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KI NEM MONDOTT KOLLEKTÍV FELELŐSSÉG?  

A magyarországi németek kitelepítésének jogi és közigazgatási háttere 

 

 

1. Bevezetés 

 

Tanulmányom a második világháborút követő időszakban hozott, a magyarországi 

németeket diszkrimináló rendelkezések elemzésére tesz kísérletet. Ennek során 

igyekszem bemutatni a németek elleni jogfosztó intézkedések külső körülményeit, majd 

a vonatkozó magyar jogszabályokat, azok keletkezését és alkalmazását. Végül kitérek a 

kitelepítések magyarországi német közösségre gyakorolt hatására, és megpróbálok 

mérleget vonni. Tanulmányomban a magyar szakirodalomban leginkább elterjedt 

kitelepítés kifejezést használom, bár a német szakirodalom a Vertreibung,
1
 vagyis elűzés 

kifejezést használja, a korabeli jogszabályok áttelepülésről, illetve áttelepülési 

kötelezettségről beszélnek,
2
 a megemlékezésről szóló határozat címéből pedig az tűnik 

ki, hogy a jelenlegi magyar emlékezetpolitika az elhurcolás
3
 megnevezést preferálja. 

 

2. A magyarországi németek elleni intézkedéseket meghatározó külső körülmények 

 

A magyarországi németek ellen hozott jogfosztó intézkedésekre, majd a kitelepítésre a 

második világháborút követő, korábban példátlan népességmozgás keretében került sor, 

ugyanakkor Magyarországnak nem volt formális értelemben nemzetközi jogi 

kötelezettsége a németek kitelepítésére. A Potsdami Konferencia zárónyilatkozatának 

XIII. pontja rögzítette ugyan a németek Lengyelországból, Magyarországról és 

Csehszlovákiából való elűzésének szándékát, ez a dokumentum azonban – ahogy a neve 

is mutatja –, egy kommüniké volt, nem nemzetközi szerződés, nemzetközi jogi 

minősége és kötőereje keletkezése óta vita tárgya.
4
 A magyarországi németek 

                                                 
1
 Seewann 2012. 331. o. 

2
 12.330/1945. M.E. rendelet 

3
 88/2012. (XII. 12.) OGY határozat a magyarországi németek elhurcolásának emléknapjáról 

4
 Fiedler 1997. 293-303. o. 
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kitelepítésére nem kizárólag nemzetközi nyomásra került sor, az akkori magyar 

kormány – előbb az Ideiglenes Nemzeti Kormány, majd az 1945-ös választásokat 

követően felállt koalíciós kormány is – céljának tekintette a németek kitelepítését, a 

szövetségesek és a magyar kormányzat céljai tehát ebben az kérdésben találkoztak.
5
 A 

potsdami döntés tehát nem Magyarország akarata ellenére született, csak lehetővé tette 

az itthon is tervezett kitelepítés megvalósítását. Ugyanakkor a szövetségesek sem 

rendelkeztek pontos tervekkel, csak 1945 novemberében született konkrét döntés a 

kitelepítés megkezdéséről.
6
 A későbbiekben is csak a keretek voltak nemzetközileg 

meghatározottak – a szövetségesek döntésétől függött a kitelepítés időpontja, a 

kitelepítettek létszáma és letelepítésük helye: előbb, 1946 januárja és novembere között 

az amerikai megszállási zónába telepítették ki a magyarországi németeket, majd 1947 

augusztusa és 1948 júniusa között a szovjet megszállási zóna fogadta a 

Magyarországról elűzötteket.  

A másik fontos körülmény, hogy Magyarországon hiányzott Gerhard Seewann 

terminológiájával élve a vad elűzés fázisa,
7
 nem került sor a háború végén vagy 

közvetlenül az után súlyos és tömeges erőszakra a magyarországi németek ellen sem a 

magyar hatóságok, sem a lakosság részéről. Atrocitások természetesen voltak az 

internálások, a földreform végrehajtása és a kitelepítések során is,
8
 de a 

Csehszlovákiában, Lengyelországban, Jugoszláviában történt etnikai tisztogatásokhoz 

hasonlóra nem került sor. Ezzel összefüggésben nem volt jelentős a front elől 

elmenekülő magyarországi németek száma, a visszavonuló német hadsereg által kiadott 

evakuációs parancsot is kevesen követték.
9
 Nem volt az országban „svábellenes” 

hangulat sem, természetesen a későbbi sajtókampány hatására ez részben 

megváltozott.
10

 

A harmadik fontos specifikuma a magyarországi németekkel kapcsolatos 

intézkedéseknek, hogy hiányzik a kollektív bűnösség elvének explicit kimondása. 

