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Az 1945. május 18. és június 28-a közötti közel 
másfél hónap a magyarországi németség törté
netében feketebetűs napnak számít. Alig 48 órá

val dr. Gyöngyösi első emlékeztetőjének felvetéseit kö
vetően, a Népgondozó Hivatal feladatait meghatározó 
rendeletben szereplő „fasiszta németek”-re vonatkozó 
intézkedésekről és a Népgondozó Hivatal „hatáskör
ének kiterjesztéséről” rendelkezett az Ideiglenes Nem
zeti Kormány. Noha az 1945. május 14-én tartott párt
közi értekezleten elvetették a kollektív felelősségre vo
nást, a kiadott rendelet eltért e megállapodástól. Mit tar
talmazott az 1945. július 1-jén kihirdetett 3820/1945. 
M. E. sz. rendelet?

A működési alapelvek részletes rögzítésével ún. járási 
bizottságokat állítottak fel a 16 évnél idősebb németek 
„nemzethűségi szempontból való megvizsgálása céljá
ból ... nemre, foglalkozásra, életkorra való tekintet nél
kül. A férjükkel együtt élő és önálló keresettel nem bíró

Zinner Tibor:

A  „nemzethűségi" 
vizsgálatoktól a  kollektív 
felelősség gondolatáig
A  ta n u lm á n y  e lső  része  m e g je le n t a 
J o g tö rté n e ti S zem le 2 0 0 3 /3 . szám ában

asszonyok és kiskorú gyermekek azonban külön vizsgá
lat alá csupán akkor esnek, ha reájuk vonatkozóan bárki 
részéről külön bejelentés történik.” A vizsgálat alapján a 
bizottság rögzíthette, hogy az illető személy „hitlerista 
(volksbundista, fasiszta, nyilas) szervezetben vezető sze
repet vitt. Ilyen megállapítást kell tennie akkor is -  így a 
rendelet ha a vizsgálat alá vont személy az SS fegyve-



rés alakulatába önként belépett.” Megállapíthatták a „hit
lerista szervezet tagja” vagy az ilyen típusú szervezetek 
„célkitűzéseit” támogató fokozatokat, illetve az is rögzít
hető volt, hogy az illető német „hitlerista... szervezet ve
zetője, tagja, támogatója nem volt.” A Hitler Jugend 16 
évesnél fiatalabb vezetői esetében úgy rendelkeztek, hogy 
őket a megállapítás a „hitlerista szervezetek tagjainak” 
tüntesse fel. Ilyen határozat keletkezett akkor is, ha az il
lető személy „ismét felvette némethangzásű nevét.” A bi
zottsági eljárás független volt a folyamatba tett, illetve te
hető népbírósági eljárás hatályától, valamint az állampol
gárság megvonására irányuló esetleges eljárástól. Nem 
zárta ki annak lehetőségét a  rendeletalkotó, hogy a bizott
ság megállapítsa „azt is, hogy egyes német nemzetiségű 
személyek a hitlerista terror ellenére is nemzethűségük
nek és demokratikus érzelmüknek bizonyságát adták.”

Milyen retorziókat tartalmazott a rendelet? A vezetők 
esetében a földreform-rendeletbe foglalt vagyonelkob
záson túl kimondta az internálást, és ha a hozzátartozók 
(együtt élő feleség és kiskorú gyermekei) nem voltak 
mentesítve a határozat következményei alól, akkor őket 
is „az internálás helyére kell költöztetni, addig pedig 
össze lehet költöztetni.” Az internáltak 200 kg ingóságot 
vihettek magukkal, amennyiben „az nem esik a gazdasá
gi felszerelés körébe, és fennálló köztartozás miatt fog
lalás alá nem vonható.” Egyéb ingó és ingatlan vagyonu
kat zárolták, kivéve a visszahagyott élelmiszerkészletet 
és gazdasági felszerelést, amit az új telepeseknek osztot
tak szét.

Azokat, akik nem vezetők, hanem csupán tagok vol
tak, a földreform-rendeletbe foglalt vagyonelkobzáson 
túl „külön munkaszolgálati kötelezettség” terhelte. 
Őket is össze lehetett költöztetni, maguk és családtagja
ik részére háromhavi élelmiszerkészletet tarthattak 
meg, a többi a telepesek tulajdonába jutott. Az áttelepí
tési helyüket a Népgondozó Hivatal jelölte ki, a nem 
mentesült családtagok követték a családfőket. Noha a 
földreformot követően méltányosságból megmaradha
tott 600 négyszögölnél nem nagyobb telkük és lakóhá
zuk, ezt most a Népgondozó Hivatal igénybe vehette.

Nem sokban különbözött a hitlerista szervezetek cél
kitűzéseit támogatókkal szembeni büntetés: kötelesek 
voltak az országos telepítési akció rendelkezésére bo
csátani ingatlan vagyonukat, eltűrni azok cseréjét stb. 
Azok, akik nemzethűségükről és demokratikus érzel
mükről „nem tettek tanúságot,” az elköltöztetettek vagy 
összeköltöztetettek házukba történő befogadására 
kényszerültek.1

A kormány a Szovjetunióhoz fordult 1945. május 25- 
én a kitelepítések ügyében.2 Ezt követően az intézkedé
sek egyre inkább a németség kollektív felelősségének 
jegyében fogantak, a kivételezettek köre mások kegyé
nek függvényeként alakulhatott. Hiába kívánt különb
séget tenni a rendeletalkotó a németek között, a helyzet, 
főként a végrehajtó közegek magatartása sokban emlé
keztetett a csendőrség 1944. tavaszi, kora nyári zsidóel
lenes intézkedéseire. Egy hónappal később, 1945. júni- 

. us 28-án a belügyminiszter már arról tájékoztatta vala

mennyi törvényhatóság főispánját és rendőrkapitányát, 
hogy „a német nemzetiségű személyek vonatkozásában 
e hatóságoknak a Népgondozó Hivatal intézkedéseinek 
megfelelő megkeresés alapján való végrehajtására és a 
szükséges segítség megadására kell szorítkozniuk.”3

Mindez nem volt véletlen. Dr. Erdei 1945. június 20- 
án, Nagykanizsán tartott beszédében (az MKP szócsö
veként) meghirdette az ún. kisnyilasokkal, a „megté- 
vesztettekkel” szembeni engedékenyebb, elnézőbb osz
tályszempontú politikát. Mindezt alátámasztotta más
nap, az internálás szabályozásáról kibocsátott „Bizal
mas!” felzetű, közzé nem tett(!) intézkedésével, ami 
egyaránt jelenthetett kivételezést és alaptalan elmarasz
talást.4 Ezekben az osztályszempontú lehetőségekben a 
magyarországi németek nem részesedtek, kivéve a bá
nyászokat és egy-egy fontosabb ipari üzemben dolgo
zó, „megtévesztett és jelentős bűnöket el nem követett” 
volksbundistákat.5

Azt követően, hogy dr. Erdeinél értekezletet tartottak 
az illetékesek a Népgondozó Hivatal addigi működése 
során észlelt fogyatékosságok megszüntetéséről,6 
ugyanazon a napon, 1945. július 17-én a belügyminisz
ter közölte „a fasiszta németekre vonatkozó” elvárásait a 
Népgondozó Hivatallal. Három jegyzék készült, ame
lyeken a Volksbund és a Deutsche Jugend budapesti, vi
déki és ismeretlen lakhelyű vezetőit tüntették fel.7 A jú 
lius 17-én tartott értekezleten elfogadott változtatásokat 
tartalmazta a négy nappal később készített előterjesztés,8 
amit a 25-én ülésező minisztertanácson'7 mint a július 1- 
jén közzétett rendeletet érintő módosításokat fogadtak 
el, két nappal később a hivatalos lapban is megjelent.10

Július 17-én nem csupán az előbbiekben jelzett érte
kezletet tartották meg, és nem csupán a potsdami ta
nácskozás vette kezdetét, hanem ezen a napon ülésezett 
a Szövetséges Ellenőrző Bizottság is Budapesten, há
rom órán keresztül. A Vorosilov marsall elnökletével 
tartott tanácskozás első napirendi pontját ekképp rögzí
tette a jegyzőkönyv: „a magyar kormány kérésének 
megvitatása 200.000 svábnak Magyarország területéről 
történő kitelepítéséről.” 11 Vorosilov „személyes véle
ményét fejezte ki, és nem a szovjet kormány viszonyát 
ehhez a kérdéshez.” Mint mondotta, a magyar kormány 
„azt kérte, hogy ugyanúgy bánjanak velük [a németek
kel -  Z. T.], mint a háborús bűnösökkel, mivel azok is. 
Magyarországon az ilyen sváb lakosság kb. 500 000 főt 
tesz ki.” Majd, miután részletezte a magyarországi né
metség összetételét, felelősségét, kifejtette, hogy a kor
mány „szükségesnek tartja az 500 000 főnyi svábból a 
legaktívabb, a háborúban bizonyos szerepet játszott kb. 
200 000 ember kitelepítését Magyarországról vala
hová... határaitól távolra.”

