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Grußworte

„Auf den Spuren meiner Omi’s Herkunftsortes durften wir Ihr tolles Heimatmuseum erleben.”   (Gästebuch)
Die Forschungen über die Geschichte der Ungarndeutschen galten bis zur Wende als Tabu, erst nach 1987 
konnte die deutsche Minderheit in Ungarn über ihr Schicksal offen reden, aus der Sicht der verschleppten, 
internierten Männer und der mutigen, heldenhaften Überlebenden.  Das Gedenken an den Zweiten Weltkrieg 
und an die Jahre danach konzentrierte sich fast überall auf  die Männer, die Denkmäler berichteten auch vor 
allem von Soldaten, es war (ist) also fast ausschließlich männliches Gedenken. Der Leidensweg der verschlepp-
ten, vertriebenen, internierten ungarndeutschen Frauen ist demnach im ungarischen Bewusstsein leider kaum 
präsent.  Welche Umstände prägten das Leben der ungarndeutschen Frauen vor 1944? Welche Schwierigkeiten, 
Hindernisse mussten sie nach 1944 beseitigen? Der Ausstellungführer möchte diese Fragen am Beispiel einzel-
ner ungarndeutscher Frauenschicksale beantworten. 

Dr. Kathi Gajdos-Frank
Direktorin

Jakob Bleyer Heimatmuseum 
www.heimatmuseum.hu 

Köszöntő

„Nagymamám szülőhelyét kinyomozva fedezhettük fel az Önök nagyszerű múzeumát” (Vendégkönyv) 
A magyarországi németeket érintő kutatások a rendszerváltásig tiltott témának számítottak. 1987-től beszél-
hetett a német kisebbség már nyíltan az őket ért megpróbáltatásokról, többnyire az elhurcolt, internált férfiak, 
bátor túlélők szemszögéből. A második világháborúval és az ezt követő évekkel kapcsolatos emlékek is elsősor-
ban a férfiakra koncentrálnak, az emlékhelyek többnyire férfi hősökről mesélnek. Az átélt események – elhur-
colás, elűzetés, erőszakos cselekmények – különösen megterhelőek voltak az asszonyok számára és ez a magyar 
köztudatban nincs igazán jelen. Mi határozta meg a magyarországi német asszonyok életét 1944 előtt? Milyen 
nehézségekkel, akadályokkal kellett megküzdeniük 1944 után? Kiállításvezetőnk ezekre a kérdésekre szeretne 
választ adni, több magyarországi német asszony sorsának bemutatásával. 

Dr. Gajdos-Frank Katalin
igazgató

Jakob Bleyer Heimatmuseum
www.heimatmuseum.hu 



I. Klassisches Familienmodell

Vor 1944 sprechen wir im Falle der ungarndeutschen Frauen über das klassische Familienmodell (Hausfrau, Mut-
ter), wo alle Facetten ihres Lebens von der Arbeit, ungarndeutschen Traditionen und der Religion geprägt waren. 
Die Ungarndeutschen gehörten überwiegend zur katholischen Konfession und für die jungen Frauen stand es 
außer Frage, dass sie einen Ehepartner gleichen Glaubens finden mussten. Hochzeiten fanden deutlich früher 
statt als heute, die Mädchen heirateten oft schon mit 15-16 Jahren. Die Kirche spielte auch nach der Hochzeit 
eine tragende Rolle, von der Taufe an und ähnliche religiöse Feste begleiteten die Entwicklung der Kinder auch 
in den evangelischen Gemeinden. Die mit Ungarndeutschen bewohnten Gebiete waren vor allem von der Land-
wirtschaft geprägt. Die Beziehung zwischen Eltern und Kinder ordnete sich daher auch nach wirtschaftlichen 
Notwendigkeiten: die Mutter blieb in den ersten Wochen bei ihrem Baby, die Betreuung der Kinder übernahmen 
jedoch später die Großeltern, Geschwister. Die Eltern, auch die Mutter, verbrachten den ganzen Tag mit Arbeit: 
sie arbeiteten auf  ihren Feldern, kümmerten sich um Vieh oder waren in ihrem Laden, in ihrer Werkstatt. Die Welt 
blieb für die Mehrheit der ungarndeutschen Frauen bis 1944 überschaubar, alles lief  in geregelten Bahnen. Von 
dieser Welt, von ihrem Leben vor 1944 erzählen die Fotos.

