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A né me tek el ül dö zé se Ma gyar or szág ról
és be il lesz ke dé sük a meg osz tott
Né met or szág ba
Okok, fo lya matok, ered mények

1.

„Így tör tént hát akit ott hon akar tak tar ta ni ott hon is ma radt de min ket sze gé nye ket el -
ül döz tek, it ten van hát ip peg a fele a fele meg oda ha za én meg hát min dig azt gon do -
lom, ha van igas ság ak kor ta lán vissza me he tünk drá ga ha zánk ba, mert az tat so ha -
sem fe led hes sük.”1

Az idé zet egy 1947. áp ri lis 11-én meg je lent le vél bõl szár ma zik, a Ma gyar -
or szá gon szü le tett és 1944-ig ott is dol go zó nép raj zos, Eu gen Bo no mi2 ha son -
ló le ve le ket tar tal ma zó gyûj te mé nyé nek ré sze. Azt nem tud juk, hogy a le ve -
let ki írta, de azért ma gá ban a le vél ben akad egy-két uta lás. Az író ja egy fér je -
zett kö zép ko rú asszony, aki ma gát „sváb”-nak tart ja, két le ány gyer mek any ja,
a di a lek tus ból pe dig arra kö vet kez tet he tünk, hogy Bu da pest kör nyé ké rõl,
 talán Bu da örs rõl szár ma zik. Ami kor a le ve lét írta, Né met or szág dél nyu ga ti
ré szén, ta lán Észak-Würt tem berg ben élt.

1 Eu gen Bo no mi: Mein Bri ef wech sel mit he i mat vert ri e be nen De uts chen aus dem Of ner Berg -
land/Un garn. [Le ve le zé sem a Bu dai-hegy ség/Ma gyar or szág te rü le té rõl el ül dö zött né me tek -
kel.] In: Würt tem ber gis ches Jahr buch für Volks kun de 5 (1961/64), 157–187. o., itt 180. o. és k.

2 A té má hoz kap cso ló dó an lásd: An ton Taf fer ner: Dr. Eu gen von Bo no mi (1908–1979)
zum Ge dächt nis. [Dr. Eu gen von Bo no mi (1908–1979) em lé ke ze te.] In: Jahr buch für ost de -
uts che Volks kun de 23 (1980), 280–302. o.; Eu gen Bo no mi: Mein Weg als Volks kund ler.
[Nép raj zos ként bej árt utam.] In: Jahr buch für ost de uts che Volks kun de 8 (1964), 272–289. o.;
Eu gen Bo no mi: Me i ne Ge währs le u te im Of ner Berg land in Un garn. [Adat köz lõ im Ma -
gyar or szág ról, a Bu dai-hegy ség bõl.] In: Jahr buch für ost de uts che Volks kun de 17 (1974),
51–86. o.



A le vél kér de zés re ösz tö nöz. Mi tör tént, hogy e sváb asszony 1947-ben
nem a bu dai he gyek kö zül, ha nem a né met Dél nyu gat ról írt Bo no mi nak? Mi -
ért is „ül döz ték el” – amint írja – a cím zett hez ha son ló an csa lád já val együtt
Ma gyar or szág ról? Mi nek kö szön he tõ, hogy vele el len tét ben még is sok sváb
Ma gyar or szá gon ma rad ha tott, ami mi att „it ten van hát ip peg a fele a fele meg
oda ha za”? Hová ér kez tek a ki u ta sí tot tak? Je len ta nul mány elsõ ré sze ezek re
a kér dé sek re ke re si a vá laszt. Rá sze ret nénk vi lá gí ta ni a né me tek má so dik
 világháborút kö ve tõ ma gyar or szá gi el ül dö zé sé nek el ha tá ro zá sá ra, kon tex tu -
sá ra, kö rül mé nye i re.

Te hát amíg pil lan tá sun kat elõ ször az 1947, vagy is a le vél kel te zé sét meg -
elõ zõ idõk re vet jük, ad dig a ta nul mány má so dik ré sze az ezt kö ve tõ idõ szak ra 
vo nat ko zó kér dé se ket vet fel. Tel je sült-e a le vél író já nak a vá gya, vissza tér he -
tett-e sze re tett ha zá já ba? Mi ként ala kult az õ sor sa, a csa lád jáé, a több ezer ma -
gyar or szá gi me ne kül té és el ül dö zöt té? Meg tör tént-e „ha ma ro san a vi szont lá -
tás sze re tett ha zánk ban”, vagy pe dig egy olyan hosszú fo lya mat kö vet ke zett
be, mely nek so rán a régi ha zát a szí vek ben õriz ve az érin tet tek új ha zát épí tet -
tek fel Né met or szág ban? A ma gyar or szá gi me ne kül tek és el ül döz öt tek né -
met or szá gi be il lesz ke dé sé nek stá ci ó it el sõ sor ban az õ szem szö gük bõl áb rá -
zol juk és ha son lít juk össze Né met or szág kü lön bö zõ vi dé ke in.

A ta nul mány két ré szét a bu dai he gyek kö zül szár ma zó sváb asszony pél -
da ér té kû tör té ne te köti össze egy más sal, va la mint a ma gyar or szá gi ki te le pí tés 
sa já tos vo ná sá nak kér dé se – „it ten van hát ippeg a fele a fele meg odahaza”.

2.

Az elsõ vi lág há bo rút kö ve tõ nagy te rü let vesz te sé ge ket sem mis sé te en dõ, 
a sok né pet ma gá ban fog la ló ma gyar ál lam po li ti ká ja a har min cas évek ben
a nem ze ti szo ci a lis ta né met bi ro da lom felé kö ze le dett.3 Ez ja vá ra szol gált a je -
len tõs, mint egy fél mil li ós né met né pes ség nek, amely az or szág több, egy más -
sal nem össze füg gõ te rü le tén te le pe dett le. Az 1940. au gusz tus 30-i bé csi dön -
tés sel az 1938-ban ala pí tott Volks bund der De uts chen in Un garn le gi tim ve ze -
tõ je lett. A nem ze ti szo ci a lis ta né met bi ro da lom ve re sé gé vel a nép cso port
vé del me is meg szûnt.
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3 Vö.: Hol ger Fis cher, Kon rad Gün disch köz re mû kö dé sé vel: Eine kle i ne Ges chich te Un garns.
[Ma gyar or szág rö vid tör té ne te.] Frank furt am Main, 1999.; Nor bert Span nen ber ger: Der 
Volks bund der De uts chen in Un garn 1938–1944 un ter Hort hy und Hit ler. [A Volks bund der De -
uts chen in Un garn 1938 és 1944 kö zött, Hort hy és Hit ler ide jé ben.] Mün chen, 2002.



Mi u tán Ro má nia 1944 au gusz tu sá ban be kö vet ke zett át ál lá sa a szö vet sé -
ge sek ol da lá ra a szov jet csa pa tok szá má ra egé szen a ma gyar ha tá rig sza bad dá
tet te az utat, a nép cso port ve ze té se a bi ro dal mi né me tek kel kö zö sen eva ku á ci -
ós ter ve ket ké szí tett.4 A ke le ti te rü le tek rõl már szep tem ber ben út nak in dul -
tak a me ne kül tek ka ra ván jai. Ba ra nya terv sze rû eva ku á lá sa ok tó ber má so dik
fe lé ben kez dõ dött meg. En nek el le né re a la kos ság ke vés haj lan dó sá got mu ta -
tott ott ho na el ha gyá sá ra. A há bo rú vé gé ig kö rül be lül hat van ezer né met hagy -
ta el az or szá got. „Vad ül dö zé sek re”, ami lye nek Len gyel or szág ban és Cseh -
szlo vá ki á ban a há bo rú utol só hó nap ja i tól egé szen 1945 nya rá ig zaj lot tak,
 Magyarországon nem ke rült sor. Ez zel szem ben más dél ke let-eu ró pai or szá -
gok hoz ha son ló an Ma gyar or szág ról is mint egy hat van öt ezer em bert de por -
tál tak mun ka erõ ként a Szov jet uni ó ba.5

Az 1945. esz ten dõ jú li u sá ban és au gusz tu sá ban meg tar tott pots da mi kon -
fe ren ci án a „há rom nagy”, az Egye sült Ál la mok, Nagy-Bri tan nia és a Szov jet -
unió hosszas vi ták után meg egye zett egy jegy zõ könyv ben. Ez ki emel ke dõ je -
len tõs ség gel bír, s nem csu pán Né met or szág jö võ jét il le tõ en.6 A XIII. cik kely
a kö vet ke zõ ket tar tal maz za: „A há rom kor mány [...] el is me ri, hogy a Len gyel -
or szág ban, Cseh szlo vá ki á ban és Ma gyar or szá gon ma radt né met né pes sé get
vagy an nak ré sze it vissza kell te le pí te ni Né met or szág ba. Meg egyez nek, hogy
min den át te le pí tés nek, ame lyik maj dan meg tör té nik, rend ben és hu má nus
mó don kell le zaj la nia”. Az eu fe misz ti ku san át te le pü lés nek ne ve zett el ül dö zés
konk rét ki vi te le zé sé re vo nat ko zó ter vek ki dol go zá sát a Szö vet sé ges El le nõr zõ
Ta nács ra bíz ták, amely az el kép ze lé se it 1945. no vem ber 20-án ter jesz tet te elõ.
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4 Vö.: The o dor Schi e der et al. (szerk.): Das Schick sal der De uts chen in Un garn Do ku men ta ti on
der Vert re i bung der De uts chen aus Ost-Mit te le u ro pa. [A né me tek sor sa Ma gyar or szá gon. A né -
me tek Ke let-Kö zép-Eu ró pá ból való el ül dö zé sé nek do ku men tá ci ó ja.] II. kö tet. Bun des -
mi nis te ri um für Ver tri ebe ne, Flücht lin ge und Kri egs ges chä dig te. Bonn, 1956. Ndr. Mün -
chen, 1984, 32E-72E o. A do ku men tá ció ge ne zi sé rõl lásd: Mat hi as Beer: Im Span nungs -
feld von Po li tik und Ze it ges chich te. Das Groß fors chungsp ro jekt „Do ku men ta ti on der
Vert re i bung der De uts chen aus Ost-Mit te le u ro pa”. [A po li ti ka és a kor tör té net fe szült ség -
me ze jén. „A né me tek Ke let-Kö zép-Eu ró pá ból való el ül dö zé sé nek do ku men tá ci ó ja” ku ta -
tá si pro jekt] In: Vi er tel jahrs hef te für Ze it ges chich te 46 (1998),  345–389. o.

5 Das Schick sal (lásd 4. láb jegy zet), 41E-44E o., va la mint a kö tet töb bi ta nú val lo má sa. To váb -
bá: A ma gyar or szá gi né me tek el hur co lá sa 1944/45-ben. Do ku men tum kö tet. Bu da pest, 1990.

6 Fritz Fa ust: Das Pots da mer Ab kom men und se i ne völ ker recht li che Be de u tung. [A pots da mi egyez -
mény és nem zet kö zi jogi je len tõ sé ge.] 4., át dol go zott ki adás. Frank furt am Main, 1969.;
Wolf gang Benz: Pots dam 1945. Be sat zungs herrs chaft und Ne u a uf bau im Vi er-Zo nen-De utsch -
land. [Pots dam, 1945. Meg szál ló ha ta lom és új já épí tés a négy öve zet re osz tott Né met or -
szág ban.] Mün chen, 1986.; Bor is Me iss ner et ali. (szerk..): Das Pots da mer Ab kom men.
[A pots da mi egyez mény.] Bécs, 1996.



Ezek sze rint Ma gyar or szág ról 1945 de cem be re és 1946 au gusz tu sa kö zött kel -
lett vol na fél mil lió né me tet az ame ri kai meg szál lá si öve zet be szál lí ta ni.7

A XIII. cik kely ren del ke zé se i ben föl le het is mer ni azt az el vet, amely a má -
so dik vi lág há bo rú gyõz tes nagy ha tal ma it a há bo rú utá ni új eu ró pai rend ki ala kí -
tá sa fö löt ti el mél ke dé se ik ben ve zé rel te – az et ni ka i lag tisz ta nem zet ál lam el vét. 
A szö vet sé ge sek, ki vált képp Nagy-Bri tan nia, már a má so dik vi lág há bo rú alatt
úgy vél ték, hogy Eu ró pa bé ké jét csak ez a 19. szá zad ba vissza nyú ló el kép ze lés
biz to sít hat ja.8 En nek az elv nek a 20. szá za di eu ró pai tör té ne lem ben újra és újra
a ki sebb sé gek vál tak ál do za ta i vá, le gyen szó akár az 1912–13-as Bal kán-há bo -
rúk át te le pí té se i rõl, akár az 1923-as la u san ne-i szer zõ dés ér tel mé ben vég re haj -
tott gö rög–tö rök la kos ság cse ré rõl, akár a szov jet ha tal mi szfé rá ban le zaj lott ki te -
le pí té sek rõl, át te le pí té sek rõl de por tá lá sok ról, vagy akár a nem ze ti szo ci a liz mus
ide jén tör tént, a meg sem mi sí tés po li ti ká já hoz9 kap cso ló dó nagy sza bá sú né pes -
ség-el to ló dá sok ról. Vég ered mény ben ebbe a hosszan el nyú ló lán co lat ba ta go -
zó dik be a né met la kos ság nak a bi ro da lom ke le ti te rü le te i rõl, il let ve a né met ki -
sebb ség nek egy sor ke let- és dél ke let-eu ró pai or szág ból való, a pots da mi kon fe -
ren ci án el ha tá ro zott el ül dö zé se.10
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7 Plan der Um si ed lung der aus Ös ter re ich, der Tsche chos lo wa kei, Un garn und Po len aus -
ge wi e se nen de uts chen Be völ ke rung nach den vier Be sat zung szo nen De utsch lands.
[Az Auszt ri á ból, Cseh szlo vá ki á ból, Ma gyar or szág ról és Len gyel or szág ból a Né met or szág 
négy meg szál lá si öve ze té be ki te le pí tett né me tek le te le pí té sé nek ter ve.] In: Dek la ra ti o nen,
Ge set ze, Be feh le. Ber lin, 1946. 65. o. és k.; Kla us-Di et mar Hen ke: Der Weg nach Pots dam.
Die Al li i er ten und die Vert re i bung. [Az út Pots dam ba. A szö vet sé ge sek és az el ül dö zés.]
In: Wolf gang Benz (szerk.): Die Vert re i bung der De uts chen aus dem Os ten. Ur sa chen, Ere ig nis se,
Fol gen. Frank furt am Main, 1985. 49–69. o.; Det lef Bran des: Großb ri tan ni en und se i ne os te u -
ro pä is chen Al li i er ten 1939–1943. Die Re gi e run gen Po lens, der Tsche chos lo wa kei und Ju gos la wi ens
im Lon do ner Exil vom Kri eg sa usb ruch bis zur Kon fe renz von Te he ran. [Nagy-Bri tan nia és ke -
let-eu ró pai szö vet sé ge sei 1939–1943. Len gyel or szág, Cseh szlo vá kia és Ju gosz lá via lon do -
ni emig ráns kor má nyai a há bo rú ki tö ré sé tõl a te he rá ni kon fe ren ci á ig.] Mün chen, 1988.

