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ÉRTESÍTÖ  

A MAGYARORSZÁGI KIUTASÍTOTTAK SZEMLÉJE 

Kézirat, megjelent havonta kétszer  
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 1948. dec. 15. 

 

A mécses 

  

  A hosszú téli estéken zsámolyn ülve, tüzhely világánál órákig hallgattam 

nagyapám meséit, ifjúkori élményeit. Idönként megtömte kiégett pipáját, kivett a 

kályhából egy darabka parazsat és rátette a háromkrajcáros dohányra. És nem 
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telt bele néhány perc, máris a régmúlt idök képei elevenedtek meg 

képzeletemben. 

  Néhány esztendövel a kiegyezés után történt, hogy nagyapám elérte tizedik 

életévét. Ekkorra már kijárta az iskolát. Noha szeretett volna még tovább 

tanulni, többet megismerni, arra alkalma nem volt, hiszen a gazdaságban 

akkoriban már nagy hasznát vették a gyerekember segítségének. Száz és száz 

munka akadt amit a kis Hanzi már el tudott végezni. Késö összel azonban a 

napok hosszának fogyásával csökkent a munka is a szülök gazdaságában. 

  Szokásos volt annakidején az iskolából kikerült fiúkat, leányokat télidöre a 

szomszédos községekbe adni magyar szóra. Mert a mi falunkban akkor még 

igen kevesen, csak néhány értelmesebb ember tudott anyanyelvén kivül 

magyarul is. Noha tanultak egyet-mást az iskolában, ez azonban édes-kevés volt. 

  Egy novemberi reggelen ükapám befogta lovait könnyü szekérbe, maga mellé 

ültette a kis Hanzit, akinek szemei örömtöl sugároztak és alig látszottak ki 

magas báránybör süvegje alól. 

  Néhány órai hajtás után feltüntek Tök elsö házai és gyorsan vágtató szekér 

mellöl nagy libacsordák libbentek arrébb. Egyik nádfödeles ház udvarán állt 

meg a fogat. A szekérzajra kijött szobájából a gazda feleségével együtt, néhány 

gyermektöl kisérve. 

  Termetes asszony volt a töki gazda felesége, aki szeretett sokat beszélni, 

azonban böbeszédüsége mellett igen jószívü teremtés volt. Kezén fogta a 

kis Hanzit, akiböl most már télidöre János lett, bevezette jó meleg szobájukba, 

leültette a kemence padkájára és igyekezett bámuló gyermekei elött vele 

megértetni, hogy most már néhány hónapig ö lesz az édesanyja helyett a magyar 

mamája. 

  Rövid ideig tartó elfogódottság után János már elmerészkedett padkájáról és 

részt vett a gyermekek játékában. Tudott is néhány szót, amit meg nem értett 

meg, azt hozzáképzelte. Ebéd után mire ükapám felszedelödzködött és készült 

haza hajtani, már megbarátkozott az új helyzettel, úgyhogy búcsúzásra már 

szérüskertböl kellett elökeríteni. 

  Akkoriban faluhelyen a gyertyán kívül még nem ismertek és nem használtak 

más világító eszközt, mint az olajmécsest. Ez ugyan igen kezdetleges fényforrás, 

azonban egy elönye mégis volt, hogy házilag lehetet elöállítani és olcsó volt. 

Rendszerint tökmagból sajtolták az olajat, amelybe azután kanócot mártottak. 

  Mire sötétedni kezdett a kis János új testvérkéivel beült a szobába az asztal 

köré, mert a szabadban érzékeny hüvös volt már. Alig lehetett már látni valamit, 

mire az asszony a gazdaságban befejezte munkáját és belépett a szobába. 

  -Erigy csak a konyhába János - mondotta - hozd be a mécsest! 

Most aztán megállt János tudománya. Mi lehet az a mécses? Gondokodott, 

töprengett a konyhában és keresgélt. 

  Sokáig tarthatott a keresés, mert egyszer csak kiszól az asszony a szobából: -

Mi az János? Nem találod? Pedig ott van a konyhaasztal fiókjában. 
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  -Hopp, megvan - gondolta János, miután kihúzta az asztal fiókját. A néni 

nyilván kést kér. Kivette a nagy konyhakést s vitte be a szobába. Elmosolyodott 

az asszony a kés láttán és hozzátette: - Majd megtanulod mi az a mécses. Ment 

ki a konyhába és maga hozta be. A kis János élete végéig nem felejtette el, mi az 

a mécses. 

  Meg is tanult azon a télen jól magyarul és még öregkorában is oly zamatos 

paraszti nyelven beszélt, mintha nem is jó német szülök gyermeke lett volna, 

hanem ott nött volna fel valahol a Tiszamentén. 

  Kis magyar testvéreivel pedig nemcsak azon a télen tépte együtt a csízmát, 

hanem késöbb évtizedek után is fenntartotta a jóbaráti viszonyt. 

  

Keszi.  

  

(Igy irta alá nevét a cikk szerzöje. Nem tudom kit takar, mindenesetre az 

Értesítökben további irásai is találhatók. A.Gy.) 

  

***** 

  

Legutóbb eltelt 2 hét folyamán Mayer János (neje Martin), Eszterle József (neje 

Werle), Rapolder András (neje Sommer), Mindler Ferenc (neje Martin) és 

Brazovits József budakeszi lakos érkezett haza az orosz hadifogságból; már 

régebben hazatért Holl János családjához Weilheimbe (Nurtingen körzet), 

Frankhauser István családjához Oberackerre (Bruchsal körzet) és Kneiszl János 

családjához Heidleberg-Wieblingenbe megérkezett. 

  

***** 

  

Fischer Benedekné sz. Kóbor Irén budakeszi lakos november 25-én leány 

gyermeknek adott életet. 

Reichen Erikné sz. Martin Katalin volt budakeszi jelenleg eschelbronni 

(Sinsheim körzet) lakos december 5-én leány gyermeknek adott életet. 

  

***** 

  

Schulz Józsefné sz. Frank Irma volt budakeszi jelenleg philippsburgi (Bruchsal 

körzet) lakos december 2-án meghlat. Temetése ugyanott volt december 4-én. 

  

***** 

  

Bechtold Jakab ny.á. ezredes esetleg kiadná megjelent cikkeit és rajzati könyv 

vagy füzet alakban. Tájékozódásul szívesen vennök, ha lapon értesítenénk 

olvasóink, megrendelnék-e a munkát. Ára kb. 3-4 DM lenne. A bejelentés 

semmire sem kötelez. 
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***** 

  

Ezúton hozom ismeröseim és honfitársaim tudomására, hogy 

zenekarom Szilveszter és Újév napján Menzinbenben (Bruchsal körzet), január 

2-án, vasárnap Sulzbachban (Mosbach körzet) és január 8-án, szombaton 

Heidelbergben (Kolpinghaus vendéglö Universität Platz) játszik. Tuider Antal, 

Ilsfeld (Heilbron körzet). 

  

***** 

  

Felrobbantották a móri szovjet emlékmüvet 

  

  Szeptember 29-én tárgyalta a statáriális biróság a móri szovjet emlékmü 

felrobbantóinak perét. Stumpf Alajos rádiómüszerész robbanókészüléket 

szerkesztett és barátjával Harpauer Györggyel az emlékmü koszorúja alá 

helyezte. Albrecht Imre szállította a pokolgép elöállításához a robbanóanyagot. 

A robbanás lerombolta az emlékmüvet és a környék házaiban kárt okozott. 

  A biróság Stumpf Alajost és Harpauer Györgyöt halálra, Albrecht Imrét 

életfogytig, Stumpf Jánost pedig 10 évig tartó fegyházra itélte. A halálos 

itéleteket még aznap végrehajtották. 

  

***** 

  

A nagykovácsiak találkozója Sinsheimben 

  

  Greszl Ferenc a nagykovácsiak plébánosa október 10-én találkozóra hívta 

össze híveit Sinsheimbe. A kitelepített nagykovácsiak közül több mint 350 jelent 

meg. 

 

 

  1/2 12 órakor misét hallgattak a megjelentek a sinsheimi katolikus 

templomban. A szentmisét és szentbeszédet P. Kögl Jusztin cisztercirendi 

szerzetes tartotta. 

  Délután 3 órakor a "Löwe" vendéglö nagy elöadótermét zsúfolásig megtöltötte 

a sinsheimi és bucheni körzetböl összesereglett nagykovácsi lakosság. A 

bensöséges ünnepély a magyar haza iránti szeretet jegyében folyt le. Meg kell 

állapítanunk, hogy a rendezönek, Greszl Ferenc plébánosnak sikerült erre a 

napra híveit otthoni környezetbe helyezni. 

  Dr. Hoffmann János tartotta az ünnepi beszédet. Megállapította, hogy béke 

akkor fog bekövetkezni, ha a világ igazi rendjének helyreállítása után a háború 

folyamán és annak bevégzése után szülöföldjüktöl természetellenesen elszakított 
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nagy embertömegek hazájukba ismét visszatérhetnek. Felhívta a kitelepítetteket 

használják fel nagyobb mértékben itt is a kinálkozó gazdasági lehetöségeket. 

  A nagykovácsi fiatalság jeleneteket mutatott be hazai aratóünnepi 

népszokásokból. A változatos müsort, amelyen szavalatok, zeneszámok és 

elöadás Nagykovácsi településröl szerepeltek Pitz József látta el kellö 

magyarázatokkal. 

  Végül Greszl plábános beszélt híveihez. 

  

******* 

  

A csehszlovákiai magyarok egyenjogúsítása 

  

  Az MTI jelenti Prágából.: Szept. 18. Elkészült a csehszlovákiai magyarok 

egyenjogúsításáról szóló törvényjavaslat. A törvénytervezet hatályon kívül 

helyezi Benes volt cseh államelnök 1945. augusztus 2-án kelt 33. számu 

rendeletének azon intézkedéseit, amelyek megfosztották a magyarokat a 

csehszlovák állampolgárságtól, a szavazati jogtól és a legtöbb esetben földjeiktöl 

és házaiktól is. 

  Az új törényjavaslat, amely szabályozza a csehszlovákiai magyarok szabad 

nyelvhasználatát és a szlovákiai iskolák ügyét is, már a legközelebbi napokban 

letárgyalja a minisztertanács. A törvénytervezet ezután a nemzetgyülés elé kerül. 

  

********* 

  

Fokozott határvédelem 

  

A magyar belügyminisztérium rendeletet adott ki a jogtalan határátlépés és 

csempészés megakadályozására. Ez év tavasza óta igen sok magyar állampolgár 

távozott engedély nélkül az ország területéröl. Jelentések szerint az emigráltak 

száma eléri a 20 ezret. Ezért Ausztria felöli határsávon elrendelték az erdök 

széles sávban való kiirtását és fokozottabb határvédelmet. 

  

******* 

  

A mária-makki búcsú 

  

Makkos-Mária búcsúünnepét szeptember 5-én tartották meg. Az épülés alatt álló 

200 éves ösi kegyhely jelenleg a Szervita szerzetesrend gondozása alatt áll. Úgy 

a fövárosból mint a környezö helyiségekböl nagy számban jelentek meg a 

katolikus hívök. Délelött 11 órakor Shwoy székesfehérvári püspök pontifikálta a 

nagymisét, majd utána szentbeszédet mondott. Délután a litánián fogolykiváltó 

ájtatosság volt.  
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******* 

  

Budakeszin megalakult a mezögazdasági szövetkezet 

  

Jelentés szerint Budakeszin szeptember második hetében megalakult a 

mezögazdasági szövetkezet (kollektiv társulás). A Biaer Grund dülöben fekvö 

földek egy tagban buzával lesznek bevetve, mig a Zwischenweg (Erste Klasse) 

dülöben levö szántók ugyancsak egy tagban tervek szerint rozzsal fognak 

bevetésre kerülni. A társulási szerödést az érdekelt gazdák már aláirták. 

  

ÉRTESÍTÖ  

A MAGYARORSZÁGI KIUTASÍTOTTAK SZEMLÉJE 

Kézirat, megjelent havonta kétszer  

Szerkesztette és kiadta: Dr. Gödrösy Béla, Schönau 

 

II. évf. 1 szám. 1949. jan. 5. 

   

Egy esztendö 

  

  Még talán soha nép olyan sokat nem várt az új esztendötöl, mint 

kitelepítettjeink az 1948-as évtöl. Elöttünk lebegett száz év távlatából 1848, 

annak épitö újításaival, embert és lelket felszabadító vivmányaival. 

  1848 elött a magyar föld népei szellemi és anyagi gúzsba kötve felszabadulás 

után áhítoztak. Emberibb élet után vágytak. Lelki szemük elött ott lebegett a 

szebb és igazságosabb rend. És ´48 vértelen forradalma meghozta nekik a várva-

várt felemelkedést, megszabadítva öket a türhetetlenné vált igától. 

  Száz év után a magyar föld népei, több emberöltön át élvezett megelégedett 

élet után örvény szélére sodródtak. A felcsapó hullámok igen sok embert 

hullámsírba temettek, másokat messze idegenbe sodortak, a legtöbbjüket 

azonban eláztatva partra vetettek. 

  Az idegenbe sordódtak látni szerették volna az elmúlt esztendöben a hullámok 

lecsendesedését, a víz lefolyását, hogy visszatérve falvaikba újult erövel 

végezzék el a felépítést. Ezt az örömöt a sors nem adta meg, bizonyára késöbbi 

idökre tartogatja. 

  Persze a történelem folyamán az események ritkán ismétlödnek és még 

ritkábban épen a századik esztendöben. Azért mert a száz év elötti korszakalkotó 

és embereket felszabadító reformok 1948-ban nem ismétlödtek, attól azok még 

bekövetkezhetnek, lehet egy késöbbi évroduló alkalmával.  

  Ha nem is következett be a várva-várt csoda, mégis az elmúlt esztendö 

eseményei megnyugtatólag hatottak embereinkre. Látni vélik már, hogy a 

viszonyok alakulása elöbb-utóbb az óhajtott célhoz közelebb visz. 

  A hontalanság harmadik évében a menekültek legtöbbje új erénnyel lett 

gazdagabb; megtanult várni. Nem türelmetlenkedik már, hanem a helyzet 
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nyújtotta lehetöségek felhasználásával úgy rendezi be életét, hogy testileg és 

lelkileg egyensúlyban maradjon. 

  Az elkövetkezendö esztendö még elég nehéznek igérkezik. Természetesen sok 

függ attól is, hogy miként lesz képes minden egyes kitelepített a sors kedvezö 

alakulásáig az itteni lehetöségeket hasznára fordítani. Ismerve azonban népünk 

kitartását és szorgalmát, meg lehetünk gyözödve róla, az 1949-es esztendö az 

újrafelemelkedés útján fontos állomást fog jelenteni. 

  

Dr. G. 

  

***** 

  

 

Éles ellenzéki beszéd a magar képviselöházban 

  

  Az állampogársági törvény vitájában december 15-én felszólalt Groh József 

kereszténypárti képviselö. Támadta a törvénytervezetet és követelte a törvény 

határozottan intézkedjen arról, hogy a belügyminiszter senkitöl semilyen 

körülmények között ne vonhassa meg az állampolgárságot. 

  Az egyik kormánypárti képviselö közbeszólt, hogy "Horthytól se? Mire Groh 

azt válaszolta "Attól se!" 

  Groh beszéde további során a magyar kormányt vallásüldözéssel vádolta. A 

képviselöház elnöke a szónokot beszéde egyes kijelentései miatt rendre 

utasította, majd a mentelmi bizottság elé utalta. 

  Másnap a képviselöház mentelmi bizottsága Groh Józsefet fél évre kitiltotta a 

parlamentböl. 

  

******** 

  

...Karácsony elött Albrecht Sándor, Bechtold Ferenc és Deberling Ferenc 

budakeszi lakos érkezett haza orosz hadifogságból. 

  A már korábban hazatért hadifoglyok közül Hübéres Mátyás Unterövisheimbe, 

Pfendtner János Münzesheimbe (Bruchsal körzet), Rieth Ferenc Erstädtbe és 

Schrott Károly Mittelschefflenzbe (Mosbach körzet) megérkezett 

hozzátartozóihoz. 

  

...Ifj. de Ponte József és Holl Kató január 8-án tartják esküvöjüket a binaui 

kastély kápolnájában (Mosbach körzet). 

  

...Preiszler Gáspár és felesége szül. Albrecht volt budakeszi jelenleg 

hüffenhardti lakosok egy napon haltak meg. Temetésük december 27-én volt 

Hüffenhadtban (Mosbach körzet). 
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...Schulz Istvánné sz. Fischer és lánya Schulz Mária budakeszi lakosok 

ugyancsak hirtelen egymás után hunytak el. Tementésük egynapon volt 

Budakeszin. 

  

...Schenek János volt budakeszi fodrászmester (jelenleg Bad-Tölz, Ober-Bayern) 

ismeröseinek és volt vendégeinek boldog új évet kíván. 

  

...Holl Antal és Könösy Gizella január 12-én tartották esküvöjüket 

Oberhausenben (Bruchsal körzet). 

  

...Néhány mondat egy otthoni levélböl: ... Most karácsonyra megint nagyon 

szépen feldiszítették a föoltárt, M. Gergely nagyon sokat fáradozott meg G. 

bácsi... cigányok már mind benn laknak a faluban, H. Józsi kivételével, ö azt 

mondja, ha az eddigi szobája jó volt, jó lesz az továbbra is. Neki ne mondják 

valamikor a svábok ha hazajönnek, hogy ö a vagyonukra pályázott.... Most pátyi 

birónk van....aki nem felejtette el, hogy az 1924. évi vihar alkalmával 

falunkbeliek mennyit segítettek.... 

  

...Hírek szerint Budakeszit "minta községgé" akarják fejleszteni, igy többek 

között a piactéren gyermekjátszóhely lesz, továbbá a Kossuth Lajos utca végén, 

a réten sportpálya létesül... 

 

  

ÉRTESÍTÖ  

A MAGYARORSZÁGI KIUTASÍTOTTAK SZEMLÉJE 

Kézirat, megjelent havonta kétszer  

Szerkesztette és kiadta: Dr. Gödrösy Béla, Schönau 

 

II. évf. 4. szám 1949. febr. 20 

  

Talán igy kellett lenni... 

  

  Hetekkel ezelött egyik sorstársam levelet kapott hazulról. Ebböl a levélböl a 

következö sorok ragadták meg különösen képzeletemet: "...ha megtudnátok 

milyen itt az élet, tudom nem kivánkoznátok haza." 

  Lehetséges ez, hogy szülöföldünk rövid néhány év alatt annyira más alakot 

öltött és ott ma már nem boldog és megelégedett emberek élnek, hanem 

elgyötört lelkek? Azon a magyar földön, ahol jóléttöl és életkedvtöl viruló 

embereink éltek, most köd és homály üli meg a vidéket? 

  Igen, egyre ritkábbak lesznek azon otthoni levelek, amelyek arról számolnak 

be, hány pár kolbászt akasztottak füstölöre és hány zsíros bödönt töltöttek meg 

és mennyi hektó bor került a pincébe. Alig keseríti már kitelepítettjeink szívet 
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egy-egy irás, amely a hajdani életre emlékeztet és mégritkább az, amely 

megelégedettségröl beszél. 

  Annál több azonban a panasz a nagy munkanélküliségre, a megélhetési 

lehetöségek apadására, valamint az ajtón kopogtató bizonytalanságra. Hazulról 

jött hadifoglyanink idegen világról, idegen emberekröl és idegen erkölcsökröl 

hoznak hírt. Nincs az a gazdasági, társadalmi és kultúrális berendezkedés, amely 

ne volna vátozásnak alávetve és amely ne vetné árnyoldalát hazánk lakosságára 

s pedig tekintet nélkül annak anyanyelvére, nemzetiségére és származására. 

  Ott, ahol a határban tarka csikokként virított gazdáink földje, most ez eltünt, 

megette a mezögazdasági szövetkezet óriási táblája, ahol sok-sok független 

földmíves élt, most óriásira dagadt a gazdasági cselédség száma és ahol önálló 

iparosok és kereskedök végezték építö munkájukat, ott ma légió a gyengén 

fizetett és nagyrészben munkanélkül tengödö munkásság serege. 

  A polgári társadalmi rend mindegyik rétegére sor került, avagy még sor kerül. 

Hogy melyikre mikor kerül sor az pusztán a megállapított menetrendtöl függ. 

Ennek a menetrendnek egyik legelsö állomásán került sor a magyarországi 

németség tekintélyes részének kitelepítésére is. Hogy ez a kitelepítés embereink 

hátrányára, avagy elönyére történt-e az lehet még egyelöre vita tárgya, ámbár 

mindig több jel mutat arra, hogy a nagy megpróbáltatást és mérhetetlen 

fájdalmat okozott "büntetés" egykoron honfitársaink és magyar hazánk nagy 

elönyére válhat. 

  A dolgok menetére itt élö honfitársaink befolyást nem gyakorolhatnak, 

azonban minden egyes ember munkálkodjon testi és szellemi erejével úgy, hogy 

jusson még belöle a késöbb elkövetkezendö országépítés elvégzésére is. 

  

Dr. G.  

 

ÉRTESÍTÖ  

A MAGYARORSZÁGI KIUTASÍTOTTAK SZEMLÉJE 

Kézirat, megjelent havonta kétszer  

Szerkesztette és kiadta: Dr. Gödrösy Béla, Schönau 

 

II. évf. 4. szám 1949. febr. 20. 

  

Hazai képek 

  

  Bizonyára a legtöbbünk úgy van fele: mind gyakrabban és mind szívesebben 

mereng vissza a múltba. Menekülünk a múltba, mert szebb volt, jobb volt. 

Különösen az idösebbek és otthonukat vesztett szerencsétlenek teszik, mert - 

kevés kivétellel - itt, idegenben, sehogysem lelik helyüket. (Bár az idösebbek 

közül néhányan már meglelték helyüket: a föld alatt). Bölcsen mondja a költö: 

"Mit nekem, ti zordon Kárpátoknak stb." 
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  Az otthon, a vidék, ahol fiatalon éltünk szebb, mint a legfenségesebb Alpesek, 

mint a legromantikusabb tengerpart; szebb, mert kedvesebb nekünk. 

Kedvesebbé teszi a sok-sok emlék, amelytöl szabadulni oly nehéz, szinte 

lehetetlen. Lehet, söt valószínü, hogy a kiüzöttek közül a fiatalabbak már az 

itteni vidéket, környezetet fogják megszokni, megszeretni és a mi otthonunkat 

éreznék idegennek. A fiatalok tizedrésznyit sem szenvednek, mint a nagyok: a 

fájó emlék kevés, a vagyon elvesztését nem fogják fel, a világ zivataros 

feszültségét nem érzik, ellátási gondjaikat a nagyok viselik. Ök a mostani 

életszakaszukról éppenúgy mint "boldog ifjúkorukról" fognak megemlékezni, 

mint ahogyan azt mi tesszük a mi ifjúkorunkról. 

  A fiatalon, gondtalanúl avagy kevés gonddal, egészségesen élt évek emléke 

mindig kedves, szép lesz. A fiatalság mindig optimista - hál´ Istennek. Ne is 

akarjuk benne megzavarni a fiatalokat, akárhányszor, akármikor is húzódunk mi 

öregebbek a pesszimisztikus visszamerengés csigaházába.  

  Oly jó visszaemlékezni, oly nemes az ilyenkor mellünket megfekvö fájdalom! 

Amidön itt, kisvárosomban megszólalnak a közeli templom harangjai, csak 

behunyom szememet és máris ott fekszem a budakeszi kertünkben és az otthoni 

harangokkal teljesen azonos akkord elém varázsolja az egész határt: látom 

alattam az egész hosszú, pirostetös falut fáival, jobbra a János-hegyet, a 

szantóriumot, a bergackeri útat, a Kaligbergeket, a Jenö-Telki felé vezetö útat, a 

temetöt, a Froschlackent, a pátyi országútat, a Biai-hegyet, a páskumokat, a 

pincesort, a Heanahutokat, a Csiki-hegyeket, a Schulmeistergrabent, Mária 

Makkot.... 

  Amilyen átkot jelent a bünösnek, hogy nem tud szabadúlni emlékeitöl, oly 

áldás a jó ember számára az emlékezés lehetösége. Itt nincs sem selyem - sem 

vasfüggöny, itt nem kell útlevél, vizum: hopp és máris otthon járok és máris ott 

állok az apai ház kapujánál. 

  Vajon tudják-e az új gazdák, mennyi kisértetjárás történik körülöttük? (Lehet, 

hogy a kutya, amely ösztönével a tüzet és halálesetet is elöre megvonyítja, érzi 

és vakkant néhányat, amikor a régi gazda képzeleti teste belibben a kapun és a 

gazda talán ki is néz ilyenkor, hogy megállapítsa: "Nem, nem jár erre senki!") 

Pedig járnak, járunk. Benézünk a szobákba (az új lakó nem is sejti, mitöl 

libbent  egyet lámpája.) Megismerjük talán egy-egy bútordarabunkat, 

megállapítjuk, van-e rend, végigjárjuk a kamrákat, istállót, pincét, padlást; 

felmegyünk a kertbe, leülünk a padra és figyeljük: más nesze van-e a falunak? 

Nézzük az ismerös gyümölcsfákat, megsimogatjuk kérgüket; elszállunk a 

Weichselblösre, a Páskumra; benézünk a szomszédokhoz is. És kilátogatunk a 

temetöbe is mert ottan egészen biztosan találunk rokont, ismeröst. Leülünk a 

sirhantokra, az élethossziglan becsületes munkával miérettünk is robotolt 

szüleink, nagyszüleink, felejthetetlen gyermekünk, hitvesünk elgazosodott 

hantjára és sirunk, siratunk, vigasztalást, megnyugvást keresve és kérve tölük.... 

Aztán megöleljük a sírkövet és ... újra itt találjuk magunkat és talán sóhajtva 

kifakadunk: "Warum doch die Wöld nit dar Schlag trifft!" 
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  Mert sokan azt sem bánnák. Mit is ér a vilag szeretet nélkül? Érdemes élni még 

ebben a bolondok házában? Ebben a Bébel-ben, ahol mindenki más nyelven 

beszél és mindenki mást mond, mint amit gondol? Ahol annyi a sanda mészáros, 

aki egészen máshova csap, mint néz és ahol mi - a legtöbben - csupán 

vágóállatai vagyunk a sanda mészárosnak és semmi más. 

  Térjünk azonban vissza a tárgyhoz: emlékezni akartunk a régi otthonunkra, ha 

jól tudom. A jövöben, néha-néha, kis csokrocskát összekötözünk majd belölük 

és szagolgatni fogjuk; jó lesz? 

  

Bechtold 

 

 

 

ÉRTESÍTÖ  

A MAGYARORSZÁGI KIUTASÍTOTTAK SZEMLÉJE 

Kézirat, megjelent havonta kétszer  

Szerkesztette és kiadta: Dr. Gödrösy Béla, Schönau 

 

 

II. évf. 4. szám 1949. febr. 20 

  

...Dr. Folláth Ferencné sz. Roth Anni vol budakeszi jelenleg köngeni (Esslingen 

körzet) lakos február 8-án fiu gyermeknek adott életet. 

  

...Fallbeck Mátyás volt budakeszi jelenleg huttenheimi (Bruchsal körzet) lakos 

január 27-én tartotta esküvöjét Kaufmann Magdolna lintdorfi (Düsseldorf 

körzet) lakossal. 

  

...Frankhauser József a budakeszi Hitelszövetkezet volt igazgatója és felesége 

Pfendtner Mária Budakeszin január 28-án ünnepelték jó egészségben 

aranylakodalmukat. 

  

...Oszter Ferenc (neje Fruh) volt budakeszi jelenleg heidelsheimi (Bruchsal 

körzet) lakos február 9-én 40 éves korában meghalt. Temetése ugyanott február 

11-én volt. 

  

...A heidelbergi magyarnyelvü továbbképzö tanfolyam mércius hó 1-én veszi 

kezdetét. A tanfolyam hetenként háromszor kedden, csütörtökön és szombaton 

d.u. 5-7 óráig a Theater Str. 2/a (I. em.) alatt lesz megtartva. Felvételre 

jelentkezni lehet február 28, 29 és 30-án(szombat, vasárnap és hétfön) a délutáni 

órákban Kertész Imre örnagynál, Heidelberg, Langfried Str. 1 sz. alatt. 
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...A Németországban 1948 évben elhalt kitelepített budakesziek, valamint otthon 

Budakeszin elhaltak névjegyzéke beszerezhetö P e n t e i  A n t a l 

fordítóirodájában, Karlsruhe, Welfenstrasse 11. szám alatt. A névjegyzék ára 1 

DM és postaköltség. 

  

  

 

 

 

 ÉRTESÍTÖ  

A MAGYARORSZÁGI KIUTASÍTOTTAK SZEMLÉJE 

Kézirat, megjelent havonta kétszer  

Szerkesztette és kiadta: Dr. Gödrösy Béla, Schönau 

 

II. évf. 6. szám 1949. március 5. 

  

Schulz Jakab és Patkó Irma volt budakeszi lakosok február 20-án tartották 

esküvöjüket Dallauban (Mosbach körzet). 

  

*** 

  

Beutlschmidt Géza és Martonfi Irén február 26-án tartották esküvöjüket a 

budakeszi pébániatemplomban. 

  

*** 

  

Otthonról érkezett hírek szerint február második felében bizottság járt 

Budakeszin és azon öslakosoktól, akik a tavalyi összeírási listán az 1. pontba 

kerültek felvételre, vagyis akik az 1941. évi népszámlálás alkalmával német 

anyanyelvünek és nemzetiségünek vallották magukat, elkobozta az 

állatállományt és egyéb gazdasági felszerelést. 

  

Az igy elkobzott állatokat és felszerelési tárgyakat és eszközöket átadták a 

megzögazdasági szövetkezetnek (kolhoznak), amelynek részére egyébként a 

községi bikaistállót átalkították. 

  

*** 

  

Meg nem erösített hírek szerint március 1-vel megszünnek Budakeszin a 

magánkézben levö mészárszékek. Állítólag ettöl az idöpontól kezdve már csak 

3-4 szövetkezeti elárusító szék lesz, amely áruját föleg a városi központból fogja 

kapni. 
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ÉRTESÍTÖ  

A MAGYARORSZÁGI KIUTASÍTOTTAK SZEMLÉJE 

Kézirat, megjelent havonta kétszer  

Szerkesztette és kiadta: Dr. Gödrösy Béla, Schönau 

  

II. évf. 6. szám, 1949. márc. 20 

  

Újabb per egyházi személyek ellen 

  

  Március elsö hetében folyt le a budapesti munkásbiróság elött Bóka Imre 

primási számvevö és 14 vádlott társa ellen a büntetö eljárás. Az államügyészség 

külföldi fizetési eszközökkel elkövetett visszaéléssel vádolta Bóka Imre primási 

számvevöt, Vid József és Várady János jezsuita szerzeteseket, valamint vovábbi 

12 polgári személyt. 

  A vádlottak néhány napig eltartó kihallgatásuk során mindannyian beismerö 

vallomást tettek. A biróság itéletében valamennyi vádlottat bünösnek találta és 

ezért 4 személyt 2-4 évig terjedö fegyházbüntetésre, egyet pedig 1 és 1/2 évi 

börtönbüntetésre itélt el. Az itélet ellen nem jelentettek be fellebezést. 

  Bóka és társai elleni per szoros összefüggésben áll Mindszenty hercegprimás 

ismeretes elitéltetésével.  

  

*** 

  

Még tart a külföld tiltakozása 

  

  Gau abbé francia képviselö kezdeményezésére Párizsban tiltakozó gyülést 

tartottak a Mindszenty itélet ellen. A gyülésen hatalmas tömeg volt jelen. 

  Az amerikai szenátus külügyi bizottsága e hét elején ismételten állást foglalt a 

Mindszenty itélet ellen. Az állásfoglalás elött Chapin, az U.S.A. budapesti 

követe ismertette a per lefolyását a bizottság elött. 

  Losonczy magyar miniszterelnökséi államtitkár egy gyülésen a katolikus 

egyházi vezetök ellen foglalt állást, mert szerinte az egyház az elmúlt években a 

legcsekélyebb készséget sem mutatta az együttmüködés kérdésében. 

