, akitől ott az irodában búcsúztam el, és a komiszár előtt adtam neki a
takarót búcsúzóul.
Még mindig akart adni egy sötétkék munkaruhát, de nem kellett. Pénzt is
akart adni, az sem kellett, hiszen volt vagy 50-60 rubelem. Meg se számoltam, azt
is odaadtam a főnök előtt a nőnek. Elbúcsúztunk, akkor már este volt és
elindultunk. Amikor mentünk a gyűjtőhelyre, már éjszaka volt. Az egyik
közbenső városba bementünk egy ivóhelyre a kísérőmmel, és ott vettünk 2 liter
vodkát, két rúd szalámit, 1 kg kenyeret. Ott akartuk elfogyasztani, de mondta az
asszonyka, hogy itt most záróra van, tessenek kimenni a parkba az ernyő alá, és ott
lehet fogyasztani. Én nem voltam éhes. Odaadtam a kaja felét a tolmácsnak, én
bizony nem tudtam enni. Beértünk a gyűjtőtáborba, az kb. 76 km-re volt a
lágerhez. Ott engem a komiszár fogadott, akinek a bútorát csináltam, nekünk nem
volt szabad sehová menni, de ha volt az embernek ismerőse az a kantinban
megvehette. Nekem is kellett volna egy rövid ital, de már nem volt pénzem. Volt
ott egy hajósi, attól kértem kölcsön, hogy tudjak inni egy rövid italt. Hozott is
nekem. Egy szép napon, ez volt 1948. szeptember 5-én délután felsorakoztattak
mind a 24-ünket, és ki kellett a koffert nyitni. Mondták hogy a rubelt
hazahozhatjuk, de semmi értelme, itthon úgyse ér semmit, hát akinek volt az
leadta, hát nekem nem volt. Utána felpakoltunk a teherkocsira, azok kívül álltak a
3 m-es drótsövények mögött, és mi pedig gyalog mentünk szakaszonként,
énekszóval a vasútállomásra. A lágerparancsnok ment elöl. És akkor kaptunk mi
egy plusz vagont, a deportáltak, a másikba a leszerelt katonák voltak. A vagont
nem zárták le, egész úton hazafelé lógattuk a lábunkat, és nézelődtünk. Szabadon
voltunk a vagonban. Debrecennél megállt a szerelvény, ott voltunk másfél napig.
Ott fertőtlenítettek bennünket és doktori vizsgára mentünk. Szigorúak voltak,
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mondták, hogy mondjuk meg ha van valami baj, mert csak egészséges ember
mehet haza. Nem is mondta meg senki, hogy beteg, hát elvitték volna azonnal a
kórházba. Ott összeírták, hogy ki hová valósi. Minden községből volt ott egy
könyv, és akit bűnösnek találtak, azt ott hagyták. Aki csendőr, rendőr volt, vagy
jugoszláv 16-os vadász, azokat nem engedték haza, hogy mi történt velük én azt
nem tudom. Amíg ott voltunk, éjjel-nappal szólt a rádió, név szerint felhívtak
bennünket és tájékoztattak, hogy ki mikor mehet haza. Be kellett menni egy
laktanyába Debrecenbe, az kb. 1 km-re volt az állomástól - és ott a kezünkbe
nyomtak 20-Ft-ot. Volt ott egy haverom, mondtam neki, gyorsan fogjuk a
kofferunkat és siessünk a vonatra. Na el is értük, de előtte megittunk egy fröccsöt,
így jöttünk haza. Először Budapestre érkeztünk, ahol százával álltak az emberek
és kiabáltak, hogy ki ismerte ezt, vagy azt az embert? Mindenki kereste a
hozzátartozóját. Ez a Nyugati-pályaudvaron volt. Konyha is volt, lehetett enni, de
csak krumplileves volt. Hát az nem kellett, át is mentünk a Keleti-pályaudvarra.
Onnan indultunk hazafelé, amikor Kiskőrösre értünk már jó sötét volt. Ott át
kellett szállni a vicinálisra, mert ott Kalocsa felé olyan vonal van. Ott találkoztam
egy hajósi szivarral, kérdezem tőle, Ferikém te mit csinálsz itt? Azt mondja,
menjél csak haza majd ott megtudod! Gondoltam mi az isten lehet itt!?
Megérkeztünk Kalocsára, ott ismerős voltam, jártam már ott az
iparosékkal, csak reggel jött szerelvény, amivel mehettünk. Felkerestem egy szűcs
kisiparost, és megkértem őket hogy nem engednek-e itt megpihenni, nagyon
kedvesek voltak, ott pihentem reggelig. Aztán reggel 7 órakor jött egy csoport, és
így jöttem én is haza. Már Kalocsán is hallottuk, hogy ki vagyunk telepítve.
Hazamegyek, a volt mesteremhez mentem érdeklődni, hogy mégis hol van a
családom? A jánoshalmi úton volt egy rossz tanya, ott vannak a gyerekeim, a két
fiam, a feleségem. Hát ott is voltak. Semmink nem volt, a szalmán feküdt a
családom. Bizony nagyon fura volt, hogy először engem visznek, utána meg a
családomat telepítik ki. Hát most mit tegyek?
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12 kh szőlőt műveltek ott a feleségem meg az apósom, és én ebbe nem
tudtam belenyugodni. Azt mondtam, gyerekek én itt hagylak benneteket.
Elmentem Bajára munkát keresni, asztalos szakmába. Találtam egy zsidó
Gárdonyi nevűt, épp akkor költözött ő Bajáról - Kiskörösre. Mondtam neki, hogy
dolgozni szeretnék az asztalos szakmában, azt mondta semmi akadálya, jöjjek el 1
hét múlva. Na eltelt az 1 hét, szereztem egy biciklit, el is mentem azzal a tudattal,
hogy én majd megcsinálom az alkut ezzel az asztalos mesterrel -de nem így
történt. De ő azt mondta, hogy látni szeretné, hogy dolgozom. Mutatom neki a
mesterlevelet, mondom uram, én asztalos mester vagyok, de tönkre tett a rendszer.
Dolgoztam neki 1 hétig, mondtam neki Gárdonyi űr, én most haza akarok menni a
családomhoz, mert nem tudják, hol vagyok. De azt mondta, hogy még maradjak
egy hetet. Gondoltam, az anyád teremtésit, most mit akar ez velem? Ott is
maradtam, írtam egy levelet a családnak. Utána hazajöttem, utána visszamentem
és 6 hónapig dolgoztam ott segédként. Egy szép napon az iparigazolványomat
elkérte és azt mondta, hogy Várhelyi űr ezt minél előbb újítsa meg, mert van egy
határ amikor lejár.
Hát összeszedtem magam, elmentem Kalocsára a szolgabíró hivatalba. Ott
volt egy aranyos fiatalember, elmondtam a bajomat, azt mondta, megteszünk
mindent, de már a határideje lejárt. De azért mégis sikerült, megkaptam a levelet,
amiben megújították az ipaijogosítványomat. Amikor még egy fél évig ott voltam,
aztán hazajöttem és önálló ipart kezdtem.Az idősebbik fiam akkor Kalocsán járt
mezőgazdasági iskolába. Persze nem voltak szerszámaim, és úgy kértem el a volt
mesteremét. Oda is adták a szerszámokat. A végén annyi munkát kaptam itt a
telepesektől, hogy csuda. A régi bútorokból újakat csináltam. Jó lett volna ha a
fiam itthon van. Akkor már dolgozott Kalocsa fölött egy gazdaságban, mint
agronómus. Kérvényeztem és elengedték a fiamat. Akkor Nagy Imre volt a
miniszterelnök és az ő hivatalának írtam.
Beleírtuk, hogy 4 évig a Szovjetunióban voltam, beteges vagyok, meg
minden, és így elengedték. Akkor a fiam másfél évig nálam volt tanuló, mert az
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érettségizett gyereknek csak addig kellett tanulni a szakmát. Felszabadult. Közben
a másik fiam a fiatalabbik is nálam tanult, ő is felszabadult, és volt még utána 3
tanulóm. így aztán adtam a hazának 5 jó iparost.
Hát lakásunk az nem volt, hanem az édesapámnak volt egy fél lakása, ott
voltunk bent hatan egy szobában. A falu felső részén lakott egy finánc, nagyon
jóban voltunk vele, egyszer azt mondja a felesége, na János 2 hét múlva több mint
valószínű elköltözünk Jánoshalmára. Hű mondom, Erzsikém, akkor azt a házat
nekem adják? -Jó mondta, magának adjuk, senki másnak. Úgy is lett. . Jött két hét
múlva, János megyünk, jöjjön segítsen pakolni. Segítettem is, és akkor 500 Ft-ot
fizettem neki a lelépésért. Na akkor aztán volt egy gyönyörű szép házam. Ott volt
a műhely is a házban. Az én régi lakásomban egy villanyszerelő lakott. Mondom
az asszonynak, én elmegyek a régi házba, mert én nem nyugszom addig, amíg
vissza nem költözünk oda. Na el is mentem, ott egy nagy diófa volt a ház előtt,
égett a villany a ház előtt, egy rossz kerítés volt még akkor, bemegyek, kopogok.
Hát a szomszédok látták, hogy megyek, és mondják, hogy elmentek a moziba. Na
mondom, majd a jövő szombaton meglátogatlak én. Hát ha van egy kis nyomás az
emberben akkor jobban tud beszélni. Hazamentem. Na a következő héten újból
megismételtem a dolgot, egy kicsit többet ittam. Kopogok. Jóestét! Jóestét!
mondják. Láttam, hogy nem tetszik nekik, mert tudták, hogy ki vagyok. Na
mondom Német úr és Erzsiké, tudják miért jöttem? Azt mondják nem. Éppen egy
villanylámpát javított az öreg. Hát én a lakás miatt jöttem, mert én nem nyugszom
addig, amíg vissza nem költözöm a sajátomba. Senki nem szólt semmit.
Felajánlottam nekik, hogy költözzenek oda, ahol én most lakom, és majd
én jövök ide az enyémbe. Csak hümmögtek. Végül megegyeztünk 4000 Ft-ban, ez
55-ben volt. Na ennyi lelépést fizettem nekik. Ez meg is történt. Felbéreltem egy
telepes fuvarost, 1 fuvart hozott, 1-et meg vitt volna. Hát odaértünk az első
fuvarral, azok meg úgy tettek, mintha semmiről sem tudtak volna. Hát én
átnyaláboltam az Erzsikét, odaszámoltam neki a 4000 Ft-ot, és már pakoltunk is.
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Na, nemsoká jönnek az ÁVÓ-sok. Azt mondják, hogy fel vagyok jelentve,
hogy 14.000 Ft lelépést fizettem a házért. Hát nézzék elvtársak, hát én most jöttem
haza egy pár éve a Szovjetunióból, az egész család tönkre volt téve, miből fizetnék
én ennyi pénzt? Mutatja a jegyzőkönyvet, amiben feljelentettek. Humbuk az
egész, nem igaz - mondom!
Na mondták, jól van, de ezt még folytatjuk tovább! Valóban még vagy
háromszor voltak nálam. Utána a hajósi rendőrök is piszkáltak, de hát nem tudtak
velem semmit csinálni. Hát nem volt semmim, csak a két fiam, meg a párom. És
akkor egy szép napon belenyugodtak. Behívattak a Tanácsra, és mondták, hogy
egész nyugodtan renováljam a házat, mert egészen tönkre volt téve. Igaz, hogy 56ban itt árvíz is volt. Kölcsönt is kellett felvenni, de amikor készen lett a ház,
kaptunk a kalocsai OTP-től egy papírt, hogy 3 %-os kamatot kell fizetni. Én meg
összeszedtem magam, és elmentem kifizettem nekik a tartozást, nem fogok én
nektek kamatot fizetni. Miután mindent kifizettem, dolgoztam tovább. Ez a pince
nem volt akkor az enyém. Ezzel ugyanazt csináltam, mint a házzal, mert ez a
szüléimé volt, és ez kellett nekem. Ezt meg készpénzért kifizettem, az illető
lelépett, és az enyém lett. Nagyon rossza állapotban volt. Akkor azonnal
hozzákezdtem, kis szobát csináltam, aláfalaztam, előteret csináltam. Utána kéthárom évvel a tsz - mert ez itt fölöttünk szántóföld volt - amikor a nagy gépekkel
szántották, két helyen is lesüllyedt az alsó pincénk. Ezt kézzel a tsz nem tudta
volna megművelni, éppen ezért a pince fölötti területet a tsz eladta, kiparcellázta.
Mikor osztották, azonnal kijöttem és megvettem a pincém fölötti területet. Ez a
terület 164 négyszögöl. 1972. április 8-án telepítettem be szőlővel. Telepítettem
kékfrankost, kövidinkát. Előtte megforgattam az emberekkel a területet, és
beültettük utána, napszámosokkal persze. 21. sort ültettünk. Összesen 20 tőke nem
fogta meg, a többi mind. Mert sima vesszőt ültettünk, és az nagy feladat, nemcsak
nekem, bárkinek. Mindig öntözni kell, mert különben elszárad. Azt a 20 tövet a
következő év tavaszán kipótoltam, így nem volt semmi probléma.
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Úgy, hogy most ez nekem a hobbim, amit itt látnak, a szakmámon kívül.
Nem a szőlőkapálás, meg minden, mert azt napszámosokkal csináltatom, de
szeretem metszeni, permetezni. Azt még ma is csinálom, mert a metszés nagyon
fontos, mert van termőcsap, meg ugarcsap, ami a következő évben lesz termőcsap.
És ezt tudni kell, melyiket kell meghagyni. A szüret egy családi ünnep, a borokat
én csinálom, én tartom rendben. 1981-ben volt az első Orbán napi ünnepség itt, a
pincém előtt éppen. És akkor kihirdették, hogy nevezni lehet a borversenyre. Na
mondom viszek én is, kíváncsi vagyok, és

azóta minden évben megyek a

versenyre. Ez úgy megy, hogy Orbán nap előtt 1 hónappal fajtánként le kell adni 3
litert. Aztán elviszik a laborba, és ami nem versenyképes azt már nem is hozzák
ide vissza. Ami megfelelő azt visszahozzák, és akkor Kecskemétről jön ki egy
bizottság a Borászati Kutató Intézetből - és azok értékelik - itt csalás nincs.
Amikor leadjuk a bort, ráírják, hogy milyen bor van beenne, és név nincs csak
szám. amikor visszahozzák, akkor már a könyvben be van írva a számhoz a név,
és így azonosítják. A kóstolás után pontozzák a borokat, majd a végén összesítik
és akinek a legtöbb van, megnézik azon a számon ki van és így döntik el a
győzteseket.

