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1. Bevezetés

A magyar nemzetiségpolitika egyik sokakat felkavaró és nagy visszhangot keltő ál-
lomása az 1945—1948 közötti időszak. Az ekkor lezajló lakosságcsere népcsopor-
tokat kényszerített arra, hogy otthonaikat elhagyják, s idegen területekre költözze-
nek. Az áttelepítésekkel több probléma megoldását tervezte a kormány: a földkér-
dés megoldását, a kollektív felelősséggel vádolt németség kitelepítését, a menekül-
tek elhelyezését, valamint a csehszlovák—magyar lakosságcsere-egyezmény kielégí-
tését.

Első ízben az 1945. január 20-án megkötött fegyverszüneti egyezmény értelmé-
ben kötelezte magát Magyarország a háborús bűnösök felelősségre vonására. Ez a
márciusban elfogadott földreformrendelet kapcsán vált sürgőssé, hiszen meg kel-
lett oldani a nincstelenek földhöz juttatását. Még ebben a hónapban megszületett
az a törvény, amely kimondta a volksbundisták, azaz a hazaárulók birtokainak elkob-
zását. Áprilisra a pártok is megfogalmazták és publikálták állásfoglalásaikat a né-
metek felelősségre vonását illetően. A német nemzetiségű lakosság kitelepítését a
Szociáldemokrata Párt kivételével 1945 tavaszára minden hazai párt támogatta
(Tóth 1993, 30).

Júliusban jelent meg a kormány 3820/1945. M.E. számú rendelete, amely intéz-
kedett a hazai németek politikai múltjának felülvizsgálatáról és szabályozta a Nép-
gondozó Hivatal működését is. A magyar kormány végül 1945 decemberében hoz-
ta meg döntését a hazai németek sorsáról: a 12.330/1945. M.E. számú rendelet
áttelepülésre kötelezte mindazokat, akik a legutolsó népszámláláskor magukat né-
met nemzetiségűnek vagy német anyanyelvűnek vallották. 1946 januárjában a né-
meteket falvanként összeírták, vonatokra rakták és Németországba szállították. A
kitelepítés nem volt zökkenőmentes, sokszor adódtak szervezési problémák, továb-
bá a rendeletek állandó módosításával az sem volt mindig egyértelmű, hogy kinek
kell elhagynia az országot.
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Egy népcsoport kitelepítését azonban nehéz volt elfogadtatni az ország demok-
ratikus „lelkiismeretével”. A lakosságcsere kényszerű megoldása így ideológiák pa-
lástja alatt ment végbe. A kitelepítések előkészítésénél minden bizonnyal jelentős
szerepet játszottak azok a gazdasági és politikai alapú sztereotípiák, amelyek a né-
metségről mint népcsoportról 1945-re kialakultak. Allport szerint sztereotípiák létre-
jöhetnek a tények eltúlzásából, kiélezéséből, de az is előfordulhat, hogy „tökélete-
sen fittyet hánynak” a valóságra (Allport 1977, 284—286). Kettős feladatot látnak
el: egyrészt igazolják egy-egy csoport kategorikus elutasítását vagy elfogadását,
másrészt leegyszerűsítik az észlelést és a gondolkodást. A sztereotípiák nem feltét-
lenül negatívak, de igen gyakori, hogy a túláltalánosított nézetekhez ellenséges ér-
zelmi viszonyulás társul, s előítélet alakul ki az adott csoporttal szemben. Érdemes
ezért megvizsgálni a németekkel szemben megfogalmazódó előítéletek feltételezhe-
tő gyökereit, alapul véve a korabeli közvélemény-formálás legfőbb médiumát, a saj-
tót. Ebben a tanulmányban a gazdasági előítéletek kialakulásáról lesz szó.

2. A „gazdag sváb”

A korabeli újságok lapjai bővelkedtek a magyarországi németség anyagi helyzetére
való utalásokban, mint amilyen például a Szabad Szó 1945. április 20-án megjelent
számában is olvasható: „a jó dunántúli földeken zsírosodó sváb paraszt”. Ezek a le-
írások azonban sosem pozitív kicsengésűek: a gazdagság a magyarok kárára törté-
nő felhalmozás és terjeszkedés eredményeként jelenik meg (Háhn 2008).