  Meg nem erösített hírek szerint Rómában úgy tudják, hogy Mindszenty 

hercegprimás rendörségi börtönében súlyos tüdögyulladást kapott. Egészségi 

állapota megrendült. 

  

*** 

  

Vezérkari megbeszélés Debrecenben 

  

   Bécsi AP. jelentés közli: A Szovjetúnió és a többi keleti blokkhoz tartozó 

állam vezérkarának egyes tagjai március 15-én titkos megbeszélésre ültek össze 
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Debrecenben. A megbeszélések programmján szerepel a Jugoszlávia és vezetöje 

Titó elleni rendszabályok megtárgyalása, úgyszintén a kominform államok 

szorosabb katonai együttmüködésének kérdése. 

   Valószínünek tartják, hogy a megbeszélés az Észak-Atlanti szerzödés 

létrejöttének kelet-európai reakciója. 

  

***   

  

A magyar belügyi kormányzat elhatározta, hogy a rendörség létszámát néhány 

ezerrel felemeli. 

  

*** 

  

A budapesti népbiróság 2 és 1/2 évi börtönre itélte Tóth Miklós színmüirót az 

Örségváltás címü film szerzöjét. Elrendelték a forgatókönyv elkobzását és 

megsemmisítését is. 

  

*** 

  

Gábor Antal bognár ketschi mühelyében jóminöségü kézikocsikat gyárt. Az erös 

kivitelü kiskocsik bevasalva, fa aggyal elkészítve olcsó áron kerülnek 

forgalomba. Szállításra megrendeléseket felvesz. Brühl, Schwetzinger Str. 11 

(Mannheim körzet) 

  

 ÉRTESÍTÖ  

A MAGYARORSZÁGI KIUTASÍTOTTAK SZEMLÉJE 

Kézirat, megjelent havonta kétszer  

Szerkesztette és kiadta: Dr. Gödrösy Béla, Schönau 

 

II. évf. 7. szám 1949. ápr. 1. 

  

Munkanélküliség 

  

  Amikor az elmúlt év júniusában végrehajtották a német pénzreformot, sokan 

igen helyesen elöre látták, hogy ez a lépés igen könnyen honfitársaink amúgy is 

labilis gazdasági helyzetének felborulására vezethet. Ha a dolgok velejét nézzük, 

úgy ezen eshetöség bekövetkeztén semmi meglepöt nem tapasztalhattunk. 

  Mert aki szembenézett a rideg tényekkel, az magától értetödönek találta, hogy 

a legkisebb gazdasági pangás, vagy pénzügyi megszorítás legelsösorban azokat 

fogja érinteni, akik az itteni társadalom gazdasági rendjébe csak felületesen 

nyertek beosztást, akik mögött nincs támogató kéz, akiknek lába alatt nincs 

anyagi bázis. 
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  Néhány hónapig az új valuta bevezetése után mindannyian annak kétségtelen 

elönyeit élvezhetjük és rég nem látott áruk megvételére, beszerzésére nyílt 

lehetöségünk. Ezen aránylag kedvezö helyzet azonban csak rövid ideig tartott. 

Itt részletezni nem kívánt okok miatt az árak ugrásszerü emelkedésének 

lehettünk tanui, s ez az áremelkedés a reform eredményeit megsemmisítéssel 

fenyegette. Az újonnan felállított német jegybank a folyamat megakasztása 

céljából, idölegesen kénytelen volt múlt év végén a hitelek folyósítását 

beszüntetni és igy az árak stabilizálását elérni. Tudott dolog, hogy a hitelek 

alapja nagyrészt a bankóprés volt, hisz a pénzintézetek betétállománya, az 

emberek bizalmatlansága következtében minimális összegre zsugorodott. 

  A fent leirt hitelmegszorító intézkedések azonban legelsösorban az építöipar 

helyzetére gyakoroltak kedvezötlen befolyást. A megsérült házak gazdái hitel 

hiányában beszüntették az épületek felépítését és javítását s ezáltal erös 

mértékben csökkent az építöipar foglalkoztatottsága. A vállalatok kezdték szak- 

és segédmunkásaikat elbocsájtani. És kit bocsájtottak el a föleg benszülött 

vállakozók elsösorban? Természetesen a hozzá legtávolabb álló "menekültet". 

  Mivel kitelepített honfitársaink nagyobbik fele az építöiparban és a vele 

kapcsolatos foglalkozási ágakban dologzik, igy érthetövé válik, miért vesztette 

el annyi honfitársunk az amúgy sem kielégítö kereseti lehetöséget. 

  Noha napokban közzétett hír szerint a német jegybank megszüntette 

hitelkorlátozó rendelkezését és ezzel honfitársaink ismét munkához és 

jövedelemhez fognak jutni, a gazdasági jelenségek mégis azt mutatják, hogy 

itteni létünk ideiglenes jellegü. Kiutasítottjaink itt nem tudnak és nem is akarnak 

beilleszkedni; gazdasági és szellemi létünk gyökerei elszakíthatatlan mélyen 

lenyulnak a magyar haza földjébe. 

Dr. G. 

************* 

A Népfront kongresszusa 

  

  A budapesti Sportcsarnokban március 15-én kongresszust tartott a Népfront. A 

kisgazdapárti  

 

 forrás: kommunista.net 
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Dobi István miniszterelnök megnyító beszédében hangoztatta, hogy az ország 

demokratikus pártjai elismerik az MDP (kommunista párt) vezetését. 

 

  A gyülés elöadója szerint rövidesen létrejön a magyar-cseh baráti szerzödés, 

amely az utolsó láncszemet képezi a keleti demokráciák között létrejött 

szövetségi rendszerben. 

  Az 1947-ben megkezdett úgynevezett hároméves terv befejeztével - mondotta 

az elöadó - egy ötéves terv szerint kivánják az ország gazdasági helyzetét 

átlakítani. Ezen ötéves tervre 35 milliárd forintot (kb. 7,5 milliárd 

pengöt) kivánnak elöirányozni. Az ipari munkásság számát 300.000 fövel 

akarják növelni. 

  Gondoskodni akarnak arról, hogy az országnak eröteljes hadserege legyen. 

Semmi fáradtságot és áldozatot nem akarnak sajnálni, hogy a haderöt fejlesszék 

és megerösítsék. A hadsereget a "béke" érdekében kivánják erössé tenni, mert 

mint megállapították ma a világuralomra törö amerikai imperializmus lépett a 

fasizmus örökébe, amely a "békés" népi demokráciák életét veszélyezteti. 

  A gyülés utolsó pontjaként megválasztották a Népfront országos tanácsának 81 

tagját. A tanácstagok közel 90 százaléka az MDP (kommunista párt) tagja, mig a 

fennmaradó töredék a kommunista-barát kormánytámogató pártok embereiböl 

került ki. 

  

*** 

 

 

Eljárás kereszténypárti képvislök ellen 

  

  A képviselöház felfüggesztette Groh József és Kisházi keresztény demokrata 

képviselök mentelmi jogát, mert mint megállapították, alapos gyanú, hogy 

nevezett képviselök összeköttetésben álltak Mindszenty hercegprímással. 

Továbbá a külföldre emigrált Zoltán Pál képviselövel együtt állítólag olyan 

szervezkedésben vettek részt, amelynek célja volt, hogy külsö segítséggel 

megdöntsék az uralmon lévö népi demokráciát és a köztársasági államformát. 

  

*** 

  

Bécsi AP jelentés közli: Magyar hatóságok kiutasították az ország területéröl a 

budapesti amerikai követség két helyettes katonai attaséját, mert a magyar 

hatóságok szerint diplomáciai elöjogaik felhasználásával kémkedést folytattak. 

  

*** 

  

Ismét elitéltek két katolikus lelkészt 
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  Dr. Fábián János érseki levéltáros Mindszenty hercegprímás esztergomi 

levéltárában több iratot örzött, amelyek a bibornok elitéltetése részbeni alapjául 

szolgáltak. A népbiróság különtanácsa ezért egy évi börtönre itélte. 

  Beresztóczy Miklóst, az Actio Catholica volt budapesti igazgatóját a 

különtanács azért vonta felelöségre, mert tudott Mihalovics kanonok emigrálási 

tervéröl és erröl a rendörségen nem tett feljelentést. Feljelentési kötelezettség 

elmulasztása miatt nyolchavi fogházat kapott. 

  

*** 

  

Újabb összetelepítési hírek érkeztek 

  

  Nagy számban érkeznek hírek otthonról, amelyek a Magyarországon maradt 

németajkú és nemezetiségü lakosság át- és összetelepítéséröl szóllanak. Igy 

három héttel ezelött a pesti oldalon fekvö Vecsés község németségének 

összetelpítése történt meg az ismert módon. Az összetelepítésre kiszemelt 

családok ruházatot, fehér- és ágynemüt, valamint egy szoba bútorzatot 

megtarthattak, mig a többi ingóságuk és természetesen ingatlanjaik is elkobzás 

alá kerültek. Az összetelepítésre a falvak legelhanyagoltabb állapotban levö régi 

házai lettek kiszemelve s azokban egy-egy család egy helységet foglalhatott el. 

  Még meg nem erösített hír szerint Budakeszi községben az össe- illetve 

áttelepítés március 28-án szintén kezdetét vette. Közelebbi értesítés és a hír 

valódiságának megerösítése a mai napig még nem érkezett be. 

  A fenti öszetelepítési hírekkel ellentétben Vértesacsárol olyan levelek érkeztek, 

amelyek arról számolnak be, hogy a múlt év öszén Gánt községbe áttelepített 

acsai németajkú családok az elmúlt héten mind vissza költözhettek falujukba, 

házaikat újra birtokba vehették és családonként megmunkálásra 10-10 hold 

földet osztottak ki közöttük. 

  Az aradmegyei Almáskamarás községben két héttel ezelött folyt le a 

visszamaradt németség vagyonának leltározása. 

  

*** 

  

A budapesti tisztképzö akadémián március 13-án 400 új tisztet avattak. A tisztek 

a rövidített - néhány hónapos - tanfolyamról kerültek ki és a népi demokrácia 

soraiból származó egyedekböl tevödtek össze. 

  

*** 

  

Debereceni jelentés szerint az ottani nagygazdák adóhátraléka napról-napra 

emelkedik. Egyesek hátraléka eléri a 28.000 forintot. Mint kiszámították egy 

kat. hold föld évi adóterhe 220 forint, ami 3 és 1/2 métermázsa búzának felel 
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meg. A nagy adóterhek nem fizetését, vagy csak részbeni teljesítését 

szabotázsnak akarják nyilvánítani. 

  

 

ÉRTESÍTÖ  

A MAGYARORSZÁGI KIUTASÍTOTTAK SZEMLÉJE 

Kézirat, megjelent havonta kétszer  

Szerkesztette és kiadta: Dr. Gödrösy Béla, Schönau 

 

II. évf. 8 szám 1949. ápr. 15. 

  

Húsvéti feltámadás 

  

  A megváltó kereszthalála és dicsöséges feltámadása minden 

esztendöben emlékeztet bennünket arra, hogy ezen a földön jó és rossz 

tulajdonságokkal felruházott emberek élnek, akik esztelenségükben nem 

átallottak legföbb jótevöjük ellen cselekedni. Nem csodálatos az, hogy a szeretet 

és terstvériség vallását hirdetö Krisztust környezete nem értette meg, tanítását 

kárhoztatta és vele szemben a legféktelenebb eröszakkal járt el? 

  Azóta közel két évezred telt el. Az Istenember tanítása elterjedt földünk 

minden részén, példaadó földi életét ismerik ifjak és nagyok, szenvedését és 

feltámadását csodálják. És mégis a mi nemzedékünk alig tanul valamit a 

fennséges tanokból. Ki állíthatja ma azt, hogy e földön az emberek igaz testvéri 

szeretetben élnek és ki gondolja, hogy a jó cselekedet legföbb törvénnyé vált? 

  A való élet ma is - minden keresztényi szólam ellenére - inkább emlékeztet az 

alvilági erök uralmára, mint az igazi megbékélés és felemelkedést jelentö 

Krisztuséra. 

  Noha kontinensünk az emberi haladás és keresztény szellem klasszikus 

földjeként szerepel, mégis a huszadik század elsö felének eseményei e 

megállapítást nem látszik alátámasztani. Ezen állítás illusztrálására tekintsünk 

pusztán hazánk sorsára és magyarhon népeinek kálváriájára. Egyáltalán nem 

lehet keresztényi cselekedetnek tekinteni sem az 1920-as esztelen 

országcsonkítást és még kevésbé az 1945 évi kutasítások elrendelését, a 

kényszermunkára hurcolást és a gazdasági átalakulás ürügye alatt végbemenö 

teljes szabadság-fosztást. 

  Képletesen tekintve a magyar föld népei ma húsvét hetében élnek akár az 

országon belül, akár azon kivül. A nép már végigjárta a nagypénteki kálvária 

valamennyi stációját, az úton részvétlen tömeg között bukdácsolt a kereszt súlya 

alatt és kénytelen volt eltürni a korbácsütéseket. Most folyik a keresztre feszítés. 

Tehetetlenségében keresztényi türelemmel várja a megváltást jelentö tördöfést, 

amely embertelen kínjaitól megszabadítja. 
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  És amikor az ellenség azt gondolja, hogy a vég bekövetkezett és diadalmasan 

várja gyözelme babérjait, akkor következik be majd az elmaradhatatlan 

feltámadás. 

  Az elmaradhatatlan feltámadást várja országhatáron belül és kivül millió és 

millió ember azzal a szent fogadalommal, hogy a jövöben hallgatva a nagy 

Mester tanítására testvéri szeretetben fog élni egymás mellett honunk áldott 

földjén. 

  

Dr. G. 

  

*** 

  

A magyar katolikus püspöki kar nem tárgyal 

  

  Párizsban április 24-én úgynevezett "béke" kongresszusra ülnek össze a 

baloldali értelmiségi kiküldöttek. Hírek szerint Magyarországról egy 40 tagu 

küldöttség fog az ülésen részt venni. A kongresszus elökészítését magyar részröl 

az "Értelmiség nemzeti bizottsága" végzi, amelynek egyik ülésén a 

miniszterelnökségi államtitkár kifogásolta a katolikus püspöki kar magatartását, 

amelyet e békemozgalommal kapcsolatban tanusít. 

  Az államtitkár közzétette annak a levelének szövegét, amelyben a katolikus 

egyház részéröl kiküldött kijelölését kérte, aki a párizsi találkozón a magyar 

küldöttség tagjaként megjelenne. A levél többek között megállapítja:  

  

"Köztudomású, hogy az imperialista háborús úszítók új háború korobbantására 

készülödnek. Lázasan fegyverkeznek s támadó szellemü katonai szövetséget 

hoznak létre. Az imperialista háborús úszítók és az általuk felidézett háborús 

veszély ellen megmozdultak és síkraszállnak a világ békeszeretö népei és 

demokratikus eröi, amelyek készek a harcra egy harmadik világháború 

kirobbantásának megakadályozására. 

  A magyar katolikus egyház nem lehet közömbös a béke kérdésével szemben, 

nem tarthatja magát távol ettöl a megmozdulástól.  

  A levelet nem csak Grösz József katocsai érseknek, a katolikus püspöki kar 

rangidös vezetöjének, hanem a püspöki kar minden egyes tagjának is 

megküldötték, azonban arra sem beleegyezö, sem pedig elutasító válasz nem 

érkezett. 

  A párizsi kongresszus az Antlanti szövetségi egyezmény reakciója. 

  

*** 

  

Ismét képvisleöválasztások lesznek Magyarországon 
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  London (Reuter). A magyar Függetlenségi Népfront elhatározta javasolni fogja 

az államelnöknek, hogy a jelenlegi országgyülés feloszlatását rendelje el és 

tüzzön határnapot az országgyülési képviselöválasztások megtartására. Politikai 

körökben azon nézeten vannak, hogy a képviselöválasztások május 15-én 

lesznek. 

  A jelenlegi országgyülés 1947 augusztusában lett megválasztva s akkor még 

jelentös számú ellenzéki képviselöt juttatott mandátumhoz. A mostani 

választások az ellenzék teljes kikapcsolását fogják eredményezni s maradéktalan 

kommunista többséget fog az uralmon levö rendszernek a parlamentben is 

eredményezni. 

  

*** 

   

Dobi miniszterelnök nyilatkozik 

  

Dobi István miniszterelnök a Falurádiónak adott nyilatkozatában megállapította, 

hogy az újgazdák, a kisparasztok s középparasztok "tekintélyes" tömegei 

felismerik, hogy a kisüzemi gazdálkodás az örökös szegénységet és a gazdasági 

bizonytalanságot jelenti számukra. A miniszterelnök szerint a parasztság jövöjét 

csak az alapozhatja meg, ha szövetkezetbe (kolhozba) tömörül, mert úgy majd 

"élvezni" fogják a nagyüzemi gazdálkodás elönyeit. Ismételten felhívta a 

gazdatársadalom figyelmét a "szabotáló kulákok" ártalmas voltára s szigorú 

rendszabályokat követelt ellenük. 

  

 
  
Dobi István köszöntése nyugdíjazásakor a Parlamentben, mellette Fock Jenõ, 1967. április 14.  

Gerõ András-Petõ Iván: Befejezetlen szocializmus. Képek a Kádár-korszakból.  

Tegnap és Ma Kulturális Alapítvány, Budapest, 1997, 47. kép.  

Fotó: Ács Irén 
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*** 

 

  

Tiltott határátlépésért elitéltek egy országgyülési képviselöt 

  

A foloszlatott keresztény jellegü Néppárt (Barankovics párt) egyik képviselö 

tagja, Kovács József a közelmúltban megkisérelte az ország területét elhagyni. 

Azonban a határátlépésnél a rendörség kezébe került. Az országgyülés mentelmi 

bizottsága felfüggesztette a képviselö mentelmi jogát és átadta a biróságnak. A 

gyorsított ütemben lefolytatott tárgyalás után a biróság Kovácsot 

másfélévi fogházbüntetésre itélte. Barankovics és több képviselötársa már 

korábban külföldre emigrált. 

  

 

***  

   

 

Mindszenty hercegprímás ügyét tárgyalja az UNO 

  

 

  Az Egyesült Nemzetek (UNO) közgyülése április 5-én újra megkezdte 

tanácskozásait a New York közelében fekvö Lake Success városkában. Heves 

vita alakult ki a tárgysorozat megállapítása körül. Bolivia kiküldöttje kérte, hogy 

Mindszenty József bibornok ismert perét az UNO közgyülése vizsgálja felül és 

hozzon határozatot. 

 

 Mindszenty József  (balra) 

koncepciós perén, a vádlottak padján. Forrás: www.dunaharaszti.hu 
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  A Mindszenty eset tárgyalása ellen a lengyel és szovjet küldött tiltakozott, mig 

az Egyesült Államok delegátusa javasolta úgy a Mindszenty per, mint a bolgár 

protestáns lelkészek elleni per felülvizsgálását, mert ezen perekben a párizsi 

békeszerzödések határozatainak megsértését látja. 

  Az UNO politikai bizottsága végül is 11 szavazattal 3 ellenében napirendre 

tüzte mindkét per felülvizsgálatát. 

  

 

*** 

 

 

Az összetelepítés elsö menete folyik Budakeszin 

  

  A budakeszi német anyanyelvü és nemet nemzetiségü visszamaradt lakoságnak 

összetelepítése március 27-én megkezdödött. E nap reggelén az érintett családok 

értesítést kaptak, hogy 48 órán belül házaikat ürítsék ki és a re´szükre kijelölt 

lakásba költözzenek át. Eddig beérkezett hírek szerint az összetelepítés mai 

napig 8 családra vonatkozott. 

  Amig az összetelepítés a német anyanyelvü lakoságot érinti, addig az 

áttelepítési rendelkezés német anyanyelvü és nemzetiségü családok sorsa felett 

rendelkezett. Áttelepülésre eddig 12 család nyert felszólítást s pedig a következö 

falvakba szólt a beutaló rendelkezés: Pilisszentkereszt, Pilisszentmárton, 

Pilisszántó és Sóskútra. 

  Az áttelepítésre kiszemelt családoknak egyelöre megengedték, hogy 

rokonaiknál és ismeröseiknél meghúzódhassanak. Az alkalmazot 

kényszerintézkedések maguk után voonták a vagyon részleges, illetve teljes 

elkobzását is. 

  

**** 

  

 

 

  Néhány sor otthoni levélböl: .....azt sem tudjuk, hogy mikor potyogunk ki, hol 

az egyik, hol a másik helyröl. Ti nem tudjátok ott, hogy itten az ember ha 

valakinek útjában van, egy-kettöre reakciósnak lesz bélyegezve és nagyon 

könnyen kenyér nélkül marad. Vagy a másik még szomorubb, hogy 

"szanatóriumba" kerül, hosszú üdülésre. Ilyen és hasonló dolgokkal fenyegetve 

gondolhatod, hogy csöp kedvünk sincsen......Csak várunk valamire, mint az 

erdélyiek a múlt háború után. De jajj nekünk, ha ez is 25 évig tart... 

  Tavaly tudtam valamit küldeni, de az idén még csak nagyitóval sem lehet 

találni ilyen jó falatot. Tudod az csak minden az elején volt, hogy az egér 

belemenjen a fogóba. Szegény jószág, avval is úgy szokott a macska játszani, 

ahogy akar, ha kedve tartja elengedi, ha nem úgy megeszi. Igy vagyunk mi is. 
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ÉRTESÍTÖ  

A MAGYARORSZÁGI KIUTASÍTOTTAK SZEMLÉJE 

Kézirat, megjelent havonta kétszer  

Szerkesztette és kiadta: Dr. Gödrösy Béla, Schönau 

   

II. évf. 9. szám 1949. máj. 1. 

  

Megegyezik Nyugat és Kelet? 

  

  Nagy érdeklödéssel figyeli kontinensünk lakossága a folyamatban levö 

amerikai-szovjet megbeszélések eredményét. Érthatö okokból nem közömbös a 

megbeszélés kimenetelének eredménye senki elött, aki az igazi békét óhajtja, a 

aki elött a mostani ádatlan állapot a földi szenvedés megtestesítését jelenti. 

  Napok óta tudjuk, hogy ismét megbeszélések folyanak a világ hatalmai között - 

nehéz volna úgy hirtelenében megmondani már hányadik tárgyalásról van szó - 

amely az ellentétek kiköszübölését, avagy legalább is letompítását kivánja békés 

úton elérni. A sok találgatás után végre április 26-án Washingotnból és 

Moszkvából is jelentések érkeztek a folyamatban levö megbeszélések mibenléte 

és eredménye felöl. 

  Megtudtuk többek között, hogy az Egyesült Államok és a Szovjetúnió 

képviselöi között február 15-e óta tárgyalások folynak a német ügy rendezése 

kérdésében. A megbeszélések az orosz kormányfö évelejei békülékeny hangú 

nyilatkozatai után amerikai kezdeményezésre indultak meg. 

  A washingtoni kormány hajlandónak mutatkozik a német ügyet tárgyaló 

négyhatalmi konferencián résztvenni, ha elöbb megszünnek a berlini és a 

zónaközi forgalmi- és kereskedelmi korlátozások. Az április 26-i szovjet 

nyilatkozat szerint Moszkva hajlandónak mutatkozik az amerikai álláspontot 

tárgyalási alapnak elfogadni, feltéve, hogy elöbb meg lesz határozva a négyes 

külügyminiszter-tanács ülésének pontos idöpontja. 

  A szovjet nyilatkozat után Washingtonban lázas megbeszélések kezdödtek. 

Megjelent a Fehér házban (elnöki palota) Jessup is,  

 
Philip Jessup itt Nehruval találkozik kb. 1949 októberében 

Forrás: wikipedia 
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aki amerikai részröl tárgyalt a Lake Successben tartozkodó Malik szovjet UNO 

(ENSZ) deletátussal. 

  Úgy brit, mint francia részröl mai napig nem foglaltak állást, csupán annyit 

közöltek, hogy a megbeszélésekröl tudomása volt mindkét állam kormányának. 

  Az Egyesült Államok közvéleménye és sajtója meglehetös vegyes érzelmekkel 

fogadta a tárgyalásokról szóló híreket. Legtöbb vélemény abban a 

megállapításban csúcsosodik, hogy nem bíznak a szovjet öszinte (én úgy irnám 

"öszintének mondott" A.Gy.) kiegyezési szándékában és attól félnek, a netán 

létrejövö megegyezés a szovjet elönyére fog válni. New yorki lapokban közölt 

kommentárokból kitünik, hogy az amerikai nép a Marshall terv és az Atlanti 

paktum által elért elönyös helyzetet látja veszélyeztetve az újabb megegyezési 

kisérletekben. 

  Mindesetre a közeljövöben fog eldölni, lesz-e kiegyezés a két ellentétes érdekü 

erö között, vagy sem. 

  

Dr. G. 

    

*** 

  

 

 

Egységes lista a május 15-i választásokon 

  

  A magyar hivatalos lap április 21-i számában közölt rendelet szerint a Népfront 

országos tanácsa öt párt részére adott engedélyt, hogy május 15-i országgyülési 

képviselöválasztáson jelölteket állithasson. Az öt párt: az MDP (kommunista-), 

a Kisgazda-, a Paraszt-, a Demokrata- és a Radikális párt. 

  Megállapítja továbbá ezen rendelet, hogy a fenti pártok egységes lajstromos 

listákon fognak indulni. E szerint választási küzdelem nem lesz, mert a szavazók 

vagy a listára adják voksukat, vagy üres cédulával szavaznak. 

  A választás - mint elöre látható volt - üres formasággá fog válni, hiszen nincsen 

ki között választani. A május 15-i választási eljárással a Népfront, illetve annak 

vezetö pártja a Kommunksta párt, most már az országgyülésen is, tehát forma 

szerint is egyeduralommal fog rendelkezni. 

  Budapesti jelentések szerint a választási agitáció már megkezdödött. Pesten 

április 18-án kezdödtek meg a választási beszédsorozatok. 

  

*** 

  

Szaporodnak a "szabotázs" cselekmények 

  

  Az MTI jelenti: Kárteszi György kenderesi legény március 22-én éjszaka a 

kunhegyesi vasúti pályatesten 30 darab sinrögzítö csavart franciakulccsal 
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kioldott. A rongálást a pályaör észrevette, a közeledö vonatot megállította és igy 

megakadályozta a kisiklást. 

  Kárteszi Györgyöt a budapesti büntetötörvényszék mint rögtönitélö biróság 

vonta felelöségre. A 25 éves gazdalegény, akinek röviddel azelött traktorát 

elkobozták, a jelentés szerint a tárgyaláson beismerte tettét. A rögtönitélö 

biróság a cselekményért kötéláltali halálra itélte. 

  

- - -  

  

  A csepeli Weiss Manfréd gyár egyik raktárában 1949. március 31-én tüz ütött 

ki. A gyári tüzoltóknak sikerült a tüz tovaterjedését megakadályozni, azonban a 

raktár 100.000 forintnyi árujával együtt elégett. 

  Rendörségi jelentés szerint a nyomozás megállapította, hogy a tüzet a raktár 

vezetöje okozta. A budapesti rögtönitélö biróság a lefolytatott bizonyítási eljárás 

eredményeként a raktárnokot halálra itélte, mert - mint az itélet indoklása 

megállapította - a raktárnok szándékosan gyújtotta fel a raktárban levö 

gyulékony anyagokat. A halálos itéletet végrehajtották. 

  

- - -  

  

  Györböl érkezett hír szerint április elsö hetében a györi vagongyár többezer 

munkása megtagadta a munkát, mert bérükböl fejenként 100 forintot pártcélokra 

levontak. A rendörség riadóautókon hatolt a munkát beszüntetö tömeg közé, 

azonban a munkásság részéröl az elkeseredés oly nagyfokú volt, hogy az 

ellenálással szemben a megerösített rendörség tehetetlen volt. 

  Az eseménnyel kapcsolatban nem atak ki hivatalos közleményt. 

  

**** 

  

Az UNO levette a napirendröl a Minszenty per felülvizsgálatát 

  

  Lake Success (Reuter). Az Egyesült Nemzetek politikai különtanácsa 34:6 

szavazattal javasolta a közgyülésnek, hogy a tárgysorozaton szereplö 

Mindszenty eset és a bolgár lelkészek ügyében ne tegyen további lépéseket. 

Rendszabályok alkalmazását az Egyesült Államok és Nagybritánnia 

korámyainak hatáskörébe tartozónak tekintik, mert nevezett államok kormányai 

hivatottak a párizsi békeszerzödések rendelkezései betartása felett örködni. 

  Budapesti jelentés közli, hogy a magyar kormány kétsébe vonta az UNO 

felülvizsgálási jogát a Mindszenty hercegprímás elleni itélet ügyében. 

  

**** 
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Az elmúlt év öszén orosz hadifogságból hazatért Geiselhardt Jakab április 15-én 

megérkezett édesanyjához Billigheimbe (Mosbach körzet). 

  

*** 

  

Eszterle Ferenc (E. Márton fia) és Dobrády Teréz április 18-án tartották 

esküvöjüket Budakeszin. 

  

*** 

  

Tafferner Ferencné sz. Mészner volt budakeszi jelenleg helmstadti lakos 

(Sinsheim körzet) április 11-én meghalt. Temetése ugyanott volt. 

  

*** 

  

Frankhauser Seböné sz. Marx volt budakeszi jelenleg dallaui (Mosbach körzet) 

lakos április 17-én, húsvét vasárnapján meghalt. Temetése ugyanott április 19-én 

volt. 

  

*** 

  

 

Otthonról érkezett hírek szerint az összetelepítés Budakeszin a május 15-i 

országgyülési választásokra tekintettel egyelöre szünetel. 

  

 

*** 

  

 

A magyar labdarugó bajnokságon a Ferencváros csapata 12 pont elönnyel 

behozhatatlanúl vezet s a hátralevö mérközések a csapat bajnoki címét már nem 

tehetik kétségessé. 

  

*** 

 

  

Budapeströl érkezett hír szerint az ország területén folyik a rádiókészülékek 

számbavétele, különös tekintettel azok vevöképességének (erösségének) 

megállapítása céljából. 
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 ÉRTESÍTÖ  

A MAGYARORSZÁGI KIUTASÍTOTTAK SZEMLÉJE 

Kézirat, megjelent havonta kétszer  

Szerkesztette és kiadta: Dr. Gödrösy Béla, Schönau 

 
 II. évf. 10. szám  1949. máj. 15. 

Három év után 

  

  Ilyenkor tavasszal, amikor a természet új életre kel a hosszú téli pihenö után, az 

emberben is felfokozódik a tett és az alkotás vágya. Mindenki, aki csak némi 

kapcsolatban állott a földdel, az érzi, hogy tennie kell valamit szántón és mezön, 

réten és kertben. Ez a természetes ösztön nemcsak a földmívelö embert keriti 

hatalmába, hanem a kézmüvest is, még akkor is, ha néha már több generációval 

elöbb vesztette el közvetlen kapcsolatát a röggel. 

  Egy-egy darabka földterület, az azon nött fák vagy szölötökék különösen hozzá 

nöhetnek a velük bajlódó ember lelkéhez. Minél hosszabb ideig áll fenn ez a 

kapcsolat, annál nehezebb az elválás és a szétválasztás okozta seb is annál 

nehezebben heged össze, gyógyul meg. 

  Most tavasszal múlott három éve, hogy kényszer útján ide Németföldre 

lakoltatott honfitársaink százezrei elvesztették kapcsolatukat földjükkel. Bármily 

kicsiny volt is az a föld, amelyet embereink magukénak mondhattak vagy 

bérben birtak, az vonza vissza gazdáját a világ minden tájáról. Különösen erös 

ez a vágyakozás természet ébredése idején, amikor magunk elött látjuk a kelö 

vetést, a zöldelö rétet, a pompásan virágzó gyümölcsfákat. 

  Hányszor halljuk a felvetett kérdést: Vajon jövöre már megint magam metszem 

szölömet? Nem tették-e tönkre avatatlan kezek szépen termö tökémet? 