A marsall arra is utalt, hogy a kormánytól érkezett szó
beli jegyzékben hivatkoztak egyrészt a július 1-jén ki
adott rendeletre, másrészt a magyar kormány a SZEB-től 
felvetésének teljesítését kérte. A szóbeli jegyzékhez hoz
záfűzte, hogy ő „teljesíthetőnek tartja,” és az angolszá
szok támogató véleményét igényelte. Az USA-t képvise
lő William Shaffer Key vezérőrnagy „személyes egyetér



történeti szemle

tését” hangoztatta, de csak azt követően foglalhat állást, 
ha kormányától választ kap. Az angol Olivér Pearce 
Edgcumbe vezérőrnagy nem nyilvánított személyes véle
ményt, és hasonlóképp Keyhez, kormánya döntésétől tet
te függővé álláspontját, főképp azért, mert annak „nem 
közömbös, hogy Németországnak mely részébe telepítik 
ki ezt a 200.000 svábot.” Vorosilov szorgalmazta, hogy 
az angolszász illetékesek mihamarabb határozzanak, hi
vatkozott arra, hogy más államokban is „vetnek fel ilyen 
kérdéseket.” A magyar demokráciát nehéz lesz létrehoz
ni és megerősíteni, „ha mind az 500.000 sváb, aki mind 
ellenséges volt, az országban marad.” Szerinte a nem ki
telepítendő, további 300.000 főről a magyar kormány 
úgy vélekedik, hogy .jóindulatú állampolgárokká vál
nak.” Arról határoztak, hogy „a következő ülésen újra 
megtárgyalják a kérdést, és meghozzák a döntést.” 12

Vorosilov -  mint utóbb kiderült -  okkal emlegette, 
járta körül a németség félmilliós számát, nem véletlenül 
vetette fel azt, hogy a kitelepítés ügyét más államokban 
is feszegetik. Ugyanis július 3-án a csehszlovák kabinet 
nem csupán 3 millió szudétanémet kiűzésének, hanem 
további 400 ezer magyar áttelepítésének jóváhagyását 
követelte jegyzékében, azt a szokásoknak megfelelően 
valótlan adatokkal támasztotta alá. A Sztálin által támo
gatott benesi elképzelést azonban a nyugati szövetsége
sek Potsdamban elvetették, de a konferencián kötött 
megegyezések, a hozott határozatok lehetőséget terem
tettek arra, hogy ezeket a jelenvoltak utóbb különböző
képp értelmezték, felelősségüket palástolandó. Ugyan a 
felvidéki magyarság kollektív elűzéséhez nem járultak 
hozzá, de magyarországi németek sorsa nyitva maradt: 
a kollektív kitelepítés lehetőségét nem vétózták meg.13

1945. augusztus 3-án, délután újra összeült a Magyar- 
országi SZEB, és második napirendi pontként visszatért 
a németek kitelepítésének ügyére. Az angol delegált sze
rint a „rádió közölte” a potsdami határozatot, abban más 
államokban lévő németek kitelepítéséről is határoztak, 
ezért jelezte, hogy kormánya még nem alakíthatta ki 
végleges álláspontját. Vorosilov ismételten szorgalmaz
ta a mielőbbi választ, és „röviden tájékoztatást” adott a 
vonatkozó potsdami határozatok tartalmáról.14

Az angolok reakciójára várni kellett. Október 10-én, 
az angol képviselet kérésére vitatta meg a SZEB a né
metek kitelepítésének ügyét, de az angolszászok egybe
hangzó álláspontot képviselve, csupán arról nyilatkoz
tak, hogy újabb információkat, négy kérdésükre adandó 
választ kértek a magyar kormánytól a kitelepítendőkről 
(összlétszámúkról, a 12 év alattiak és a 60 év felettiek 
adatairól, valamint valamennyi kitelepítendő számszerű 
felosztásáról nemük és foglalkozási összetételük sze
rint). Vorosilov ezt kiegészítette azzal, hogy akkor le
gyen vizsgálat tárgya -  mert kormányát érdekli -  a 
„svábok vagyoni helyzete” is. Ezeket a kérdéseket, mint 
egyfajta előzetes adatgyűjtés ügyét másnap, értekezle
ten vitassák meg a vezérkari főnökök.15

Valószínű, hogy ezen az összejövetelen határozhattak 
a SZEB október 13-ai kéréséről, amiben kimutatást kért 
a magyar kormányfőtől. A választ november 23-án kel
tezték: e szerint a kitelepítendők létszáma 303.419 fő .16

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány külügyminiszteré
nek 1945. május végi emlékeztetője, majd a kormány jú 
lius eleji SZEB-hez intézett szóbeli jegyzéke beláthatat
lan következményekkel járt. Úgyszintén a kollektivitás 
gondolata hatotta át a magyarországi nemzeti kisebbsé
gek jogi helyzetéről készített törvénytervezetet is.17 
Potsdamban 1945. augusztus 2-án úgy határozott a há
rom nagyhatalom, hogy a „Lengyelországban, Cseh
szlovákiában és Magyarországon maradt német lakos
ságnak vagy annak egy részének Németországba történő 
áttelepítésére vonatkozó intézkedéseket kell foganatosí
tani.” Egyetértés volt közöttük abban is, hogy a bekövet
kező „áttelepítés[nek -  Z. T.]... szervezetten és embersé
ges módon kell végbemennie.” 18 A második világhábo
rú végén e három ország közül egyedül Magyarország 
nem tartozott a győztesek közé. A világégés többi euró
pai vesztese, így Bulgária, Finnország, Olaszország és 
Románia esetében németellenes szankciókat nem írtak 
elő. Mindez egyértelműsítette, hogy nem csupán német
ellenes intézkedésről határoztak a potsdami „döntőbí
rók.” Benes boldog lehetett. Vágya, a nemzetiségek, 
népcsoportok elűzésével, köztük a magyarság eltávolítá
sának lehetőségével megteremtődtek a feltételek ahhoz, 
hogy a soknemzetiségű Csehszlovák Köztársaság „tisz
ta” csehszlovák nemzetállammá váljon. Kétlépcsős 
megoldással: előbb eltávolítják Magyarországról a  né
meteket, majd helyükre érkezhetnek a felvidéki magya
rok. A világháború győztesei által meghatározott irány
elveket az illetékes országok Szövetséges Ellenőrző Bi
zottságainak kellett tartalommal megtölteniük. Potsdam 
után a szövetségesek közötti együttes cselekvésre törté
nő törekvést voltaképp paravánnak tekintették a szovjet 
mintájú rendszerváltoztatásokat kivitelezők. Azért volt 
csupán látszat, mert Szviridov Vorosilovra hivatkozva, 
de az angolszászok háta mögött -  mutatván, hogy ki az 
úr a háznál a SZEB-en belül -  450 ezer magyarországi 
német kitelepítésének előkészítésére szólította fel a kor
mányt egy héttel a potsdami konferenciát követően, 
1945. augusztus 9-én. A magyar miniszterelnök szerint 
a marsallnak az altábornagy útján továbbított követelé
sében (a benesi sugalmazásokat, eltúlzott igényeket tá
mogató sztálini vonalnak megfelelően) ismételten a 
SZEB elnökének július 17-ei mondandója köszönt visz- 
sza (sőt, talán ismerhette azokat az adatokat is, amelye
ket Veesenmayer és társai továbbítottak Berlinbe a ma
gyarországi zsidóság deportálásáról), és (netán a talio- 
elv jegyében?) közel félmillió német kitelepítésének elő
készítését követelte. Elképesztő nagyságrend fogalma
zódott meg, az altábornagy az egész magyarországi né
metséget „fasiszta maradványának, ezért kitelepítendő
nek tekintette. Követelései teljesíthetetlenek voltak, 
ugyanis az 1941-ben regisztrált németekhez képest 1945 
decemberében 70-80 ezer fővel voltak kevesebben.19

Mit tehetett és tett a magyar kormány? Még a potsda
mi döntés következményeit nem ismerve tárgyalt a „né
met nemzetiségi területekkel kapcsolatos közigazgatási 
intézkedésekről.” A kormánybiztosi intézmény beveze
tését szorgalmazó, váratlanul beterjesztett rendelet ter
vezetét ugyan elfogadta a  kabinet, de azzal, hogy a bel-



történeti uemle

ügyi és az igazságügyi tárca szövegezze át. Ezért az a 
Magyar Közlönyben nem is jelent meg.20 Dr. Erdei 
azonban másként cselekedett, a régi módosítása helyett 
új tervezetet készíttetett október 8-án az egy héttel ké
sőbb ülésező minisztertanács ülésére.21

Potsdamban a nagyhatalmak Németország vonatkozá
sában is a kollektív felelősség elvét érvényesítették. Mi
ként határoztak erről a magyar kormány 1945. augusztus 
13-án tartott ülésén? Elvetették-e vagy sem a kollektív 
felelősségre vonást? Volt-e lehetőségük arra, hogy fel
oldják a „SZEB szovjet elnökének igénye és a koalíciós 
pártok álláspontja közötti” ellentétet?22 Továbbra is ne
gyedmilliós kitelepítési kvótában gondolkodtak-e?