Mutter mit Kind und Kinderwagen
Édesanya gyermekével és babakocsival 

(Jakob Bleyer Heimatmuseum)

Großmutter mit Enkelkind
Nagymama unokájával 

(Jakob Bleyer Heimatmuseum)

Mutter mit Kleinkind 
Édesanya kisgyermekével

(Jakob Bleyer Heimatmuseum)



I. Klasszikus családmodell 

1944-ig a magyarországi német asszonyok tekintetében klasszikus családmodellről beszélhetünk (háziasszony, 
anya), ahol életük minden mozzanatát a munka, a német nemzetiségi hagyományok és a vallás határozták meg. 
A magyarországi németek többnyire katolikusok voltak és a fiatalasszonyok számára nem volt kérdés, ugyan-
olyan vallású házastársat kellett találniuk. Házasságot a ma megszokotthoz képest jóval fiatalabb korban kötöt-
tek, a lányok gyakran már 15-16 évesen férjhez mentek. Az egyház az esküvő után továbbra is meghatározó 
szerepet töltött be az utódok keresztelőjétől kezdve, és hasonló egyházi ünnepek kísérték a gyermekek fejlő-
dését az evangélikus közösségekben is. A magyarországi németek lakta területekre többnyire a mezőgazdasági 
munka volt jellemző. A szülők és gyermekeik kapcsolatát ezért gazdasági érdekek is alakították: a kismama az 
első hetekben a kisbaba mellett maradt, később azonban a gyermekre a nagyszülők és a testvérek vigyáztak. A 
szülők, köztük az édesanya, napjai nagy részét munkával töltötte: földterületükön, jószágaik ellátásával, üzle-
tükben vagy műhelyükben dolgoztak. A magyarországi német asszonyok élete 1944-ig átlátható, kiszámítható 
volt, minden a megszokott módon történt. Erről a világról, az 1944 előtti életükről mesélnek a következő fotók. 

Kinderwagen waren eine Seltenheit, die Mütter benutzten eher Kindstücher: Wuderscher Frauen aus den
1930er Jahren mit dem sog. Hutschapingl, in dem sie das Kind oder Obst, z.B. Budaörser Pfirsiche getragen haben
A babakocsi ritkaságnak számított, az édesanyák inkább hordozókendőt használtak: Budaörsi asszonyok az 1930-as 

évekből hordozókendővel, melyekben a gyermeket vagy gyümölcsöt, például a híres budaörsi őszibarackot szállították 
(Jakob Bleyer Heimatmuseum)

Andenken an Mariazell 1937
Emlék Mariazellből 1937 

(Jakob Bleyer Heimatmuseum)



II. Erlebnisse, auf  die sie nicht vorbereitet gewesen waren

Mit dem Herbst 1944 endete grundsätzlich das bis-
herige Leben der ungarndeutschen Frauen. Ihre 
Familien wurden voneinander getrennt, die Ehe-
männer als Kriegsgefangene verschleppt oder in-
terniert, die Eltern, Großeltern enteignet und ver-
trieben. Diese waren Erlebnisse, auf  die niemand 
vorbereitet gewesen war. Die Frauen haben jedoch 
diese schwierige Situation, die auftauchenden Pro-
bleme und Aufgaben gut gemeistert. Ihr Alltag war 
doppelt belastet (Arbeit, Kindererziehung) und da 
ihre Ehemänner, Väter, Söhne entweder als Kriegs-
gefangene oder als Internierte nicht zu Hause wa-
ren, mussten die Frauen die Aufgaben der Männer 
übernehmen. Zwischen 1944 und 1953 wurde da-
mit die Rolle der ungarndeutschen Frauen auch als 
Familienoberhaupt immer wichtiger. 

Der berühmte Wuderscher Blumenteppich
A híres budaörsi virágszőnyeg
(Jakob Bleyer Heimatmuseum) 

Singer Nähmaschine, Wudersch 1940er Jahre 
(JBH, ständige Ausstellung)

Singer varrógép, Budaörs 1940-es évek 
(JBH Állandó kiállítás)

Kinderwiege mit Kleinkind, die die ältere Schwester während ihrer Hausarbeit 
(z.B. Strümpfe stopfen) mit ihren Füßen wippen konnte (JBH, ständige Ausstellung)

Bölcső kisbabával, melyet az idősebb testvér házimunkája közben, mint például 
harisnya stoppolása, a lábával mozgásban tartott (JBH, állandó kiállítás)



II. Események, amelyekre nem voltak felkészülve

1944 őszén gyökeresen megváltozott a magyarországi német asszonyok élete. Családokat választottak szét, a 
férfiakat, házastársakat hadifogolyként hurcolták el vagy internálták, a szülőket, nagyszülőket vagyonuktól meg-
fosztva elűzték. Ezekre az eseményekre nem volt senki felkészülve, de a magyarországi német asszonyok ebben 
a nehéz helyzetben, a felmerülő problémák és feladatok dacára helyt álltak. Mindennapjaikat kettős terhelés 
jellemezte (munka, gyereknevelés), valamint a hadifogságban lévő vagy internált férjek, édesapák, fiúgyermekek 
hiánya miatt a férfiak feladatait is ők látták el. 1944 és 1953 között a magyarországi német asszonyok család-
fenntartó szerepe ezért egyre fontosabbá vált.