Mindezen és hasonló kérdésekben a föld iránti határtalan szeretet és egyben 

annak újboli birtokba vételi szándéka világlik ki. 

  Ha valaki 1946 tavaszán honfitársainknak azt mondotta volna, hogy még 

három esztendö múlva sem leszünk otthon, úgy bizonyára igen sokan pillanatnyi 

kétségbeesésükben meggondolatlan cselekedetre ragadtatták volna magukat. 

Azonban az idö múlása lassanként lehiggasztotta a kedélyeket. Mindannyiunk 

elött nyilvánvalóvá vált, hogy hazamenésröl csak a körülmények gyökeres 

változása után lehet és lesz majd szó, addig pedig nem marad más hátra, mint a 

mostani kényszerhelyzettel amennyire lehet megbarátkozni és türelemmel várni. 

  Általában úgy látszik, hogy a fejlödés feltartózhatatlanul oly irányban halad, 

amely a közelmúlt nagy nemzetközi baklövéseit helyre kivánja hozni. Az 

idönként fellépö ellenáramlatok a végsö kifejlödést legfeljebb lassítani, azonban 

feltartani semmi esetre sem képesek. 

  A végkifejlést azonban meg kell várnunk, bármennyire nehezünkre esik is. 

  

Dr. G.  
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*** 

 A magyar köztársaság elnöke kinevezte Farkas Mihály honvédelmi minisztert 

vezérezredessé.  

  

  Farkas Mihály, Péter Gábor, Rónai Sándor, Kiss Károly a 

"Magyar katona a szabadságért" c. kiállításon. Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtára 

  

Farkas a kommuniusta párt fötitkár-helyettese. Polgári foglalkozásában 

nyomdász volt. 

  

***  

Budapesten pályázatot irtak ki oly szobormüre, amelynek kifejezésre kell 

juttatnia az új honvédség szerepét a "béke" védelmében. A szobrot a Falk Miksa 

utcában akarják felállítani. 

  

*** 

   A sokat emlegetett "ötéves terv" végére többek között oly nagy j´lét lesz 

hazánkban, hoy a lakosság cukorka és csokoládé fogyasztása fejenként el fogja 

érni az évi 4.5 kilogrammot - jelentették ki illetékes helyen. 

  A hírrel kapcsolatban szerényen meg kell jegyeznünk, hogy jelenleg alig lehet 

nagyobb a jelzett "finomságok" fejenkénti fogyasztása a 1/4 kilogrammnál. 

  

***  

 Lakos Antalné sz. Frank Mária volt budakeszi, jelenleg hasselbachi lakos, 

május 3-án 51 éves korában meghalt. Temetése ugyanott május 5-én volt. 

  

*** 

 Mayer Jánosné sz. Koch április 30-án Budakeszin 68 éves korában meghalt. 

  

*** 

 Rapolder István 87 éves korában április utolsó napjában Budakeszin meghalt.   
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ÉRTESÍTÖ  

A MAGYARORSZÁGI KIUTASÍTOTTAK SZEMLÉJE 

Kézirat, megjelent havonta kétszer  

Szerkesztette és kiadta: Dr. Gödrösy Béla, Schönau 

 

II. évf. 11. szám 1949. június 1. 

  

Könnyítések a csak részben "igazoltak" számára 

  

  A háború befejezése után úgynevezett igazolási eljárást folytattak le 

Magyarországon föként a tisztviselök és alkalmazottak társadalmába tartozó 

embrek felett. Aki ezen igazolási eljárás során a népi demokrácia 

szempontjából a legcsekélyebb kifogás alá esett, azt nem igazolták. Ilyen itélet 

pedig egyértelmü volt az állásvesztéssel. Az igazolási eljárás során néha 

elöfordult, hogy valakit csak részben igazoltak, azaz csak bizonyos 

joghátrányokkal súlytottak. 

  A magyar hivatalos lap május 7-i száma most kormányrendeletet közöl az 

"igazoló eljárás során megállapított egyes joghátrányok megszüntetéséröl." 

Ennek alapján azon egyének, akiket az igazoló bizottság feddésre, áthelyezésre 

itélt, elöléptetésböl kizárt avagy vezetö állásra elkalmatlannak nyilvánított, 

május 7-töl mentesülnek e joghátránytól. Az érdekelt személyek most már 

"igazoltaknak" tekintendök. 

  Ez a rendelkezés azonban nem ad igényt a korábbi szolgálati helyre vagy 

beosztásba való visszahelyezésre. 

  

***  

  

Május 15-i képviselöválasztás 

  

  Budapeströl érkezett hírek szerint az országgyülési választások minden 

zökkenö nélkül, a kitervelt programmnak megfelelöen zajlottak le. A választás 

megrendezöi elöre gondoskodtak róla, hogy a szavazók minden különösebb 

fáradtság és fejtörés nélkül tehessenek eleget állampolgári kötelességüknek. 

Annyira megkönnyítették a választók helyzetét, hogy még jelet sem kellett tenni 

a szavazó cédulákra, hanem azt csak összehajtva a boritékba elhelyezni. 

  

Népfront választások 1949. május 15-én 

Forrás: Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és 

Kutatóintézete Közalapítvány 

  

  A közlésekböl kitünik a rendezöség nem kimélt semmi fáradtságot sem, 

csakhogy a választási eljárás bizonyos népünnepély jelleget öltsön. Mindenfelé 

felvirágozott és follobogózott házak kivántak ünnepélyes jelleget adni annak a 
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napnak, amelyen hazánk népei "kitörö lelkesedéssel" színt vallottak a Népfront 

és annak mindenkire áldásos programmja mellett. 

  Nagy súlyt helyeztek a Népfront részéröl a választási agitáció lebonyolítására. 

A gyüléssorozat tetöpontját képezte a celdömölki népgyülés, amelyre öt 

dunántúli megye területéröl szállították a hallgatóságot. Ezen a gyülésen a 

kormány vezetöi Dobi miniszterelnök, Rákosi miniszterelnök-helyettes 

  

 Rajk, Rákosi, Gerö Forrás: mozaweb.hu  

  

és még néhány miniszter tartott beszédet. Lényegében itt is az öt éves terv 

remélt eredményeinek elsorlása képezte az agitáció anyagát s természetesen a 

múlt rendszer összes "bünének" kipellengérezése sem maradhatott el a müsorról. 

  A sok "rábeszélésnek" engedve fel is vonult hazánk választópolgársága 

úgyszolván kivétel nélkül az urnák elé és nem hiányoztak a szavazók sorából a 

vallásfelekezetek papjai sem. 

  Grösz kalocsai érsek levelet irt a Népfront választási bizottságához. Közölte, 

hogy május 5-én a püspöki kar ülést tartott és azon határozati javaslatot fogadott 

el, amely szerint az 1949 május 15-re kitüzött országgyülési választással 

kapcsolatban a püspöki kar megismétli az 1947-ben kiadott azon 

figyelmeztetést, hogy a katolikus hívek szavazati jogukkal éljenk és azt 

lelkiismereti felelöségük átérzésével gyakorolják. 

  

  Minthogy választói névjegyzékek kiigazítása és kiegészítése a választást 

megelözö napokig eltartott, még az illetékesek sem tudták pontosan hány 

szavazásra jogosult választó él az országban. Csak a szavazatok összeszámlálása 

után tudta meg a nyilvánosság, hogy a választásra jogosultak száma néhány 

ezerrel meghaladja a 6 milliót. 

  Egyébként a választás idejére a belügyminisztérium szesztilalmat rendelt el. 

  A brit követség jegyzékben négy Budapesten müködö angol diplomata részére 

engedélyt kért, hogy azok a választások napján a szavazóhelységekbe 

beléphessenek és ott tartózkodhassanak. Ezt a kérelmet a magyar 

külügyminisztérium elutasította. 

  Több helyröl beérkezett hír szerint általában vidéken a szavazatszedö 

küldöttség tagjai értésére adták a választóknak, hogy mindazon személyek, akik 
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a Népfrontra akarnak szavazni, azoknak nem kell igénybe venni a szavazófülkét, 

hanem nyiltan is elhelyezhetik a szavazó-lapot az átadott boritékba.  

  

Forrás: hu.wikipedia.org 

  

Ilyen körülmények között természetesen sokkal gyorsabban "sikerült"  az egész 

eljárárást lebonyolítani és valószínüleg a "nemmel" szavazni óhajtók reményét is 

lehüteni. 

  Az egyik nagyalföldi faluban a választás napján reggel 5 órakor zenés 

ébresztövel kezdödtek a "választási ünnepségek". 7 órától folyt a szavazás 

három körzetben. Természetesen minden egyes választó a Népfrontra szavaztott. 

A házak itt is fel voltak lobogózva, a kapuk feldíszítve. Délután 3 órától 

minden szavazó helyiség elött utcai táncokat mutatott be az ifjúság, a siker 

örömére orosz dalokat énekeltek és orosz táncot roptak. 

  A fövárosban is zene- és énekkarok vidították a szavazókat, a nagyobb tereken 

neves müvészek tartottak rögtönzött elöadásokat igy többek között Somlay 

és Lehotay is. 

  Még a választás napján közzétették az elsö eredményeket, amelyek lényegtelen 

eltéréssel a végleges eredmény számadataival egyeztek. Általában az egyes 

körzetek szavazásra jogosult választóinak 95 százaléka adta le szavazatát és 

ezen számból átlagosan 95-100 százalék esett a közös listán indult koaliciós 

pártokra.  

  Szerdán, május 18-án tették közzé a végleges választási eredményeket. 

Leszavazott összesen 5,7 millió ember, ebböl a Népfrontra esett 5.5 millió 

szavazat. A szavazás eredményeként 402 képviselöje lesz az új 

országgyülésnek, amelynek tagjai javarészt a kommunisták soraiból kerültek ki. 

Ellenzék a képviselöházban nem lesz. 

  

*** 
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Orosz hadifogságból május 26-án (áldozócsütörtökön) Eschelbronnba (Sinsheim 

körzet) érkezett családjához Mindler Ferenc (neje Kövári) volt budakeszi lakos. 

  

*** 

  

A már korábban orosz fogságból hazatért ifj. Schmidt Márton volt budakeszi 

lakos megérkezett szüleihez Neckarburkenbe (Mosbach körzet). 

  

*** 

  

Frankhauser Irma (F. József órásm. leánya) volt budakeszi jelenleg heidelbergi 

lakos május 28-án tartotta esküvöjét Pfeil Lajos hanschuhsheimi fiatalemberrel. 

  

*** 

  

 

Szautner György volt budakeszi (Gyöngyvirág u.) lakos a kislaui (Bruchsal 

körzet) aggokházában május 20-án meghalt. Temetése ugyanott május 23-án 

volt. 

  

 

*** 

  

Eberling Antal budakeszi lakos , volt Beszkárt alkalmazott 46 éves korában 

meghalt. Elötte való éjjel lakásán felszakadt a gyomra. A gyomormütét már nem 

segített rajta. Temetése május 18-án volt. 

  

*** 

  

 

Ezúton hozzuk ismeröseink és honfitársaink tudomására, hogy Jerzsabek Ferenc 

június 6-án (pünkösd hétfön) nyítja meg Menzingenben vedéglöjét. Az 

ugyanakkor megtartandó táncmulatságon Tuider Antal ismert zenekara 

szolgáltatja a zenét. 

  

*** 

  

A fövárosból Budakeszi felé vezetö útat új útburkolattal látták el és átadták a 

közúti forgalomnak. 
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ÉRTESÍTÖ  

A MAGYARORSZÁGI KIUTASÍTOTTAK SZEMLÉJE 

Kézirat, megjelent havonta kétszer  

Szerkesztette és kiadta: Dr. Gödrösy Béla, Schönau 

 

II. évf. 12. szám 1949. június 15. 

  

Mikor lesz már vége? 

  

  Nap-nap után érkeznek Magyarföldröl lapok és levelek tömegei, amelyek mind 

arról irnak, hogy a hazai németajkú és származású lakosság ellen változatlan 

kitartással folyik a hajsza. Ide érkezett férfiak és nök elmondják, hogy a rettegés 

el nem múló árnyként kiséri otthon levö embereink nagy részének életét. 

Legtöbbjük a viszonyok kényszerítö hatása alatt úgy rendezkedik be, hogy csak 

a mának él és boldog ha egy-egy nap baj és zaklatás nélkül elmúlt. 

  Az igaz viszont, hogy minden zaklatás és minden keserítés rendszerint csak 

addig történik, mig jó testvéreink vagyonukból teljesen kiforgatva nincsenek, 

amig földjüket, szölejüket, házukat és egyéb élö és holt jószágukat mind el nem 

szedték. Amig mindannyian szilárd alapra épített existenciájuktól 

(sic!) megfosztva és amig a falvak legelhanyagoltabb házaiban összezsúfolva 

nincsenek. Ha minden "fejlödési" folyamaton már keresztül menek és a termelés 

új rendjébe, mint kolhoz tag vagy egyéb segéderö bele illeszkedtek, akkor már 

legtöbbször nyugtuk van. 

  Szemtanúk mondják: hazánkban visszamaradt németségünk soha annyit nem 

dolgozott, mint az utóbbi években és soha oly pontosan és lelkiismeretesen nem 

tett eleget a szinte elvislehetetlenül magas közterhek és leadások teljesítése 

terén, mint éppen ez idökben. De mind hiába, az új rend és annak hazai 

képviselöi következetesen azon vannak, hogy a "bünösök" elnyerjék 

büntetésüket. Természetesen azt, hogy szerencsétlen embereink mit vétettek - 

senki megmondani nem tudja. A hazai magyarság jóérzésü nagy tömegei el is 

itélték az eljárást, amig ezen a téren még nyilatkozni és véleményt nyilvánítani 

lehetett. 

  A magyar állam évszázdadokon át élvezte a földjén letelepített németajkú 

lakosság teljes támogatását. Hazai németségünk soraiból tömegesen kerültek ki 

férfiak, akik az ország szellemi és gazdasági vezetésében kiválót alkottak. De 

még többet nyert azon névtelen százezrek szorgalmas munkája folytán, akik 

kora reggeltöl késö estig dolgozták földjét, gyüjtötték termését, továbbá akik az 

üzemek, gyárak és mühelyek padjain teljesítették lelkiismeretesen munkájukat. 

Igaz, a magyar haza is jó anyaként viselkedett, németajkú fiai pedig hü és 

odaadó gyermekként tisztelték, szerették és nem egy ízben fegyveresen meg is 

védték. Arról a betegen fekvö anya nem tehet, ha mások - tehetetlensége idején - 

rosszúl bánnak gyermeke egyikével-másikával. 
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  Mi azonban, akik most távol élünk töle egy pillanatig sem felejtkezünk meg 

róla és testvéreinkröl, akik reánk várnak, mint talán soha senki. 

  

Dr. G. 

  

*** 

  

Magyar minisztertanácsi határozatok 

  

  Május utolsó hetében a magyar minisztertanács többek között elfogadta a 

belügyminiszter által elöterjesztett azon redelet-tervezetet, amely szerint ezentúl 

magyar anyakönyvi hivatalokban kiadásra kerülö születési bizonyítványok már 

nem tartalmazhatják a szülök életkorát, valamint a szülök és a gyermekek 

vallására vonatkozó adatokat. 

  Ugyancsak elrendelték az áttelepítési kormánybiztosság megszüntetését. Ez a 

biztosság volt hivatva arra, hogy a Magyarországról Csehszlovákiába 

átköltözködni óhajtó szlovákok ügyeit intézze. Jelentkezö hiányában ez az 

áttelepítés már hosszabb ideje szünetel. Mostanában már csak ritkán és 

"önkéntes" áttelepülök érkeznek a Felvidékröl.  

  

*** 

  

Kiadták az új magyar terménybeszolgáltatási rendeletet 

  

  A magyar földmívelésügyi miniszter kiadta az 1949-50. évre szóló 

terménybeszolgáltatási rendeletet. Az új rendelet a múlt évihez hasonlóan 

pontosan elöirja, hogy a földmíves földjéböl mennyit köteles holdanként leadni. 

E beszolgáltatás nagyjában azonos a múlt évi beszolgáltatás mennyiségével, 

mégis azzal az eltéréssel, hogy a 25 holdnál nagyobb földdel rendelkezö 

"kulákok" leadási kötelezettségét a múlt évivel szemben még tovább emelték. 

  Mint "illetékes" helyen kijelentették, a terménybeszolgáltatásnál a legföbb elv: 

a kötelezettségek igazságos elosztása, a falu vagyonosainak, 

"kizsákmányolóinak" fokozott megterhelése. 

  A beszolgáltatási kötelezettség teljesítése terén a mezögazdasági szövetkezetek 

nagy kedvezményben részesülnek, különösen a III. fokuak (kolhozok). 

  

*** 

  

Rajk László kimaradt a magyar kormányból 

  

...Jól informált helyen Rajk kimaradását a kormányból azzal magyarázzák, hogy 

több izben "nemzeti alapra" kivánt helyezkedni és a kommunista párt irányelveit 

figyelmen kivül hagyta. Kimaradása a kormányból nem keltett meglepetést. 
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  Rajk László egyike azon intellektuális kommunistáknak, akiket még 1932 

évben tiltott kommunista szervezekedés miatt eltávolítottak a magyar 

egyetemekröl. Sajtóhírek szerint Rajk néhány hét óta "ismeretlen" helyen 

tartózkodik... 

  

 

*** 

  

 

Tanulmányút a Szovjetúnióba 

  

  Budapest, május 28: A Szovjetúnióba elindult az elsö 80 föböl álló 

parasztcsoport, amely a szovjet kolhozok és szovhozok gazdálkodását a 

helyszínen fogja tanulmányozni. Tervek szerint a kiküldöttek a szovjet 

kolhozgazdálkodás "elönyeit" megismerve, otton is az orosz minta alapján 

fogják a mezögazdaság átszervezését elvégezni. 

 

  

*** 

 

  

Magyarország városaiban június 1-3 napján könyvnapot tartottak. A könyvnapra 

kiadott könyvek néhány régebbi baloldali irányzatú regényen kívül úgyszolván 

kizárólag a kommunista ideológia termékei közül kerültek ki. 

  

 

*** 

  

 

Budapest városrendezése során a budai Vérmezön nagyszabású parkot akarnak 

létesíteni gyermekjátszótérrel és a felnötteknek pihenöhellyel. A parkozás során 

az egész területet fásítják. 

  

 

*** 

  

Budapesti közlés szerint a legközelebbi öt év alatt fásítani kivánják a 

budakörnyéki- és pilisi hegyek kopár részeit. 
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 ÉRTESÍTÖ  

A MAGYARORSZÁGI KIUTASÍTOTTAK SZEMLÉJE 

Kézirat, megjelent havonta kétszer  

Szerkesztette és kiadta: Dr. Gödrösy Béla, Schönau 

 

 II. évf. 13. szám 1949. július 1. 

  

Új alkotmányt kap Magyarország 

  

...Dobi miniszterelnök a bemutatkozó ülésen elmodotta az újonnan alakult 

kormány programmját, amely nagy részben az ötéves terv elérni remélt 

eredményeinek ismertetéséböl állott. Megállapította többek között, hogy 

lényegében befejezödött gazdasági téren a helyreállítás korszaka. Állítása szerint 

mezögazdasági téren csak a szövetkezés, a társas gazdálkodás hozhatja meg a 

magyar parasztság számára életszinvonalának "további" emelését. Mintegy 300 

új termelöszövetkezeti csoport megalakulásánk "engedélyezését" kérték - 

mondotta a miniszterelnök. Minden erejükkel azon lesznek, hogy jó 

felvilágosító munkáva a parasztság minél szélesebb rétegeit gyözhessék meg a 

szövetkezés "elönyeiröl". Továbbra is ragaszkodnak az "önkéntesség" elvéhez. 

Egyébként azon lesznek, hogy azok a dolgozó parasztok, akik be akarnak lépni a 

szövetkezetbe, összel megvalósíthassák "vágyukat". 

  Megállapítja továbbra a programmbeszéd, hogy az idei terménybegyüjtési 

rendelet még jobban szem elött tartja a dolgozó parasztság érdekeit, mint a 

tavalyi, ezért fokozottabban megterheli a kizsákmányoló kulákokat. 

  

 Az 1949-es un. Rákosi címer. Forrás: wikipedia 

  

  A további feladatok között említette a miniszterelnök a népköztársasági 

alkotmány megvalósítását. Az új alkotmánynak szabályoznia kell az állam és az 

egyház viszonyát is. Kormánya - mondotta - feladatának tekinti a katolikus 
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egyházzal való megegyezés elömozdítását a kölcsönös engedékenység és 

megértés szellemében. 

  Hangoztatta, hogy a honvédség fejlesztése a "béke" egyik legfontosabb záloga. 

  

  A kormány bemutatkozása alkalmával bejelentett új alkotmány minden 

valószínüség szerint - montották jól értesült helyen - a szovjet minta szerint fog 

elkészülni. Legutóbb Románia kapott már ilyen új szovjet alkotmányt. A 

készülöben levö alkotmány Magyarországot is szovjet köztársasággá fogja tenni. 

  

*** 

   

Börtönben várja további sorsát a volt magyar külügyminiszter. 

  

*** 

  

Lengyelország és Csehszlovákia területéröl Nyugat-Németországba telepítik az 

ezen országokban még élö 350.000 fönyi német lakósságot. Az átköltöztetést a 

nemzetközi Vöröskereszt fogja végezni. 

  

*** 

  

Budapest székesföváros Puskin orosz költö születése 150. évfordulója 

alkalmával az Eszterházy utcát Puskinról nevezte el és az egyik ház falán a költö 

dombormüvü képet helyezte el. Budapesten egyre szaporodnak az orosz 

személyekröl elnevezett utcák. 

  

*** 

  

A berlini légihidon egy év leforgása alatt 1,7 millió tonna árut szállítottak. Ezen 

árumennyiség elszállításához 6000 vasúti szerelvényre lett volna szükség. 

  

*** 

  

Genfben 36 állam szakszervezetének kiküldöttei elhatározták, hogy fél éven 

belül megalakítják a kommunista mentes szakszervezetek világszövetségét.  

  

*** 

  

Két héttel ezelött közvetlenül kitelepített családjához érkezett orosz 

hadifogságból a frankfurti határállomáson át két volt budakeszi lakos: Eszterle 

József (neje Pradl) és Mocsnek Antal (neje Eszterle). 
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 ÉRTESÍTÖ  

A MAGYARORSZÁGI KIUTASÍTOTTAK SZEMLÉJE 

Kézirat, megjelent havonta kétszer  

Szerkesztette és kiadta: Dr. Gödrösy Béla, Schönau 

 

II. évf. 14. szám 1949. jul. 15. 

  

Ebben a számban megjelent irások címei: 

  

-Mit tegyünk? Dr. G. 

-A budapesti kormány tagjai Prágában 

-A néphadsereg politikai tiszteket kapott 

-A fellebbezési biróság életfogytiglani szabadságvesztést szabott ki Mindszenty 

hercegprímásra 

-Megállapították a leadásra kerülö gabona árát 

-Rajk és társainak "árulása" a kommunista pártszervezetek elött 

-Magyarországon csökkent a városi lakosság száma 

-A felajánlásra kerülö föld ára 

-A falvakban sorra megalakulnak a kolhozok 

-Egy könyv margójára (A Mindszenty per árnyákában) Hof F. 

-Az Egyesült Államok szenátusa tárgyalja az Atlanti paktumot 

-Nagy hadgyakorlatok folytak Anglia elöterében 

-Angol-amerikai jegyzék Moszkvában 

-Nagyhatású fegyverek Európának 

-Az angol font válsága 

-A kommunista Jugoszlávia ura 

-Az igazi Tito elesett (1943) 

-Uralmának támasza (Tito)  

-A kereskedelem is átállításra kerül 

  

-Kevés a megfelelö szakember Magyarországon (ezt a cikket idézzük) 

   

  A gazdasági és társadalmi átalakulás nagyfoku hiányt idézett elö képzett 

szakemberekben. Különösen a szellemi foglalkozások terén nagy hiány 

beállítható munkaerökben. 
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Forrás: csepel-sziget.hu 

  

  Az elmúlt héten a csepeli gyár pénzügyi osztályának vezetöje mondotta, hogy a 

szakemberhiány nem csak müszaki vonalon okoz komoly gondot, hanem kevés 

a jól kiképzett könyvelö, gyors- és gépíró és nem lehet elég mérnököt sem 

találni.  

  Ugyanakkor tizezrével munkanélküli, avagy más helyen dolgozva tengödenk a 

megfelelö szakemberek. 

  

*** 

  

A svábhegyi gyermekvasút kiépült a Szépjuhásznéig 

  

  Június utolsó napjaiban adták át a forgalomnak az újonnan létesített 

úgynevezett gyermekvasút második szakaszát, amely a svághegyi Szent Anna 

kápolnától a Szépjuhásznéig terjedö szakaszon készült. 

  A forgalomba helyzett vonalszakasz most már meghaladja a 7 kilométeres 

távolságot. A Szépjuhászné közelében állomás épület is létesült. 
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 Forrás: gyermekvasut.hu 
  

  Mielött a vasút második szakaszát üzembe helyezték volna, készült el 

Hárshegyen keresztül fúrt 204 méter hossú alagút is. Ezen az alagúton kersztül 

vezetik majd a síneket a hüvüsvölgyi villamos végállomásig. Állítólag a 

Szépjuhászné mellett elvezetö út felett viadukton fogják a vasútat vezetni. 

  

***  

  

Bécsben új dunai kikötö építését tervezik, miután a meglevö kikötöi 

berendezéseket a szovjet jóvátételként le fogja szerelni. 

  

 

*** 

  

Keletporoszországban nagyobb méretü szovjet hadgyakorlatok folynak 

ezidötájt. A gyakorlatokon lengyel egységek is részt vesznek. 

 

  

*** 

  

A heves-megyei Mátraderecske határában ásás közben három és fél méteres 

mammut agyarat találtak. 

  

 

*** 

  

Szurmay Lajos vezérörnagyot a Népbíróságok Országos Tanácsa nyolc évi 

fegyházra itélte. Szurmay 1944. október 15-e után kiürítési kormánybiztos volt. 

  

 

 



41 

 

 

ÉRTESÍTÖ  

A MAGYARORSZÁGI KIUTASÍTOTTAK SZEMLÉJE 

Kézirat, megjelent havonta kétszer  

Szerkesztette és kiadta: Dr. Gödrösy Béla, Schönau 

  

Értesítö II. évf. 15. szám 1949. augusztus 1. 

  

A paraszt küldöttség levele Moszkvába 

  

  A július elején Oroszországból hazatért magyar parasztküldöttség levelet 

intézett a szovjet kormányhoz, amelynek közzétett szövegéböl olvassuk a 

következö részleteket: 

  "Tanulmányútunk véglegesen megerösített bennünket abban a 

meggyözödésünkben, hogy a dolgozó parasztság gazdasági és kultúrális 

felemelkedésének egyetlen helyes útja a mezögazdaság fejlödésének szocialista 

útja, a kolhozok útja. 

  Visszatérve hazánba ismertetni fogjuk népünk elött azokat a hatalmas 

eredményeket, amelyeket a szovjet parasztság a kolhozok "segítségével" elért. 

  A magyar dolgozó parasztság nevében hálás szívvel mondunk köszönetet a 

Szovjetúnió kormányának azért, hogy lehetövé tette a világ "legfejlettebb" 

mezögazdaságának a tanulmányozását." 

  

  Ilyen és hasonló mondatok olvasása után kéetségtelenné válik, hogy a 

küldöttség tagjai lesznek hivatva arra, hogy a kolhoz gazdálkodás bevezetését 

irányítsák. 

  

 

*** 

 

  

Elfoglalta állomáshelyét a budapesti szovjet követ 

  

  Az MTI jelentése szerint A. Tiskov a Szovjetúnió újonnan kinevezett budapesti 

nagykövete július elsö napjaiban elfoglalta állomáshelyét. 
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Tiskov, a Szovjetunió új nagykövete átadja megbízólevelét Szakasits Árpádnak 

Forrás: Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány  

  

  Tiskov került a Budapeströl hirtelen távozott Puskin nagykövet helyébe, aki 

hírek szerint a Rajk László és társai elleni akció folyományaként került el a 

magyar fövárosból. 

  

*** 

  

Hódmezövásárhely (július). A Defosz helyi szervezete különleges 

aratóbrigádokat szervezett a "kulákszabotázs" megelözésére. A brigádokat rövid 

idö alatt munkába állították, ha a nagygazdák nem kezdték meg "idöben" az 

aratást. 

  

*** 

  

Feljelentés özöne a nagygazdák ellen 

  

  Békéscsaba (július). Mindazon nagyparasztok ellen, akik nem hajlandók 

önként lemondani földjükröl, eljárások és zaklatások sorozatának vannak kitéve. 

  Gyomán két nagygazda ellen eljárást indítottak, mert 17 illetve 28 hold 

kalászos aratására nem kötöttek szerzödést, továbbá, mert aratógéppel vágták a 

gabonát és mert állítólag nem kötötték kévébe és nem rakták keresztbe. 

  Más helyen a "kulákok" ellen azt a vádat hangoztatják, hogy túldolgoztatják 

munkásaikat; nem jelentik be társadalombiztosításra és kevesebb bért fizetnek a 

megengedettnél. Ismét más helyen, hogy nem végezték el idejében a tarlóhántást 

és egyéb esedékes munkálatokat. 
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  A kiszabott büntetések oly magasak - sok esetben 20.000 forintot is elérik -, 

hogy azok fizetése lehetetlen. Napirenden vannak azonkivül súlyos 

szabadságvesztés büntetések és a szabotázs miatti internálások. 

  

*** 

  

Szovjet szobor Budaörsön 

  

  Július 4-én leplezték le Budaörsön a föváros körüli harcokban elesett szovjet 

katonák emlékmüvét. 

  A szoboravatás alkalmával a Népfront és a lakósság nevében Maurics Károly 

mondott beszédet. Beszédében többek között mondotta: Budaörs lakóssága 

sohasem felejti el, hogy a szovjet hadseregnek köszönheti "felszabadulását". 

  Kitelelepített budaörsi honfitársaink a felszabadítást illetöleg bizonyára más 

véleményen vannak. 

  

*** 

  

Budapesti jelentés szerint nemrég kezdték meg a Magyar Pamutipar üzemében 

az elsö magyarföldön termett gyapot feldolgozását. Mint közlik a minösége 

vetekszik az indiai gyapotéval 

  

*** 

  

A magyar labdarugó bajnokságot, mint várható volt, a Ferencváros csapata 

nyerte meg 53 ponttal. Második helyen az MTK, harmadik helyen Kispest 

csapata végzett. 

  

*** 

    

Hamburgban most vált ismeretessé, hogy az angolok a Blohm és Voss hajógyár 

leszerelés és szárazdokkjának robbantása után, a Deutsche Werft demontálását is 

elrendelték. 

  

(A Blohm & Voss hajógyár többek között a kor legnagyobb, legmodernebb 

csatahajóját, a Bismarckot bocsátotta vízre 1936 júliusában. Megjegyzés A.Gy.) 
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Forrás: Wikipedia 

  

*** 

  

A moszkvai rádió jelentése szerint a szovjet minisztertanács rendeletet szavazott 

meg, amelynek értelmében a mezögazdasági leadási kötelezettség ebben az 

évben 20 százalékkal magasabb lesz. Az összeszedett kalászt is be kell a 

lakosságnak szolgáltatni. 

  

ÉRTESÍTÖ  

A MAGYARORSZÁGI KIUTASÍTOTTAK SZEMLÉJE 

Kézirat, megjelent havonta kétszer  

Szerkesztette és kiadta: Dr. Gödrösy Béla, Schönau 

  

Értesítö II. évf. 16. szám 1949. aug. 12. 

  

Lehet-e beolvadni? 

  

  Az utóbbi idöben bizonyos oldalról sokszor hangoztatják a beolvadás 

szükséges és elkerülhetetlen voltát. Azt akarnák, hogy a magyarországi 

németség kitasított része gondolkodás nélkül olvadjon bele a társadalmi és 

gazdasági téren a birodalmi németség soraiba, mert - hangoztatják ezen új 

apostolok - hazatérésröl már szó sem lehet. Elméletüket történelmi példákra 

hivatkozva építik fel. 