Páncsics Ferenc és felesége
Feleség:
- A szüléimét kirakták, pedig nem voltak bundisták sem, meg semmi az
égvilágon, az volt a kifogás, hogy 41-ben, amikor írta össze a tanító a falut, hogy
nem tudtak magyarul, pedig magyarnak vallották magukat. Anyám valóban nem
tudott egy szót sem, de még most is vannak sokan az öregek között akik nem
tudnak csak németül. Minket az iskolában éppen úgy tanítottak a németre, mint
magyarra.
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Úgy írták fel, hogy magyar állampolgár, de német anyanyelvű, de hát nem
ez volt az igazi kifogás.
A ház meg a 3 hold föld volt a kifogás. Az én fél házam is az apámé volt.
Az apósom magyar volt, az anyósom meg német, én is német vagyok. Hát én is
féltettem a kis vackomat, nem akartam kimenni belőle. Nem volt nekünk
semmink, hiszen 41-ben kerültünk össze a férjemmel és 43-ban elment és húsz
pengőt kaptunk, amikor összekerültünk, képzelheti mennyi vagyonunk lehetett.
’43-ban magyar katonának hívták be, 8 hónapig a fronton volt, utána pedig 5 évig
fogságban. Már gyermekünk is volt. Egyedül voltam, elmentem a szüléimhez,
akik itt laktak az utcában, egy fél házunk volt. A kis vackomat elpakoltam
anyósomhoz, és volt neki egy ismerőse, egy kisbíró, egy telepes, jólelkű ember,
aki a kulcsot visszahozta és be tudtam menni a házba. Ez csak fél ház volt, mert
hátul magyarok laktak.A fél ház nem kellett senkinek, meg üres is volt, azt
mondtuk, a disznó is megdöglött, ló is volt, meg minden, de azt letagadtuk, az
anyadisznót is meg a bútorokat. Hát ez kellett volna a telepesnek. Egyszer
anyáméknál reggeliztünk, sült krumplit és sült szalonnát - sose felejtem el egyszer csak nyílik az ajtó, Jézus Mária mondom, ez egy rendőr meg Géczi Jóska
bejönnek és azt mondják, pakoljanak össze egy fél óra múlva ki a házból,
Jézusom.
- Ez melyik évben volt, mikor?
- Ez 1947-ben volt. Próbáljon maga fél óra alatt összepakolni, csak sírtunk
azt sem tudtuk hol áll a fejünk. Két lánytestvérem volt, azokat meg elvitték
Oroszországba munkára, 1945. januárjában, az egyik 18 - a másik 19 éves volt.
Ők hazajöttek Oroszországból. Alig voltak itthon két hete, a másik meg egy
hónapja, már menni kellett innen is. Nekik nem kellett volna, de nem akarták a
szülőket hagyni, így együtt vitték őket Pestre.
Én jártam utána a minisztériumban is, azt a feleletet kaptam, hogyha a
fiatalok nem lennének velük, megkapnám az öregeket. Kivitték őket az NDK-ba.
Onnan sokan hazajöttek, de ők nem mertek elindulni, mert a szüléink idősek
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voltak és sokat kellett volna gyalogolni. Meg a pénzt sem tudták beszerezni, ami
az útra kellett volna és nem mertek elindulni. És akkor kint maradtak. A szüleim
meghaltak, a testvéreim kint élnek, most jön haza majd az egyik. 40 éve borzasztó
honvágya van, de ott férjhez ment. Nagyon jó férje van. Gyermekei, unokái, de
rettenetes honvágya van.
- Én még ilyet nem hallottam, aki az NDK-ban maradt kint?
- Ott maradt. Volt rá alkalom, hogy átmenjenek a másik oldalra, de nem
akarta ott hagyni a szüléimét, meg a beteges testvérünket. Arra gondolt, hogy mi
lesz ezekkel, ha én itthagyom őket. És csak emiatt nem mentek át nyugatra. Eddig
nem is volt semmi baj, de az utóbbi időben nem tudnak belenyugodni, hogy miért
vannak ennyire elzárva a világtól. Sem Ausztriába, se ide, se amoda nem
mehetnek. Ok jól járnak, mert ha eljönnek nem kell ide pénz, mi megpakoljuk a
Trabantjukat, ami csak belefér, meg pénzt is adunk nekik. Csak az bántja őket,
hogy miért nem szabad őnekik sehova elmenni. Semmit sem szabad nekik vám
nélkül elhozni.
- Akkor én ittmaradtam egyedül a pici gyerekkel, míg a férjem haza nem
ért. Ő 1948. október 28-án jött meg. Igen én itt voltam. Amíg a gyerek pici volt az
anyósomnál volt, aztán nagy nehezen be tudtam tenni az óvodába, és akkor
dolgoztam a szőlőben - búzáért, elmentem mosni, vasalni, marokszedőnek kukoricát vállaltam - és amikor készen lettünk a kukorica töréssel, kaptam október
22-én egy levelet, hogy a férjem megérkezett Debrecenbe.
Na mondom, ez megvárta, amíg mindennel készen leszek. Hát kenyerünk
megvolt, soha nem felejtem annyi baromfi volt, hogy csoda.
Az állami gazdaságba a segédtiszt hívott, hogy mossak náluk, de nem
akartam menni, mert szőlőt vállaltam, mert azért kaptam búzát, hogy legyen
kenyerünk. Ha én adok magának búzát - mondta - hát akkor lehet róla szó. És
akkor kaptam a mosásért 10 Ft-ot és azért 4 q búzát. Be is hozták a malomba, csak
el kellett mennem a lisztért.
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Nahát mikor hazajött a férjem és csak egy tyúkom volt, disznóm is volt,
kenyerünk is volt, pénz nem volt. 20 Ft-ot kapott ő gyorssegélyként, amikor
hazajött. Én amíg oda volt nem kaptam egy vasat sem, csak amit a két kezemmel
kerestem, a cukrot pl. nem hoztuk ám kilószámra, még a cukorjegyet is el kellett
adni.
Na utána a féljem elment az erdőbe dolgozni, fát kitermelni. A tuskó meg a
rozsé az övé volt. Elhasogattuk a tuskót és behordta az apja megmaradt vak
lovával Kalocsára, és 100 Ft-ért adott el egy fuvar fát. És akkor mi megkaptuk a
pénzt, így már lett az is. Meg eladtuk a tojást, 25 db-ért kaptunk 25 Ft-ot, azon
már lehetett egy szép malacot venni.
Akkor már volt megint egy malacka, kukoricánk volt, vállaltunk aratást,
meglett a kenyér, elment a férjem a cséplőgéphez ott megint keresett egy kis
búzát, meg takarmányt, és akkor így kezdtük el az életet, újból. Az apósomékat
nem telepítették ki, mert az apósom magyar. Az anyósom hajósi német lány volt,
de elment Borotára szolgálni, ott találkoztak. Ez akkor még ritka eset volt. A
férjem persze többet beszél németül, mint magyarul. Ha haragszunk egymásra,
akkor gyorsan németül beszélünk, mert az gyorsabban jön. Én is persze német
vagyok. Én még "hochdeutschul" is beszélek. Az iskolában nekünk azt is
tanították. Csak írni tudok nehezen németül.
- A gyerekek tudnak németül?
- Az idősebbik az beszél svábul, a kisebbik 49-ben született, akkor nagyon
tiltották a sváb beszédet, és ő nem beszéli annyira. A nagyobbik 3 éves koráig egy
szót sem tudott magyarul. És akkor ide az utcába költöztek az Alföldről telepesek,
azoknak is volt egy ilyen kicsi gyerekük. Ezek mindig együtt játszottak és úgy
tanult meg magyarul, 2 hét alatt. Az idősebb unokám az járt német iskolába, az
tud is, de a kicsi az nem. Amikor mondom neki németül, akkor azt mondja Mama mit mondtál? - látod mondom itt élsz, mint csacsi mert nem beszélsz
németül.
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Mi a házunkat visszavásároltuk a felvidékitől, pedig mi is nagyon
szegények voltunk. Három szerencsétlen öreg ember volt, bizony azok nem
jószántukból jöttek ide.
Tudja mennyi pénzünk volt? 1200 Ft-unk. Akartunk egy ruhát venni a
vásárban a fiunknak, de ott doboltatták ki a házat. Volt paprikánk, majoránnánk,
búzánk volt sok, ez volt a szerencsénk, mondtam az embernek ezt nem
hagyhatjuk, mert kevés ez a fél ház nekünk, gazdálkodtunk, kellett a hely. Hát
tudod mit, most aztán fel a pléhpofát és megyünk kéregetni. Mikor az első helyre
elmentem, azt mondták miért nem jöttél reggel, mind a 15.000 Ft-ot oda tudták
volna adni, de hát bevásároltunk, így csak 5.000 Ft-ot tudok adni. Na akkor Ő is
kért két-három helyről, így meglett a 16.000 Ft és annyiért vásároltuk vissza a
saját házunkat, de hát hogy nézett ez ki? A padlón hasogatták a fát, meg minden.
10 évig, amíg itt voltak, a folyosó örökké tele volt rakva ládákkal, meg
dobozokkal, meg deszkákkal, de egy svábnál ilyen nincs. Ez 1958-ban volt,
amikor így sikerült visszavenni a házat.
Fiatal korunkban nekünk nagyon rossz volt, most megvolnánk, de most
már öregek vagyunk. De szerettünk volna mi is szépen felöltözni - dehát miből?
Hát azok ilyen idők voltak. Szerettünk volna egy új bútort, de hát csak messziről
néztük. Ha kaptunk valakitől egy rossz széket, úgy örültünk neki, mint a bolond.
Volt nekem lent egy konyhám, mikor összekerültünk vettünk egy pár
deszkát. De hát nem volt benne semmi, amikor felmázoltam, megálltam az ajtóban
és mondtam, milyen szép az én kis konyhám, pedig csak egy beépített tűzhely
meg egy pad volt benne, meg egy sámli, asztal nem volt, az csak a szobában, azt
kaptuk lakodalomkor. Csak mikor bejöttek az oroszok vettem egy asztalt 120
pengőért.
Most van mindenünk, mint mindenkinek - de nem tudok úgy örülni neki,
mint akkor tudtam volna.
Tudja mindig kormot tettünk a vízbe, amikor mázoltuk fel a földet, és
nekem azért tetszett, hogy milyen szép az én kis konyhám.
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Én mindig nagyuraknál szolgáltam, mert azok megbecsültek, a kisebbeknél
nem szerettem, mert azok cselédnek nézték a lányt. Én mindig szép házban
szolgáltam, lánykoromban én úricseléd voltam.
- Sokan mentek el szolgálni?
- Hát persze. Mi hárman voltunk testvérek, a szüleim nem tudtak minket
eltartani, ruházni. Ha akartam egy szép ruhát, mivel én voltam az idősebb, menni
kellett.
A férj:
- Engem ott kint jó munkásnak tartottak nyilván. Volt ott egy ügyes kezű
német, aki lerajzolta az embert úgy, hogy a fénykép elbújhatott mellette. És akkor
parancsba jött, hogy hármunkat le szabad volt rajzolni és hazaküldeni. De nem
kapták meg, jót röhögtek rajta a ruszkik, hogy ilyen hülyék vagyunk.
Ott azon a környéken rengeteg bánya volt, hát ilyen rókalukak, mert a
nagyobb bányákat tönkretették, mert évekig nem dolgoztak bennük és feljött a víz.
Amikor megerősödtünk, nekünk kellett helyrehozni, a rengeteg iszapot felhozni,
képzelje el azt a levegőt, ami ott volt.
Köhögtem tőle, mint az esztelen, de hát azt mondták, szívjam le, hát mit
tudtam én, hogy kell csinálni. Kavargott tőle a gyomrom, meg minden bajom volt.
- Onnan lehetett egy idő után írni haza?
- Eleinte egy évig ment a levél, utána 3 hónapig. Mondtam is akkor, hogy
gyerekek fölösleges nekünk írni.
Mint magyar katona kerültem hadifogságba. Szegeden szolgáltam a 14.
tábori tüzér osztályban. Onnan mentünk ki a frontra 44 augusztusában, és 45
január 12-én estem fogságba, Kassa mellett. A mostani Kábelgyár helyén volt a
laktanya, ez lovas tüzér osztály volt, és ott volt a vonatoszlop is. Mi olyan
gyorsmozgó tüzérség voltunk.
Én a felderítő járőrben estem fogságba. A laktanyában ugyan távbeszélő
kiképzést kaptam, a fronton annyira fogyott a katona, hogy én is rádiós lettem, egy
keceli fiú lett a parancsnokom, az már szegény meghalt. Kerten rengeteget
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szenvedtünk, és kínlódtunk. Azt mondtam amikor fogságba estem, hogy hála
Istennek! Egyedül voltam járőrben is meg ott is, aki németül tudott. Amikor már
sokan voltunk, akkor is csak egyedül tudtam németül.
Na hát a németeket, azokat duplán simogatták meg. Buzitára hajtottak
bennünket, ott volt a ruszki parancsnokság, hát akkora cafrangjuk volt, hogy azt
sem tudtam hogyan szólítsam meg őket. Ott kihallgattak bennünket és
felszólítottak, hogy akarok-e hozzájuk átállni, ez meg ez lesz a beosztásom.
Mondtam, hogy nem akarok, az egyik katona káromkodott, felugrott az asztaltól,
azt hittem ez most megesz. Azt kérdezte, hogy a németek mellett harcoltam-e és
akarok-e ővelük harcolni. Mondtam, hogy én nem harcoltam eddig se velük,
ezután sem akarok.. Én fogságba estem, dolgozni akarok, de harcolni nem. Akkor
azt mondja majd elmegy Szibériába, hát mondtam, akkor elmegyek, ott is
emberek vannak - de hát nem vittek el bennünket.
A járőrünk nagy része beállt a Vörös Hadseregbe. Szerencséjük volt, mert
a háborúnak májusban vége volt, mire kiképezték őket, vége is volt, különben
nem maradt volna belőlük semmi. Mert a románok hamarabb kapituláltak mint mi
és két tűz közé zavarták volna őket.
- És akkor végül is hova került bányába, melyik vidékre?
- Ukrajnában, Dombaszban voltam - Irminóban a bányában.
- Ott valami nagy tábor volt?
- Nem lehet mondani, 2.000-en voltunk. Hát ahhoz képest nem voltunk
sokan, hogy a gyűjtő táborban 50.000-en is voltunk, ez már meg se kottyant.
Ebben volt 350 magyar a többi német, egy-két japán, de a zöme német volt.
Rettenetes nagyétkű voltam, a honvédségnél is sokat szenvedtem az
éhségtől. Erős is voltam, de sokat is ettem. Volt egy verseny, amikor a lövegtalpát
kellett felemelni, nagyon büszke voltam, mert egy ruszin gyerekkel csak ketten
tudtuk felemelni, a többiek nem. Sokat szenvedtem, hát az éhségtől.
Mindenki azon igyekezett a bányában, hogy legalább egy váltás ruhája
legyen, mert amikor megfogtuk és felvettük, olyan poros volt, hogy csak a
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szemünk maradt fehér, csupa feketék lettünk. Kenyérért vettünk valamelyik
ruszkitól egy nadrágot, inget, hogy amikor hazamentünk lefürödtünk, át tudjunk
öltözni, és félre tudjuk azt a piszkos ruhát dobni. Képzelje el hányszor elvették
ezek a piszkok tőlünk a ruhát.
Voltak olyan ügyeskedő emberek, akik acéllemezből csináltak késeket,
kanalat, mert csak egy fa kanalunk volt, semmi más. Az a fa kanál egy hét múlva
olyan büdös volt, hogy nem lehetett vele enni. Ott mindent csak kenyérért lehetett
venni. Az volt a valuta. Volt olyan ember, aki odaadta a kenyeret a dohányért. 5
gramm dohányt kaptunk havonta, és 1,20 kg kenyeret, volt olyan ember, aki 40
dekát odaadott dohányért. És én nem bírtam rászokni. Valami kis fizetést kaptunk.
Volt a lágerben egy kantin, ott volt vaj, cukor, kenyér - ital az nem volt. Ott aztán
vettünk ezt, azt.
A parancsnokunk olyan rendes volt, hogy az utolsó fizetésünket kihozta a
szerelvényhez a vonathoz, abból vettem a csokoládét, meg egy üveg vodkát. Ezt
különben már nem kaptuk volna meg, nagyon csodálkoztunk, hogy még ilyen
emberek is vannak. Kb. 30-32 magyar volt a vonaton és a szerelvény a gyűjtő
lágerből indult kb. 40-50 km voltunk a mi lágerüntől, oda hozta el a százados a
pénzt, így tudtunk vásárolni.
Máramarosnál az orosz-román határnál elvették. Ott kaptunk két vadonatúj
inget, még a Szovjetunióban, Máramarosnál azt is elvették, adtak helyette két
rosszat.
Feleség:
- Tudja, hogy jött haza, egy rossz munkásruhába, egy levágott orrú
cipőben, mert különben nem fért volna bele a lába, az ujjai kilógtak, és egy
fadoboz, amiben volt egy kanál.
Férj:
- Sokáig itthon is megbecsültem, egy réz kanál volt, de aztán csak eltűnt.
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Mikor hazajöttem a fogságból jártunk apámmal fát vágni, ő minden héten a
vak lovával eladott egy kocsi fát, és 1 év múlva úgy kitollasodtam, hogy tudtam
venni kocsit, meg lovat is.
Ez a ház a feleségeméké volt, az apósom földjét harmadából műveltük, de
már saját lovunkkal. A végén megvettük a házat, újjáépítettük, hogy mennyit
kellett dolgozni, hát nagyon sokat.
Akkor a nagybátyám földjével, hogy őt ne bántsák beléptem az Újbarázda
tsz-be. Volt két szép lovam, 7.000 Ft-ért vettem őket, de én csak 4.000 Ft-ot
kaptam értük - két év múlva, a tsz-től, mert be kellett persze vinni. Vettünk
trágyát, cukorrépánk volt, 7 hold vetés és mindent elvettek, csak úgy.

Ginál József
- Erre nem szívesen emlékszem vissza, szerencse, hogy már elmúlt.
1945. januárbein, februárban szedték össze az embereket, vitték a
Szovjetunióba dolgozni, azt mondták, svábok vagyunk, azért. A községházán a
bíró állította össze, hogy kinek kell menni. Apám pedig magyar katona volt, alig
jött haza a háborúból, s már vitték is, ott volt három és fél évig.
Apám odavolt, mi anyámmal ketten itt. Akkor kezdődött a kitelepítés.
Jöttek, hogy csomagoljunk. Ez egész kis valami volt, emlékszem, egy vesszőkosár
volt bepakolva. Ezt feltettük a kocsira. Nekem akkor sikerült elszaladni,
anyámnak is. Én az egyik rokonomhoz mentem, anyám egy hét múlva került elő,
egy tanyán volt.
A házunkba egy kiskunhalasi telepes költözött be, mi a nővéreméknél
voltunk, ott laktunk. Akkor aztán őket is kiköltöztették, s velük menni kellett
nekünk is. Hol itt, hol ott voltunk, vályogot vetni, aratni mentünk, ahogy tudtunk
úgy éltünk.
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De Németországba nem akartunk menni. Mert itt van az embernek a
hazája.
Régen volt ellenségeskedés, a kitelepítések után. Akkor görbe szemmel
nézték egymást az emberek, mert ugye engem kihajtottak, téged meg betettek. De
ez már elmúlt, békesség van a magyarok és a svábok között. Átformálódott a falu.

Beck István és felesége
Férj:
- 1944-ben soroztak be bennünket. A községházáról kaptunk egy idézést, a
jegyző is aláírta, hogy menni kell sorozásra. Akkor még valahogy kimaradtam,
elkerültem Császártöltésre, s oda jött utánam a papír, hogy menni kell, és a
németekhez kell menni. Én 19 éves voltam akkor, de volt ott 17-18 éves is, nem
egy. A végén már erővel vitték ezeket a fiatal gyerekeket is. 1944. szeptember 16án indultunk Bácskába, Bajmokra, onnan pedig Bácstopolyára. Kiképzés lett
volna, de nem volt ott jóformán semmi, jöttek a bombázók mindennap. Azután
jöttek a szovjet csapatok, és mi elkezdtünk szaladni visszafelé. Egészen AlsóAusztriáig, a Mura környékére mentünk. Azután fogságba estünk. így volt az én
katonaéletem, négy hónap kiképzés, négy hónap a fronton, négy hónap szovjet
fogságban. 1945. szeptember 16-án jöttünk haza, épp egy évre rá, hogy elmentem.
De ez nem volt olyan egyszerű. A telepesek hallották, hogy jövünk többen a
fogságból haza, s el akartak fogni minket. Senki sem tudott így egyenesen
hazamenni, ki hova tudott elbújt, aztán elmenekült. Én sem mehettem haza, s még
üzenni sem tudtam, mert anyámat kitelepítették, már nem volt a háznál. Kinn egy
tanyán húztam meg magam, aztán jött a bátyám, hozott ruhát, de haza persze nem
tudtam menni, nem volt már haza. Sokáig a bátyámmal sem maradhattam, igaz
nem is lehetett volna, ő is a kitelepítettek sorsára került. Nagyon kevesen úszták
ezt meg akkoriban. Anyám mesélte, hogy a mi házukba Bócsáról jöttek
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telepesek.Egy délelőtt jöttek, s délután már ki is kellett menni nekik hazulról. Úgy
jöttek egy kis kézi batyuval.
Feleség:
- Igen, az én apámat is elvitték, pedig nem is volt bundista. Elítélték 6
hónapra, fellebbezett, tiltakozott, s aztán kapott 10 hónapot. Mi maradtunk
anyámmal. Egy este jönnek, hogy vigyázzunk, mert holnap, vagy az éjjel jönnek a
nemzetőrök, kitelepítés lesz. Lefeküdtünk, s anyám ébresztett, hogy lányok
menekülni kell. Akkor összekaptuk magunkat, s elmentünk Miskére ott húzódtunk
meg. Reggel láttuk, hogy a többieket hogy viszik Kalocsára, a lágerbe. Akkor
odaraktak egy telepest a házunkba, de az nagyon hamar kiélte, s elment onnan. A
szomszéd üzente, hogy visszamehetünk, egy ideig otthon voltunk, de aztán végleg
kiraktak minket. Kellett menni munkát keresni.
Férj:
- Na és úgy, egyszerre mentünk a feleségemékkel 1945 októberében
dolgozni, el a faluból. A hildi gazdaságnál a papoknak volt még valami hetven
hold födjük, meg tizenkét hold szőlő. Odamentünk szolgálni. Érsekhalmán
laktunk. Ott volt közben a földosztás, kiosztották a cselédeknek a földet. Mi 1947ben házasodtunk össze. 1964-ben jöttünk ide vissza Hajósra. Közben mindig
honvágyunk volt, dehát hova... Akkor volt már egy kis pénz, lehetett. A szülői
házat a telepesek kiélték, csak a négy fal maradt, akkor aztán államosították.
Úgyhogy a szüleim az államtól vásárolták vissza. Sokat dolgoztak ők is, hogy egy
kicsit talpra tudjunk állni. Mi olyanok vagyunk, hogy tudunk nagyon dolgozni. Ha
itthagytak volna bennünket, ez a nép dolgozott volna, hamarabb segítette volna
talpra állítani az országot is.
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Nádai Ferenc
- Mikor született?
- 1913 augusztus 4-én, Hajóson.
- Mi volt a foglalkozása?
- Szolgáltam. Béres voltam Vaskúton, Bokodon, Nádudvaron, s itt Hajóson
is. Sokfelé. Aztán tsz-tag voltam, de végül az állami gazdaságból mentem
nyugdíjba.
- Mikor, melyik hadseregbe volt katona?
- 1937-től 39-ig voltam szolgálatban, Baján. Ez még a magyar hadseregbe
volt, de megmondom én azt is, hogy utána német katona is voltam, én nem félek
semmitől, nem csináltam semmit. Ma már legalábbis nem bántanak. 1942-ben
vonultam be a német hadseregbe. Akkor nagy volt a szegénység. Sokan azért
mentek el, én is. Gondoltam, talán jobb lesz. Akkor Pécsre vittek bennünket,
először a lovasokhoz, aztán a kerékpárosoknál voltam végig. Egy kerékpáros
században. Aztán az orosz fronton harcoltunk.
- Mikor bevonult hányán mentek el a faluból?
- Negyvenketten voltunk akkor, akik jelentkeztünk. De a kerékpárosoknál
már csak hatan maradtunk együtt hajósiak. Azok közül is többen meghaltak, alig
maradtunk. A háború után, negyvenöt augusztusában én aztán hazajöttem. A
többiek, akik életben maradtak, Németországba mentek. Aki él, ott van még ma is,
már voltak itthon látogatóban.
- Ön miért nem ment a többiekkel?
- Mert a feleségem beteg volt, egymaga volt. Ezért vállaltam. De bujkálni
kellett, el akartak vinni, mert német katona voltam. Németországba akartak
telepíteni, de én nem akartam menni. Ezért bujkáltam. Inarcsra mentünk. Ott
szolgáltam, nem pénzért, csak ott laktunk a feleségemmel és enni adtak. A
feleségem mégis meghalt, hiába volt a hazajövetel... Aztán negyvenkilencben
hazajöttem Hajósra. Akkor már lehetett. De a házban egy jánoshalmi telepes volt,
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hát csak meghúztam magam. Aztán jött, hogy eladja a házat. Fizettem neki érte,
de a tanácsnak is fizetni kellett. Akkor aztán visszaköltöztem ide. Dolgoztam,
beléptem a téeszbe, gulyás lettem. Később a gazdaságban dolgoztam, nyugdíjig.

Bohner József
- 1924 szeptemberében születtem Hajóson. Ketten voltunk testvérek, van
egy nővérem. Földműveléssel foglalkoztunk,de nem a saját földünkkel, szegények
voltunk, szolgálni kellett. Én már 13 éves koromban Vaskúton szolgáltam.
- Volt-e katona?
- A bevonulásom 1943 szeptemberében a német hadseregbe történt. A
fronton nem voltam, csak ilyen őrszázad volt a mi századunk, kórházra
vigyáztunk. Én még tolmács is voltam, ha kellett. 1944 március végén a kórházat
kivitték Németországba, s minekünk a kórházzal együtt menni kellett. Azután
onnan visszajöttünk Csehszlovákiába. Mikor jött a front az ilyen tábori kórház
volt ott. Az összeomláskor a parancsnok megkérdezte, hova akarunk menni, haza,
vagy vele nyugatra. A java része elmenekült vele, csak a Csehszlovákiai németek
mentek haza.
- A német hadseregbe önként jelentkezett?
- Önként. Fiatal voltam, cseléd voltam egész életemben. Az ember
valahogyan jobbat akart volna. Mert azok is tudtak ám ígérni. És a szegényember
oda ragaszkodott jobban, ahol esetleg könnyebben, vagy többet érhetett el. Aztán
a vége mi lett? Akkor az összeomlás után átmentünk a határon, és szélnek
eresztettek bennünket, s akkor ott, Ausztriában telepedtünk le. Akkor jött ki egy
rendelet, hogy aki a német hadseregben szolgált, annak jelentkezni kellett. Egy
nagy fogolytáborba irányítottak bennünket, de nem voltam olyan sokáig,
hamarosan

megkaptam

a

szabadulási

levelet.