Azt, hogy itt előítéletekről van szó, egyértelműen bizonyítja a telepesek vagyoni
helyzetének megítélése. Az „egy batyus”-vita, vagyis az a kérdés, hogy mekkora va-
gyonnal rendelkeztek a Magyarországra betelepülő németek, a mai napig nem tisz-
tázódott igazán, legalábbis ez tükröződik a szakirodalomból. A problémának témánk
szempontjából azért van jelentősége, mert összefüggésben áll a „gazdagság” előbb
tárgyalt korabeli megközelítésével: az újságok szerint a németek jött-ment koldusok
voltak, akik a körülményeknek (földrajzi adottságok, támogatások, kedvezmények
stb.) köszönhetően gazdagodtak meg Magyarországon.

Az igazság az, hogy a 18. század első felében zajló telepítések során elsősor-
ban a szegényebb néprétegek indultak útnak, mégpedig a gyors meggazdagodás re-
ményében. Közülük sokaknak csalódniuk kellett, mert a tejjel-mézzel folyó Kánaán
helyett a török megszállás nyomaival kellett szembesülniük. A 18. század második
felében viszont már csak olyanok települhettek át, akik megfelelő mennyiségű pénz-
zel rendelkeztek ahhoz, hogy egzisztenciát teremtsenek maguknak (Tilkovszky
1997, 28—29). Bellér Béla viszont azt emeli ki, hogy míg a század elején, az 1720-
as években a vagyonosabb kézművesek és parasztok is elhagyhatták Németorszá-
got, addig a későbbiekben a német földesurak csak a nincsteleneket engedték el
birtokaikról. Az igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy ekkor is érkeztek vagyono-
sabb telepesek (Bellér 1981, 66). Schmidt János, aki a Hessenből származó evan-
gélikus németek betelepüléséről ír, kifejti, hogy a császár és a tartományfejedelmek
között nem mindig volt egyetértés a tekintetben, hogy kiknek az áttelepülését szor-
galmazzák. A tartományurak ugyanis egyre inkább azon voltak, hogy a vagyonos
alattvalókat a maguk birtokain tartsák, a császárnak viszont nem állt szándékában
koldusokat és csavargókat Magyarországra küldeni (Schmidt 1939, 35). Mindebből
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feltételezhető, hogy a 18. században anyagi helyzetük szempontjából igen különbö-
ző néprétegek érkeztek hazánkba a német tartományokból, és semmiképp nem áll-
ja meg a helyét az a nézet, amely szerint a német telepesek mindegyike egy batyu-
val érkezett volna. Támogatásokban viszont valóban részesültek, főleg a dél-magyar-
országi állami telepítések során (Bellér 1981, 69). Az első betelepülők azonban a
néhány évi adómentességen kívül nem nagyon kaptak kedvezményeket, így nem le-
het az összes telepesre érvényes általánosításokat felállítani. Egy további, igen
gyakran hangoztatott kijelentés szerint a svábok a legjobb földeket kapták, ezért
gazdagodtak meg. Johann Weidlein (1996, 273—275) vitatja ezt, érvei a következők:

— a legtermékenyebb földek a Duna régi árterületén voltak, ahol főleg magyarok
laktak;

— a svábok legjobb földje ugyanolyan földminőségű, mint a Dunántúl többi ré-
széé;

— nem a németek szorították ki a magyarokat ezekről a vidékekről, hanem a tö-
rökök. 

A földminőséget illetően mindenképpen tévesnek bizonyul az a magyarázat,
amely a németség meggazdagodását elsősorban a kedvező külső körülményeknek
tulajdonítja.

Összegzésképpen megállapítható tehát, hogy a telepesek anyagi helyzete, a ré-
szükre adott kedvezmények, valamint a földminőség nem magyarázzák önmaguk-
ban a német népcsoport vagyoni gyarapodását. Nem állják meg helyüket azok a vá-
dak, amelyek ezen tényezők elfogult értelmezéséből táplálkoznak. A „gazdag sváb”
sztereotípia alapjait máshol kell keresnünk, mégpedig gazdálkodásuk jellegzetessé-
geiben. A 19. század második felére a sváb parasztok már jelentős gazdasági ered-
ményeket mutathattak fel. A két világháború közti időszakban a német gazdaságok
hektáronkénti terméshozama rendkívüli volt. Mindezek hátterében a németek szor-
galma és szakértelme állt, és egy olyan gazdálkodási szemlélet, amely a jövedelme-
zőséget helyezi a központba.