Magyarországon ugyanis ennek helyességét támasz
tották alá a járási bizottságoktól beérkezett adatok, mi
szerint a felülvizsgáltak közel egyharmadának semmi
féle kapcsolata nem volt a Volksbunddal.23

Még augusztus 9-én megbeszélésre ült össze Szviri- 
dov és a magyar kormányfő. A kormányfő erről készült 
feljegyzéséből ismert, és a további fejleményekre utal, 
hogy a miniszterelnök közölte Szviridovval: még az
nap, 9-én felveszi a kapcsolatot dr. Erdeivel a kitelepí
tés kérdésével foglalkozó munkaterv kidolgozása ügyé
ben, és „legkésőbb 13-ára minisztertanácsot hív egybe a 
kitelepítés kérdésében.”24 így az 1945. augusztus 13-án, 
délelőtt 11 órakor tartott kormányülés rendkívüli volt. 
Mi történt ott?

Az ülés előzményei közé tartozott, hogy Szviridov 
felszólítása után, 10-én dr. Erdei elkészíttette a minisz
tertanácsi előterjesztést a magyarországi németek kite
lepítésének előkészítéséről. Ebben értékelte az „égető” 
kérdés megoldására tett intézkedéseket, a Népgondozó 
Hivatal működését, a németekkel szemben alkalmazott 
represszió elveit. Aláhúzta, hogy a velük szembeni „el
járás nem azon alapult, hogy a német nemzetiségű ma
gyar állampolgárokat különleges elbánás alá vonja, ha
nem az volt az alapja, hogy a fasiszta németeket politi
kailag felelősségre vonja, és ennek következtében kö
vessen el velük szemben különleges eljárást.” Feleleve
nítette, hogy a hazai németséget öt csoportba kategori
zálták, és ezek közül az első három csoportba tartozók
kal a távolabbi cél az, hogy őket kitelepítik.

Majd a történtekre tért ki a belügyminiszter. Jelezte, 
hogy a Tolna megyei Lengyelben, nem messze egyrészt 
Baranya megye határától, másrészt Kurd község vasút
állomásától még a Népgondozó Hivatal működését meg
előző időkben, önhatalmú intézkedések következménye
ként végrehajtott előzetes ki- és áttelepítések hatására 
ideiglenes intemálótábor létesült, ahol kb. 115 ezer né
metet őriznek. A belügyminiszter a tábor további feltöl
tését leállíttatta, a felelősöket [állítólag -  Z. T.] letartóz- 
tattatta. Arról persze ez alkalommal hallgatott, hogy épp 
ő vetette fel az 1945. április 27-én tartott kormányülésen 
a tolnai és baranyai „svábság gyors és radikális” össze- 
telepítését, és közegei ezt követően intézkedtek.2’’ Ebbe 
a sorba illett, hogy ez idő tájt az új telepesek érdekében 
egyes falvak német lakosságát más falvakba telepítették 
át, helyükre így érkezhettek mások. A Népgondozó Hi-

__ vatal felállítása, szervezetének kiépülése óta dr. Erdei
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megszüntetett minden más kezdeményezést. Körzeti, 
kerületi kirendeltségek működtek, számba vették a né
metséget, annak javait. A tervezett 65 igazolóbizottság
ból 40 már megkezdte tevékenységét. A belügyminisz
ter úgy vélte, hogy közegei október 1-jére megvalósít
hatják a rendeletbe foglalt célokat, „más szóval a hazai 
német nemzetiségű csoportok felszámolását.” Kb. ne
gyedmillió „politikailag megbélyegzett német nemzeti
ségű személy áll készen a kitelepítésre”.

A belügyminiszter akképp fogalmazott, hogy a „ha
zai német nemzetiségűekkel szemben így követni kí
vánt” kormányzati út „politikailag méltányos és kor
rekt,” épp ezért visszaélésekre adhat alkalmat. „Tűrhe
tő eredményt ígér” -  fejtegette, mert -  a „hazai német
ség egy részét kikapcsolja az ország vérkeringéséből, és 
ezzel lehetővé válik „a másik rész” asszimilációja. A 
végső következtetés nem rejtette véka alá, hogy „ez az 
eljárás egészében véve hosszas és kínos folyamat, amely 
megteremti a lehetőségét annak, hogy hosszas zavar, 
nyugtalanság és összeütközés kísérje végig vitelét.”

Ezzel szemben a potsdami határozat, közelebbről 
Vorosilov üzenete -  dr. Erdei szerint -  a „gyorsabb és 
radikálisabb" eljárás annak lehetőségét teremtette meg, 
hogy „Magyarország teljesebben és gyorsabban meg
szabaduljon attól a nemzetiségtől, amelynek nagy része 
van abban, hogy az ország mai állapotába jutott.” Az 
előterjesztő tudatta, hogy mekkora nagyságrendet jelzett 
a szovjet marsall, és megemlítette azt is, hogy a kitele
pítés lebonyolítására sürgős munkatervet követel a ma
gyar kormánytól. Arról hallgatott, hogy a Benest kárpót
ló Sztálin Vorosilov, illetve Szviridov útján továbbított 
követelése két helyen súlyos valótlanságot tartalmazott: 
egyfelől a potsdami határozatra hivatkozásával, másfe
lől az eredetileg tervezett kitelepítési létszámnál másfél
szer több német elűzésének szorgalmazásával.26

A kiindulópontot a német anyanyelvűeknek a Köz
ponti Statisztikai Hivatal irattárában fekvő népszámlá
lási lapjainak számbavétele jelentette. Lényegi megálla
pítást tett az előterjesztő, midőn leszögezte, hogy „nem 
kollektív felelősségre vonásról, hanem a németeknek, 
mint népnek a kimozdításáról,” még hozzá „gyors” üte
mű eltávolításáról van szó. Kitért arra, hogy kikkel 
szemben kell kivételt tenni. Célzott arra, hogyan lehet
ne felgyorsítani a résztvevők munkáját ahhoz, hogy a 
korábbi tervekhez képest egy hónappal hamarabbra, 
szeptember 1 -jére miként szervezhetők át az igazolóbi
zottságok, hogyan állíthatók fel a szükséges karhatalmi 
alakulatok, és készíthetők elő a gyűjtőtáborok. Úgy szá
molt, hogy tekintettel e gyorsan lefolytatandó akcióra, 
„helyesnek látszik, hogy csak néhány napra szóló leg
szükségesebb élelmiszert és a szükséges ruha- és ágy
neműt vihessék magukkal a kitelepítendők, fejenként 
kb. 50-60 kg súlyban.”

Dr. Erdei szerint „döntő szempont,” hogy a kitelepí
tés „magyar részről akár elveiben, akár gyakorlatában 
ne a tavalyi zsidó deportálásokat akár csak távolból is 
összehasonlító akcióként jelentkezzék.” Hét pontba sű
rített munkatervet is tartalmazott az előterjesztés:

„1./ a német anyanyelvűek alapulvételével, a kivéte



lek leszámításával, valamint a nem magyar állampol
gárságú német nemzetiségűek hozzáadásával kb. 400 
ezer német nemzetiségű személy kerülhet kitelepítésre.

2. /  a kitelepítendők elszállításukat közvetlenül meg
előzően és lakóhelyükhöz közeli gyűjtőtáborokban 
gyűjtendők, tekintetbe véve a közlekedési lehetősége
ket, valamint a német nemzetiségűek elhelyezkedését, 
22 ilyen gyűjtőtábor felállítása szükséges...