Visszamentem

a

ztán egy idő után elfogott a

parasztemberhez szolgálni, ahol addig voltam.
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honvágy: én hazajövök. Mikor hazafelé jöttem volna, akkor Szentgotthárdon
elfogtak. Kellett volna a magyar államtól befogadási papír. Zalaegerszegen volt az
az iroda, oda kellett menni vonattal, s akkor ott fogtak el bennünket. Odakerültünk
dolgozni, az állomás mellett volt egy rossz építkezés. Ott aztán már nehéz sorunk
volt, kevés kaja, sok munka. Három hónapig voltam ott, s akkor aztán
elhatároztam, elszántam magam, hogy megszökök. Egy hartai és egy vaskúti
ember, meg én eldöntöttük, hogy amint lehet megszökünk. Hosszú, keserves út
volt, dehát még fiatalok voltunk, 20 éves voltam, még jobban bírtuk. S akkor
aztán hazajöttünk, én ide Hajósra, de akkor már a szüleim ki voltak telepítve.Már
nem volt házunk se, mondjuk földünk előtte sem volt, akkor ugye, nem kellett
volna szolgálni menni. Aztán Drágszélre, egy magyar paraszthoz szegődtem
dolgozni, ugye bujkálni kellett. Sokáig sikerült, de aztán csak elfogtak, akkor
először Hajósra, s azután Kalocsára vittek a rendőrségre. Valaki feljelentett.
Akkor elítéltek, s egy évig voltam börtönben Állampusztán. Ott akkor az
állatokhoz kerültem dolgozni, egy fogatom volt, azzal kellett ott ide-oda
fuvarozni. Ott jobban svábok voltak a rabok.
- Szabadulni mikor tetszett?
- 1947-ben, s akkor visszamentem Drágszélre, ahhoz a magyar gazdához,
ott voltam egész 1951-ig, közben meg is nősültem. A feleségem szüleit is
kitelepítették. Mikor aztán visszajöttünk az Ötvenes években aztán már egy
kicsivel könnyebb volt. Dolgoztunk sokat, s aztán házat is tudtunk venni.

Arnold Mihályné
- 1919-ben Hajóson születtem. Németek voltunk mi mindig. Itthon voltam,
a szüleimnél, dolgoztunk sokat, sok földünk volt. Annyi legalábbis, hogy nem
kellett mennünk szolgálni. Mikor bejöttek az oroszok, aznap pont szüretelni
voltunk. S aztán egyszercsak fütyültek a golyók fölöttünk, hamar hazasiettünk.
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Akkor jöttek az oroszok a faluba. Nagyon féltünk. Itt szemben az egyik asszony
kiment az utcára, s aztán azt le is lőtték. De féltünk mi a németektől is,
megmondom miért. A férjem magyar katona volt, de csak három hónapig, mert
aztán fel volt mentve, mert betegek voltak a szülei. És aztán jött a rendelet
negyvennégyben,

hogy

el

kellett

menni

német

katonának

ezzel

a

kényszersorozással. Minden nap dobolták kétszer-háromszor, hogy aki nem megy,
azt jönnek, s főbe lövik. Persze nem mentek mindjárt, de a végén muszáj volt,
mert féltünk. A férjem megkapta a német behívót, de ugyanakkor megkapta a
magyart is. Akkor elmentek Kalocsára, jelentkezni a magyaroknál, ő, és még
ketten. Akkor onnan hazaküldték őket, hogy menjenek csak a német behívóra. így
lett német katona 19 évesen. Előtte nemsokkal esküdtünk. Levitték őket délre,
Bajmokon voltak. Akkor már jöttek az oroszok. Mikor elvitték, megvolt az
építőanyag, meg minden, hogy majd építünk. S aztán minden ottmaradt,
kárbament. Egyszer elmentünk oda Bajmokra a férjemet megnézni. Még odafelé
vonattal mentünk, de vissza gyalog. Gondolhatja, milyen út volt az! Akkor
megígérte, hogy megpróbál elszökni, de aztán csak nem sikerült neki. Végül aztán
Csehszlovákiában, ott fogták el őket, orosz hadifogságba került, ott volt 1951-ig.
Közben egyedül voltam, anyósommal, s a kicsi fiammal küszködtem, hogy meg
tudjunk élni. S aztán a kicsi fiam meghalt agyhártyagyulladásban, amit kanyaróval
kapott. Orvos nem volt, pénzünk nem volt. Szöktünk el a kitelepítés elöl, ez már
negyvenhétben volt, közben, hogy el akartunk bújni, akkor kapta a betegséget a
gyerek. Már haldoklott, mikor jöttek volna értünk. Akkor, azzal a beteg gyerekkel
nem vittek el.
De azelőtt még sok minden történt. Mikor bejöttek az oroszok, rajta voltam
a listán hogy visznek Oroszországba. Akkor én három hétig bujkáltam. Az volt a
bűnöm, hogy a férjem német katona volt. Akkor három hét után már nem bírtam a
bujkálást, megfogtam a gyerekemet, s akkor bementem a községházára, ahol
jelentkezni kellett. Mondtam, hogy a gyerek nélkül nem megyek sehova. Akkor a
gyereket odaállítottam az asztalra, az orosz elé, volt ott egy tolmács is. S
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megmondtam: a férjem katona, én egyedül vagyok, s ha engem visznek, akkor ez
a gyerek is jön velem. S könnyes lett az orosz szeme, s elengedett, s így nem
vittek el Oroszországba. S látja, a kicsi fiam mégiscsak meghalt. Az oroszországi
elvitelt kikerültem, de még abban az évben elvittek Kalocsára, a táborba. Az úgy
volt, hogy csak valami kis holmit vihettünk magunkkal. Lovaskocsira tettek, az
anyósom, a gyerek, meg én voltunk együtt. Kalocsán, ott volt egy nagy istálló,
odavittek bennünket. Akkor az jó volt, mert az anyósom csellel ki tudott jönni, azt
mondta, hogy ő csak a lovakat hajtja, azért van itt, s a gyerekkel együtt így
kiengedték, én maradtam csak ott. De a házba ide már nem tudott visszajönni, azt
már odaadták egy telepesnek, egy bócsainak. Akkor egy ideig itt-ott meghúzta
magát, de aztán a telepesek kiürítették a házat, felélték amit tudtak, s aztán
elmentek másikba. A ház nem kellett nekik, az nem volt olyan jó, hiszen akkor
akartuk megcsinálni, amikor a férjem elment. így ide visszajöttek, s csak én
voltam a táborban legalább a gyerek nem volt ott. Mi ott Kalocsán mezőgazdasági
munkán voltunk a táborban. De nem csak mi, németek voltunk ott, voltak mások
is: a főszolgabíró, a jegyző Kalocsáról, de mások is, akik azelőtt urak voltak, ott
kínlódtak velünk együtt. Huszonhat éves voltam akkor, s mit csináltam, hova
mentem én azelőtt? Fel, a kocsira, s a határba, kapálni. Én ugyan nagyon jól
tanultam, akkor még az apácák voltak, és én mindig sírtam, hogy tanulhassak. Az
apácák is sokat mondták a szüleimnek, hogy hagyjanak engem taníttatni, de azt
mondta az apám, hogy akkor nekem el kell adni a vagyonomat. Mindig sírtam, de
hiába, nem lehetett, nem az a világ volt. Hat osztály volt, s utána három évig
minden csütörtökön kellett menni iskolába. Több osztályt nem is jártunk. Nahát itt
aztán láthattam világot!
A táborban konyhán dolgoztam. A konyha az egy olyan pajtaféle volt, ott
voltak a jászolok is, minden. És akkor voltak ilyen nagy üstök, abban kellett ott
nekünk főzni.
- Milyenek voltak a körülmények a táborban?
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- A tábor bejáratánál két puskás nemzetőr volt, onnan ki nem lehetett
menni. Egyszer az egyik fiatalasszonynak, aki megpróbálta, el is lőtték a lábát.
Dróttal be voltunk kerítve és magas fal volt ott.
Az anyósom meg a testvérem is itthon volt, azok aztán hoztak minden
héten csomagot, de nem volt szabad bejönniök, a falon keresztül dobták be. Rá
volt írva a név, így tudtuk, kié. Ha leadták az őrségnek, abból alig kaptunk meg
valamit, kiválogatták és úgy adták oda. Gyalázatos volt ott. Tudja, milyen WC-k
voltak? Egy nagy-nagy gödör ki volt ásva, és akkor ilyen deszkák voltak
összeszegelve, összetákolva, s volt még egy rúd, és hát így lehetett szükségre
menni. Mikor jött a Jézus szíve búcsú vasárnap, akkor kellett a WC-t pucolni. Sok
idős is volt, főleg azok a régi urak közül, nekik kellett csinálni, pont az ünnepen.
Minket meg odaültettek, végig az árokpartra, hogy nézzük. Csak sírtunk, nem
tudtunk mást csinálni. A tábor parancsnoka egy Losonczi Géza nevezetű ember
volt. Ez azelőtt a zsidók táborában volt, még a háború alatt, mikor a zsidóüldözés
volt. Ott is parancsnok volt meg nálunk is. Mikor mi már eljöttünk onnan, a
később ott maradt férfiak mesélték, hogy bejöttek oda a táborba zsidó emberek,
akik hallották, hogy ott van. Ha láttuk volna,... azok úgy, de úgy megverték, hogy
kórházba került. Majdnem belehalt.
- Milyen volt a táborban az orvosi ellátás?
- A tetveket ellenőrizték időnként, de nem nagyon tudtak vele mit kezdeni.
Orvosi ellátás az egyáltalán nem volt, ha már valaki nagyon beteg volt, azt
kórházba vitték. A táborban nem volt orvos. Többször jöttek a tábort ellenőrizni,
milyen állapotok vannak. Addigra már szörnyű volt a tábor. A bogaraktól nem
lehetett aludni, a konyhában, a jászolban próbáltunk meg aludni, pihenni tudjuk
egy kicsit. Egyszer azt mondta ez a Losonczi, hogy most mindenki üljön le, és
akkor tartott nekünk egy előadást, hogy ne sírjunk, mert hamarosan hazamegyünk.
Nahát, három hónapig voltam ott, akkor a nőket elkezdték hazaengedni, de a
férfiaknak még maradni kellett. Szóval, én még abban az évben, negyvenötben
hazakerültem. De itthon nem volt munka. Pénzünk nem volt, próbáltunk munkát
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keresni. Aztán megint jött a telepítés, de azt mondtam, hogy akkor én a gyerek
miatt visszamaradtam. Itt a szomszédban a anyám háza volt, az utca végén az
apámé. Telepesek voltak benne, addig éltek benne, míg volt mit enni. Apámat
Hartapusztára vitték, oda volt internálva. Egy ilyen tábor volt ott. Úgy tudom, ez
most Állampuszta. Őt is jól elverték szegényt. A nővéremék az egyik nap mentek
apámhoz, másik nap jöttek Kalocsára hozzám, még én ott voltam. Apámat csak
nagyon sokára engedték haza. Anyám meg velem volt a táborban Kalocsán. Na és
még a nővérem férje Oroszországban volt, kényszermunkán, ő nem is jött haza, ott
halt meg Ukrajnában. Nahát mi akkor ezekhez a telepesekhez mentünk dolgozni.
Hát mit csináljunk, élni kellett. Na és akkor lett beteg a fiam, és hát ahogy
mondtam, meg is halt. Eltemetni is alig tudtam. Aztán negyvennyolcban újra
jöttek a telepítések. Jelentkezni kellett a községházán. Akkor én elindultam a
faluba, ahova jelentkezni kellett. Ott a vasbolt ahol most van, találkoztam a
kántorral, akivel mi nagyon jóban voltunk. Kérdi, hova akarok menni. Mondom
neki, hova, azt mondja, te Midi, menj haza, ne menj te önkéntesen. Hát akkor én
gondolkodtam, s gyorsan hazajöttem. Jött a nővérem kislánya, aki szemben lakott,
hogy most ők autózni fognak. Hát már jöttek telepíteni őket, ilyen nagy
teherautókkal. Mert az úgy ment, hogy egyszer csak megjelentek egy autóval,
valami kicsit össze lehetett pakolni, s már vitték is őket. Akkor a nővéremet a
hatéves kislányával együtt elvitték, felvitték őket Pestre, egy nagy börtönben
voltak. Én voltam is nála látogatóban. A nagyobb lánya az itt maradt, mert az épp
a nagymamánál volt, amikor elvitték őket. Sokáig Pesten voltak, ebben a
börtönben, aztán vitték őket Németországba. Ott megszöktek kétszer is ezzel a
hatéves kislánnyal. Elfogták és elverték őket, nem kaptak enni napokig, aztán
visszavitték őket. Végül ott maradtak, ő a mai napig kint él, Németországban, a
nyugati félben. A nagyobb lánya itthon nőtt fel, mi neveltük. Azért csak
igyekeztünk dolgozni, tudja, milyen ez a sváb nép, csak igyekszik. Nagynehezen
kaptam én is munkát Hosszúhegyen, s aztán dolgoztam. Ezalatt a féljem
Oroszországban volt, hadifogságban. 1951-ben jött haza. Harmincöt éves volt
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akkor, de alig ismertem meg, sovány volt, tiszta ősz, beteg volt nagyon, úgy jött
haza. Nagyon rossz soruk volt ott. Még ma sem mert mindent elmondani nekem
sem, hogy mi volt ott kint. Pedig hát őt úgy vitték el, hogy kényszersorozás volt,
nem kérdezték tőle, hogy akar-e, vagy sem katona lenni. Még hazafelé is
marhavagonokba hozták őket, mikor vége lett a hadifogságnak. De még mikor
hazajöttek, három hónapig Pesten voltak, börtönben, nem engedték haza, hiába
voltak már itt Magyarországon. Akkor én bementem a tanácsházára, hogy mi a
teendő. Akkor onnan, a tanácsházáról írtak egy levelet, s akkor az én férjemet
hazaengedték, de a társai még három évig voltak börtönben,

Vácon.

Hazaengedték, de azt mondták neki, hogy nem mondhat el senkinek semmit az
Oroszországban történt dolgokról. Mondom van olyan amit a mai napig sem
mesélt el, még nekem sem. Ez a sok szenvedés miért? Nem azért ment el pedig
katonának, hogy mi oda húztunk volna, a németekhez. Nekünk megvolt a
megélhetésünk, csak hagytak volna békén. Volt öt-hat hold szőlőnk, apámnak volt
száz hektó bora, amit aztán az oroszok elvittek, lovak, minden. Nem mentünk
volna mi sehova, ha nem muszáj. A férjem is, én is betegek vagyunk azóta is, a
kisfiam meghalt, mindezt a kitelepítéseknek köszönhetjük, és miért? Mit
követtünk el? Mi csak dolgoztunk, nem politizáltunk soha. Nem voltunk a
Volksbundban sem. Aztán1956-ban kifizettünk ötezer forintot a házért, hogy a
mienk legyen megint. Annak amelyik utoljára lakott ott, ugyan tízezret akart, de
több pénzem nem volt. Anyám negyvennyolcban meghalt, apám hazajött az
intemálótáborból, s aztán nálunk lakott. így amikor üres lett a háza, azt így mi
visszakaptuk.
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Geiger Ignácné
- A háború alatt Hajóson élt?
- Igen. De férjem német katona volt, 1942-ben vonult be. Azóta egyedül
élek a három gyerekkel. Persze ők már nem itt vannak, de a férjem soha többé
nem jött haza. Fogságba esett, aztán Ausztriába ment, ott élt, de már meghalt.
Nekem aztán szolgálni kellett meg napszámba jártam. Azután a háború végén
kimentünk Németországba, mert ijesztgettek bennünket, hogy mit csinálnak majd
azzal akinek a férje német katona volt. De végül hazajöttünk, még negyvenötben.
Mikor hazaértünk, engem elfogtak, elvittek Kalocsára. Be voltam csukva emiatt az
utazás miatt, pedig csak megijedtünk, azért mentünk el. Anyám volt addig a
gyerekekkel.
- Mi történt mikor hazajött?
- Megint csak baj. Tudja, telepítés volt. A gyerekeimet el akarták vinni,
mert 41-ben ők németnek voltak felvéve, meg anyám is, mert akkor a gyerekek ott
voltak nála, én vidéken dolgoztam. Mivel nem voltam otthon, engem meg
magyarnak vettek föl. Na, anyámat el is vitték Vaskútra, de én fogtam magamat
és elbújtam a gyerekekkel, nem akartam, hogy elvigyék őket. A testvéremhez
mentem, és hát dolgoztam. Amikor elmúltak ezek a szomorú idők, hazajöttünk.

Schon János
- Régen a háború előtt ez teljesen német község volt. Talán tíz zsidó család
lakott itt, és esetleg iparos költözött ide, de abból is kevés volt. A háború után úgy
volt, hogy a svábokat üldözték. Kitelepítették, kilakoltatták, amit a kezében el
tudott vinni, azt vitte el. Aztán a házakat telepesek kapták, akik jöttek az
Alföldről. Azok olyanok voltak, hogy kiélték és mentek tovább.
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Na, akkor negyvenhétben jött az áttelepítés, amikor a felvidékieket hozták.
De az már egészen más volt. A telepesek 1945-ben jöttek. Szegények voltak azok
is, és meg lett nekik ígérve, hogy itt kapnak mindent. Nem sokáig, két-három évig
voltak itt, azután elmentek.
Üres maradt utánuk minden, padlás, spájz, szóval minden. Bizony nem szerettek
dolgozni, csak könnyen élni. Amíg a házban érték, vagyon volt, addig benne éltek,
amikor elfogyott, a legnagyobb része azt csinálta, hogy foglalt egy másik házat, s
ott is fölélt mindent. Mert ugye a politikai helyzet miatt a svábságnak egy részét
kivitték Németországba, s ők jöttek a helyükbe, foglalták el házaikat, földjeiket,
vagyonukat, mert hát azok semmi nélkül jöttek. Aztán, mikor elfogyott minden,
nem volt hova menni, kezdtek elszivárogni innen, mert a földet nem tudták
munkálni. A legtöbben Sztálinvárosba, mert ott kezdődött a nagy építkezés, vagy
visszamentek Halasra, Fehértóra, oda ahonnét jöttek.

Czikk Lizi néni
- Lizi néni itt született Hajóson?
- Igen itt születtem, 1914-ben. Az I. Világháború hozott engemet, azért van
olyan jó sorom.
- A szülei mivel foglalkoztak?
- Hát azok is földművesek voltak. Ott laktunk a másik utcában, a Kossuth
utcában. Ez meg a férjem háza volt, 1939-ben építettük, 34-ben jöttem ide, mint
menyecske és aztán építettük ezt a házat.
- A férjével mi történt?
- Az a háborúba maradt, nem tudok róla semmit.
- Katonaként került a háborúba?
- Igen. 1942-ben ment el.
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- Azóta nem is tetszett semmi hírt kapni felőle?- Nem. Nem tudom, hogy
meghalt-e, egyszerűen eltűnt! Én várom még ma is haza.
- És 42 óta egyedül tetszik élni?
- Nem. Először a szüleimmel éltem, utána meg az anyósomat ápoltam
haláláig. 1973-ig, 82 éves volt.
Majd megőrültem mikor meghalt, na mondom, most egyedül maradok.
Úgy örültem annak a szegény asszonynak, én meg nem kellek senkinek, nincs
gyerekem sem. Voltam én is táborban Kalocsán három hónapig.
- És oda hogy került Lizi néni?
- Mert svábok voltunk, azért kellett elmenni. 1945-ben volt ez. Jöttek ezek
a bócsaiak, meg a fene tudja honnan, és ezért kellett nekünk elmenni. Ó itt már
három-négy család is volt. Ezek a telepesek voltak. Tudja mit kaptunk ott enni,
majdnem éhen haltunk. Főztek bablevest, egy-két bab volt benne, meg dohos búza
- tészta helyett, dohos volt a kenyér is, hát tessék ilyet megenni.
Ott aztán kaptam egy-két epegörcsöt. Sajnos ez már iskolás korom óta
kínoz engem. Ha a szüleim disznót vágtak én csak egy kis levest ettem, mert
különben egész héten beteg lettem volna, már kislány koromban.
- Kalocsán milyen munkát kellett csinálni?
- Hát mentünk aratni, meg minden, de fizettek is érte. Ott Kalocsán
dolgoztunk 3 hónapig. Úgy volt, hogy kidobnak bennünket Németországba. Aztán
meg úgy döntöttek, hogy ha van Hajóson, aki befogad bennünket, akkor
hazaengednek. És így jöttünk haza. Addig elmentek a telepesek, de minden cuccot
elvittek. Üres volt a padlás, volt egy lovunk, azt is elvitték. A másik lovat az
oroszok vitték el. Voltak hízók, tehenek, sok gabona, mindent elvittek. Nekünk
csak az üres ház maradt. Amikor onnan Kalocsáról visszajöttem, mentem is
szolgálni. Én ott már egy magyar községben voltam, 1950-ig nem keresett már
senki.
Szakmáron voltam egy háznál cseléd. Főztem 15 főre. Sok baromfi volt
meg disznó, azokat is nekem kellett megetetni. Rengeteget dolgoztam, de vékony
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is voltam. Egy nagyon jó magyar családnál voltam, így aztán tudtam a szüleimnek
kenyeret keresni.
Mi hárman voltunk testvérek. Az egyik bátyám Németországban amerikai
fogságba esett, kint is maradt, a másik bátyám hazajött onnan Pestre börtönbe
csukták. Az ott majdnem éhenhalt, de aztán mégis hazakerült. De már meghaltak
mind.
- Aki Németországban lakott, annak milyen sora volt?
- Annak jó sora volt. 59-ben voltam kinn náluk. A felesége is kiment utána
a süketnéma kislányukkal együtt. Én itt szoktam meg, én nem akartam kimenni
Németországba.
- Foglalkozott-e a politikával, vagy tagja volt-e a Volksbundnak valaki a
családból?
- Engem nem érdekelt a ez az egész dolog, nem is voltam benne
semmiben. Csak hát akkor olyan volt a politika, hogy ez volt a sorsunk. Hát
nekünk hallgatnunk kellett! Bármennyire is fájt annak a svábnak, aki visszajött,
hogy a házában laknak, nem szólhatott egy szót sem. Egyből a dutyiba kerültünk
volna.
Mondom engemet nem érdekelt semmi. És ma sem érdekel. Mindig azon
spekulálok, hogy mi lesz velem ebből a kis nyugdíjból, hogyan tudom én kifizetni
a fizetnivalókat. Mert nincs senkim.
Mindig mondtam az anyósomnak, hogy neki jó mert itt vagyok mellette,
de nekem nem lesz senkim, ha ő meghal, azt mondta: a jóságodért majd megsegít
a jóisten!
Nem is lenne baj, ha egészséges volnék, ellátnám én magamat,de sokszor
reggel eszembejut, vajon le tudok-e szállni az ágyról vagy nem?
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Shőn II. Jánosné