A gazdasági sikerek sokkal inkább összefügghetnek a németekre jellemző mun-
kaerkölccsel, mint a „kedvező körülmények”-kel. Nem állítható, hogy a 19. század-
ból származó beszámolók és leírások elfogulatlanok és teljes mértékben tárgyilago-
sak lennének, de az elért eredmények önmagukért beszélnek. A gazdaságcentrikus
értékrend kialakulásának vizsgálatára a későbbiekben még sor kerül. Szociálpszi-
chológiai szempontból érdemes most kitérni arra, hogy a „gazdagság” miért válha-
tott negatívummá az újságok hasábjain.

Allportra hivatkozva két dolog említhető lehetséges magyarázatként. Az egyik a
láthatóság, a másik a féltékenység. A gazdagság jelei, a nagy ház, az udvar, a kert,
az észlelés számára könnyen felfoghatók. Ennek jelentősége a németek esetében
azért is nagy, mert nem elszórtan, hanem tömbökben éltek az országban. Falvaik
tisztasága és rendezettsége feltehetően hatással volt az oda érkező idegenekre.
Ehhez kapcsolható Allport azon megállapítása, hogy a külső ismertetőjegyekhez az
emberek szinte mindig társítanak belső vonásokat, amelyek legtöbbször nem állják
meg a helyüket (Allport 1977, 207). Bár a gazdagság közel sem annyira látható,
mint mondjuk a bőrszín, észlelése hozzájárulhat az adott csoporttal szemben érzett
ellenszenvhez. Az irigység is működhet előítélet katalizátoraként. Aki féltékeny a
másikra, gyakran rosszat is feltételez róla. Ennek oka abban rejlik, hogy ilyenkor ki-
vetítési folyamatok indulhatnak el az egyénben, amelyek során a féltékenykedő a
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maga rossz helyzetének az okát irigysége tárgyának tulajdonítja (Allport 1997,
525—526). A német falvak gazdagsága feltehetően irigységet váltott ki a szegé-
nyebb lakosságban, s valószínűleg a sajtó is ezért foglalkozott ennek bemutatásá-
val. 

3. A „felhalmozó sváb”

Az 1945-ös újságokban a gazdagsághoz leggyakrabban társított jellemzők a néme-
tekre vonatkozólag a felhalmozás, a mohóság, a terjeszkedés voltak (Háhn 2008).
A sváb „kinyújtotta csápjait minden irányban és bezsebelt mindent” (Szabad Szó,
1945. április 22.). A magyar falvakat a „sváb tenger” közepén fuldokló szigetekként
írták le, amelyek tehetetlenül várják végzetüket, a németek által megvalósuló „új
honfoglalást”. A németséget mint földet, hivatali állásokat és pártbeli pozíciókat el-
nyelő ragadozónövényt, élősködőt tűntették fel (lásd bővebben Háhn 2008).

Mindez azonban nem 1945-ben kezdődött el. Illyés Gyula 1933-ban megjelent
Pusztulás című cikke hívta fel először igazán a figyelmet a dunántúli helyzetre. E vi-
déken ugyanis az egykéző magyar falvakban a németség száma folyamatosan nőtt,
amit bizonyos körök az országrész elnémetesedésének veszélyeként értelmeztek.
Felmerült a kérdés: mi lesz, ha Erdélyhez hasonlóan e területet is elveszítjük? No-
ha Illyés Gyula nem a németség ellen foglalt állást, s mindvégig a birtokmegoszlás
aránytalanságát hangsúlyozta, az ezután megjelent írások többsége a magyarorszá-
gi németeket okolta a magyar népesség fogyásáért. A vitába a másik oldal is részt
vett: a német „néptudomány” ellenstatisztikákat és ellenérveket sorakoztatott fel a
támadásokkal szemben (Tilkovszky 1998, 60). Biztosra vehető, hogy mind a két
rész elfogult volt. Kovács Imre A néma forradalom (1989) című művében megdöb-
bentő mozzanatokat tár fel a dunántúli lakosok életéből: a németek a vásárokon be-
szélik meg, hogy hol „csaphatnának le” magyar birtokokra, új honfoglalásra készül-
nek, elveszik a magyarok elől a földet. Az ellenérvek képviselői viszont a németség
vétlenségét hangsúlyozzák. Közéjük tartozik Johann Weidlein is, aki Hidas község
esetében úgy találta, hogy nem a németek térhódítása miatt tűntek el a magyarok
a faluból, hanem azért, mert az ott élő magyarok többsége hivatalnok és munkás
volt, akik munkanélkülivé váltak, s elhagyták a falut (Weidlein 1996, 115—116).