8 Eu ge ne Ku lis cher: Eu ro pe on the Move. War and Po pu la ti on Chan ges, 1917–47. [Eu ró pa moz -
gás ban. Há bo rú és nép es ség cse re, 1917–1947.] New York, 1948.; Mi cha el R. Mar rus: The 
Un wan ted Eu ro pe an Re fu ge es in the Twen ti eth Cen tu ry. [Nem kí vá na tos me ne kül tek Eu ró pá -
ban a hu sza dik szá zad ban.] Ox ford, New York, 1985.; Hans Lem berg: „Eth nis che Sä u be -
rung”. Ein Mit tel zur Lö sung von Na ti o na li tä tenp rob le men? [„Et ni kai tisz to ga tás”.
A nem ze ti sé gi prob lé mák meg ol dá sá nak esz kö ze?] In: Aus Po li tik und Ze it ges chich te B 46
(1992), 27–38. o.; Nor man M. Na i mark: Fi res of Hat red. Eth nic Cle an sing in the 20th Cen tu ry.
[A gyû lö let tü zei. Et ni kai tisz to ga tás a 20. szá zad ban.] Lon don, 2001.

9 Götz Aly : „End lö sung”. Völ ker vers chi e bung und der Mord an den eu ro pä is chen Ju den. [„Vég sõ meg -
ol dás”. A né pek át he lye zé se és az eu ró pai zsi dók meg gyil ko lá sa.] Frank furt am Main, 1998.

10 Um si ed lung, Flucht und Vert re i bung der de uts chen als in ter na ti o na les Prob lem. Zur Ges chich te ei nes eu -
ro pä is chen Irr wegs. [A né me tek át te le pí té se, me ne kü lé se és el ül dö zé se mint nem zet kö zi prob -
lé ma. Egy eu ró pai té vút tör té ne té rõl.] Ki ad ta Haus der He i mat Ba den-Würt tem berg a ba -
den-würt tem ber gi Kul tu rá lis, If jú sá gi és Sport mi nisz té ri um meg bí zá sá ból. Stutt gart, 2002.



Föl ve tõ dik a kér dés, hogy mi ért ép pen eb bõl a há rom or szág ból – Len -
gyel or szág ból, Cseh szlo vá ki á ból és Ma gyar or szág ról – „te le pí tet ték át” a né -
me te ket. Len gyel or szág ese té ben az ok a ha tá rok nak a szö vet sé ge sek ál tal el -
ha tá ro zott nyu ga ti irá nyú el to lá sa volt.11 A ke le ten el vesz tett te rü le te kért,
ame lyek már az 1939-es Hit ler-Sztá lin pak tum ban a Szov jet uni ó hoz ke rül -
tek, Len gyel or szá got nyu ga ton kár pó tol ták a Né met or szág tól le vá lasz tott ré -
szek kel. A ha tá rok el to ló dá sá hoz kap cso ló dott a la kos ság el to ló dá sa.12 Cseh -
szlo vá kia a vi ta tott né met-cseh ha tár men ti te rü le tek, a Szu dé ta-vi dék mi att
ke rült be a XIII. cik kely be.13 Az ott több ség ben lévõ né met la kos sá got a cse -
hek és a szö vet sé ge sek za va ró té nye zõ ként ér té kel ték, a hely ze tet az el ül dö -
zés ré vén vél ték jó nak meg ol da ni. Ám Ma gyar or szág ese té ben mind ez nem
ér vé nyes. Az or szág ha tá rai a má so dik vi lág há bo rú után is lé nye gé ben meg -
egyez tek a Tri a non ban meg ál la pí tott ha tá rok kal. Ma gyar or szág nem volt ha tá -
ros Né met or szág gal, ha tá rai men tén nem élt nagy, egy be füg gõ tö meg ben né -
met ki sebb ség. Ám Ma gyar or szág nem csak eb bõl a szem pont ból ki vé tel.14

Az or szág Dél ke let-Eu ró pa egyet len olyan ál la ma, ahol je len tõs né met ki -
sebb ség élt, s a pots da mi szer zõ dés XIII. cik ke lye név sze rint is meg em lí ti. Rá -
adá sul Ma gyar or szág az egyet len olyan „el len sé ges or szág”, vagy is má so dik
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11 Her mann Graml: Die Al li i er ten und die Te i lung De utsch lands. Konf lik te und Ents che i dun gen
1941–1948. [A szö vet sé ge sek és Né met or szág fel osz tá sa. Konf lik tu sok és dön té sek
1941–1948.] Frank furt am Main, 1985.

12 Kla us-Di et mar Hen ke: Der Weg nach Pots dam. Die Al li i er ten und die Vert re i bung.
[Az út Pots dam ba. A szö vet sé ge sek és az el ül dö zés.] In: Wolf gang Benz (szerk.): Die Vert re -
i bung der De uts chen aus dem Os ten. Ur sa chen, Ere ig nis se, Fol gen. Frank furt am Main, 1985.
49–69. o.; Det lef Bran des: Großb ri tan ni en und se i ne os te u ro pä is chen Al li i er ten 1939–1943. Die
Re gi e run gen Po lens, der Tsche chos lo wa kei und Ju gos la wi ens im Lon do ner Exil vom Kri eg sa usb ruch
bis zur Kon fe renz von Te he ran. [Nagy-Bri tan nia és ke let-eu ró pai szö vet sé ge sei 1939–1943.
Len gyel or szág, Cseh szlo vá kia és Ju gosz lá via lon do ni emig ráns kor má nyai a há bo rú ki tö -
ré sé tõl a te he rá ni kon fe ren ci á ig.] Mün chen, 1988.; W³odzi mi erz Bo ro dzi ej, Hans Lem -
berg (szerk.): Die De uts chen öst lich von Oder und Ne i ße 1945–1950. Do ku men te aus pol nis chen
Ar chi ven. [Né me tek az Ode rá tól és a Ne i ßé tól ke let re, 1945–1950. Do ku men tu mok len -
gyel le vél tá rak ból.] 1. kö tet. Mar burg, 2000.

13 Det lef Bran des: Der Weg zur Vert re i bung 1938–1945. Plä ne und Ents che i dun gen zum ‘Trans fer’
der De uts chen aus der Tsche chos lo wa kei und aus Po len. [Az el ül dö zés hez ve ze tõ út 1938–1945.
A né me tek cseh or szá gi és len gyel or szá gi ‘transz fe ré vel’ kap cso la tos ter vek és ha tá ro za -
tok.] Mün chen, 2001.

14 Det lef Bran des et ali (szerk.): Erz wun ge ne Tren nung. Vert re i bun gen und Aus si ed lun gen aus der
Tsche chos lo wa kei 1938–1947 im Verg le ich mit Po len, Un garn und Ju gos la wi en. [Kény sze rû vá -
lás. Ül dö zé sek és ki te le pí té sek Cseh szlo vá ki á ban és Cseh szlo vá ki á ból 1938–1947 kö zött,
össze vet ve Len gyel or szág gal, Ma gyar or szág gal és Ju gosz lá vi á val.] Es sen, 1999.; Ri chard
G. Plasch ka (szerk.): Na ti o na le Fra ge und Vert re i bung in der Tsche chos lo wa kei und Un garn
1938–1948. [Nem ze ti kér dés és el ül dö zés Cseh szlo vá ki á ban és Ma gyar or szá gon,
1938–1948.] Ak tu el le Fors chun gen, Bécs, 1997.



vi lág há bo rús vesz tes, amely nek a szö vet sé ge sek a XIII. cik kely ré vén biz to sít -
ot ták, hogy ki te le pít hes se né met ki sebb sé gét.

A „ma gyar eset nek” már a pots da mi jegy zõ könyv ben meg nyil vá nu ló kü -
lön le ges sé gé nek ösz tön zõ ül kel lett vol na hat nia a ma gya rok ra a dön té si fo lya -
mat ban kialakult spe ci á lis sze rep re vo nat ko zó kér dé sek föl ve té sé ben. A leg -
utób bi idõ kig azon ban en nek ép pen az el len ke zõ jét ta pasz tal hat tuk. A XIII.
cik kely in kább a ma gyar tör té net írás ban lét re jött és ma ka csul vé del me zett
„pots da mi le gen da” alap ját je len tet te.15 A szö vet sé ge sek aka ra tá nak en ge del -
mes ked ni kel lett; erre hi vat koz va vi tat ták év ti ze de kig a ma gyar po li ti ka fe le -
lõs sé gét a né met ki sebb ség egy ré szé nek el ül dö zé sé ben. A leg újabb ku ta tás
azon ban be bi zo nyí tot ta, hogy ez a faj ta fel fo gás le gen da, egy adott idõ szak -
hoz kö tött, na ci o na lis ta-ide o lo gi kus ala pon álló szem lé let.16

A ma gyar kül ügy mi nisz ter 1945 má ju sá ban, te hát jó val a pots da mi kon fe -
ren cia elõtt ke re sett fel brit dip lo ma tá kat, hogy ki pu ha tol ja, mit szól na a brit kor -
mány kétszáze zer ma gyar or szá gi sváb Né met or szág ba való ki te le píté sé hez. 17
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15 Kat rin Sitz ler, Ger hard Se e wann: Na ti o na li tä ten po li tik und Ges chichtssch re i bung. Zur Re in -
terp re ta ti on der Ges chich te der de uts chen Min der he it Un garns in den Jah ren 1938–1948.
[Nem ze ti sé gi po li ti ka és tör té net írás. A ma gyar or szá gi né met ki sebb ség 1938–1948 kö zöt ti
tör té ne té nek re in terp re tá ci ó já ról.] In: Sü dos te u ro pa 37 (1988), 142–170. o.; uõ.: Ak tu el le Stim -
men zur Vert re i bung aus Un garn. [Ak tu á lis han gok a ma gyar or szá gi ki te le pí té sek rõl.] In:  -
Deutschland und se i ne Nach barn. Fo rum für Kul tur und Po li tik H. 18 (1997), 5–39. o.

16 Ba logh Sán dor: A né met nem ze ti sé gû la kos ság ki te le pí té se Ma gyar or szág ról a má so dik vi -
lág há bo rú után. In: An na les Uni ver si ta tis Sci en ti a rum Bu da pes ti en sis de Ro lan do Eöt vös no mi na -
te. Sec tio his to ri ca 22 (1982), 221–250. o.; Fe hér Ist ván: A ma gyar or szá gi né me tek ki te le pí té se
1945–1950. Bu da pest, 1988.; Tóth Ág nes: Mig ra ti o nen in Un garn 1945–1948. Vert re i -
bung der Un garn de uts chen, Bin nen wan de run gen und slo wa kisch-un ga ris cher Be völ ke -
rung sa us ta usch. Mün chen, 2001. Az ere de ti ma gyar nyel vû ki adás: Te le pí té sek Ma gyar or -
szá gon 1945–1948 kö zött: a né me tek ki te le pí té se, a bel sõ nép moz gá sok és a szlo vák–ma -
gyar la kos ság cse re össze füg gé sei. Kecs ke mét, 1993.; To váb bi ki ad vá nyok: Sitz ler,
Se e wan, Ak tu el le Stim men (lásd 15. láb jegy zet), Krisz ti na Kal te nec ker: Das Di lem ma
der Mas sen haf ten oder volls tän di gen Zwang sa us si ed lung der De uts chen aus Un garn.
Die Ents te hungs ges chich te der Re gi e rungs ve rord nung Nr. 12.330/1945 MP. [A né me tek 
Ma gyar or szág ról való tö me ges, il let ve tel jes kény szer-ki te le pí té sé nek di lem má ja.
A 12.330/1945 MP szá mú kor mány ren de let ke let ke zé se.] In: Jahr buch für de uts che und os te u -
ro pä is che Volks kun de 44 (2001), 35–97. o.

17 Fo re ign Re lat ions of the Uni ted Sta tes. Dip lo ma tic Pa per 1945. [Az Egye sült Ál la mok kül kap cso -
la tai. Dip lo má ci ai irat 1945.] 4. kö tet: Eu ro pe. Whas hing ton, 1969. 928–952. o.; Step hen
Ker tész: The Ex pul si on of the Ger mans from Hun ga ry: A Stu dy in Post war Dip lo ma cy. [A né me -
tek ki ûzé se Ma gyar or szág ról. Ta nul mány a há bo rú utá ni dip lo má ci á ról.] In: Re vi ew of Po li -
tics 15 (1953), 179–208. o.; Ger hard Se e wann: Der Vert re i bungsp ro zeß in und nach dem
Zwe i ten Weltk ri eg aufg rund bri tis cher Qu el len. [Az el ül dö zés fo lya ma ta a má so dik vi lág -
há bo rú ide jén és után, brit for rá sok alap ján.] In: uõ.. (szerk.): Mig ra ti o nen und ihre Aus wir -
kun gen. Das Be is pi el Un garn 1918–1945. Mün chen, 1997. 55–89. o.



Ké rel mé vel, ame lyet a ma gyar kor mány a né met la kos ság tá bo rok ba in ter ná lá -
sá val is alá tá masz tott, a Szö vet sé ges El le nõr zõ Bi zott ság hoz uta sít ot ták. Ez zel
a ma gyar kor mány za ti kö rök kez de mé nye zé sé re le he tõ vé vált Ma gyar or szág
fel vé te le a pots da mi szer zõ dés XIII. cik ke lyé be.