3. /  a gyűjtőtáborok felállítása mindenütt vasútvonal 
mellett történik, ahonnan a szállítás vasúti vagonokban 
történhet.

4. /  a gyűjtőtáborokba kitelepítendő személyek csak a 
megengedett súlyú ingóságot vihetik magukkal.

5. / a lebonyolítás irányító szervezetéül egy bizottság 
létesítendő a belügyminiszter vezetése alatt a honvéd
ség, a Népgondozó Hivatal és esetleg még más szervek 
képviselőiből.

6. / az előkészületek szeptember 1 -jére befejezhetők, 
és ettől az időponttól kezdve a végrehajtás bármikor 
megkezdhető.

7. /  a sajtón keresztül gondoskodni kell arról, hogy a 
közvélemény a kitelepítés kérdései és jelentősége tekin
tetében megfelelő beállítódást kapjon, de ugyanakkor 
biztosítani azt, hogy felesleges hangulati kilengésekkel 
a lebonyolítás sima és emberséges voltát ne veszélyez
tesse.”

Az előterjesztéshez mellékelt feljegyzés: „Tervezet 
az internálótáborok helyeiről” felsorolta a 22 tábor 
helyét,27 a lakosság ottani számát és azt, hogy közülük 
hány százalék német, végül azt, hogy összesen 450.774 
német telepíthető ki: Budapest környékéről 83.864, 
Északnyugat-Magyarországról 125.194, Dél-Magyar- 
országról 138.194, Délnyugat-Magyarországról 88.654, 
míg a Tiszántúlról 14.868 fő .28

Dr. Gyöngyösi részére, tárcája Békeelőkészítő Osz
tálya állított össze szakanyagot augusztus 13-án. A kül
ügyminiszter délelőtt, még a kormányülés előtt áttanul
mányozhatta. Készítője Kertész István, a kiváló nem
zetközi jogász, feljegyzésében nyomon követte a kitele
pítésre várók számának alakulását. Emlékeztetett arra, 
hogy dr. Gyöngyösi május 16-án (dr. Erdei véleményé
re hivatkozva) 300 ezer kitelepíthető Volksbund tagról 
tájékoztatta Puskint, 10 nappal később a kormány 
200-250 ezer „fasiszta németről” tett említést. Külügy
minisztere emlékeit frissítette fel Kertész, midőn négy 
pontba sűrítette az 1945. június 12-én keltezett, és a ma
gyar félnek átadott amerikai emlékirat tartalmát. Ennek 
legfőbb mondanivalóját az amerikaiak még az év ele
jén, januárban leszögezték a csehszlovák félnek meg
küldött jegyzékükben (a Csehszlovák Köztársaságból 
kitelepítendő németek ügyében). Az abban jelzett 
elveket29 az amerikai kormány alkalmazhatónak tartot
ta a „magyarul beszélő kisebbségeknek Romániából, 
Jugoszláviából valamint Csehszlovákiából történő ki
utasítására,” hozzáfűzve a már ismertetett álláspont
ját.30 Hasonlóképp vélekedett a magyar kormány is, jú 
nius 19-én keltezett válaszjegyzékében, szót emelve a 
csehszlovákiai magyarokat ért kollektív eljárás miatt. 
Ez a kormány-álláspont egybeesett saját korábbi határo

zatával, ami a németség kitelepítésekor a „kifejezett ha
zaárulás kritériumát tekintette mérvadónak.” Kertész 
ezért ismételten utalt arra, hogy „semmi esetre sem” ha
ladhatja meg a kitelepítettek száma a 300 ezer főt, és 
200-250 ezer fő „látszik reálisnak.”

Az amerikai (és ez a korábbi magyar) állásfoglalás 
szöges ellentétben állt a Vorosilov követelte dr. Erdei 
szerint „gyorsabb és radikálisabb eljárással.”31 Ezért a 
Békeelőkészítő Osztály vezetője azt javasolta a külügy
miniszternek, hogy a németekkel szemben „semmikép
pen sem látszik kívánatosnak, hogy a demokratikus Ma
gyarország kormánya tisztán származásbeli ok miatt 
kollektív büntetést alkalmazzon, és ezzel tulajdonkép
pen annak a faji alapon álló hitlerizmusnak elveit tegye 
magáévá,” ami az országot katasztrófába döntötte. Fel
hívta a külügyi tárca vezetőjének figyelmét arra is, hogy 
ily jellegű német kitelepítés bekövetkezte esetén másutt 
a magyar kisebbséget veszélyek érhetik. Ha pedig Pots- 
damban a szövetségesek megváltoztatták a korábbi el
veket, akkor Magyarország kérje, hogy az ilyen, kritéri
umokkal meghatározott fajelméleti alapú kitelepítést „a 
szövetséges főhatalmak... kifejezetten elrendeljék.”32

A rendkívüli kormányülés fontosságát mutatta, hogy 
azon nem csupán a kormány tagjai, hanem a pártok kép
viselői is részt vettek. A kormányfő ismertette Szviri- 
dov felszólítását, hogy 400-450 ezer „svábot kell Ma
gyarországról áttelepíteni.” Az altábornagy Vorosilov 
Moszkvából adott értesítésére hivatkozott.33 Szviridov 
szerint „magától értendőén a kormány a saját hatáskö
rében dönti el, a sváb lakosság közül kiket tekint kitele
pítendőnek.” A miniszterelnök utalt saját, munkatervet 
sürgető kérésére, ismertetve, hogy abban mire kell ki
térni. Mindezeknek igyekezett megfelelni a  belügymi
niszter, és részletesen tájékoztatta egyfelől a magyar 
kormány tagjait előterjesztésével, másfelől a SZEB el
nökét munkatervével.34

A vita során dr. Gyöngyösi hasznosította munkatársa 
részére készített anyagát, előadta a minisztertanácson.35 
Dr. Erdeivel szemben leszögezte, hogy „a kollektív fele
lősséget a maga részéről nem fogadja el, csak egyéni fe
lelősség alapján kell a kitelepítendők ügyét elbírálni.”36

A kormányfő 200-250 ezer fő kitelepítésére utalva 
megjegyezte, hogy ami Magyarországon bekövetkezik, 
az ne legyen példaértékű másutt a magyarsággal szem
ben. Amennyiben a 400 ezer főt meg kell közelíteni, ak
kor is „hangsúlyozni kell a kollektív felelősség kizárá
sát, az egyéni elbírálást.”

A már 1944 novemberében a kitelepítés mellett meg
nyilatkozó Nagy, az újjáépítési miniszter az 1941-es 
statisztikai adatok elemzését követve akképp zárta fel
szólalását, hogy „mindenesetre a 400 ezer főben meg
határozott minimálisnak minősülő kívánalmat meg kell 
közelíteni. A kivételezés rendkívüli legyen”.

A pártja nevében felszólaló Rákosi hasonlóképp 
folytatta: „a 400 ezres számból kell kiindulni, és ezt kell 
alapul venni.” Sőt, „az volna a kívánatos, hogy a 400 
ezer főn felül menjünk.” (Azért érvelhetett így, mert ő 
is összeadhatta a dr. Erdei előterjesztésében jelzett szá
mokat.) Hitet tett „a nemzetiségi alapon álló” német ki- ___
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telepítés mellett, és hasonlóan az előtte felszólalt újjá
építési miniszterhez, szűkre szabta a kivételezettek kö
rét: csak az a német maradhatna, aki „bekapcsolódott a 
demokratikus fejlődésbe.”

Gr. Teleki másként érvelt, mint az előtte felszólalók. 
Leszögezte, hogy „csak azok telepíthetők ki, akik... né
met nemzetiségűnek vallották magukat, és ezek is csak 
akkor, ha a három nagyhatalom ehhez együtt járul hoz
zá és ezt velünk írásban közli. Ezek száma nem halad
hatja meg a 250 ezer fő t...” . A vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter szavai mögül felsejlett: ő érzett rá legin
kább arra, hogy a Vorosilov-Szviridov kettős lépése 
mögött egyfelől szovjet partizánakció húzódhat meg (az 
1945. május eleji időszak kollektív kitelepítést szorgal
mazó megfogalmazásainak felelevenítésével), másfelől 
a határokon túli magyarsággal szemben esetleg példa
ként használhatják fel a „magyarországi” megoldást. Ő 
még a nemzetközi nagykoalíció, a Németország és tá
mogatói felett feltétel nélküli győzelmet aratott szövet
ségesek egybecsengő politikájában bizakodott, és nem 
az általa megszállt területeket felügyelő Szovjetunió ki
zárólagos érdekérvényesítő, birodalomteremtő politizá
lását tartotta szem előtt.

