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Dr. Kancz Csaba, Komárom-Esztergom megye kor-
mánymegbízott ja köszöntőjében emlékeztetett  rá, 
hogy a nemzetiségeknek mindig is alapvető szerepe 
volt a megyében, és hangsúlyozta az élő emlékezet, 
így a múlt megismerésének fontosságát. Romanek 
Etelka, Esztergom polgármestere a város összetartó 
erejét emelte ki, melyben a területén élt és ma élő 
nemzetiségeknek is komoly része volt, illetve van. 
A hagyományok ápolását – mint mondta – ezért is 
tartja fontosnak.

Dr. Romsics Ignác történész, egyetemi tanár (Esz-
terházy Károly Egyetem, Eger) bevezető előadásá-
ban a II. világháborút megelőző és azt követő ha-
tárváltozásokról s a nemzetiségek ezzel kapcsolatos 
helyzetéről beszélt, kiemelve az elcsatolt területekről 
átt elepülők magas számát, valamint elemezve Tria-
nonnak a határon túli magyarságra gyakorolt hatá-
sát. Az 1938 és 1941 között  véghezvitt  területgyara-
podásokban összesen 171 ezer km2-rel növekedett  az 
ország területe, így a lakosság 15 millió fő lett , szem-
ben a Trianon előtt i 18 millióval, illetve a békeszer-
ződés hatályba lépését követő 7 millióra csökkent la-
kossággal. Az előadó kitért II. világháborút követő, 
a nemzetiségeket érintő változásokra, jogsérelmekre 
(csehszlovák–magyar lakosságcsere-egyezmény, ki-
telepítés, málenkij robot). A magyarországi németsé-
get sújtó, 1946. december 22-én elrendelt,1 1946–1948 
között  végrehajtott , Németországba történt átt elepí-
tés miatt  200-250 ezer főre tehető2 azoknak száma, 
akiknek ily módon kellett  elhagyniuk ott honaikat. 

A bevezető előadás után dr. L. Balogh Béni, a Ma-
gyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa egy kismányoki 
sváb, Kaufmann Jakab példáján keresztül ismertett e 
részletesen a magyarországi németek Szovjetunióba 
hurcolását. 1945-ben Kaufmannt és társait Bonyhád-
ról Bajára, majd onnan Temesvárra vitt ék. Útközben 
többen életüket vesztett ék, majd 1946-ban a tífusz-
járvány tört ki a fogolytáborban. Sztálin személye-
sen rendelte el a németek kényszermunkára a Szov-
jetunióba hurcolását. Nem az egyéni, a politikai fog-
lyok számára felállított  GULAG-, hanem tömegesen 
az ún. GUPVI-munkatáborokba szánta őket.3 Az 
1944. december 22-én kiadott , 0060-as számú kato-
nai parancs 15 napi munkáról szólt.  Végrehajtásá-

ról Lavrentyij Berija, az NKVD4 vezetője gondosko-
dott , határidőként 1945. február 15-ét szabták meg. 
A németajkúak deportálását a magyar kormány és 
a Magyar Kommunista Párt (MKP) tudta nélkül 
rendelték el a szovjetek, erről Révai József Rákosi 
Mátyásnak írt, 1945. január 7-ei keltezésű levele ta-
núskodik. A 0060-as parancs alapján megközelítő-
leg 150 ezer sváb deportálását rendelték el a szovjet 
GUPVI-munkatáborokba. A 15 napos munka helyett  
a valóságban csak évekkel később térhett ek haza, 
akik túlélték a megpróbáltatásokat. L. Balogh Béni 
elmondta, hogy a levéltárban még sok, a témával 
kapcsolatos feltáratlan forrást őriznek.5

Dr. Wencz Balázs, a rendezvény szervezője, a MNL 
KEML igazgatója előadásában a kommunista párt 
nemzetiségpolitikáját, nemzetiségekkel kapcsolatos 
bánásmódját mutatt a be. A magyarországi németek 
esetében kollektív vagyonelkobzást valósított ak meg 
annak érdekében, hogy a földosztást végre tudják 
hajtani.6 A svábság kitelepítésének szükségessége 
mellett  végig kitartó MKP folyamatosan megfi gyelte 
a lakosságot, és érzékelte: propaganda-tevékenysége 
a nagy német lakosságú településeken eredmény-
telen maradt. A magyar–csehszlovák lakosságcsere 
esetében a megyei kommunisták ellenezték a szlová-
kok átt elepülését. [Vélhetően azért, mert többségük a 
szénmedence barnakőszén-bányáiban dolgozott , és a 
kommunisták számára az ún. széncsata megvalósí-
tása elsőbbséget élvezett  – B. P.] A kitelepített  néme-
tek házaiba Magyarország szegényebb térségeiből 
érkeztek telepesek, olyan egykori uradalmi cselédek, 
akik nem értett ek a mezőgazdasági munkákhoz.