A ma gyar kor mány kö rök kel és a szö vet sé ge sek kel foly ta tott be szél ge té -
sek bõl meg is mer het jük a sváb kér dés egyéb ként Ma gyar or szá gon is vi ta tott
meg ol dá sá nak mo tí vu ma it.18 Ezek el sõ sor ban tár sa dal mi-gaz da sá gi okok ra
ve zet he tõk vissza. A je len tõs bel sõ ván dor lás sal járó föld re form mal a föld nél -
kü li ma gyar la kos ság igé nye it akar ták ki elé gí te ni. E tény nek a né me tek ki te le -
pí té sé vel fön nál ló össze füg gé sé re utal pél dá ul a Nem ze ti Pa raszt párt tit ká rá -
nak 1945 áp ri li si ki je len té se: „A svá bo kat egy tõl-egyig ki kell te le pí te ni az or -
szág ból”.19 A ki te le pí té si ter ve ze tek má sod sor ban egy, a tár sa dal mi-gaz da sá gi
té nye zõ vel szo ros kap cso lat ban álló kül po li ti kai kom po nens re utal nak. A ma -
gyar kor mány nak föld re volt szük sé ge a szom szé dos or szá gok ból me ne kült il -
let ve át te le pí tett ma gya rok szá má ra. Kü lö nö sen nagy hang súly he lye zõ dik az
er dé lyi szé ke lyek re és a Cseh szlo vá kia szlo vák te rü le te i rõl szár ma zó ma gya -
rok ra. Igaz, a szö vet sé ge sek vissza uta sít ot ták Cseh szlo vá kia ké ré sét, hogy ma -
gyar la kos sá gát a gyõz tes ha tal mak hoz zá já ru lá sá val ül döz hes se el. A meg ol -
dást ezu tán a köl csö nös la kos ság cse ré re vo nat ko zó szer zõ dés ben ta lál ták
meg, ame lyet Cseh szlo vá kia és Ma gyar or szág 1946 feb ru ár já ban írt alá.20

A ma gyar kor mány ki te le pí té si ter vei vé gül egy ha tá ro zott, az et ni ka i lag tisz ta 
nem zet ál lam esz mé je mel lett el kö te le zett na ci o na lis ta-so vi nisz ta kom po -
nenst is fel mu tat nak. 1945 de cem be ré ben az ak ko ri új já épí té si mi nisz ter,
 Antall Jó zsef ki je len tet te: „Nem zet po li ti kai szem pont ból két ség te len, hogy
Ma gyar or szág ér de ke, hogy a né me tek mi nél na gyobb szám ban hagy ják el az
or szá got. Soha nem lesz már ilyen le he tõ sé günk, hogy a né me tek tõl meg sza -
ba dul junk.”21 A kol lek tív bû nös ség el mé le té vel meg tûz delt fen ti té nye zõk
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18 Tóth Ág nes (lásd 16. láb jegy zet) gon do lat me ne tét kö ve tem.
19 Fe hér: Ki te le pí tés (lásd 16. láb jegy zet), 34. o.
20 Sán dor Ba logh: A ma gyar–cseh szlo vák la kos ság cse re-egyez mény, 1946. feb ru ár 27. In:

An na les Uni ver si ta tis Sci en ti a rum Bu da pes ti en sis de Ro lan do Eöt vös no mi na te. Sec tio His to ri ca
21 (1988), 367–404. o.; Kor buly De zsõ: Der tsche chos lo wa kisch-un ga ris che Be völ ke -
rung sa us ta usch und die Um si ed lung der De uts chen aus Un garn nach dem Zwe i ten
Weltk ri eg. [A cseh szlo vák–ma gyar la kos ság cse re és a né me tek át te le pí té se Ma gyar or szág -
ról a má so dik vi lág há bo rú után.] In: Sü dost de uts ches Ar chiv 26/27 (1983/84), 152–164. o.;
Tóth (lásd 16. láb jegy zet), 177–196. o.

21 Se e wann: Vert re i bungsp ro zess (lásd 17. láb jegy zet), 73. o.; vö.: Chris ti an Ger lach, Götz
Aly: Das letz te Ka pi tel. Re al po li tik, Ide o lo gie und der Mord an den un ga ris chen Ju den 1944/45.
[Az utol só fe je zet. Re ál po li ti ka, ide o ló gia és a ma gyar zsi dók meg gyil ko lá sa 1944/45.]
Stutt gart, Mün chen. Kü lö nö sen 430–433. o.



különféle súlyozása nem csupán a különféle kitelepítési tervek létét
magyarázza, hanem felvilágosítást nyújt arról is, hogy a döntési folyamat
során miért jelentek meg különbözõ számok a kitelepítendõ személyek
körének nagyságáról, valamint a kitelepítési folyamat specifikus, regionálisan 
eltérõ lezajlásáról.

A ma gyar kor mány az 1945. de cem ber 22-i ki te le pí té si ren de let tel te -
rem tet te meg a ki te le pí ten dõ sze mé lyek kö ré re vo nat ko zó jogi fel té te le ket.
Ezt egé szí tet te ki az 1946. ja nu ár 4-i vég re haj tá si ren de let.22 Mind ket tõ fel -
ké szü let le nül érte a né met la kos sá got. Egy bu da ör si pa raszt asszony nap ló -
fel jegy zé se i ben a kö vet ke zõ ol vas ha tó: „Ek kor (1946. ja nu ár 22.) hoz ta le
a Hi va ta los Köz löny a kor mány leg újabb ren de le tét: min den ki, aki az
1941-es nép szám lá lás al kal má val ma gát né met nem ze ti sé gû nek vagy né -
met anya nyel vû nek val lot ta, né met nek nyil vá nít ta tik és ki uta sít ta tik
 Németországba”.23 A ki te le pí té si ren de le tet köz zé té te le után ha ma ro san
Bu da ör sön is vég re hajt ot ták. „Egy szer csak éj sza ka a fel sõ Új ut cá ban, a Dió -
fa ut cá ban és még négy má sik ut cá ban éb reszt get ni kezd ték az em be re ket.
A rend õr ség ne gyed órá nyi idõt adott, az em be re ket ki hajt ot ták há za ik ból.
Az el sõk alig vi het tek va la mit ma guk kal, ép pen csak annyit, amennyit hir te -
len ki tud tak ven ni a lá dák ból és egy-két cso mag ban ma guk kal vi het tek a vas -
út hoz. Az elsõ vo nat ezek kel az em be rek kel telt meg.” Eze ket a nap ló fel jegy -
zé se ket alá tá maszt ja a Ma gyar or szá gért fe le lõs Szö vet sé ges El le nõr zõ
 Bizottság jegy zõ köny ve, va la mint a né met or szá gi ame ri kai zóna he lyet tes
ka to nai kor mány zó já nak, Lu ci us D. Clay tá bor nok nak a je len té se: „Az elsõ
ma gyar or szá gi sze rel vény si ral mas lát ványt nyúj tott. A ki te le pí tet te ket éle -
lem és sze mé lyes cso mag nél kül in dít ot ták út nak, éhe sen és nyo mo rul tan
ér kez tek meg. Több szö ri szem re há nyás ered mé nye kép pen meg ál la po dás
szü le tett, hogy mind egyik ki te le pí tett ki sebb poggyászt és öt száz bi ro dal mi
már kát ma gá val vi het.”24 A ki te le pí té si fo lya ma tot ért ame ri kai kri ti ká nak
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22 A két do ku men tum szö ve ge né met nyel ven In: Das Schick sal (lásd 14. láb jegy zet)
91E-104E o.

23 Das Schick sal (lásd 14. láb jegy zet) 172–199. o.
24 Lu ci us D. Clay: De ci si on in Ger many. [Dön tés Né met or szág ban.] New York, 1950. 313. o., 

és k. Cseh Ger gõ Ben de gúz (szerk.): Do cu ments of the Me e tings of the Al li ed Cont rol Com mis si -
on for Hun ga ry 1945–1947. [A Szö vet sé ges El le nõr zõ Bi zott ság Ma gyar or szág ról szó ló ülé -
se i nek do ku men tu mai.] H. n., 2000. 129. o.: “first five tra ins had ar ri ved in the U.S. Zone 
with many de por te es in a very mi se rab le and hung ry sta te. Furt her mo re, ca ses had come
to light whe re de por te es had only been gi ven a few ho urs’ no ti ce to le a ve.” [Az elsõ öt sze -
rel vény úgy ér ke zett az ame ri kai zó ná ba, hogy sok de por tált bor zal mas és ki éhe zett ál la pot -
ban volt. Azon kí vül olyan ese tek ke rül tek nap vi lág ra, hogy a de por tál tak nak csak né hány
órát ad tak a tá vo zás ra.]



meglet tek a kö vet kez mé nyei. A kö vet ke zõ szál lít má nyok hely ze té nek ja vu -
lá sát a már ko ráb ban idé zett asszony le ve le is iga zol ja: „Egy fej re 80 kg öl tö -
ze tet és 20 kg ét ket vi het tünk ma gunk kal.”25

1946. ja nu ár 16-tól kez dõ dõ en ki te le pí tet ték a Bu da ör sön, va la mint a Bu -
dai hegy ség más te le pü lé se in lakó né me tek nagy ré szét, de nem min den kit.
A már idé zett le vél szer zõ jét csa lád já val a fa lu já ból in du ló elsõ vo nat tal szál lít -
ot ták el. Csak a fér jét tart ot ták egy ide ig vissza, ám egy ké sõb bi vo nat ra õ is fel -
ke rült. El tér ve az ere de ti ter vek tõl, ezek kel a transz por tok kal egy idõ ben szál -
lít ot ták el a né me te ket az Auszt ri á val ha tá ros nyu ga ti or szág ré szek bõl, majd
vé gül Ba ra nyá ból és Bács ká ból. Az érin tet tek, ha zai kör nye ze tük ben mé lyen
gyö ke rez ve, ön ér tel me zé sük ben Ma gyar or szág hoz kö tõd ve,26 ab ból in dul -
tak ki, hogy a ki te le pí tés ide ig le nes lesz. „Kö zü lünk sen ki nem hit te, hogy ez
a ki te le pí tés va la mi vég le ges do log le het, min den ki bí zott a vissza té rés ben.
A va go nok ra ef fé lé ket ír tunk. »Ta vasz ra el me gyünk, szü ret re vissza jö vünk!«
[...] A mi transz por tunk kal uta zott a he lyi ze ne kar több tag ja. Bú csú zás kor
föl áll tak a va go nok elõtt, ér zel me sen, ne héz szív vel játsz va a ma gyar nem ze ti
him nuszt: »Is ten, áldd meg a ma gyart«”.27

Az el szál lí tá sok 1946-ban ja nu ár és jú ni us, majd szep tem ber és no vem -
ber kö zött zaj lot tak le, a Szö vet sé ges El le nõr zõ Ta nács aján lá sai sze rint az
ame ri kai meg szál lá si öve zet be, Hes sen be, Ba jor or szág ba, de fõ ként
Észak-Würt tem berg be és Észak-Ba den be. Az 1952-ben ala kult Ba den-Würt -
tem berg tar to mány ban a szu dé ta né me tek után a ma gyar or szá gi né me tek al -
kot ták az el ül döz öt tek má so dik leg na gyobb cso port ját.28 A ki te le pí té si pra xis
elég te len fel té te lei – az Egye sült Ál la mok 1946 jú li u sá ban több vo na tot
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25 Bo no mi, Mein Bri ef wech sel (lásd 1. láb jegy zet), 180. o. és k.
26 Ger hard Se e wann: Si e ben bür ger Sach se, Un garn de uts cher, Do na usch wa be? Über le gun -

gen zur Iden ti tätsp rob le ma tik des De utsch tums in Sü dos te u ro pa. [Er dé lyi szász, ma gyar -
or szá gi né met, du nai sváb? Gon do la tok a dél ke let-eu ró pai né met ség iden ti tás prob le ma ti -
ká já ról.] In: uõ. (szerk.): Min der he i tenf ra gen in Sü dos te u ro pa. Mün chen, 1992. 139–155. o.

27 Anna The re sia Len ner: Aus we i sung der Volks de uts chen aus Bé kás me gyer – Anno 1946.
[A népi né me tek ki te le pí té se Bé kás me gyer rõl – anno 1946.] In: Anna Her ceg fi, Bar ba ra
Mo ser (szerk.): Stre if zug durch die Ver gan gen he it bis zur Ge gen wart. Zum 25. He i matt ref fen
der Bé kas me gye rer-Krot ten dor fer in Dal lau bei Mos bach, 23. Ap ril 1983. Eltz tal-Dal lau,
1983. 28–31.o., idé zet 29. o.

28 Ger hard Bo raws ki: Ver tri ebe ne und Flücht lin ge 1950 und 1961. [El ül döz öt tek és me ne -
kül tek. 1950 és 1961.] In: His to ris cher At las von Ba den-Würt tem berg. Elõ szó XII, 6. Tér kép -
hez. Ki ad ta a Kom mis si on für ges chicht li che Lan des kun de in Ba den-Würt tem berg. 9. Li e -
fe rung. Stutt gart, 1982.; Flucht, Vert re i bung, Eing li e de rung. Ba den-Würt tem berg als neue He i -
mat. Beg le it ka ta log zur Auss tel lung. [Me ne kü lés, ül dö zés, be il lesz ke dés. Az új haza:
Ba den-Würt tem berg. A ki ál lí tás ka ta ló gu sa.] Ki ad ta az In nen mi nis te ri um Ba den-Würt -
tem berg. Von Immo Eberl. Sig ma rin gen, 1993. 126–132. o. 



vissza kül dött Ma gyar or szág ra –, va la mint a bel- és kül föl di kri ti ka ha tá sá ra az
Egye sült Ál la mok 1946 kö ze pén át me ne ti leg meg ta gad ta a ma gyar or szá gi ül -
döz öt tek to váb bi be fo ga dá sát. Vé gül 1946 vé gén a ma gyar or szá gi bel sõ prob -
lé mák mi att a transz por to kat vég leg le ál lít ot ták. Eb ben az elsõ ki te le pí té si fá -
zis ban, amely szo ros össze füg gés ben állt a föld re form ál tal ki vál tott ka o ti kus
bel sõ mig rá ci ó val, összes sé gé ben nagy já ból 150.000 sze mélyt szál lít hat tak
Né met or szág ba. A ren del ke zé sünk re álló meg bíz ha tat lan szám ada tok ma -
guk is a hely zet át te kint he tet len sé gé rõl ta nús kod nak.29