Nincsenek a csehszlovákiai Beneš-dekrétumokhoz hasonló dokumentumok – a jogi 

normák szintjén. A kollektív bűnösség elvének kimondását azonban a magyar kormány 

csak taktikai okokból kerülte. Nem akarta a csehszlovákiai magyarságot (és az ottani 

németséget) sújtó intézkedéseket saját hasonló intézkedéseivel támogatni és legitimálni, 

illetve tartottak attól, hogy a többi szomszédos országban is hasonló repressziók érhetik 

az ottani magyar kisebbségeket.
11

 

Ennek ellenére – ahogy látni fogjuk – komplex, az élet minden területét érintő, jogi 

keretbe foglalt intézkedésrendszer irányult a magyarországi németek ellen, az egyéni 

felelősségtől és a korábban tanúsított magatartástól nagyrészt függetlenül, sok esetben 

                                                 
5
 Romsics 2006. 128. o. 

6
 A Szövetséges Ellenőrző Tanács 1945. november 20-ai határozata. 

7
 Seewann 2003. 349. o.  

8
 Bank – Őze 2005. 22. o. 

9
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tisztán nemzetiség és anyanyelv alapján. Bár kimondva egyetlen dokumentumban sem 

szerepel, gyakorlatilag a magyarországi németek kollektív felelősségre vonásáról 

beszélhetünk. 

 

3. A magyarországi németekkel szembeni jogkorlátozó intézkedések 

 

3.1. A malenkij robot 

 

A magyarországi németeket érintő első súlyos kényszerintézkedés a Szovjetunióban 

teljesített kényszermunka, az úgy nevezett „malenkij robot” volt. A kifejezés az orosz 

malenkaja rabota, magyarul kis munka kifejezésből ered, sok esetben ugyanis ezzel 

nyugtatták az érintetteket, hogy csak egy kis munkát kell végezniük. Az intézkedés nem 

a magyar jog alapján történt, a szovjet hadsereg, pontosabban a 2. és a 3. ukrán front 

0061. számú hadparancsa alapján kötelezték munkára a munkaképes magyarországi 

német lakosságot, a férfiakat 17-43, a nők 18-30 éves kor között. A hadparancsot 1944. 

december 22-én adták ki,
12

 az érintettek összegyűjtésére és elhurcolására 1944. 

december végén és 1945. január elején került sor. Összesen mintegy 60-65.000 

magyarországi németet hurcoltak a Szovjetunióba, ahol bányákban, üzemekben, 

építkezéseken dolgoztak, többségük hosszú éveken keresztül.
13

 A parancs kiadásával 

egy időben megalakult Ideiglenes Nemzeti Kormány tiltakozott ugyan a szovjet 

hadseregnél, de eredményt nem tudott elérni.
14

 A magyar jog szempontjából az 

intézkedés jogon kívülinek volt tekinthető, az 1945. január 20-án megkötött 

fegyverszüneti egyezmény sem tartalmazott rá felhatalmazást.
15

 

 

3.2. A földreform 

 

Az 1945. március 15-én elfogadott 600/1945. M.E. rendelettel elrendelt, majd az 1945. 