- Minket is ki akartak telepíteni 1947-ben, de elmentünk Kecelre, az
magyar község. Megmondom úgy ahogy volt: elszöktünk. így nem tudtak elvinni
bennünket. Szolgálni mentünk kommencióba. Azért akartak elvinni bennünket,
mert németek voltunk, németajkúak. Pedig a férjem semmilyen katona nem volt a
háborúban. A szeme hibás lett, s így szerencséje volt a szerencsétlenségben, mert
nem sorozták be sehova, nem volt katona, itthon volt végig. Csak aztán kellett
elmennünk innen. Mindenünket elvették, kitettek a házunkból. Egyszerre
semmink sem maradt. De nem voltunk táborban, és nem vittek Németországba
sem, mert elbújtunk, s úgy elmentünk a két gyerekkel Kecelre. Ugye nem
akartunk menni sehova, elvégre ez a mi otthonunk, itt érezzük jól magunkat.
Reméltük, majdcsak vége lesz az egésznek, és akkor itthon vagyunk, akárhol
bújunk meg, s akárhogy lesz. 1949-ben költöztünk haza Hajósra, de nem az
otthonunkba, mert oda telepeseket raktak. Alföldieket, talán bócsaiak voltak. Sok
helyen laktunk, míg végre hazajöttünk a magunkéba. De úgy . hogy fizetnünk
kellett a telepeseknek, hogy elmenjenek. Másképp nem lehetett. S akkor előröl
kellett kezdeni. De mi annyiból szerencsések voltunk, hogy nem hagytuk
magunkat elvinni. Akármilyen szomorúan meg kellett bújni, mert azt mondtuk,
ameddig itthon tudunk maradni, nem megyünk sehova. A végén aztán
lecsendesedett, de sok embert vittek el. Szomorú világ volt.

Szebeni László, volt hajósi lakos

-

A

frontról

akkor

már

rég

hazajöttem amikor megalakult

a

szociáldemokrata párt, azt hiszem 1945 elején alakítottuk meg, az üzletem mellett
volt egy Földes nevű kocsma, ott alakítottuk meg. Akkor kb. 15-en voltunk, de
ebben egyetlen paraszt ember sem volt. Egy tanító volt köztünk a többi iparos
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ember volt. Aki pártba lépett itt Hajóson, az mind a SZOCDEM-be lépett. 1945
előtt, talán ezt nyugodtan megmondhatom - messze visszanézve volt egy
kommunista a faluban, a Kovács Kálmán bácsi, aki falazás közben az én
gyerekkoromban állandóan hirdette, hogy majd eljön az a világ, amikor mindenki
egyforma lesz, meg boldog, de ő soha agresszív nem volt, annak soha senkivel
nem volt baja. Megjegyzem, ez talán ellentmondásos, de az utolsó 5 évben, már
soha nem hagyta ki a misét. Nem tudjuk mi történt vele, meghasonlott? Nem
tudom. Több kommunista nem volt, nyilas is csak 2-3, a háború előtt. Itt nyugodt
légkör volt, csak a munkával foglalkozott mindenki.
A háború után ez megváltozott, már nem lehetett elkerülni, hogy valaki ne
menjen a pártokba.
Apám 1885-ben született, géplakatos lett, és mikor fölszabadult Kecelen,
és utána 1-2 évre elkerült Pestre, és 6 mint ifjú munkás, később elmesélte, hogy
ott tagja volt a Szoc. Dem Pártnak. Kb. 4 évig dolgozott fönt, nem tudom melyik
gyárban, kb. 1904-1907-ig. És 1911-ben nősült meg. Ő hajósi volt, innen került el
Kecelre, és Pestre, és utána ide került vissza.
Tehát nem volt véletlen, hogy én a Szoc. Dem Pártba kerültem és lettem
alapító tagja, mert apám mikor jó kedvében volt, sokat beszélt erről a pártról, a
pesti életéről. Talán megvolt már az MTE, a Munkások Testedző Egyesülete, úgy
tudom ez a Szoc. Dem. Párt égisze alatt ment, és abban 6 is részt vett. Különös
részleteket nem tudok, de ennek hatása alatt léptem be, de mit is kerestem volna
én a Kisgazdapártban, vagy a Parasztpártban? Mert ezek is megalakultak.
Bár a Kisgazdapárt is felkarolta azokat, akik meg mertek mozdulni a
politika terén. Nekünk kb. 130-140 tagunk volt. A nemzeti bizottságban a pártnak
a delegáltja voltam. A párt küldött oda.
A Nemzetőrségnek is tagja voltam. Ők voltak hívatva arra, hogy segítsék a
biztonságot. Ez akkor egy nagyon háládatlan szerep volt, mert minduntalan
gyűjtettek velünk valamit. Nem valami kellemes dolog volt. Aztán később, mikor
jött a svábüldözés, akkor az összes hajósi nemzetőr alkalmatlanná vált,
219

megbízhatatlanná váltunk, mert heteken keresztül hozták ki a kalocsai
nemzetőröket, 20-30 fő is jött egyszerre.
Azok nem kukoricáztak, mert érzelmileg nem kötődtek azokhoz a régen
ismert hajósiakhoz, és azok másképp hajtották végre az ukászokat, mint mi.
- A pártoknak milyen szerepe volt a faluban?
- A fuzionálás előtt, nem nagyképűségből mondom, de a Szoc. Dem.
Pártnak meghatározó szerepe volt, mert az összes iparosság ott volt, az értelmiség
egy része is. A Kisgazdapárt hiába volt létszámban háromszor akkora, de még
apparátusuk sem volt, és azok mind egyszerű parasztemberek voltak. A
kommunisták pedig azok közül kerültek ki, akik az Alföldről jöttek, telepesek.
Ezekkel nyilvánvalóan nem tudtunk megfelelően együttműködni, mert
ezek idegenek voltak, mi azokkal tudtunk együttműködni, akikkel éltük az
életünket, és egyforma szemüveggel néztük a dolgokat. Nem azokkal, akik
odajöttek új gazdaként, meg minden.
- A telepesek honnan jöttek?
- Kiskunhalasról, Izsákról, Orgoványról. Mi a magyar érzelmű svábokat
védtük ameddig csak lehetett, mert szenvedett a magyarságért, mert üldözték érte.
Ezt nem mindenki gondolta így, mert volt még egy Parasztpárt is, ott is idegenek
voltak. A Kisgazdapártban és az SZDP-ben volt a hajósiak 90%-a. Ha voltak is
villongások, választások, akkor együtt volt a Parasztpárt és a kommunisták, a
másik három párt, mert volt még egy Polgári Demokrata Párt. De őszintén szólva
az nesze semmi fogd meg párt volt, de megalakították, már nem tudom kik. Mi
hajósiak fogtunk össze, és nem hagytuk magunkat. Védtük az üldözöttek, a község
érdekeit, védtük addig amíg lehetett. A kisgazdák, meg a szociáldemokraták.
Az igazság persze az, hogy nemzeti bizottság működésének komoly
volumene nem volt, mert a dogok, az események menthetetlenül mentek a maguk
útján. Semmiféle bizottság megállítani, vagy kicsit is módosítani nem tudta. De
minduntalan tárgyaltunk valamin, de hogy lehetett volna megállítani a kitelepítést,
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vagy a svábokat visszatelepíteni a pincéből, hová? Hoztuk a határozatokat, de
minden ment a maga útján ettől függetlenül.
Aki akkor lett kitelepítve, semmiféle nemzeti bizottság nem tudta
megállítani, ment a maga útján. Az el volt határozva, hogy azoknak menni kell,
hát meg lehetett volna ezt állítani?
Nem lehetett!
Pl. a háború előtt sem lehetett semmiféleképpen megállítani, hogy a
zsidókat ne vigyék el. Oda állhatott volna a községi elöljáróság legjobb bírója,
hogy kérem én ezt a falut ismerem, én ennek a falunak 30 éve vezetője vagyok,
60-70 éve itt élek, és szeretnék erről, vagy arról a zsidóról jót mondani, akkor sem
tudta volna megakadályozni. Ugyanígy nem lehetett az eseményeket itt sem
megakadályozni.
- Amikor két párt egyesül, ez nyilván nem megy minden előzmény nélkül?
Hogyan csökkent 48-ra a Szoc.Dem. Párt szerepe a faluban, egyáltalán hogyan
történt meg a két párt egyesülése?
- Hát mi hadakoztunk ellene, kaptunk is felülről Kalocsáról olyan
felhívásokat, hogy ne- de az események úgy alakultak, hogy ezt senki meg nem
akadályozhatta.
Aki akart az átment, de a többség visszahúzódott az odújába, és nem
pártoskodott tovább.
Ugyanaz folyt itt kicsiben, mint nagyban! A pártok dolgában volt egy
szalámi-politika -Rákosi részéről,- és annak hatása lejutott minden faluba. Hát
mért állt volna meg ez a tendencia Hajóson. Hát ott is felszámolták, akik túl sokat
harcoltak, azok hamarabb leléptek, hogy kikerüljék a retorziót. Az egyesülést sem
lehetett megakadályozni, meri az így volt megírva a nagykönyvbe.
A Kisgazdapárt

is

tönkrement.

Sokan a vezetők közül

inkább

elmenekültek. Aki exponált ember volt, az látta, hogy nem tudják megvédeni a
magyar érzelmű németeket, mert a Kisgazdapártra azt fogták rá, hogy az a svábok
mentőegyesülete, meg ilyesmiket mondtak, hát ez nem igaz. Mert nem
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Volksbund-eszközökkel dolgozott a Kisgazdapárt, de azok sem szimpatizáltak a
kommunistákkal, a magyar érzelmű svábot akarták ők is megmenteni.
- A két munkáspárt egyesülése hogyan zajlott le?
- Kérem szépen, erre azért nem tudok felelni, mert engem akkor
likvidáltak, kihallgatás, véleménykérés nélkül. És amikor szorosabban, érdemben
mentek a dolgok -akkor én már nem voltam ott.
Kaptam a kalocsai járási szervezettől a Szoc. Dem Párttól egy értesítést,
hogy jobboldali magatartásom miatt a pártból kizártak. Akkor már nagyban folyt a
fúzióval kapcsolatos szervezés.
Kérem engem senki nem vádolt meg, senki nem vizsgált meg, csak
értesítettek.
Ez a Subert aki aláírt, ha jól emlékszem járási szolgabíró volt. S kalocsai
pártszervezet tagja volt, ő írta alá az értesítést.
Azokat zárták ki, akiknek volt egy kis súlyuk. Vitaképesek voltak, meg ki
mertek állni, mert hiába volt valaki szellemileg képzettebb, vagy bátrabb is
lehetett, de ha egy kicsit leveles volt, azt nagyon gyorsan földre vághatták, velem
nem tehették meg. Magyar anyanyelvű, magyar nemzetiségű voltam -ezt időben
megszereztem a Statisztikai Hivataltól - mert nagyon perdöntő volt. Engem nem
tudtak kikezdeni, mert mindenki tudta, hogy apám egy nagyon mérsékelt baloldali
ember volt világéletében, ez irányított engem is oda a Szoc. Dem-hez. Tehát akitől
tartani lehetett, azt szépen kizárták még a Szoc. Dem. Pártból, és aki akart az
szépen átballagott, vagy otthon maradt és nem ment másik pártba. Aki oda
átlépett, nem marxista meggyőződésből tette, hanem azért, mert úgy gondolta, ott
védettebb lesz, abban a nagyon zűrös-zavaros időkben, biztosabb napjai lesznek.
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Haberbusch Ferenc
- Mit tetszik tudni a Kisgazdapártról? Itt a faluban mikor alakult meg, hogy
működött?
- A Kisgazdapárt 1945 őszén már működött. Mikor a választások voltak
45-ben már szép eredményeket értek el, kb. 50%-ot A Dózsa utcában, a Deák-féle
kocsmában, egy ilyen kis maszek vendéglőben voltunk, ott voltak az
összejövetelek. De ez nem csak politika volt. Például szombat-vasárnap ott
összejöttek a fiatalok, akik odahúztak, volt egy bácsi, aki zenélt, és hát ott
szórakozott a fiatalság.
A pártelnök Zalán Zoltán volt, az Pestről jött ide, s szervezte a pártot. Én
elég jóban voltam vele, sokat beszélgettünk.
- A háború előtt volt-e itt Kisgazdapárt?
- Nem volt sem kisgazda, sem másmilyen párt. A szociáldemokraták is
1945-ben alakultak, azt hiszem, úgy március derekán, ott a Földes-féle
vendéglőben egy vasárnap összehívták a népet, hogy párt fog alakulni, menjenek
oda. Akkor elég sokan összegyűltek. Mondták, hogy csatlakozzanak oda, az
megvédi majd őket. Akkor ez a Szebeni Laci bácsi lett a vezető. Meg is szervezték
ezt a pártot. Na de milyen volt ez a szerencsétlen hajósi nép, ezek a
parasztemberek: azt mondták, ezek ígérnek mindent, szépet, jót, de mi már
egyszer megégettük a ujjúnkat, hát nem megyünk a pártba. Szerencsétlenek akkor
nem tudták mikor a Volksbund volt, hogy az majd mit jelent, akkor is ígértek, s
azért mentek az emberek, hogy hátha valami jobb lenne, mert ugye aki gyerekkora
óta szolgálni járt, kaszásgyerek volt, aztán béres, aztán katona, utána ha megnősült
akkor is még egy kicsit elmentek szolgálni.És hát ettől akartak szabadulni az
emberek, nem akartak azok politizálni, nem tudták ők sajnos, hogy később majd
azt mondják rájuk, hogy ők a Hitler szekerét tolták, nem tudták ők, hogy ez mit
jelent. így aztán már 45-ben féltek, nem mertek odamenni, ahol ígértek valamit.
És akkor a Kisgazdapártban jobban tömörültek a hajósiak, úgy érezték, hogy ez a
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parasztemberek pártja, mert hát valahova csak kellett tartozni, mert akkor már más
pártok is voltak, a kommunista párt, a parasztpárt, a szociáldemokraták. így én is a
kisgazdákhoz mentem, és én lettem a pénztáros. Engem komoly embernek
ismertek, és felkértek rá, bár ez abban az inflációs időben elég nehéz volt, akkora
számokkal számoltunk.
- Mi volt a párt programja?
- Akkor egészen másképp volt, mint most. Nem voltak ilyen programok.
Megvolt mindenkinek a földje, a kisgazdákat, kis-középbirtokosokat támogatni, a
nagybirtokot felosztani. Nahát ez akkor meg is volt, itt Hajóson amúgy sem voltak
nagybirtokok, kis- és középparasztság volt. Akinek volt 100 kisholdja az már
gazdagnak számított a háború előtt is. De ez nem mind értékes föld volt, együtt a
föld, szőlő, erdő, legelő. Dehát gazdagságról ezeknél sem volt szó. Nahát itt
tényleg olyan kisgazdák voltak. A Szociáldemokraták inkább ilyen programmal,
ígéretekkel jöttek, de hát aztán persze ők sem tudtak megvédeni senkit. Szóval
nem volt úgy , mint most, hogy nahát egyik ezt ígéri, a másik azt. De jó volt
összejönni találkozni, elbeszélgetni. Mi is ugye fiatalok voltunk. Sokszor volt
ilyen zártkörű mulatság a fiatalok találkoztak az egész faluból.
- Meddig működött a párt?
- Hát talán 47-ig, de erről közelebbit én már nem tudok, mert minket 47ben kitelepítettek. Én akkor még legény voltam, a szülőkkel éltem, s velük együtt.
Ez 47 tavaszán volt, de már 47 elején tudni lehetett, hogy bajok lesznek, mert
Csehszlovákiából áttelepítik a magyarokat. Akkor

nem annyira a párttal

törődtünk, hanem azzal, hogy mi lesz. Minket addig békénhagytak, nem kerestek,
nem akartak kitelepíteni, de 47-ben már kellett a helyünk. Arra hivatkoztak, hogy
a népszámláláskor német nemzetiségűnek vallottuk magunkat.
Akkor jöttek fölleltározni mindent, vagy 5-6 ember, rendőrféle is, és a
listáról olvasták a neveket, akik ott laktak és kitelepítettek. Ezek a szüleim és
nagyszüleim voltak. De én nem voltam rajta a listán, valószínű, mert még nem
voltam nagykorú. Azt mondták én mehetek ahova akarok, de a házban nem
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maradhatok. Namost akkor a családot levitték Vaskútra. Sokakat vittek akkor. 2-3
családot egy teherautóra pakoltak, s vitték őket. Én is el kellett menjek velük, hát
nem volt hol maradnom Hajóson. Ott voltunk egy hétig. Minden nap telefonáltam
Hajósra, hogy mi újság. Végül Vaskúton azt mondták, nem muszáj nekünk
Vaskúton maradni, mehetünk ahova akarunk, csak Hajóson nincs helyünk. Ha
rokon, vagy ismerős befogad bennünket, az lenne a legjobb. Mert mostmár itt
Vaskúton sincs helyünk. Ha nem megyünk el, el fognak szállítani bennünket
Csávolyra. Ezt mondták ott a községházán. Akkor kérdeztem, hogy ott meddig
maradunk, mi lesz velünk. Hát azt nem tudták megmondani. Hát nekünk nem volt
aki befogadna, nem volt olyan rokon. És akkor elvittek Csávolyra, de ott nem
voltunk, csak két órát. Az már közelebb volt, hazajöttem körülnézni, hogy mi van.
Elmentem a sógoromnak az apjához, 6 még otthon volt, őt csak ősszel telepítették
ki, s mondom neki, hogy a család Csávolyon van. Na és akkor ő kocsival ilyen
szekérrel elment értük, s akkor hazahozta őket. Én meg akkor elmentem, kerestem
munkát. Már vissza se jöttem. Vaskúton elég rossz körülmények között voltunk,
mert ott meg rátelepítettek bennünket az ottani németségre. Mi is egy olyan házba
kerültünk, ahonnan éppen kiköltöztették a tulajdonost, az is német volt, azt
átköltöztették másik házba, őket is összeköltöztették. Mi egy kis másfél szoba
konyhába költöztünk, 3 család. Ott másra nem volt hely, minthogy a földre
ledobáltuk a szalmazsákokat, s abban a kicsi szobában úgy aludtunk, csak mi öten
voltunk, és még akkor a másik két család. Mondom, így aztán én nem tudom a
párt további sorsát, de azt hallottam, hogy a Zalán Zoltánt már akkor keresték,
annak bujkálnia kellett. Végül úgy tudom, külföldre ment. Az persze már
korábban is látható volt, hogy a kisgazdapárt már rossz helyzetben van.
- A többi pártról tetszik-e tudni valamit?
- A kommunista pártban voltak, akik ilyen alföldi telepesek voltak, akiket
oda telepítettek, és megkapták a német házakat. Ezek Halasról, Fehértóról,
Bócsáról, Tiszakécskéről jöttek. Volt néhány helybéli is de csak nagyon kevesen.
De a telepesekkel erősödött meg a kommunista párt, addig kevesen voltak benne.
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Ők aztán nagy propagandával voltak. A parasztpártban is telepesek voltak, de
nemcsak az alföldiek, abban sok környékbeli is volt például a Bagó nevezetű, aki
a pártelnök volt, az Kalocsáról jött. Ezek már azért másabbak voltak, mint az
alföldi telepesek, akik nem is akartak, nem is tudtak dolgozni. Akkor itt a
parasztpártban voltak azok is akik Bácskából keveredtek ide. Aztán meg a
felvidékiek is egy rövid ideig.
- A földosztásból vissza tud-e emlékezni valamire?
- Itt a faluban nem volt 100 hold fölötti föld, itt nem volt földosztás, csak
az érseki uradalomban. Ott már 45 tavaszán megvolt a földosztás, a háborúnak
talán nem is volt egészen vége. Vitték a cölöpöket, s az uradalmat fölosztották.
Hajósiak is igényeltek ott, olyanok, akik kisiparosok voltak, vagy más miatt nem
volt földjük. Azok a cselédek, akik ott kint dolgoztak, azok kaptak földeket, de a
hajósiak is. Talán 500 holdat, egyben hagytak, s azzal kezdték akkor az állami
gazdaságot. Volt itt egy ember, aki az intéző volt korábban, az ottmaradt, s
gazdálkodott.
- Kik dolgoztak a gazdaságban? A volt cselédség?
- Nem, nem, ők azon gazdálkodtak amit osztottak nekik. Hanem ez az
intéző Kalocsáról, a táborból hozott családokat dolgozni, s azok ott mint
kommenciós cselédek dolgoztak a gazdaságban. Ezek olyan családok voltak,
akiket elvittek Kalocsára, a táborba. Aztán már őszre a gazdaság el is vette a
kiosztott földeket, be a gazdaságba, szóval, visszatagosították ezeket a földeket, s
a volt cselédség másutt kapott földet. Ezt többször is megcsinálták, mire
negyedszerre már ilyen parlagszőlőket mértek ki nekik. Persze akkor volt a
beszolgáltatás, azon a rossz földön nem tudtak úgy gazdálkodni, s akkor ők is
fölmondták az önálló paraszti életet, és csatlakoztak a gazdasághoz.
- Úgy tudom, 1947-ben volt még egy kitelepítési hullám?
- Igen tavasszal volt, mikor minket elvittek, aztán 2-3 hónapig nyugalom
volt, és akkor augusztusban újra kezdődött, mert megint hoztak egy csoportot.
Sokszor egyszál ruhában, az ebédtől állítottak föl. Volt aki mehetett, amerre látott,
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volt akit Pestre vittek, a Dél-Budai internáló táborba, a volt Károly laktanyába.
Tudom, mert az én nagyapámat is elvitték oda. Én akkor fölmentem, hogy
hazahozzam, és 3-4 napig is fönn voltam, míg sikerült hazahozni, de csak úgy,
hogy mindegyik pártelnöknek alá kellett írni, hogy javasolják, hogy kiengedjék.
Minden párttól igazolást kellett vinni. Ismerték őt a faluban, olyan felcser féle
volt, mert nem volt állatorvos, és értett az állatokhoz. Nem volt rest éjjel felkelni,
ha jött valaki, hogy a tehén nem tud elleni, vagy valami baj volt. Pénzt nem
fogadott el sohasem, mindenki szerette. S akkor a bíró, a Szomolai azt mondta,
hogy haza kell őt hozni, ő adott egy külön írást is, és akkor el kellett mennem a
Belügyminisztériumba ezekkel az írásokkal, és akkor három napig odajártam, míg
elengedték az öreget. Igaz, ő akkor már 70 éves volt, így sikerült hazahozni. De a
többieket onnan kivitték Németországba.