Frauen und Mädchen – Zuschauer der Budaörser Passionsspiele
Asszonyok és lányok – nézők a Budaörsi Passiójátékon

(Jakob Bleyer Heimatmuseum)
Was Mädchen spielten, bereitete sie auf  ihre späteren Aufgaben vor, auf  die Rolle der Hausfrau: sie spielten 

und lernten dabei fürs Leben, z.B. mit Puppenstuben übten sie den Umgang mit Kindern, mit Kindernähmaschinen 
erlernten sie die Fertigkeiten in den Handarbeiten. (JBH, Sonderausstellung über Kindernähmaschinen)

A lányokat játékosan későbbi feladataikra, háziasszony-szerepükre tanították: játékaik az életre neveltek, babaszobájukkal 
a gyerekekkel való bánásmódot, a játékvarrógéppel a kézimunkában való jártasságot gyakorolták. 

(JBH, két fotó a Heimatmuseum Időszaki játékvarrógép kiállításáról)



für die Kollektivbestrafung und es wurden zwischen 1946-1948 ungefähr 220.000 Ungarndeutsche vertrieben. 
Mit der Vertreibung löste sich die alte deutsche Dorfgemeinschaft auf, es wurden Mischehen geschlossen und 
die Trachtenkleider verschwanden auch langsam. Nach 1953 veränderte sich der Alltag der ungarndeutschen 
Frauen, die sprachliche und kulturelle Assimilation beschleunigte sich, ihre typischen Trachten gehörten nun 
zum Bestandteil der Erinnerungskultur. Das klassische Familienmodell der Ungarndeutschen verschwand im 
Sozialismus und das Schicksal der Frauen galt bis zur Wende als Tabu. (Verschleppung 1944, Gewalttaten 1945, 
Vertreibung 1946-1948). Erst ab 1987 durften die Ungarndeutschen über ihre Diskriminierung offen und ehr-
lich sprechen, meistens aus der Sicht der verschleppten, internierten Männer, aus der Sicht der Überlebenden 
und Helden. Die Frauen waren jedoch nach 1944 ebenfalls Helden, sie kämpften in den schwierigsten Situatio-
nen um das Überleben ihrer Familien, was die folgenden drei Geschichten beweisen. 

III. Verschleppung, Vertreibung und Gewalttaten 

Das einst überschaubare, gut geregelte Leben der ungarndeutschen Familien veränderte sich enorm nach 1944. 
Zwischen Dezember 1944 und Februar 1945 wurden mehr als 40.000 ungarndeutsche Zivilpersonen, darunter 
viele Frauen in die Sowjetunion, vor allem in die sog. GUPVI-Lager zu „malenkij robot”, zur Zwangsarbeit 
verschleppt und 2.800 ungarndeutsche Kriegsgefangene deportiert. In diesen Monaten wurden Frauen auch 
Opfer vieler Gewalttätigkeiten. Es ist ein intimes Thema, die Opfer hatten im Jahre 1945 nur begrenzte Mög-
lichkeiten, konnten darüber nicht reden, es fehlten die Beweise (Fotos, Dokumente) und die Wahrheit, ihre 
Erfahrung standen im Gegensatz zur sozialistischen Propaganda. Ungarn entschied sich im Dezember 1945 

Das Vertreibungsdenkmal im Alten Friedhof  in Wudersch, im Jahre 2006 eingeweiht
(seitdem wurde der Friedhof  zur Landesgedenkstätte der Ungarndeutschen)

Elűzetési emlékmű a budaörsi Ótemetőben, 2006-ban avatták fel
(azóta a temető Országos Német Nemzetiségi Emlékhely)

(Jakob Bleyer Heimatmuseum)   

Maria Michelberger und ihre Freundin 
in Wuderscher Tracht im Jahre 1936
(Fotosammlung von János Frank)

Michelberger Mária és barátnője 1936-ban 
Budaörsön, budaörsi népviseletben 
(Frank János fotógyűjteményéből)

Maria Michelberger in Wuderscher Tracht, 
Wudersch 1921

(Fotosammlung von János Frank
Michelberger Mária kislányként, 

budaörsi népviseletben, Budaörs 1921
(Frank János fotógyűjteményéből)