VI. törvénnyel megerősített földreform volt az első jelentős jogszabály, amely 

diszkriminálta és végeredményben létalapjától fosztotta meg a magyarországi német 

lakosságot.
16

 A rendelet 4. §-a értelmében el kellett kobozni a Volksbund tagok, a 

hazaárulók, a háborús és népellenes bűnösök, valamint a nyilas, a nemzetiszocialista és 

a fasiszta vezetők földbirtokait. Az 5. § értelmében hazaáruló, illetve háborús és 

népellenes bűnösnek volt tekintendő az, aki „a német fasizmus politikai, gazdasági és 

katonai érdekeit a magyar nép rovására támogatta, aki önkéntes jelentkezéssel német 

                                                 
12

 Zielbauer 1990. 10. o. 
13

 Füzes 1990. 21. o. 
14

 Stark 2005. 75. o. 
15

 1945. évi V. törvény a Moszkvában 1945. évi január hó 20. napján kötött fegyverszüneti egyezmény 

becikkelyezéséről 
16

 Tóth 2006. 5018. o. 
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fasiszta katonai, vagy rendfenntartó alakulatba belépett, aki valamilyen német katonai, 

vagy rendfenntartó alakulatnak a magyarság érdekeit sértő adatokat szolgáltatott, vagy 

mint besúgó működött, aki ismét felvette német hangzású családi nevét.”
17

 Az 

intézkedés a magyarországi németek tömegét érintette. A Volksbund taglétszámáról – 

mivel a tagnyilvántartások nem maradtak fenn – csak becslések vannak, azt 100-

150.000 közé teszik, a „német érdekek támogatása” pedig tulajdonképpen bárkire 

ráfogható volt, a később bevezetett nemzethűségi vizsgálat eredményei pedig további 

német kézen levő földterületeket tettek elérhetővé a földosztás számára.
18

 A fő szabály 

egyébként az volt, hogy 100, illetve Budapest környékén 50 kataszteri hold felett vették 

igénybe megváltás mellett a földbirtokokat, de a hivatászszerűen mezőgazdasággal 

foglalkozók 200 hold nagyságig megtarthatták birtokukat.
19

 

 

3.3. A választójog 

 

A nemzetgyűlési választásokon való választójogot az 1945. évi VIII. törvény 

szabályozta. Ez volt az első olyan választójogi törvény a magyar alkotmánytörténetben, 

amely általános választójogot biztosított, és amely alapján ténylegesen tartottak is 

választásokat.
20

 A választójogból ugyanakkor ki voltak zárva a törvény 5. § 8. pontja 

értelmében mindazok, akik ellen a 600/1945. M.E. rendelet alapján a földreform során 

elkobzási eljárás indult hazaáruló, illetve háborús és népellenes bűnös mivoltuk miatt, 

illetve a 10. pont értelmében azok, akiről a nemzethűségi vizsgálat során megállapítást 

nyert, hogy a Volksbund vezetője, tagja vagy támogatója volt, illetve kétséget kizáróan 

megállapítható hogy a Volksbundnak, a Kulturbundnak (a jugoszláviai németek 

népcsoportszervezete, a Dél-Bácska 1941-es elfoglalása után ottani tagjai a 

Volksbundhoz csatlakoztak) és a Hitlerjugendnek tagja volt, valamint mindazok, akik 

magukat német nemzetiségűnek vallották. Ez a felsorolás a magyarországi németség 

gyakorlatilag egészét lefedte, úgy tekinthetjük, hogy kollektíve kizárták őket a 

választójogból. 

 

3.4. A közigazgatás felkészülése a kitelepítésekre és a nemzethűségi vizsgálatok 

 

1945. május 4-én hozták létre a hangzatos nevű Népgondozó Hivatalt az 1710/1945. 

M.E. rendelettel. A belügyminiszter felügyelete alá tartozó új közigazgatási szerv 

feladat- és hatáskörébe tartozott a hazatérő deportált zsidók ellátásának megszervezése, 

a magyar menekültek és áttelepítettek elhelyezésre, de a rendelet 2. § 5. pontja szerint a 

                                                 
17

 Tóth 2008. 147. o. 
18

 Tóth 2006. 5019. o. 
19

 600/1945. M.E. rendelet 10. §; 14. § 
20

 Mezey 2003. 189. o. 
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fasiszta németek kitelepítésének végrehajtása
21

 is. (Már csak ezért sem lehetett a 

Potsdami Konferencia döntése a magyarországi németek elűzésének oka). 