A ki te le pí té sek le ál lí tá sa, va la mint a la kos ság cse re-egyez mény ré vén kö -
te le zõ en be fo ga dan dó szlo vá ki ai ma gya rok mi att 1947 ele jé re Ma gyar or szá -
gon ki é le zõ dött a hely zet. Ezért a ma gyar kor mány meg int a ma gyar or szá gi
Szö vet sé ges El le nõr zõ Bi zott ság hoz for dult az zal a ké rés sel, hogy a né met ki -
sebb ség to váb bi tag ja it te le pít hes se ki.30 Vé gül is a Bi zott ság szov jet tag já nál ta -
lált meg hall ga tás ra. 1947 au gusz tu sá tól a ki te le pí tet te ket szál lí tó vo na tok
a szov jet meg szál lá si öve zet be, el sõ sor ban Szász or szág ba men tek. Eb ben a fá -
zis ban a né me tek ki te le pí té sé nek et ni kai és po li ti kai kri té ri u mai fo ko za to san
hát tér be szo rul tak a szo ci á lis és gaz da sá gi kri té ri u mok mö gött. A ki te le pí tés
most ki vált kép pen Tol na, Ba ra nya és So mogy me gyé ket érin tet te. E há rom
me gye arány ta la nul nagy ré sze se dé sét31 a ké sõb bi ki te le pí té si hul lám ból
a szlo vá ki ai ma gya rok be fo ga dá sá val le het meg ma gya ráz ni. „Ek kor tájt is mét
egy úgy ne ve zett »át te le pí té si bi zott ság« ér ke zett, amely nek lak he lyet kel lett
sze rez nie a Cseh szlo vá ki á ból ki te le pí tett ma gya rok szá má ra. A lak he lye ket
a ko ráb bi be so ro lást im már fi gyel men kí vül hagy va le fog lal ták. A Volks bund
tag ja vol tál-e vagy sem, sen kit nem ér de kelt. [...] Köz sé günk ben (Hegy hát -
ma róc) a ki te le pí té sek 1948 má ju sá ban kez dõd tek el. Száz né met bõl
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29 Az el té rõ szám ada tok ról lásd. Tóth (16. láb jegy zet), 167–175. o., és Mat hi as Beer: De uts -
che aus Un garn in West- und Ost de utsch land. Eing li e de rung der Flücht lin ge und Vert ri e -
be nen un ter den Be din gun gen un ters chi ed li cher Ge sells chafts sys te me. [Ma gyar or szá gi
né me tek Nyu gat- és Ke let-Né met or szág ban. A me ne kül tek és ki te le pí tet tek be il lesz ke dé -
se kü lön bö zõ tár sa dal mi rend sze rek fel té te lei mel lett.] In: Ger hard Se e wann (szerk.):
Mig ra ti o nen und ihre Aus wir kun gen. Das Be is pi el Un garn 1918–1995. Mün chen, 1997,
127–146. o., kü lö nö sen 132. o., 18. láb jegy zet.

30 A ma gyar kor mány 1947. jú ni us 11-i jegy zé ke a Szö vet sé ges El le nõr zõ Bi zott ság hoz, idé -
zi Tóth (lásd 16. láb jegy zet), 202. o.

31 Fü zes Mik lós: A ma gyar or szá gi né me tek el le ni in téz ke dé sek, 1944–1950. In: Su e via Pan -
no ni ca 17 (1989), 68–84. o.; vö.: Jo sef Kiss: Zur Vert re i bung und Versch lep pung der Un garn de uts -
chen aus der Schwä bis chen Tür kei un ter be son de rer Be rück sich ti gung des Or tes Gyönk/Jink. [A ma -
gyar or szá gi né me tek ki te le pí té se és el hur co lá sa Tol ná ból, Ba ra nyá ból és So mogy ból, kü lö -
nös te kin tet tel Gyönk/Jink te le pü lés re.] Mün chen, 1995.; Rutsch Nóra: A ma gyar or szá gi 
né me tek ki te le pí té se és be il lesz ke dé se a szov jet meg szál lá si öve zet ben 1947–1948-ban.
Szak dol go zat. Pé csi Egye tem, 2001.



het ven öt nek kel lett ily mó don el hagy nia ha zá ját. [...] Az én transz por tom
1948. má jus 25-én in dult Dom bó vá ron és Bu da pes ten át Pir ná ba.”32 Az 1947
au gusz tu sá ban és szep tem be ré ben, va la mint 1948 ja nu ár já tól jú ni u sig zaj ló
má so dik ki te le pí té si fá zis összes sé gé ben har minc há rom transz port ját elõ ször
job bá ra a pir nai „Szür ke Ka szár nya” ne ve ze tû be fo ga dó-tá bor ba szál lít ot ták.

A pir nai tá bor ba ér ke zett elsõ transz port sok in for má ci ó val szol gál az
egyes transz por tok ál la po tá ról. Egy transz port át la go san 1500 fõ bõl állt, ma -
gyar sze mély zet, or vo sok és nõ vé rek is kí sér ték. A ki u ta sí tot tak egész sé gi ál la -
po tát „ál ta lá ban jó”-nak mi nõ sí tet ték. A nõk szá ma jócs kán meg ha lad ta a fér -
fia két. A he te dik „át te le pü lõ transz port” lét szá ma 751 nõ, 537 fér fi és 260
gyer mek volt. A ki u ta sí tot tak Ba ra nyá ból szár maz tak, a vo nat Vil lány ból in -
dult. A ha tó sá gok pon tos ki mu ta tást ve zet tek az egyes transz por tok ban ta lál -
ha tó SS-ta gok ról, aki ket a vér cso port-te to vá lá suk ról is mer tek fel.33

A ki te le pí tés má so dik fá zi sa so rán mint egy öt ven ezer svá bot ül döz tek
el.34 1950-ben csa lád egye sí tés ke re té ben még egy sor „re pat ri á ló transz port”
ér ke zett Ma gyar or szág ról az NDK-ba.35 Ma gyar or szá gon kö rül be lül két száz -
ezer sváb ma radt. A ki te le pí tést el ke rü len dõ so kan me ne kül tek a városokba,
ahol ipari munkásként „merültek alá”.

Ami kor a már idé zett ma gyar or szá gi né met asszony a le ve lét meg ír ta,
a sváb kö zös sé ge ket már há rom fe lé oszt ot ták – Ma gyar or szág, ame ri kai zóna, 
szov jet meg szál lá si öve zet. Ezt elõ ször maga a ki uta sí tás okoz ta. Amint az ak -
ko ri ta pasz ta la tok mu tat ták, még a hu má nus és ren de zett át te le pü lés is ko -
moly kö vet kez mé nyek kel járt az érin tett kö zös sé gek re néz vést. Az egy kor
zárt fa lu kö zös sé gek ato mi zá ló dá sát má sod sor ban a gyõz tes ha tal mak ál tal az
ele jé tõl fog va ki tû zött azon cél okoz ta, amely sze rint a me ne kül tek nek gyor -
san kell asszi mi lá lód ni uk az ép pen adott le te le pü lé si te rü le ten. Ezért a szö vet -
sé ge sek ügyel tek arra, hogy a me ne kül te ket és el ül döz öt te ket ne te le pít sék le
na gyobb cso por tok ban. Pél dá ul az egy ko ri bu da ör si eket 1952-ben
 Baden-Württemberg ti zen hat kör ze té nek 212 hely sé gé ben oszt ot ták szét.36

Nem volt ez más képp a szov jet meg szál lá si öve zet ben sem. Az ott tu da to san
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32 Das Schick sal (lásd 4. láb jegy zet), 87–90. o., idé zet 89. o. és k.
33 Drez dai Ál la mi Le vél tár, LRS, MdI 2458, 1947. 9. 7: Je len tés a ma gyar or szá gi 7. át te le pü lõ 

transz port ról.
34 Drez dai Ál la mi Le vél tár, LRS, MdI 2458: Je len té sek a ma gyar or szá gi át te le pü lõ transz por -

tok ról.
35 Drez dai Ál la mi Le vél tár, LRS, MdI 3006.
36 Ge org Pfundt: Ver te i lung der Bu da ör ser in den ein zel nen Orts chaf ten Würt tem bergs

und Ba dens. [A bu da ör si ek szét osz tá sa Würt tem berg és Ba den egyes hely sé ge i ben.] In:
Bu da ör ser He i mat buch. Össze ál lí tot ta Franz Ri edl. Stutt gart, 1952. 203. o. és k.



„át te le pü lõk nek” ne ve zett ma gyar or szá gi el ül döz öt te ket 35 já rás ban és vá ro -
si ke rü let ben te le pí tet ték le. A szá muk a Nyu gat ra való me ne kü lés okán egy
éven be lül tíz ezer re csök kent.37 Nem le be csü len dõ azok nak a – pon to san
meg nem ha tá roz ha tó – szá ma sem, akik ti tok ban vissza szök tek Ma gyar or -
szág ra. Az egy ko ri fa lu kö zös sé gek ato mi zá ló dá sát és szét szó ra tá sát har mad -
sor ban az 1945 után ha ma ro san egy ér tel mû vé váló Ke let-Nyu gat el len tét,
a hi deg há bo rú okoz ta. A kü lön bö zõ meg szál lá si öve ze tek be ke rült ma gyar or -
szá gi né me tek azon el té rõ utak bejárására ítéltettek, amelyeket a létrejövõ
Német Szövetségi Köztársaság, illetve az NDK tett meg. „Itten van hát ippeg
a fele a fele meg odahaza”, érvényes volt ez az összes magyarországi németre,
bármelyik megszállási övezetben ugyanúgy, mint odahaza.

3.
A már idé zett név te len asszony ugyan úgy zár ta le ve lét, amint az a leg több me -
ne kült és el ül dö zött38 vá gya i ban meg fo gal ma zó dott: be kö vet ke zik „ha ma ro -
san a vi szont lá tás sze re tett ha zánk ban”. Ez zel állt szem ben a szár ma zá si or szá -
gok és a szö vet sé ge sek ha tá ro zott aka ra ta. Szá muk ra az át te le pí tés és az el ül dö -
zés vissza for dít ha tat lan volt. Ezért is tet tek meg min dent a meg szál ló
ha tal mak, hogy a me ne kül tek és el ül döz öt tek a le he tõ leg gyor sab ban gyö ke -
ret ver je nek Né met or szág ban. En nek az óhaj nak a szol gá la tá ban állt az az
asszi mi lá ci ós po li ti ka, ame lyet az adott né met kor mány za ti kö rök nek és ha tó -
sá gok nak elõ ír tak.39 Az újon nan ér ke zet te ket uta sí tá sok kal és til tá sok kal kí -
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37 Drez dai Ál la mi Le vél tár, LRS, MdI Nr. 303: Ma gyar or szá gi át te le pü lõk, az 1949. feb ru ár
28-i ál la pot. Vö.: Hel ge He i de me y er: Flucht und Zu wan de rung aus der SBZ/DDR [Me -
ne kü lés és be ván dor lás a szov jet meg szál lá si öve zet bõl majd az NDK-ból.]
1945/1949–1961. Die Flücht lings po li tik der Bun des re pub lik De utsch land bis zum Bau der Ber li -
ner Ma u er. [A Né met Szö vet sé gi Köz tár sa ság me ne kült po li ti ká ja a ber li ni fal fel épí té sé ig.]
Düs sel dorf, 1994; Vol ker Ac ker mann: Der ’ech te’ Flücht ling. De uts che Ver tri ebe ne und Flücht -
lin ge aus der DDR (1945–1961). [Az ’i ga zi’ me ne kült. Né met el ül döz öt tek és me ne kül tek
az NDK-ból, 1945–1961.] Es sen, 1995.

38 A ki te le pí tet tek vo nat ko zá sá ban az 1953. évi tör vé nyi sza bá lyo zás ban elõ írt „ha zá já ból ki te le pí -
tett”, „el ül dö zött”, „me ne kült” ter mi nu sok elõtt hasz nált ki fe je zé sek rõl lásd: Mat hi as Beer:
Flücht lin ge, Aus ge wi e se ne, Ne u bür ger, He i mat vert ri e be ne. Flücht lings po li tik und Flücht -
ling sin teg ra ti on in De utsch land nach 1945 beg riffs ges chicht lich bet rach tet. [Me ne kül tek, ki -
u ta sí tot tak, új pol gá rok, ha zá juk ból ki te le pí tet tek. Az 1945 utá ni né met or szá gi me ne kült po li -
ti ka és in teg rá ció a fo gal mak tör té ne té nek tük ré ben.] In: uõ. et al. (szerk.): Mig ra ti on und In teg -
ra ti on. Auf nah me und Eing li e de rung im his to ris chen Wan del. Stutt gart, 1997. 145–167. o.

39 Tho mas Gros ser: Das As si mi la ti ons kon zept der ame ri ka nis chen Flücht lings po li tik in
der US-Zo ne nach 1945. [Asszi mi lá ci ós kon cep ció és me ne kült po li ti ka az ame ri kai meg -
szál lá si öve zet ben 1945 után.] In: uõ. et al. (szerk.): Flücht lingsf ra ge – das Ze itp rob lem. Ame ri -
ka nis che Be sat zungs po li tik, de uts che Ver wal tung und die Flücht lin ge in Würt tem berg-Ba den
1945–1949. Mann he im, 1993. 11–54. o.; Syl via Schra ut: Flücht ling sa uf nah me in Würt tem -



ván ták gyor san be ol vasz ta ni a he lyi la kos ság ba. En nek a po li ti ká nak ren del -
ték alá a ki u ta sí tot tak el osz tá sá nak gya kor la tát, mi u tán a tá bo rok ból ki en ged -
ték õket, s en nek fe lel tek meg az ame ri kai ka to nai kor mány zat ál tal ho zott
tör vé nyek és ren del ke zé sek. „A me ne kül tek el osz tá sá nak biz to sí ta nia kell
a he lyi la kos ság ba való szer ves be il lesz ke dés le he tõ sé gét”40, áll pél dá ul Würt -
tem berg-Ba den tar to mány 1947. feb ru ár 17-i 303. szá mú, a né met me ne kül -
tek be fo ga dá sá ról és el osz tá sá ról szó ló tör vé nyé ben. Ez a tör vény, amely
ugyan ilyen for má ban ér vény ben volt az ame ri kai meg szál lá si öve zet töb bi tar -
to má nyá ban is, kö te le zõ ér vénnyel írja elõ a régi és az új pol gá rok tel jes egyen -
jo gú sá gát. Ugyan ak kor ki fe je zet ten meg til tot ta, hogy az el ül döz öt tek és me -
ne kül tek kü lön le ges egye sü le te ket hoz za nak lét re.41 Így akar ták meg aka dá -
lyoz ni, hogy mi u tán Ke let-Kö zép-Eu ró pá ban az át te le pí tés és el ül dö zés
ré vén „meg szün tet ték” a ki sebb sé ge ket, Né met or szág ban jöj je nek újab bak
lét re. Az ame ri kai ka to nai ha tó sá gok még az egy há zak me ne kül tü gyi mun kál -
ko dá sát is gya nak vás sal fi gyel ték, mert – nem ok nél kül – at tól tar tot tak, hogy
a me ne kül te ket szár ma zá si or szá gok sze rint szer ve zik meg. Így pél dá ul Ke -
let-Würt tem berg ben a me ne kül tek Ell wan gen mel let ti, schö nen ber gi za rán -
dok la tát, ame lyen 1946 au gusz tu sá ban fõ ként ma gyar or szá gi né me tek vet tek 
részt, egy utó já ték kö vet te. A mint egy há rom ezer részt ve võ nek meg tilt ot ták,
hogy a mi sét kö ve tõ en el éne kel jék a ma gyar him nuszt.42 A ke let-nyu ga ti
konf lik tus ki kris tá lyo so dá sá val az ame ri ka i ak fel hagy tak ugyan a szi go rú
asszi mi lá ci ós po li ti ká val, de azért an nak nyo mai még 1950-ben is fel lel he tõk
vol tak: „A né met el ül döz öt tek és me ne kül tek prob lé má já nak leg jobb meg ol -
dá sa he lyi be il lesz té sük a né met gaz da ság ba.”43
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berg-Ba den 1945–1949. Ame ri ka nis che Be sat zung szi e le und de mok ra tis cher Wi e de ra uf bau im
Konf likt. [A me ne kül tek be fo ga dá sa Würt tem berg-Ba den ben., 1945–1949. Konf lik tu sok
az ame ri kai cé lok és a de mok ra ti kus új já épí tés kö zött.] Mün chen, 1995.