  Minden érzelmi szempont félretételével, a józan ész segítségével  vizsgáljuk 

csak meg közelebbröl a kérdést; van-e lehetöség beovadásra avagy nincsen? 

  Ha kitekintünk romantikus fekvésü kis padlásszobánk ablakán, úgy rendszerint 

belelátunk a szomszéd gazda néhány négszögöl nagyságú portájára. Fejcsóválva 

figyeljük a gazda és háznépének soszor büvészmutatvány számba menö 

tevékenységét, amellyel kocsiját elöhúzza a színböl: Mert nincsen elegendö 

területünk. Ezt a választ kapjuk az egész faluban, az egész országban. 

  Németföldön a második világháborút megelözö években átlagosan 140 ember 

élt négyzetkilométerenként. Ma Nyugat-Németország menekültekkel telepréselt 
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területén több mint 200. A rendelkezésre álló terület már 10 esztendövel ezelött 

is szüknek bizonyult. Nehezen tudnánk azt elképzelni, hogy ma az 

egyharmadával feldúzzasztott lakósság tartósan megélhetne ugyanakkora 

területen. 

  A kérdés gazdasági vonalon még számtalan oldalról meg lehetne világítani és 

mindenkor az tünne ki, hogy a beolvadásnak, érzelmi és egyéb okain kivül még 

áthághatatlan fizikai akadályai vannak. Természetesen lesznek egyes emberek, 

akik megtalálják a boldogulásukat, azonban ez nem áll a nagy többségre. 

  

  Menzingenbe kitelepített Budakesziek 1948 -

 Jerzsabek Károly tulajdona 

  

  Ha pedig valaki többszáz év elötti példákra hivatkozva azt akarja bizonyítani, 

hogy az akkori idök kiutasítottjai sem tértek már hazájukba soha vissza, erre azt 

kell felelnünk; mert olyan helyen települtek le, ahol gazdasági létük és 

fejlödésük korlátlanúl érvényesülhetett. Mások voltak az adottságok. 

  Avval persze mindannyian tisztában vagyunk, hogy ma rendkivüli idöket 

élünk, amelyekhez honfitársainknak alkalmazkodi kell. Azt is nagyon jól tudjuk, 

hogy ma itt úgy kell cselekednünk, mintha ittmaradásunk végleges lenne. 

Azonban a hazatérés reményéröl és ezirányú jogainkról nem mondunk le. Annál 

kevésbé, mert jól tudja közülünk mindenki, hogy a kiutasítás elrendeléséhez és 

végrehajtásához a magyarság túlnyomó többségének semmi köze nincsen. 

  

Dr. G. 

  

*** 

   

Az új magyar tanácsköztársaság 

  

  Budapest (aug.10.). A hétföre egybehívott országgyülés tárgyalni kezdte a 

magyar "tanácsköztársaság" felállításáról szóló törvénytervezetet. 

  A törvénytervezet a Kommunista párt fötitkára Rákosi terjesztette a 

tövényhozó testület elé, miután a tervezetet a minisztertanács egyhangúan már 
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elöbb jóváhagyta. Hozzájárult az új alkotmány törvényhez a Kisgazdapárt 

elnöke Dobi miniszterelnök is, noha pártja alapfelfogásával az élesen ellentétben 

áll. 

  Az alkotmány törvény indoklásában elöadta annak beterjesztöje, hogy a 

javaslat kidolgozói az 1936. évi szovjet alkotmányt vették mintának, amelyik a 

"világ legjobb és leghaladottabb" alkotmánya. Rámutatott még az elöadó, hogy 

az új alkotmány tervezet határozott lépést jelent a népi demokráciától a "proletár 

diktatúra és kommunizmus felé". 

  Leglényegesebb intézkedése az új államberendezésnek az, hogy feloszlatják az 

eddigi közigazgatási és kormányhatóságokat és helyébe a tanácsi (=szovjet) 

rendszert vezetik be, kezdve a községtöl a minisztériumokig. Ezzel kapcsolatban 

jár a hivatalnoki rend megszüntetése. Ugyancsak megszünik majd a biráskodás 

eddigi módja és helyébe a népbirósági rendszert helyezik, ahol majd nem a 

törvény "betüje" szerint, hanem az "egészséges proletár érzék" szerint fognak 

itélkezni. Politikai ügyekben bevezetik a gyorsbiráskodást. 

  A rendörség is át lesz alakitva néphadsereggé. 

  További lényeges pontja az új alkotmánynak, hogy bevezetik a 

kolhozgazdálkodást a megzögazdaságban és a magánvállalkozóknak megtiltják 

az idegen munkaerö alkalmazását. 

  A tanácsköztársasági alkotmány megszavazása csak napok kérdése és ezzel 

Magyarország követte Bulgária és Románia példáját, ahol ez az átalakulás már 

tavasszal megtörtént. 

  

 
Forrás:szivarvanynet.hu 

 

Az alkotmány tervezet egyik fejezete az új nemzeti lobogó leirását tartalmazza. 

Eszerint a magyar cimert eltörlik a piros-fehér-zöld szinü zászlóról és annak 

helyébe búzakalásszal és kalapáccsal övezett ötágú vörös csillag kerül. 

  

*** 

  

500 új kolhoz alakulását jelentették be 

  

  Hírek szerint a magyar földmívelési minisztériumba az aratás megkezdése óta 

tömegesen érkeznek kérelmek, amelyben mezögazdasági szövetkezet 

megalakulásához "engedélyt" kérnek. Állítólag a legutóbbi hónap alatt 
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kerekszámban 4000 dologozó paraszt kérte annak engedélyezését, hogy a már 

megelvö termelöcsoportokhoz csatlakozhasson. 

  Ezenkívül az utóbbi idöben mintegy 500 új termelöcsoport (kolhoz) alakítására 

futott be kérelem a minisztériumba. Számszerint mintegy 10.000 kis- és 

középpparaszt 50.000 holdon "kiván" az idén összel közös gazdálkodásba 

kezdeni. 

  Úgy látszik nem túl nagy a lekesedés a mezögazdasági termelés eme fejlettebb 

fokának bevezetésére, mert az ország 12 millió katasztrális hold területet kitevö 

mezögazdasági müvelés alatt álló föld tulajdonosai nem nagyon sietnek 

"önként" belépni a kolhozokba. 

  

*** 

  

A strassburgi parlament 

  

  Az Európa Tanács tiz tagállamának külügyminisztere hétfön megbeszélésre ült 

össze Strasburgban.  

  

A nyilvánosság kizárásával megtartott tanácskozón a külügyminiszterek többek 

közt elhatározták, hogy a tanács tagjai közé felveszik a török, a görög és az 

izlandi kormány kiküldöttjét is és felszólították ezen államokat, hogy 

tanácsokozó testületbe is küldjenek delegációkat. 

  A tanácsokozó testület üléseit szerdán kezdte meg. Mint ismeretes az Európa 

Tanács elökészítö munkálatait még az év elején végezték Párizsban. Célja új útat 

egyengetni az európai megbékélés és együttmüködés irányában és útat mutatni 

egy majdani Egyesült Európa felé. 

  A közeljövö tanácskozásai fogják eldönteni, hogy életképes gondolatról avagy 

csak egy újabb UNO (ENSZ) vagy Népszövetség féle alakulatról van-e szó. 

  

*** 

  

Párás höség Magyarországon 

  

  Július utolsó két napján és augusztus elején a magyar medencében trópusi 

höség uralkodott. A hömérö árnyékban mindenütt elérte a déli órákban a 35 

fokot, söt Pécsett 36 fok volt a höség. Ez magában még nem lett volna 

különösebb jelenség, hisz ilyen meleg máskor is szokott nyaranta lenni. Ezúttal 

azonban az egyenlítö vidékéröl egy páradús légréteg érkezett az Alföld fölé, 

melynek következtében a reggeli órákban erösebb köd ülte meg a mélyebben 

fekvö területeket. Budapesten a Duna egyik partjáról nem lehetett átlátni a túlsó 

partra. A nagy nedvtartalmú levegö néhány napra  olyan klímát varázsolt az 

ország nagyrészébe, mintha az egyenlítö táján fekündne. (Az erdeti szövegben 
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"fekszene" szó szerepel. A.Gy.) Éjszaka sem hült le a levegö s Budapesten az 

éjféli órákban harminc fok meleget mértek. 

  

*** 

  

Frankhauser Andrásné sz. Almássy Mária vendéglösné augusztus 1-én 

Budakeszin meghalt. Temetése augusztus 3-án volt. 

  

*** 

  

Madle István (neje Kneiszl) cipészm. volt budakeszi, jelenleg kirchbergi 

(Crailsheim körzet) lakós június elején vérmérgezésben meghalt. 

  

*** 

  

A segesvári csata 100 esztendös évfordulója alkalmával Magyarországon Petöfi 

emlékünnepélyeket rendeztek. Mint ismeretes Petöfi Sándor, a nagy költö az 

oroszok elleni segesvári csatában esett el 1849-ben. 

  

 

 ÉRTESÍTÖ  

A MAGYARORSZÁGI KIUTASÍTOTTAK SZEMLÉJE 

Kézirat, megjelent havonta kétszer  

Szerkesztette és kiadta: Dr. Gödrösy Béla, Schönau 

   

Értesítö II. évf. 17. szám 1949. szept. 1. 

  

Tíz évvel ezelött kezdödött 

  

  Tíz esztendövel ezelött vette kezdetét évszázadunk második nagy csatája, 

amelyikböl Földünk valamennyi népe kivette részét. Az öt világrész 

legeldugottabb vidékén is megérezték a szörnyü mérközés szelét. 

  És amikor a vihar hat évi vivódás után lecsillapodott az emberiség szivében 

nem a keresztényi megbocsátás szelleme kerekedett felül, hanem a megtorló 

bosszú. Ennek következtében mind a mai napig sem következett be az igazságos 

béke, amelyik minden nemzetnek és annak keretén belül minden embernek 

megadhatta volna a tisztességes megélhetés lehetöségét. 

  Rosszúl értelmezett hatalmi érdekek játékává lett igy többek között Közép-

Európa minden népe. A legtöbb nemzet természetellenes gazdasági kisérletek 

alanyává lett kényszerítve, mig mások ismét egyéb módon kényszerültek az 

emberi megaláztatás kálváriáját végig szenvedni. 
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  Több mint 12 millió embert eyszerüen kiragadtak korra és nemre való tekintet 

nélkül otthonából, hogy aztán más vidékeken embertelen módon összezsúfolják. 

Sok millió embert hajtottak évekig tartó fogságba, kényszermunkára. 

  Olyan helyzetet létesítettek, amelyik a maga labilis mivoltában állandóan a 

felborulás veszélyével riasztja az emberiséget. Egyes nemzetek vezetöi abban 

reménykednek, hogy teveik végrehajtása után új szellemi és gazdasági 

fellendülés fog bekövetkezni. Azonban a józan ész megcsúfolásával létrehozott 

mesterséges védö korlátaikon belül megközelítöleg sem sikerült elérniök azt, 

amit akartak. 

  Soha olyan távol nem volt az emberiség a testvéri megbékélés szellemétöl, 

mint manapság. Feszült politikai és szociális légkör állandó rettegésben tartja 

nemcsak Európa, hanem az egész földteke lakósságát. Európának hol az egyik, 

hol a másik pontján készül kirobbani egy újabb szikra. Egyszer Berlin, másikor 

Dardanellák, újabban Belgrád lép gyújtópontként az elötérbe. 

  Az elmúlt napok hírei arra engednek következtetni, hogy a Balkán ismét - 

miként az utóbbi évszázad folyamán már nem egyszer - kiinduló pontja lehet 

újabb fegyveres összecsapásnak. Ez alkalommal a szláv népek közötti 

hegemónia sorsa látszik döntésre érettnek lenni. 

  Akárhogy is lesz, egy biztos, hogy tartós béke csak akkor lesz, ha az elkövetett 

igazságtalanságok jóvátétele után az emberiség félelem és kényszermentes 

viszonyok között munkálkodhatik ismét a jövö nemzedékek érdekében. 

  

Dr. G. 

  

*** 

  

 

 

Új kenyérár Magyarországon 

  

  Budapesti hír szerint augusztus 1-én csökkentették az úgynevezett szabad 

kenyér árát. Magyarországon is - miként a népi demokráciákan általában - sok 

közszükségleti cikknek kétféle ára van s pedig egy alacsonyabb a jegyre kapható 

és egy magasabb a szabadon vehetö árunak. 

  A kenyér jegyre 1 forintba került, mig a szabadforgalomban a kissé jobb 

minöségü kenyér 2.60 forintért volt kapható. Az augusztus 1-én életbe lépett 

rendelkezés a szabadkenyér árát 1 forinttal csökkentette. 

   

*** 

  

Legújabb közlés szerint a budapesti kormány szeptember 1-i hatállyal 

megszünteti az egész ország területén a kenyérjegyet. Ezentúl mindenki 

szabadon vehet kenyeret s pedig a barna kenyér kilogrammját 1 forintos, mig a 
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félfehér kilogrammját 1,60 forintos árban. A fehérliszt fejadagját fél 

kilogrammal 2,5 kg-ra emelték. 

  

*** 

  

 ÉRTESÍTÖ  

A MAGYARORSZÁGI KIUTASÍTOTTAK SZEMLÉJE 

Kézirat, megjelent havonta kétszer  

Szerkesztette és kiadta: Dr. Gödrösy Béla, Schönau 

    

Értesítö II. évf. 18. szám, 1949. szept. 15. 

  

Gyüjtsünk tapasztalatokat 

  

  Különösen nehezére esett honfitársainknak, amikor Baden és Württemberg 

kisebb-nagyobb községeiben ideiglenes lakóhelyet jelöltek számukra, az itteni 

szokásokhoz való alkalmazkodás. Minden vidék lakósságának megvannak a 

maguk nézetei, szokásai, munkamódszerei, amelyek sok esetben különböznek a 

mi otthoni életkörülményeinktöl. 

  A szokások, munkamódszerek és rendszerek a dolog természeténél fogva a 

földrajzi és egyéb tényezök közrehatása folytán - mások a Dunavölgyében, mint 

a Rajnamentén, noha lényegbe vágó különbség nincsen. Ezekhez a 

munkamódszerekhez az emberek rendszerint ragaszkodnak s csak nehezen 

hajlanak változtatásra, még ha változás javukra is válik. 

  Emlékezzünk csak vissza, hogy három évvel ezelött mekkora feltünést keltett 

gazdáink körében, amikor az itteni földmívesek nem jó szemmel nézték azt a 

segítséget, amelyet honfitársaink az otthonról magukkal hozott módszer alapján 

nyújtottak. Mondhatnánk kézzel-lábbal védekeztek a mi munkaszokásaink ellen. 

Mindazok akik hosszabb idöt töltöttek mezögazdasági munkán kénytelen-

kelletlen elsajátították az itteni szokásokat. 

  Meg kell állapítanunk, hogy ez nem is baj, mert sok olyan dolgot tanultak, amit 

bizony otthon is igen jól fel tudnak használni. Persze nagyon sok helytelen 

munkafolyamattal is találkozunk. A mi szempontunkból a lényeg az, hogy 

mindazt ami jó azt eltanuljuk, azonban semmit - ami régi bevált mószerünkben 

jónak bizonyult, - el ne felejtsünk. Hogy példával illusztráljam a fentebb 

mondottakat: Sajátítsuk el maradéktalanúl a trágyakezelés módját és a trágyázási 

rendszert, azonba eszünkbe ne jusson majd otthon a trágya telepet a szobaablak 

alá - esetleg az utcára - helyezni. 

  Ami a gazdáinkra áll, az vonatkozik az iparosokra is. Hány kömüvessel 

beszéltem, aki más módszert állapított meg a falak építésénél, hány asztalossal 

beszéltem, aki joggal kifogásolta a tulságosan specializált renszert. Egyet meg 

kell állapítanunk, hogy iparosaink szakképzetsége átfogóbb, mint az átlagos 

idevalósi iparosé. 
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D47-es tipusu traktor 1949-böl. Forrás: hela-diesel.de 

  

  Azonban nagyon tévednénk, ha azt hinnénk, hogy mesterembereink itt már 

nem tanulhatnak újat. Vegyük csak a minden munkafolyamatban alkalmazott 

nagyszámú gépek használatát, akkor látjuk, hogy bizony van mit elsajátítani. 

  Lényeges honfitársaink szempontjából, hogy a szülöföldön távol töltött éveket 

ismereteik gyarapítására fordítsák, anélkül azonan, hogy jól bevált sajátságok 

veszendöbe menjenek. 

  

Dr. G. 

  

*** 

Kevés a szakmunkás 

  A magyar építöiparban nagy szakmunkás hiány mutatkozik. Különösen kevés a 

vasbetonszerelö, ács, kömíves és állványozó. A minisztertanács ezért utasította 

az építésügyi minisztériumot, hogy sürgösen gondoskodjon megfelelö 

szakmunkások "kiképzéséröl".  

  A feladat sürgös lehet, mert jó szakmunkásokat akarnak nevelni a tanulatlan 

munkásokból három hónap alatt. De nemcsak gyakorlati átképzésben fognak a 

munkások részesülni, hanem elméleti oktatásban is és ezen belül a politikai és 

ideológiai képzésnek különös fontosságot tulajdonítanak. Mert - jelentették ki az 

építöipari minisztériumban - az újonnan átképzett emberek nem csak 

vakolókanállal fognak építeni, hanem a marxizmus-leninizmus alapján fogják 

harci feladataikat is elvégezni. 
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Plakát 1949-böl. Forrás: Szegedi Tudományegyetem, u-szeged.hu 

  

  Az átképzésre kerülök között több leány is van, akik állítólag nagyon meg 

vannak elégedve új feladatkörükkel. Ez utóbbi jelenség arra mutat, hogy nehéz 

lehet a nök részére is a könnyebb munkakörben való elhelyezkedés. 

  

*** 

  

Egy györi itélet 

  

  A györi munkásbíróság Szalai Ernö 42 holdas bogyoszlói "kulák" gazdát 9 évi 

fegyházra, 50.000 forint pénzbüntetésre és a községböl való kitiltásra itélte, mert 

a szövetkezeti raktárba állítólag 12 és fél mázsa zsizsikes gabonát szolgáltatott 

be és ezáltal a raktárban levö gabona is zsizsikes lett. 

  

*** 

  

Vásárlási láz Budapesten 

  

  Budapesti hírek szerint az ország lakóssága nagy nyugtalansággal látta a 

délszláv határ irányába történö katonai felvonulást. Minthogy kézenfekvönek 

mutatkozott, hogy fegyveres összetüzésre kerülhet sor, igen sokan abbani 
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félelmükben, hogy a piacról el fog tünni az áru, rendkivüli vásárlásokat 

eszközöltek. 

  Különösen az éllemiszeráruk iránt mutatkozott nagy kereslet. Az emberek 10 

kg. szárma vették a sót és cukrot, lisztet s egyéb felhajtható tartós élelmiszert. 

  

*** 

  

Rajk külügyminiszter és társai a vádlottak padján 

  

 
 Lazar Brankov és Rajk László a bíróságon. Forrás: figyelo.hu 

  

...Rajk László a népügyészség vádirata szerint elhajlott a kommunista vonal 

elöirt irányától és a "Trockizmus" felé fordult. A Trockizmus, vagy mint 

újabban mind gyakrabban nevezeik a Titóizmus a marxi-lenini tanok feladását 

jelenti. Aki ezzel van vádolva, annak sorsa nem lehet kétséges... 

  

*** 

  

 

 

 

A politikai per visszhangja 

  

  Bécsi jelentések szerint a Rajk ügy Budapest és az egész ország lakósságát 

kevésbé érdekli. A nagytömeg és a kommunista párt között oly annyira csekély 

az érzelmi közösség, hogy a pártban folyó tisztogatási akció alig érdekel valakit. 
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  Az újságok ugyan hasábos tudósításokban közlik az üggyel kapcsolatos 

mondanivalóikat, az azonban az embereket hidegen hagyja. A pártvezetöségben 

kitört viszály nam az ö ügyük. 

  

*** 

  

Készül a mária-makki kegytemplom 

  

  Szeptember 4-én tartották ebben az esztendöben Makkos-Márián a búcsút. Ez 

alkalommal a fövárosból és környékéröl sok-ezer fönyi katolikus zarándokolt el 

a kegyhelyre, ahol Schwoy székesfehérvári püspök mondotta a szentmisét. 

  A több mint 150 éve omladozó régi templom újáépítését két évvel ezelött 

kezdték meg. Most teljes egészében tetö alatt áll a templom a hozzátartozó 

árkádos folyósókkal együtt. Az építkezés most is teljes erövel folyik. A 

templomhoz tartozó rendház a szervita szerzetesrend tulajdonába ment át. 

  Az idei búcsú alkalmával került el ismét eredeti helyére a régi kegykép is, 

amely közel száz éven át a budakeszi templomban volt elhelyezve. 

  

*** 

  

 
  

Taft amerikai szenátor a jaltai egyezményben látja okát annak, hogy a világ két 

táborra szakadt. Az amerikai és angol politikusok akkor igérték a szovjetnek 

Közép-Európa feletti rendelkezési jogot. 

  

*** 

  

Az osztrák államszerzödés még nem készült el 

  

...Úgy Ausztriában, mint Magyarországon, valamint Romániában nagy 

könnyítést jelentene a szerzödés létrejötte, mert hiszen az 1946. évi párizsi 

békeszerzödések rendelkezése szerint a szerzödés aláirásától számított három 

hónapon belül a Szovjetúnió köteles csapatait nem csak Ausztriából, hanem 

egyuttal Magyarország és Románi területéröl is kivonni. 

  

*** 

   

Budakeszi kolhoz 

  

  Otthonról érkezett hírek szerint az újonnan alakult 3. számú mezögazdasági 

szövetkezet (kolhoz) Budakeszi határának Pátyerweg és Zwischenweg dülöben 
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fekvö szántóit kapja. Azon birtokosok, akiknek ezen dülökben földjük van, de 

nem léptek be a kolhozba, azok állítólag a határ más helyén kapnak lefoglalt 

szántóik helyébe más ingatlant. 

  A megalakult kolhozba - mint irják - nem vették fel az összes 

jelentkezöket, hanem néhány gazdát azon a címen, hogy kulák - kirekesztettek. 

Hogy ezen kirekesztettek meddig tarthatják meg földjüket, afelöl még nincsen 

döntés. 

  

***   

  

Mocsnek János (anyja Scheider) és Ormai Irma (anyja Eszterle) szeptember 10-

én tartották esküvöjüket a budakeszi templomban. 

  

*** 

  

Mayer Ferencné sz. Ring Adél budakeszi lakós ez év augusztusában fiú 

gyermeknek adott életet. 

  

*** 

  

Kellner Ferenc (neje Schleer) volt budakeszi, jelenleg heidelbergi lakós 65 évs 

korában augusztus 24-én meghalt. Temetése ugyanott augusztus 26-án volt. 

  

*** 

  

A budakeszi elemi iskolában alkalmazott tanerök közül a már régebben ott 

tanító Dr. Timár Sándornét, Beutlschmidt Gézáné Martonfi Irént és Szentirmai 

Katót más vidékre helyezték el. 

  

 ÉRTESÍTÖ  

A MAGYARORSZÁGI KIUTASÍTOTTAK SZEMLÉJE 

Kézirat, megjelent havonta kétszer  

Szerkesztette és kiadta: Dr. Gödrösy Béla, Schönau 

  

 Értesítö II. évf. 19. szám 1949. okt. 1 

  

Címek ebböl a füzetböl: 

  

-Az IDAD gyülésen (IDAD = nemzetközi menekültügyi szervezet) 

-Magyar-Jugoszláv diplomáciai háború 

-Népi-demokratikus tankönyvek Magyarországon 

-Tisztjelölteket soroznak 
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-Három halálos itélet a Rajk perben 

-8,4 millió mázsa gabonát szolgáltattak be 

-Orosz népiskola Budapesten 

-Csökken a termelés az államosított üzemekben 

-Megalakult a német kormány 

-Az Atlantik paktum életre kel 

-Az amerikai szenátus megszavazta a fegyverkezési segélyt 

-Atomrobbantás a Szovjetúnióban 

-A fontsterling és több más valuta leértékelése 

  

*** 

  

Mayer János (szabó) és Schleer Erzsébet szeptember 14-én tartották esküvöjüket 

a budakeszi plébánia templomban. 

  

*** 

  

Budakesziröl érkezett közlés szerint az 1946-ban alakult református gyülekezet 

kisebb templomot építtet a községben. Erre a célra lebontották a Fö utca és 

Temetö utca sarkán (Geiselhardt-ház) állt épület egy részét és annak helyére 

kerül a templom. 

  

*** 

  

Magyarországi jelentés szerint mindazon gazdáknak, akiknek szölöterülete 

meghaladja az 5 kat. holdat, azoknak a musttermést be kell szolgáltatniok az 

állami gyüjtö szervnek, a Közértnek. 

  

*** 

  

Budapesti közlés szerint a kolhozgazdálkodás elterjesztésének elösegítése 

céljából ezideig az ország különbözö helyein 206 traktorállomást állítottak fel. 

Egy-egy állomáshoz több (15-20) traktor tartozik. 

  

  

*** 

  

Szeptember 17-én nyilt meg Budapesten az idei öszi vásár. Ezúttal úgyszolván 

csak állami üzemek és vállalatok szerepeltek kiállítóként. Külföld részéröl csak 

a Szovjetúnió, Csehszlovákia és Bulgária szereplt kiállítóként. 

  

***  

  



57 

 

 

ÉRTESÍTÖ  

A MAGYARORSZÁGI KIUTASÍTOTTAK SZEMLÉJE 

Kézirat, megjelent havonta kétszer  

Szerkesztette és kiadta: Dr. Gödrösy Béla, Schönau 

 
Értesítö II. évf. 20. szám, 1949. okt. 15. 

  

Rendelet az egyenjogusításról 

  

  Néhány nappal ezelött, október 11-én a rádió hullámain át értesültünk a 

budapesti kormányzatnak azon rendelkezéséröl, amely a magyarországi 

németség egyenjogusításáról szól. A rövid hír még azt is közölte, hogy a 

kitelepítési listán szereplö 300.000 személy onnan törölve lett és a kitelepítési 

eljárás jogilag is megszünt. Törölték továbbá mindazon hátrányos jogi 

következményeket, amelyeket a hazai német lakósság ellen a háborút követö 

idökben életbe léptettek. 

  Az eseményeket és a fejlödés irányát figyelö embert a Magyarországon 

bekövetkezett "újítások" bevezetése nem érintette váratlanúl. Már hosszabb idö 

óta esedékes volt a most kiadott rendelkezés s már az elmúlt évben 

kormánynyilatkozat sejtetni engedte, hogy ezen a téren változás fog beállni. 

  Mit jelent ez a rendelkezés a gyakorlatban? Erre egyelöre választ adni alig 

lehet. Remélhetöleg enyhülni fog némileg embereink eddigi bizonytalan jogi 

helyzete és további megaláztatásoknak, valamint hátrányoknak nem lesznek 

kitéve. 

  Egyik otthoni hír a másik után arról tanuskodott eddig is, hogy otthon 

maradottjaink szorongatott helyzetükben még az eddigi szorgalmukat is 

felülmúlva kapcsolódtak be a termelés minden ágába s alig akadt még ember az 

országban, aki pontosabban eleget tett volna adózási és leadási 

kötelezettségének, mint éppen ök. Mégis a legutóbbi idökig összetelepítési, 

vagyonelkobzási eljárások és egyéb joghátrányos cselekmények velük szemben 

napiranden voltak. 

  Ha mélyebben beletekintünk az otthoni eljárások látszólagos 

összevisszaságába, meg kell látnunk, hogy ott bizony nagyon is tervszerüen 

minden egy társadalmi és gazdasági átalakulás érdekében történik. Ennek az 

átalakulásnak egyik állomása volt a magyarországi német lakósság beépítése a 

bevezetni szándékolt új rendbe. Kézenfekvö volt az uralkodó rendszer elött, 

hogy az átszervezés, a vagyonelkobzás, a kolhozosítás legkönnyebben a 

lakósság egy-egy kiválasztott csoportja keretében hajtható végre. E kiválsztott 

csoportok egyik "elönyben" részesített rétegét képezték - sajnos - bizonyos 

okoknál fogva magyarhoni német testvéreink. 

  Ezért történt egyik falunkban a másik után, egyes családok vagyonának teljes 

elkobzása, másoknak összeköltöztetése. Ennek érdekében birták reá, a 

vagyonuktól teljesen meg nem fosztott gazdáinkat a mezögazdasági termelö 
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kolhozokba való belépésre. Most aztán amikor a tervezett társadalmi és 

gazdasági átrétegzödés már megtörtént, jöhet az egyenjogusítás. 

  Meggyözödésünk szerint lesz még másik egyenjogúsítás is. 

  

Dr. G. 

  

*** 

  

Kölcsönt jegyeztet a magyar kormány 

  

  ...A jövö évvel veszi kezdetét az ötéves terv, amelynek során az uralmon levö 

rendszer gazdaságilag ipari országot kíván varázsolni a Dunamedencébe. 

  Ennek a tervnek keresztül vitelére azonban nagyon sok pénzre és munkára van 

szükség. A közzétett elöirányzat szerint öt év alatt 47 milliárd forintot akarnak 

beruházásokra fordítani (körülbelül 10 milliárd pengöt). Ezen hatalmas összeg 

elöteremtése csak akkor lehetséges, ha a társadalom minden tagja jövedelmének 

nagyobbik felét adó vagy egyéb formában az államhatalom rendelkezésre 

bocsájtja... 

  Szeptember 28-án a kormány felhívással fordult az ország lakósságához, hogy 

jegyezzen ötéves tervkölcsönt.  

 

A jegyzési határidö 14 nap volt, a jegyzés sikeréért a kommunista párt 

szervezetei gondoskodtak. Közlések szerint az ország társadalma 8 nap alatt 

"önként" 730 millió forintot jegyzett, amely összeg azonban emelkedni fog. 

  A közzétett felhívás egyes részletei igy hangzanak: "Az imperialisták ügynökei 

(Rajk és társai) felett aratott gyözelmet meg kell koronázni azzal, hogy a békés 

termelés frontján, nagy gazdasági tervek teljesítésében is elöre haladjunk s 

szüntelenül emeljük dolgozóink jólétét.-...A tervkölcsönjegyzés hazafias 

kötelesség, mert a népi demokrácia erejének növelését, a nemzeti függetlenség 

védelmét és a béke megvédését szolgálja. Dolgozóink életszinvonalát a háború 

elöttinek másfélszeresére emeljük. Felszámoljuk 

mezögazdaságunk elmaradottságát is.... 

  

***  

  

Schulz Antal volt budakeszi (Fö u. 164) földmíves, jelenleg katzentali (Mosbach 

körzet) lakós szeptember 23-án meghalt. Temetése szeptember 25-én volt. 

  

*** 

  

A budakeszi katonai szanatórium (volt József föherceg szanatórium) 

templomában beszüntették az istentiszteletek tartását. A kiürített templom most 

raktár célokra szolgál. 



59 

 

 

  

*** 

Figyelem! 

  

  Budakeszi lakósságnak kitelepítése folytán eddig nem került sor mindazon 

falunkbeli férfiaknak nyilvántartásba vételére, akik a második világháború 

folyamán elestek, hadifogságban meghaltak, valamint eltüntek.  

  Minthogy falunk lakóssága most ideiglenes szétszortságában is egy nagy 

közösséget képez és minden tagjának sorsa mindannyiunkat érdekel, ezért 

szükségesnek tartom az Értesítöben hösi hallottaink listáját közzétenni. 

  Ezen ügyben felkérem az Értesítö összes olvasóit és általuk valamennyi 

budakeszi családot, hogy egy egyszerü levelezö-lapon közöljék velem az elesett 

hozzátartozójuk nevét, életkorát, a halál idöpontját és helyét, az otthoni utca és 

házszámot, valamint kitelepített hozzátartozóinak mostani lakcímét. 