III. Elhurcolás, elűzetés, erőszakos cselekmények

A magyarországi német családok egykoron át-
látható, jól szabályozott élete jelentősen meg-
változott 1944 után. 1944. december és 1945. 
február között több mint 40.000 magyaror-
szági német civilt, köztük sok lányt, asszonyt, 
hurcoltak el többnyire a Szovjetunió úgyne-
vezett GUPVI lágereibe „málenkij robot”-ra, 
kényszermunkára és deportáltak 2.800 ma-
gyarországi német hadifoglyot. Ezekben a hó-
napokban sok magyar és magyarországi német 
asszony is erőszakos cselekmények áldozatává 
vált. Intim témáról volt szó, az áldozatok-
nak 1945-ben kevés lehetőségük volt beszél-
ni erről, a bizonyítékok is hiányoztak (fotók, 
dokumentumok) és a valóság, az asszonyok 
tapasztalatai ellentétben álltak a szocialista 
propagandában közöltekkel. 1945 decemberé-
ben Magyarország a kollektív büntetés mellett 
döntött és 1946–1948 között közel 220.000 
magyarországi német került kitelepítésre. A 
magyarországi németek elűzetésével a régi né-
met faluközösség megszűnt, valamint vegyes 
házasságok köttettek, a népviselet is lassan el-
tűnt. 1953 után a magyarországi német asszo-
nyok mindennapjai megváltoztak, a nyelvi és 
kulturális asszimiláció felgyorsult, a népviselet 
többnyire az emlékezeti kultúra részévé vált. 
A szocializmusban eltűnt a klasszikus német 
nemzetiségi családmodell és a rendszerváltá-
sig tabunak számítottak a magyarországi né-
meteket, különösen a magyarországi német 
asszonyokat ért atrocitások (elhurcolás 1944, 
erőszak 1945, elűzetés 1946-1948). 1987-től 
kezdve számolhatott be a német kisebbség őszintén az őket ért megpróbáltatásokról, többnyire az elhurcolt, 
internált férfiak, túlélők, hősök szemszögéből. Az asszonyok 1944 után ugyancsak hősök voltak, a nehéz körül-
mények ellenére is családjaik túléléséért küzdöttek, a következő 3 történet ezt igazolja.

Martin Frank mit Ehefrau Maria Michelberger 
und mit ihrer Schwester, Theresia Michelberger, 

nach ihrer Vertreibung, in Ost-Deutschland im Jahre 
1948, sie tragen keine Wuderscher Trachtenkleider mehr 

(Fotosammlung von János Frank)
Frank Márton és felesége, Michelberger Mária, valamint

testvére, Michelberger Terézia elűzetésük után 
Kelet-  Németországban 1948-ban, 
már nem budaörsi népviseletben

 (Frank János fotógyűjteményéből)
Das Foto zeigt auch: das Ideal des Sozialismus ist die arbeitende Frau, sie arbeitet nicht zu Hause 

oder in ihrem Laden, sondern in einer sozialistischen Fabrik und trägt keine Trachten mehr
A fotó is mutatja: a szocialista „nőideál”, a dolgozó nő nem otthon, saját üzletben, 

hanem egy szocialista gyárban dolgozik és már nem népviseletben jár (fortepan/Bauer Sándor)



IV. „Ein Teil unserer Wurzeln” 
Die Geschichte von Maria Bartel und Josef  Treier

Maria wurde im Jahre 1932 im Bauerndorf  Böl-
ten, im mährischen Sudetenland geboren. Am 
2. September 1939 musste ihr Vater zur Wehr-
macht und Maria musste ihrer Mutter auf  ih-
rem Bauernhof  helfen. Im August 1946 wurde 
die Familie von Maria vertrieben, sie mussten 
in Deutschland, in einem verlassenen Dorf  ein 
neues Leben beginnen. Sie waren bettelarm. 
Josef  ist im Jahre 1926 in Budaörs/Wudersch 
geboren, seine Eltern arbeiteten als Wein- und 
Obstbauern, die Familie war im Dorf  sehr an-
gesehen. Josef  wurde mit 18 Jahren zum Wehr-
dienst verpflichtet und im April 1945 von den 
Russen binnen fünfzehn Minuten zu fünfzehn 
Jahren Zwangsarbeit in Sibirien verurteilt. „Ich 
bin ein armes vertriebenes Mädchen und katho-
lisch, deshalb werde ich nur einen Mann heira-
ten, der das gleiche Schicksal hat wie ich, und 
daran halte ich fest”, schrieb Maria Anfang der 
1950er Jahre. Das Jahr 1954 wurde für sie das 
große Schicksalsjahr: „Da erzählte mir Tante, 
dass die Familie Treier auf  ihren Sohn, der seit 
vielen Jahren in Sibirien im Straflager war, nun 
endlich nach Hause kommen soll. Ich konnte 
doch damals nicht ahnen, dass dieser Sohn ein-
mal mein Ehemann werden wird.” Sie heirate-
ten am 16. April 1954, bekamen 5 Kinder, blie-
ben wegen ihrer Wurzeln, ihres gemeinsamen 
Schicksals ihr ganzes Leben lang zusammen. 
Maria kümmerte sich um die Familie und trotz 
Enteignung, Vertreibung fand sie ihr Glück.   