40 A ba den-würt tem ber gi kor mány ér te sí tõ je, 1947 Nr. 3., 1947. 2. 26. 15–17. o.
41 „To fa ci li ta te the as si mi la ti on of ex pel lee and re fu gee ele ments into the life of the Ger man pe -

op le, po li ti cal par ti es who se pri ma ry aim is jud ged to be the furt he ren ce of ex pel lee an re fu gee 
int rests will not be aut ho ri zed.”[Az el ül döz öt tek és me ne kül tek né met or szá gi asszi mi lál ódá -
sá nak meg könnyí té se ér de ké ben ti los olyan po li ti kai pár to kat lét re hoz ni, ame lyek el sõd le ges
cél ja az el ül döz öt tek és me ne kül tek ér de ke i nek kép vi se le te.] Uni ted Sta tes De part ment of Sta te:
Ger many 1947. The Sto ry in Do cu ments. Was hing ton D. C. o. D. 159. o.

42 Ste fan Bier: Die An fän ge der Flücht lings se el sor ge in der Di ö ze se Rot ten burg in den Jah ren 1945 bis
1949. [A me ne kül tek lel ki gon do zá sá nak kez de tei a Rot ten bur gi Egy ház me gyé ben 1945
és 1949 kö zött.] Vizs ga dol go zat. Tü bin gen, 1987.  67. o.

43 Ver tri ebe ne und Flücht lin ge volks de uts chen Ursp rungs. Be richt ei nes Son der-Un ter ko mi -
te es des Recht sa uss chus ses des Ab ge ord ne ten ha u ses in Aus füh rung von H. Res. 238, ei ner
Entsch li e ßung, die den Recht sa uss chuss au to ri si ert, eine Un ter su chung der Ein wan de -
rungs- und Na ti o na li tä tenp rob le me vor zu neh men. [Népi né met szár ma zá sú el ül döz öt tek



A Szov jet uni ót ugyan ezek a cél kép ze tek ve zé rel ték a maga meg szál lá si
öve ze té ben. A szov jet ka to nai ad mi niszt rá ció uta sí tá sá ra már 1945-ben fel ál -
lít ot ták a Né met Át te le pü lõk Köz pon ti Igaz ga tó sá gát.44 En nek az volt a fel ada -
ta, hogy a leg fel sõbb szin ten ko or di nál ja a me ne kül tek be fo ga dá sá hoz szük sé -
ges in téz ke dé se ket. „Ha az át te le pü lõk lát ják, hogy ne kik is jo guk van be le -
szól ni a köz sé gek dol ga i ba, ak kor job ban és gyor sab ban asszi mi lá lód nak.”45

Egy 1948. au gusz tu si je len tés sze rint csak „ak kor te he tünk nagy és je len tõs lé -
pést az asszi mi lá ció irá nyá ba”, ha az át te le pül tek a hely bé li la ko sok kal egyen -
lõ jo gok kal ren del kez nek.46 Ez zel meg egye zik a NSzEP ál lás pont ja, amely
min dent meg tett, hogy „az új ha zá ban tá mo gas sa az át te le pül tek asszi mi lá ci ó -
ját és egy be ol va dá sát a hely bé li la kos ság gal, ezál tal le he tõ vé téve vég le ges be il -
lesz ke dé sü ket”.47

A nyu ga ti szö vet sé ge sek po li ti ká já hoz ha son ló an a szov jet meg szál lá si
öve zet ben is ügyel tek arra, hogy az el ül döz öt tek ne ala kít sa nak sa ját szer ve ze -
te ket. Et tõl egy részt azt re mél ték, hogy a hely bé li ek és az újon nan ide köl tö -
zõk kö zött el ke rül he tik a konf lik tu so kat, más részt pe dig azt, hogy fel gyor sít -
hat ják a be ol va dá si fo lya ma tot. A zit ta ui já rás 1949. ja nu á ri asszi mi lá ci ós ál la -
po tá ról írott je len tés ben, ame lyet a NSzEP-kép vi se lõk kör út ja alap ján ír tak,
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és me ne kül tek. A kép vi se lõ ház jogi bi zott sá ga al bi zott sá gá nak je len té se H. Res fel dol go zá sá -
ban. A 238. ha tá ro zat sze rint, ame lyet a jogi bi zott ság au to ri zál, vizs gá la tot kell vé gez ni a be -
ván dor lá si és nem ze ti sé gi prob lé ma tárgy kö ré ben.] Was hing ton, 1950. 86. o.

44 Mi cha el Schwartz: Zwis chen Zu sam menb ruch und Sta li ni si e rung. Zur Orts bes tim -
mung der Zent ral ver wal tung für de uts che Um si ed ler (ZVU) im po li tisch-ad mi nist ra ti -
ven Sys tem der SBZ. [Az össze om lás és a sztá li ni zá lás kö zött. A Né met Át te le pü lõk Köz -
pon ti Igaz ga tó sá gá nak el he lye zé se a szov jet meg szál lá si öve zet po li ti kai-ad mi niszt ra tív
rend sze ré ben.] In: Hart mut Meh rin ger (szerk.): Von der SBZ zur DDR. Stu di en zum Herrs -
chafts sys tem in der Sow je tis chen Be sat zung szo ne De utsch lands und in der De uts chen De mok ra tis -
chen Re pub lik. Mün chen, 1995. 43–96. o.; Manf red Wil le: Die Zent ral ver wal tung für de -
uts che Um si ed ler – Mög lich ke i ten und Gren zen ih res Wir kens (1945–1948). [A Né met
Át te le pül tek Köz pon ti Igaz ga tó sá ga – a mû kö dés le he tõ sé gei és kor lá tai, 1945–1948.] In:
uõ. et al. (szerk.): Sie hat ten al les ver lo ren. Flücht lin ge und Ver tri ebe ne in der Sow je tis chen Be sat -
zung szo ne De utsch lands. Wi es ba den, 1993. 27–54. o.

45 Re gi ne Just: Die Lö sung der Um si ed lerf ra ge auf dem Ge bi et der de uts chen de mok ra tis chen Re pub -
lik, dar ges tellt am Be is pi el des Lan des Sach sen (1945–1952). [Az át te le pül tek kér dé sé nek meg -
ol dá sa a Né met De mok ra ti kus Köz tár sa ság te rü le tén, Szász or szág pél dá ján ke resz tül áb rá -
zol va (1945–1952).] Disszer tá ció. Mag de burg, 1985. 86. o. A szász or szá gi me ne kül tek és
el ül döz öt tek prob lé má ját lásd még: Ste fan Donth: Ver tri ebe ne und Flücht lin ge in Sach sen
1945–1952. Die Po li tik der Sow je tis chen Mi li tä rad mi nist ra ti on und der SED. [El ül döz öt tek és
me ne kül tek Szász or szág ban, 1945–1952. A szov jet ka to nai ad mi niszt rá ció és a NSzEP po -
li ti ká ja.] Köln, 2000.

46 Drez dai Ál la mi Le vél tár, LRS, MdI 2742, 1948. au gusz tu si havi je len tés.
47 Paul Mer ker: Die nächs ten Schrit te zur Lö sung des Um si ed lerp rob lems. [A kö vet ke zõ lé pé sek az

át te le pül tek prob lé má já nak meg ol dá sá hoz.] Ber lin, 1947. 7. o.



ne ga tív pél da ként a ma gyar or szá gi né me te ket em lí tik. Min den kap cso lat fel -
vé telt meg ta gad tak a he lyi la kos ság gal, min den fé le szem pont ból izo lá lód tak.
El zár kó zá su kat egy a ma gyar or szá gi né me tek so ra i ból való ta nár irá nyí tot ta.
Mi vel eb ben azt a ve sze del met lát ták, hogy „a nép test ben to vább él egy ide -
gen fak tor”, azt ja va sol ták a bel ügy mi nisz té ri um nak, „fog lal koz za nak” ki csit
ez zel az em ber rel.48

Ugyan ak kor fon tos volt az NSzEP szá má ra, hogy az át te le pül te ket meg -
nyer je a maga po li ti ká ja szá má ra, ezál tal is to vább épí ten dõ a párt ha tal mi bá zi -
sát. Ez pont a ma gyar or szá gi né me tek kö re i ben ment ne he zen. Az 1948. má -
jus-jú ni u si, Né met or szág egy sé gé rõl dön te ni hi va tott nép sza va zá si kez de mé -
nye zés kam pá nya jel lem zõ ké pet mu tat az el ül döz öt tek egyes, szár ma zás
sze rint meg kü lön böz te tett cso port ja i ról, mi ként is vi szo nyul nak az asszi mi lá ci -
ó hoz. A töb bi tá bor tól el té rõ en, ahol a sza va zá si arány igen ma gas volt, a fõ ként
ma gyar or szá gi né me tek ál tal la kott Szür ke Ka szár nyá ban ez az arány igen ala -
csony ma radt. Nem har minc ki lenc szá za lék volt, aho gyan a té ve sen szá mo ló je -
len tés ben áll, ha nem csu pán 4,2 szá za lék. A 3.509 alá írás ra jo go sult ma gyar or -
szá gi né met bõl csu pán 148-an ír tak alá. Az alá írást meg ta ga dók in do ka az volt,
„hogy már a fa sisz ta idõk ben is sú lyos ká rok ér ték õket ha mis té nyek pre zen tá lá -
sa és az ez zel össze füg gõ alá írás gyûj tés mi att [lis ták sze rint lép tet ték be õket
a Volks bund ba], s emi att vesz tet ték el ha zá ju kat. To váb bá az az ál lás pont juk,
hogy egyál ta lán nem akar tak ide jön ni és ma gya rok nak ér zik ma gu kat.”49

Azt a meg szál ló ha tal mak és a né met ha tó sá gok is tud ták, hogy csak pa ran -
csok kal és ti lal mak kal nem ér he tik el az el ül döz öt tek gyors be ol va dá sát a hely -
bé li la kos ság ba. A me ne kül tek és el ül döz öt tek mil li ó it la kás hoz és mun ká hoz
kel lett jut tat ni. Ezt aka dá lyoz ta a be fo ga dó te rü le tek le rom bolt ál la po ta, ami ért
is a me ne kül te ket és el ül döz öt te ket ele in te job bá ra vi dé ken, a há bo rú tól in -
kább meg kí mélt te rü le te ken te le pí tet ték le. A fenn ál ló tá bo rok ba új la kók ke -
rül tek. Új, néha év ti ze de kig fenn ál ló ba rakk vá ro sok jöt tek lét re.50 A mun ka erõ -
pi ac és az egyes te rü le tek rõl szár ma zó me ne kül tek és el ül döz öt tek spe ci fi kus
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48 Drez dai Ál la mi Le vél tár, LRS, MdI 2970, 1949. 1. 3.
49 Drez dai Ál la mi Le vél tár, LRS, MdI 2742, 1. kö tet. Je len tés a nép sza va zá si in dít vány fo gad -

ta tá sá ról a szász or szá gi ha za té rõ- és át te le pü lõ-tá bo rok ban. 1948. 5. 23 – 6. 13. Uo., 2337:
han gu lat je len té sek, 1947, 1948.

50 Mat hi as Beer: La ger als Le bens form in der de uts chen Nachk ri egs ge sells chaft. Zur Ne u -
be wer tung der Funk ti on der Flücht lings wohn la ger im Eing li e de rungsp ro zess. [A tá bor
mint élet for ma a há bo rú utá ni né met tár sa da lom ban. A me ne kült tá bo rok be il lesz ke dé si
fo lya mat ban be töl tött funk ci ó já nak új ra ér té ke lé sé rõl.] In: Jan Mot te et al. (szerk): 50 Jah -
re Bun des re pub lik – 50 Jah re Ein wan de rung. Nachk ri egs ges chich te als Mig ra ti ons ges chich te. Frank -
furt am Main, 1999. 56–75. o.



fog lal ko zá si struk tú rá já nak el lent mon dá sai is gyak ran út já ban áll tak a me ne -
kültp rob lé ma gyors meg ol dá sá nak.

A ma gyar or szá gi el ül döz öt tek kö zött – a töb bi cso port tal, va la mint a he -
lyi la kos ság gal össze ha son lít va – az összes re gi o ná lis kü lönb ség el le né re is
meg mu tat ko zott a me zõ gaz da ság ban te vé keny ke dõk nagy ará nya.51 Az ame ri -
kai ka to nai kor mány zat ál tal 1948-ban meg ren delt szak ér tõi je len tés ben ez
áll: „A leg ne he zebb eset a ma gyar or szá gi né me te ké. A kis szá mú ér tel mi sé gi
erõ sen be fo lyá solt a nagy né met és (igen erõ sen) a náci ér zel mek ál tal, míg
a pa rasz tok a ma gyar il let ve a kö zép-du na vi dé ki ha gyo mányt ápol ják. Gaz da -
sá gi lag is ezt a cso por tot a leg ne he zebb be il lesz te ni.”52 Né met or szág dél nyu -
ga ti ré szén a kis te rü le ten zaj ló föld mû ve lés mi att ne héz nek bi zo nyult a pa -
rasz ti szár ma zá sú ma gyar or szá gi né me tek gaz da sá gi be il lesz té se. Eh hez jött
még, hogy az ame ri kai meg szál ló ha tó sá gok ál tal kez de mé nye zett föld re -
form, amely ked ve zett vol na az el ül dö zöt tek nek, a né me tek el len ál lá sa mi att
meg bu kott.53 Noha lét re hoz tak ugyan né hány tel jes ke re se ti le he tõ sé get biz -
to sí tó ál lást, to váb bá szá mos mel lék ál lást, de ez zel csu pán a mun ka ke re sõk
kis ré szé nek igé nyét tud ták ki elé gí te ni. Nem vál toz tat ezen an nak a né met or -
szá gi ma gyar nak a pél dá ja sem, aki He ilb ronn kör ze té ben ju tott bõ ter mést
hozó ba rack ül tet vény hez, vagy an nak a bu da ör si nek az ese te sem, aki az öh -
rin ge ni kör zet ben szer zett szõ lõt.54 Az esetek túlnyomó többségében
foglalkozást kellett váltani.