A föld a második világháború utolsó éveiben és azt követően a megélhetés alap-
vető forrásává vált az ipar pusztulása következtében. A földreformot megelőzően a
németek kezében volt a földbirtokok 5,5%-a (Tóth 1993, 191). A földreformmal
olyan „versenyhelyzet” jött létre, amelyben a németek terjeszkedésére az eddiginél
több figyelem irányult. Az összes mobilitás 1/3 része abból származott, hogy a me-
zőgazdasági munkások fiai földet kaptak. Megindult a munkásság beáramlása a pa-
rasztság soraiba (Andorka 1982, 158). A németek nagy tömbökben éltek az ország-
ban, s valóban földbirtokok vásárlásával terjeszkedtek. A fölvásárlás hátterében a
német öröklési rend állt: az ún. törzsöröklés elve szerint a legidősebb fiú örökölte
a birtokot, a többiek pedig máshová mentek letelepedni. Amennyiben ők is parasz-
tok szerettek volna lenni, földet kellett szerezniük, s ehhez csak birtokvásárlás út-
ján jutottak. A magyar egykézéshez azonban semmi közük nem volt, sőt néhány he-
lyen ők is átvették a termékenységszabályozás ezen „módszerét”.
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A szociálpszichológia álláspontja az, hogy a növekvő népsűrűség önmagában
még nem vezet előítélet kialakulásához. A meglevő előítéltek súlyosbodásához vi-
szont jelentős mértékben hozzájárulhat (Allport 1977, 332). A német népcsoport
méretét tekintve ugyan nem nőtt a 20. században, a többi nemzetiséghez képest
azonban aránya a népességen belül magas volt. A német ajkúak ráadásul nem el-
szórtan, hanem tömbökben éltek az ország területén, így bizonyos vidékeken a né-
met nemzetiségűek terjeszkedése rendkívül fenyegetőnek tűnt. Ugyanakkor feltéte-
lezhető, hogy azokon a terülteken, ahol nem vagy csak igen kis mértékben fordul-
tak elő sváb lakosok, a németség földvásárlásáról szóló híradások szorgalmazták a
meglévő előítéletek súlyosbodását, hiszen érintkezések hiányában nem voltak va-
lós tapasztalatok erről a népcsoportról. 

4. Az „önző sváb”

Sokszor hangoztatott vád volt továbbá, hogy a németek önzők voltak más népcso-
portokkal szemben, egymás közt osztották a földeket (lásd bővebben Háhn 2008).
„A sváb mindig önző volt, azért gyarapodott” — olvasható a Kis Újság 1945. szep-
tember 15-i számában. Feltételezhető, hogy a németek telepesekkel szembeni ön-
zésének volt némi valóságalapja, de ez talán nem is meglepő, ha arra gondolunk,
hogy idegenek költöztek falvaikba, s gyakran otthonaikba is.

A 600/1945. M.E. számú rendelet értelmében a Volkbund-tagok földje elkobzás-
ra került, amit a szövetség volt vezetői és agresszív tagjai sokszor erőszakkal pró-
báltak megakadályozni. Az „egymás közti földosztás” viszont már nem bizonyítható
ilyen egyértelműen. Mivel a törvény nem zárta ki a német nemzetiségűek részvétel-
ét a földosztásban, a német községekben ők is bekerültek a földosztó bizottságok-
ba. Az Országos Földbirtokrendező Tanács azonban igyekezett ezt meggátolni, ezért
ezen községekben a bizottságok munkáját felfüggesztette (Tóth 1993, 53).

Az önzés összefügg a fukarsággal, az pedig a pénzgazdálkodás sajátos módjá-
val. A szorgalmas munka jutalmáért kapott tallérokat a németek nem élték fel, ha-
nem összegyűjtötték. Takarékosan, szinte puritán módon éltek, a cél a tőketerme-
lés volt. A Dél-Dunántúlon élő német lakosságról azt írta Egyed Antal 1828-ban,
hogy többségük „a pénz gyűjtésére kapzsi”, a pompát nem szereti, a presztízsjavak-
ra nem fordít figyelmet (Solymár 1992, 354). Persze ez alól is voltak kivételek, ál-
talánosításokba veszélyes lenne bocsátkozni. Az viszont mindenestre elfogadható,
hogy a németektől a pénzgyűjtés és a takarékosság nem állt távol.