Mit ausgerissenen Wurzeln … Sonderausstellung zu 70-Jahre-Vertreibung 
im Jakob Bleyer Heimatmuseum, Wudersch 2016

Kiszakított gyökerekkel … Időszaki kiállítás a magyarországi németek elűzetésének 
70. évfordulóján, Jakob Bleyer Heimatmuseum Budaörs, 2016

(fotó: Jakob Bleyer Heimatmuseum) 

Maria Treier geb. Bartel ist Ende Juli 2020 mit 87 Jahren 
gestorben. Ihr Wunsch, dass wenn wir LeserInnen ihr Buch 
(„Mein langer Weg ins Taubertal”) lesen, einen kleinen Ein-

blick in ihr Leben mit Josef  und Familie  bekommen, 
ist in Erfüllung gegangen.

Treier Maria szül. Bartel 2020. július végén, 87 évesen 
hunyt el. Kívánsága, hogy az olvasók könyve 

(„Mein langer Weg ins Taubertal”) segítségével meg ismerjék 
élettörténetét Josef-el és családjával, valóra vált. 



IV. „Gyökereink egy része” 
Bartel Maria és Treier Josef  története

Maria 1932-ben született egy morvavidéki szudétanémet faluban, Böltenben. 1939. szeptember 2-án édesapját a 
németek besorozták, és Maria édesanyjának segített a családi gazdaságban. 1946 augusztusában Maria családját 
elűzték hazájukból és Németországban, egy elhagyatott faluban kezdték el új életüket, koldusszegényen. Josef  
1926-ban Budaörsön született, gazdálkodó szüleinek szőlői és gyümölcsösei voltak, a családot elismerték. Josefet 
18 évesen besorozták és 1945 áprilisában a szovjetek 15 perc alatt 15 évnyi szibériai kényszermunkára ítélték. „Egy 
szegény elűzött katolikus leány vagyok, ezért csak olyan férfihoz fogok hozzá menni, aki hasonló sorsú, mint én, 
ehhez tartom magam” – olvasható Maria visszaemlékezéseiben az 1950-es évek elején. Számára az 1954-es év 
sorsfordítóvá vált: „Nagynéném elmesélte, hogy a Treier család a fiúkra vár, aki több évig szibériai büntetőtábor-
ban raboskodott és végre haza érkezne. Akkor még nem is sejtettem, hogy ez a fiú lesz majd egyszer a férjem.” 
1954. április 16-án házasodtak össze, 5 gyermekük született és életük végéig egymás társai voltak, hasonló gyöke-
reik, sorsuk miatt. Maria tartotta össze a családot és az elkobzás, elűzetés ellenére megtalálta boldogságát.

Wasserkraftwerk und Internierungslager in Tiszalök - Die Politik hat 1944-1953 das gesamte Ungarndeutschtum 
kollektiv bestraft und diskriminiert. Im Dezember 1950 kehrten viele Ungarndeutsche aus sowjetischer Gefangen-
schaft zurück. Ihre Familien wurden schon nach 1946 vertrieben und diese Männer durften nicht zu ihren vertrie-
benen Familien emigrieren, sondern sie wurden interniert. Die Mehrheit der ungarndeutschen Kriegsgefangenen 

wurden in dem Internierungslager Tiszalök gesammelt und bis Ende 1953 zur Zwangsarbeit gezwungen.
Vízerőmű és internálótábor Tiszalök. A 1944 és 1953 közötti politika az egész magyarországi németséget kollek-
tíven büntette és diszkriminálta. 1950 decemberében tért haza sok magyarországi német a szovjet hadifogságból. 
Családjaikat 1946 után elűzték az országból és a magyarországi német hadifoglyok többsége nem követhette csa-
ládját, hanem 1953 végéig a tiszalöki internálótáborban kényszermunkát végzett.  (fotó: Fortepan/Handa család)  

Die mit Ungarndeutschen bewohn-
ten Gebiete waren vor allem von 
der Landwirtschaft geprägt. Viele 
Ungarndeutsche  – unter ihnen die 

wohlhabenden „Schwaben-Kulaken” 
– passten nicht ins Konzept des neuen 
kommunistischen Systems, viele von 

ihnen wurden enteignet, von den 
ungarischen Staatssicherheitsdiensten 

überwacht oder interniert.
A magyarországi németek lakta terüle-
tekre többnyire a mezőgazdasági mun-

ka volt jellemző. Sok magyarorszá gi 
német gazdát – köztük jómódú „sváb-

kulákot” – nem nézett jó szemmel 
az új kommunista rendszer, sokan 
közülük elkobzások, internálások 

vagy állambiztonsági megfigyelések 
áldozatai lettek. 