Más volt a hely zet ele in te a szov jet meg szál lá si öve zet ben, noha az itt le -
te le pí tett ma gyar or szá gi né me tek is több nyi re a me zõ gaz da sá gi szek tor ból
ér kez tek. Pél da ként mu tas suk be egy Dom bó vár ból Pir ná ba ér ke zett transz -
port fog lal ko zás sze rin ti össze té te lét.55 A vo nat össze sen 1504 uta sá ból 1122 
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51 Flucht, Vert re i bung, Eing li e de rung (lásd 39. láb jegy zet), 206. o.
52 Car li le A. Ma cart ney: Das Flücht lingsp rob lem in der ame ri ka nis chen Zone De utsch lands. [A me -

ne kültp rob lé ma Né met or szág ame ri kai öve ze té ben.] Stutt gar ti Ál la mi Fõ le vél tár, EA
1/012:25.

53 Syl via Schra ut: Von der Ent mach tung der Grog rund be sit zer zum Si ed lungs ge setz. Die
Bo den re form und das Flücht lingsp rob lem in der ame ri ka nis chen Be sat zung szo ne am Be -
is pi el von Würt tem berg-Ba den (1945–1949). [A nagy bir tot kok ki sa já tí tá sá tól a te le pes tör -
vé nyig. A föld re form és a me ne kültp rob lé ma az ame ri kai meg szál lá si öve zet ben Würt tem -
berg-Ba den pél dá já nak tük ré ben (1945–1949).] In: Gros ser et al. (szerk.): Flücht lingsf ra -
ge (lásd 39. láb jegy zet), 129–163. o.

54 Mo ni ka Kolb: Flücht ling, Ne u bür ger, Un ter län der. Auf nah me und Eing li e de rung der Vert ri e be nen
im Landk re is He ilb ronn zwis chen 1945 und 1953. [Me ne kült, új pol gár, al vi dé ki. Az el ül döz -
öt tek be fo ga dá sa és be il lesz ke dé se a he ilb ron ni kör zet ben 1945 és 1953 kö zött.] He ilb -
ronn, 1990. 149. o. és k.; Mit te i lun gen des Ca ri tas Ver ban des für Würt tem berg, Un garn -
de uts che Ab te i lung, Rundsch re i ben Nr. 2, März 1948.

55 Drez dai Ál la mi Le vél tár, LRS, MdI 3006, 1948. 6. 6.



sze mély volt mun ka ké pes, 621 nõ és 501 fér fi. Kö zü lük 442 nõ és 398 fér fi
dol go zott a me zõ- il let ve er dõ gaz da ság ban. Jó val cse ké lyebb mér ték ben
volt kép vi sel ve a gaz da ság töb bi ága za ta: hat van nõ volt ház tar tás be li, a töb -
bi ek – ne men ként – az aláb bi fog lal ko zá si ágak ból ér kez tek: ipar és kéz mû -
ipar (39/34), bá nyá szat és fém ipar (24/21), épí tõ ipar (26/34), tex til ipar
(23/6) és élel mi szer ipar (7/8). De az ame ri kai meg szál lá si öve zet tõl el té rõ -
en itt vég re hajt ot ták a föld re for mot, amely nek az el ül döz öt tek ará nyu kat
meg hal adó an vál tak ked vez mé nye zet te i vé.56 1950-ig több mint ki lenc ven -
ezer „át te le pü lõ” ka pott föl det a föld re form so rán. Még ha ek ko ri ban a föld -
höz ju tott el ül dö z öt tek fele nem is ren del ke zett sa ját la kó ház zal és is tál lók -
kal, il let ve 1953-ig ti zen öt szá za lé kuk föl is adta gaz da sá gát, azért nem be -
csül het jük le azt a pszi cho ló gi a i lag is po zi tív ha tást, ame lyet a föld re form
gya ko rolt a pa rasz ti né pes ség nek a szov jet meg szál lá si öve zet be, il let ve ké -
sõbb az NDK-ba való be il lesz ke dé sé re.

En nek el le né re a szov jet meg szál lá si öve zet ben il le tõ leg az NDK-ban
sem tu dott az összes el ül dö zött pa raszt a me zõ gaz da ság ban el he lyez ked ni.
A már em lí tett dom bó vá ri transz port ból még a pir nai tá bor ban ki vá lasz tot tak 
126 szak em bert 469 hoz zá tar to zó val, aki ket bá nyá sza ti mun ká ra al kal mas nak 
ta lál tak és en nek meg fe le lõ en osz tot tak be.57 Ez a mind egyik transz port nál
meg fi gyel he tõ el já rás két szem pont ból is ér de kes. Elõ ször is utal arra, hogy
a ma gyar or szá gi né me te ket a szov jet meg szál lá si öve ze ten be lül mi ért ép pen
Szász or szág ban te le pí tet ték le. Az egyik ok bi zo nyá ra az Érc hegy ség bá nya vi -
dé ke in ta pasz tal ha tó mun ka erõ hi ány le he tett. Má sod szor pe dig ta nú sít ja
a ha tó sá gok ál tal kez de tek tõl fog va „el ren delt” fog lal ko zás vál tás lé tét, amit az
érin tet tek nem min dig fo gad tak el min den to váb bi nél kül. A ma gyar or szá gi
né met át te le pü lõk rõl szó ló, 1948-ban írt han gu lat je len tés ben a kö vet ke zõ ol -
vas ha tó: „Egyál ta lán nem lel ke sed nek a bá nyá sza tért, úgy vé lik, õk pa rasz tok
és a me zõ gaz da ság ban sze ret né nek dol goz ni.”58 Összes sé gé ben azon ban úgy
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56 Wolf gang Me i nic ke: Die Bo den re form und die vert ri e be nen in der SBZ und in den An -
fangs jah ren der DDR. [A föld re form és az el ül döz öt tek a szov jet meg szál lá si öve zet ben és
az NDK elsõ éve i ben.] In: Wil le et al. (szerk.): Sie hat ten al les ver lo ren (lásd 44. láb jegy zet),
55–85. o.; Arnd Ba u ern käm per: Die vor ge tä usch te In teg ra ti on. Die Aus wir kun gen der Bo -
den re form und Flücht lings si ed lung auf die be ruf li che Eing li e de rung der vert ri e be nen in
die Land wirts chaft in De utsch land 1945–1960. [Az el ját szott in teg rá ció. A föld re form és
a me ne kült te le pek ha tá sa a ki te le pí tet tek nek a né met me zõ gaz da ság ba való be il lesz té sé re,
1945–1960.] In: Hoff mann et al. (szerk.): Geg lück te In teg ra ti on? Spe zi fi ka und Verg le ich bar ke i -
ten der Vert ri e be nen-Eing li e de rung in der SBZ/DDR. Mün chen, 1999. 193–214. o.

57 Drez dai Ál la mi Le vél tár, LRS, MdI, 3006, 1948. 6. 21.
58 Drez dai Ál la mi Le vél tár, LRS, MdI 2337, 1. kö tet, 1948. 3. 21.



tû nik, a ha tó sá gok elé ge det tek vol tak a mun ka tel je sít ménnyel. „A ma gyar or -
szá gi né me tek mun ká já val kap cso lat ban még se hon nan nem ér ke zett pa nasz. 
A tex til ipar ban ki fe je zet ten hang sú lyoz zák, hogy szor gal muk kal és kéz ügyes -
sé gük kel egye ne sen ki emel ked nek.”59 Egy má sik eset ben a „mun ka örö möt”
hang sú lyoz zák, il let ve azt, hogy a ma gyar or szá gi né me tek a ki sza bott mun kát 
„ja va részt el lent mon dás nél kül” el fo gad ják.60

A ren del ke zé sünk re álló val lo má sok azt is mu tat ják, hogy a me ne kül tek
és el ül döz öt tek min den nap jai nem csu pán a mun ka szfé rá já ban vál toz tak
alap ve tõ en. A már idé zett le vél ben a sváb asszony fon tos nak ta lál ja meg je -
gyez ni, hogy fér jé nek van mun ká ja. A me ne kül tek és el ül döz öt tek kö re i ben
ál lan dó an át la gon fe lü li mun ka nél kü li ség a va lu ta re form után még to vább
emel ke dett, s csak az öt ve nes évek vé gé re érte el a hely bé li la kos ság ra jel lem -
zõ szin tet, így egyál ta lán nem volt ma gá tól ér te tõ dõ, ha va la ki nek volt mun ka -
he lye. Egy 1949-ben írt le vél ben egy má sik asszony ál ta lá ban ki elé gí tõ nek tar -
ta ná a hely ze tet, „csak ne vó nánk szû ki ben a píz nek, s nem fe nye get ne a mun -
ka nél kü li ség, ami min dün ket ojan sú jo san érint, hogy ke se rû sors nak és
szen ve dés nek néz he tünk a sze mi be”.61 Ha va la ki mun ká hoz is ju tott a gyen -
gél ke dõ mun ka erõ pi a con, va ló szí nû leg ak kor sem a szak má já ban. Egy egy ko -
ri pa raszt asszony 1948-ban azt írta, hogy apja kõ mû ves ként, fi vé re pe dig bá -
nyász ként dol go zik.62 Nem csak a fog lal ko zás vál tás mint olyan je len tett alap -
ve tõ vál to zást. Hozzá kellett szokni az új napi- és munkaritmushoz is. Immár 
nem a nap- és évszakokhoz kellett igazodni, amit parasztként megszoktak;
a ritmust ezentúl az ipari üzem szabta meg.

A ki kény sze rí tett fog lal ko zás vál tás, amely – mind az egy ko ri fa lu kö zös -
ség hez, mind pe dig az új kör nye zet hez vi szo nyít va – gyak ran szo ci á lis le csú -
szás sal járt, a so ká ig élõ re mény, hogy „ta lán vissza me he tünk drá ga ha zánk -
ba”, az ál ta lá no san rossz gaz da sá gi és szo ci á lis kö rül mé nyek, to váb bá a meg -
szállt öve ze tek ben és Ma gyar or szá gon zaj ló po li ti kai fej le mé nyek nem
ked vez tek a hely bé li la kos ság és az újon nan ér ke zet tek vi szo nyá nak. In kább
to vább élez ték a me ne kül tek és el ül döz öt tek iránt nem túl ba rát sá gos han gu -
la tot, akik kon ku ren ci át je len tet tek a la kás- és mun ka erõ pi a con. Eb ben a hely -
zet ben a kül sõ meg je le nés, a szokások, az étkezés, a nyelv és a vallás mássága,
az, ami idegenként hatott, szembefordulást generált.
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59 Drez dai Ál la mi Le vél tár, LRS, MdI 2970, 1949. 1. 3.: Az asszi mi lá ció ál lá sa a zit ta ui já rás ban.
60 Drez dai Ál la mi Le vél tár, LRS, MdI, Mun ka ügyi és Szo ci á lis Mi nisz té ri um 419, 1948. 3. 8.
61 Bo no mi: Mein Bri ef wech sel (lásd 1. láb jegy zet), 164. o. 1949. 3. 28-i le vél
62 Bo no mi: Mein Bri ef wech sel (lásd 1. láb jegy zet), 167. o., 1947. 11. 13-i le vél.



Szász or szág gal el len tét ben Würt tem berg-Ba den ben a nép sû rû ség a me -
ne kül tek és el ül döz öt tek be köl tö zé sé vel je len tõ sen nö ve ke dett. A sok tá bor
el le né re is szá mos épü le tet kel lett ere de ti cél já tól el té rõ en hasz nál ni. Elõ for -
dult, hogy a me ne kül te ket és el ül döz öt te ket – néha rend õri se gít ség gel – ma -
gán há zak nál he lyez ték el, ami szük ség sze rû en a hely bé li la kos ság és az új pol -
gá rok szo ro sabb kap cso la tá hoz ve ze tett. „Van nak jó em be rek is de ke ve sen
ahol mi la kunk azok nak sincs sem mi jük ezért õk is jók.”63 Ugyan ak kor
a würt tem ber gi Lud wigs burg kör ze té het ta ro zó Höp fig he im ból egy asszony
1946-ban azt írta a ba de ni Nec ka relz ben lakó ap já nak, hogy a há zi gaz dá juk -
kal kö zö sen disz nót vág tak. Õk is kap tak hat van ki lo gramm húst.64 A kis te rü -
le ten való egy üt té lés, a kony ha meg osz tá sa, ahol mind két fél szá má ra új, is me -
ret len fû sze rek kel, is me ret len re cep tek sze rint ké szül tek az éte lek, gyak ran
oko zott súr ló dá so kat. A má si kat min den ki kény sze rû en is mer te meg köz vet -
len kö zel rõl. S mi vel a má sik ide gen volt, ezért azt a sa ját, meg hitt ha gyo má -
nyok vé del mé ben ál ta lá ban el is uta sít ot ták. Egy asszony 1948 ok tó be ré ben
meg ír ta, hogy el múlt hé ten „ma gyar sü te ményt sü töt tem, ezek ilyet még
nem is lát tak, [...] ott ül nek a sa ját juk ban ben nün ket meg ki dob nak és még
alá za to sak is le he tünk, ha va la mit me sé lünk ott hon ról azt nem hi szik el azt
mond ják a ma gyar asszo nyok is csak olya nok mint az övé ik [...] Ne kem ez is
jó vol na, de a leg szí ve seb ben azt hal la nám, hogy ha za me he tünk.”65

So ká ig, 1947-nél jó val to vább tar tott a re mény, hogy az utol só szó még
nem hang zott el. Min den Ma gyar or szág ra vo nat ko zó hírt kü lö nös fi gye lem -
mel kí sér tek. A hí rek hez ma gyar új sá gok ból, a ki u ta sí tot tak szá má ra ki adott
hír le ve lek bõl, a szé les kö rû és in ten zív le ve le zés bõl, amely zaj lott egy részt
a ki uta sí tott ro ko nok és hon fi tár sak, más részt az ott hon ma ra dot tak közt,66 va -
la mint a ha za uta zók el be szé lé se i bõl ju tot tak hoz zá.67 E nem ép pen ve szély te -
len uta zá sok ról nin cse nek pon tos ada ta ink, de ha a fenn ma radt le ve lek bõl ki -
ke res sük az e for rás ból szár ma zó hí re ket, arra kö vet kez tet he tünk, hogy nem
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63 Bo no mi: Mein Bri ef wech sel (lásd 1. láb jegy zet), 181. o., 1947. 5. 9-i le vél.
64 Ar chiv des Ins ti tuts für do na usch wä bis che Ges chich te und Lan des kun de [A Du nai Sváb

Tör té ne ti és Or szág is me re ti In té zet le vél tá ra (a to váb bi ak ban AIDGL) NL Huy/Stal zer,
1947. 1. 13-i le vél.