  

ÉRTESÍTÖ  

A MAGYARORSZÁGI KIUTASÍTOTTAK SZEMLÉJE 

Kézirat, megjelent havonta kétszer  

Szerkesztette és kiadta: Dr. Gödrösy Béla, Schönau 

 

 

Értesítö II. évf. 21. szám  1949. nov. 1. 

  

 

Címek: 

-A nyugati életforma jövöje, -Az iskolai vallásoktatás, - Lezárult a 

kölcsönjegyzés ,  -Határidöre kell elvégezni a mezögazdasági munkát 

-Követváltozás Moszkvában,  -Pálffyt is kivégezték,   

-Károlyi Mihály nyilatkozata,  -A menekültügyek miniszterének programja 

(Bonn),  -Német-magyar kereskedelmi megállapodás,  -Szt. Istvánfalva - St. 

Stephan, -Versenyez a vasút is, -A francia kormánykrízis,  -Amerika támogatja 

Titot,  -Delszláv háborús elökészületek 

-Tagosítás Budakörnyékén 

-Must leadási kötelezettség 

 

 

*** 

  

Kivégezték Rajk Lászlót és társait 

  

  Budapest. A magyar igazságügyminisztérium közli: 

  A Rajk László és társai elleni perben a budapesti népbiróság által szeptember 

24-én hozott itéletet a NOT (Népbiróság Országos Tanácsa) felülvizsgálta. A 



60 

 

 

felhozott semmisségi panaszokat azonban elvetette és október 12-én az elsöfokú 

itéletet helybenhagyta. 

  Ezzel az elsöfokú itélet jogerössé vált. A kegyelmi kérelmeket a NOT 

ugyancsak elutasította. 

  Rajk Lászlón, dr. Szönyi Tiboron és Szalai Andráson október 15-én a halálos 

itéletet végrehajtották. 

  

 
  
Rajk László, Pálffy György, Szalai András és Szönyi Tibor 

Forrás: szabadnet.origo.hu 

  

*** 
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Numerus clausus az iskolákban 

 

  

  Budapesti lapok hírei szerint az idei tanévben a magyar középisklák elsö 

osztályába közel 30.000 tanulót vettek fel, azonban több ezer azon tanulóknak a 

száma, akiket nem vettek fel. 

  A fel nem vett tanulók nagyrésze az osztályidegen "elemek" (értelmiségiek és 

kulákok stb.) gyermekei sorából került ki. Most állítólag felhívták a felvételi 

bizottságok tagjait, hogy a kirivó hibákat a felvétel terén korrigálják. A felvételt 

végzö bizottságok utasítást kaptak, hogy a néphez hü értelmiségiek gyermekeit, 

ha legalább jó eredménnyel végezték az általános iskolát, utólagosan vegyék fel. 

  

 

 

 

ÉRTESÍTÖ  

A MAGYARORSZÁGI KIUTASÍTOTTAK SZEMLÉJE 

Kézirat, megjelent havonta kétszer  

Szerkesztette és kiadta: Dr. Gödrösy Béla, Schönau 

 

 

 

Értesítö II. évf. 22. szám 1949. nov. 20. 

 

 

  

Címek: 

-Magatartás 

-Osztrák-magyar vita a határerödítések miatt 

-Budapest tagadja a jugoszláv határon folyó csapatmozdulatok hírét 

-A jugoszláv külügyminiszter bejelentése az UNO elött 

-Megkezdték a magyar biróságok átszervezését 

-Kötelezö tantárgy az orosz nyelv 

-Terményfelvásárlási és szhállítási rendeletek 

-"Tisztogat" a parasztszövetség is 

-Karácson elött segélykiosztás lesz (Bonn) 

-Két napig tárgyal Acheson, Bewin és Schuman Párizsban (Acheson amerikai-, 

Bevin angol-, Schuman francia külügyminiszter, A.Gy.)   

  



62 

 

 

 
Dean G. Acheson, U.S. Secretary of State, January 21, 1949 to January 20, 1953 Datum 31. März 2008, 17:07 Quelle Dean G. Acheson, 

U.S. Secretary of State Urheber U.S. Department of State from United States 

  

-Johnson stratégiai tervei (amerikai hadügyminiszter) 

-Holland-indonéz megállapodás 

-Négy tartomány van még a kínai nemzeti kormány kezén 

-A senki földjén 

-Közalkalmazottak eskütétele (Budapest) 

-A szolnoki törvényszék itéletei 

-Amnesztia rendelkezés (németországi kitelepítésböl hazatérökre vonatkozóan) 

  

*** 

  

Az Egyesült Államok mukkdeni (Mandzsúria) konzulját a kommunista 

hatóságok letartóztatták. 

  

*** 

  

Berlini lapjelentés szerint Lengyelország nagyarányú erödítési munkálatokba 

kezdett az Odera-Neisse folyók mentén. Széles árkokat emelnek ki és magas 

páncélelhárító betontömböket építenek. 

  

*** 

http://www.flickr.com/photos/9364837@N06/2378493712/
http://www.flickr.com/photos/9364837@N06/2378493712/
http://www.flickr.com/people/9364837@N06
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A budapesti tudományegyetem III. számú sebészeti tanszékére meghívták 

Petrovszkij Boriszt a moszkvai egyetem tanárát. Eddig orosz nem került magyar 

egyetemi katedrára. 

  

*** 

  

Budapesti közlés szerint november eleje óta két rövidhullámú rádió-adóállomást 

helyeztek üzembe Magyarországon. Ezen adóállomások az idegen nyelvü 

hiradások (propaganda) célját szolgálják. 

  

*** 

  

Kormányrendelet feloszlatta a kisgazdapárti vezetés alatt állott Zöldmezö 

szövetséget, a legelövel biró gazdák érdekképviseleti szervét. A szövetség 

hatáskörét a kommunista vezetés alatt álló Defosz (Parasztszövetség) vette át. 

  

*** 

  

Nyolc budakörnyéki falut bekapcsoltak a föváros telefon központba 

  

  Az elmúlt napokban készültek el nyolc budakörnyéki község 

telefonautómatáinak szerelési munkálataival. Az úgynevezett fél-autómata 

rendszer alapján most Bicske, Bia, Etyek, Páty, Torbágy, Perbál, Tinnye és 

Zsámbék kapcsolódott be a nagy-budapesti telefonhálozatba. 

  A fövároshoz közelebb fekvö községekben már több mint tiz évvel ezelött 

szerelték fel a fél-autómata központokat. 

  

*** 
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Dr. Math Istvánné sz. Pentei Edith budakeszi lakos október 24-én leány 

gyermeknek adott életet.  

  

 Dr. Math (Máté) István és Pentei Edith sírja 

Offenburgban. Ök örizték meg az Értesítöket.  

Fotó: Albrecht Klári 

  

*** 

  

Krenn Andrásné sz. Gräfl Margit budakeszi lakos október 26-án fiú gyermeket 

szült. 

  

*** 

  

Bechtold Ferencné sz. Wegmann Anna budakeszi lakos november 5-én meghalt. 

Temetése november 7-én volt. 

  

*** 

  

Akik idegenek saját szülöfalujukban 

  

  A mindig nagyon várt hazai levelek, amelyek a kézzelfogható kapcsot jelentik 

az elvesztett othonnal, a sok-sok szomorú hír után mostanában talán egy 

nyugtatót is hoztak. M. néni végre három év után vasárnap megint a templomba 

mehetett - olvassuk az egyikben. "Amnesztiát" kaptak a kormánytól azok a 

honfitársaink, akik itt nem birták az életet, kiket visszahúzott az otthoni rög, az 

ösök által felépített falu, vagy a nekünk oly drága sirhantok. Ök eddig álnév alatt 
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bujdostak rendszerint idegen falvakban, városokban. Csak lopva a sötétben 

merték megközelíteni néha az idegenlakta szülöi házat, most a "kegyelem" után 

már nyiltan elmehetnek mellette. 

  Három év után most nyiltan végig mehetnek az utcán. Bemehetnek a kis falusi 

templomba, bemehetnek Isten házába,  

  

  

 
Fotó: Albrecht Klári 

  

ahol keresztvíz alá tartották, ahol gyermekkorukban oly sokszor átszellemült 

arccal hallgatták Isten igéjét. Bozonyára könnyes szemmel szívböl imádkoznak 

az oltár elött.  

  

Most már nyiltan mehetnek a temetöbe is, már nem bántják öket, nem üzött 

vadak és idegen állampolgárok... 

  A nyugatról visszaszökött svábok amnesztiában részesülnek - mondotta a 

budapesti rádió. A többi otthonmaradttal együtt teljes jogú állampolgárai ök a 

kommunista Magyarországnak. Mi remélni akarjuk, hogy ez igy is lesz a 

jövöben. Hogy személyi biztonságuk valamiképen megszilárdul, hogy ezen a 

téren uralkodó anarchia némikép enyhül. 

  Hosszú és göröngyös volt az út, amely eddig vezetett. Mennyi könny, 

megaláztatás, kín és gyötrelem közt átvirasztott éjszaka... 

  A szegény volt bujdosók nehéz sorsán kétségtelenül javított a "kegyelmi" 

rendelet és ezen javulást szívböl kivánjuk is nekik.  

  Minden éremnek két oldala és magának az életnek ugyancsak megvan a fény- 

és árnyoldala. Nekünk is, nékik is odahaza a sors az életet beárnyalta. Nekik is, 

nekünk is végig kell járni végzetünk nehéz útján. Mert a volt bujdosók nagy 

része bizony a "kegyelem" után is odahaza a kálváriát járja. Lelket marcangoló 
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érzés lehet elmenni esténként a kivilágított volt saját ablak alatt, ahonnan idegen 

gyermekkacaj hallik. 

  Végig az tucán a szülök, testvérek, rokonok meleg családi fészkeiböl mindenütt 

hiányoznak a kedves ismerös arcok. A pusztító vihar kiszakította öket az 

anyaföldböl, csak nem sodorta messze öket, ott senyvednek a humuszon, 

elszakított, elszáradt gyökerekkel. A lemosott szégynebélyeg örök nyomaival a 

homlokukon ott járnak most ezek a derék, tisztalelkü emberek, kiknek semmi 

más bünük minthogy megszülettek. 

  Idegenek lettek ök a jól ismert vidéken. Idegen a saját szülfalujukban. 

  

Cs. A. 

   

ÉRTESÍTÖ  

A MAGYARORSZÁGI KIUTASÍTOTTAK SZEMLÉJE 

Kézirat, megjelent havonta kétszer  

Szerkesztette és kiadta: Dr. Gödrösy Béla, Schönau 

 
II. évf. 23. szám  

Értesítö 1949. dec. 1. (25) 

  

Ifjúságunk jövöje 

  

  Az elmúlt hetekben ismét alkalmam volt többet forgolódni széjjelszórt 

honfitársaim körében. Megfordultam kicsiny falvakban és nagyobb 

településeken és nem egy ízben a késö éjjeli órákig elbeszélgettem embereinkkel 

a legkülönbözöbb kérdésekröl. Bizony meg kell állapítanom, hogy nagyon sok 

azon problémák száma, amelyre megnyugtató választ csak nehezen, vagy alig 

lehet adni. 

  A felmerült problémák egyik sokat vitatott témája: Mi lesz gyermekeinkkel, mi 

lesz serdülökorban levö ifjúságunkkal? 

  Ezen a téren is, miként sok másban is - ma honfitársaink gyakran 

megoldhatatlannak látszó feladat elé lettek állítva. A múltat, az otthoni normális 

viszonyokat nem vehetjük itt irányadónak. Itt mindannyiunknak, szülöknek, 

ifjaknak egyaránt elöre kell tekinteni. Mindannyiunknak szembe kell nézni a 

rideg valósággal és ki kell keresni a legjobbnak igérkezö megoldást. 

  Ehelyütt meg kell állapítanom, hogy ezen a téren bizony eddig elég sok hiba 

történt. Kérdéseimre igen sok helyen azt a választ kaptam, hogy a 17. avagy 18. 

életévét betöltött ifjú segédmunkásként dolgozik. Igen sok esetben hallom, hogy 

más lehetöség hijján mint gazdasági cseléd munkálkodik. 

  Mindannyian megállapíthatjuk, hogy ezen esetekben nagy hiba történt. Nem 

azért, mert segédmunkásként dolgozni talán kevesebb megbecsülést jelent, 

hanem azért - mint a múltban úgy a jövöben a szakmunkások rendszerint 

könnyebben boldogulhatnak és lényegesen többet kereshetnek. Elég baj az, hogy 
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földmíves és kereskedö honfitársaink - meglett, sokszor deresedö fejü 

családapák - most itt segédmunkásként kénytelenek dolgozni. Ezen azonban 

változtatni egyelöre nem tudunk. 

  Egészen más azonban a helyzet fiatalságunknál. Tudom, hogy igen sok család 

csak nehezen tudja nélkülözni a fiatalok keresetét. Ha azonban fiaink és 

leányaink jövöjéröl van szó, akkor semmilyen áldozattól sem szabad 

visszariadnunk. Húzódjanak még jobban össze honfitársaink, de taníttassák 

mesterségre fiaikat. Ha törik, ha szakad. 

  Bármilyen eldugott kis faluban is laknak embereink, mindenhol akad 

közlekedési lehetöség a nagyobb helyekre, ahol fiataljaink valamely ipart 

elsajátíthatnak. A mesterségek közül is föleg az építöiparral kapcsolatos 

szakmák, de még inkább a korlátlan fejlödési és ezzel együtt járó kereseti 

lehetöségeket jelentö technikai ágak látszanak a legmegfelelöbbeknek. 

  Jól tanuló gyermekeinket pedig a lehetöséghez képest járassuk magasabb 

iskolába. Ifjúságunk egykor hálás lesz majd az önzetlen szülöi segítségért. 

  

Dr. G. 

  

***   

  További osztrák-magyar jegyzékváltás 

  

  Budapest. A magyar külügyminisztérium tájékoztatási osztálya közli, hogy az 

osztrák kormány újabb jegyzékben kifogást emel a magyar-osztrák határon 

elhelyezett aknazár miatt. 

   
Forrás: http://www.vasfuggonymuzeum.hu/galeria.html 

http://www.vasfuggonymuzeum.hu/galeria.html
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  Az osztrák kormány jegyzéke megállapította, hogy több esetben súlyos 

kimenetelü sérüléseket szenvedtek a határör egységek, valamint a határmenti 

gazdák is. Követeli a magyar kormánytól, hogy a biztonsági berendezéseket 

távolítsa el a határzónából és fizessen kártérítést az elszenvedett károkért. 

  A magyar válaszjegyzék ismételten visszautasította az osztrák állításokat és 

továbbra is hangoztatja az osztrák határörök vétkességét a bekövetkezett 

robbanások esetében. A kártérítési igényt visszautasította a budapesti kormány. 

  

***   

   

Szabad szakszervezetek kongresszusa 

  

  Londonban hétfön 47 ország szakszervezetének küldöttsége kongresszusra ült 

össze. A kongresszus feladata lesz megalkotni az új világ-szakszervezetet. 

  Mint ismeretes még az év júniusában Genfben a nyugati államok 

szakszervezetei abban állapodtak meg, hogy az ösz folyamán megalakítják a 

szabad szakszervezetek szövetségét. Erre a lépésre azért volt szükség - közlik - 

mert a régi szakszervezeti szövetség erösen kommunista befolyás alá került és a 

szovjet érdekek szolgálatába szegödött. 

  

***   

  

A szülök iskolái 

  

  Budapest. Közlés szerint országszerte megnyilnak a szülök iskolái. Az iskola 

nagy feladatot vállal magára - mondja a jelentés - mert a szülöket hozzásegíti 

ahhoz, hogy leküzdjék a kapitalista nevelés "maradványait". Egyik fontos 

feladata, hogy megismertesse a szülökkel a szovjet "módszereket". 

  A szülük "szakszerü" átnevelése érdekében leckefüzeteket adtak ki, amelyek az 

"újkori" nevelés alapelveit tartalmazzák. Eddig körülbelül 250.000 füzet jelent 

meg. 

  

*** 

  

A Wiener Tageszeitung értesülése szerint Magyarországon ez év végéig akarják 

államosítani a magánkereskedelmet. 

  

*** 

  

Dr. Kerényi Aladárné a budakörnyéki járás volt tisztiorvosának neje, november 

14-én életének 55. évében a bajorországi Prienben meghalt. Az elhunytban 

Kertészné-Kerényi Irén operaénekesnö édesanyját gyászolja. 
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 ÉRTESÍTÖ  

A MAGYARORSZÁGI KIUTASÍTOTTAK SZEMLÉJE 

Kézirat, megjelent havonta kétszer  

Szerkesztette és kiadta: Dr. Gödrösy Béla, Schönau 

   

II. évf. 24. szám, Értesítö, 1949. Karácsony 

  

Karácsonyi gondolatok 

  

  Bizonyára valamennyien többet gondolunk most a karácsonyi ünnepek 

köszöbén a régi idök Szentestéire, az éjféli misékre és az elhagyni kényszerült 

családi otthonokra. És mennél többet nézünk vissza a múltba, annál nehezebben 

viseljük el a vigasztalan jelent. Önkéntelenül párhuzamot vonunk a két idöszak 

között. 

  Jólesö érzés fog el bennünket, amikor a régi szép idöket felelevenítjük. Ámbár 

kétségtelen, hogy sok eröt meríthetünk a múltból, mégis elhibázott dolognak 

tartjuk, ha túl sokat rágódunk rajta. 

  Több gondot kell fordítanunk a jelenre és még többet a jövö kilakítására. 

Jövönk kiépítésénél nem szabad megfeledkeznünk arról a keresztény szellemröl, 

amellyel manapság egyre ritkábban találkozunk. Mert csakis ez az életszemlélet 

képezheti azt a szilárd alapot, amelyre életünket újra felépíthetjük. 

Ellentmondásnak látszik ez az állítás, mert ma akárhova tekintünk azt látjuk, 

hogy testvéri szeretet helyett a gyülölet, igazság helyett az igazságtalanság, 

becsület helyett a hamisság kerekedett felül.  

  Meglehetünk azonban gyözödve, hogy a tagadás eröi elöbb-utóbb ismét vissza 

lesznek szorítva oda, ahová valók. El sem lehet emberi ésszel képzelni, kétezer 

esztendö után olyan szellem kerekedhetne véglegesen felül, amely a hosszú 

fejlödés minden szellemi értéket lerombolná, anélkül, hogy helyébe vele 

egynrangút állítani képs lenne. 

  Nekünk keresztény erkölcsi alapon tevölegesen be kell kapcsolódnunk olyan 

munkába, amely már most - számkivetettségünk idején - alkalmas arra, hogy 

a jövö útját kialakítsa. Mindannyiunknak részt kell venni ebben a munkában, 

senki sem vonhatja ki magát a reá háruló feladat alól. Erejéhez mérten mindenki 

annyit tegyen, amennyit elvégezni képes lesz. 

  Nem ringathatjuk magunkat ábrándokba a jövöt illetöleg, a jobb sorsot senki 

sem fogja tálcán nyújtani, azért nekünk kell még verejtékezni. Azonban azt is jól 

tudjuk, hogy hiábavaló minden igyekezetünk ha a körülmények a 

felemelkedéshez lehetöséget nem nyújtanak. 

  Ezért kivánjuk most mindannyian a velünk egy nézeten levö hatalmas 

népektöl, nyújtsanak a karácsony szeretet jegyében segítö kezet, hogy újra 

felemelkedhessünk és honunk újjáalakításában részünket kivehessük.   

Dr. G. 
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*** 

  

Cikkek címei: 

-Átszervezték a tudományos akadémiát 

-Magyarországot ez évben sem vették fel az ENSZ-be 

 
a new-yorki ENSZ palota. Forrás: www.un.org 

  

-Megszüntették a házasság elötti kihirdetést 

-Újraszabályozták az állami ellenörzést 

-A protestáns egyházi vezetök nyilatkozata 

-Hosszabb szünet után újból összehívták a magyar országgyülést (Tárgyalják az 

ötéves tervet) 

-Magyar-francia árucsereforgalom 

-Szláv- és román tannyelvü iskolák Magyarországon 

-Az "egyenlösdiség" elavult felfogása 

-Fegyelmi itéletek 

-Már 1943-ban szállítottak atombomba-anyagot a szovjetekenk (USA)  

-Adenauer kancellár nyilatkozata 

  

 
Forrás: http://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_Adenauer 

 

-A Nyugat lényegében megegyezett a védelmi tervekben 

-Befejezésükhöz közelednek a hadmüveletek Kínában 

-Elözetes megbeszélés Mosbachban 

http://www.un.org/
http://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_Adenauer
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-A menekült nyugdíjasok egyenjogusítása 

  

*** 

  

A prágai kormány a cseh püspöki kar tagjait hazaárulással vádolja, mert a 

Vatikán utasításai szerint cselekszenek. 

  

*** 

  

Az elmúlt héten újabb 150 ifjú és leány indult Oroszországba tanulmányaik 

elvégzésére. A fiatalok öt évig maradnak a szovjetben. 

  

*** 

  

A magyar kormányzat december 4-én 40 fillérben állapította meg a zsemlye és 

egyéb péksütemény árát. Ez az ár pengöfillérre átszámitva 9 fillérnek felel meg. 

Eszerint ma a péksütemény ára kétszerese a háború elöttinek. 

 

  

***  

  

özv. Kreisz Jakabné sz. Mohl volt budakeszi, jelenleg unterschefflenzi 

(Mosbach körzet) lakos november 25-én meghalt. 

  

 

*** 

  

Mindler Ferencné sz. Stoflitz volt budakeszi, jelenleg waldmühlbachi (Mosbach 

körzet) lakos november 31-én meghalt. 

 

  

*** 

  

Martin Gergelyné sz. Holl volt budakeszi, jelenleg unterschefflenzi lakos 

november 31-én meghalt. 

  

 

*** 

  

Az Értesítö valamennyi olvasójának kellemes karácsonyi ünnepeket kíván a 

szerkesztöség. 
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ÉRTESÍTÖ  

A MAGYARORSZÁGI KIUTASÍTOTTAK SZEMLÉJE 

Kézirat, megjelent havonta kétszer  

Szerkesztette és kiadta: Dr. Gödrösy Béla, Schönau 

  

 III. évf. 1. szám Értesíö 1950. janu. 1 (27) 

  

Az évek váltóján 

  

  Az idö rohamléptekkel halad, egyik hónap a másik után, egyik év a másik után 

múlik el. Különösen az új esztendö küsszöbén érezzük az idö tovatünését, 

amikor visszapillantunk és számadást végzünk. Ilyenkor felvetjük magunkban a 

kérdést, mit adott nekünk az elmúlt 365 nap, mennyiben különböztek ezen 

napok a korábbiaktól, mennyivel vittek távolabb, esetleg mennyivel hoztak 

közelebb vágyaink megvalósítása felé. Hihetetlennek tünik fel, hogy a tragikus 

1944-es év óta már öt esztendö telt el és pedig olyan öt esztendö, amely egyaránt 

katasztrófálisan súlytott otthon maradottat és kitelepítettet. 

  Olykon úgy tünik fel, mintha csak álmodtuk volna mindazt, amin a legutóbbi 

fél évtized alatt végigmentünk. A kiomondhatatlan sok szenvedés soha véget 

nem érö láncolattá folyt egybe és az út a mélység felé vezetett. 

  Hányszor tettük fel a kérdést az elmúlt évek váltóján: vajon jobb jövö felé 

haladhatunk már végre avagy tovább tart még a zuhanás? Meddig fog még 

tartani a démoni erök uralma, amely milliókat és milliókat az örvénybe taszít - 

köztük a mi népünket is - és kiszolgáltatja öket az elemek kénye-kedvének? 

Mikor lép már közbe a mindenható isteni avagy a véges emberi erö, amely gátat 

emel a rohanó áradat elé? Kerül-e még sor a miazmát lehelö mocsarak 

lecsapolására, hogy helyükön újra emberi élet indulhasson meg? 

  Az utóbbi években népünk csodát várt. Meg volt gyözödve róla, amilyen 

gyorsan jött a vihar, amely bennünket otthonról elsodort, olyan gyorsan fog 

bekövetkezni az újjáéledés is. Ma már mindenki tudja, hogy az újjáéledés nem 

következik be márol-holnapra, az hosszú lelkiismeretes elökészítést és munkát 

igényel. 

  Most az új esztendö elsö óráiban kérjük a Mindenhatót irányítsa, vezesse 

sorsunkat azon az úton, amely a mindannyiunk által oly annyira várt célhoz 

vezet avagy ahhoz legalább is közelebb visz. Kérjük erösítse meg népünk erejét, 

növelje meg kitartásunkat, hogy az elkövetkezendö idöket egészségben 

megérhessük. 

  Nincsen emberfia, aki elöre megmondhatja miként fog az elöttünk álló év 

lefolyni. Csupán elöjelekböl tudnunk bizonyos következtetéseket vonni a múlt 

tapasztalatai alapján. Talán már 1950 jelenti a fordulópontot. 

  Amikor most egymásnak kölcsönösen boldog újévet kivánunk, tesszük azt 

abban a reményben, hogy a kivánságok valóban boldogságot és megelégedést 
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hoznak lelkünkbe. Ha lelki megnyugvást lelünk, akkor könnyebben viseljük az 

élet terhét. 

  

Dr. G. 

  

*** 

  

Szabadlábra kerültek az elzárt és internált magyarországi németek 

  

  Budapest. A magyar minisztertanács megbízta az igazságügyminisztert, hogy 

bizonyos csoportokba tartozó elitéltek büntetését szakítsa félbe, illetve tegyen 

elöterjesztést büntetésüknek, vagy büntetésük hátrelévö részének elengedésére. 

  Az amnesztia alá esö csportok között ott találjuk a hazai németség azon tagjait, 

akiket a németországi áttelepítésröl szóló jogszabályba ütközö cselekmény miatt 

itéltek el. A szabadlábra bocsájtás kérdésében az igazságügyminiszter hivatalból 

intézkedik. 

  Ezen rendelkezés tehát szabadlábra helyezi mindazon honfitársainkat, akik 

innen hazatértek és emiatt otthon szabadságuktól meg lettek fosztva. Azon 

embereink, akik bujkálva elkerülték a letartóztatást annak idején, azok már két 

hónappal ezelött nyerték el a szabad mozgás jogát. 

  

*** 

  

Két héttel ezelött téli kikötöbe vontatták az 1945 óta fenntartott budapesti 

hajóhidat, amely az országház és a budai Batthányi tér között hidalja át a Dunát. 

 

*** 

  

Rákosi "szabadságon" 

  

  Bécs. December 13-án keltezett hír közli, hogy Rákosi egy hónapi szabadságra 

ment és ezen idö alatt minisztertanácsi határozat szerint Gerö államminiszter 

helyettesíti. E hirrel kapcsolatban közlések érkeztek Bécsbe, amelyek szerint 

Rákosi az orosz októberi forradalom ünnepségein nem vett részt és az ötéves 

terv parlamenti tárgyalása is szabadsága idejére esett. Ezen tényböl, valamint 

abból a közleményböl, hogy az utóbbi idöben nem jelent meg a nyilvánosság 

elött, arra következtetnek, Rákosi letünöben van. 

  Ha az utóbbi idöben a népi demokráciákban miniszter hosszabb idöre 

szabadságra megy, az felettébb gyanús jelenség. Onnan ritkán térnek vissza. 

  Már hosszabb idö óta terjengenek hírek arról, hogy Rákosi helyzete a 

kommunista pártban megrendült. Vetélytársként Geröt említik. 
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Úgy látszik Rajk László és körének kikapcsolása után a két kominformhü vezetö 

között megindult a küzdelem a vezetésért. Egyes hírek szerint Gerö - aki a 

kominform* megbizásából ellenörzi az egyes miniszterek ténykedését - most az 

ötéves gazdasági terv megindulása elött elérkezettnek látja az idöt az uralom 

megszerzésére. 

  

*** 

      

*Kominform: nemzetek feletti, de szovjet befolyás alatt álló Kommunista 

Információs Iroda (1947-1956). Tagjai a szovjet megszállási zónán kívül 

Albánia, Jugoszlávia, Francia- és Olaszország kommunista pártjai. 

  

*** 

  

  A magyar kormányzat december folyamán újból megállapította a hús árát. 

Sertéshús kilogrammonként 13-15 forint (3-3,5 pengö), marhahús 8-14 forint 

(1,80-3,20 pengö) minöség szerint. 

  Összehasonlításképpen közöljük, hogy egy ipari munkás havi átlagos keresete 

400-600 forint (90-130 pengö). 

  

*** 

  

 

 

 

 

Újabb házelkozbzások Budakeszin 

  

  Budakesziröl érkezett közlés szerint december 20-án ismét vagyonelkozbzási 

bizottság jelent meg a községben és eddigi megállapítások szerint mintegy 30 
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németajkú családtól kobozta el a házát. Hogy ezen elkobzások milyen jogcímen 

történtek az még nem derült ki. 

  Úgy látszik a hazai németajkú lakosság egyenjogusításáról szóló rendelkezés 

nem volt egyéb porhintésnél, vagy legalább is vagyonjogi tekinetben annak 

bizonyult. 

  Több gazdát azon a címen, hogy nem vetették be idejében földjüket búzával 

1000-3000 forintig terjedö pénzbüntetésben részesítettek. Ismét másokra 

ráfogták, hogy csávázatlanúl vetették a búzát és azért ugyancsak többezer 

forintra büntették. Ezen rendelkezések kivétel nélkül a vagyonnal rendelkezö 

német öslakosságot érintették. 

  Most már nyilvánvaló, hogy a rendszer a lakosság teljes vagyoni 

megkopasztását tüzte ki célul. 

 

 

ÉRTESÍTÖ  

A MAGYARORSZÁGI KIUTASÍTOTTAK SZEMLÉJE 

Kézirat, megjelent havonta kétszer  

Szerkesztette és kiadta: Dr. Gödrösy Béla, Schönau 

   

III. évf. 2. szám Értesíö 1950. jan. 15 (28) 

  

Zsúfolt templomok 

  

  Nem szokatlan hírek újabban azok, amelyek a magyarhoni zsúfolt 

templomokról beszélnek. A karácsonyi ünnepek alatt annyi ember szorongott a 

templomokban, hogy még állni is alig tudtak. Hasonló jelenség ismétlödött meg 

a szentév kezdete alkalmával megtartott szilveszteri istentiszteleten is. 

  Az emberek tömegeiben napról-napra terjed az ájtatosság, ünnepröl-ünnepre 

tömöttebbek a templomok. Átszellemülten hallgatják a szentbeszédeket, 

amelyek vigasszal látják el a szakadék szélén álló embereket. Csak úgy nyelik a 

szavakat, amelyek az igazi békéröl szóllanak, amelyek vigaszt nyújtanak a sokat 

szenvedett szegény népnek. 

  Az emberiség évezredes történelméböl tudjuk, hogy a teremtés koronája; az 

ember valahányszor úgy érzi, ereje nem elgendö sorsának kedvezö mederbe való 

terelésére, segítségért a föld Teremtöjéhez fordul. 

  Amikor háborúk száguldanak végig országokon, amikor természeti 

katasztrófák vagy járványok pusztítanak könyörtelen kézzel a népek soraiban, 

akkor ereje véges voltának tudatában az ember, sikeres megmenekülése 

érdekében igéretet tesz kevésbbé szép tulajdonságainak korrigálására. 

  Ilyen korok lelki csiszolódása nem kis mértékben járul hozzá a társadalom 

nemesedéséhez. Úgy látszik, a fejlödés egyik elengedhetetlen kelléke egy-egy 

közbevetett akadály, amelynek sokszor vérgözös malmában, sok szenvedés, 

nélkülözés és megaláztatás nyomán születik meg a réginél jobb ember. 
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  A huszadik században ismét olyan korhoz érkeztünk, amelynek átalakító, 

formáló erejét földrészünk népei közvetlenül tapasztalhatják. A társadalmi rend 

ismét mozgásba került, lávaként lomhán tova görög az átalakulás szele. Gyakran 

úgy látszik, hogy a romboló erö kerekedik felül, de tudjuk és érezzük ennek 

uralma nem tarthat soká. A nagy kavarodásból új rend fog megszületni, 

amelyben az emberi méltóságába visszahelyezett emberfia magasztos feladatait 

háboríttatlanúl teljesítheti. 