A kitelepítéssel kapcsolatban emlékezőkkel be-
szélgetett  dr. Kövecses-Varga Etelka néprajzkutató, az 
esztergomi Balassa Múzeum munkatársa. Előadásá-
ban sorra vett e a megye nemzetiségi településeit, és 
ismertett e a lakosság sorsát, a megélhetési lehetősé-
geket vizsgálva. Esztergom vármegye német betele-
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pítése Esterházy Imre (1663-1745) érsek nevéhez fűző-
dött.7 A magyarországi németek a térség falvaiban a 
kezdetektől – a XVIII. századi betelepítésektől – fő-
ként mezőgazdasággal foglalkoztak. A földosztás, 
földelkobzások után sok sváb család bérmunkaként 
fuvarozást, szántást-vetést vállalt, Dorog térségében 
azonban egyre inkább az üzemekben, szénbányák-
ban helyezkedtek el. Sokan a bányától vettek ha-
szonbérbe földeket, és bányászati főtevékenységük 
mellett azokon dolgoztak. A legnagyobb kitelepíté-
sek a megyében Leányváron,8 Környén, Szomoron 
és Máriahalmon történtek. Volt, ahol a sváb lakosság 
45%-át kitelepítették. Azokon a településeken, ahol a 
svábság nagy része a dorogi szénmedence bányái-
ban dolgozott, nem valósult meg a kitelepítés (Csol-
nok), vagy pedig csak a bányászok mentesülhettek a 
kitelepítés alól (Leányvár).9 Süttőn – ott a helyi kőfa-
ragóipar miatt – szintén elmaradt a kitelepítés. Nyer-
gesújfalu ipari településsé vált. Német lakosságát ez 
mentette meg, a volksbundistákat azonban itt is ül-
dözték, illetve összeköltöztették.10 (Táton a volksbun-
dista agitációt személyesen Basch Ferenc11 végezte a 
helyi nagygazdák körében.) Fontos azonban megje-
gyezni: a legutóbbi kutatások arra mutatnak, hogy 
a magyarországi német lakosság sok esetben nem 
volt tisztában a Volksbund hitlerista propagandájá-
val, nemzetiszocialista mozgalmi jellegével, csupán 
egyfajta hagyományőrző egyesületként tekintettek 
rá.12 A kitelepítettek helyére az Edvard Beneš, Cseh-
szlovákia elnöke által tető alá hozott magyar–cseh-
szlovák lakosságcsere-egyezmény értelmében ide is 
felvidéki magyarokat telepítettek. Dágon sváb és tót 
nemzetiség is élt, a kitelepítés szintén a bányászat 
miatt nem történt meg. Kesztölcön 1944. december 
30-án szovjet hadimunkára hurcolták a tót lakossá-
got. A csehszlovák agitáció itt érte el a legnagyobb 
eredményt, a lakosságcsere keretében sokan távoz-
tak a faluból, házaikba azonban kevesek települtek 
be, azokat főként a rokonok, a falu lakossága vette 
birtokába.

Busa Mónika, a tatai Kuny Domokos Múzeum, 
Német Nemzetiségi Múzeum etnográfusa kutatásai 
során olyan magyarországi németekkel készített in-
terjút, akik nem a kitelepítés miatt, hanem más okok-
ból kényszerültek elhagyni szülőfalujukat. Bajon az 
1183 főből 1026-an vallották magukat németnek. A 
helyi Volksbund-tagokat 1944. december 14-én eva-
kuálták, napokkal előre tudták, hogy az esemény 
be fog következni. Visszatértükkor lakásaikat már 
a betelepítettek foglalták el. Voltak családok, akiket 
1945. január 16-án német katonák kényszerítettek 
németországi áttelepülésre. Az előadó rámutatott a 
múzeumi tárgyak forrásokként való felismerésére 
is. Példaként említette: a múzeumban található egy 
eredetileg mekényesi család kelengyeládája, melyet 
az Orosházára, majd onnan Tatára történt áttelepü-
lésükkor használtak. Hangsúlyozta, hogy az em-
lékezet helyei (emlékművek) viszik tovább majd a 
múltat akkor, ha már nem lesz, aki az átélteket köz-
vetlenül fel tudná idézni.

