Korabeli magyar filmhíradók anyagából:
Elhangzó szöveg: Megindult a Németországban kint rekedt magyar állampolgárok
hazaszállítása. A hegyeshalmi határállomáson a hadifogoly szolgálat megbízottjai fogadják a
hazatérőket, akik mindenek előtt meleg ételhez jutnak. Az első hazai olvasnivaló. Az
alapigazolások megejtése után szülők, gyermekek, elhurcoltak, betegek, rokkantak azonnal
visszatérhetnek otthonukba, a többiek szűrőtáborokba kerülnek, ahonnan a háborús bűnösök
kivételével egy-két napon belül mindenki hazatérhet. Tömpe András rendőrezredes,
kormánybiztos-helyettes ellenőrzi a komáromi szűrőtábort. Csendőrök, akik fennakadtak a
szűrőn. SS-kötelékben szolgáló hazaáruló magyarok. Hurokra került svábok, akik vezető
szerepet játszottak a magyarországi Volksbundista mozgalomban. Mindnyájan háborús
bűnösök, akik felelni fognak nemzetgyilkos tevékenységükért. - 50 m (Icsey Rudolf)
Elhangzó szöveg: A magyarság régi adósságát törleszti a hazai svábokkal szemben, amikor
kitelepíti őket arról a földről, amely érdemtelenül volt otthonuk évszázadokon át. A
magyarországi svábság az utolsó öt esztendő alatt különösképpen bebizonyította, hogy idegen
a nemzet nagy érdekeitől. A náci uralom előőrseiként szerepeltek és Volksbundista
alakulatokban szervezkedtek az ország elárulására. Kitelepítésük az emberségesség és
messzemenő jóindulat jegyében történt meg. - (Zólyomi Gyula)
Márványoszlopos, fürdőszobás házakban laktak a bácskai svábok. Valamikor nincstelen
jövevények voltak, de a Habsburgok nekik juttatták a legzsírosabb földeket. Pöffeszkedő
jólétükben lenézték a magyart, és Hitler hatalomra jutásakor azonnal melléálltak. A magyar
parasztnak nem volt igásállata, nem volt semmije, csak töretlen munkavágya és hite a jobb
világban. Ez a zsíros bácskai föld a sváboknak termett. Övék volt a búza, a tengeri a legszebb
jószág. A svábok mennek, helyükbe magyar telepesek jönnek. A belügyminisztérium
népgondozó osztálya minden másnap indít egy szerelvényt Németország szovjet övezetébe,
amellyel az emberiesség törvényeinek megfelelő módon szállítják haza a svábokat oda,
ahonnan jöttek. Minden szerelvénnyel 2 vagon élelmiszer megy, vihetik a holmijukat és a
bútorokat. Gazdátlanul legel a gulya. A svábok sorsukra hagyták a jószágot. A telepesek
szeretettel veszik át az immár nekik juttatott állatokat. Most már csak az kell, hogy magyar
bíró, magyar pap, magyar tanító legyen a magyar faluban. Beköltöznek a telepes magyarok a
svábok elhagyott házaiba. [Új honfoglalás ez!] - 48 m (Zsigmondi Borbála)
Elhangzó szöveg: A demokratikus köztársaság lehetővé tette, hogy a Békásmegyeren a
kitelepített svábok házaiban 10-12 magyar képzőművész kapjon hajlékot. Friss munkakedvvel
dolgoznak az itt élő, a legmodernebb irányzathoz tartozó festők és szobrászok. Művészeti
ideájuk nem a természet szolgai másolása, hanem a lelkükben kialakult kép rögzítése.
Domanovszky Endre gobelin-kartont fest. Szandai Sándor szobrászművész Kassák Lajos
feleségének szobrát mintázza. Deli B. Rózsi festőnő éppen indul házából, hogy a környező
hegyek képét megörökítse. Gadányi Jenő háza udvarán állította fel festőállványát. Borbereki
Kovács Zoltán "Öltözködő nő"-szobrán az utolsó simításokat végzi. Vedres Márk "A
szénhordó" szoboralakján dolgozik. Kontraszty László falusi ház vázlatát készíti. - 41 m
(Czóbel Anna)
A magyarság régi adósságát törleszti a hazai svábokkal szemben, amikor kitelepíti őket arról a
földről, amely érdemtelenül volt otthonuk évszázadokon át. A magyarországi svábság az
utolsó öt esztendő alatt különösképpen bebizonyította, hogy idegen a nemzet nagy érdekeitől.
A náci uralom előőrseiként szerepeltek és Volksbundista alakulatokban szervezkedtek az

ország elárulására. Kitelepítésük az emberségesség és messzemenő jóindulat jegyében történt
meg. - (Zólyomi Gyula)