Reich Pálné
- Hogyan került kapcsolatba a kitelepítésekkel?
- Nem voltunk kitelepítésben, csak a férjemet vitték el Oroszországba,
pedig az utolsó időben is magyar katona volt, nem német. Őt elvitték, nem is jött
vissza soha, én tovább dolgoztam, nem is gondoltam semmire. A nagyobb lányom
14, a kisebb 11 éves volt. Egyszer csak jön egy nap, hogy összeszednek, s
elvisznek bennünket Németországba.
- Mikor?
- 1948 február végén. Idejöttek egy reggel, hogy készüljünk. Nem szívesen
mentem, szerettem itthon, de muszáj volt. Két órát adtak a készülődésre. Akkor
elvittek bennünket a két kislánnyal először Kalocsára, a vasútállomásra, s még
aznap Budapestre vittek, ott volt a gyujtőtábor. Hát akkor ott voltunk két hétig.
Nagyon hideg volt. Aztán egy éjszaka elvittek bennünket a Nyugati Pályaudvarra,
bevagonoztak, s indultunk Németországba, oda ahol most az NDK van. Először
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két hétig ott is gyűjtőtáborban voltunk, aztán a 33 hajósi családot Wallheimbe
vitték. Ott sem volt hely sehol, sokan voltak kitelepítettek Sziléziából is, úgyhogy
rátelepítés volt ott is. Nagy volt a szegénység.
- Mit csináltak ott?
- Hát én mindjárt azt néztem, hogyan lehetne hazakerülni. Én voltam az
első a hajósiak közül, aki megpróbálta, elindultam a két kislánnyal. Át is sikerült
menni a zónahatáron, de aztán visszatoloncoltak bennünket. Aztán megint
elindultunk egy éjszaka. Átjutottunk a demarkációs vonalon, de nem tudtuk hol
vagyunk. Mindig kérdeztük a határban dolgozóktól, merre kell menni.
Gyalogoltunk sokat, szerencsére nem bántottak bennünket, sokan segítettek is.
Eljutottunk nagynehezen Bécsbe, s próbáltunk hazajönni Magyarországra.
Győrben volt egy gyűjtőtábor, oda vittek bennünket a határról, ott volt egy igazoló
bizottság, kérdezték miért jöttünk haza. Mondom neki: Nem éreztük magunkat ott
jól, nekünk van otthonunk, oda akarunk menni. Akkor elvittek minket Pestre,
aztán vissza Hegyeshalomra, áttoloncoltak Ausztriába. Dehát mindig csak azon
gondolkodtam, hogyan lehet hazajutni.
- Végül hogyan sikerült?
- Egy éjszaka elindultunk, átjöttünk a határon, aztán gyalog a vasút mellett
értünk Mosonmagyaróvárra. Szeptember 28-a volt akkor. Kaptunk vonatot Pestre,
onnan sikerült Kiskőrösre is utazni. Aztán gyalog Kecelre, onnan Kalocsára, majd
Hajósra. Hazaértünk.
- Mihez kezdtek ezután?
- A kisebbik lány iskolába ment, mi a nagyobbal dolgoztunk. Kezdtem
varmi, valahogy meg kellett élni, a semmire jöttünk haza. Mikor megalakult a
tanács,

beválasztottak

tanácstagnak,

azóta

mostanáig

tanácstag

voltam.

Termelőszövetkezeti tag voltam, kiváló dolgozó és nőbizottsági elnök. Úgyhogy
amennyire kidobtak, utána mégis megbecsültek itthon.
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foglalkozom, ezt szeretem, és gondolom az utolsó órámig ezt fogom végbevinni.
Most is szerveztem egy kadarka telepítést, ami országszerte egy olyan problémát
okozott, hogy azt mondják nem érdemes vele foglalkozni, mert nem éri meg. Én
azt állítom, hogy nem igaz, 100 évig is lehet a kadarka szőlőt tartani, csak nem
ilyen kordonos művelésre, és nem ilyen sortávval kell ültetni. A kadarka szőlő
csak alacsony műveléssel tudja meghozni hosszú éveken keresztül a jó termést.
- Biztostin a szülei is foglalkoztak szőlőtermesztéssel?
- Sehol az országban nem lehetett megtalálni olyan kadarka bort, mint
Hajóson. Sehol nem volt ilyen ízű, színű és zamatú, mint itt. Most 5,5 hektárt
telepítettünk, én azt mondtam a fiataloknak, hogy én megmutatom nekik, hogy
kell ezt termelni. A Hajósi Hegyközség egyesülete termeli ezt, 54 tagja van. Ha
most nem mutatjuk meg a fiataloknak, akkor utána már nem lesz senki, aki ezt a
fajtát vissza tudja honosítani erre a területre. Mert Hajós község a kadarka boráról
lett valamikor híres. A borkereskedők elvitték ezt a bort messzire. A szekszárdi
borkereskedők meg ezzel festették az ottani borokat. Hát ott is vannak jó borok
most is, és a bíborkadarkával próbálják ezt a festéket előállítani.
- A kadarka mellett mit tetszik még termelni?
- Van kékfrankosom, oportóm, van régi telepítésű szőlőm, mert én 15 évig
pincemester voltam a tsz-ben, és ott próbáltam ki, hogy ha 30% oportó és 70%
kékfrankos, akkor vegyesen egészen más, sokkal jobban kedvelik az emberek,
mint a tiszta kékfrankost. Ezt a pincét 1981-ben vásároltuk a feleségemmel. Volt
itt egy rossz présház, azt lebontottuk és újból felépítettük ezt, ismerősöktől vettük.
Az édesapámét elvették, mert mi svábok vagyunk, és voltunk, és mindent
elkoboztak. A házat, a pincét, a szőlőt. Mindent újból kellett kezdeni. Ezl945-60ig olyan rom pincefalu volt, hogy ha valaki erre járt volna, biztosan nem lenne
idegenforgalom, ha ez nem került volna értő kezekbe. Itt értenek ehhez az
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emberek, itt minden család olyan, ha nincs neki otthon bor, akkor nem is
egészséges. Itt a házakat és pincéket is mindenki olyan tisztán és rendben tartja,
ahogy azt kell. Ez itt Közép-Európa legnagyobb pincefaluja, 1200 pince van
benne. Ez egybekötött, mert itt nincs lakóház, Franciaországban van egy hasonló,
de ott vannak lakóházak is.
Ezt szeretik az emberek mert ebbe nőttek fel, itt 300 éve foglalkoznak
borral, a szüléink, dédszüleink is ezt csinálták. A borból éltek. Most már ebből
nem lehet megélni, mert 400 négyszögöl fölé nem lehet menni, csak hobbiszerűen
űztük ezt a mesterséget. És csak munkaidő után dolgozta meg a nép ezt a területet.
Sokan azt hiszik, hogy itt az emberek nem csináltak mást, mint reggeltől-estig a
csap alatt feküdtek és bort ittak. Pedig ez nem így van, nagyon sokat kell érte
dolgozni.
- Az a pince, ami a szüleiké volt, az még megvan?
- Megvan, de azt is elvették, és végül a húgomnak a fia vette meg.
Mindenki igyekezett a sajátját, vagy a hozzátartozójáét visszavásárolni.
- Vannak-e olyan régi eszközei, amit még a mai napig is felhasznál a
borkészítésnél?
- Hát olyan túlságosan régi eszközöm már nekem nincs,

mert

tönkrementek. Mint mondtam, itt 45-60-ig itt minden tönkrement, elégették, stb.
Most nálam van a pincemúzeumnak a kulcsa, mert én tagja vagyok a
Hagyományőrző Egyesületnek, ott vannak olyan régi dolgok, én tartom őket
karban. Ott vannak még régi dolgok, de nekem mindent újból meg kellett venni,
így aztán csak új dolgaim vannak. Édesapámtól is meg mindenkitől elvették annak
idején, ezért mindenkinek újat kellett beszerezni. Ma már nincs fertál, fickó, nincs
fa kármentő, hanem már műanyagból van.
- Ma voltunk a kulturigazgatóval a pincemúzeumban, mondtam neki, hogy
ezt rendbe kell hozni, mert ilyen cigánytanyára nem lehet vendégeket beengedni.
Annak rendezettnek kell lenni, tisztának kell lenni, mert mindegy, hogy régiség
vagy nem, de tiszta legyen, azokat a szerszámokat rendbe kell tartani. Az egy
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nádas pince, a tetőzetet, a falakat rendbe kell hozni. Kb. 50-60 évvel ezelőtt
építették. A cserép az csak 20-as években jött, a nád sokkal jobb volt, mert télen
melegebb volt, nyáron hűvösebb volt. De, ha tűz volt, akkor az egész utcarész
leégett. Emiatt tértek át az emberek cserepes présházra.
- Itt mindenkinek megvan a kis vendégszobája. Ha esetleg ősszel, vagy
télen ki akar jönni, egy-két baráttal, akkor be lehet gyújtani. Régen az volt a
szokás, és most is így van, hogy egyik szombaton vagy vasárnap hozzám jöttek, a
következő héten meg elmentünk a másikhoz.
És akkor a vendéglátó egy órával előbb kijött, felmelegítette a szobát, és
akkor volt kártyaparti, nótázás, beszélgetés. Sokszor éjfélig is elhúzódott a dolog,
de hát ez is kell az élethez.
- A borral mit szokott csinálni?
- Én szerződésben vagyok az IBUSZ-szal, ha nem terem meg a kívánt
mennyiség, akkor meg szoktam venni az alapanyagot és elkészítem a bort is
házasítani szoktam, többféléből csinálom.
- Van aki folytatja a borászatot a családban?
- Nincs. Az öcsém és a sógor gyerekeit szorgalmazom rá. Mindkettő apja
meghalt, és én tartom rendben a pincéjüket, tanítom őket.
- Mekkora területen gazdálkodik?
- Összesen 2800 m^ -en. Most ezzel a 400 négyszögöl kadarkával együtt.
- Általában mennyi bor van egy évben?
- Ez változó, 10 hektótól 20-ig. Mostanában sűrűn elfagytak a szőlők. Hát
nekem ebből a 1200 négyzetméterből 20 hektó megterem. Hosszú évek alatt rájön
az ember arra, hogy nem a mennyiséget, hanem a minőséget kell nézni. Erről meg
kellene győződni, ki kellene jönniük, dolgozni reggel 4-től este 8-ig, és 3-4 héten
keresztül ezt végigkísérni, és akkor kiderülne, hogy mi az igazság.
- Vannak-e titkai a borkészítésnek? Megízleltük a bort és megállapítottuk,
hogy nagyon finom!
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- Nincs semmi titok, én bárkinek elmondom, ha elfogadja jó. A
borkészítésben a hordó elkészítésétől kezdve minden benne van. Én a hordóimat,
ha észreveszem, hogy nem olyan illatú, mint kellene lenni, pl. mindig kiforrázom,
kiszárítom, kikénezem és úgy töltöm meg. Mások azt mondják, soha nem szabad
forrázni a hordót. Hát mondom mi lenne, ha az ember sem mosakodna? Én nem
értek egyet vele. Van egy apósom, aki közel 80 éves- az se fogad szót! Azt
mondja, régen is úgy csinálták és akkor is jó volt. Én a jó hordóba még a rossz
szőlőből is tudok jó bort csinálni, de egy piszkos, rossz hordóban soha nem lesz jó
bor. Ez a legfontosabb, szerintem.

Szabó Árpád
- Honnan jöttek Árpád bácsiék, és mikor?
1947 áprilisában jöttünk el a Felvidékről. Ez régen Magyarországhoz
tartozott, de amikor szétdarabolták az országot a háború után, átkerült a másik
oldalra.
Nem mondhatnám, hogy önként jöttünk, de a többiek sem, hiszen a háború
után el akarták azt a területet szlovákosítani, a munkaképes embereket
összeszedték és elvitték őket. Kiadták őket gazdákhoz, az édesapám is ott volt 6
hétig.

Később

a férfiak

hazaszökdöstek,

így

aztán

ez nem vált be

Csehszlovákiának. Később katonasággal körülfogták a községet, és családostul
vitték el a magyarokat. Emlékszem rá, hóviharban vitték el a népeket, és
mindenük ott maradt. Teherkocsikkal vitték őket, és mivel a család is ott volt, hát
nem lehetett megszökni.
- Ezek a családok ott is maradtak?
- Ezek nem. Utána került sor a cserelevelek kiosztására, akik már
belekerültek a lakosság-cserébe. Magyarország rá volt kényszerítve erre az
egyezségre. Ott kellett hagynunk a szülőföldünket. Tulajdonképpen semmit sem
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tudtunk. A háború után ezt meg lehet csinálni, hogy a népeket elviszik a
szülőföldjükről. Tulajdonképpen úgy egyezett meg a két ország, hogy annyi
embert fogad be a Felvidékről, amennyi innen Magyarországról jelentkezik. A
szlovákok voltak is ott 45 nyarán és kinézték maguknak a házat, hogy melyiket
választják, és a telepítéskor abba a lakásba mentek. Ők előre megnézték a
lakásokat, de mi nem tudtuk, fogalmunk sem volt, hova, merre megyünk.
- Összeírták ott a vagyonukat?
- Igen az föl lett leltározva.
- Azt ígérték, hogy itt ugyanolyan körülményeket biztosítanak?
- Hát tulajdonképpen nem ígértek azok semmit. A leltározásnak a
későbbiek folyamán semmi jelentősége nem volt. Itt aztán házakat kaptunk és 15
kh földet kapott egy család, de hogy ki mit hagyott ott, az nem számított.
- Mit tudtak magukkal hozni?
- Tulajdonképpen ingóságokat hoztunk, habár a szlovákok akadékoskod
tak, de azért elhoztuk. Olyan sok mindenünk nem volt, mert már előtte ott
húzódott a front és azokat a községeket kitelepítették 50-60 km-re. Az oroszok a
lovakat elvitték, nem volt semmink. így jöttünk el, 3 hétig a legnagyobb télben
erdőben voltunk sátorban. Megindult ez a hatalmas néptömeg, a lovakat elvitték,
volt egy-két lesántult ló, vén gebe -de hát a dombos vidéken azonnal elakadtak a
kocsik. A szovjet katonák nem segítettek, így aztán egyik a másik útját állta el.
Napok kellettek neki míg szétszóródott a nép a községekbe. Régi pajtákba települt
be a nép, hogy mégis száraz helyen legyen. Mire hazajöttünk mindent feléltek a
szovjet katonák. Az állatokat elvitték, a bútorokat összetörték, így indult meg az
élet a háború után. Lassan megindult az élet, az állatokat visszaszereztük, és
ezután került sor a kitelepítésre.
Aki szlováknak vallotta magát, az ott maradhatott, de az a felvidéki rész
tiszta szín magyar volt. A világháború után nem volt ott rossz sorsa a
magyarságnak. Az egy demokratikus hatalom volt, élt a Magyar Nemzeti Párt, és
nem háborgatták a magyarokat.
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De ez 47,48 után megváltozott.
Ott igyekezett mindenki a magyarságát megtartani, emiatt igyekezett
Csehszlovákia megszabadulni ettől a résztől, és igyekeztek elszlovákosítani.
Mostmár nagyon megritkult a magyarság, az iskolák is megszűntek, alig van már
magyar iskola. Itt is szerettük volna folytatni amit ott, mert egészen másképp volt
a kulturális élet, mint Magyarországon. Kis község volt a mienk 1200 fővel, de
azért volt kulturális élet. Ősszel novemberben megkezdődtek a kulturális esték,
minden második szombat este volt valamilyen előadás a kultűrházban. Oda nem is
kellett senkit hívni, mindenki tudta, hogy rendezvény van.
Működött az Ifjúsági Kör, szintén a kultűrházban. Minden nagy ünnepen,
Húsvét, Pünkösd, Karácsony szinielőadást tartottak. Ezt szerettük volna itt is
folytatni, csak nem nézték szívesen, így aztán felbomlott minden, pedig a falunak
kb. a fele eljött.
Mikor ideértünk megmutatták a házunkat, de hát laktak benne,
szervezetlen volt az egész dolog. Magyarország nem nagyon akarta a kitelepítést,
de hát mikor idejöttünk, már nem tudtak mit csinálni. Összeszedték a lakosságot
és elvitték Vaskútra. így folyt le a kitelepítés, hogy előtte volt-e valami szervezésazt nem tudom. Aztán sokan az itteniek közül elmentek Németország felé.
- Nős volt Árpád bácsi, vagy egyedül jött még?
- Előtte volt az esküvő 10-én még ott kint, és utána jöttünk ide, a
feleségemmel.
- Szülei, vagy egyéb rokonai kint maradtak, vagy átjöttek?
- A szüleim is eljöttek, de a feleségem szülei maradtak. Mi ott is
földműveléssel foglalkoztunk, és itt is. Azzal a földel, amit a hajósiaktól elvettek.
Vesztünkre nekünk adták, egy kulákét, aztán kuláklistára vettek bennünket. Jobb
lett volna ha egyáltalán nem adtak volna földet se. Mi szenvedtük meg azt a
földet, mert a hajósiak elmentek pénzt keresni az állami gazdaságba, ide-oda, mi
meg küszködtünk a földdel és nyögtük a beszolgáltatást. így küszködtünk, amíg a
tsz-esítés meg nem történt.
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- Milyen volt a kapcsolat a svábok és a felvidékiek között?
- A jófene tudja, olyan nagy ellenségeskedés azért nem volt. Ők is
beletörődtek,

megértették,

hogy

miről

van

szó,

így

aztán

nem

volt

ellenségeskedés.
- Mi lett azokkal, akiké a ház volt, ott maradtak?
- Nem, egy asszony volt csak a mi lakásunkban, a fia a fronton volt, de
aztán hazajött, hamarosan meg is halt, a férje már előtte, az asszony meg
elköltözött a rokonaihoz. Ami volt neki bútor, meg ilyesmi, azt odaadtuk
természetesen.
- Mivel foglalkoztak, szőlőt termeltek, vagy mást?
-Volt szőlő is, mást is termeltünk, de mindig cserélgették a földeket,
áldatlan állapot volt. A cél az volt, hogy megmunkáljuk a földeket.
- A téeszesítés az hogy zajlott le?
- Megkezdték a szervezést mindjárt, 1949-től szervezték, de a felvidékiek
meg a hajósiak nem akartak belépni. 52-ben léptünk be, a felvidékiek túlnyomó
részével együtt. Először I.-es típusú termelőszövetkezetek jöttek létre, és utána
került sor a Ш-as típusúra. Négy tsz volt, abból 3-ban túlnyomórészt felvidékiek
voltak, és egy volt a hajósiaknak.Ez azért volt így, mert addigra már a hajósiaktól
elvették a földet, így aztán a felvidékieknek volt több földjük.
- 1956-ban a tsz feloszlott, és az I. típusú szövetkezetek alakultak, annak
voltam én az elnöke.