Szociálpszichológiai szempontból a jelenség több szálon is megmagyarázható.
Az egymás közti szolidaritás a „közös sors” következményeként is felfogható: „a fe-
nyegetettség hatására az azonos csoportba tartozó emberek a csoport árnyékába
menekülve keresnek védelmet”. Allport ehhez még hozzáteszi, hogy bár a „klikksze-
rű összetartás az üldözés eredményeként is kialakulhat, az üldözők sokszor a »klik-
kesedésben« jelölik meg az üldözés okát” (Allport 1977, 228). A telepeshelyzet min-
den bizonnyal hozzájárult az összetartozás érzésének megerősödéséhez, ami a ké-
sőbbiekben a kívülállókkal szembeni bizalmatlanság, s olykor önzés formájában is
megnyilvánult. Ugyanakkor a javakkal való takarékoskodás az idegen területen való
bizonyítani vágyás ösztönéből is kialakulhatott. 
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5. A „ravasz sváb”

A ravaszság a földbirtokok megszerzésének taktikájára vonatkozott legtöbbször: a
tudósítók szerint a svábok „fajtájukra jellemző ravaszsággal” (Szabad Szó, 1945.
augusztus 12.) „kiszimatolták” az elsüllyedő magyar falvakat, körbevették azokat,
majd felvásárolták a földeket (Háhn 2008). A ravaszság azonban több formában is
megnyilvánulhat a gazdálkodáshoz szükséges számítástól és taktikai fogásoktól a
törvények kijátszásáig, a csalásig és a kétszínűségig terjedően.

Allport szerint az idők folyamán a világon mindenütt azzal vádolták a legtöbbször
a gyűlölt idegen csoportokat, hogy alattomosak és csalók. Ez a „kettős morál” gya-
korlásából ered, nevezetesen abból, hogy a saját csoporton belül más normák ér-
vényesek, mint idegenekkel szemben. A csoport tagjai egymással szemben tisztes-
ségesen viselkednek, de a kívülállókkal való kapcsolataikra már nem mindig igaz
ez. Allport kifejti, hogy a tendencia súlyosbodik, ha az életben maradáshoz szüksé-
ges a ravaszság. A zsidókat hozza fel példaként, akik sokszor csak úgy tudták túl-
élni a pogromokat, ha csaltak, félrevezették üldözőiket (Allport 1977, 230—231). A
németek esetében is hasonló jelenségről lehetett szó a háború utáni években. Nem
állítom tehát, hogy vétlenek lettek volna illegális ügyletekben. Az azonban bizonyos,
hogy nem voltak olyan „sötét gazemberek”, mint amilyennek a sajtó bemutatta
őket. 

6. További következtetések

Az eddig tárgyalt sztereotípiák alapjaira utaló fejtegetések felfűzhetők egy közös
szál mentén: a német munkaerkölcs sajátosságainak megnyilvánulásaiként. A ma-
gyarországi német ajkú lakosság gazdasági magatartásának általános jegyei a kö-
vetkezők: szorgalom, takarékosság, munkacentrikus életvitel, jövedelmezőségre va-
ló törekvés, racionális és számító gazdaságszervezés, valamint viszonylag puritán
életmód. Az előítéletes szemlélődő mindebben hivalkodó gazdagságot, mohó ter-
jeszkedést, kapzsi fukarságot és alattomos mesterkedéseket láthat: a tiszta, ren-
dezett falvak nagy gangos házai elkülönülnek a szegényebb magyar falvak egysze-
rűbb épületeitől; a lakók már a környező településeken is földeket vásárolnak fel;
egyre csak gyarapodnak, miközben a magyarság fogy; a betelepülő székelyekkel
szemben elzárkóznak; csak a munkával vannak elfoglalva; ravaszak és furfangosak.
Az előítéletek kialakulását a jól észlelhető külső jegyek (pl. gazdagság megnyilvánu-
lási módjai), az ezekhez kapcsolódó esetleges irigység, a népcsoport zavaróan nagy
mérete és sűrűsége segítheti elő. A csoporttal szembeni előítélet ugyanakkor visz-
sza is hathat az adott közösségre, megerősítve a belső szolidaritás és a kettős mo-
rál működését.