Rónai Sándor, a közellátásért felelős kormánytag a 
kitelepítendők önellátását szorgalmazta, mert a közellá
tás „tragikus” helyzete ezt kívánja. Az iparügyi minisz
ter képviseletében Kelemen Gyula államtitkár felvetet
te, hogy a kitelepítés okozta vérveszteség kihathat az 
ipar teljesítőképességére.

A rendkívüli kormányülés elején még távollévő, de 
időközben megérkezett dr. Erdei egyből a dolgok köze
pébe vágott. Eldöntendő elvi kérdésként exponálta, 
hogy „egységes kollektív politikai felelősség alá vonjuk 
a németséget, vagy pedig nemzetiségi alapon oldjuk 
meg a telepítést.” Abban kell dönteni, hogy a kivételek
től eltekintve kollektiven, a teljes németséget vagy az 
1941-es népszámlálás alapján önmagukat német nem
zetiségűnek vallókat telepítsék ki.

Mindezek után a kormány akként határozott, hogy „a 
hazai német nemzetiség kitelepítését tartja szükséges
nek, éspedig a magyarság akaratából.”-'7 A kormányha
tározat megfelelt az előterjesztés kulcsmondatának: 
„nem kollektív felelősségre vonásról, hanem a néme
teknek, mint népnek a kimozdításáról" kell határozni.38 
Mit jelenthetett a gyorsan elűzendőknek a szemforgató 
különbségtétel, hogy szülőföldjéről egy nemzetiség 
kollektív felelősségre vonásával, annak tagjaként, 
avagy csupán azért, mert német toloncolják-e ki? Sem
mit, mert a lényeg a „kimozdítás” volt.

Dr. Erdei ekkor ráérzett arra, hogy a  távollétében elő
terjesztése számaival operáló, a totális sztálini biroda
lom érdekeit képviselő Rákosi csúfos kudarcot szen
vedhet. Előterjesztőként tudta, hogy az 1941. évi nép- 
számlálás során az 1937. év előtti országhatárok között 
477.966 személy vallotta magát német anyanyelvűnek, 
303.527 pedig német nemzetiségűnek.39 A miniszterta
nácsi előterjesztésben ekképp formulázta: „400-450 000 
német nemzetiségű magyar honos kitelepítése került

__ szóba. Ez azt jelenti, hogy a magyarországi németség
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zöme bele kell, hogy kerüljön ebbe a keretbe... lehetet
len másból kiindulni, mint a német anyanyelvűek szám
bavételéből... nem lehet elkerülni” a KSH-ban őrzött 
számlálólapok számbavételét, amelyek „egyenként és 
név szerint mutatják ki a német anyanyelvűeket.”40 
Ezért dr. Erdei javaslatot tett, amit a jelen voltak elfo
gadtak. A belügyminiszter megfogalmazása szerint né
met nemzetiségű a lakosságból az a személy, aki a köz
ségekben „német nemzetiségűnek,” a városokban pedig 
„német anyanyelvűnek tartja magát.”41

A kormány ülésén nem csupán Rákosi, hanem a pár
tok képviselői is felszólaltak. A miniszterelnökségi ad
minisztratív államtitkárt, dr. Bojta Ernő Béla szegedi 
ügyvédet [utóbb a Népbíróságok Országos Tanácsa el
nökét -  Z. T.J minősíti, hogy közülük csupán Rákosi 
megnyilatkozását jegyzőkönyvezte. A kisgazdákat kép
viselő Tildy azt vetette fel, hogy miként függnek össze a 
nemzetiségeket érő kényszerintézkedések, mert „szá
molni kell mégis a szlovákiai magyarság kitelepítésé
vel,” a szociáldemokrata Bechtler Péter kizárólag „csak 
politikai elbírálás,” az „egyéni felelősség alapján” kivi
telezhető kitelepítés mellett érvelt. A parasztpárti főtit
kár nem változtatott korábbi álláspontján, sőt túllicitálta 
azt. Kifejtette, hogy „nem lehet politikai megítélés, ha
nem a nemzetiség” a meghatározó. Úgy fogalmazott, 
hogy „inkább 500 ezret, mint 400 ezret" kell kitelepíte
ni. A Polgári Demokrata Pártot képviselő Szent-Iványi 
Sándor elfogadta az előterjesztést. A jegyzőkönyv hiá
nyos voltát mutatja az is, hogy dr. Bojta a pártok korife
usai mellett a honvédelmi miniszter, Vörös János hozzá
szólását sem jegyezte le, aki nemzetiségi alapon kívánta 
a kitelepítés ügyét rendeztetni42 Délután 14 órakor vé
get ért a kormány ülése 43 Vorosilov, azaz Sztálin ukázá- 
nak három óra, a kormányülés ideje alatt eleget lehetett 
tenni. A Békeelőkészítő Osztály vezetője dr. Gyöngyösi 
megbízásából a kormányülést követően felkereste dr. 
Erdeit és a már jelzett módosítást javasolta belevenni az 
oroszoknak adandó válaszjegyzékbe. Ennyit tehettek.

Kertész másnap papírra vetette a történtek konklúzi
óját: szovjet kívánságra a magyar kormány végrehajtja 
a németek kitelepítését.44 Dr. Gyöngyösi most már 
megismerhette az amerikai után a szovjet álláspontot is. 
Ez utóbbi ekképp rögzült a magyar kormány határoza
tában: német kitelepítés „a magyarság akaratából”, 
szeptember 15-ig befejezve...

Augusztus 16-án a kormány elfogadta a német állam
polgárságú háborús bűnösök által Magyarországon el
követett bűncselekmények felkutatásának hatályosabbá 
tétele és az egységes irányítása tárgyában benyújtott 
igazságügyminisztériumi előterjesztést.45 Két nappal 
később a belügyminiszter, államtitkárával, Farkassal 
együtt tanácskozást folytatott Szviridovval és Beljanov- 
val. Az altábornagy megdöbbentő álláspontot foglalt el 
a németek kitelepítése ügyében.

Egyfelől nem vette jó  néven, hogy Vorosilovnak tu
lajdonította a kabinet a kitelepítésre vonatkozó ukázt, és 
igyekezett a magyar félre hárítani a felelősséget. Másfe
lől hiába érvelt azzal dr. Erdei, hogy Magyarországon 
1800 németek lakta település van, ahonnan 22 helyre



koncentrálják őket november 1-jéig, amikor megkezd
hető kitelepítésük, mert Szviridovot mindez nem érde
kelte, vonatot nem bocsátanak a kitelepítéshez rendel
kezésre -  mondta - ,  és szerinte a németeket könyörüld 
nélkül, „acélseprővel kell kiseperni...” Az erős kéz po
litikáját követelte és a belügyminisztert tette felelőssé a 
végrehajtásért. Érdektelen volt a tekintetben, hogy a 
kormányülésen a kommunisták és nemzeti parasztpárti
ak ágáltak csak a Vorosilov-Szviridov-féle javaslat 
mellett, és feleslegesnek minősítette a tanácskozásokat, 
mert „a Belügyminisztérium nem demokratikus szerv, 
hanem forradalmi és diktatórikus.”

A kitelepítés lebonyolítását akképp javasolta, hogy a 
németeket „kisebb csoportokban kell... az osztrák hatá
rig kísérni, ahol a szovjet katonai hatóságok beengedik 
őket osztrák területre, és ez tovább a magyar kormány
nak ne okozzon gondot.” Ezek a kitelepítettek átszivá
roghatnak „az amerikai vagy angol zónába, és eljutnak 
Bajorországba, ahol megélhetésükről majd gondoskod
nak önmaguk.” Ezzel a móddal megoldható, hogy az an
golszászok ne tiltakozzanak, ha pedig azt tennék, akkor 
a magyarországi Szövetséges Ellenőrző Bizottság „kü
lön fogja elintézni.” A kis csoportokban történő kitelepí
tés garancia lehet arra, hogy a nyugatiak nem fognak til
takozni. „Hasonlóképpen kis csoportokban rakták át a 
határon saját németjeiket a csehek és a jugoszlávok tel
jes könyörtelenséggel, és bebizonyosodott, hogy csak 
ilyen módon oldható meg a németek Németországba va
ló kitelepítése.”46 Mindez egybeesett Rákosinak az au
gusztus 13-i rendkívüli kormányülésen tett megjegyzé
sével: a „formaság lényegtelen.”47 Ha ugyanis egyszer 
„osztrák területre tették őket, magyar területre visszatér
ni nem fognak, és -  Szviridov szerint -  nem is szabad, 
hogy a magyar hatóságok visszaengedjék őket.” Arra a 
felvetésre, hogy emiatt a magyarságot retorziók érhetik 
Csehszlovákiában, az altábornagy azt javasolta, hogy ha
sonlóképp járjon el Magyarország az itt élő szlovákok
kal. Alaptalannak vélte azt a magyar aggályt, hogy a ma
gyarokat áttelepítik Csehszlovákiából.48 Az „embersé
ges” sztálini nemzetiségi politikának megfelelő módon...