(fotó: Rudolf  Hartmann felvétele, 
Andreas Ritter gyűjteményéből)

Ungarndeutsche Kinder - mit dem Herbst 1944 endete grundsätzlich ihr bisheriges Leben
Magyarországi német gyerekek - 1944 őszén gyökeresen megváltozott eddigi életük.

(fotó: Jakob Bleyer Heimatmuseum)



V. „Diese Jahre gibt mir keiner mehr zurück” 

Der junge Mann in der ersten Geschichte konnte im Jahre 1954 mit der Hauptperson unserer zweiten Geschichte, 
mit dem ungarndeutschen Mädchen Magdolna Rohr aus Badeseck aus sowjetischen Arbeitslagern nach Ungarn 
zurückkommen: auf  der im Archiv gefundenen Liste der 2229 heimgekehrten Kriegsgefangenen findet man den 
Namen Josef  Treier unter Nummer 2063., den Namen Magdolna Rohr unter Nummer 1613. Aufgrund des be-
rüchtigten, streng geheim gehaltenen Befehls des sowjetischen Militärs vom 22. Dezember 1944 wurden unschuldige 
Zivilpersonen, darunter viele ungarndeutsche Mädchen, Frauen wegen ihrer deutschen Abstammung in sowjetische 
Arbeitslager, zu „malenkij robot” verschleppt. Sie wurden als Internierte oder als Kriegsgefangene in die Sowjetunion 
transportiert und die Überlebenden kehrten auf  gleicher Weise zurück. Magdolna Rohr wurde im Jahre 1928 in 
Badeseck geboren und zog mit ihren ungarndeutschen Eltern, die als Bauern tätig waren, in den 1930ern nach Buda-
pest. Magdolna war erst 16 Jahre alt, als im September 1945 ein sowjetischer Soldat, zusammen mit einem Dolmet-
scher sie in ihrer Wohnung aufgesucht haben, um mit ihr zu reden. Später wurde sie in ein Militärfahrzeug eingesperrt 
und wegen ihrer Beziehung zu einem Studenten der Technischen Universität verhört, den man an der Westgrenze 
festgenommen hatte. Nach dem Verhör musste Magdolna Rohr in einen Lastwagen einsteigen und an ihrem 17. Ge-
burtstag (im Februar) war sie schon auf  dem „malenkij robot” Zug. Nach mehreren Monaten, im September 1946 
erreichte sie den Bajkál-See in Sibirien und befand sich in einem der größten Konzentrationslager der Sowjetunion, 
in Tajset. In diesem Lager, geleitet von Verurteilten, arbeitete sie täglich 12 Stunden, nach ihren Worten „begann sie 
die Arbeit im Dunkeln und beendete sie auch im Dunkeln.” Magdolna Rohr haben die Sowjets im Jahre 1945 als 
16-Jährige verschleppt. Sie konnte erst im November 1953, mit 24 Jahren nach Ungarn zurückkehren. „Diese Jahre 
gibt mir keiner mehr zurück,” sagte sie. Magdolna war Opfer der Verschleppung.       Die Jahre der totalitären Diktatur II. 

„In dieser Schule bauen wir den Sozialismus”
A totalitárius diktatúra évei II. 

„Ebben az iskolában a szocializmust építjük”
(Fortepan/Kovács Márton Ernő)

Die Jahre der totalitären Diktatur I. – Statue von Stalin in Budapest. Magdolna Rohr war Opfer 
der stalinistischen Diktatur, was die Liste (im Archiv der ungarischen Staatssicherheitsdienste, ÁBTL A-1341) 

und ein Interview beweisen, in: Gereben, Ágnes „Gespräche über Gulag”, Helikon 2008, S. 288.
A totalitárius diktatúra évei I. – Sztálin szobor Budapesten. Rohr Magdolna a sztálini 

diktatúra áldozata volt, amit a levéltárban fellelt lista (ÁBTL, A-1341) és egy interjú igazol, 
in: Gereben Ágnes, „Beszélgetések a Gulágról”, Helikon 2008, 288. oldal

(fotó: Fortepan/Martin Kornél)

Die Jahre der totalitären Diktatur III. – „Es lebe der 1. Mai”
A totalitárius diktatúra évei III. – „Éljen május elseje!” 

(Fortepan/Horváth Miklós dr.) 