Alig két hónappal később, június 30-án a 3.820/1945. M.E. rendelet bővítette a 

hivatal hatáskörét. Egyrészt előírta, hogy a tartós elhelyezést igénylő menekültek – 

gyakorlatban ez a szomszédos országokból elmenekült, illetve elüldözött magyarokat 

jelentette – letelepítésére a „fasiszta németek” ingatlanjainak igénybevételét. Másrészt 

bevezette az úgynevezett nemzethűségi vizsgálatot: minden olyan járásban, ahol a 

lakosság „számottevő része […] hitlerista magatartást tanúsított” bizottságot kellett 

felállítani, amelynek feladata minden 16. életévét betöltött magyarországi német (a 

rendelet szerint „fasiszta német”) korábban tanúsított magatartásának vizsgálata volt. A 

vizsgálat alapján a három fős bizottság, amelynek elnöke bírói, de mindenképpen jogi 

képzettséggel rendelkezett, négy kategóriába sorolta az érintetteket: hitlerista 

(volksbundista, fasiszta, nyilas) szervezetek vezetője, hitlerista szervezetek tagja, ilyen 

szervezetek támogatója, illetve megállapíthatta azt is, hogy az érintett nem volt sem 

tagja, sem támogatója hitlerista szervezeteknek. A hitlerista szervezetek vezetőit 

internálni kellett, családjukat pedig az internálás helyszínére kellett költöztetni. Azok 

számára, akikről megállapították, hogy ilyen szervezet tagjai voltak, 

munkakötelezettséget állapítottak meg, össze kellett őket költöztetni, hogy házaikat 

telepeseknek adhassák, és előírták, hogy háromhavi saját szükségletet meghaladó 

élelmiszerkészletüket kötelesek átadni a Népgondozó Hivatalnak. A vezetőnek és 

tagnak minősítettek esetében, ha ez még nem történt meg, a 600/1945. M.E. rendelet 4. 

§ szerinti a földbirtokelkobzási eljárást is meg kellett indítani. Akiket a hitlerista 

szervezetek támogatójának minősítettek, kötelesek voltak ingatlanjaikat az országos 

telepítési akció rendelkezésére bocsátani és élelmiszerkészleteiket átengedni. Azok, akik 

sem vezetői, sem tagjai, sem támogatói nem voltak hitlerista szervezeteknek, de 

„nemzethűségükről és demokratikus érzületükről nem tettek tanúbizonyságot”, kötelesek 

voltak az el- illetve összeköltöztetésben érintetteket házaikba befogadni.
22

 

A nemzethűségi vizsgálat elvben ugyan egyéni magatartást vizsgált, az érintett 

meghallgatásával, de ennek ellentmond, hogy a szankciók szinte minden esetben az 

ingatlantulajdonra irányultak, tehát annak elvonása volt a fő cél, nem a személyes 

felelősségre vonás. Ezt mutatja, hogy azokat is joghátrány ért, akik még támogatói sem 

voltak a hitleristának minősített szervezeknek, illetve távollévők ellen is le lehetett 

folytatni az eljárást. A gyakorlat azt mutatta, hogy a cél valóban az ingatlanvagyon 

megszerzése volt, annak megállapítása, hogy valaki „hitlerista szervezet célkitűzéseinek 

támogatója volt”, nehezen képzelhető el formalizált eljárásban, ennek kritériumait sem 

határozza meg a rendelet. Sok esetben egyébként a Volksbund-tagság megállapítása is 

nehézségekbe ütközött, mert a tagnyilvántartást vagy eleve nem pontosan vezették, vagy 

az később megsemmisült, illetve megsemmisítették.
23
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4. A magyarországi németek kitelepítése 

 

4.1. Az ún. kitelepítési rendelet 

 

A szövetségesek 1945. november 20-án hozták meg döntésüket a magyarországi 

németek kitelepítésének megkezdéséről. Pontosabban arról hozott döntést a Szövetséges 

Ellenőrző Tanács (Alliierten Kontrollrat), hogy az amerikai megszállási zónában 

fogadják a Magyarországról kiszállított németeket.
24

 

1945. december 22-én fogadta el a kormány Nagy Imre belügyminiszter 

előterjesztésére a 12.330/1945. M.E. rendeletet a magyarországi német lakosság 

Németországba áttelepítéséről, közismert nevén a kitelepítési rendeletet. A rendeletet a 

Magyar Közlönyben december 29-én hirdették ki, és kihirdetése napján hatályba lépett. 