Amikor 59-ben újból megalakították a termelő-

szövetkezeteket, annak lettem a főkönyvelője, utána üzemgazdász lettem, és úgy
mentem nyugdíjba.
- Akkor végül is be tudtak illeszkedni itt a faluban?
- Hát be, mert kénytelenek voltunk, Megvoltunk régen is és most is.
- Valamennyire összetartanak a felvidékiek?
- Összetartanak az idősebbek, csak nagyon kevesen vagyunk már, a
fiatalok pedig beilleszkedtek már.
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Kanda István
- Bodrogszerdahelyen, 1921. április 23-án születtem. Ott jártam ki a 8
általánost. Utána szőlőtelepen dolgoztunk, ahol apám vincellér volt. Ez 1942-ig
ment. Mikor a háborúnak vége volt, 1945-ben népszámlálás volt, ki milyen
nemzetiségűnek vallja magát. Mi magyarok voltunk, mindig annak vallottuk
magunkat, előtte ebből semmi hátrányunk nem volt a csehek alatt. Utána
hallottuk, hogy viszik a magyarokat Csehországba. Egy pár családot el is vittek.
Gyalog jöttek onnan haza. Mi is féltünk, hogy elvisznek bennünket. De közben
megkaptuk a fehér lapot, hogy elvisznek minket Magyarországra. Ezt 46-ban már
elküldték. Mi nem hittük el. Nem kellett ezután már adót fizetni. 1948-ban jöttek a
teherautók, rakodóval és szállították a népeket.
- Akkor már tudták, hogy hova mennek?
- Pontosan még nem. A vonaton adták már meg a lakásszámot. Kiskőrösről
szállítottak ide bennünket. A házban már telepesek laktak, nem svábok. 2 nap
múlva költöztek el. A hajósiak nem fogadtak bennünket szívesen. De el is lehet
képzelni. Még most is vannak jelzők, hogy felvidéki. Idő kellett, hogy
összeforrjanak az emberek. Mondták, hogy minek jöttünk ide. Hát nem
jószántunkból! Sírtunk hetekig. Mikor megérkeztünk nem is akartunk kipakolni,
mert azt hittük, hogy visszavisznek bennünket, úgysem maradunk itt.
- Megkapták azt, amit otthon hagytak?
- Nekünk tiszta új 3 szobás lakásunk volt otthon, itt meg kaptunk egy
vályogházat.
- Gondoltak rá, hogy visszamennek?
Nem lehetett! 2 családnak sikerült összesen. Voltunk már otthon
látogatóban. Tartjuk a kapcsolatot a rokonokkal. Most már megvagyunk a
svábokkal, egy a sorsunk. Másképp van már. De a tótokat sem fogadták örömmel
nálunk, nem társalogtak velük. Szegények voltak, kaptak az államtól segítséget.
- Összetartottak a felvidékiek?
236

- Igen, főleg a falubeliek. De nem egy helyre kerültünk. Szórakozni nem
nagyon jártunk. De a határban együtt dolgoztunk, templomba együtt jártunk.
- Megszoktak itt?
- Én már nem mennék haza. Itt ismerjük az embereket. 40 év után az
otthoniakat sem ismerjük meg.

Soltész Gézáné
- Zemplén megyéből,

Bodrogszerdahely községből jöttünk.

1948

szeptember 26-án értünk ide.
A csehszlovákok jelölték ki, hogy kinek kell átjönni, minden magyarnak
adtak egy kitelepítő levelet. Az az igazság, hogy nem is vettük komolyan. Egyszer
csak jött egy csoport, magyarországi szlovákok Tótkomlósról. Akinek földje, háza
volt azokat kiválogatták. Adtak egy kérdőívet, amit ki kellett tölteni, hogy kinek
mennyi a földje, mivel rendelkezik. Egy vasárnap reggel beállítottak a teherautók,
aki nem jött önként, annak földobálták a cuccát. Nem is mondták meg, hogy hova
visznek. Minden mozdíthatót feldobáltunk a teherautóra, ami beépített volt azt ott
kellett hagyni. Minket beraktak a vagonba. 37 család jött arról a helyről. Ez volt a
legutolsó telepítés. Egy hét múlva lezárták a telepítést.
Minden ingóságot, állatokat, takarmányt magunkkal hozhattunk. Este 8-ra
értünk Kecelre, ott mondták, hogy Hajós, azt sem tudtuk, hogy hol van. Nekünk
azt mondták, hogy szlovákokat odahoznak, minket visznek a helyükre. És nem
úgy volt. Mert ebben a lakásban előttünk már két telepes család lakott, azok
teljesen tönkre tették. Akkor a németek valahogy visszaszerezték a házukat, és
amikor minket hoztak, akkor megint kirakták őket. A gyerekük úgy sírt. Ezt nem
lehet elmondani, csak átérezni. Hibátlan emberek és kidobták őket mint a
kutyákat. Nekünk minden rokonunk ott maradt, egyedül minket raktak át ide.
Ezért volt nagyon nehéz, mert nem volt senkink.
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- Hogyan fogadták magukat a hajósiak?
- Nagyon nehezen, a férjem könnyen beilleszkedett, mindjárt beszervezték
focizni. Amúgy nagyon sok felvidéki család tönkre ment itt. Ellenségeskedés is
volt. Itt már voltak alföldi telepesek, volt, hogy a hajósiakat - az ebédtől állították
fel, ahogy voltak úgy - át kellett adni a házat, a pincét borral együtt. Először egy
kalap alá vettek bennünket a telepesekkel. Voltak olyan lakások, ahol 4-5 család
lakott együtt.
Mikor már a tsz-esítés volt, svábok és fölvidékiek összefogtak jobban.
Ott már csak annyi probléma volt, hogy ha az asszonyok a brigádban
dolgoztak , ha volt 20 asszony magyar meg 20 asszony német, akkor azok egész
nap németül beszéltek. Ilyen nehézségek voltak. Az igazság az, hogy a tszesítéskor a fölvidékiek kezén volt a föld. Sokan voltak akik fölajánlották a földet,
és elmentek. A fölvidékiek közül nagyon sokan elmentek, nem tudták elviselni ezt
a megvetést. Azok mind a határ mellé költöztek. így jöttek vissza a hajósiak.
- Akik itt maradtak, mért maradtak itt?
- Én ugyanúgy éreztem magam mint Felvidéken.
- Mivel foglalkoztak?
- Iparosok voltunk, apám szabómester volt és földünk is volt.Ugyanannyit
kaptunk, amennyi otthon volt. Kiváltottuk az iparengedélyt. Utána a földdel
bekényszerítettek bennünket a téeszbe. Akkor hagytuk abba az ipart.
Azért szokatlan volt ez a vidék nekünk, mert a felvidéki dombos vidék
sokkal szebb, barátságosabbak voltak az emberek, bár a dunántúli nép is
barátságosabb, mint az alföldi. Eleinte nehéz volt. Még a házasság is A hajósiak
nem vették el a felvidéki lányokat. Azt kinézték a többiek, a hajósiak. Most már
megszűntek az ellentétek. A lányunkat is minden ideköti. Nincs már probléma.
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Gál János I.
- Hát olyan túl nagy probléma nem volt. Hát olyasmi volt, hogy itt voltak
pincék, és köztük is volt olyan aki be szokott csiccsantani. Hát ha részeg legények
belekötöttek, jól elverték, pl. az öreg Szabó Lajos bácsit, bár ővele voltak más
problémák is.
Mi felvidékiek megbarátkoztunk hamar a helyiekkel, mert mezőgazdasági
munkában mi előbbre voltunk, mint ők. Mert ők a szőlőhöz értettek, a búza
termelés pl. nem ment olyan nagyban mint nálunk. Van itt egy tanító, az is azt
mondta, hogy a búzatermelést a felvidékiek hozták be. Az ő búzájuk olyan rossz
volt, nem volt olyan tiszta, mint a mienk
Én egy hajósi mellett kaptam 2 kh földet, amikor búzát vetettem, ő szántott
éppen, hát nagyon nézte, adtam neki a vetőmagból, de megmondtam, hogy külön
vesse, és külön is csépelje ki.
Azért még most is azt mondjuk, hogy megyünk haza, ha rokonlátogatóba
megyünk. A gyerekek közül a harmadik gyerek nem értette soha, hogy ez mit
jelent, mert ő már itt született.
- Ha lehetne most visszatelepülni, visszamennének?
- Hát az életünk javarészét itt éltük le, itt van a család is , hát nehezen
mozdulnánk most már. A szülők is itt vannak eltemetve, nagyanyám is.

Szabó László
- Szóval hogy mi mindenen mentem keresztül életemben? Én nem itt
születtem, hanem Pozsony megyében, Diószegen, 1916. július 18-án. Bizony már
akkor is kutya világ volt, mert az első világháború közepe volt, apám kint a
fronton, anyám a két öreg szülővel, s a gyerekekkel, én a harmadiknak születtem.
Na , apám tizennyolc őszén hazakerült, éhezni nem éheztünk, de ha nem is
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koplaltunk nem ettünk eleget. Építeni, ruházkodni arról szó sem lehetett. Pozsony
magyar királyi koronázási város volt, még senki sem tudta, hogy nem
Magyarországhoz fog tartozni. Tizenkilencben ősszel jöttek aztán be a szlovák
katonák, s kezdtek ott dirigálni, hogy az Csehszlovákia lesz ezentúl. A katonák
jobban csak csehek voltak és morvák. Addig szinte senki nem irányította azt a
területet. Megvolt a régi bíró és az előjáróság, a jegyző és minden magyarul ment.
Amikor bejöttek, szlovák vezető lett a községházán és csehszlovák pecsét került
az iratokra.
A család földműveléssel foglalkozott, ott megélt egy család 8-10 holdon
is. 1938 szeptemberében aztán visszacsatoltak bennünket, de az az igazság, hogy
utána rosszabbul, s nehezebben élt a nép. Aztán ugye visszakerültünk, s jött ez a
lakosságcsere. Nahát ilyen lehetetlenséget, ilyen kárt még soha nem csináltak.
Mert ez mindenkinek rossz volt, de a népnek leginkább. 1947 elején kaptuk meg a
papírokat. Diószegről a falu 80 %- ának el kellett volna jönni. Már minden a
földben volt, mindent elvetettünk, nemcsak őszit, de sok tavaszit is. A levélben
annyi volt, hogy a két kormány önkéntes alapon lakosságcserét végez. Nohát ott
aztán senkit nem kérdeztek, hogy el akar-e jönni. Tótkomlósról már január
februárban ott voltak, nézni a helyet, hogy hova jönnek. Hogy minket hova
visznek, nem tudtuk. Azoknak a testvéreimnek, akik már elköltöztek, nem kellett
jönni. Mert a szülők voltak kötelezve, s mi velük voltunk az öcsémmel, nekünk is
jönni kellett. A kitelepítési végzéshez, amit kaptunk, járult egy kiegészítés, az ott
élő családtagokra vonatkozott, név szerint adatokkal, hogy kinek kell még jönni.
Nagymácsédról, a szomszéd községből már három nappal előttünk elvitték az
embereket. Sokat onnan Hartára vittek, aztán tőlünk is és Somorja környékiek is
sokan élnek ma is Hartán.
Aztán nem tudtuk, hogy minket mikor fognak vinni, az nem volt a rajta a
papíron, vártunk. Mindent szabad volt elhozni, ami nem volt földbe építve. Úgy
indították a transzportokat, hogy nappal pakoltak, éjjel, 11 óra éjfél körül aztán
elindultak.
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Mi 1947. április 17-én kerültünk sorra. Sok ferdeség volt azért. Például
apám szövetkezeti vendélős volt Diószegen. Épp aznap írta az újság, hogy apám
megérkezett Hartára, s az ottani szövetkezeti vendéglőt kapta meg vezetésre.
Közben meg ott feküdt betegen, mert előtte agyvérzést kapott. A kitelepítési
bizottsághoz orvos tartozott, aki megvizsgálta a betegeket, hogy mehetnek-e.
Apámról is megállapították először, hogy nem szállítható, aztán másnap mégis
csomagolni kellett, s elszállítottak bennünket. Mikor minden bent volt a
vagonban, apám egy díványon feküdt, őt hoztuk utoljára díványostul. Ö nem is
tudta, hogy utazunk. Nekünk öt vagon volt kijelölve. Fél 11-kor indult a vonat
velünk, reggel értünk Szobra. Ott fogadtak bennünket nagy csinnadrattával, hogy
hazajöttek testvéreink. Nahát mi otthonról jöttünk el, már a dédapám is ott élt
Diószegen. Aztán megindultunk Kalocsára. Még mikor odaértünk is azt hittük,
hogy Hartára visznek bennünket. Ott azonban már megteltek a helyek, s Hajós
volt a következő kijelölt falu. Ott mondták minden családnak, hogy Hajóson hova,
kinek a helyére fog költözni. Akkor megérkeztünk ebbe a házba, ahol ma is
lakunk. Megtudtuk, hogy ez sváb község, s hogy még éjjel, vagy előtte nap vitték
el a benne lakott sváb embereket. Mikor idejöttünk, voltak a faluban idevalósi,
magyarországi telepesek. Hát azoknak nem tudok megköszönni semmit, de a
sváboknak sok mindent köszönhetünk, hogy befogadtak, s úgy fogadtak be.
Voltak ezek között a telepesek között olyanok is, akik már harmadik házat élték
ki. Itt, velünk szemben is egy olyan lakott. Aztán innen is elment.
Akik helyére mi jöttünk, azokat Vaskútra vitték el. Egy öregember, a fia,
felesége és a gyerekei éltek itt. Az öreg

nem ment el, hanem itt bujkált a

környéken, ahogy később megtudtuk, a pincéjében is. Egyszer egy estefelé
kimentem, s fogadott rendesen, kérdezte, hogy maradhat-e a pincében. Én
mondtam, hogy nekem a pince nem kell, lakjon ott. Ott is lakott, majd csak mikor
megbetegedett idevettük magunkhoz, aztán a fia vitte el, s gondoskodott róla.
Ezeket az embereket már miattunk kellett kitelepíteni. De ez még mindig nem volt
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olyan, mint az alföldiek. Azok a telepesek mindig csak a készet várták, a
semmiből akartak sokat, de dolgozni nem.
Kaptam hét hold földet, egy hold szőlőt, dolgozni kezdtem. Apám még az
év júliusában nagyon megbetegedett megint, nem is kelt föl többet, meghalt.
Utána karácsonyra anyámat is eltemettük.
A mi környékünk Nagymácséd, Diószeg katolikus volt, de a többség, a
Léva környékiek reformátusok. Jött is velük a papjuk, akit Léváról telepítettek ide.
Nahát szóval mi gazdálkodtunk, és éltünk valahogy, bár negyvenkilencben
mikor téeszesítettek, a tagosítással rosszul jártunk. Betáblásították a mi földjeinket
is, amit pedig előtte feljavítottunk. 1949-ben alakultak itt a téeszek, júliusban
kezdték agitálni a telepesek a maguk közül valókat. Két tsz alakult, de tiszta
telepesekből. Ezek még a gyerekeket is beíratták, hogy több legyen a létszám, így
ezer tag összeszedett 1100 hold földet. De a munkaerő 150 holdra se lett volna
elég, azt hitték, hogy azok a jó földek maguktól is teremnek. Nem volt állatuk,
nem voltak eszközeik. Már ősszel nem tudták bevetni a területüket. Tavasszal a
felére csökkent a tagság. Szóval munka nélkül a jó föld sem termett, de tőlünk
elvették. S az a sok beadás is ugye. És megmondták, hova, mit, mennyit kell vetni.
Nem voltak ezek könnyű idők.

Kocsis Sándor
- Mi nem önként jöttünk ide. Bár ott lennénk, ahol most a rokonok vannak,
sokkal nyugodtabb lennék, hogy ott lehetnék a testvérek körül. Mai napig sem
tudjuk,

hogy miért jött ránk ez

a szerencsétlenség?! Ott vannak az

unokatestvéreink, nagybátyánk, nagynénénk -hogy mi miért vagyunk itt, nem
tudom. Bűnösök lettünk volna, miért? -és akik ott maradtak azok miért nem?
Akkoriban mesélték, hogy a felsőbb vezetésnek valami meg volt ígérve, de hát ezt
nem tudhatjuk mi.
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- Tessék pontosan elmondani, hogy melyik faluból érkeztek ide?
- Csehszlovákia, Szőlőske községben születtem és ott nőttem fel, iskolába
jártam 8 évig. 1948-ban jött a kitelepítés, akkor kerültünk át Magyarországra. 48
október elején jöttünk ide. Ezt nem tudom milyen egyezmény volt, hogy ilyen
nemzetközi, vagy államok közötti, vagy nem tudom milyen, az a lényeg, hogy
paksamétánk, papírunk van annyi, hogy csoda.
Ezek meg is vannak. Meg tudom mutatni, csak meg kell keresni. Volt
leltár jobbra-balra. 1948. szeptember második felében vittük haza szekérrel a
krumplit és akkor a szomszéd

faluban voltak szerdahelyiek, ilyen fuvaros

kocsikkal érkeztek. Édesapámmal mentem haza, és mondtam neki, ezek is jó
helyre mentek. Mert mi már akkor Magyarországtól el voltunk zárva. Másnap már
a bodrogszögieket hurcolták is az állomásra. Telepítették már őket ki. Hurcolták
őket a berakodó állomásra. Másnap miránk került a sor.
- Nem szóltak előre, hogy pontosan mikor lesz?
- Annyit tudtunk, hogy ki leszünk telepítve, de hogy miért, azt nem tudtuk.
Ezt sem tudjuk, miért lettünk kitelepítve, mert az édesapámnak az öccse az pl. ott
maradt. Akik szemben laktak, azokat sem hozták el. Csak nekünk kellett jönni.
- Mit hoztak magukkal?
- Mindent ami mozdítható volt. Ami le volt ásva azt nem szabad volt
mozgatni.
- A faluból hány családnak kellett eljönni?
- A mi falunkból hétnek. Ez egy tiszta magyar falu volt, és a többiek ott
maradhattak. Hogy miért minket telepítettek ki, azt nem tudom.
Névről el tudom mondani, hogy kik jöttek el, habár ebből többen
visszamentek Sátoraljaújhelyre, Gergely Gyula, Szabó Sándor, Tóth Sándor,
Ignecz András, Nagy János nevű otthon maradt, mert egy hirtelen kapcsolat jött,
házassági kapcsolat aznap esküdtek mikor minket elhurcoltak, és kaptak egy nap
halasztást. Aztán jöttek a bodrogszögiekkel és ezért kerültek Nemesnádudvarra,
nem Hajósra, mint a többi szölőskei. De már csak két család van itt belőlük.
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- A többiekkel mi lett?
- Az elején még nagyon összetartottak a felvidékiek, 3-4 család, itt a
szomszéd házakból és a faluból valók is. A fiatalok cimboráskodtak, az idősebbek
pedig beszélgettek. Nem úgy mint téli estéken a szülőföldemen, mert ott a nők
kendert fontak, utána pedig szőttek, a mai fiatalok ezt már nem is tudják. Ha
meglátnátok

azt

a

régi

szövőszéket,

vagy

hogyan

dolgoznak vele

-

csodálkoznátok. Múzeumban még lehet ilyet látni, de nem látjátok, hogy hogyan
dolgoznak vele. Még az én anyám is szőtt és font, de ezt kb. 51 után ő

is

befejezte. Nem tudta átadni ezt a tudást, és abbamaradt. Nahát a felvidékiek is
szétszóródtak lassan. Mi is nehezen szoktunk meg.