A „sváb munkaerkölcs” további boncolgatása érdekes következtetésekhez ve-
zet. Kialakulásában minden bizonnyal szerepet játszott, hogy a 18. század folyamán
betelepülőknek idegen földön, hazájuktól távol kellett egzisztenciájukat megvalósí-
tani. Bizonyítaniuk kellett, egyrészt környezetüknek, másrészt saját maguknak, hogy
képesek a törökdúlta földeket felvirágoztatni. A frontier-spirit hatása munkaerköl-
csükön is nyomot hagyhatott, ami elsősorban szorgalmukban, munkabírásukban fe-
jeződött ki. A paraszti életmód pedig feltehetően tovább erősítette ezeket a jellem-
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zőket. Mindezek mellett egy további tényező is közrejátszhatott a sajátos gazdasá-
gi magatartás létrejöttében.

A magyarországi németek gazdálkodásáról szóló leírásokban sűrűn találkozha-
tunk olyan megjegyzésekkel mint például: „a munka hivatásként való megélése ér-
tékrendszerré nőtte ki magát” (Berzsenyi Dániel 1833-as tanulmánya, In Solymár
1992, 360); „a magyarországi német gazdálkodó számára a jövedelmezőség, és
annak fokozása volt a cél” (Tilkovszky 1997, 41); „minél több pénzbevételhez jutni
és minél kevesebbet kiadni” (Hofmann Pál írja Tevel nagyközség német lakosainak
pénzgazdálkodással kapcsolatos felfogásáról 1938-ban, In Solymár 1992, 381).

Akár Benjamin Franklin is nyilatkozhatott volna így — ha Max Weber A protestáns
etika és a kapitalizmus szelleme című művére gondolunk. A német tudós ebben a
könyvében a gazdasági tevékenység sajátosságai és a vallási orientáltság összefüg-
géseit világította meg. A „munka mint hivatás” minden protestáns irányzat közpon-
ti hittétele: az evilági, hivatás szerint végzett munka lett az egyetlen Istennek tet-
szőleges cselekedet. „A »hivatás« fogalmába tehát minden protestáns irányzat köz-
ponti hittétele fejeződik ki, mely nem ismeri el az evilági erkölcsiség túllicitálását
szerzetesi aszkézis révén, hanem kizárólag az evilági kötelességek teljesítésével tö-
rődik úgy, ahogyan ez megadatik az egyén egész életére szóló munkájában. E mun-
ka éppen ezért lesz hivatássá” (Weber 1982, 96).

A reformációval megszűnt a világ varázslat alóli feloldása, a jótettek már nem
biztosították az üdvözülést. Luther volt az első, aki szakított a katolikus egyház ed-
digi módszereivel, és az evilági munkavégzés jelentőségére hívta fel a figyelmet. A
kapitalizmus szelleméhez azonban a kálvinizmus nyitotta meg az utat, hangsúlyoz-
va a racionális életvezetés fontosságát és a rendszerré emelt tettek általi üdvözü-
lést. „A kálvinizmus istene nem egyes »jócselekedeteket« várt az övéitől, hanem a
rendszerré emelt tettek által üdvözülést (Werkheiligkeit). Szó sem volt itt a katoli-
kus, igazán emberi élet oda-visszájáról, a bűn, megbánás, gyónás, kiengesztelés,
újabb bűn vagy időleges büntetéssel letudott egyházi kegyelmi eszközökkel kiegyen-
lített szaldó menetérről. Így szüntették meg a mindennapi ember terv és rendszer
nélküli erkölcsi gyakorlatát s alakították ki az egész életvezetés következetes mód-
szerét” (Weber 1982, 162—163).

Tény, hogy a 18. században Magyarországra betelepített németek között protes-
tánsok is voltak. Kezdetben azonban főleg csak katolikusok települhettek át, mert
Bécs az állami hatalom meggyengülésétől félve óvakodott protestánsokat hozni ma-
gyar birtokokra. A század második felében már nem lehetett ezt a korlátozást fenn-
tartani, mert megnőtt a nemzetközi érdeklődés a német telepesek iránt (Manherz
1998, 19). A protestáns magyar urak földjeire szívesen is jöttek a lutheránus és a
kálvinista parasztok, hiszen nem kellett az ellenreformációtól tartaniuk. A bevándor-
lók többsége azonban katolikus vallású volt. Feltételezhető, hogy a protestáns (fő-
leg evangélikus) kisebbség munkaerkölcsének sajátosságai vallási orientáltságuk-
ból erednek. Ezzel magyarázható, hogy a hivatás fogalma náluk a lutheri tradiciona-
lista keretek között maradt: a racionalista életvezetés nem valósult meg hiánytala-
nul — az üzleti tisztesség és az aszketikus életvitel is olykor kívánnivalót hagyott ma-
ga után. „A lutheri »gratia amissibilis« (elveszett üdvösség), mely bűnbánat útján
mindenkor visszanyerhető volt, nem tartalmazott önmagában semmiféle ösztönzést
[...] az etikailag teljes élet rendszeres, racionális kialakítására. Ennek megfelelően
a lutheri vallásosság töretlenül meghagyta az ösztönös cselekvés és a naiv érzelmi
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élet természetes vitalitását, s nem késztetett örökös önellenőrzésre és az élet terv-
szerű rendszabályozására úgy, ahogyan a kálvinizmus zord tanítása” (Weber 1982,
178, 180).