A rendelet a magyarországi németség egészét érintette, annak 1. §-a szerint 

Németországba áttelepülésre köteles volt mindenki, aki magát német nemzetiségűnek, 

német anyanyelvűnek vallotta, magyarosított nevét német hangzásúra változtatta vissza, 

a Volkbundnak vagy német fegyveres alakulatnak tagja volt. Gyakorlatilag kollektív 

szankcióról beszélhetünk, még ha ez nincs is megemlítve a rendelet szövegében. 

Különösen aggályos az anyanyelv mint kritérium, hiszen anyanyelvét senki sem 

választja (legfeljebb letagadhatja), illetve a német fegyveres alakulatban tett szolgálat. 

Ez utóbbi ugyanis nem feltétlenül volt önkéntes: 1944 tavaszától besorozták a 

magyarországi németeket az SS-be
25

 (kis részben a Wehrmachtba is), de már a második, 

1943-as SS-toborzás is csak részben tekinthető önkéntes alapúnak.
26

 A rendelet szerint 

csak azok mentesültek a kitelepítés alól, akik demokratikus párt cselekvő tagjai vagy 

1940 előtt szakszervezeti tagok voltak, illetve német anyanyelvűként magyar 

nemzetiségűnek vallották magukat és „a magyarsághoz való nemzethű magatartásukért 

üldöztetést szenvedtek”.
27

 

Az áttelepülésre kötelezettek vagyonát zár alá vették és leltározták, róluk házanként 

és községeként névjegyzék készült – közkeletű nevén ez volt a kitelepítési lista. Ennek 

összeállításához minden hatóságnak rendelkezésre kellett bocsátania a birtokában lévő 

adatokat. A legfontosabb ilyen nyilvántartás a Központi Statisztikai Hivatal birtokában 

volt: az 1941-es népszámlálás kérdőívei, amelyeket felhasználtak a kitelepítési listák 

összeállításához, a hivatal vezetőinek tiltakozása ellenére is.
28

 

1946. január 4-én megszületett a belügyminiszter által kiadott végrehajtási rendelet – 

a 70.010/1946. BM. rendelet – a névjegyzék-összeállítás, a vagyon-leltározás részletes 

szabályaival, illetve a mentesítés lehetőségének pontosításával. Erről egy 5 tagú 

                                                 
24

 Seewann 2012. 347. o. 
25

 Seewann 2012. 479-481. o. 
26

 Tilkovszky 1974. 122. o. ; a szóbeli jegyzék szövegét közli Seewann 2012. 476-479. o. 
27

 12.330/1945. M.E. rendeletet 2. § (2) bek. 
28

 Czibulka – Heinz – Lakatos 2004. 127. o. 
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bizottsága döntött, jogorvoslat lehetősége nélkül, a névjegyzékben szereplők legfeljebb 

10 százalékát érinthette a mentesítés. A rendelet értelmében a kitelepítettek 100 kg 

személyes holmit vihettek magukkal, de abban nem lehetett bútor és gazdasági 

felszerelés. A kitelepítési listát az érintett községekben a községházán kifüggesztették, a 

rendelet értelmében a kitelepítettekre vonatkozó kötelezettségeket kétnyelvű 

falragaszokon hozták az érintettek tudomására. A kitelepítetteket szállító első 

szerelvény 1946. január 19-én indult a budaörsi vasútállomásról, majd nagy tempóban 

folytatódott a németek elűzése először Budapest környékéről.
29

 

A rendeletet először 1946. május 10-én módosították: formális módosításra még nem 

került sor, de a belügyminiszter, ekkor már Rajk László, leiratban közölte a 

kitelepítésért felelős miniszteri biztosokkal a kitelepítésre kijelölendők körét.
30