Dr. Erdeit minősíti, hogy a Vorosilov-Szviridov-féle 
szovjet ultimátum gyors végrehajtását szorgalmazó 
szovjet altábornaggyal folytatott tanácskozásáról tájé
koztatta a kormányt 1945. augusztus 22-én.49 A jegyző
könyv így örökítette meg: „a német kitelepítéssel kap
csolatban is kedvező fordulatról tehet bejelentést. Oly 
tájékoztatást kapott, hogy a németek kitelepítése nem je 
lent precedenst a csehszlovákok azonos eljárására, más
felől pedig nyugat felé történik a kitelepítés, ahol majd 
megfelelő gondoskodás válik lehetővé az elhelyezés és a 
kitelepítettek ellátása tekintetében.” Majd e félrevezető 
mondatok után további valótlanságot állított, amikor 
Szviridov helyett Vorosilovra hivatkozott, akképp, hogy 
a marsall „a kitelepítéssel kapcsolatban nem tart semmi
féle következményektől, nem is kíván a lebonyolításba 
beleszólni, de kívánatosnak tartja, hogy gyors, radikális 
megoldás történjék.” A rútul félrevezetett miniszterta
nács a bejelentést tudomásul vette.50 Dr. Erdei úgy járt 
el, amint azt az altábornagy megparancsolta neki...

A kommunisták ilyen előzmények után, a választások 
közeledtével követelni kezdték mind a földreform lezá
rását, mind „a volksbundisták elleni harc”-ot a németek 
kitelepítésének sürgetésével. Ez utóbbiról az MKP Tit
kársága 1945. augusztus 21-én immár a Potsdamban ki
alakított álláspontnak, a kormányülés határozatának, va
lamint Szviridov jelzett elképzelésének ismeretében tár
gyalt. A hozott határozatnak megfelelően a Szabad Nép
ben Kovács Imre 1945. áprilisi stílusát folytató sajtó- 
kampányt kezdtek a „svábok” kitelepítéséről, Rákosit 
pedig megbízták, hogy „beszélje meg Vorosilov marsal- 
lal és utána dr. Erdei belügyminiszterrel a svábok kitele
pítésének ügyét.”51 Feladata jól körülhatárolható volt, 
mert az ugyanezen a napon, augusztus 21-én, az egyik 
pártaktíván felszólaló Révai már elkotyogta: „a sváb 
kérdésben álláspontunk két szóban kifejezhető: ki 
velük!”52 Két nappal később az újság olvasói már meg
tudhatták, hogy „svábjaink 90%-a volt közönséges haza
áruló.” Augusztus 28-án Farkas beszédét „Ki a svábok
kal az országból!” címmel adta közre a pártlap. Ami pe
dig a Rákosira rótt feladatokat, a SZEB vezetőjével és a 
közvélemény előtt parasztpárti (különben pedig titkos 
kommunista párttag) belügyminiszter „elvtársával”53 
való találkozóit illette, azoknak következményei 1945. 
december 22-én, a kormányülésen váltak ismertté.

Nem választható el a történtektől, hogy miként bántak 
a magyarokkal a Csehszlovák Köztársaságban. Rákosi 
1945. július 28-án levélben tájékoztatta Georgi Mihajlov 
Dimitrovot arról, hogy napokkal korábban járt az ország 
északi szomszédjánál, és az ottani kommunista vezetők
kel tárgyalt erről. Ők azt mondták neki, hogy 1945. júni
us végén Sztálin egyetértett a magyarság kitelepítésével 
a csehszlovák vezetőkkel folytatott tárgyaláson. Rákosi 
nem hitt a fülének, és magánál a generalisszimusznál tá
jékozódott erről 1945. augusztus 7-én. Felidézte a neki 
küldött levelében, hogy mit hallott Prágában. „Ön... 
még azt is mondta: »Csapják jól pofán őket!*”.54 Sztálin 
válasza nem ismert, a Potsdamban és utána történtek 
azonban önmagukért beszélnek. Annak ellenére, hogy 
Szviridov igyekezett megnyugtatni a magyar politikuso
kat arról, hogy rendeződni fog a Csehszlovákiában élő 
magyarok ügye, a belügyminiszter nem hallgathatta el a 
szeptember 4-én tartott minisztertanácson, hogy a hatá
rokon túl brutális jelenségek merültek fel, amelyek a 
nyilvánosság előtt széles körben ismeretessé is váltak, 
ezért ezekkel arányban álló kormánynyilatkozat kiadása 
szükséges. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés elnöke, dr. 
Zsedényi Béla mindehhez hozzáfűzte, hogy „az ügy hát
tere faji gyűlölködés.” Szeptember 6-án a honatyák előtt 
a külügyminiszter exponálta a szlovákiai magyarok tra
gikus helyzetét.55 A hazai gyűlölködést viszont az mu
tatta, hogy amikor a kormány tagjai 10-én megvitatták a 
nemzetgyűlési választásokról szóló törvényjavaslatot, az 
annak hátterét képező statisztikai összeállításból már ki
hagyták a magyarországi németeket.56 Egy nappal ké
sőbb (az 1945. augusztus 13-án tartott kormányülésen 
elhangzottakhoz hasonló felszólalások után) a  rendkívü
li minisztertanácson a német származás gyanúja alá eső
hadifoglyokról döntött a kormány. Négy pontba sűrítet-__
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te álláspontját, ezek közül kettő alapvető volt. Egyfelől: 
„azokra a németekre, akik a Volksbund tagjai voltak, 
vagy az SS, SA, SK, a német Gestapo szolgálatában ál
lottak, nem tartunk igényt.” Másfelől: „azokra nézve, 
akik német nevűek ugyan, de magyar állampolgárok, to
vábbá, akik anyanyelvűk miatt vagy más okból német 
nemzetiség gyanúja alá esnek, állapotuk tisztázandó...” 
-  rögzítette az elfogadott határozat.57

Az 1945. szeptember 23-án napvilágot látott kommu
nista választási program szintén hangsúlyozta a „svá
bok kitelepítésének azonnali megkezdését és a sváb föl
dekre magyar földművesek telepítését.”58 Ezt követően 
dr. Gyöngyösi már hiába próbálta megakadályozni a 
kollektív felelősségre vonást, érdemben nem tudta befo
lyásolni azt, hiába vetette fel, hogy ha álláspontját nem 
tudja érvényesíteni, akkor lemond.59 A kitelepítendők 
körét nem ő, hanem mások határozták meg. És így járt 
számos, az ország, benne a nem szélsőjobboldali né
metség további sorsáért aggódó politikus, akik nem ért
hettek egyet ezzel a nagyságrenddel.

Az új hercegprímás, Mindszenty József is tiltakozott 
1945. október 10-én a kormányfőhöz írott levelében. Is
mételten tudatta, hogy „még a tavaszon” a kalocsai ér
sekkel és a székesfehérvári püspökkel együtt kérte az 
„állam hű” németség megvédését, nehogy az általánosí
tás révén egyazon elbírálásban részesüljön a Volksbund- 
vezér Basch Ferenc irányította táborral. Majd felidézte a 
történteket, miszerint az első lépés a férfiak, betegek, 
öregek internálása volt. „Augusztusban megkezdődött 
hirtelen a németek kitelepítése házaikból, birtokaikból, 
falujukból, egyelőre még csak a vidékre. De” -  szólt a 
főpásztori intelem -  „a mód olyan, hogy egyre menne, 
ha mindegyiket mindjárt a külföldre szállították volna.” 
Majd így folytatta: „háromtagú pártigazoló bizottság je 
lenik meg az illető helyiségekben..., a döntő körülmény 
nem mindig az, hogy valaki tagja volt-e a Volksbundnak 
vagy sem; az érdemi elbírálásba belejátszik a német 
származás, származási hely, a név, a nagyszülők német 
nyelve, a magyar nyelv hibás kiejtése, és mindenekelőtt 
az a körülmény, van-e háza és saját birtoka. Ezekből 
gyarapítja meg a bizottság a kitelepítendők táborát.” És 
így tovább. A magyar államhoz „méltatlan” az ártatlano
kat védők internálása -  és mint írta -  „még méltatlanabb, 
hogy a jogállamok által elfogadott elvekkel szembehe
lyezkedünk.” „Indokolatlannak” tartotta azon, magukat 
1941-ben német anyanyelvűnek vallók meghurcolását, 
akik ráadásul fel is léptek a Volksbunddal szemben. „A 
természetjog nevében” ítélte el a „nem-Volksbund- 
tagokkal történteket.” A „vallás és erkölcs..., a haza ne
vében” emelt szót, a csehszlovákiai jogfosztások analó
giájára célozva hívta fel a figyelmet: „rossz vért szül az 
a legszélesebb körben, ha valamely anyanyelv beszélői 
ilyen sorsot érnek. Ez következhetik be bármely más 
anyanyelvvel, sőt végsőkig feszítve a húrt, a magyarság
gal szemben is.” Az elhamarkodott intézkedések felül
vizsgálatára szólította fel a kormányfőt, mert „amit nem 
kívánsz magadnak, te se tedd azt soha másnak!”60 A fő- 