Ez a téma további kérdéseket vet fel — mint például a katolikus telepesek gaz-
dasági magatartásának az értelmezése —, amelyek megválaszolására most nem te-
szek kísérletet, mert a probléma kifejtése részletesebb és hosszadalmasabb meg-
közelítést igényel. Itt csak arra akartam rámutatni, hogy a gazdasági mentalitáson
alapuló sztereotípiák gyökerei milyen mélyről eredhetnek.

7. Összegzés

1945-ben véget ért a második világháború, de a pusztítás okozta sebek még nem
gyógyultak be az ország testén. Eljött a leszámolások ideje, megkezdődött a hábo-
rús bűnösök utáni hajsza. A földkérdés is megoldásra várt, a nagybirtokokat meg
kellett szüntetni, a földteleneket pedig földhöz kellett juttatni. A székely menekültek
elhelyezése is teherként nehezedett az ország vállára. Többrétű volt tehát a problé-
ma, amelynek megoldása nem tűrt halasztást. A feszült helyzetben igazságos dön-
tés helyett csak álmegoldás születhetett: a magyarországi németségnek a kollektív
felelősség elve alapján való kitelepítése.

Ez azonban nehezen volt összeegyeztethető az ebben az időszakban oly gyakran
hangoztatott demokratikus eszmékkel. A disszonancia feloldásaként torzított világ-
kép jött létre, egy olyan kreált valóság, amely összeegyeztethetetlen dolgokat illeszt
egymáshoz a realitás meghamisítása révén. Aronson, amerikai szociálpszichológus
szerint a kognitív disszonancia „feszültségállapot, amely mindannyiszor fellép, vala-
hányszor az egyénnek két, egymással pszichológiailag összeegyeztethetetlen tudat-
tartalma (gondolata, attitűdje, nézete, véleménye) van” (Aronson 1978, 110). Ez a
feszültség igen kellemetlen, ezért az egyén igyekszik azt csökkenteni. A disszonan-
cia redukciója az egyén pozitív önképének a fenntartása miatt is szükséges: el kell
hitetnie magával, hogy cselekedetei, döntései helyesek. Ezt megvalósíthatja úgy is,
hogy egyik vagy mindkét tudattartalmat módosítja, például meggyőzi magát arról,
hogy áldozata rossz, gonosz és megvetendő személy, s így a kegyetlen cselekedet
indoklást nyer (Aronson 1978, 138). Ennek egyik formája közösségi szinten a nép-
csoportokról alkotott előítéletek kialakítása, majd a sajtón keresztül történő propa-
gálása, ahogy ez 1945-ben a magyarországi németekre vonatkozóan is megtörtént.
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JUDIT HAHN

IN THE TRACK OF STEREOTYPES AND PREJUDICES: HUNGARIAN GERMANS IN 1945

One of the most swirling milestones of the Hungarian nationality policy is the
period between 1945-1948. Population exchange of that time forced the
ethnic groups to leave their homes and to move to foreign territories. The
government's plan was to serve several problems with re-settlements: solving
the land issue, removal of Germans accused of collective liability, positioning
of refugees, and fulfilment of the Agreement on Czechoslovak-Hungarian popu-
lation-exchange.

At the preparation of the resettlement perhaps those economy- and politi-
cy-based stereotypes played a major role that were created on Germans as an
ethnic group by 1945. This is why it is worth of examining the possible roots
of prejudice felt toward the Germans, the basis being the main media of for-
ming contemporary public opinion, the press. The author in her study exami-
nes the creation of economic prejudice.
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