  Az otthoni és itteni zsúfolt templomok igazolják: úgy a magyar, mint a német 

honban hisznek egy szebb kor eljövetelében. 

  

Dr. G. 

  

***   

Újságcikk-címek: 

-Ismét nagyarányú államosítások Magyarországon 

-Az USA-ban megszüntetik a magyar konzulátusokat 

-Megerösítették Magyarország déli határait 

-A magyar képviselöház munkája 

-Nagy-Budapest 22 kerületböl áll 

-Idegenkednek a gazdák a termelési szerzödésektöl 

-Fö a "szakértelem" 

-Február 23-án választ Anglia 

-Csangkajsek segítséget kért Washingtonban 

-Szovjet nyomás Finnországra 

-Cáfolják a német haderö szervezéséröl elterjedt híreket 

-Az USA kongresszus újbó ülésezik 

  

*** 

  

  A budapesti orvosi szakszervezet fövárosi kórházak névváltoztatását javasolja. 

A Szt. Rókus kórházat Semmelweis kórházra, az Új Szt. János kórházat Balassa 

kórházra, a Szt. László járványkórházat Fodor kórházra, a Szt. István kórházat 

pedig Pólya névre szeretnék változtatni.  

  Még több más kórházat is egyéb ismeretlen nagyságokról akarják elnevezni. 

  

***     

  

A budapesti piacokon olcsóbb lett a nyúlhús es a baromfizuza (gyomor). Fontos 

is, hogy e nélkülözhetetlen "népeledel", a zuza a dolgozók asztalára olcsóbb 

áron kerüljön. A libamájat úgyis mások eszik. 

  

*** 
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December utolsó hetében a budapesti mozik - néhány kivételtöl eltekintve - csak 

orosz filmeket játszottak. Unyanez a helyzet a színházak müsorában is. 

  

*** 

  

Az államosítás reggelén 

  

  Budapesti közlések szerint az államosítás a gyakorlatban meglehetösen gyorsan 

folyt le az üzemekben. December 29. napjának reggelén megjelent néhány 

megbízott, s a tulajdonosoktól átvették a készpénzt és az üzleti könyveket, majd 

kezébe nyomták a kabátját, kalapját és felszólították, hogy hagyja el az üzemet. 

  Országszerte ugyanaznap 2000 vendéglöt és éttermet is államosítottak. 

  

***  

  

Ifj. Deberle Ferencné sz. Preiszler volt budakeszi, jelenleg heidelbergi 

(Handschuhsheim) lakós 1949. szeptember havában leánygyermeknek adott 

életet. 

  

***  

   

Id. Winterkorn János volt budakeszi bognár mester, hatósági engedéllyel az 

elmúlt év november havában Magyarországról Berwengenbe (Sinsheim körzet) 

érkezett gyermekeihez. 

  

***  

  

Natto János (anyja Ederle) és ifj. Szauter József (anyja Preiszler) volt budakeszi 

lakósok az utóbbi hét folyamán orosz hadifogságból szüleikhez visszatértek. 

Címük: Nattó János Heidelberg-Kirchheim, Szauter József Rheinsheim 

(Bruchsal körzet). 

  

*** 

  

Az ötéves terv során Magyarország községeit utcai hangos rádiókkal akarják 

felszerelni. 

  

*** 

 

  

Hírdetés az Értesítöben: 

Rádiót 12 havi részletre szállít honfitársunk Pruzsintzky Imre Bad-Rappenauból. 

A legkorszerübb vevökészülékek 188 DM-töl állanak a vevök rendelkezésére. 
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Kívánatra a készülékek házhoz lesznek szállítva. Gyártmányokban nagy 

választék. Megbízható kiszolgálás. Bad-Rappenau, Bahnhofstr. (Sinsheim 

körzet). 

  

ÉRTESÍTÖ  

A MAGYARORSZÁGI KIUTASÍTOTTAK SZEMLÉJE 

Kézirat, megjelent havonta kétszer  

Szerkesztette és kiadta: Dr. Gödrösy Béla, Schönau 

 
  

III. évf. 3. szám Értesíö 1950. febr. 1. (29) 

  

A salzburgi határozatok 

  

  Másodízben ülnek össze az egyházak és egyéb karitativ világszervezetek 

képviselöi, hogy az egyre tarthatatlanabbá vált menekült kérdést beható 

vizsgálat alá vegyék. Három napon keresztül folytak a tanácskozások a 

salzburgi katolikus teológia aulájában. A résztvevök közt több ismert nevü 

személyiség is kifejtette nézetét. 

  A konferencia közel kétszáz résztvevöje egyöntetüen megállapította, hogy a 

potsdami határozatok az emberiesség követelményeinek a legcsekélyebb 

mértékben sem felelnek meg. Az amerikai kiküldött mondotta többek között: az 

US. politikusok annakidején ezt a problémát egyáltalán nem ismerték és 

lelkiismeretlen hatalmasságok által félre lettek vezetve. 

  A megbeszélések eredeményeként határozatot fogadtak el, amelynek 

értelmében a menekültek alapvetö jogait chartába fektették le. Ennek föbb 

pontjai: minden menekültnek igénye van teljes jóvátételre és hazájába való 

visszatérésre; abban az esetben, ha a visszatérés békés úton nem lenne 

megvalósítható, úgy joga van a vendéglátó országban való letelepedésre avagy 

kivándorlásra; joga van megélhetésre, állásra, neveltetésre, továbbá az arra 

rászorultak különleges kezelésére. 

  Ugyanakkor elhatározták, hogy javasolni fogják az UNO-nak, állítson fel 

menekültügyi hivatalt. A hivatal vezetöjét pedig ruházzák fel különleges 

felhatalmazással a menekültek ügyének rendezése érdekében. 

  A találkozóról kiadott közlemények egyöntetüen arról irnak, hogy az összes 

kérdésekben a résztvevök nemzetiségre és vallásfelekezetre való tekintet nélkül 

egy akarattól voltak áthatva: segíteni a menekülteken, föleg segíteni a 

nemzetközi védelem nélkül tengödö német menekült és kitelepített tömegeken. 

   

Salzburg nagy jelentösége nem abban van, milyen közvetlen gyakorlati 

eredménnyel zárul a menekültekre nézve, hanem abban, hogy a világ minden 

tájáról odaérkezett küldöttek államaikba való visszatérésük után az ottani 

közvéleményt elökészítik az ügy igazságos megoldásának 
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fontosságára. Állandóan ébren tartják a közfigyelmet a mérhetetlen károkra, 

amelyek jóvátétel nélkül romoló hatásukat elöbb-utóbb mindenhol éreztetni 

fogják. Nagy megnyugvással állapíthatja meg most már minden honfitársunk, 

hogy világszerte kezdik elismerni jogainkat a teljes jóvátételre és a hazára. 

  

Dr. G. 

  

***   

  

A magyar kormány nem küld képviselöt a hágai birósághoz 

  

  Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) közgyülése október 22. határozata a 

hágai nemzetközi biróság véleményét kérte ki az emberi jogoknak a magyar 

kormányzat részéröl történt megsértése ügyében. A hágai biróság - mint 

ismeretes - felszólította a magyar kormányt, hogy a biróság számára tegyen 

nyilatkozatot az eljárás lefolytatására. 

  A magyar külügyminisztérium válaszában közli a nemzetközi birósággal, hogy 

a magyar kormánynak nem áll módjában részt venni a hágai biróság elött 

folyamatba tett eljárásban, mert a békeszerzödés semmiféle ellenörzési jogkörrel 

nem bizta meg sem az ENSZ-et sem a hágai biróságot a békeszerzödés 

rendelkezéseinek végrahhajtásával kapcsolatban. 

  A külügyminisztérium szerint a budapesti kormány ellen emelt vádak 

"jogtalan" beavatkozást jelentenek az ország belügyeibe. 

  Mint tudjuk a nyugati hatalmak a Mindszenty hercegprímás elleni eljárás 

kapcsán emeltek vádat a magyar kormány ellen. 

  

 
  
Mindszenty (balra) a biróságon 

Forrás: http://www.dunaharaszti.hu/ 

  

***   

http://www.dunaharaszti.hu/
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Fegyver beszolgáltatására hívták fel a lakosságot 

  

  Kormányfelhívás szerint Magyarországon sokan vannak, akik nem adták le a 

háború alatt birtokukba került fegyvereket, valamint löszert és nem tettek 

jelentést, ha ilyen anyag hollétéröl tudomásuk volt. 

  A rendelet büntetlenséget biztosít mindazoknak, akik 15 nap alatt 

beszolgáltatják rejtett fegyvereiket. A fegyverek állapotukra való tekintet nélkül 

leadási kötelezettség alá esnek. 

  Magyarország mai hatalmasai ugyancsak elörelátóak és úgy látszik 

semmiképpen sem akarják magukat meglepetésnek kitenni. 

  

*** 

  

Korlátok közé szorították a munkások munkahelyi változtatási jogát 

  

  A magyar minisztertanács rendelettel korlátok közé szorította az úgynevezett 

"munkaerö vándorlást". A kiadott rendelet indoklása többek között 

tarthatatlannak minösíti azt az állapotot, hogy a szakképzett munkások az egyik 

üzemböl a másikba tegyék át a munkahelyüket, söt legtöbb esetben a kisiparban 

keressenek munkahelyet maguknak. 

  Ezen "visszás" helyzet javítása érdekében adta ki a budapesti kormány 

rendeletét, amely gyakorlatilag megszüntette a munkavállalók azon jogát, hogy 

ott keressenek munkahelyet, ahol a legmegfelelöbb körülmények között 

kereshetik kenyerüket. 

  Kétféle módon állítanak korlátokat a munkahely változtatás elé. Egyrészt 

anyagi hátrányokkal sújtják a munkást, ha engedély nélkül más munkahelyet 

választ, mert táppénz igényét két éven át csak csökkentett mértékben imserik el, 

továbbá ugyanezen idöre korlátozzák a fizetéses szabadság idöt is. Másrészt 

szigorú büntetésben akarják sújtani a "munkás csábítókat", azaz azon 

kisiparosokat, akik az állami üzemekböl engedély nélkül eltávozott szakmunkást 

foglakoztatni merészelik. A rendelkezés gyakorlatilag lehetetlenné teszi a 

munkások szabad munkavállalási jogát. 

  

*** 

  

Az US. külügyminisztérium Jugoszlávia részére korlátozott mértékü katonai 

segítséget engedélyezett arra az esetre, ha a népi demokráciák, vagy a szovjet 

részéröl támadás érné. 

  

*** 
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A Szovjetúnióban újból bevezették néhány büncselekményre, úgymint a 

kékedés, hazaárulás és szabotázs cselekményekre a halálbüntetést. 

  

*** 

  

Március 1-töl kezdve lényegében megszünik a német szövetséges 

köztársaságban (Nyugat-Németország) területén a jegyrendszer. Ezentúl az 

élelmiszerek közül már csak a cukor kerül adagolásra. 

  

*** 

  

  A magyar minisztertanács elhatározta, hogy augusztus 20-át a "népköztársaság 

ünnepévé" nyilvánítja. Ily értelmü rendelet a közeljövöben jelenik meg.  

  Ezzel az intézkedéssel Szent István ünnepét akarják törölni a naptárból.  

  

*** 

  

Ismét müködik a rögtönitélö biróság 

  

  A magyar belügyminisztérium sajtóosztálya közölte, hogy ez év január 3-án a 

Szeged-Alsótanyához tartozó Lengyelkápolnán meggyilkolva találták Kis Imre 

újgazdát, az ottani kommunista párt titkárát. 

  A nyomozás - állítólag - megállapította, hogy a gyilkosságot egy 

"kulákszervezet" hajtotta végre, amelynek élén Bodó István jugoszláv kulák 

állott, akit Titóék tavaly augusztusban küldtek Magyarországra abból a célból, 

hogy a gazdag parasztok között népi demokrácia ellenes szervezetet hozzon 

létre.  

  A gyilkosságban - állítják - közvetlen részt vettek Császár és Ördög helybeli 

kulákok is, akik a bizonyítékok "súlya alatt" beismerö vallomást tettek. 

Ugyanakkor elfogták a "szervezet" további tizenegy kulák tagját. 

  A "szervezés" ügyében a nyomozás tovább folyik. A szervezet tagjait 

rögtönitélö biróság elé állítják. 

  

*** 

  

Ifj. Eszterle Mátyásné sz. Fischer volt budakeszi, jelenleg jagstfeldi lakos, 1949 

december havában fiúgyermeknek adott életet. 

  

*** 

  

Eszterle Borbála (János leánya) és Oszter Irma (András leánya) még az elmúlt 

év folyamán az Egyesült Államokba vándoroltak ki. 
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*** 

  

Martin József (neje Schulz) volt budakeszi földmíves, jelenleg grombachi 

(Sinsheim körzet) lakos január 25-én életének 64. évében meghalt. Temetése 

január 27-én volt. Többszáz volt budakeszi lakos kisérte utolsó útjára. 

  

*** 

  

Bauknecht András volt budakeszi, jelenleg münzesheimi (Bruchsal körzet) lakos 

janár 26-án meghalt. Temetése január 28-án volt.   

  

 

 

ÉRTESÍTÖ  

A MAGYARORSZÁGI KIUTASÍTOTTAK SZEMLÉJE 

Kézirat, megjelent havonta kétszer  

Szerkesztette és kiadta: Dr. Gödrösy Béla, Schönau 

  

III. évf. 4. szám Értesítö 1950. febr. 15. 

 

Még nem érkezett el az ideje 

 

  Ismeretlen helyröl, meg nem nevezett forrásból egyszercsak felröppent egy hír 

hetekkel ezelött. Napilapok közölték, föleg azonban kommentálták, 

következtetéseket füztek hozzá, taglalták néhány napon át, aztán félretették. 

  Miröl is szólt tulajdonképpen a hír? 

  Arról, hogy a budapesti kormány hazatérési lehetöséget nyújt a kitelepített 

németség visszatérni kivánó tagjainak. Még eljárási utasítással is szolgált a 

közelmény, miként kisérelhetik meg embereink a visszatérési engedély 

megszerzését. Söt a sorok közt azt is olvashattuk, hogy szülöfalujukba kerülnek 

a visszatérök. 

  Megelégedéssel kell megállapítanunk, hogy honfitársaink túlnyomó többsége a 

hírt kellö óvatossággal fogadta. A való helyzet ismeretében azonnal 

megállapították, hogy ez alkalommal is, miként már máskor is elöfordult, 

valamely rendelkezés téves értelmezéséröl avagy átlátszó célzatu manöverröl 

lehet csak szó. 

  Mégha igaz volna is a híradás, akkor is embereink kellö mérlegelés tárgyává 

tennék a visszatérést a jelen körülmények között, bármennyire is szívükhöz nött 

a hazai vidék minden röge. Bármennyire is vágyódnának szülöföldjükre, mégis 

kellö megfontolás után úgy döntenének: várni! Megvárni, mit hoz a jövö! 

  Aki ma hazamenne úgy sem találná meg otthonát. Idegen, ismeretlen világ 

fogadná. 

  Azt mondottuk, kitelepítettjeink túlnyomó többsége reálisan néz szembe a 
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tényekkel. Akadnak azonban kivételek, különösen idösebb honfitársaink 

sorában. A napokban mondották nekem az egyik falucskában, hogy a 72-ik 

életévét taposó egyik falunkbeli asszony lázasan készülödik s várja az indulást. 

  - Miböl tud majd otthon megélni? - kérdezték töle. Mire a világ 

legtermészetesebb hangján felelte: - A szölöm és 2 hold földem jövedelméböl 

szépen megélek, nem kell nekem már sok. 

  Igaza van. Szöllöje és földje megélhetést biztosítana számára, a múltban is 

annak jövedelméböl élt. Csak azt nem tudja, hogy pillanatnyilag a kolhoz nyelte 

el a földjét, szöllejét és még egyéb változások is bekövetkeztek otthon.  

Már pedig amig otthon kolhozok terpeszkednek, addig a hazatérés nem tartozik 

a kivánatos és észszerü vágyek és cselekmények közé. Majd ha más szelek 

fujdogálnak és elkövetkezik az általános rendezés és igazságszolgáltatás ideje, 

akkor lesz hazatérés. 

 

Dr. G. 

   

*** 

 

(Újságcímek kommentár nélkül): 

- A stockholmi magyar követ is disszidált 

- A budapesti egyetem újabb orosz tanárokat kapott 

- A kolhoz kiküldöttek budapesti tanácskozása 

- A decemberben államosított kisüzemeket összevonják 

- Megváltoztatták a közelkalmazottak szolgálati és illetmény rendjét 

- A kitörök között voltam 

- Schumacher a tervezett berlini puccsról 

- Johnson: Az USA védelmi rendszere kész 

- Az Egyesült Államokban gyártani fogják a hidrogénbombát 

- Bideult új kormánya 

- Élet a kolhozban 

- A helyzet Dunántúlon 

*** 

 

Jelentés Magyarország politikai és gazdasági helyzetéröl 

 

  A moszkvai Pravda címü lapban az elmúlt héten Gerö Ernönek, a budapesti 

kormány gazdasági diktátorának cikke jelent meg az ország jelenlegi politikai és 

gazdasági helyzetéröl. 

  A jelentéstételnek takinthetö cikk megállapítja: Magyarországon a helyzet négy 

év alatt oda fejlödött, hogy a szocialista rendszer biztosítva van és rövidesen 

elérik azt a pontot, amelyben a kommunizmus a megvalósulás stádiumába 

kerülhet.   

  Az elmúlt  évben hozták tetö alá a tanácsi alkotmányt fejezték be a gyáripar 
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államosítását, a nagykereskedelem és a kiskereskedelem egy részének 

kisajátítását és kezdték meg a mezögazdaságban az önálló parasztság 

felszámolását és a kollektív gazdálkodás bevezetését. 

  A pártban megsemmisítették az ellenzéket, a honvédségböl is eltávolították a 

megbízhatatlan tiszteket. A közigazgatás megtisztítása is befejezödött. Az 

eredmények felsorolása közben azonban napvilágra kerülnek a rejtett hibák és 

nehézségek is. 

 

  A politikai és gazdasági átalakulás legnagyobb akadálya - irja Gerö - a 

hiányzó vezetö és tanult réteg. A régi intelligencia teljesen fél re lett állítva, egy 

új, a renszernek megbízható vezetöréteg kiképzése azonban igen nagy 

nehézségekkel van egybekötve és hosszabb idöt vesz igénybe. 

  Több, mint 100.000 új vezetö emberröl akarnak gondoskodni, ezeknek 

elöteremtése azonban hosszú évek után lesz majd csak lehetséges.- 

 

  A nyugat-európai lapok Gerönek a szakember hiányra vonatkozó utalását úgy 

kommentálják, hogy ezzel kívánja a szovjet urai elött az elért eredmények 

elégtelenségét mentegetni. Úgy vélik, hogy a magyar gazdasági és politikai 

"fejlödés" minden látszat ellenére sem annyira kielégítö, amint azt a budapesti 

kormány bemutatni igyekszik. 

 

*** 

 

"Kisérletképpen" vezetékes rádiókat szereltek fel 

 

  Budapesten a Pongrácz úti lakótelepen és a Váci út egyes épületömbjeiben 

"kisérletképpen" vezetékes rádiót szereltek fel. A lakótelepek központjában 

helyezték el a vevö készüléket, amelyek a magyar adók müsorát veszik és 

azokat felerösítve vezeték útján juttatják el az egyes lakásokban elhelyezett 

hangszórókhoz. 

 

 
Forrás: http://www.garai.hu/radiok/egyeb/Vez-radio/vezradio.htm 

http://www.garai.hu/radiok/egyeb/Vez-radio/vezradio.htm
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  Tehát elérkeztünk odáig, hogy a rádió müsorok is adagolva kerülnek majd a 

magyarországi hallgatók füléhez. Mert természetesen - az ilyen praktikus 

berendezéseken - csak azon müsorok lesznek majd hallhatók, amelyek a 

dolgozók "érdekét" szolgálják. Ilyeténképpen a renszer irányítói ki tudják 

kapcsolni a nyugati adók felvilágosító tevékenységét és a londoni, new-yorki, 

nomeg a madridi rádió hírei nem jutnak el a jobb híreket váró lakossághoz.  

  Eme vezetékes rádió vevöket a keleti államokban már évek óta nagy 

"gyakorlati" eredménnyel alkalmazzák. 

  Ahol pedig ezt a rendszert nem tudják alkalmazni, oda olyan kisvételi 

lehetöséggel biró készüléket adnak a dolgozóknak, hogy azzal csak a 

mayarországi adók müsorát foghatják. 

 

*** 

 

Három halálos itélet Szegeden 

 

  Szegeden február 2-án került rögtönitélö biróság elé néhány Szeged tanyai 

gazda. Vád szerint Horváth István és több társa szövetkezett szabotázs 

cselekmények elkövetésére, valamint a kommunisták uralmának aláásására. 

Állítólag e célból Tito embereivel is érintkezésbe léptek. 

  Horváth csoportja, amely föleg nagy gazdákból és azok fiaiból alakult - mondja 

továbbá a vádirat - ez év január elején megölte Kiss Imrét, a szegedi alsó 

tanyákhoz tartozó lengyelkápolnai kommunista párt titkárát. 

  A birósági tárgyalásról kiadott közlemény szerint a vádlottak valamennyien 

beismerték a vád tárgyává tett cselekmény elkövetését. 

  A rögtönitélö biróság három vádlottat halálra, kettöt pedig életfogytiglani 

fegyházra itélte el. A többi vádlottak ellen késöbb fogják az eljárást lefolytatni. 

 

***  

 

Csehszlovákiában elrendelték, hogy február 1-töl külföldre csak akkor 

továbbítanak levelet, ha a feladó személyesen adja át a küldeményt a 

postahivatalnak. 

 

*** 

 

  A magánszemélyek nagykereskedöi tevénykenységének eltiltásáról rendeletet 

közölt a Magyar Közlöny. Eszerint 1950 február 1. napjától kezdödöen 

magánszemély nem folytathat nagykereskedelmi tevékenységet.  

  A rendelet kiadása teljesen felesleges volt, mert a naykereskedéseket már jóval 

elöbb mind megszüntette. 
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*** 

 

Rádiót 12 havi részletre szállít honfitársunk, Pruzsintzky Imre, Bad-

Rappenauból. 

A legkorszerübb vevökészülékek 128 DM-töl állnak a vevök rendelkézésére. 

 

 
 
Az elsö transisztoros rádió 1950-böl. Forrás: oldradio.tv 

  

 ÉRTESÍTÖ  

A MAGYARORSZÁGI KIUTASÍTOTTAK SZEMLÉJE 

Kézirat, megjelent havonta kétszer  

Szerkesztette és kiadta: Dr. Gödrösy Béla, Schönau 

  

III. évf. 5. szám Értesítö 1950. márc. 1. 

 

Egy tiltó rendelkezés 

 

  Olvassuk a Budapesten megjelenö hivatalos lapban, a Magyar Közlönyben, 

hogy a magyarországi földmüvelésügyi kormányzat rendelettel intézkedik a 

gyümölcsfák védelméröl. A rendelkezés értelmében ezentúl az ország területén 

gyümölcsfát, gyümölcsbokrot és szölöt tilos kivágni. Indokolt esetben a 

megzögazdasági igazgatóságtól kell engedélyt kérni a szölö és gyümölcsfa 

kivágására. 

  Senkit sem lephet meg ennek az intézkedésnek elrendelése. Évek óta folyik az 

amúgy sem túl nagy faállomány pusztítása. Utóbbi idöben ez az irtó hadjárat 

átterjedt a szölöre is. 

  Jellemzö az otthoni viszonyokra, hogy mindaddig amig ez a fairtás csak az 

úgynevezett telepes vidékekre terjedt ki, azaz a mi hátrahagyni kényszerült 

kertjeink és gyümölcsöseink fáit ritkították, addig senkinek sem jutott eszébe a 

védekezés. Most azonban, amikor úgy látszik, hogy a magángazdálkodás 

megszüntetével kapcsolatosan a tulajdonuktól megválni készülö gazdák sem 
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törödnek már eddig ápolt kertjeikkel és fáikat kivágják, került sor a tiltó 

rendelkezés kiadására. 

  Pedig a nagyérértékü budakörnyéki szölök és gyümölcsösök is megérdemelték 

volna a védelmet. Mennyi kitartó munka és mily nagy szakértelem volt ahhoz 

szükséges, amig vidékeink fejlett gyümölcs és szölö kultúrája kifejlödött. És  

mindez ma lényegében nincsen már meg. Szemtanúk mondják, hogy az egykor 

híres budaörsi öszibarackosok nagyon meggyérültek és eltüntek a többi falvak 

kertjei is. 

  Elöbb a hozzá-nemértés folytán tönkre ment fákat vágták ki az újgazdák, 

késöbb került sor aztán a többire. Sok helyen a tüzifa magas ára késztette a 

lakosságot, hogy a hideg ellen a gyümölcsfák eltüzelés útján védekezzen. 

Vonatkozik ez különösen az úgynevezett telepesekre, akiknek soraiban 

harapódzott el különösen ez a „szép“ szokás. Mert ezen emberek, ideiglenes 

birtokukon addig gazdálkodnak, mondhatnánk úgy is „garázdálkodnak“, amig 

van mit elmozdítani a nékik juttatott házakból és földekböl. Ha már nincs, akkor 

fogják motyójukat és tovább állnak. 

  A nagy „körültekintéssel“ készült védö rendelkezés egyet mégis elfelejtett. 

Nem rendelkezett a szölökarók megvédéséröl. Pedig a karók védelme is 

aktuálissá vált. Napról-napra érkezö hírek szóllanak arról: Telepeseink elfütik a 

számukra kiosztott szölök karóit. Tavaszra aligha fog még belölük mutatóba is 

maradni. 

  Ehhez és hasonló közlések hallatára, újból felviláglik elöttünk, mily nagy 

feladatok elé leszünk állítva, ha a jelen romjainak eltakarítására kerül majd sor. 

 

Dr. G. 

 

*** 

 

Címek: 

-Büntetöjogi védelemben részesítik a tervgazdálkodást, -Akció indult a magyar 

katolikus papság Ellen,  -Két halálos itélet a Standard (villamossági gyár) perben 

-A kommunista pártvezetöség elégedetlen, -Kötelezik a gazdákat 

szálastakarmány (lucerna és vöröshere) termesztésre , -Még az idén végleges 

teherkiegyenlítési törvény, - -Az Adenauer körüli krízis elmúlt, -A német acél 

kontingens felemelését kérik,  -Az angol képviselöválasztások eredménye 

-Élet a kolhozban 

*** 

 

Bevonják a térképeket 
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  A Magyar Közlöny egyik száma közli a kormány rendeletét  a térképekre 

vonatkozóan. A rendelet értelmében Magyarországot vagy annak részét ábrázoló 

térkép kiadásához a honvédelmi minister engedélye szükséges. 

  Akinek birtokában Magyarország területét vagy annak részét ábrázoló katonai 

térkép van, köteles azt harminc napon belül a budapesti térképészeti intézetnek 

beszolgáltatni. 

  Egyelöre még nem lehet tudni, mi késztette a magyarországi hatóságokat ennek 

az “óvintézkedésnek”  megtételére. 

 A térkép tulajdonosok bizonyára sietnek leadni azokat. 

 

***  

A menekültügyek miniszterének schorndorfi felszólalása 

 

  Az elmúlt hét szombatján Dr. Lukaschek a bonni kormány menekültügyi 

minisztere a Waiblingen körzeti Hilfsverband gyülésén beszédet mondott. 

Beszédéböl ki kell emelnünk azon szavait, amelyekben a menekültek szülöföld 

iránti szeretetét vázolta. 

  “Senki sem lesz képes a kiüldözöttek szívéböl kitépni a hazába való visszatérés 

reményét. Ezt a gondolatot feladni, egyenlö lenne az erkölcsi erö feladásával.” 

  Addig is azonban, amig a visszatérés lehetséges lesz, minden üldözött úgy 

éljen itt új otthonában, mintha visszatérés már nem lenne soha. 

 

*** 

A közeljövöben kerül biróság elé Márton Áron gyulafehérvári katolikus püspök 

 

 
 
Forrás: http://www.tartomany.com 
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 az ugyancsak letartóztatásban lévö jassyi püspökkel együtt. Egyes verziók 

szerint Románia 11 püspöke közül 8 van letartóztatva. 

 

** 

 

  Az egyik magyaroszági szaklapban olvassuk: Az ország azon megyéiben, ahol 

nagy a golyvaveszély, ott a jövöben jódozott sót hoznak forgalomba. A jód 

ugyanis a golyva leghatásosabb ellenszere. 

  A hírrel kapcsolatban szerényen meg kell jegyeznünk, inkább hagynák még 

egyelöre a jódozott só bevezetését és a lakoság részére több konyhasót 

biztosítanának. A legújabb hírek szerint az országban egyre nehezebben lehet 

sóhoz jutni. Mondhatni ritka kincs lett a só. A füszerfélék már régebben eltüntek 

a forgalomból. 

 

** 

 

  A magyarországi megélhetési viszonyokra jellemzö tünet a tüzifának az ára. 

Egy méter tüzifa ára minöség szerint 150-200 forint között mozog. Ehhez járul 

még a fuvarköltség. 

  Elképzelhetö a “dolgozók” helyzete, ha egy méter tüzifa beszerzéséhez két heti 

keresetük fogy el és amellett élni is kell, lakásnak bérét fizetni. Ruházkodásra 

természetesen már egy fillér sem marad. 

 

** 

Szemelvények ausztráliai levelekböl 

 

..több honfitársunk vett búcsút Európától… 

-a keresetem jó, a munka nehéz. 8 font, 1 shilling, 6 pence a heti fizetésem (kb. 

85 DM) ebböl lejön a lakásért és élelmezésre 1,5 font, a családom ellátásáért 2,8 

fontot fizetek, viszont kapnak 1 fontot a gyermekek után családi pótlékként. 

-Az árak igen mérsékeltek a fizetéshez viszonyítva. Föleg az élelem igen olcsó. 

Ruha, cipö drága. Egy pár cipö 1,5 – 3 font, rend ruha 12 -20 font, kerékpár 12 – 

20, rádió 17-töl. Viszont 45 dkg disznózsir ára 1 shilling (50 pfennig), kenyér 8 

pence (33 pfennig), tej literje 8 pence. 

-most kezdik építeni a házakat részünkre. Állami házak itt heti 17 shilling 

törlesztéssel vehetök. Kb. 25 év múlva megy át a vevö tulajdonába. Ezen házak 

fél év múlva lesznek készen, úgyhogy a családom is ide jön majd. 

-Most kezdödik itt a cseresznye szüret, ami mellékjövelmet jelent…. 
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 ÉRTESÍTÖ  

A MAGYARORSZÁGI KIUTASÍTOTTAK SZEMLÉJE 

Kézirat, megjelent havonta kétszer  

Szerkesztette és kiadta: Dr. Gödrösy Béla, Schönau 

  

III. évf. 6. szám Értesítö 1950. márc. 16. 

 

 

Semmi nyoma sincs 

 

  Semmi nyoma sincs olyan rendelkezésnek, amely a kitelepített magyarországi 

németség visszaköltöztetését engedélyezné, sem tömegesen, sem pedig 

egyenként. 

  Ennek a kérdésnek kivizsgálása érdekében több helyütt érdeklödtünk a dolgok 

valódi állása felöl. A beérkezett válaszok egyöntetüen arról tesznek tanúságot, 

hogy hivatalos magyar helyen senkinek sincs tudomása ilyen akció indulásáról. 

  De nyomát sem találni egy ilyen tartalmú rendeletnek sem. A magyar hivatalos 

lapban március elejéig ehhez hasonló rendelkezés sem jelent meg. Az elmúlt év 

októberében a Magyar Közlönyben megjelent rendelet  csak az otthon maradt 

németség „egyenjogúsításáról“  tartalmaz intézkedéseket, továbbá az ország 

területére már régebben visszatértek felöl rendelkezik. Arról azonban, hogy a 

jelenleg Németországban élö kitelepítettjeink vissza térhetnének szülöföldjükre, 

nincsen rendelkezés. 