 Eszerint 

ki kellett telepíteni a magukat az 1941-es népszámláláson német nemzetiségűnek 

vallókat, a Volksbund és az SS-tagokat, a nevüket német hangzásúra 

visszaváltoztatókat, valamint a német anyanyelvű és magyar nemzetiségűek közül 

azokat, akik a Volksbund és az SS tagjai voltak, nevüket német hangzásúra változtatták, 

illetve a német fasizmust támogatták. Ki kellett telepíteni továbbá az arra önként 

jelentkezőket. Ez, ha nem is gyakran, de előfordult, leginkább családi okokból, például 

nagyszülők nem akartak gyermekeik és unokáik nélkül Magyarországon maradni, 

esetleg egyedülálló, kisgyermekes nőkkel mentek áttelepülésre egyébként nem köteles 

családtagok. A leirat szerint nem voltak kitelepíthetőek azok, akik magukat 1941-ben 

magyar nemzetiségűnek vallották. A kitelepítési rendelet szigorának enyhítésére nem 

humanitárius megfontolásokból került sor, hanem azért, mert 1946 nyarán lelassult a 

kitelepítés folyamata. Az amerikai megszálló hatóságok kevesebb szerelvényt fogadtak, 

1946 novemberében pedig teljesen leállt a magyarországi németek kiszállítása az 

amerikai zónába, részben, mert a menekültek és kitelepítettek számára fenntartott 

gyűjtőtáborok megteltek, részben azért, mert a nyugati szövetségesek elégedetlenek 

voltak a kitelepítések végrehajtásának módjával, mivel az nem a Potsdamban előírt 

emberséges módon történt.
31

 

 

4.2. Az ún. mentesítési rendelet 

 

A kitelepítés folyamata majd egy évvel később, 1947 augusztusában indult csak újra, a 

szovjet vezetés nagyjából 50.000 magyarországi német fogadását vállalta a szovjet 

megszállási zónába
32

. De ennél sokkal több áttelepülésre kötelezett lett volna még a 

belügyminiszteri leirattal „módosított” rendelet szerint is, így új szabályozás született 

1947. október 17-én, a 12.200/1947. Korm. rendelet, az ún. mentesítési rendelet.  
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E szerint az 1941-ben bevallott német nemzetiség mellett a Volksbund-tagság, illetve 

a német fegyveres alakulatba való önkéntes belépés és a németes hangzású név 

újrafelvétele lehetett a kitelepítés alapja. Mentesítették ugyanakkor a kitelepítés alól az 

ipari, bánya- és mezőgazdasági munkásokat, valamint a helyben nélkülözhetetlen 

kisiparosokat. Az ipari munkásokat és bányászokat stratégiai jelentőségük miatt 

mentesítették. Az őket alkalmazó vállalatok korábban is tiltakoztak jól képzett 

munkásaik esetleges elvesztése ellen, különösen a bányászok voltak rövid távon 

nehezen pótolhatók. A mezőgazdasági munkások mentesítésének oka pedig az volt, 

hogy nem volt földtulajdonuk, amit igénybe lehetett volna venni telepítés céljára. Az 

egyik, ha nem a fő motívum pedig a kitelepítések végrehajtásában az ingatlan – 

elsősorban a termőföld-tulajdon – megszerzése volt.
33

 A rendelet ugyanis kimondta, 

hogy a kitelepítettek az ország elhagyásával elveszítik magyar állampolgárságukat, 

vagyonuk pedig az államra száll. Ez utóbbit a telepítésről és a földreform befejezésének 

előmozdításáról szóló 1946. évi IX. törvény is megerősítette
34

. Ezáltal kizárólag a 

vagyonnal, tulajdonnal kapcsolatos rendelkezések nyertek – ha utólagosan is – törvényi 

szabályozást, ennek biztosítását tartották eszerint elsődlegesen fontosnak. 

Az áttelepülésre nem kötelezettek tulajdonában lakóingatlan és maximum 10 

katasztrális hold termőföld meghagyható volt, ugyanakkor a telepítési intézkedésnek 

való ellenszegülést, vagyon rejtegetését vagy rongálását a rendelet 5 évig terjedő 

fogházbüntetéssel rendelte büntetni. A mentesítési rendelet végrehajtásáról is született 

belügyminiszteri rendelet, a 84.350/1947. BM. rendelet 1947 novemberében. 