Szabó Vilmosné
- Hát mi a felvidékről jöttünk, 1947. április 16.-án, Vámosladányból.
- Sokan jöttek abból a faluból? Mekkora falu volt?
- A faluban 390 ház volt, kb. 60 család került kitelepítésre. Először a népes
családokat hozták, de végén már hozták az öregeket is egyenként, az is egy
családnak számított. De még előtte is. Azt az oroszok csinálták. Ott találkoztak
össze a németekkel, és akkor minket 30 km-rel arrébb költöztettek. Hát ez örök
emlék marad. Jöttek a gépek, lovakkal, kocsikkal, a jó lovakat elszedték, csak a
beteg, öreg lovakat hagyták meg a falunak.
- Az áttelepítésnek milyen előzményei voltak?
- Kb. egy évvel előtte már beszélték, de azt hittük, hogy ez nem igaz. És
akkor egyszer csak hozták a levelet, hogy költözni kell. Hát ez hosszú levél volt,
nem emlékszem rá pontosan. Valami olyasmi volt, hogy azt a földet amit
otthagyunk, azt itt Magyarországon is megkapjuk.
Hát mindet nem kaptuk meg, mert 15 kh-nál többet nem lehetett,
bármennyi is volt előtte otthon. De hát ez nem segített rajtunk. Mert aztán be
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kellett menni a tsz-be, és ott dolgoztunk. Hát nem olyan kedvvel dolgozik az
ember a máséban, mint a sajátjában. Kerestünk egyébként a tsz-ben szépen. A
férjem nagyon beteg volt, ő a disznókat etette, én meg besegítettem. De
elrontottuk, mert akkor még fiatalok voltunk és nem számoltunk arra, hogy
egyszer majd nyugdíj is kellene, és ezért nem voltam tag csak besegítő, így elment
a nyugdíj is.
- Amikor át tetszettek ide jönni, hogy fogadták a hajósiak a jövevényeket?
- Nem mondhatom, hogy örömmel, hiszen el kellett nekik innen menni.
Mikor idejöttünk itt volt egy rendőr, itt aludt és vigyázott. A gazdaasszony azért
sírt, hogy el kellett hagyni a nagymamát. 10 napig együtt voltunk, mert beteg volt
a kisfiúk, együtt dolgoztunk a földeken, megmutatták, hogy mit hogy kell. Nem
voltunk velük, sőt a mai napig sem vagyunk velük rossz viszonyban. Látták, hogy
mi mindent hoztunk, nem azért jöttünk ide, hogy tőlük valami kellett volna.
Mondtuk is, nekünk nem kell semmijük. Hoztunk tehenet, lovat, disznókat,
baromfit, mindent hoztunk. 10 napig itt voltak, mert beteg volt a kisfiú, ezért nem
tudtak elmenni. Aztán elvitték őket Vaskútra.
Akkor az nagyon szomorú eset volt, mert én is haza kívánkoztam a
szüléimhez. Az idén is voltam otthon kétszer, de a régi seb mindig felszakad. Mert
a közmondás is azt mondja: "mindenütt jó de legjobb otthon"!
- Hogy éltek egymással a hajósiak, meg a felvidékiek?
- Később már jobb volt. Már 40 éve itt vagyunk, már nagyon régen
dolgozunk együtt a hajósiakkal. De ha kettő együtt van még magyarul nem beszél,
ez nagyon fájó és nagyon szomorú.
A férfiak azok nem, tudnak az asszonyok is magyarul, de ha jövünk haza
hároman, és abból kettő sváb, már nem beszélnek magyarul. A fiatalok azok már
magyarul beszélnek, de az ilyen korúak mint én, azok nem.
- Rosszul érzi magát a faluban?
- Ha ők itthon vannak, akkor azért mindjárt más a helyzet. Az unokák
sokat voltak itt, de mostmár nagyobbak és inkább a szülőkkel vannak. Mert ők ott
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élnek Csehszlovákiában. Az unokák és a lányom is aki 11 hónapos volt, mikor
idejöttünk, ő volt a legkisebb. A nagymamánál megismerkedett egy fiúval, és
feleségül ment hozzá. De ő még magyar állampolgár.
Most azért rossz, hogy ott van a kisunokám, meg a kis aranyos dédi és nem
láthatom őket mindig. Voltam otthon a keresztelőn is, aztán eladtuk az édesapám
házát, akkor is láttam őket. De ők meg már ott vannak otthon.
Amikor idejöttünk fiatalok voltunk, csak jobb volt, de mostmár öregek
vagyunk, nem olyan jó semmi.

Tóth Lajos
- Honnan tetszetek jönni, melyik vidékről?
- Tóth Lajos vagyok, születtem 1904-ben Tergenyén. 1947 áprilisában
jöttünk ide, Tergenyéről az Ipoly és a Garam közötti területről, feleségemmel,
lányommal, édesanyámmal. 43 éves voltam akkor.
- Áttelepítették önöket?
- Igen, a fehér levelet már ott megkaptuk, és rá volt írva, hogy magyar
állampolgárok. Én szerettem volna visszamaradni, az ottani szlovák jegyző oda is
üzent, a sógorommal, hogy ha 50.000 koronát leteszek, akkor maradhatok.
Visszaüzentem, hogy

én

70-et

adok, de biztosítson engem,

hogy

ne

mozdíthassanak meg. Akkor én és egy másik ember ügyében elmentek
Pozsonyba, de vissza is jöttek eredménytelenül. Na és akkor el kellett jönni, éjjel
megszállta a katonaság a falut.
- Milyen munkát végeztek kint, mivel foglalkoztak?
- Földművesek voltunk
- Mit hoztak el onnan?
- Ami mozdítható volt, azt mondták azt el is hozhatjuk. Én 7 vagonnal
jöttem. A lovakat elvették, és megtiltották, hogy bármilyen állatot is vegyünk
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vagy eladjunk. Én elmentem a szomszéd járásba Ipolyságba vettem két lovat 3
éveseket. Haza hoztam őket, hétfőn már kora reggel két csendőr ott volt, és
elvitték a tanácsházára, vittem a passzusokat, mert tudtam, hogy erről van szó.
Visszaadták a passzusokat a tanácsházán és én eljöttem haza, gondoltam mostmár
tiszta a levegő. Másnap jött megint a két csendőr, kérte a passzusokat én nem
adtam oda, mondtam, hogy már látták. De akkor már pakolni kellett, mert nem
engedtek egy napot se. 13 család jött el akkor. Amikor hurcolkodtunk, a rokonság
segített, mert én nem lehettem ott mindenütt. Én mentem ki utoljára a lovakkal
kb. 5 kilométerre volt az állomás -már vártak ott és kérték a passzusokat.
Odaadtam, az állatorvos zsebrevágta azt a kettőt amit vettem, és nem is adta
vissza. Elkezdték a csendőrök a lovakat kifogni, akkor aki az istrángot vette le,
ellöktem és nekem szegezte a puskát a csendőr. Akkor még én is jól bírtam ám
magam.Én is katonaviselt ember voltam, tudtam hogy a fegyverrel nem lehet
játszani.
Hagytam, el is vitték azt a két lovat.
Elvitték a lovakat, és volt ott egy magyar megbízott, azt mondták, majd
jegyzőkönyvet vesznek fel. Mikor ide jöttünk, itt is jegyzőkönyvezték, akinek volt
valami baja. Már volt vagy három jegyzőkönyvünk. De én nem nyughattam, utána
három héttel kaptam magam és elmentem Pestre az Áttelepítési Bizottsághoz, a
nevére már nem emlékszem. Azt mondja ott egy doktor, na veszünk
jegyzőkönyvet, mondom nekem már elegem van, van egy csomó belőle, hát akkor
mit csináljak magával -mondta. Tessék felhívni Pozsonyba Berecz Kálmánt ebben
az ügyben. Meg is tette, amikor vége volt a beszédnek, megígérte, hogy
intézkednek, és megkérdezte, hogy megnyugodtam-e. Hát ha itt lesznek a lovak,
akkor megnyugszok. Feljegyezte az itthoni címemet. Két nap múlva jött a távirat,
hogy azonnal menjek a csikók ügyében Pestre, őhozzá. Elmentem, utána
lementem Szobra a szerelvény elé, két nap két éjjel vártam, mire megjött a
szerelvény, és vele együtt

a lovak. Ez a szerelvény jött Dunántúlra

Kőszeghidegkútra. Odaértünk, én le akartam őket venni, de azt mondták, ezért
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nem lehet egy vagont kiállítani, Kőszeghidegkúton a hatóságoknak jelentettem a
dolgot, és ott adtak egy autót, és a Dunán Meszesnél átjöttünk és hazahoztuk a
lovakat. Először úgy volt, hogy Nyíregyházára megyünk, nem tudom, hogy
változott meg, végül ezt a 13 családot idehozták. Mi először egy másik házat
kaptunk, de ott nem volt hely az állatoknak, utána kaptuk ezt.
Mint parasztgyerek hamarosan munkához láttam, ültettünk kukoricát, bár
későn volt egy kicsit. Kaptunk földet, jóba voltunk egy gazdával, és közösen
dolgoztunk.
- Voltak olyanok akik visszamentek?
- A mi falunkba nem, de többfelé elmentek. Akiknek maradt ott rokona, az
visszament, vagy másik helyre ment.
- Milyen vallásúak voltak?
- Református.
- A svábok azok katolikusok voltak, és volt itt református egyház akkor?
- Először nem volt, de később már olyan sokan voltunk, hogy volt egy
imaház. Az annyira tele volt, hogy nem is fértünk be.

Rostás Aladár
- 1923-ban születtem Magyardiószegen. Ez is magyar falu volt. Galánta
volt a járási község. Parasztszármazású vagyok. A családom mezőgazdasággal
foglalkozott. A rokonok között pedagógusok és papok is voltak.
- Hogyan tudták meg hogy áttelepítik magukat?
- A tudat már formálódott, mert már kinéztek bennünket. Utána kaptunk
egy fehér lapot. Mi a 3. telepítéssel kerültünk onnan el. Először a szegényebb
magyarokat deportálták a Szudéta vidékre, ez 1946-ban volt. Utána a svábokat
vitték el, nekünk sváb rokonaink is voltak. Minden ház elé odaállt egy cseh
csendőr, azok vitték el őket. Utána kaptuk meg a fehér lapot. Akkor már magyar
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állampolgárnak számítottunk. A szüleimmel, 3 testvéremmel jöttünk át. A papíron
nem volt rajta, hogy hova hoznak bennünket. Azt tudtuk, hogy a mozgatható
ingóságokat Magunkkal hozhatjuk, ez rajta volt a papíron. Leltárt csináltak a
vagyonról, a birtokív szerinti ingatlanról, a

mozgatható dolgokról.

Ezt egy

magyar-cseh bizottság csinálta. 17 vagonnal jöttünk át.
- Mikor tudták meg, hogy Hajósra kerülnek?
- Pesten bennünket még zeneszóval fogadtak. 1947 április 17-én már itt
voltunk Hajóson. Pestről Kuszentmiklósig jutottunk el , ott kiírták, hogy kirakodó
állomás: Baja. Mire onnét elindultunk, kirakodó állomás Kalocsa lett. Még akkor
se tudtuk, hogy hova megyünk. Aztán onnét hordtak bennünket Hajósra. Kalocsán
ráírta egy ember a vagonunkra, hogy 856. Megkérdeztem, hogy miért írja rá? Ő
mondta, hogy Hajóson a 856-os házszámba kerülünk. Itt a templomnál volt egy
ember, aki eligazította az embereket. Ide jött egy ember ( mert volt itt egy rossz
ló), akkor tudtuk csak meg, hogy svábok voltak itt, mi azt hittük, hogy szlovákok
helyére hoznak bennünket. Másnap idejött a volt gazda. Hallom, hogy németül
beszélnek, így tudtuk meg, hogy kinek a helyére jöttünk.

Mészáros Vince

- Honnan jött ide Hajósra?
- Édesanyámmal, a feleségemmel é s a fiammal jöttünk Nagymácsédról,
Pozsony megyéből. 41 éves voltam akkor.
A minisztériumból értesítettek, Pozsonyból, hogy el kell jönnünk.
Novemberben kihordták a fehér leveleket. Azt mindig kellett magunkkal hordani,
mert akkor Csehországba deportálták az 5 holdon aluli földdel rendelkezőket.
- A faluból hány családot hoztak el?
- 104-et. Hartára, meg Baranyába is vittek.
- Az ottani házukhoz képest milyet kaptak?
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- Ugyanakkorát.
- Üres volt már a ház mikor idejöttek?
- Nem, még itt laktak a svábok. Éppen hurcolkodtak kifelé.
- Hogyan fogadták a falubeliek a felvidékieket?
- Jobban mint a telepeseket. Azok mindent elvittek, ami mozdítható volt.
Tudták, hogy mi nem jószántunkból jöttünk. De nem olyan világ volt, hogy a
svábok mertek volna valamit csinálni. Az még örült is akinek fölvidéki ment a
házába.
- Nagymácsédon tudták, hogy hova viszik magukat?
- A vagonban tudtuk meg. Unokatestvéreim maradtak ott. De a faluban
kevesen maradtak ott, több mint felét deportálták a Szudéta-vidékre. Két évig ott
voltak, aztán hazaengedték őket. Most már 7-8 család maradt itt a faluból. 7-8 év
múlva 1 család haza is ment, mert ők idősek voltak. Kezdetben olyan nagy
honvágyam volt, nehezen szoktam meg. De nem lehetett visszamenni. Egyszer
már a vagon is ki volt állítva, hogy megyünk haza. Akkor beleszólt a tsz- elnök. Ő
is szeretett volna elmenni, és azt mondta, csak úgy mehetünk el innen, ha a tsz-be
belép helyettünk valaki. A házigazdánknak fölajánlottuk a házat, hogy minden
térítés nélkül odaadjuk neki. Ez 52-ben volt, csak álljon be helyettünk a tsz-be.
Gondolkozott rajta, másnap mondta, hogy nem áll be, így nem mentünk el. Nem
bántam meg ezt sem. Itt is volt elég sok felvidéki. Az ember amit nagyon
szeretne, az általában nem sikerül. Én nagyon szerettem volna innen elkerülni.
- Hogy fogadta, mikor a fia német lányt vett feleségül?
- Nem szóltam bele. Én nem vagyok gyűlölködő. Nem volt köztünk semmi
viszály. Én végül is megértem őket, mert amikor az embernek egy élet munkáját
elveszik, az borzasztó. A menyemnek az apja is elmondta, hogy milyen nehezen
építették fel a házat, mikor felépült, akkor elvették.
- A faluban hogyan fogadták a vegyes házasságokat?
- Sokáig nem volt ilyen. Még a felvidéki fiúk vettek el hajósi lányokat, de
fordítva nemigen. Azelőtt még a szomszéd községből sem házasodtak. Mostmár
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azért máshogy van. Most már összekeveredett a nép. Az nagyon nehezen ment,
hogy hajósi fiú vegyen el felvidéki lányt. Most már. hogy sokan ott voltak és
látták, hogy nem azért jöttünk, mert nem volt megélhetésünk. Nem volt olyan
szegény senki, hogy valamiben nélkülözött volna. Ott minden megterem azon a
vidéken.
- Hogy érzi magát ma a faluban?
- Nem érzem ugyan rosszul, mi is megbecsültük a hajósiakat, ők is
megbecsültek minket. Ideig-óráig lehet, hogy rosszat mondanak egymásról az
emberek, de ha hosszabb ideig együtt élnek akkor megismerik egymást.

Szunyogh Béláné
- Honnan kerültek ide?
- Léváról, Zseüc környékéről, a Garam mentéről. Ez híres folyó volt.
Második kis Alföldnek mondták, ahol mi laktunk. Ez Csehországban volt, aztán
38-ban visszafoglalták a magyarok, jött a háború. 47-ben pedig minket
áttelepítettek. Mindent otthagytunk. Jól éltünk, semmi bántódásunk nem volt a
csehek alatt. Hanem a front, a szlovákok, azok voltak a kutyák. Azok nem akartak
minket visszafogadni. Akkor kaptunk olyan fehér levelet, hogy kinek kell eljönni.
47-ben kitelepítettek. Itt a földünk helyett kaptunk földet, kevesebbet.
- Mennyi idős volt akkor?
- 24 éves.
- Családdal együtt jöttek?
- Igen, egy lányom volt, másfél éves. Nagy teherkocsikkal vittek
bennünket a zselici állomásra.
- Mivel foglalkoztak?
- Földműveléssel. De én mikor elvégeztem a 8 osztályt, 14 éves koromban
megtanultam a géphímzést, akkor mikor itt megtudták, hogy én tudok géppel
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hímezni, az összes hajósi lánynak én varrtam gallérokat, kötényeket. Ebből a föld
mellett meg tudtunk élni. Aztán jött a beszolgáltatás, ugyan sokat szenvedtünk,
nem volt pénzünk, de még kenyerünk sem. Az egész család még egy kiló kenyeret
sem kapott. Akkor az anyósom meg a férjem kimentek dolgozni, én már beteg
voltam 53-ban. Én a kenyeremet a kislányomnak adtam. Ezt nem lehet elmondani.
- A falujukból mindenkit elhoztak?
- Azok maradtak ott, akiket Csehországba deportáltak. Olyan 10-15 család
volt.
- Tudták, hogy mi vár itt magukra?
- Nem, semmit nem mondtak. Nem tudtuk, hogy kapunk-e házat. Csak
annyit mondtak, akkor mikor azokat Csehországba deportálták, hogy akik itthon
maradtak, azok Magyarországra fognak menni. De ezt nem akarta elhinni senki.
- Itt milyen körülmények között éltek?
- Csak nádfedeles házat kaptunk. Akkor már kitelepítették onnan a
svábokat. De később mind visszaszöktek.
Volt ellenségeskedés, amikor idejöttünk. Mi csak pacskerok voltunk és
vagyunk is nekik. Azt mondták, a hajósiak, hogy mi vettük el mindenüket. Pedig
ez nem igaz. Amit ők itt hagytak, abból nekünk nem kellett semmi, mert
mindenkinek volt mindene. Előttünk bócsaiak voltak itt, azoknak nem volt
semmijük. Ők elvitték, ami kellett nekik.
- Megpróbálták megőrizni a közösséget? Összejártak az egy faluból valók?
- Megpróbáltuk. De sokan elmentek. Pest környékére, meg Komárom
környékére. Közelebb a határhoz.
- Voltak azóta otthon?
- Igen voltunk. De nem mennék abba házba vissza, úgy hogy elküldjem,
aki most benne lakik, azért mert ott születtem. Bennem nem volt gyűlölet az iránt
a tót iránt, aki odament. De itt még ma is azt érezzük, hogy ez nem a miénk, pedig
a miénk után kaptuk.
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Berecz Józsefné
- Mi nem a telepítéssel kerülünk Hajósra. A férjem orosz fogságban volt és
csak 48-ban jött haza. Akkor jöttem én is utána. Az én szüleim otthon voltak, de
az anyósomat meg az apósomat idetelepítették, utánuk jöttünk.
A szüleim Tergenyén maradtak. Ők is eljöhettek volna, ha nagyon akartak
volna, de mindig gondoltuk, hogy majd visszamegyünk, így szétszakajtva volt a
család.Az áttelepítő levél megvolt a szüleimnek is, csak pár család valahogy
visszamaradt.
- A férjével kettesben jött át?
- Szökve jöttem. A férjem visszajött értem. Mert az apósomék egyedül
nem tudtak boldogulni. Az Ipolyon kellett átkelni, izgultunk nagyon, hogy mi
lesz, ha elfognak. De sikerült. Mikor a személyi igazolványt állították ki, akkor
mondta a hivatalnok "Maga ugye szökve jött?" Mondtam, hogy úgy.
- Tudtak valamit magukkal hozni?
- Akkor nagyon kevés holmit hoztam. De a szomszéd községbe telepí
tettek, azok hoztak nekem ruhát. A többi holmit 15 éve hoztuk el. A front is
borzasztó volt. 2 hónapig állt ott a front a Garam mentén. Nagyon sokat
szenvedtünk a háború alatt, utána meg jött a kitelepítés. Mikor anyósomék
idekerültek, először egy kicsi házat kaptak, mert akkor csak ketten voltak és azt
nézték. Voltak szarvasmarhák, de még istálló sem volt, ahova bekössék őket.
Utána mikor mi is jöttünk, akkor kaptuk ezt. Mikor idekerültünk, az itteniek
haragudtak ránk, pedig mi magunktól nem jöttünk volna. Azt sem tudták az
emberek, hogy hova hozzák őket. Senki nem indult volna el az otthonából a
bizonytalanba, ha nem muszáj. Igazán soha nem rendeződik el ez a dolog. Mindig
fájni fog.
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Kovács Vilmosné
- A front után rebesgették, hogy a magyarokat mind áttelepítik, de mi ezt
nem hittük el. Hogy lehetne az, hogy az ősi otthonukból kitelepítsenek! Azután
jöttek, hogy szlovakizáljunk le, mondjuk magunkat szlovákoknak.Szlovák tanítók
voltak, akik magyarul is beszéltek, jártak házról házra. De mi a csehek alatt is
magyaroknak vallottuk magunkat, de akkor szabad is volt. Most meg valljuk azt,
hogy szlovákok vagyunk?!
45 után még a házunkat is megcsináltattuk, mert nem hittük el, hogy
kitelepítenek bennünket. Azután megkaptuk a fehér lapot. Akkor már jöttek a
házakat kiválogatni a magyarországi szlovákok. Én ránéztem arra, aki odajött és
mondtam a nagymamámnak, hogy most jegyzi föl a házszámunkat a betyár. Oda
is ment azután lakni. A legnagyobb házakat mind kiválasztották. Később jöttek a
nagy autók, megszállt bennünket a katonaság, hogy ott ne maradjunk. Az udvarra
alig bírtak bejönni, mert tele volt gazdasági fölszereléssel meg bútorral. Pakoltak.
Azt az érzést! Az idegeim úgy tönkre mentek, hogy amikor megtudtam, hogy
áttelepítenek egy hétig nem bírtam felkelni. Az egész éjszakát átsírtam.
- Mi történt amikor Hajósra értek?
- A keceli állomáson mondta az egyik falumbeli, hogy a svábok közé
visznek bennünket. Azokat telepítik ki, azok ott sírnak, mi meg itt sírunk mondta. Hát még ilyet! Bennünket hoztak be, ezeket szegényeket meg rakták ki.
Leugrottam az autóról. Ők a folyosóra hordták ki a bútort. Ideszaladtam hozzájuk
és azt mondtam: "A nagy isten áldja meg magukat ne haragudjanak ránk mi nem
tudtuk, hogy hová visznek bennünket! Látják, hogy mit hoztunk magunkkal!"
Nagyon jó népek voltak, mondták, hogy dehogy haragszanak ránk. Ide
hurcolkodtak a szomszédba, rokonokhoz. De azután őket is kitelepítették.
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Feke Lászlóné
- Hol született?
- Bars megyében, a Lévai járásban. Nagykápolna községben születtem.
Amióta írott bizonyíték van, az őseim mind ott születtek. A temetői síremlékek is
írott bizonyítékok. Azon a környéken kis községek vannak, a szomszéd
községekből házasodtak az emberek. Földműveléssel, iparral foglalkoztak.
Leginkább, kalászos növényeket termeltek. A vidék az "egykézésről" volt híres.
Édesanyám is egyetlen gyerek volt, én is. A vagyon, a föld az érték és hogy ez
maradjon, ne osztódjon csak egy gyerek volt! Ezért inkább csak kalászos
terménnyel foglalkoztak, mert a kapás növényt nem volt aki megművelje. Aratni a
szlovák községekből jöttek summások. A mi községünkben túl nagy gazdák nem
voltak, a legnagyobb vagyon 100 hold volt. Általában 5-10-15 hold volt, de
nagyon jó föld volt, olyan mint Bácskában.
Trianon után a szüleim sóhajtoztak, hogy csak jobb volt a Monarchiában,
de mi beleszülettünk ebbe. Ahogy elmentünk az iskolába, rögtön kezdték tanítani
velünk a szlovák nyelvet, sokat megtanultunk mire a 8 osztályt elvégeztük. Ott
kötelező volt a 8 osztály. Én elvégeztem a polgárit, elkerültem egy szlovák
iskolába, édesapám ragaszkodott hozzá. Iparos volt az apám, ács (nagyapám
vízimolnár volt) szükségük volt a nyelvtudásra, beszélték is mind a ketten a
nyelvet, de csak a konyhanyelvet, ezért édesapám úgy tervezte, hogy én fogom
intézni a hivatalos ügyeket. Elkerültem Pozsony mellé egy szlovák intézetbe, ott
laktam bent. A szlovákok szegényebbek voltak, északabbra a termőföld is
rosszabb volt és úgy egy családban 7-8 gyerek, az a kis föld is mindig osztódott.
Trianon után még a szlovák és cseh hivatalnokokat is kötelezték, hogy tanuljanak
magyarul. Nem volt a nemzetiségek között ellenségeskedés, megvoltunk, de 38ban azért mindenki örült, hogy visszakerültünk az anyagországhoz, mert csak
magyarok voltunk, vonzódtunk vissza. Ahogy hazakerültem az iskolából - közben
bezárták a zsidóüzleteket - édesapám vett nekem egy kis fűszerüzletet, ő dolgozott
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az iparban, és jól éltünk. Aztán jött a háború. 1944. december 15-én odaért a front,
mi a nyugati parton voltunk, ott voltak a németek. Január 8-ig a pincében ültünk
állandóan. Utána kitelepítettek bennünket a községből. Április 1-jén mehettünk
haza. Összetakarítottuk a romokat és megkezdtük megint az életet. Az én férjem
anyagországi származású volt, és kezdték mondogatni, hogy az anyaországiaknak
el kell menni. 1945 tavaszán, 3 hónapos volt a fiam, vittek minket Lévára a
kaszárnyába. Át akartak tenni bennünket Magyarországra. A tisztviselőket, ahol a
férfiak otthon voltak, át is tették, de mi öten lányok, akiknek anyaországi volt a
férjük, de a férfiak még nem kerültek a frontról haza, minket visszaengedtek,
nyilvántartásba vettek, havonta kellett jelentkezni, mint külföldinek. 1946
tavaszán összeszedtek fiatal férfiakat, akiket elvittek a Szudéta-vidékre. Ez már
megzavarta az emberek nyugalmát. 1946 őszén megkaptuk ezeket az ún. fehér
lapokat, tudta mindenki, hogy ki lesz az, aki át lesz telepítve. Közben megkezdték
a