  Már pedig amig ilyen rendeletet ki nem adnak, addig senki részére legális úton 

visszatérési lehetöség nincsen. Amikor a kitelepítést elrendelték, az erröl szóló 

rendelet közzé lett téve a hivatalos lapban, ha tehát visszatelepülést akarnak 

engedélyezni, úgy annak is elöbb meg kell jelennie ugyanott. 

  De eltekintve mindezen formális akadályoktól, nem gyözzük eléggé 

hangsúlyozni, hogy a visszatérés a jelenlegi viszonyok közé alig szolgálhatja 

bármelyik  sorstársunk érdekét is. A mai otthoni viszonyok annyira különböznek 

a megszokott világunktól, hogy abban igen kevesen találnák meg vágyaik 

kielégítését. 

  Az azonnali hazatérésnek tehát törvényes akadályon kivül, még mélyreható 

szellemi és gazdasági akadályai vannak. 

  Annál meglepöbb, hogy mindezen tények ellenére akad Württemberg egyik 

városkájában egy „hazatelepülö“ társaság, amelyik köriratban ajánlja fel 

„szolgálatait“ hazavágyó honfitársainknak. 

  A köriratot elolvasva  ilyen kitételeket láthatunk: “A Magyar kormány 

feltételeit a visszatéréssel kapcsolatban e pillanatban még nem ismerjük. Ezeket 

a konzulátusokon fogjuk megtudni. Feltételezzük csupán, hogy teljes 

vagyonának a visszanyerésére ne számítson senki. Az új vagyonelosztási 

törvény szerint a gazdálkodók legfeljebb annyi termöföldre számíthatnak, 
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amennyi  a polgári megélhetésükhöz elegendö. Ház és lakásügyek a községi 

elöljároságoknál nyernek majd elintézést.“ 

  Nyugodtan állíthatjuk, hogy a közölt idézet miden ténybeli állítása 

valótlanságot tartalmaz. Új vagyonelosztási törvényröl beszél. Ilyen nincsen, 

ellenben van egy rendelkezés, amely a németség vagyonának elkobzását 

lehetövé teszi. Polgári megélhetésröl áradoz, holott mindenki jól tudja, hogy a 

népi demokáciában a polgári világ megszünt. Utolsó maradványait  az ötéves 

terv ideje alatt akarják felszámolni. 

  Általában a körlevél egész tartalma alkalmas honfitársaink félrevezetésére. 

  Reméljük nemigen fog akadni olyan ember, aki a csábszónak felül, hisz 

jelenleg hazatérésröl nem lehet szó. Legfeljebb az amúgy is lapos pénztárcánk 

látja a próbálkozás kárát. 

 

***  

 

Március 15. 

   

  Március idusán a magyarhoni kitelepített némtség is tisztelettel áll 1848 

eszmehordozóinak emléke elött.  

 
 

Mindannyian tudjuk mivel tartozunk emléküknek. 

Az 1848 évi nagy jobbágyfelszabadítás elödeink részére is megnyította a 

felemelkedés útját. 

  Adja a Mindenható, hogy a huszadik század modern jobbágyai számára is 

minél elöb felvirradjon a szabadulás napja.                                                         

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

 

Címek: 

-Ortutay-t kibuktatták a kormányból 

 Ortutay Gyula 
Forrás: oroszvilag.hu 
 

-A magyar szakszervezetek tiltakozása 

-Sztahanovista találkozó Budapesten 

-A magyar külkereskedelmi forgalom a Szovjetúnióba 20 százalékkal emelkedik 

-Utólag fizetik a közalkalmazottakat 

-Háromhatalmi találkozó  

-A franciák biztosítani akarják maguknak a Saarvidéket 

-Szabotázs elleni törvény Franciaországban 

-Erösen támadják a brit munkáspárti kormányt 

-Élet a kolhozban 

-Dunántúlon történt 

 

***    

 

Követ változás Budapesten 

 

  A budapesti szovjet követ személyében ismét változás következett be. Puskin 

követ udóda néhány hónap budapesti tartózkodás  után észrevétlenül hagyta el 

állomáshelyét. 

  Az új nagykövet,   Kiszeljev, február 22-én érkezett Budapestre. 

 

***   

Csendélet egy készülö bérházban 
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  Az egyik budapesti napilap levelet közölt egy építkezésröl. Minthogy a 

levélben foglaltak tipikusan vázolják a rideg valóságot ezt kivonatosan 

közreadjuk: 

 

  “Múlt év december 28-án egy befejezés alatt álló állami bérházban kiutaltak 

számomra lakást. Ebbe a bérházba – melynek épitkezése 1944-ben maradt félbe 

-  a terv szerint december 20-án kellett volna beköltözni. 

  A kiutalás napján,december 28-án, a következöket láttam az épülö házban: a 

lakások ajtók, ablakok nélkül voltak, de már felfektették az új parkettát, a falakat 

már kifestették és frissen mázolták az ajtók és az ablakok kereteit is. Azt 

mondották, hogy január 5-é beköltözködhetek. 

  Január 6-án ismét meglátogattam leendö lakásomat. Ekkor a parketta 

helyenként 25-30 centiméter magasra felpúposodott és mivel oldalirányban is 

feszítö hatást gyakorolt, a falról letúrta a vakolatot. A frissen festett ajtókat és 

ablakokat ekkorra már felrakták a helyükre. Az építésvezetö kérdésemre azt 

válaszolta: - Bizonyára nedves volt a parketta, az ajtó és az ablak nélküli 

szobában mindinkább magába szívta a levegö nedvességét és ennek 

következtében emelkedett fel. Amint mondotta, a parkettázó vállalatot már 

értesítették.  

  Január 15-én ismét kimentem a házhoz és a következöket tapasztaltam: 

valamennyi lakásban felszedték a parkettát. A szobákba egy-egy vaskályhát 

állítottak be, körülbelül 40 fok meleg volt. A kályhákhoz közelesö ajtórészek 

mázolása felhólyagosodot, de felpuhult a festék az ajtókon és  ablakokon is a 

párás, gözös levegöben. 

 

 

 
 
Forrás: http://arc.sze.hu 
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A parketta alatt lévö, mintegy 20 centiméter vastag iszapszerüen nedves földet 

és salakréteget ásóval és gereblyével forgatták a segédmunkások. Az ettöl 

keletkezett koromréteg lerakódott a felpuhult ajtó- és ablakmázolásra, úgyhogy 

az fehérböl szürkére változott. A kályhák mögött levöl falsíkon, ahol a vörösen 

izzó füstcsövek haladtak, feketére égett a friss festés. A nagy höség 

következtében megrepedeztek nemcsak a mennyezetek, hanem a függöleges 

falak is. 

  Az ablakok üvegezése olyan gyatra, hogy a szél állandóan lebegteti az 

üvegtáblákat.  

  Az elöszobákban és konyhákban a mülapokat olyan felületesen rakták le, hogy 

egy részük az általános szint alá süllyedt, másik részük pedig nem tapadt oda az 

alatta levö cementhez és ha rájuk lépnek mozog. 

  A parketta felbontásakor az egyik lakásban olyan vandál módon szaggatták fel 

a küszöböt, hogy az egész ajtókeret kidölt a falból.” 

   

A levél olvasása közben önkénytelenül a mozivásznon sokszor látott vigjáték jut 

eszembe. Ahol a darab föhöse megkisérli egy szolbában a tapétázást és azt a 

müveletet oly ”sikerrel” végzi, hogy a végén mindent összeragacsol, söt a 

ragasztószerrel teli edényt is sikerül a saját fejére borítani. 

  Azonban minden humor nélkül is látnunk kell eme levélböl, hogy miként 

müködik a kollektiv rendszer és módszer szerint a “termelél”. 

 

***   

 

Ferencváros FC nincs többé 

 

  Kevés sportegyesület akadt Magyarországon, amely akkora népeszerüségnek 

örvendett volna, mint a “Fradi”, ahogyan röviden a ferencvárosi labdarúgó 

egyesületet hívták.  

 
Mint már jeleztük beolvadt az egyik szakszervezeti sportegyletbe. 

  Általában rövid idön belül megszüntették az úgynevezett társadalmi 

sportegyesületeket. Az az egy-két csapat, amelyik még régi neve alatt szerepel, 

annek felszámolása rövidesen szinten várható. 
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  Március elejétöl kezdve a volt ferencvárosi együttes EDOSZ név alatt fog 

szerepelni, mint az élelmezési dolgozók szakszervezetének clubja. Az MTK 

(Magyar Testgyakorlók Köre) mint Textil SE fog müködni. 

  Mindezen változást azzal indokolják, hogy a múltban a társadalmi 

sportegyesületek voltak “kerékkötöi” a haladásnak. Az átalakulás után már 

semmi sem áll útjába a “szocialista” sport kialakulásának. 

  Az uralmon lévö rendszer tehát még a sportot is érdekkörébe vonta és annak 

irányításával és ellenörzésével akarja kikapcsolni a “reakciót”. 

 

***   

 

Az egyik “kulák” gazdát, mert állítólag engedély nélkül pálinkát fözött, 

letartóztatták. Azonkívül – mondja a hírforrás – demokrácia ellenes 

magatartásával, valamint az adófizetés “szabotálásával” már rég kivívta maga 

ellen a dolgozók “haragját”. 

 

 ÉRTESÍTÖ  

A MAGYARORSZÁGI KIUTASÍTOTTAK SZEMLÉJE 

Kézirat, megjelent havonta kétszer  

Szerkesztette és kiadta: Dr. Gödrösy Béla, Schönau 

 

III. évf. 7. szám, 1950. ápr. 1. 

 

Nincsen kirándulási lehetöség Pestre 

 

  Honfitársaink soraiban ismét szárnyra kapott egy hír. Ezúttal nem 

visszaköltözködési lehetöségröl, hanem látogatási alkalomról beszél.  

  Baden-Württemberg területén széltében-hosszában beszélik, hogy a 

közeljövöben egy német labdarúgó együttes Budapestre megy 

vendégszereplésre. Erre az alkalomra a sportegyesület különvonatot indít a 

magyar fövárosba, amellyel a labdarugó sport rajongói elkisérhetik csapatjukat 

Magyarországra. Az útiköltség 40 DM-be kerül. 
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  Karlsruher FV, 1950 

 
Forrás: http://www.karlsruher-fv1891.de/chrIII.html 

 

  A hír futótüzként terjedt el. Embereinkben felcsillogott a remény, talán részt 

vehetnek a kiránduláson és futólag körülnéhetnek az elhagyni kényszerült 

otthonban. 

  Nem. Ilyen könnyen a mai viszonyok között nem adódik lehetöség még 

látogatásra sem. 

  Eddig egyetlen lélek nem akadt, aki meg tudta volna mondani, melyik 

sportegyesület rendezi az utat. De nem is mondhatta, mert a mai napig még 

német labdarugó együttes nem kapott engedélyt külföldi szereplésre. Még a 

közeli Svájcba sem engedték a bajor csapatokat, hát még egy népi demokratikus 

országba. 

  Ha fel is tételeznök a sportegyesület útját, akkor is mekkora nehézségekbe 

kerülne még a „drukkerek“ számára megszerezni a katonai ellenörzö szervek 

kiutazási engedélyét és a magyar beutazási lehetöseget? 

   Eltekintve azonban mindettöl, ki biztosítaná az „olcsó“ kiruccanás esetén az 

otthoni szabad mozgási lehetöséget? 

  Meg kell mondjuk, hogy ez a hír is teljesen légböl kapott vágyálom. Legfeljebb 

arra jó, hogy kissé bizsergesse honfitársaink idegeit. 

  Avagy tévedtünk volna? 

  Talán üzleti lehetöséget nyújt lelkiismeretlen szélhámosok részére?! 

 

B. 

 

***   

További cikkek címei: 

-Nemzetközi segítség a kiutasítottaknak 

-Húsvét 

-Kétéves növénytermesztési tervet állítottak fel 

-A munkagép-kezelök “díjazása” 

-Gyenge a politikai munka 
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A demokratikus nök “béke“-vágya 

-„Brigádokban“ müvelik ezentúl a földet 

-Acheson lemondását követelték 

-Eisenhower tábornok kritikája 

-A német fegyverkezés kérdése újból elötérben 

-Tobábbi gyorssegélyek kilátásban 

-Élet a kolhozban 

-Az eleki kolhoz is vesenyez 

 

***   

 

Adenauer sajtónyilatkozata 

Az európai helyzet komoly aggodalomra ad okot 

 

  A német szövetségi kancellár Adneauer harmadízben nyilatkozott Smith 

amerikai újságirónak a német-francia unió kérdésében. Elképzelése szerint a két 

állam gazdasági és vámunió formájában valósíthatja meg leginkább  a kitüzött 

célt. 

  Ez az egyedüli járható út a kelet felöl fenyegetö veszély elhárítására.   

  Adenauer meg van gyözödve arról, hogy a szovjet részére minden háború 

kifizetödik, amelyk kezére juttatná Nyugat-Európát. Amerika és Nyugat-Európa 

ne ringassa magát hamis illúziókba, mert a veszély sokkal nagyobb mint 

gondolják. 

  Szovjet megszállás esetén egész néprétegek liquidálására kerülne sor – 

folytatta a kancellár -, azon rétegeké, amelyek a demokrácia újjászületését 

biztosítanák. 

  A német-francia unió elég erös tömböt képezne, amelyet a szovjet is 

respektálna, azonban mégsem oly eröset, amely keletet veszélyeztethetné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***  
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A francia jobboldali ellenzék vezetöje de Gaulle tábornok 

 

 
 
Forrás: http://traeumergasse.de/gaulle.jpg 

 

 egyik beszédében kijelentette, hogy helyesli Adenauer kancellár javaslatát a 

német-francia unió felállítására. 

 

***   

  A kollektiv teremelés lélektelen, mecahnikus voltát bizonyítja leginkább az a 

legutóbb Pesten elöfrodult eset, amikor betonozáshoz szükséges kazánt kért az 

egyik stachanovista iskola. A kazánt szállító nemzeti vállalat négyet küldött 

egymásután és ezek közül csak a negyedik volt hibátlan. – 

  Ugyanakkor egy másik államosított vállalat darut szállított, azonban a 

hozzávaló sínek csak néhány héttel késöbb érkeztek a felhasználás színhelyére.   

Addig állt a munka. 

 

***   

 

A csepeli Weiss Manfréd üzemek új nevet kaptak. A gyárvezetöség a 

munkásság “kivánságára” Rákosi ipartelepek nevet adták az ország legnagyobb 

ipari üzemének. 

 

***   

 

Eszterle József (E. Mátyás fia) és felesége sz. Eszterle volt budakeszi, utóbb 

jagstfeldi (Heilbron körzet) lakosok az Északamerikai Egyesült Államokba 

vándoroltak ki. 

 

***   

 

http://traeumergasse.de/gaulle.jpg
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Özv. Schulz Gáspárné sz. Merkl budakeszi (Nagy Sándor u. 19.) lakos február 

utolsó hetében Budakeszin meghalt. 

 

***   

 

Weber Antalné sz. Eszterle volt budakeszi , jelenleg dallaui (Mosbach körzet) 

lakos március 16-án meghalt. 

 

***   

 

Schulz Antal kömíves volt budakeszi (Fö u. 201.) jelenleg holzmadeni 

(Nürtingen körzet) lakos 56 éves korában február 23-án meghalt. 

 

***  

 

Budapesten szobrot akarnak állítani Stalinnak. 

 

 

 

 ÉRTESÍTÖ  

A MAGYARORSZÁGI KIUTASÍTOTTAK SZEMLÉJE 

Kézirat, megjelent havonta kétszer  

Szerkesztette és kiadta: Dr. Gödrösy Béla, Schönau 

 

 

III. évf. 8. szám, 1950. ápr. 15. 

 

Mégegyszer a visszatérési lehetöség 

 

  Honfitársaink sohasem hitték volna, hogy ennyire szeretik öket. Még néhány 

hónappal ezelött el sem tudták volna képzelni azt a kedveskedést, amellyel  ma 

hazatérésre akarják birni. És ma mégis mit kell látniok egyik hír a másik után, 

egyik felhívás a másik után azt harsogja: gyertek haza, nem igy gondoltuk. 

  Embereink szédelegnek. Alig emésztik meg az egyik felhivás igéreteit, máris 

újabb csemegével kedveskednek nekik. A legtisztább látókörü férfiak is 

pillanatnyilag értetlenül állan a lehetöségek  ily halmazata elött. 

Egyenjoguságról szóló igéretek, jelentkezési lehetöségek és felhívások cikáznak 

a radio hullámhosszain, az újságok hasábjain. 

  Mire aztán a zaj kissé elül és a lehetöségek nyugodtabb légkörben kerülnek 

helyes megvilágításba, kiderül, hogy itt egy játék folyik. Sajnos a kivül állók ezt 

nem látják, ellenkezöleg úgy vélekednek: Lám, milyen emberséges az új rend, 

visszahívja és kebelére öleli elüzött honpolgárait. Minden jogot megad nekik, 

csak térjenek haza. 
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  Hogy aztán mennyi valóság rejtözik az igéret mögött és mennyi  a propaganda, 

annak elbirálására a helyzetettel nem ismerösek alig képesek. 

  Honfitársaink azonban akárhogy hányják-vetik a kérdést, mindig arra a 

következtetésre jutnak: a hireszteléseknek igen kicsiny a magja. Azt ugyan nem 

vonja kétségbe senki, hogy otthon nagy szükség lenne szorgalmas 

munkáskezekre. Azt sem, hogy hiány mutatkozik megfelelö ipari- és 

mezögazdasági szakerökben, föleg megbizható kolhoz cselédekben. 

  Ugyanakkor azonban azt is tudják embereink, hogy önálló gazdálkódást 

folytató földmívesekre, saját mühelyel rendelkezö iparosokra s a maga talpán 

álló gyári munkásra szükség nincsen. 

  Aki tehát a jelenlegi körülmények közé hazatérne, annak számolnia kellene 

azzal, hogy semmi körülmények között nem folytathatná ott az életét, ahol négy 

évvel ezelött abbahagyta. Ma a Dunavölgyében olyan a gazdasági és társadalmi 

berendezkedés, amelyhez hozzáidomulni a szabad élethez szokott kitelepült 

honfitársainknak csak igen nehezen sikerülne. 

 Annyi bizonyos, nyugodt életet jelenleg otthon nem ismernek. A gazdasági 

böség, a könnyü megélhetés lehetösége eltünt, az csak a vágyak világába 

tartozik. 

  Igaz, hogy honfitársaink úgyszólván kivétel nélkül vágyódnak szülöföldjük 

után. De az is igaz, hogy várni is tudnak, az utóbbi évek erre megtanították öket. 

Tudják, elöbb-utóbb elérkezik az idö, amikor szabad ország szabad polgáraiként 

térhetnek még haza. 

 

Dr. G. 

 

***   

 

További cikkek címei: 

-A katolikus püspöki kar közleménye 

-A budapesti kormány amnesztia rendelete 

-“Reformálják” a tanügyet 

-Mezögazdasági kiállítás Budapesten 

-Vállalják a terfútlteljesítést ?! 

-Az US szenátus a menekült kérdés megoldásáért 

-Teljes egyenjogúságot és közös védelmet követel a német kancellár 

-A szovjet anatóliai követelései 

-Meghívó Strassburgba 

-Támadták Schäffer pénzügyminisztert 

-Élet a kolhozban 

 

 

***   
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Egy homályos rendelkezés 

 

  Az amnesztia rendelekezéssel egyidöben a budapesti kormány – lapjelentések 

szerint – még több rendelet tervezetet tárgyalt. Igy a minsztertanácsról kiadott 

közlemény szerint: 

  “Az igazságügyminiszter elöterjesztésére a minisztertanács rendeletet fogadott 

el a magyarországi német lakosság áttelepítésével kapcsolatban kibocsátott 

rendelkezések alkalmazásának megszüntetéséröl.” 

  Ez a rendelkezés nyilván összefüggésben áll a németországi rádió állomások és 

lapok által közölt “visszatérési” lehetöségekkel. 

 

***  

 

A forint védelmében 

 

  Az újonnan alakított Legfelsöbb biróság (A Kúria utóda) elvi tanácsa 

határozatot hozott, hogy birói úton nem érvényesíthetö olyan szerzödéses 

kikötés, amely a forint helyett az értékállandóság biztosítására más értékméröt 

jelölt meg (dollár, font, arany). 

  A rendelkezés indoklása lényegében azt mondja, hogy mindezen kikötések 

alkalmasak a forint értékének “aláásására”. 

 

 
 
Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/A_magyar_forint_pénzjegyei 

 

  Ezzel az intézkedéssel a régi gazdasági rend egyik oszlopát döntik le, mert a 

lehetö legnagyobb forgalmi biztonság helyébe a bizonytalanságot állították. 

 

***   

 

Baj van a rádió hullámhosszal 

 

  Az 1948-ban létrejött koppenhágai rádió egyezmény értelmében Budapest II. 

(Petöfi-adó) március 15-töl új hullámhosszon sugározza müsorát. 



102 

 

 

  A koppenhágai egyezményhez az USA nem csatlakozott és Európában 

fenntartott állomásai is a régi hullámhosszon müködnek. Igy aztán kiderült, 

hogy a müncheni US adóállomás ugyanazon hullámhosszt használja, mint 

Budapest II. 

  Az amerikai adó természetesen naponta közli “Amerika hangja” híreit, 

amelyek,  ha néha zavarosan is, a Budapest II-re beállított magyarországi 

“népvevök” által is hallhatók. 

 

 

 
Forrás: Magyar Rádió Televizió Múzeum 

 

  A magyar állami rádió emiatt panasszal fordult a nemzetközi rádió 

szövetséghez. 

  Különösen kifogásolták a beádványban, hogy az amerikai adóállomás magyar 

népi demokráciát “rágalmazó” híreket közvetit. 

 

***   

 

Boliviában betiltották a kommunista pártot. 

 

***   

 

Bradley US vezérkari fönök véleménye szerint Európa nem számíthat 

felszabadító keresztes hadjáratra, ha elözöleg szovjet megszállás alá kerülne. 
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 Omar Bradley 1950-ben 

 
Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Omar_Bradley 

 

***   

 

Szemelvények ausztráliai levelekböl (II) 

 

  Felhasználom szabad idömet, hogy megirjam tapasztalataimat. 

  Kezdem Olaszországban, ahol két hetet töltöttünk a táborban. Legokosabb 

Itáliában semmit sem venni, legfeljebb gyümölcsöt, de arra nayon vigyázni kell, 

mert a piszok és szenny felmérhetetlenül nagy. Vizet Olaszországban csak  

forralva inni.  Kolera és tifusz járványszerüen lép fel. Minden a régi (elsö 

világháború elötti) világ szerint él Itáliában és az éjjeli edényt megint az ablakon 

át öntik ki az utcára. 

  Sok függ az útnál milyen hajóra kerül az ember. Az USA hajók tüneményesek, 

a miénk olasz volt, ezek a legrosszabbak. Hajón önkéntes munkára nem 

jelentkezni. Okos aki magának él a hajón és élvezi az utazást. 

  Elö kikötöhely Port-Said, ahol az arab árusok megrohanják a hajót. Mindenki 

vásárol és két hét múlva bosszankodik. Egyetlen megvehetö áru a nöi 

börszatyor. Fizetési eszköz dollar, font, vagy “ami” cigaretta. 

  Adenben gyümölccsel és plüsszönyegekkel jönnek. Gyümölcsöt nem lehet 

venni, mert lepragyanus! Azonkivül hetekig nyaralnak rajta a légytömegek. A 

szönyegek vacakok, értéktelenek, gyenge gyári áruk. Vigyázni az arabok 

tizszeres árnál kezdik, de halálig lehet velük alkudni. 

  Lehet némi ami cigarettát kézipoggyászba tenni. Ez az úton is valuta. 

Egyébként valutát senkitöl el nem vettek (kérdezik, de senki sem jelentkezett.)  

Itt Ausztráliában nyugodtan be lehet váltani, senki sem kérdezi honnan van. Itt 

szabad a valutaforgalom, nem úgy mint Európában. 

  Kissé nehéz sok mindenröl lemondani az úton, de itt minden miatt kárpotólva 

lesz az ember. Sokan nem birták megállni és az egész úton össze-vissza 
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vásároltak, ettek, ittak és mikor ide érkeztek a böségbe bosszankodtak miért 

szorták el útközben néhány dollárjukat, amikor itt sokszorosan többet és jobbat 

vehettek volna.  

 

- - - - 

 

  A cukor a legolcsóbb élelmiszerek közé tartozik és belöle itt rengeteg van. Egy 

napi keresetemböl 25 kg cukrot tudok venni. 

  A háztelek itt átlag 30 méter széles és mégegyszer ilyen hosszú. Ennek fele a 

házhelyre esik, másik fele a kert. Ezen a kertben annyit lehet termelni, hogy két 

ember szépen megélhet belöle. A zöldségfélék ugyanis nagyon drágák, mert az 

ausztrál nem szeret konyhakertészkedni. Tiz ház közül, ha egynél van valami a 

kertben, a többié csak gaz.Két darab uborka ára azonos 2 kg cukor árával.  A 

karfiol ára azonos 3-5 kg cukor árával. 

  Minthogy mindent csak nagyban termelnek, a konyhakertészetet meg az 

asszonyoknak kellene csinálni, azok meg nem dolgoznak, ilyen nincs. 

 

*** 

 Dunántúlon történt 

 

  R.J. falujának tekintélyes kereskedöje volt. Üzleten kivül házai és földjei is 

voltak. Vagyonát részben már évekkel ezelött felosztotta gyermekei között, 

magának azonban visszatarott vagy 20 hold földet. 

  Falujában még az elmúlt év tavaszán mezögazdasági termelöcsoport (kolhoz) 

alakult. A TSZCS (termelöszövetkezeti csoport) éppen abban a dülöben kapta ki 

földjét, amelyben R-nek szántói voltak. Rövidúton a községházán tudomására 

hozták, hogy földjét be kell szolgáltatnia a kolhozba, de annak ellenértékeként 

majd a szomszéd faluban kap másik földet. Várjon, mig értesítik. 

  Mit tehetett R. mást, mint tudomásul venni a változtathatatlant. Egy ideig várt, 

hogy talán értesítik merre kap másik földet, de ez nem történt meg.  

  Annál nagyobb volt a meglepetése, amikor decemberben a megyei gazdasági 

bizottsághoz idézték, ahol kérdöre vonták miért nem vetette be a szomszéd 

faluban neki osztott földet. R. védekezni próbált. Mondotta neki nem osztottak 

földet, amit azonban nem hittek el. 

  Minden szabadkozása ellenére ott helyszínen szabotázs miatt 10.000 forint 

pénzbüntetésre, valamint internálásra itélték. Az internálás megkezdését 

azonban R. 80 éves korára tekintettel tavaszig felfüggesztették.  

  Vagyona utolsó maradványainak eladásával sikerült néki a kiszabott 

pénzbüntetést lefizetni és kieszközölni az internálási eljárás megszüntetését.  

  Az öreg volt kereskedöt ily módon illesztették be a népi demokratikus 

társadalmi rendbe. 

 

K. 
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***   

 

Itélet 

 

  A borbeadási rendelet be nem tartása miatt 6 hónapi börtönre itéltek egy 42 

holdas kislángi gazdát. A “kuláknak” 4 és fél hektoliter bort kellett volna 

beszolgáltatnia. 

  A kislángi gazda bizonyára úgy vélekedet, job ha borát megissza és nem önti 

azt a rendszer feneketlen hordójába. 

 

***   

 

A budapesti Röck gépgyár dologzói határtalan lelkesedéssel gyáruk nevét 

“Április 4. gépgyár”-ra változtatta. A névváltoztatással egyidejüleg a dolgozók 

igéretet tettek arra, hogy még job munkával fogják kérdemelni az új elnevezést. 

 

***  

 

  

 

 ÉRTESÍTÖ  

A MAGYARORSZÁGI KIUTASÍTOTTAK SZEMLÉJE 

Kézirat, megjelent havonta kétszer  

Szerkesztette és kiadta: Dr. Gödrösy Béla, Schönau 

 

 

III. évf. 9. szám, 1950. május 1. 

 

Az egyenjogusítás 

 

  A nagy port felvert visszatérési lehetöségek kédésében úgy látszik végre tiszta 

képet kaphatnak embereink, ha figyelembe vesszik az e tárgyban kiadott 

rendelkezés egyes pontjait. 

  A rendelet szó szerint a következöket tartalmazza: 

   

 “Az áttelepítési rendelet hatálya alá esö mindazon személyek, akiket  n e m  

telepítettek át Németországba és azok is, akiknek áttelepítésére sor került ugyan, 

de a minisztertanács most kiadott rendelete hatálybalépésekor Magyarországon 

tartózkodnak (: idöközben visszatértek. Szerk.:) és az erre vonatkozó 

rendelkezések szerint jelentkezési kötelezettségüknek eleget tettek, magyar 

állampolgárok és a magyar népköztársaságnak a többiekkel minden tekintetben 

egyenlö jogu polgárai. 
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  M é l t á n y o s  esetben a belügyminiszter azoknak  i s   megadhatja a magyar 

állampolgárságot, akik az elöbbiekben említettek közé nem tartoznak, de csak az 

esetben, ha erre   é r d e m e s n e k  mutatkoznak. 

  Ezeknek a magyar állampolgárságra irányuló kérelmét a rendelet hatályba 

lépésétöl számított hat hónapon belül kell benyujtaniok a helyi törvényhatóság 

elsö tisztviselöjének, vagy ha külföldön tartózkodnak, akkor a magyar követség, 

vagy konzulátus útján kell elöterjeszteniök. 

  A rendelet életbelépésétöl kezdve nem lehet alkalmazni a magyarországi német 

lakosság áttelepítésével kiadott korlátozó rendelkezéseket. 

  A   m á r     v é g r e h a j t o t t   hatósági intézkedések azonban érvényben 

maradnak, ezekböl kifolyólag semmiféle kártérítési vagy egyéb    i g é n y t   

nem lehet érvényesíteni. 

  Az áttelepítéssel kapcsolatos korlátozó rendelkezések megszegöit, hogyha a 

cselekmény e rendelet életbelépése elött is történt bünvádi- vagy közigazgatási 

eljárás alá vonni nem lehet többé. 

  Aki a kitelepítési rendelet hatálya alá esett, de áttelepítésre nem került, annak 

birtokában a tíz kataszteri holdnál nem nagyobb ingatlan vagyont meg kell 

hagyni. 

 

***     

 

Jogos aggodalom 

 

  Kitelepített honfitársaink a visszatérési “lehetöségek” nyilvánosságára jutása 

óta számtalan levelet kaptak otthon maradt ismeröseiktöl és hozzátartozóiktól. A 

levelekböl szinte egyhangúan az a jogos aggodalom csendül ki, hogy mit 

csinálnának a hazatérni kivánók és föleg miböl tudnának megélni, ha 

hazatérnének a jelenlegi viszonyok közé. 

  A sok levél közül az egyikböl idézünk néhány sort: 

  “…Az emberek általában nem merik hazahívni hozzátartozóikat, mert nem 

tudnak nekik megélhetést nyújtani. Nem tudom mit csinálna itthon a sok öreg, 

aki nem kapna vissza vagyonából semmit, hogy miböl élne?  Öregségi sagély 

nincs. Legfeljebb az Oti (Országos Társadalombiztosító Intézet, A.Gy.) tagok 

kapnának csekély járadékot…” 

 

***    

 

  A kialakult közvélemény szerint kitelepített honfitársaink 95 százaléka még 

nem tartja elérkezettnek az idöt a hazatérésre. 

 

***   
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***     

 

További cikkek címei: 

-A londoni megbeszélések elött 

-A közoktatási minisztérium megkapta az utasításokat 

-Újabb radio leadót helyeztek üzembe 

-Magyar-Francia rádió vita- 

-Versenyek és egyebek 

-Az USA 54.700 népi németet (Volksdeutsche-t) vesz fel 

-Az angol költségvetési vita megkezdödött 

-Mi történt a Keleti tenger felet? 