_  pásztor is eredménytelenül tiltakozott.
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Mint jeleztük, a magyar kormányfőtől 1945. október 
13-án statisztikai kimutatást követelt a németekről a 
Szövetséges Ellenőrző Bizottság. Két nappal később a 
kormány elfogadta dr. Erdei (október 6-án keltezett) 
előterjesztését a német állampolgárok honosításának és 
visszahonosításának hatálytalanítása tárgyában.61 El
vesztették magyar állampolgárságukat azok a németek 
(családtagjaikkal együtt), akiket a második világháború 
kitörésének napjától honosítottak vagy visszahonosítot
tak, a kivételekről a belügyminiszter dönthetett.62 Majd 
a kormány a németek által lakott területeken az önkor
mányzatok testületi hatóságainak szünetelése folytán 
szükségessé vált különleges közigazgatási szabályokról 
rendelkezett.63

Október 31-én újabb pártközi értekezletet tartottak, 
ezúttal a csehszlovák-magyar kapcsolatokról. Miköz
ben a csehszlovák fővárosban zajlott pártközi és egyéb 
megbeszélésekről beszámoltak a szociáldemokrata po
litikusok, Rákosi felvilágosítást kért arról, hogy egyfe
lől „vajon a prágai tárgyalások és a külügyminiszternél 
[Vladimír Clementis államtitkárnál -  Z. T.] folytatott 
tárgyalások során felmerült-e junktim [helyesen: junk- 
timba hozás -  Z. T.]64 a sváboknak Magyarországról 
való kitelepítése és a magyaroknak Szlovákiából való 
kitelepítése között,” másfelől arról, hogy „vajon a kül
ügyminiszter a külön tárgyalásokat nem tartja-e célra
vezetőnek?” A kapott válasz szerint nem, mert míg 
Zdenek Fierlinger kormányfő a szudétanémeteknél ki
telepítésről, addig a magyaroknál lakosságcseréről be
szélt. A magyar külügyminiszter szerint azonban a 
junktimba hozás „fenyeget.”65 A felvidéki magyarságot 
és a magyarországi németséget sújtó tragikus esemé
nyekben egyaránt bővelkedő végkifejletet az esemé
nyek zajlása közepette utóbb (a moszkvai tisztogatások 
idején a  törvénysértő perekben hírhedtté vált fővádló) 
Andrej Januárjevics Visinszkij (ez idő tájt, 1940-től) 
diplomata ekképp formulázta Párizsban a békekonfe
rencián, 1946. szeptember 20-án: a 200 ezer felvidéki 
magyarról szólva „»a magyar kormány azt mondja, 
hogy nincs hely számukra Magyarországon. A valóság
ban van helye, vagy nincs helye? Ismert tény: Magyar- 
országból Németország amerikai övezetébe át kell 
telepíteni... a németországi ellenőrző bizottság jóváha
gyott terve... szerint 500 000 ném etet... Fölmerül a 
kérdés, hogy... a kitelepítés után marad-e Magyarorszá
gon hely a Csehszlovákiából áttelepített 200 000 ma
gyarnak vagy sem?«”66 A benesi és sztálini hazugsá
goktól hemzsegő taktika eredményre vezetett.

Az 1945. november 3-ai, dr. Erdei-féle előterjesztés 
összegezte a kitelepítési előkészületeket, feltárta a Nép
gondozó Hivatal működése és a potsdami irányelvek 
közötti ellentmondást. Egyrészt a közelgő tél, másrészt 
a fokozatos kitelepítés céljait szem előtt tartva a belügy
miniszter továbbra is a németek bizottsági eljárás alap
ján való csoportokba sorolása mellett kardoskodott. Ál
láspontját -  benne a várható kitelepítés tavaszi megin
dítását -  többen osztották.67

A SZEB által követelt első hivatalos statisztikai ki-



mutatás a kitelepítendőkről, a „kimutatható Volksbund- 
tagság, az SS katonai szolgálat és az 1941-ben bevallott 
német nemzetiség alapján” készült el.68 Ezt már az új 
miniszterelnök, Tildy továbbította a SZEB illetékesé
hez 1945. november 23-án. A kimutatás 303 419 fő ne
vét tartalmazta kor, nem, foglakozás és vagyoni helyzet 
szerinti csoportosításban. A kor szerinti megoszlást te
kintve 12 éven aluli gyermek volt 60 562 fő (közel 
20%), 60 év feletti 37 091 fő (12,2%), azaz összesen 
közel egyharmaduk, míg 205 766 fő (67,8%) 13-60 év 
közötti. A nők és a férfiak megoszlása alig tért el: 48, il
letve 52% volt. A foglalkozás szerinti megoszlásnál az 
eltartott 172 868 fő (közel 60%) a meghatározó, a föld
del rendelkező birtokosok száma és aránya alig keve
sebb a munkásokénál: 59.404 (közel 20%), illetve 61 
333 fő (alig több 20%-nál). A vagyoni helyzet szerint a 
61 333 munkás és a 4  kh. alatti birtokkal rendelkező 39 
067 fő együttesen 1/3-ot tett ki.

Többek között ilyen előzmények után is született meg 
a potsdami döntés a magyar kormány 1945. áprilisi je 
lentésének hivatalos, de valótlan adataira támaszkodva. 
Majd ezt tetézte, hogy a SZEB érdemben sem a július 5- 
ei 200 ezres magyar kitelepítési hozzájárulással, sem a 
fokozódó szovjet nyomásgyakorlással készült legújab
bal, a november 23-ai, több mint 300 ezer fő kitelepíté
sét tartalmazó listákkal alig foglalkozott.69 S mindez 
csupán a kezdet volt. Ugyanis 1945. november 20-án a 
Németországi Szövetséges Ellenőrző Tanács a további
akban: SZÉT úgy szabott irányt (és Budapesten leiratá
ból ismertté vált70), hogy félmillió fő kitelepítését teszi 
lehetővé, akik Németország USA által megszállt terüle
teire telepíthetők le.71 Ezt követően, szűkebb körben, 
mint korábban és két nappal a tervezett időpont előtt, no
vember 28-án ülésezett Budapesten a SZEB. Ezen az 
összejövetelen foglalkoztak a magyarországi németek 
kitelepítésével. Vorosilov tájékoztatta az angolszász tá
bornokokat arról, hogy a neki megküldött leirat alapján 
a kitelepítendők 10%-át decemberben, 5-5% -át 1946. 
januárban és februárban, 15%-át márciusban, 20-20%-át 
májusban és júniusban, míg a hátralévő 10%-át júliusban 
kell összegyűjteni, majd kitelepíteni.72 A marsall nem 
hallgatta el, hogy a magyar kormány „lényegesen keve
sebb” németet akar kitelepíteni.73 Vorosilov szorgalmaz
ta, hogy „a lehető leghamarabb utasítani kell a magyar 
kormányt arra, hogy a  kitelepítés decemberben kezdőd
jék.” Az angolszászoknak -  miután a döntést nem Buda
pesten határozták el -  a bejelentéshez „nem volt különö
sebb hozzáfűzni valójuk.”74 Két nappal később, novem
ber 30-án a SZEB értesítést küldött a SZÉT előírásáról a 
magyar kormánynak. A Szövetséges Ellenőrző Bizott
ság -  a titokban tárgyalóknak nem, másoknak viszont -  
megdöbbenést okozott. Értesítésére már másnap, decem
ber elsején tiltakozott a kisgazdapárti külügyminiszter a 
nagyhatalmak budapesti képviselőinél. Arra tett kísérle
tet, hogy csökkentse a kitelepítésre kötelezhetők igen 
magas számát. A Kertész készítette jegyzékében75 eluta
sította a „tisztán etnikai, származási ok miatti” kitelepí
tést, valamint helytelenítette „a kollektív büntetésnek

mindenféle fajtáját.” A hivatalos magyar állásfoglalás és 
kötelezettség-vállalási igény félreérthetetlen volt: „csak 
azok a németek legyenek kiutasítva, akik Magyarország 
ügyét a hitlerizmusnak tett szolgálataik révén 
elárulták.”76 A jegyzék kitért arra is, hogy az ún. nemzet
hűség szempontjából 103 ezer főről vált ismertté, hogy 
hitlerista szervezetekben vezetőként vagy tagként tevé
kenykedett. S ha ezek adatait a Volksbund támogatóival 
kiegészítik, a számuk akkor sem haladhatja meg a 200 
ezer főt, azaz a dokumentum a Magyarország ügyét el
áruló és a hitlerizmus szolgálatába állott németekre kí
vánta szűkíteni a SZET-rendelkezés hatályát.77 A konk
rét számok újabb közlése több mint hiba volt.78