65 Bo no mi: Mein Bri ef wech sel (lásd 1. láb jegy zet), 164. o., 1946. 12. 30-i le vél. Vö: Utz Jegg -
le: Kal da u nen und El che. Kul tu rel le Si che rungs sys te me bei He i mat vert ri e be nen. [Pa cal
és já vor szar va sok. A ki te le pí tet tek kul tu rá lis biz to sít ék rend sze rei.] In: Hoff mann et al.
(szerk.): Ver tri ebe ne in De utsch land. In ter di szip li nä re Er geb nis se und Fors chungs pers pek ti ven.
Mün chen, 2000. 395–407. o.

66 Bo no mi: Mein Bri ef wech sel (lásd 1. láb jegy zet), 165. o., 1949. 4. 17-i le vél.
67 Bo no mi: Mein Bri ef wech sel (lásd 1. láb jegy zet), 61. o., 1946. 7. 27.



túl so kan pró bál ták meg. Min den olyan plety kát, amely sze rint ha ma ro san ha -
za me het nek, meg könnyeb bü lés sel fo gad tak. A Würt tem ber gi Ca ri tas Ma -
gyar or szá gi Né me tek rész le ge 1947 ja nu ár ja óta meg je le nõ hír le ve le, amely
ha ma ro san a jel lem zõ Un se re Post. Mit te i lun gen für He i mat vert ri e be ne aus Un garn
[A mi pos tánk. A ma gyar ha zá ból el ül döz öt tek köz lö nye] cí men je lent meg,
erre szá mos pél dát szol gál tat. Ilyen az elõ ször 1949-ben Stutt gart ban meg je -
lent házi kalendárium is: az 1952. évi kiadvány címoldala egy apát mutat
fiával, a nyitott ablak elõtt állnak. Tekintetük kelet felé követve a Duna
folyását a budapesti Parlamentre mered.

A Szász or szág ban fönn ma radt je len té sek ha son ló vi szo nyok ról ta nús -
kod nak a szov jet meg szál lá si öve zet ben is. „Nem tit kol hat juk, hogy az át te le -
pül tek na gyob bik ré sze a he lyi la kos ság hoz vi szo nyít va rosszabb anya gi hely -
ze te okán még min dig ven dég nek te kin ti ma gát, kö zü lük csak ke ve sen tud -
tak gyö ke ret ver ni.”68 Egy 1948. már ci u si, spe ci á li san a ma gyar or szá gi
né me tek re vo nat ko zó han gu lat je len tés ben ez áll: „A ma gyar át te le pül tek
nagy ré sze vissza sze ret ne tér ni ma gyar ha zá já ba, ami lyen gyor san csak le het.
Mi vel na gyon ra gasz kod nak fá rad ság gal meg szer zett ja va ik hoz, e ja vak iránt
erõs vágy él ben nünk. Az új ha zá tól, a szét vert anya or szág tól, Né met or szág -
tól nem so kat vár nak. Úgy vé lik, hogy az or szág túl né pe se dett, ezért is olyan
rossz az élel me zé si hely zet.”69 Az 1948 ok tó be ré ben az egyes szász or szá gi kör -
ze tek ál tal meg ren de zett Át te le pü lõk hete le zá rá sá nak ta nul sá ga ként a kö vet -
ke zõ ol vas ha tó: „A hely bé li eket nem ér dek li az át te le pü lõk sor sa. Az át te le pü -
lõk vissza akar nak men ni.”70

Az el ül döz öt tek szá má ra ép pen a ki uta sí tást kö ve tõ elsõ évek okoz tak ket -
tõs ne héz sé get: egy részt ha za tér ni tö re ked tek, más részt új he lyü kön igye kez -
tek ja ví ta ni a kö rül mé nye i ken, mi nél gyor sab ban el akar ták hagy ni a tá bort
vagy ma gán há zak nál ki je lölt ide ig le nes lak he lye i ket. Eb bõl az óhaj ból ere dõ -
en in dul tak be az elsõ la kás épí té si pro jek tek, ame lyek ben a Ma gyar or szág ról
el ül dö zött né me tek is részt vet tek. A würt tem ber gi böb lin ge ni kör zet Schö -
na ich te le pü lé sén a hely bé li ek és a me ne kül tek kö zö sen ala pí tot tak épít ke zé si 
szö vet ke ze tet. Az anyag be szer zés egy ré szét az el ül döz öt tek ál tal ala pí tott vál -
lal ko zás vál lal ta ma gá ra. Tég lát gyár tot tak, amely hez a ha za i tól el té rõ en nem

92 MAT HI AS BEER

68 Drez dai Ál la mi Le vél tár, LRS, MdI, 1. kö tet, 1948. au gusz tus havi je len tés.
69 Drez dai Ál la mi Le vél tár, LRS, MdI, Han gu lat je len tés a ma gyar or szá gi át te le pü lõk rõl,

1948. 3. 21.
70 Just: Die Lö sung (lásd 45. láb jegy zet) 102. o.



ada gol tak pely vát.71 A ma gyar or szá gi né met me ne kül tek nek a Wert he im mel -
let ti Re in hards hof ban és a hes se ni Darms tadt72 mel lett lét re jött te le pe it az ál -
la mi tá mo ga tás mel lett az ön se gé lye zés hoz ta lét re. Eze ket ké sõbb to váb bi te -
le pek, vá ros ne gye dek, ut cák kö vet ték.73

Csak hogy a hely bé li ek és az el ül döz öt tek kö zöt ti köl csö nös bi zal mat lan ság
az elsõ há zak fe lé pül té vel sem szûnt meg. A ma gyar or szá gi né me tek ál tal fel épí -
tett há za kat becs mér lõ en „ci gány te lep”-nek ne vez ték.74 Az új la kók már a mind -
ad dig ter mé sze te sen hor dott nép vi se le te ik kel föl tûn tek a würt tem ber gi, ba de ni,
hes se ni és szász or szá gi fal vak ban. Ezt a szem ta núk kal foly ta tott be szél ge té sek
épp úgy bi zo nyít ják, mint az ön val lo má sok. „A fér fi ak ott hon ugyan úgy öl töz -
köd tek, mint az it te ni ek. Mi, asszo nyok, oda ha za nép vi se let ben jár tunk. De itt,
Né met or szág ban nem hord juk töb bé. Elõ ször is a szok nyá hoz, aho gyan mi
hord juk, nyolc mé ter anyag kell, és ezt nem en ged het jük meg ma gunk nak. Meg
az tán túl sá go san is föl tû nõ a nép vi se let. Ami kor anyám ele in te nép vi se let ben
ment a temp lom ba, min den ki õt bá mul ta.”75 Ha son ló ak ol vas ha tók a szász or szá -
gi Zwit tau kör nyé kén új ha zá ra ta lált egy ko ri lány csó ki asszo nyok le ve le i ben is.76
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71 Mat hi as Beer: Alte He i mat – Neue He i mat. Das spe zi fis che Vers tänd nis von Kir che und
Ge me ins chaft bei den Vert ri e be nen aus Sü dos te u ro pa und des sen Aus wir kun gen auf den
Eing li e de rungsp ro zess im de uts chen Süd wes ten. [Régi haza – új haza. Az egy ház és a kö -
zös ség spe ci fi kus ér tel me zé se a dél ke let-eu ró pai ki te le pí tet tek kö ré ben és an nak ha tá sai
a be il lesz ke dé si fo lya mat ra Né met or szág dél nyu ga ti ré sze i ben.] In: Jahr buch für ost de uts che
Volks kun de 36 (1993), 244–272. o., kü lö nö sen 256. o.

72 Krisz ti na Kal te nec ker: Wie wird eine Ba us tel le zur Ge me in de? Das Grund kon zept der
Darms täd ter Do na u si ed lung zur An si ed lung und Eing li e de rung (1949–1954). [Mi ként
vá lik az épí té si te rü let köz ség gé? A darms tad ti te lep mint a le te le pe dés és a be il lesz ke dés
alap kon cep ci ó ja (1949–1954)] In: Hans-Wer ner Ret te rath (szerk.): Orts be zü ge. De uts che in 
und aus dem mitt le ren Do na u ra um. Re fe ra te der Ta gung des Jo han nes-Kün zig-Ins ti tuts für
ost de uts che Volks kun de vom 25.-27. Ok to ber 2000. Fre i burg, 2001. 193–221. o.

73 Her mann Ba u sin ger et al.: Neue Si ed lun gen. Volks kund lich-so zi o lo gis che Un ter su chun gen des
Lud wig-Uh land-Ins ti tuts Tü bin gen. [Új te le pek. A tü bin ge ni Lud wig Uh land In té zet nép raj -
zi-szo ci o ló gi ai ku ta tá sa.] Stutt gart, 1959.; Chris tel Köh le-Het zin ger (szerk.): Neue Si ed -
lun gen – Neue Fra gen. Eine Fol ges tu die über he i mat vert ri e be ne in Ba den-Würt tem berg – 40 Jah re da -
nach. [Új te le pek – új kér dé sek. Utó ta nul mány a ba den-würt tem ber gi ki te le pí tet tek rõl –
negy ven év múl tán.] Tü bin gen, 1995.

74 Bo no mi: Mein Bri ef wech sel (lásd 1. láb jegy zet), 166. o. és k. 1955. 12. 23-i le vél.
75 Adolf Kämpf: Die Aust re i bung der Ost de uts chen nach dem zwe i ten Weltk ri eg im Blick win kel ei ner

ho hen lo hes chen Land ge me in de. [A ke let-né me tek el ûzé se a má so dik vi lág há bo rú után egy ho -
hen lo hei fa lu kö zös ség szem szö gé bõl.] Tu do má nyos há zi dol go zat. Rot am See, 1952.
117. és 125. o.

76 Rutsch, Die Vert re i bung (lásd 42. láb jegy zet), 46. o.; lásd még Hen ri ke Ham pe: Abs chi ed
von „Juppl” und „Kit tel”. Kle i dungs we sen im In teg ra ti onsp ro zess der Flücht lin ge und
Vert ri e be nen. [Bú csú a „juppl”-tól és a kö tény tõl. A ru há zat sze re pe a me ne kül tek és a ki te -
le pí tet tek in teg rá ci ó já nak fo lya ma tá ban.] In: Ret te rath (szerk.): Orts be zü ge (lásd 90. láb -
jegy zet), 223–244. o.



A Ma gyar or szág ról el ûzött né me tek nem csu pán ru há za tuk kal tûn tek
fel új kör nye ze tük ben. A fél re is mer he tet len ma gyar ak cen tus sal be szélt di a -
lek tu suk is szo kat lan volt a svá bok nak, ba jo rok nak, ba de ni ek nek vagy szá -
szok nak. For dít va ez ugyan úgy ér vé nyes. A 19. szá zad vége óta az asszi mi lá ci -
ó ra tö rek võ ma gyar nyelv po li ti ka épp ak ko ra gon dot oko zott a ma gyar or szá gi 
né met gyer me kek nek, mint a fel nõt tek nek. Egy anya írja le á nyá ról: „A ta nu -
lás ele in te nem ment neki, mert né me tül nem tu dott sem ol vas ni, sem szá -
mol ni és so kat sírt és gyak ran mon do gat ta hogy ez egy cir kusz. De mos tan
már szé pen meg ért min dent és jobb már neki.”77 A he lyi la kos ság hoz ké pest
szin te min den te rü le ten rosszabb ki in du ló hely ze tü kön a me ne kül tek és el ül -
döz öt tek a be il lesz ke dés és tel je sít mény ré vén pró bál tak ja ví ta ni. Ez min den
szfé rá ra ér vé nyes volt, az is ko lá tól kezd ve a spor ton át a mun ka he lyig, s a még 
éve kig rossz szem mel né zett, be to la ko dó ként ke zelt ide ge nek ön tu da ta erõ -
sö dé sé nek lé nye ges té nye zõ jé vé vált. Egy asszony érez he tõ büsz ke ség gel szá -
molt be 1951-ben azok ról a si ke rek rõl, ame lye ket a ma gyar or szá gi né me tek
ér tek el, va la mint ar ról, hogy mi ként re a gált erre a hely bé li la kos ság. „Bal la gá -
si ün nep ség volt, és ott volt [...] a mind egyik kö zül a leg jobb di ák lány az egész 
köz ség ben. [...] A nagy kon ku ren cia el le né re õ lett a gyõz tes és ta ní tó nõ akar
len ni. A [...] me ne kül tek a leg job bak az is ko lá ban, a fo ci pá lyán, az ün nep sé ge -
ken és elõ a dá so kon, a temp lo mi imád ság nál, min den ütt, te hát eb bõl a szem -
pont ból nincs mi ért szé gyen kez nünk. Ak kor azt mond ják az it te ni ek, lát juk,
ezek nek van ide jük a gye re ke ik re.”78

Ma gyar or szág ról fõ ként ka to li kus val lá sú a kat te le pí tet tek job bá ra evan gé li -
kus köz sé gek be. Ezál tal egyes or szág ré szek fe le ke ze ti struk tú rá ja lé nye ge sen
meg vál to zott.79 Ez ak kor is ki hí vást je len tett, ha az adott hely ség ben volt ka to li -
kus temp lom. Egy asszony a kö vet ke zõ ket írja köz sé ge ka to li kus pap já ról:
„Igen hir te len egy em ber, a ma gya rok is azok, ezé’ egy át alán nem il lünk egy -
más ho’. A me ne kül te ket õ is úgy ke ze li, mint ko csin az 5ö dik ke re ket. Ez min -
den va sár nap szit ko zód hat a szó szé ken. Mos már nem akar a temp lom ba men -
ni sen ki. Aszon gya is ten te len né pek va gyunk mi, ezér is kel lett el men nünk ott -
hon rul meg ilye ne ket, csak ép pen sem mi ked ve set.”80 Noha a po zi tív
ta pasz ta la tok össz ké pét ki egé szí tõ ef fé le je len sé ge ket nem sza bad el kap kod va
ál ta lá no sí ta nunk, azért ezek sem mi kép pen sem ösz tö nöz ték az új kör nye zet be