Csehországba

deportálást

a

szomszéd

községekből.

Léván

jómódú

kereskedőcsaládokat összeszedtek, és 50 kilós csomagokkal kivitték őket a
határra. Tudták, hogy nem fogják őket átrakni, de addig a 2-3 napig kirabolják a
lakásokat. A rokonaikat előre értesítették erről. Állandóan szorongás, félelem volt
az emberekben. Végül minket 1947 áprilisában hoztak el, mi minden ingóságot
magunkkal hozhattunk, 3 és fél vagonnal jöttünk. Szobon javasolták, hogy azt
írassa édesapám a papírra, földműves, mert akkor fog kapni földet. Úgy is volt.
Földműveléssel foglalkoztunk.
- A szüleivel telepítették ki ezek szerint?
- Igen, aztán a féljem is idejött.
- Hogy fogadták magukat, amikor ideérkeztek?
- Nem jó arra visszaemlékezni. Szörnyű volt. Amikor elindultunk, nem
tudtuk, hogy hova visznek. Azt suttogták, hogy Szibériába. Párkányban nekem
szemrehányást tett az egyik szlovák csendőr, hogy felajánlották nekünk a
reszlovakizálást, de én csak azt mondtam, hogy mi magyarok vagyunk. Hát nem
lett volna az nevetséges? Itt vannak a papírjaim, az egyik ősöm Kecskeméti volt, a
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másik Baranyai, Magyar, Mészáros. Hogy írhatok alá egy papírt, hogy
elmagyarosodott szlovák vagyok? Bár nagyon sokszor gondoltam rá azóta, hogy
mi történt volna. Azokat, akik megtették, a szlovákok nagyon megbecsülték.
Nekünk meg azt mondták, hogy itt megkapunk mindent, amink otthon volt. Nem
volt nagy földünk. De volt egy tiszta házunk, itt kaptunk egy vályogházat. Én itt
vagyok már 43 éve, az a sváb család, aki felépítette, az két utcával arrébb sír, hogy
elvették tőle. Hát lehet ezt otthonnak tekinteni, lehet otthon érezni magát az
embernek?! Itt csak egy dolog volt, menekülni innen a magyar családnak,
dolgozni kellett azért, hogy elmehessenek innen. De az én apám mindig azt
mondta, ha a gyerekeidnek lesz kedve és tehetsége, ereje, hogy tanuljanak, áldozd
rá az utolsó filléredet, bár én is tanultam volna. Nem spóroltam volna, mert
nagyon szegény emberként kezdte, egyik hold földet a másik után szerezte, és 60
éves korában elveszített mindent. Az én gyerekeim jól tanultak, tanítattam őket,
minden pénzünk erre ment.
- Ez volt az a ház amit kaptak?
- Ez, igen. A téeszesítéskor elkezdtek bennünket a földdel zaklatni, azt
mondták vagy az ipar, vagy a föld. Egy fillér ellenszolgáltatás nélkül odaadtuk
nekik a földet. Ez 1951-ben volt. Később elkerültem a téglagyárba dolgozni, majd
a költségvetési üzemből mentem nyugdíjba.
- A szülőfalujában jár azóta?
- Igen, még két unokatestvérem él ott, tartjuk velük a kapcsolatot.
- Mikor idekerültek, hogyan alakult a hitélet?
- Mikor idejöttünk már megalakult a református egyház, mert előttünk már
telepesek voltak itt, reformátusok voltak köztük. Bácskából is voltak, és a
református lelkész is onnan jött. Mi már egy megalakult egyházat találtunk itt. A
moziba jártak istentiszteletre. Mikor mi idekerültünk, nagyon megszaporodtak a
reformátusok. A mi falunkból is 41 családból három volt katolikus. Akkor kaptuk
meg ezt az épületet, ami az intézői lakás volt, a református egyház céljaira.
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- Mikor jöttünk, láttuk, hogy ez elég sivár vidék, futóhomok. Édesapámnak
egy katonatársa kiszállt a vonatból, átölelte apámat, és azt mondta, no pajtás, itt
nem fogunk búzakenyeret enni, de búzakenyeret ettünk, eszünk is, csak...
- Soha nem tetszett megszokni itt?
- Nem.
- Az emberek miatt, vagy miért?
- A szülőföld. A gyermekeimnek más, őket semmi nem köti. Én 27 éves
voltam, amikor eljöttünk. Most már nagyon kevesen vagyunk a falunkból. 118
személyt hoztak át 9-en vagyunk. Páran elmentek, sokan meghaltak. Még akkor is
könnyebb lett volna, ha egy községből ugyanoda telepítik az embereket. De mi
úgy össze lettünk keverve. Idehozták Léváról, Vámosladányból, Tergenyéről,
Nagykálnáról, Felsőnecséről. Pozsony megyéből vannak, meg a Bodrogközből.
Mégis más-más vidék. Ez mindenhol így van. Nekünk az is fáj, ami a svábsággal
történt, az is, ami velünk. Hiába, a falusi nép mégis nehezen fogadja be az idegent.

Gál János II. és felesége
- Hol született?
- Én még ott születtem, Nagymácsédon.
- Hogyan kerültek ide?
- A politikai hátterére annyira nem emlékszem, 5 és fél éves voltam akkor.
Begurult a teherautó az udvarra és akkor földobáltak mindent, marhavagonokban
jöttünk. Mi gyerekfejjel nagyon szerettük. Hajósra kerültünk, idegen helyre, én is
vissza akartam menni, kerestem a vasútat.
- A szüleivel érkezett?
- Igen, volt egy testvérem is, de ő a vasúti hányattatásnál meghalt. Még
csak négy hónapos volt.
- Hogyan rendezkedtek be itt?
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- Azok nehéz idők voltak, közben a svábokat kitelepítették.
Eleinte voltak zsörtölődések. Engem, mint gyereket sokáig csúfoltak a
palóc tájszólásomért.
- Iskolába itt járt már?
- Igen, még óvodába is jártam. Ott is volt olyan sváb gyerek, aki nem
tudott magyarul. Egy darabig voltak megjegyzések, hogy fölvidéki. Meg voltak az
alföldi telepesek, egy kalap alá vettek velük. De azok nem hoztak semmit, később
minket már másképp néztek. Én már nem mennék vissza, ha választhatnék, itt
maradnék, engem már itt ért öröm, bánat, betegség.
- Erzsiké sváb családból származik?
- Igen.
- Mit tudna ezekről az időkről mesélni?
- Anyukám szüleit is kitették a házukból. Én még akkor nagyon pici
voltam. Elég szegényesen éltünk egy kis házban laktunk, de itt maradtunk a
faluban.
- Hogy házasodtak össze, nem volt ebből probléma?
- Akkor már nem. Akkor már a svábok tisztában voltak azzal, hogy nem
önszántunkból jöttünk ide, de mi már 66-ban házasodtunk össze. Akkor már a
faluban sem szóltak meg bennünket. Voltunk a rokonainknál Csehszlovákiában,
ott is örültek a feleségemnek.
- Az első vegyes házasság az 50-es évek elején volt, a fiú hajósi volt, a
lány református. Azt még nagyon megtárgyalták. Mikor mi házasodtunk össze,
már nem tartották ezt számon. Természetes volt.
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IV. Ludl Józsefné Stadler Mária hajósi lakos vissza
emlékezése az oroszországi kényszermunkára - részlet
(másolat)
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V. Hazámba visszamegyünk...

Egy dal, melyet az Oroszországba elhurcoltak énekeltek (magyar változat)
Magyarul és svábul is éneklik ezt a dalt, mely eredetileg egy német népdal.
Nemcsak Hajóson ismerték, hanem másutt is, pl. a nemesnádudvari változatát
Merk Zsuzsa is közli. (Bajai Kulturális Szemle 1993/2)

Hazámba visszamegyünk megint
Minden úgy van, ahogy régen volt.
A régi nóták hangzanak az utcán
És mégis minden másképp van.
Hullámok dúlnak a Dunán végig
Erdőben csend és nyugalom
Most hallom a templomnak nagyharangját
És nemsokára ott leszünk.
Erdő szélén áll egy kis ház
Ott lakott az édesanyám,
Most idegenek lakják ezt a tájat,
Ez volt egykor szülőhazám.
Mikor én a falumba érkeztem,
Nem várt énrám már senki sem.
Kiket szerettem, régen meghaltak,
És nem látom csak a mennyben már.
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VI. Az Oroszországból, kényszermunkáról hazatértek
megmaradt dokumentumai
a) Tábori lapok a lágerből
b) Igazolvány, melyet a hazaérkezéskor kaptak
c) Orvosi vizsgálati lapok a hazatértekről, vasúti igazolvány
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VII. Szegény svábság •••
Egy dal, melyet szintén sokan ismernek Hajóson, hiszen a kitelepítések
időszakát örökíti meg.
a) A sváb nyelvű változat Ludl Józsefné Stadler Mária vissza
emlékezéseiből.
b) A magyarul énekelt változat

272

Szegény svábság magyar földön rossz helyzetbejutott
Nincs már nékünk otthonunk, s kiben bízhatunk.
Egész világ gyűlöl minket, hisz bűnben nem vagyunk,
Az Isten nem hagy el minket, mert hozzá hűek vagyunk.

Oly szorgalmasan dolgoztunk, korántól későig,
Vagyonúnkat úgy szereztük, és most elveszik.
Az ajtó le lett zárva a saját házunkban,
Azért álltak iíjaink a lövészárokban.

Sok pajtás adta életét a nagy csatában kint
És most árulók vagyunk és gettóba jutunk.
Nem fogunk mi elcsüggedni, ha gettóba jutunk,
Az Isten nem hagy el minket, mert hozzá hűek vagyunk.
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УШ. A Csehszlovákiából áttelepített felvidéki magyarok néhány
dokumentuma
a) Értesítések, igazolvány
b) Felvédéki áttelepülők személyi lapja
c) A hajósi református egyház iratai az áttelepülésről
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г

ZOTT
02 áí.lc!_p;lc:ic.'3 rr.ryarclt

érdekvádelméíe CstisiJcvüüáben

Pozsony , 1947 mároiua 27.-án

1S13/1947 S2.

'Л
Értesítem, hogy a csehszlovák, hatóságok közlés
'önt és családját a magyar — csehszlovák lakosságcsere
y^SieatófeSben Magyarországra
án
1547 • * dmtíJ-te. 11.
telepítik át.
Amidőn^ér^íl értesítem, tájékoztatásul közlöm,
hogy ;;, visszamaradó" ingatlanvagyona a magyar - csehszlovákvegyeebizGttság lo«s zárna. véghatározata III.bek® l®pont;jp. alap
ján szervezett helyi összeíró bizottság útján
összeírás
tárgyát képezi.
A helyi összeíró bizottság tagjai í egy cseh
szlovák je gyzököry wezetö, egy magyar hivatalnok, egy vagy .
r - kát íCSoZfiírási bizalmi, egy a ■vagyonitvételre kijelölt cseh—

szlovák hivatalnok. A.z összeírás! bizalmi a helyi áttelepü
lök soraiból választaniá..:,.
Végül értesítem, hogy minden ingó vagyonát,
tenkir.tct nélkül azok jellegére és beszerzési időpontjára ma
gával viheti. Üzért felkérem, hogy az ingok előzetes össze
írásakor, mely a szükséges férőhelyek nagyságát /vagonok
számát/ van hivatva megállapítani, minden ingóságát jelent
se be.
—

V
t
I
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Meghatalmazott helyett :
Вerecz Kálmán s.k.
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Suba István .
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úrnőnek* "
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1700/1946 J О ■

Pán, Pani

I
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úrnak, úrnőnek
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Igazolvány.

//■(Of-/г г*о,

/АГГ

Potvrdenie.
v eo-

ÄSÄS^Äiias

vi^h-fA™
vak-magyar Vegyeebizottsag VII. «z.
ben részesül^ ertel'mebo11 та-уаг konzuli jogvédelem-

pouzivato v smyalo 7. rozhodnntia c&t.-mad. Smieeanei
kcmisie madarakéi konzulámej oohrany.

Igazolom továbbá, hogy a csehszlovák-magyar Ve- „ Potvrdzujom Vám daloj, ze. rozhodnutie esl.-mad.
gyeebizottság VII. ez. véghatározata az ön számára__Smiosanoj komisie é. 7. poskytuje Vám osobitné právtenylogos áttelepítése napjáig a következő különleges na posta vemé az do diía Vááhó ekutocného preeídlenia
jogi helyzetet biztosítja:
a sice naslodovnó:
. 1. Az áttelepülő f. évi július hó 8-tól mentesül a kato1. Presídlenei sa eslob<,dzujú pocínajúc dnom 8.
nai szolgalattal kapcsolatos minden kotolezettsegíol.
júla 194G ad viatkyoh povinností, tykajú'cich sa vojen, 2. As át települő f. évi augusztus hó 26-tól semmiféle skej sluzby.
adót,. szolgáltatást és illetéket, illetve egyéb pénzügyi
2. Pocínajúc duóin 26. augusta 1946 nemozno od
természetű közjogi kötelezettséget teljesíteni nem köloles. Az áttelepülő semmiféle módon nem vonható fö presídloncov vymáhaí nijaké dano. dávky a poplatky,
lei «Ws-gro azért, begy fenti kölolezottsógónok eddig olo- resp. plnoniíi inych vorojnoprúvnyeh záviizkov financnélio rázu. Presídlotici nobudú nijakym spősobom etígot nem tett, tehát eddigi adótartozásaiért sem.
proto, zo doteraz nosplnili horeuvoduné povin3. A Csehszlovákiából hl agyarországra kitolepí- baní
ncsti.
tósre kijelölt személy ingó vagyona fölött szabadon
rendelkezik.
3. Osobáin uréenym na prosídlonie z Ceskosloveneka
Felhívom figyelmét arra, hegy a csehszlovák kor do hTatfurek-i patrí volna dispozícia s io.h hnutelnym
mány a lakossagcsere-egyezményhoz csatolt jegyző majetkoin.
könyv VII. bek. értelmében kötelezte magát, hogy a vaUpczorüujem Yás nn to, zo v smyste 7. be du Progyonolkobzó intézkedések végrehajtását felfüggeszti- az
idézett jegyzőkönyv VIII. bek. szerint létminimumot biz tokolu, pripojeného к Dohodé о vymene obyvatolstva,
tosító segélyt folyósít az állásukból elbocsátott volt zaviazala sa esi. vláda, ze suspen.luje vsetky opntrcmia
közalkalmazottaknak, a IX. bek. szerint podig a cseh na zhabanio majetku ooőb madarakéi nárcdiiueti, v 8.
szlovák kormány kötelezte magát az 1945. október 25-iki bodo cit. Protokolu zaviazala sa ősi. vláda, ze bude vjrhatározata pontos végrehajtására, amely magyarokat plácat exietenúnó minimum pro prepustonych verejilletően a 108/45 Sb. elnöki dekrétum végrehajtását fel nyeh zamostiianeov. a podla 9. bodu zaviazala sja c«í.
függeszti. E kötelezettség vállalása óta, tehát 1946. feb vláda presne vykonaf uaueeenio ősi. vlády zo dna 25.
ruár 27-e óta csehszlovákiai magyar tulajdonát, vagy oki. 1945, ktoró zrusuje dekrét prez. rep. é- 108/45; l’oétulajdonrészét a 108/45. Sb. elnöki dekrétum, vagy más aúc tedá tymto záviizkom zo dna 27. fobr. 1946 ncmomo
törvényes rendelkezés alapján sem elkohoral. sem zár ani zhabat ani zaistif majetok alebo majetkovú caef
alá venni nem lehet, tehát „národny správca” sem ren oeoby madarskoj národnosti na základe nar. c. 108/45
delhető-ki. viszont kérheti a nemzeti feLügyelősóg azon ani na základo iného nariadeuia, nemeze byí teda na
taky majetok uvaloná ani národná epráva.
nali .megszüntetését óe elszámoltatását.
Fölszólítom, hogy amennyiben személyét bármi
Vyzyvam Vás, aby ete v pripade akejkolvek právnemű joghátrány érné, ezthaladéktalanul jelentse hiva- noj ujmy hlaeili vce neodklndno möjmu úradn, aby
tailomuak, hogy a hatósági közegek egyezménysértő. el som mohol takóto porusenie Do boti у so straiiy vykön
járását a csehszlovák külügyminisztériumnak-, továbbá ny oh ojgánov hiáeií hned ősi. ministerstvu zahr. vocí,
kormányomnak jogorvoslat céljából azonnal tudomá dalej mád. vléde ciefom zjednania nápravy.
sára hozzam.
Dr, Wa.grver Ferenc v. r.
madarsky zmocnenec

Dr.. Wagner Ferenc sk.
magyar meghatalmazott

Bratislava, dna 3. okt. 1946.

Pozsony, 1946. okt. 5-án.
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