V. „Ezeket az éveket nem adja vissza nekem senki” 

Az első történetben a budaörsi fiatalember 1954-ben a második történetünk főszereplőjével, a bátaszéki sváb család-
ból származó Rohr Magdolnával együtt tért haza a szovjet munkatáborból: a levéltárban talált, a Szovjetunióból haza-
tért hadifoglyok 2.229 fős listáján Josef  Treier a 2.063., Rohr Magdolna pedig a 1.613. hadifogoly volt. A hírhedtté vált 
1944. december 22-i szigorúan titkos szovjet katonai parancs alapján civil, ártatlan embereket vittek el német szárma-
zásukra hivatkozva jóvátételi munkára, „málenkij robot”-ra szovjet lágerekbe, közte nagyon sok lányt, asszonyt. Őket 
internáltként vagy hadifogolyként szállították ki a Szovjetunióba, így – aki túlélte – hasonló módon került vissza Ma-
gyarországra. Rohr Magdolna 1928-ban született Bátaszéken, és szüleivel, akik német nemzetiségű parasztemberek 
voltak, az 1930-as évek végén Budapestre költöztek. Magdolna 16 éves volt, amikor 1945 szeptemberében a szovjet 
hadsereg egyik katonája egy civil tolmáccsal becsöngetett, és azt mondták Magdolnának, beszélgetni szeretnének vele 
és betuszkolták egy szovjet dzsipbe. Egy műszaki egyetemre járó udvarlója miatt hallgatták ki, akit a nyugati határszé-
len fogtak el. A kihallgatás után Magdolnát teherautóra rakták, és mire 17 éves lett (februári születésnapján), már az 
említett „málenkij robot” vonatra tették fel. Több köztes megálló után 1946 szeptemberében a Szibériai Bajkál-tóhoz 
értek, Tajsetbe, a koncentrációs táborrendszer egyik legnagyobb elosztó lágerébe. A lágerben, amit köztörvényesek 
irányítottak, napi 12 órát dolgozott, ahogyan mondta, „sötétben indultunk, sötétben érkeztünk”. Magdolnát 1945-
ben, 16 évesen hurcolták el a szovjetek és 1953 novemberében, tehát 24 évesen tért haza. Ahogyan ő fogalmazott: 
„Ezeket az éveket nem adja vissza nekem senki.” Magdolna az elhurcolás áldozata volt. 

Budapest im Jahre 1951
Budapest 1951-ben

(Fortepan/Gara Andor)

Arbeitende Frauen in den 1950er Jahren
Dolgozó nők az 1950-es években

Fortepan/Bauer Sándor)  



VI. Tabu-Themen bis heute

In der dritten Geschichte geht es um den Erlebnisbericht eines ehemaligen Flüchtlingskindes, heute schon 
einer Frau, die in einer Familie mit drei Geschwistern ohne Vater in Deutschland aufwachsen musste. 14 Jahre 
nach dem Zweiten Weltkrieg, nach Flucht und Vertreibung, die auch ihre Familie betroffen hatte, hörte sie 
den Satz „Wenn es die Nivea-Creme nicht gegeben hätte, wer weiß wie sie heute aussehen würde?” Die Frau, 
über welche damals gesprochen wurde, war geschlagen, misshandelt und wochenlang in einen Keller gesperrt 
worden. Sie lebte in völliger Dunkelheit und fand beim Abtasten ihrer Umgebung eine Dose Nivea-Creme, 
die tat sie auf  ihre schmerzenden Wunden, immer wieder. Die Wunden heilten, nur der innere Schmerz über 
das Erlebte, die Folgen der Gewalttaten blieben. Die Vertreibung aus der Heimat folgte noch. Die Opfer der 
Gewalttaten, wie diese Frau, wurden 1945 von der Gesellschaft moralisch nicht verstanden, es war ein Tabu, 
darüber zu reden. Die politischen Instrumente, die Beweise, die sprachlichen Hilfen („Wem und wie soll ich 
darüber erzählen?”) fehlten damals auch. Deshalb sind die Historia Domus-Schriften von großer Bedeutung, 
viele Opfer, unerwünscht schwangere Frauen konnten damals nur die Kirche um Hilfe bitten.
Das Erlebte nach 1944 – die Verschleppung, die Vertreibung und die Gewalttaten – hat insbesondere für die 
Frauen eine zusätzliche Belastung bedeutet. Das Gedenken an den Zweiten Weltkrieg und an die Jahre danach 
konzentrieren sich vor allem auf  die Männer, die Denkmäler berichten überwiegend von Helden, es ist fast 
ausschließlich männliches Gedenken. Die ungarndeutschen Frauen waren jedoch nach 1944 auch Helden. 

Ungarndeutsche Frauen und Kinder, Wudersch
Magyarországi német asszonyok és gyerekek, Budaörs

(Jakob Bleyer Heimatmuseum)

Arbeit und Glaube können helfen
A munka és a hit segíthetnek

(Jakob Bleyer Heimatmuseum)

Viele konnten nur die Kirche um Hilfe bitten. 
Die Mehrheit der Pfarrer in den ungarndeutschen Gemeinden 

tat alles, was ihr nur möglich war, um die Seelen der 
ungarndeutschen Familien zu beruhigen.