Móser Tamás, a Néprajzi Múzeum munkatársa 
Tarján történetét mutatta be. Egy olyan faluét, ahol a 
magyarországi német lakosság kitelepítése nem va-
lósult meg. A kutató ennek kapcsán felismerte, hogy 
a lakosság kollektív emlékezetében a tragikus ese-
mény elmaradása bűntudat-élményt okozott, ha arra 
gondoltak, hogy nálunk nem történt kitelepítés, míg 
más sváb többségű falvak lakói elszenvedték azt. 
Tarjánban is megtörtént azonban a vagyonelkobzás, 
és telepesek is érkeztek a Felvidékről, valamint ma-
gyarországi községekből. Az előadó kiemelte az ön-
ként betelepült rendszerhű zsellérek és a helyi lakos-
ság konfliktusos kapcsolatát, illetve szintén hangsú-
lyozta az emlékezeti helyek13 fontosságát. A német 
nemzetiségű lakosság a rendszerváltozás után visz-
szavásárolta korábban elvett tulajdonait, így például 
a szőlő, a présház emlékezeti hellyé, egyszersmind a 
sváb identitás meghatározó elemévé, a bortermelés 
az etnikai tudat fontos részévé vált. Az identitáserő-
sítésben szintén fontos szerepet játszanak a német-
országi testvér-települési partnerkapcsolatok is.

A konferencia zárásaként Horváth Attila, a Komá-
rom-Esztergom Megyei Levéltár igazgatóhelyettese, 
főlevéltárosa, a levéltár őrizetében lévő, a helyi roma 
lakossággal kapcsolatos forrásokról tartott előadást. 
A város határában a XVIII. századtól megjelent ci-
gányság helyzete sokáig nem nyert rendezést, és ki-
űzésüket kezdeményezték. Mária Terézia és II. József 
idején készültek az első cigányösszeírások. Később 
letelepülésre kötelezték őket, szekereiket elkoboz-
ták, véget vetve vándorló életmódjuknak. Gyereke-
iket parasztcsaládok nevelték. A cigányok körében 
ekkortól a házi iparos-tevékenységek váltak megha-
tározóvá. A dualizmus-kori iratanyag hiányos, így a 
romák akkori sorsa nehezebben követhető nyomon. 
A Trianon utáni viszonyokat ellenséges nyelvezet, 
etnicista felfogás, szegregációs törekvések jellemez-
ték. 1941-ben Esztergomban cigánytelepet hoztak 
létre, amelybe a cigányságot karhatalommal kény-
szerítették át. A telepet lakói csakis munkaszolgá-
lat céljára hagyhatták el, számukra tilos volt a Du-
na-parti sétányon megjelenni, a padokra ráülni. A 
szocializmusban a kényszeres asszimiláció határoz-
ta meg a cigány lakosság sorsát. Az 1960-as években 
még a hagyományos életmódot élték, társadalmi-va-
gyoni elkülönülésük azonban az etnikumon belül 
is megfigyelhető volt. A letelepedett, legmódosabb 
réteget a muzsikus cigányok jelentették, utánuk a fé-
lig letelepedett vándoriparosok (szegkovácsok, üst-
kovácsok, vályogvetők, teknőfaragók) következtek, 
a lakással nem rendelkező vándorlók pedig főként 
lókupecek voltak.

Az esztergomi levéltár szervezésében megtartott 
tudományos konferenciát a megjelentek informatív-
nak és hasznosnak ítélték, azonban az is nyilvánva-
lóvá vált, hogy a megye kisebbségkutatásában sok 
még a tennivaló, s a feltáratlan források, a megvála-
szolatlan kérdések száma nem csekély.

Bús Péter János
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Szószóló helyett képviselőt akarnak a magyarországi németek
Az országos német önkormányzat közgyűlése tárgyalt a 2018-as választásokról

Megkezdte választási felkészülését a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata. Az MNOÖ közgyűlése a május 
6-án, Budapesten tartott ülésén többek között arról tárgyalt, hogyan érhető el, hogy a 2018-as országgyűlési választásokat 
követően nemzetiségi szószóló helyett már teljes jogú képviselő szálljon síkra az Országgyűlésben a magyarországi 
németek érdekeiért. 

Az MNOÖ közgyűlése először tárgyalt részletesen a 2018-as országgyűlési választásokra való felkészülésről. Heinek 
Ottó elnök arra emlékeztetett, hogy az országos önkormányzat stratégiájában rögzített célja a következő ciklusban a 
szószólói helyett a szélesebb jogkörrel rendelkező képviselői mandátum elérése. A közgyűlés támogatta azt az elképzelést, 
amely szerint már rövidesen feláll egy kampánystáb, amely nyár végéig részletes tervezetben rögzíti az ősztől esedékes 
mozgósítást. Ritter Imre, aki a jelenlegi ciklusban szószólóként képviseli a magyarországi németeket az Országgyűlésben, 
kiemelte: a legfontosabb, hogy az országszerte jól működő nemzetiségi önkormányzati és egyesületi hálózat segítségével, 
de mindenekelőtt a személyes meggyőzésre alapozva minden érintett választópolgárhoz eljusson, hogy miért érdemes 
és hogyan lehet az MNOÖ listájára szavazni.