A kitelepítés 1946 júniusában a szovjet zónába is leállt, annak folytatására nem volt 

lehetőség, ez a magyar Belügyminisztérium feljegyzéséből is kitűnik.
35

 Ugyanakkor a 

magyarországi németekkel szembeni jogkorlátozó intézkedések fennmaradtak, azok 

formális megszüntetésére csak 1950-ben került sor. Valószínűleg nem szándékosan, de 

szimbolikus módon pontosan 5 évvel az első fontos diszkriminatív rendelkezés, a 

földreform után, 1950. március 15-én adták ki a 84/1950. (III. 25.) MT rendeletet, 

amely feloldotta az addigi rendeletek értelmében áttelepülésre kötelezettek vagyonának 

zár alá vételét, illetve tartózkodási helyükre vonatkozó szabályokat. A rendelet 

kimondta, hogy a már megtörtént vagyonelkobzások hatályban maradnak, de a rendelet 

hatálya alá tartozó személyek 10 kataszteri holdnál nem nagyobb ingatlantulajdonát 

meg kellett hagyni. 

Azok, akiket „nem telepíttettek át, úgyszintén azok, akiknek áttelepítésére sor került 

ugyan, de a jelen rendelet hatálybalépésekor Magyarországon tartózkodnak és az erre 

vonatkozó rendelkezések szerint jelentkezési kötelezettségüknek eleget tettek, magyar 

állampolgárok és a Magyar Népköztársaságnak a többiekkel minden tekintetben 
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egyenlő jogú polgárai.”
36

 A visszatértek-visszaszököttek a rendelet értelmében tehát 

visszakapták állampolgárságukat, a ki nem telepítetteknek pedig tisztázódott a helyzete. 

A Magyarországon maradt németek elvben egyenjogú állampolgárai lettek az 

országnak, azonban még hosszú ideig félelemben éltek, német identitásukat titkolták, 

sőt tagadták, az átélt sérelmekről nem mertek beszélni. 

A magyarországi németeket gyakorlatilag kollektíven tették felelőssé a fent leírt 

rendelkezések, már 1945 tavaszától fokozatosan fosztották meg őket létalapjuktól, a 

földjüktől – többségük a mezőgazdaságból élt –, majd állampolgári jogaiktól. A 

jogfosztó intézkedésekre jelentős részben egyéni magatartástól függetlenül, német 

nemzetiség, illetve anyanyelv alapján került sor, csupán azért, mert valaki német volt és 

annak vallotta magát 1941-ben. Gyakorlatban persze szerepet játszott az 

ingatlantulajdon, a házzal, földdel rendelkezőket gyakrabban sújtották az intézkedések, 

mint a (papíron) nincsteleneket.  

 

5. A kitelepítések eredménye 

 

A Belügyminisztérium 1948. július 26-án készült összefoglaló jelentése szerint 1941-

ben a népszámlálás adatai szerint 489.700 német anyanyelvű, illetve német nemzetiségű 

személy élt Magyarországon, az 1941 után született gyermekek számát 45.000 főre 

becsülték, áttelepülésre kötelezett volt továbbá a Volksbund és a Waffen SS kb. 2000, 

egyébként magyar nemzetiségűnek tekintett tagja. E szerint 536.700 fő lett volna 

áttelepülésre kötelezett, akik közül 166.294 főt telepítettek ki ténylegesen. A 

Belügyminisztérium úgy becsülte, hogy 56.000 német nemzetiségű és anyanyelvű 

személy elhunyt 1941 óta, 85.000 fő pedig ismeretlen helyen tartózkodik, ebből 5000 

főről azt feltételezték, hogy az országon belül, 50-55.000 fő „nyugaton”, 25-30.000 fő 

pedig Oroszországban (sic!) lehet.
37

 

A születési adatok véleményem szerint kicsit túlzóak, a halálozások számát pedig 

némileg talán alábecsülték (de a háborús veszteség pontos mértékével a keleti fronton 

eltűntként nyilvántartottak nagy száma miatt nem is igen lehettek tisztában). A 

Szovjetunióban lévő magyarországi németek száma a hadifogságban lévők és 

kényszermunkára hurcoltak miatt biztosan több volt 25-30.000 főnél, kérdéses, hogy 

szándékos alábecslésről van-e szó, vagy valóban nem tudtak a malenij robortra 

hurcoltak nagy számáról. Az igazság valószínűleg a kettő között van, pontos számokkal 

a magyar közigazgatás nem rendelkezett, de a 25-30.000 létszám így is igen jóindulatú 

becslésnek tűnik. 