-Szovjet jegyzék Trieszt miatt 

-Élet a kolhozban 

-Hogyan gazdálkodnak a vértesacsai tszcs-ben (Termelöszövetkezeti Csport, 

A.Gy) 

***   

 

Sikerült-e az átállítás? 

 

  A budapesti kormány egyik tagja cikket irt külföldi lapba, azon alkalomból, 

hogy az ország öt évvel ezelött “felszabadult”. 

  Az irás megállapítja többek között, hogy Magyarországon megsemmisült a 

földesurak osztálya és a tökéseket kiszorították a gazdasági élet döntö 

területéröl. A munkás most nem a tökésnek dolgozik s ez okból a munka nem 

kényszerü robot (?) többé, hanem a becsület és dicsöség ügye?! 

  Megtudjuk a cikkböl, hogy jelenleg az ország ipari munkásságának 94 

százaléka dolgozik államosított üzemekben. A nagykeresekelem 100, a 

kiskereskedelm 30 százalékban lett eddig államosítva. A földterület 8 százaléka 

áll már állami és szövetkezeti (kolhoz) müvelés alatt. 

  Kifogásolja az irás az  “éberség”  hiányát. A burzsoá ideológia maradványai, 

amelyet az imperialista propaganda egyre táplál, megnehezítik a tömegek 

átállítását a szocialista   m u n k a m ó d s z e r e k r e   és tovább éltetik a 

nacionalizmust. 

  Majd szó szerint az alábbi mondatot olvashatjuk: “Mi látjuk ezeket a hibákat s 

gondoskodni fogunk róla, hogy kiküszöböljük öket”. Megkövetelik 

párttagjaiktól a bolsevik önkritikát is. 

  El is hisszük, hogy nem könnyü a gazdasági föleg azonban a leki átállítás, 

amikor a lakosságnak több mint 90 százaléka a gyakorlatban azt tapasztalja, 

hogy helyzete állandóan rosszabbodik. Hiába kisérli meg valaki a mai otthoni 
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helyzetet jobbnak feltüntetni a 10 év elöttinél, amikor még a legosztályhübb 

dolgozó is vásárló értékben felét sem keresi meg régi bérének. 

 

***   

 

Sok helyen túlbuzgók a versenyzök 

 

  A magyar földmivelésügyi  minisztérium  jelentése szerint a vetések átlalában 

programszerüen folynak. Némely megyében azonban “elöreszaladás” történt. 

  Kifogásolja a jelentés, hogy sok helyen a kukoricán kivül már a kender és 

ricinus vetését is megkezdték. Ezen növények ugyanis meleget kivánnak és ha 

megfáznak egész tenyészidejük alatt rosszúl fejlödnek, elcsenevészednek. 

Erélyesen fel akarnak lépni az elöreszaladások ellen. 

  Az “elöreszaladás”  a lélek és szakértelem nélküli kollektiv gazdálkodás egyik 

újabb jelensége. 

 

 
 
Forrás: retronom.hu 
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***    

 

Bullitt követ irányt jelöl 

 

  Az USA volt  (1933 és 1936 közötti, A.Gy.) moszkvai  követe  

 

 William C. Bullitt 
Forrás: wikipedia 

 

az amerikai Yale egyetemen tartott beszédében külpolitikai programot 

ismertetett, amely alkalmas a szovjet terjeszkedés megakadályozására – irja az 

amerikai sajtó. 

  Bullitt véleménye szerint addig nem lessz béke a világon, amig az orosz népet, 

valamint a szovjet érdekkörébe került országok lakosságát olyan emberek 

irányítják és hajszolják, akik irgalom helyett embertelen tanoknak hódolnak. 

  A volt követ több pontban sorolta fel a megvalósítandó követelményeket. 

Fontosnak tartja, hogy az Egyesült Államok elöbb erösödjenek meg katonailag 

mint a Szovjetúnió. 

  Nyugat-Európának tömörülnie kell közösségbe és fel is kell fegyverkeznie.  

  A kelet-német kommunisták május 28-ára tervezett elöretörését fegyveresen is 

meg kell akadályozni.  

  A szovjet érdekkörébe tartozó államok lakosságának ellenálló erejét támogatni 

kell.  

  Meg kell akadályozni azt, hogy Formosa (Tajvan, A.Gy.) a kommunisták 

kezére kerüljön. Vietnámnak és Indókinának segítséget kell nyújtani. 

 

***    

 

(...) Április 18-án Budapesten a béke-mozgalom vezetöi gyülést tartottak. A 

gyülésen a béke megvédését igérték az imperialistákkal szemben. 

 

***   
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Amerikai közlések szerint a Szovjetúnió rendelkezik ezidöszerint a legtöbb 

német találmányú Schnorkell rendszerü tengeralattjáróval. Ezek a 

tengeralattjárók 70-80 méter mélyre ereszkedhetnek a viz felülete alá. 

 

***   

 

 

  A hollandiai magyar követség Hágában az ottani városi múzeumban magyar 

filmet akart bemutatni, azonban a holland kormány megtagadta az engedélyt. 

  A követség a „Szabóné” címü népi demokratikus propaganda filmet tervezte 

levetíteni meghívott holland vendégeknek. 

 

***   

 

Május 1-én Budapesten és az ország nagyobb városaiban, falvaiban nagyarányú 

felvonulások lesznek. Az üzemek és szervezetek megkapták a felvonulási 

utasításokat.  

 

 
 
Forrás:  sarkadkeresztur.hu 

 

 

***   
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(...) Vetéskor az egyik vetögéppel három ember dolgozott.  A 

munkaegységkönyv tanusága szerint a kormányos kap 1.4, a gépkezelö 1,  a 

lóvezetö 0,8 munkaegységet. A „Petöfi” termelö csoportban viszont a vezetöség 

beleegyezésével mindhárom embernek egyformán 1-1 munkaegységet 

számítottak be. 

  A cikk szerint az „egyenlösdi” elitélendö kapitalista maradvány, mert ez 

legföbb akadálya a szocialista   m u n k a v e r s  e n y   kialakulásának. 

 

***   

 

Ifj. Marx József volt Budakeszi és Gröschl Teréz volt békásmegyeri, jelenleg 

mindketten mittelschefflenzi (Mosbach körzet) lakosok április 29-én tartják 

esküvöjüket. 

 

***  

 

Id. Reich András (Petöfi u. 32) Budakeszin március 28-án meghalt. 

 

***   

 

Reiss Antalné sz. Pruzsintzky (Fö u. 147) Budakeszin március utolsó hetében 

meghalt.  

 

***  

 

Modrovits Béla mérnök (Erdö u. 98.) Budakeszin március 28-án meghalt. 

 

  

 

 

 ÉRTESÍTÖ  

A MAGYARORSZÁGI KIUTASÍTOTTAK SZEMLÉJE 

Kézirat, megjelent havonta kétszer  

Szerkesztette és kiadta: Dr. Gödrösy Béla, Schönau 

 

 

III. évf. 10. szám, 1950. május 12. 

 

 

Fordulóponthoz értünk? 

 

  Minden jel szerint a közeljövöben nagy horderejü politikai döntések várhatók. 

Düntések, amelyek megszabják a fejlödés irányát. Döntések, amelyek föleg 
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Közép-Európa népeit érintik, köztük elsösorban a német nemzetet, másodsorban 

és közvetve a világ összes szabadságszeretö népeit. 

  Öt évvel a második világháború befejezése után most úgy látszaik 

fordulóponthoz érkeztünk. Lezáródik egy szomorú fejezet, amely a megtorlás 

jegyében természetellenes fejlödési irányt irt elö. 

  Új lehetöségek és új kérdések rajzolódnak majd rövidesen a horizontra. A 

haladás irányát úgy látszik kijelölték, ami azután annak keretén belül történik az 

ugyan a nagy közösség szempontjából közömbös lehet, az egyes emberek és 

népcsoportok szempontjából azonban nem. 

  Adva lesz nagyjából az irány, amely lehetöséget nyújt arra, hogy a szövetséges 

német köztársaság beleilleszkedjen önálló államként a nyugati eszmei 

közösségbe. És elöbb-utóbb lehetöséget nyer majd arra is, hogy határai 

megvédéséröl gondoskodjék. 

  Ezt a fejlödési folyamatot az emberiség sorsáért aggódó értelmes ember 

határon innen és túl évek óta várja és annak mielöbbi kiteljesédese érdekében az 

idö múlását szeretné meggyorsítani. 

  Ami azonban bennünket különösen érdekel a nagy irányváltozásban, az saját 

kis népcsoportunk jövöbeni helyzetének alakulására vonatkozik. Mi történik a 

Dunamedence idesodort német népcsoportjaival? Milyen helyet foglalnak majd 

el az önállóságát visszanyert német államban? Az illetékes tényezök továbbra is 

figyelembe veszik jussunkhoz való jogot és a történelmi pillanat elérkeztéig 

tudni fogják-e kötelességüket? 

  Mindezen kérdések önkénytelenül is elötérbe tódulnak, ha figyelembe vesszük 

az utóbbi idökben gyakran tapasztalt ellenétes irányu tendenciát. 

  Sorsunk alakulása természetesen még sok tényezö kedvezö, esetleg kevésbé 

kedvezö alakulásától függ. Azzal mindenesetre számolnunk kell, hogy az elmúlt 

években érvényben volt szabályok megváltoztatására sor kerülhet.  

  Egyelöre még nyilt az a kérdés, mennyiben áll módunkban népcsoportunk 

jövöjének kedvezö kialakítása érdekében akartunkat érvényesíteni. Nem járunk 

messze az igazságtól, ha állítjuk, hogy ebben nagy szerepe lesz az alakulás 

stádiumában levö érdekképviseleti szervünknek is  (Landsmannschaft), amely 

szervzet a közeljövöben kiterjeszkedik mindazon területekre, ahol honfitársaink 

tömegesebb számban élnek. 

 

Dr. G. 

 

***   

 

Egyéb cikkek címei: 

-Menesztették Szakasitsot 

-Lukaschek nyilatkozata (az amerikai Walter szenátor akciójával kapcsolatban) 

-Mennyiség a minöség rovására (traktorállomások versenye) 

-Az USA nem adja fel japán támaszpontjait 
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-Acheson már Európában tárgyal 

-Lesz-e ismét választás Angliában 

-Élet a kolhozban 

-Akasztófa-humor 

-Felszentelték Mária-Makkon a templomot 

 

***   

 

A falusi pártszervezetek önkényesen vetik ki birtokukból a nagygazdákat 

 

  Budapest. Az elmúlt fél esztendöben mind sürübben hangzik az ország minden 

vidékéröl a panasz, hogy a helyi pártszervezetetk minden törvényes alap és 

felsöbb jóváhagyás elnyerése nélkül kiteszik a nagyobb gazdákat a birtokukból. 

Ilyen esetben rendeszerint a kivetett gazdát falujának elhagyására is 

kényszerítik. 

  Utóbbi idöben ezen önkényes intézkedések ellen a magasabb pártkörökben is 

felszólaltak. Elhibázottnak tartják a túlzó intézkedéseket. Természetesen nem a 

nagygazdákat akarják menteni avagy kimélni, hanem a túl gyors „tervteljesítés” 

taktikai okokból nem vág elgondolásukba. Attól félnek, hogy az itélkezö 

párttitkárok és egyéb funkcionáriusok elriasztják a kisebb földtulajdonnal 

rendelkezö földmíveseket az új gazdasági rendtöl. 

  Végeredeményben az uralmon levö rendszer persze arra törekszik, hogy a 

magángazdasági rend felszámolásával a szövetkezeti gazdálkodást vezesse be. 

Ennek az elgondolásnak végrehajtását azonban elöre kidolgozot és megállapított 

menetrend szerint akarják véghez vinni. Elöbb a nagyobb gazdaságok 

kikapcsolására kerül sor, de nem eröszak útján, hanem jól kigondolt ürügyekkel, 

„törvényes” alapon. 

  Ebbe a tövényes eljárásba tartoznak a hihetetlen magas adóterhek, az 

aránytalanúl magas leadási kötelezettségek, az elöirt szántási és vetési idök nem 

pontos betartása esetén az ezreseket kitevö birságolások és egyéb közigazgatási- 

és rendöri rendszabályok. 

  A közigazgatási- és endöri rendszabályok elkalmazásával elitélt „kulákok” 

száma becslések szerint már néhány ezer före rug. 

  Minap történt, hogy az egyik sopron megyei falucskában a helyi pártszervek 12 

órás határidöt szabtak egy nagyobb gazdának (vagy 45 hold földje volt) 

birtokának és házának elhagyására. Ennek megtörténte után az „elfoglalt” 

gazdaságot az ottani TSZCS(kolhoz)-hez csatolták. 
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Forrás: www.foto_mti.hu 
 

***   

 

Sorozatos letartóztatások 

 

  Budapesti közlések szerint az államvédelmi hatóság (ÁVH) az elmúlt hetekben 

többeket letartóztatott rémhírterjesztés címén. Többek között néhány budapesti 

önálló kiskereskedöt és iparos mestert. 

  Azzal vádolják a letartóztatott embereket, hogy mint reakciósok egy közelgö 

háború lehetöségét hangoztatva nagyobb arányú élelmiszerkészletet halmoztak 

fel. (50-60 kg. liszt). 

  Sajtó közlések szerint különösen a belvárosban és a budai kerületekben nagy a 

vásárlási láz. Az élelmiszer üzletek elött az emberek megint sorban állanak. 

  Eme hirrel kapcsolatban közölték velünk, hogy vidéken az utóbbi hónap 

folyamán kimondottan áruhiány mutatkozik. Levelekböl vett információk szerint 

egyes budakörnyéki nagyközségekben burgonyát  és tejet egyáltalán nem 
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kaphatnak, mig húsból hetenként egy alkalommal némi marhahúst és két 

hetenként még ennél is kevesebb sertéshúst vásárolhatnak az egyes háztartások. 

  A hentes üzletek elött szombatonként már korán reggel sorban állanak az 

asszonyok egy kis adag húsért. A késön jövök már nem kapnak. 

  A közeljövö fogja megmutatni, hogy csak a termés betakarítása elötti idöleges 

hiányról avagy a gazdasági struktúra változás egyik jellemzö jelenségéröl van-e 

szó. 

  Annyi mindenképpen bizonyos, hogy az amúgy is szükölködö dolgozókat ez az 

élemiszerhiány még rosszabb helyzet elé állította. 

  A új gazdasági rendben háborús veszély nélkül is áruhiány mutatkozik, ez 

természetes velejárója a kollektiv gazdálkodásnak. 

 

***   

 

Itéletek 

  

 Dunántúlon sokat foglalkoztatják a firóságok rögtönitélö tanácsait. Napról-

napra kerülnek „reakciósok” a biráság elé fegyverrejtegetés és rémhírterjesztés 

címén. 

  Legutóbb egy Baranya megyei gazdát 12 és fél évi, egy högyészi 

lakatosmestert 10 évi fegyházra itéltek el, mert mindkét embernél kázkutatás 

alkalmávaal állítólag revolvert találtak elrejtve, továbbá, mert „háborúra 

úszítottak”. 

  Ugyanezen vád alapján letartóztattak egy kónyi gazdálkodót, akit többek között 

röpcédula osztogatással is vádoltak. A röpcédulákon a kommunizmus közeli 

bukását és az amerikaiak bevonulását jósolta – állítja a rendörségi jelentés.  

 

***     

 

Mi lesz a hadifoglyokkal? 

 

  Az elmúlt hét csütörtökén az orosz rádió éjjeli híradásában azzal a hírrel lepte 

meg a német népet, hogy a hadifoglyok hazaszállítása befejezést nyert. A 

híradás még megemlítette, hogy ezidöszerint csak mintegy 14.000 német 

hadifogoly van a Szovjetúnióban. Ezen személyek azonban mint háborús 

bünösök hosszabb szabadságvesztés büntetésre lettek elitélve. Több német 

hadifogoly már nincsen orosz területen. 

  Közölték továbbá, hogy a háború vége óta eltelt öt eszendö alatt a szovjet 

hadifogságból 1,9 millió németet engedtek haza, köztük 58.000 népi németet, 

akik más nemzetek hadseregében szolgáltak. 

  A szovjet rádió közlése után a Német Szövetséges Köztársaság kancellárja, 

Adenauer a parlament elött drámai felhívásban fordult a világ népeihez és 

követele hassanak oda, hogy a szovjet adjon számot a még vissza nem tért 1,5 
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millió német hadifogolyról, valamint közel 200.000 civil elhurcolt ember 

sorsáról, akik orosz kézbe kerülek. 

  Hivatkozással az emberiességre felszólította a szövetséges hatalmak 

kormányait, hogy tegyenek megfelelö lépéseket a német hadifoglyok 

szabadonbocsátása és hazájukba való visszatérése érdekében. 

  A bonni képviselöház korelnöke, Löbe az összes pátok – kivéve a 

kommunistákat – nevében tiltakozott a szovjet önkényes eljárása ellen és 

ugyancsak követele a többszázezer német hadifogoly haladéktalan 

hazaszállítását. 

  Megbízható német adatok szerint jelenleg több mint 100.000 olyan német 

hadifogoly tartózkodik a szovjet fogolytáborokban, akik legutóbbi idökig 

leveleztek hozzátartozóikkal. Azonkivül legalább 3 – 400.000 före tehetö azon 

emberek száma, akik a hazatért foglyok elbeszélése szerint olyan táborban 

vannak, vagy olyan üzemekben dolgoznak, ahonnan nem irhattak. 

  A kétsébeejtö szovjet közlés többezer magyaroszági német származású 

honfitársunkat is igen súlyosan érint. Ök ma is orosz hadifogoly táborban várják 

szabadulásukat. 

  Oroszországban ezidöszerint a közel fél millió német hadifoglyokon kivül még 

tizezrekre rug a haza nem engedett magyar hadifoglyok száma is. 

 

 
 

Hadifoglyok   Forrás: Hadtörténeti Múzeum 

 

***   
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 ÉRTESÍTÖ  

A MAGYARORSZÁGI KIUTASÍTOTTAK SZEMLÉJE 

Kézirat, megjelent havonta kétszer  

Szerkesztette és kiadta: Dr. Gödrösy Béla, Schönau 

 

 

III. évf. 11. szám, 1950. június 1. 

 

A keret még hiányzott 

 

  Két héttel ezelött forma szerint is megalakult a magyarországi kitelepített 

németség szervezetének országos központja. Az egyes körzetek, valamint a 

körzeteken belül a községcsoportok megalakulása a közeljövö feladatát képezi. 

  A stuttgarti alakuló gyülésen szülöföldünk minden tájáról kivetett 

hontitársainkkal találkoztunk. Ott voltak Buda- és Peskörnyék, a Vértes, Tolna-

Baranya, Bács- és Aradmegye, valamint a nyutai határvidékröl kikerültek 

képviselöi. 

 

A magyarországól kitelepítettek címere.* 

A budakesziröl származó de Ponte József akadémiai festö tervezte. 
Forrás: http://www.ldu-online.de/38.html 

 

  A gyülésteremben otthoni légkörben érezte magát minden emberünk. 

Ismételten bebizonyosodott, hogy a szülöföld, az életkörülmények s a 

sorsközösség eltörölhetetlenül rányomta bélyegét népünk minden egyes fiára és 

uralja annak lelki világát. Akkor érzi magát boldognak, amikor honfitársai 

között lehet, velük megbeszélheti a jelen és jövö problémáit. 

  A nagy lelki közösségnek mindeddig hiányoztak azon keretei, amelyeken 

keresztül az egy-akaratot kifelé is dokumentálhattuk volna. A keretül szolgáló 

szervezet megalkotásával ez a hiány is ki lett küszöbölve. 

  Több ízben bizonyosodott be ezideig, hogy embereink a közelmúlt szomorú 

tapasztalatain okulva semminemü szervezetbe nem voltak hajlandók eddig 

http://www.ldu-online.de/38.html
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belépni s pedig azért sem, mert azok – a dolog természeténél fogva – nem 

feleltek meg népünk sajátos lelki világának. De nemcsak a lelki világának, 

hanem sok tekintetben jövöbeni érdekeinek sem. 

  Hogy a most megalakult szervezet tényleg minden egyes emberünk érdekének 

és céljának megfelelönek mutatkozik, azt honfitársaink közt járva mindenkor 

megfigyelhetjük. Jele ez annak, hogy a már meglévö közösséget csak el kellett 

látni a megfelelö szevezettel. 

  Itt tehát nem egy felülröl, valamely elenyészö kisebbség által alakított 

szervezettel – amely a maga akaratát a túlnyomó többségre akarja 

rákényszeríteni, - hanem egy egészséges érzékkel bíró népcsoport mélyröl jövö 

akaratának megtestesülésével állunk szemben. 

  Megelégedéssel kell még rámutatnunk arra, hogy népünk egészséges ösztöne 

és természetes esze elvet minden olyan próbálkozást, amely öt ismét ingoványos 

talajra szeretné csalogatni. Az ily irányú kisérletek eleve kudarcra vannak itélve. 

  Meggyözödésünk szerint szervezetünk élére került férfiak munkájától függ, 

hogy az egységet mennyire tudjuk kifelé népcsoportunk érdekének megfelelöen 

hasznosítani. 

 

Dr. G. 

 

***   

*Das Wappen wurde von dem akademischen Maler Josef de Ponte für die Landsmannschaft der 
Deutschen aus Ungarn entworfen.  

Dr. Paul Ginder beschreibt das Wappen wie folgt: "Das Wappen besteht aus zwei Teilen. Im oberen 
Teil gibt es uns das altehrwürdige Wappen der alten deutschen Stadt Ofen, der späteren ungarischen 
Hauptstadt wieder. Rechts leuchtet die Sonne, links ist der abnehmende Halbmond sichtbar als 
Zeichen des Sieges der abend-ländischen Christenheit über den östlichen ottomanischen Halbmond 
der Türkenmacht. In diesem Zeichen wanderten vor 250 Jahren im Rahmen der großen 
Schwabenzüge die deutschen Kolonisten nach Ungarn ein. Sie schufen anstelle der Wildnis ein 
blühendes Land, die Puszta verwandelten sie zur Kornkammer Europas. Auf diese geschichtliche 
Leistung weisen im unteren Wappenteil Pflug und Kreuz hin. Beide sind sinnvolle Zeichen des 
deutschen Fleißes im Donauraum. Beide Wappenteile verbindet der Streifen des Donauflusses." 

Forrás: http://www.ldu-online.de/38.html 
 

***   

 

Életbe léptetik a tanácsi rendszert 

 

  Budapest. Még az elmúlt év öszén a „demokratikus” úton megválasztott 

országgyülés elsö teendöi közé tartozott az alkotmány megváltoztatását 

megszavazni. 

  Az új alkotmánynak egyik lényeges része az eddigi közigazgatási rend 

megszüntetése és a tanácsi rendszer bevezetése. Az országgyülés májusi ülésein 

http://www.ldu-online.de/38.html
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letárgyalta a tanácsi rendszer életbeléptetésének módját és egyéb még el nem 

döntött szervezeti kérdéseit. 

  A tanácsok (oroszul szovjetek) váltják fel az eddigi községi 

képviselötestületeket és elöljároságokat, valamint a járási, megyei és városi 

bizottságokat és szerveket. 

  A helyi tanácsok tajait az illetö választókerület „polgárai” 4 évi idötartamra 

választják. A választópolgárok a tanácsok tagjait ezen idö alatt vissza is 

hívhatják (azaz leválthatják, ha nem vonalhüek, stb.) mert minden politikai, 

gazdasági vagy egyéb magatartás, tevékenység, amely  e l l e n t é t e s   a 

dolgozók érdekével (értsd a kommunizmus érdekével) összeférhetetlen a helyi 

tanácsi tagsággal. 

 

 

Forrás: gyujtemeny.zsibvasar.hu 

 

 

  A községi tanácsok legalább 21 tagból alakulnak.  A tanácstagok sorából 

választják a végrehajtó bizottságot (ezek lépnek a községi birók, jegyzök, stb. 

helyébe). Ha a helyi tanács nem ülésezik, akkor feadatát a végrehajtó bizottság 

gyakorolja. 

  Az eddigi árvaszékek is megszünnek. Hatáskörük részben a helyi bizottságok, 

részben a biróságok között oszlik majd meg. 

  Törvény szerint a helyi tanácsok tagjait egy éven belül kell megválasztani. 

  Addig azonban a politikai pártok csúcsszerve, a függetlenségi népfront 

megfelelö szervei töltik be a tanácstagságokat. 

  A gazdasági rend eltünésével kapcsolatban a közigazgatás régi rendje – amely 

az utóbbi években amúgy is csak kereteiben állott már fenn – szovjet mintára 

alakul át. 

 



120 

 

 

***  

 

További címek: 

-A ferihegyi repülöteret ismét átadták a forgalomnak 

-Rónai (Sándor) az új „államelnök” 

-Bányarobbanás Gelsenkirchenben 

-Rémhírterjesztök (súlyos börtönbüntetései) 

-Kielégítö gyömölcstermésre számítanak Magyarországon 

-Törökország új útakon? 

-Teherkiegyenlítési javaslat (Bonn) 

-Angliában elégedettlenek az Atlanti tanács munkájával 

-Londonban elhatározták: összel fognak határozni 

-A menekült kérdés nemzetközi ügy 

-Élet a kolhozban  

-Berlini pünkösd  

 

***   

 

Bércsalás 

 

  Újabb fogalommal kell az otthoniaknak megbarátkozni s ez az úgynevezett 

bércsalás. Ezzel azt akarják kifejezni, hogy a munkások – akik versenyben 

állanak, - többnek tüntetik fel munkájukat, mint amit ténylegesen teljesítettek és 

ehhez képest több bért vesznek fel, mint szabad lenne. 

  (...) Budapesti párt és szakszervezeti körökben most dörgedelmek hangzanak el 

és fenyegetések azon munkásokkal szemben, akik állítólag el nem végzettt 

munka bérét is felveszik. 

  Azt természetesen nem akarják belátni, hogy a megszokott életletöségeitöl 

megfosztott dolgozó úgy segít embertelen helyezetén, ahogyan tud. Morált sehol 

sem lát, ahova tekint mindenütt azt látja, hogy a hazugság, a lelketlenség és 

embertelenség utolsó életlehetöségétöl is megfosztja. 

 

***   

 

Fuchs, aki az atomtitkot a szovjetnek elárulta megnevezte az Oroszországból 

származó Gold személyében egyik büntársát. 

 

***   

 

 

 

 



121 

 

 

Trygve Lie az ENSZ fötitkára Moszkvában járt. Lie az ENSZ megmentése 

érdekében utazgat. 

 

 

 1950. május.  
Trygve Lie visszatér európai útjáról.   
Forrás: unmultimedia.org,  fotó: UN Photo/MB 

 

 

***  

 

  Magyarországon a „béke” melletti mozgalom 7.123.620 aláirást gyüjtött. Sem 

többet, sem kevesebbet. 

  Meg vagyunk gyözözdve róla, hogy az aláirók 99,9 százaléka a béke híve, csak 

éppen nem annak az állapotnak, amelyik ma uralkodik s amit az uralmon levö 

rendszer „békének” nevez. 

 

***   
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Bechtold Márton postai számv. tanácsos  és neje volt budakeszi jelenleg 

blaufendeni (Crailsheim körzet) lakosok június 6-án ünneplik házasságuk 25-ik 

évfordulóját. 

 

***   

 

Fritz Jánosné sz. Lawinger volt budakeszi, jelenleg heblozheimi (Mosbach 

körzet) lakos április utolsó hetében leánygyzermeknek adott életet. 

  

***  

 

Halász Ferenc ny. minisztériumi altiszt, budakeszi lakos április utolsó napjaiban 

Budakeszin meghalt. 

 

 

 

 

 ÉRTESÍTÖ  

A MAGYARORSZÁGI KIUTASÍTOTTAK SZEMLÉJE 

Kézirat, megjelent havonta kétszer  

Szerkesztette és kiadta: Dr. Gödrösy Béla, Schönau 

 

 

III. évf. 12. szám, 1950. június 15. 

 

A teherkiegyenlítés  

  

  Mit tegyünk? Jelentsük be otthon maradt vagyonunkat, vagy sem? Fogadjunk-e 

el valami kártérítési összeget? Nem mondunk-e le ezáltal elhagyni kényszerült 

házunkról, földünkröl és egyéb vagyontárgyainkról? Ilyen és hasonló 

kérdésekkel fordulnak az utóbbi hetekben hozzánk honfitársaink hol élöszóval, 

hol pedig levélben. 

  Ezek a kérdések az úgynevezett teherkiegyenlítési törvény elökészületével 

kapcsolatban merülnek fel. 

  Miröl akar intézkedni ez a törvény? Afelöl, hogy a háború következtében 

vagyonukat és megélhetésüket vesztett emberek vesztségeik részbeni pótlására 

némi pénzbeli egyenértéket kapjanak azok terhére, akiket nem ért vagyoni 

veszteség. 

  A kiegyenlítés kedvezményezettjei elsösorban a menekültek milliós tömegei, a 

bombakárosultak és egyéb kártszenvedettek lesznek. 

  Bonn-ban most készül a törvényjavaslat. 

  A képviselöház – úgy mondják – még a nyári szünet elött foglalkozik a 

törvényjavaslattal, amelynek körvonalai nagyjából már kirajzolódnak. A 
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pénzügyi kormányzat a teherkiegyenlítést hosszú évekre elosztva kivánja 

megoldani. Elözetes számítások szerint erre a célra évenként 1,5 milliárd márkát 

fognak fordítani. 

 

 

 

 

  Noha a lebonyolítás megkezdése elött minden egyes károsult vagyoni kárát, 

veszteségét meg akarják állapítani és ennek megkönnyítése céljából egy 

egyszerü kérdöívet adnak ki, mégis a kiegyenlítési összegek elosztását nem 

mindenben a vesztett vagyon nagyságának megfelelöen, hanem szociális 

szempontok alapján szeretnék rendezni. 

  Figyelembe véve a károsultak több milliós számát és a rendelkezésre bocsájtani 

szándékolt teherkiegyenlítö összeg aránylag minimális voltát, az egy-egy 

jogosultra esö summa alig tesz ki néhányszáz márkát évenként. 

  Arról van tehát szó, hogy a mi – mindenünket elvesztett – honfitársaink is 

esetleg néhány év alatt egykori vagyonuk töredékének megfelelö pénzbeli 

pótlást kaphatnak. 

  Ilyen összegek elfogadása azonban nem jelenti sem azt, hogy ezzel 

elszenvedett vagyoni káruk kiegyenlítést nyer, de még kevésbé azt, hogy ezzel 

lemondanak az otthon hagyni kényszerült házakról, földekröl és minden egyéb 

vagyontárgyakról. 

  Tehát senki se gondolja azt, hogy egy tál lencséért lemond jogos örökségéröl. 

Amit itt kap az a rendelkezésre álló összegek csekély voltánál fogva 

semmiképpen sem tekinthetö  az – ideiglenesen – elvesztett vagyonok  

megtérítésének, hanem csakis a társadalmi rend fenntartása érdekében adandó 

szociális jellegü juttatásnak. 

  Ezért minden honfitársunknak nyugodt lelkiismerettel javasolhatjuk: jelentse 

be majd idejében az elhagyni kényszerült vagyonát és fogadja el a csekély 

összegü juttatásokat. 

 

Dr. G. 

 

***   

 

További címek: 

-A hittanárok vannak soron 

 

 

***   

 

Ismételten elutasították a hágai biróság döntését 
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  A magyar külügyminisztérium ismételten szembehelyezkedett a hágai 

nemzetközi biróság határozatával. 

  A magyar kormány nem hajlandó tagot  jelölni a döntöbiróságba, amely felül 

fogja birálni a budapesti kormány azon magatartását, amellyel megsértette a 

párizsi békeszerzödés egyes cikkelyeit és azokban lefektetett emberi jogokat. 

  A hágai biróság az USA és a brit kormányok kivánságára foglalkozott ezzel az 

üggyel, amelyre az alapot Mindszenty hercegprímás elleni eljárás nyújtotta. 

 

 Mindszenty József 

 
Forrás: http://1.bp.blogspot.com 

 

***   
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