94 MAT HI AS BEER

77 Bo no mi: Mein Bri ef wech sel (lásd 1. láb jegy zet),178. o. és k., 1946. 10. 8-i le vél.
78 Bo no mi: Mein Bri ef wech sel (lásd 1. láb jegy zet), 169. o. 1951. 3. 20-i le vél
79 Bo raws ki: Vert ri e ben (lásd 28. láb jegy zet) Flucht, Vert re i bung, Eing li e de rung (lásd 28.

láb jegy zet) 233–239. o.
80 Bo no mi: Mein Bri ef wech sel (lásd 1. láb jegy zet), 170 o., 1947. 10. 6-i le vél.



való be il lesz ke dést. Ép pen el len ke zõ leg, azt az egyéb ként is meg lé võ haj lan dó -
sá got erõ sí tet ték, hogy a me ne kül tek be zár kóz za nak sa ját kul tu rá lis ha gyo má -
nya ik ke re tei közé, me ne dé ket ke res ve az új kör nye zet ben. „Össze pa kol tunk
hát és [...]-ba utaz tunk. Egész Bu da örs össze gyûlt it ten, tel je sen ott ho nos volt
min den, a vi rág szõ nyeg, a da lok, az ar cok, hát min den más volt, több mint egy
év óta elõ ször éne kel het tük sa ját éne ke in ket a sa ját ze nénk kel.”81

Nem csu pán az egy ház – a fen ti eset ben az el ül döz öt tek za rán dok la -
ta – nyúj tott le he tõ sé get arra, hogy az érin tet tek ta lál koz has sa nak, va la -
mi kép pen el len áll has sa nak a fa lu kö zös sé gek szét bom lá sá nak, ame lyet
a ki uta sí tá si és le te le pí té si gya kor lat va la mint az izo lá lá suk ra irá nyu ló kí -
sér let tû zött ki cé lul maga elé.82 In ten zív le ve le zést folyt, a hí rek jöt -
tek-men tek. A hon fi tár sak te me té se nyúj tott al kal mat, hogy a régi is me -
rõ sök össze jár has sa nak, meg oszt has sák egy más sal ta pasz ta la ta i kat. A far -
san gi ün nep sé gek, a temp lom szen te lé sek, mint ami lyet a tö rök bál in ti ak
ün ne pel tek 1948. jú ni us 11-én nagy szám ban a würt tem ber gi Göp pin -
gen kör ze té nek Sü ßen nevû te le pü lé sén, töb bet je len tet tek egy sze rû ün -
nep sé gek nél. Hír bör ze is volt ez egy ben és olyan ta lál ko zás, amely éb ren 
tar tot ta az em lé ke ket és a spe ci fi kus kul tu rá lis em lé ke ze tet: „Is mét iga -
zán ott hon le het tek”.83

Az azo nos szár ma zá sú em be rek kö zös sé ge volt az, ami tar tást adott az
egy más tól el sza kí tott ki ta szí tot tak szá má ra, hogy a hely bé li la kos ság gal kö zö -
sen vé gül is az új kör nye zet be be il lesz ked je nek, az új idõk höz al kal maz kod ja -
nak. De ép pen a szár ma zás ra, a más tár sa dal mi, szo ci á lis és po li ti kai kon tex -
tus ból ere dõ kul tu rá lis ha gyo má nyok ra való hi vat ko zás okoz ta, hogy azok az
új ha zá ban so ká ig meg is ma rad tak. Pél dá ul a dél ke let-eu ró pai el ül döz öt tek
még a hat va nas évek ben is sû rûb ben jár tak is ten tisz te le tek re és ál do zás ra,
mint a más hon nan ér ke zet tek. Ugyan így a ha gyo mány ápo lás te rén is meg fi -
gyel het jük, hogy az el ül dö zött ma gyar or szá gi svá bok má sok nál sok kal to -
vább kö vet ték a ha gyo má nyos min tá kat, amint az egy 1955-ös ba den- würt -
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81 Bo no mi: Mein Bri ef wech sel (lásd 1. láb jegy zet), 170. o., 1947. 1. 29-i le vél. Az egy ház és
a kö zös ség spe ci á lis ér tel me zé sé nek a be il lesz ke dé si fo lya mat ban be töl tött sze re pé rõl lásd
még: Beer: Alte He i mat (71. láb jegy zet).

82 Ge org R. Schro u bek: Wall fahrt und He i mat ver lust. Ein Be it rag zur re li gi ö sen Volks kun de der
 Gegenwart. [Za rán dok lat és a haza el vesz té se. Ada lék a je len kor val lá si nép raj zá hoz.] Mar -
burg, 1968.

83 Mit te i lun gen des Ca ri tas ver ban des für Würt tem berg, Un garn de uts che Ab te i lung, [A Ca -
ri tas ver band für Würt tem berg, Un garn de uts che Ab te i lung köz le mé nye.] 8. kör le vél,
1948. au gusz tus, 4. o. vö.: Fü zes Mik lós: Va la mi Ma gyar or szá gon ma radt: a ki te le pí tett ma gyar -
or szá gi né me tek be il lesz ke dé se Né met or szág ban. Pécs, 1999.



tem ber gi fel mé rés mu tat ja.84 A tra dí ci ók hoz való ra gasz ko dást lát hat juk
a Duna tér sé gé bõl ér ke zett me ne kül tek és el ül döz öt tek spe ci fi kus há zas sá gi
szo ká sa i ban is. Csak igen las san emel ke dett a hely bé li ek és újon nan jöt tek kö -
zöt ti ve gyes há zas sá gok ará nya, a dél ke let-eu ró pai né me tek nél sok kal las sab -
ban, mint az el ûz öt tek bár mely má sik cso port já nál.85

A ha zá ba való vissza té rés irán ti vágy ab ban a mér ték ben csök kent, aho gyan
a te le pü lés te rü let gaz da sá gi hely ze te ja vult, fõ ként a va lu ta re form és az öt ve nes
évek ele ji gaz da sá gi fel len dü lés ered mé nye kép pen, mi köz ben  Magyarországon
a hely zet egy re rom lott. A las sú kul tu rá lis be il lesz ke dés hossza dal mas fo lya ma tá -
nak újabb fá zi sa kez dõ dött ek kor el.86 Egy 1956-ban írt le vél egy ma gyar or szá gi
asszony lá to ga tá sá ról szól, aki nek négy test vé re élt a szö vet sé gi köz tár sa ság ban.
„Olyan sze gé nye sen öl töz ve ér ke zett de a test vé rei te tõ tõl-tal pig kis ta fí run goz -
ták. Csak le sett hogy it ten hogy föl van épít ve min den és a sok au tók Ma gyar or -
szá gon fé ló rán ként lát ni egyet, mond ta. Azt mond ta hogy nem aka runk Ma gyar -
or szá gon ma rad ni olyan szép itt.”87 De azért az aláb bi, 1952-bõl szár ma zó pél da
még sem kü lön le ges eset: „Olyan pa pí ro kat kap tunk ki tõ tés re [...] a ház tar tá si se -
gély, szép, de ami kó a ter hek ki egyen lí tés érül van szó ott már nem tud ni te -
gyük-e ne te gyük-e mer ta lán el jön majd az óra, ami kor ott ál lunk és nem vi he -
tünk töb bet ma gunk kal haza.”88 Egy kis lány is ko lai fü ze té ben 1955. de cem ber
28-i kel te zés sel áll egy dal szö veg, amely így kez dõ dik: „Mily ide gen va gyok eb -
ben az or szág ban, hisz a böl csõm ott rin gott, Ke le ten”, s így vég zõ dik „bár csak ott -
hon le het nék”.89

Az NSZK-ban az in teg rá ció kon cep ci ó ja alap ján tá mo gat ták az el ül döz öt -
tek kul tu rá lis sa já tos sá ga i nak meg õr zé sét. Tör vény ben ír ták elõ, hogy az azo -
nos szár ma zá sú em be rek nek jo guk van ma guk kal ho zott kul tu rá lis örök sé -
gük ápo lá sá ra. Ez zel szem ben a szov jet meg szál lá si öve zet ben 1949-ben hi va -
ta lo san tilt ot ták meg, hogy az át te le pül tek or szá gos szin ten ta lál ko zó kat
szer vez hes se nek. „Az át te le pül tek szer ve ze te i nek ki ala kí tá sát, ha za fi as
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84 Fri ed rich H. Schmidt-Eb ha u sen: Aus der Ar be it der Würt tem ber gis chen Lan dess tel le für 
Volks kun de. [A würt tem ber gi tar to má nyi Nép raj zi In té zet mun ká i ból.] In: Jahr buch für
Volks kun de der He i mat vert ri e be nen 1 (1955), 217–222. o.

85 Die Ehesch li e ßun gen der Vert ri e be nen in Ba den-Würt tem berg 1950–1952. [Az el ül döz -
öt tek há zas ság kö té sei Ba den-Würt tem berg ben, 1950–1952.] In: Sta tis tis che Mo nats hef te Ba -
den-Würt tem berg 2 (1954), 2. szám. 69–74. o.

86 Ul rich Tolks dorf: Pha sen der kul tu rel len In teg ra ti on bei Flücht lin gen und Aus si ed lern.
[A me ne kül tek és ki te le pí tet tek kul tu rá lis in teg rá ci ó já nak fá zi sai.] In: Kla us J. Bade (szerk.): 
Neue He i mat im Wes ten. Ver tri ebe ne, Flücht lin ge, Aus si ed ler. Müns ter, 1990. 106–127. o.

87 Bo no mi: Mein Bri ef wech sel (lásd 1. láb jegy zet), 186. o. és k., 1956. 10. 23-i le vél.
88 Bo no mi: Mein Bri ef wech sel (lásd 1. láb jegy zet), 168. o., 1952. 12. 11-i le vél.
89 AIDGL, NL Huy/Stal zer.



cso por tok ká való össze fo gá sát, ame lyet fõ ként egy há zi szer ve ze tek tá mo gat -
nak [...] meg kell aka dá lyoz ni”90, kö ve tel te az NSzEP ve ze tõ sé ge. Amíg az
NSZK-ban 1949-tõl a Szö vet sé gi Me ne kül tü gyi Mi nisz té ri um lét re ho zá sá -
val majd az ezt kö ve tõ tör vé nyek kel a me ne kül tek és a ke let rõl el ül döz öt tek
szá má ra sza bad dá vált az út, hogy ne egy sze rû en új pol gár ok ként, ha nem ha -
zá ju kat el vesz tett ként il lesz ked hes se nek be,91 ad dig az öt ve nes évek tõl kez dõ -
dõ en az NDK-ban az 1945-tõl át te le pül tek nek, 1947-tõl pe dig új pol gá rok -
nak ne ve zet tek me ne kül tek ként és el ûz öt tek ként nyom ta la nul el tûn tek.
 Ettõl fog va a mun ká sok és pa rasz tok ál la má nak asszi mi lá ló dott pol gá ra i ként
ke zel ték õket, akik kü lön le ges tár sa dal mi cso port ként töb bé nem tûn het tek
fel. De hogy még is lé tez tek, az a német újraegyesítés után vált világossá,
amikor is hivatalos találkozón a háború után elõször találkozhattak a régi és az 
új tartományokban, illetve a Magyarországon élõ magyarországi németek.

4.

A ki te le pí té sek re gi o ná lis jel lem zõ i re, va la mint az ez ál tal érin tett em be rek re
a ku ta tás mind ed dig ép poly ke vés fi gyel met szen telt,92 mint arra, hogy össz e -
ves se, mi ként zaj lott le a be il lesz ke dés fo lya ma ta a Né met Szö vet sé gi Köz tár sa -
ság ban és az NDK-ban. A több mint ti zen két mil lió me ne kült és el ül dö zött egy 
tö meg ben való vizs gá la ta kor az egyes cso por tok sa já tos sá gai alig tûn nek fel.
 Pedig ez, amint azt a ma gyar or szá gi né me tek pél dá ja is mu tat ja, dön tõ je len tõs -
ség gel bír a kény szer mig rá ció mó do za tai szem pont já ból épp úgy, mint a be il -
lesz ke dé si fo lya mat spe ci fi kus ki ala ku lá sá nak szem pont já ból, amint az az eset -
leg mé goly ke vés sé fel tû nõ for rá sok ban is sze re pel. Ha e sa já tos sá go kat ko mo -
lyan vesszük és mul ti disz cip li ná ris mó don vizs gál juk, nem pe dig meg ve tõ en
az el ül döz öt tek folk lo risz ti kus kul tú rá ja ként ke zel jük, nos csak ek kor fog hat -
juk föl a már idé zett le vél ár tal mat lan nak tûnõ rész le té ben rej lõ va ló di hord -
erõt – „it ten van hát ip peg a fele a fele meg oda ha za”.

For dí tot ta: Me sés Pé ter
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90 Wil le: Die zent ral ver wal tung (57. láb jegy zet), 54. o.
91 Mat hi as Beer: 50 Jah re Bun des re pub lik De utsch land – 50 Jah re Ein wan de rung. Das Be is -

pi el der de uts chen Vert ri e be nen und Flücht lin ge. [Öt ven éves Né met Szö vet sé gi Köz tár -
sa ság – öt ven év be ván dor lás. A né met ki te le pí tet tek és me ne kül tek pél dá ja.] In: Zwis chen
Iso la ti on und In teg ra ti on. 50 Jah re Eing li e de rung in der Bun des re pub lik De utsch land. Haus der
He i mat des Lan des Ba den-Würt tem berg. Fil ders tadt, 2001. 9–28. o.

92 Mat hi as Beer: Selbst bild und Fremd bild als Fak to ren bei der Eing li e de rung der Flücht lin ge 
und Vert ri e be nen nach 1945. [Ön kép és az ide gen képe mint a me ne kül tek és ki te le pí tet tek
1945 utá ni be il lesz ke dé sé nek a té nye zõ je.] In: Syl via Schra ut, Tho mas Gros ser (szerk.): Die 
Flücht lingsf ra ge in der de uts chen Nachk ri egs ge sells chaft. Mann he im, 1996. 31–53. o.