A számokat összevetve 200-230.000 magyarországi német maradhatott 

Magyarországon. Az 1949-ben tartott népszámláláson ezzel szemben német 
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nemzetiségűnek 2600 fő vallotta magát, és német anyanyelvét is csak 22.000 fő vállalta 

fel.
38

 

 

6. Következtetések 

 

Ahogy a fentiekből látható, bár a kollektív bűnösség elvét Magyarországon nem 

mondták ki, a meghozott intézkedések a magyarországi németség egészét érintették. 

1945-től egészen 1950-ig állampolgári jogaiktól megfosztva éltek, eközben létalapjukat, 

földtulajdonukat is nagyrészt elveszítették. Nagyjából 166.000 magyarországi németet 

elűztek hazájából. A kitelepítés eredetileg a magyarországi németség egésze ellen 

irányult, a 12.330/1945. M.E. rendelet szerint gyakorlatilag minden magyarországi 

német „áttelepülésre kötelezettnek” minősült, a későbbi rendeletek ezt a kört szűkítették, 

végül közülük sem mindenki jutott a kitelepítés sorsára. Ez azonban nem a magyar 

jogalkotó belátásán múlott, hanem azon, hogy a szövetségesek nem tudtak, illetve nem 

akartak több magyarországi kitelepítettet fogadni. 

Az intézkedések és a kitelepítés hatására a magyarországi németség „megtört”, 

létszáma a felére csökkent, a korábban zárt településterületek felbomlottak, a német 

többségű falvak vegyes lakosságúvá váltak. Ennek következtében asszimilációjuk 

felgyorsult, mára a magyarországi német identitással rendelkezők többsége nem 

anyanyelveként beszéli a németet. A német anyanyelv és a német nemzetiség bevallási 

hajlandósága máig alacsony a magyarországi németek körében. 

Az intézkedések jogi szempontból a jog által elkövetett jogtalanság példáját jelentik: 

a szabályozás többször változott, alacsony szintű normák, kormány és miniszteri 

rendeletek, illetve különböző pszeudonormák szabályozták a magyarországi németek 

jogfosztását, törvényi rendelkezések csak kivételesen születtek, azok is inkább korábbi 

rendeletek tartalmát erősítették meg. 

A magyar történelem egyik szégyenletes fejezetének emlékezetpolitikai feldolgozása 

nagyrészt megtörtént, Magyarország bocsánatot kért a történtekért, az Országgyűlés 

január 19-ét a magyarországi németek elhurcolása emléknapjává nyilvánította,
39

 az 

érintett településeken emlékművek, emléktáblák őrzik az egykori lakók emlékét. 

Jogi értelemben is megtörtént az elhatárolódás a jogfosztó intézkedésektől, a Magyar 

Köztársaság Alkotmánybírósága a 92/2007. (XI.21.) AB határozatban kimondta, hogy a 

12.330/1945. M.E. rendelet és a 12.200/1947. Korm. rendelet alkotmányellenessé vált 

és nem alkalmazható.
40
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*** 

 

THE UNSPOKEN COLLECTIVE GUILT?  

The legal and administrative background of the forced displacement of the German 

minority from Hungary 

 

In my essay, I show the variety of the legal and administrative measures taken against 

the German people in Hungary after the second world war. Even though the collective 

guilt of the German minority in Hungary was not explicitly stated as in Czechoslovakia, 

the regulation applied on them as a whole and was intended to be a collective 

punishment. I analyse the discriminative measures, first of which was the deportation to 

the Soviet Union for forced labour, called the “malenkij robot”. I also discuss the land 

reform realized by the order 600/1945. M.E., which divested a huge number of Germans 

of their land property and the deny of their right to vote by the act 1945:VIII. The 

Hungarian administration prepared the forced displacement by establishing the so-called 

Office of People Care (“Népgondozó Hivatal”) and by initiating local committees 

examining the loyalty to Hungary. The forced displacement was regulated by various 

government orders instead of acts, first by the order 12.330/1945. M.E., subsequently 

modified by the order 12.200/1947. Korm. Due to the opposition of the allied 

occupation administration of Germany, only half of the Hungarian Germans were 

transported to the US and Soviet occupation zones, nevertheless, over 166 thousands of 

Germans were expelled from their homeland, Hungary. 

 

 