Sokan csak az egyházhoz tudtak fordulni segítségért. 
A katolikus egyház, a magyarországi németek lakta 

települések plébánosai mindent megtettek azért, 
hogy megnyugtassák a családokat.

(Jakob Bleyer Heimatmuseum) 

Bericht von Frau Sibylle Dreher 
(von 1998-2014 Präsidentin des Frauenverbandes 

im Bund der Vertriebenen e. V.) mit dem Zitat 
„Wenn es die Nivea-Creme nicht gegeben hätte, 

wer weiß wie sie heute aussehen würde?”, 
in: Starke Frauen gestalten, Maria Werthan (Hrsg.), 

Tagungsband 2019, S. 17
Beszámoló Dreher, Sibylle, elnökasszonytól 

(1998-2014, Frauenverband im Bund der Vertriebenen e.V.), 
idézve „Ha az a Nivea krém nem lett volna, 

ki tudja hogyan nézne ki ma?”, 
in: Erős asszonyok alakítják, Werthan, Maria (kiadó), 

konferenciakötet 2019, 17. oldal



VI. Máig tartó tabutémák 

A harmadik történetet egy egykoron elűzött gyermek, ma már asszony beszámolója, visszaemlékezése, aki 3 
testvérével, édesapjuk nélkül nőtt fel Németországban. 14 évvel a második világháború után, menekülés és 
elűzetés után, amely érintette az ő családját is, hallotta a következő mondatot: „Ha az a Nivea krém nem lett 
volna, ki tudja hogyan nézne ki ma?” Az asszonyt, akiről akkor beszéltek, megverték, erőszakoskodtak vele és 
hetekig egy pincében bezárva tartották. Az asszony teljes sötétségben élt és a környezetében tapogatózva talált 
egy doboz Nivea krémet, ezt kente fájdalmas sebeire, újra és újra. A sebek meggyógyultak, de az átélt borzal-
mak emléke, a fájdalom, az erőszakos tettek következményei megmaradtak. Ezután került sor elűzetésükre, 
hazájuk elhagyására. Az erőszakoskodások áldozatait, mint ezt az asszonyt, a társadalom 1945-ben morálisan 
nem érthette, tabunak számított erről beszélni. Továbbá nem léteztek akkor politikai eszközök, lehetőségek, bi-
zonyítékok és nyelvi segítség („Kinek és hogyan meséljem el?”) sem. Komoly jelentőségük van ezért a Historia 
Domus írásoknak, hiszen sok áldozat, teherbe ejtett asszony csak az egyházhoz tudott fordulni problémájával.
Az átélt események 1944 után – elhurcolás, elűzetés, erőszakos cselekmények – különösen megterhelőek voltak 
az asszonyok számára. A második világháborúval és az ezt követő évekkel kapcsolatos emlékek elsősorban a 
férfiakra koncentrálnak, az emlékhelyek többnyire férfi hősökről mesélnek. Azonban a magyarországi német 
asszonyok is hősök voltak 1944 után.
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Katalin Gajdos-Frank: Hungarian-German woman-fates after 1944

In my study I present both the changes directly effecting the life of  Hungarian women of  German origin af-
ter 1944, through several researched people and their stories, as well as the sovietisation of  Hungary and the 
effect thereof  on the families of  German minority. Until 1944 we can speak of  traditional family-models with 
respect to Hungarian women of  German origin, whereas between 1944 and 1953 many Hungarian-German 
families were subject to be taken or driven away or to be internated, enhancing the role of  Hungarian women 
of  German origin as supporting pillars of  their families. Due to discriminative steps and assimilative processes, 
after 1953 the classic family model of  the Hungarian German minority has vanished in the socialism, and until 
the change of  regimes the atrocities (such as being raped or driven / taken away, or being forced to hide their 
“Schwabian” identity – language, traditions, clothing – being put in fear) suffered by the Hungarian Germans 
– and within them especially the Hungarian women of  German origin – were taboo topics. Studies concerning 
the Hungarian Germans were forbidden or at least not supported areas until the change of  regimes (for 40 
years the liberating soviet soldiers were the heroes), only after 1987 could the Hungarian German minority talk 
freely about the atrocities suffered by them, mostly from the perspective of  the brave survivor, heroic men who 
have been taken away or internated. In my view the Hungarian women of  German origin were also heroes after 
1944, who fought bravely for the survival of  their families despite the harsh circumstances – the data of  the 
archives, the researched people and their stories presented in my study all point into this direction.
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