A kialakult helyzetben a magyarországi németséggel 
szembeni kollektív felelősségre vonás irányába hatottak 
az 1945. december 5-én megindult lakosságcsere-tár- 
gyalások. Benes azt a látszatot keltve, mintha Potsdam- 
ban elvben megállapodtak volna a magyarok csehszlo
vákiai kitelepítéséről -  noha tudta, hogy mi történt ott - ,  
arra törekedett, hogy elérje a magyarországi németek 
kitelepítését, mert így „azokat a magyarokat, akik nem 
fémek bele a csereakcióba" át lehetne telepíteni Ma
gyarországra. A magyar delegáció csak azzal értett 
egyet, hogy „bizonyos számú vétkes [eredeti kiemelés -  
Z. T.] németet” hajlandó kitelepíteni, így következete
sen ragaszkodott a december 1-jei jegyzékbe foglaltak
hoz. A csehszlovák és szovjet propaganda azonban épp 
ennek ellenkezőjét terjesztve, a kollektív felelősségnek 
a magyar kormány általi elfogadását trombitálta, és so
kakat megtévesztett, magyarellenes irányba hangolt.79

A SZEB 1945. december 10-én újra összeült, immár 
a németek kiűzésével összefüggő gyakorlati teendők 
megvitatására. Az angolok -  tekintettel a téli időjárásra 
és a magyar gazdaság nehézségeire -  úgy vélték, hogy a 
kitelepítést nehéz lesz „rendben és humánus módon” 
végrehajtani. Vorosilov problematikusnak ítélte, hogy 
az amerikaiak építőmunkás németeket várnak, mert a 
Magyarországon élők inkább mezőgazdasággal foglal
koznak. A marsall kb. 300 ezer fő rövid időn belül törté
nő kitelepítését szorgalmazta. Napi egy vonattal, negy
ven vagonnal és 1000 fővel számolt. Valamennyi SZEB 
képviselő kevesellte, hogy csupán 50 kg-ban limitálná a 
magyar kormány az elvihető személyes dolgok és a 
poggyász súlyát. Úgy vélték, hogy azt 100 kg-ra kell 
emelni, amely „nem tartalmazza az utazás idejére szük
séges élelmiszereket... azonban nem lehet élő állatot ki
vinni.” A hátrahagyott tulajdonuk a magyar kormányé, 
kompenzáció nélkül. De el is adhatják, ám a kapott pen
gővel sokra nem mennek Németországban. Vorosilov 
megjelölte a kitelepítettek útnak indítása első napját, de
cember 15-ét is. Összekapcsolva a magyarországi néme
tek és a csehszlovákiai magyarok ügyét, utalt arra, hogy 
hamarosan sok-sok magyar érkezik a határon túlról. Fa
rizeus módon a kitelepítés „»rendben és humánus« mó
don történő” végrehajtásának igenlésével zárult a SZEB 
ülése. Vorosilov legalább megjegyezte, hogy a 
„»humánus« csupán relatívan értelmezhető, figyelembe 
véve a kitelepítéssel együtt járó problémákat.”80
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December 10-én délután Vorosilov és Key tárgyalást 
folytattak, és ezt követően az amerikai tábornok egyez
tetett berlini feletteseivel. Még aznap egy kitelepítési 
forgatókönyvet tartalmazó levelet81 küldött a SZEB el
nökének. Key rideg írásában -  mintha nem is családok 
tízezreit érintené tartalma -  szinte postai szolgáltatás
ként sorjázta az USA által szükségesnek vélt teendőket. 
Vorosilov másnap továbbította a levelet Tildyhez. Ez a 
magyar kormány és a SZEB közötti vitát lezárta, a
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tertanács tagjai és a  koalíciós pártok vezetői elvben egyetértet
tek a  magyarországi németek egy részének erőszakos kitelepí
tésével, de csak a már általuk 1945. május 26-án rögzítetteknek 
megfelelően." Ezt juttatták kifejezésre a SZEB-hez és Moszk
vába küldött jegyzékekkel a külügyi tárca útján.
A belügyminiszter minisztertanácsi előterjesztésének farizeus 
voltát, az elfogadott kormányhatározat tényét nem homályosít- 
hatja el, hogy utóbb a külügyminiszter miként magyarázkodott. 
Az sem szépíti a történteket, hogy Moszkva tudtára adták: „a 
szovjet kormány kérésére a magyar kormány végrehajtja a né
metek kitelepítését." A szerző az elfogadott kormányhatározat
ról, dr. Erdei pontosító, ugyancsak elfogadott javaslatáról épp
úgy nem írt, miként az ez  idő tájt Kurd mellett internált 115 
ezer németről...
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42Uo. 62-63. p. Kiss Roland belügyminisztériumi államtitkár, 

majd megérkezte után, dr. Erdei feljegyzése a  kormány rendkí
vüli üléséről, 1945. augusztus 13.
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zőkönyv, 1945. augusztus 16. 6740/1945. M. E. sz. rendelet a 
német állampolgárságú háborús bűnösök által Magyarországon 
elkövetett bűncselekmények felkutatásának hatályosabbá téte
le és egységes irányítása tárgyában. M agyar Közlöny, 1945. 
augusztus 22.
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ország 1945 nyarán. Társadalmi Szemle, 1996. 5. sz. 90-91. p. 
Feljegyzés, 1945. augusztus 18.

47INK jkv. B. k. 63. p.
48Barálh Magdolna-Cseh Gergő Bendegúz i. m. 91. o. Feljegy

zés, 1945. augusztus 18.
49Mt. jkv. np. 65. p. 46/14. np. A belügyminiszter tájékoztatója a 

németek kitelepítése ügyében nyert értesüléséről, valamint 
46/18. np. A külügyminiszter pótlólagos tájékoztatója a  néme
tek kitelepítéséről.

50INK jkv. B. k. 117. p. Jegyzőkönyv, 1945. augusztus 22.
5lKővágó László: A magyar kommunisták és a nemzetiségi kér

dés 1918-1948. (Budapest. 1985. 324. p.)
52Balogh Sándor i. m. 308. p. 362. j.
53Szakács Sándor-Zinner Tibor i. m. 78. p. s 90. j., valamint a 

104. p. és 174. j.
^R ákosi Mátyás: Visszaemlékezések 1940-1956. I. k. (Buda

pest, 1997. Napvilág Kiadó, 591. p.)
55INK jkv. B. k. 190-191. pp. Jegyzőkönyv, 1945. szeptember 4.
“ Uo. 194. p. 2. sz. jegyzet.

57Uo. 201. p. Jegyzőkönyv, 1945. szeptember 11.
58Kővágó László i. m. 295. p.
59Korom Mihály i. m. 214-215. p.
“ Párttörténeti Intézet Levéltára. 274. f. 7/247. ő. e. 357-360. pp. 

Mindszenty levele Miklós miniszterelnökhöz. 1945. október 
10. 4001/1945.

6IINK jkv. B. k. 390. p. Jegyzőkönyv, 1945. október 15.
62Két év hatályos jogszabályai 1945-1946, (Budapest, 1947. 

184-185. pp.) 9550/1945. M. E. sz. rendelet német állampol
gárok honosításának és visszahonosításának hatálytalanítása 
tárgyában, 1945. október 18.

63Mt. jkv. np. 82. p. 61/13. np. M agyar Közlöny, 9560/1945. M. 
E. sz. rendelet a  németek által lakott területeken az önkormány
zatok testületi hatóságainak szünetelése folytán szükségessé 
vált különleges közigazgatási szabályokról, 1945. október 18.

“ Olyan megállapodás a junktimba hozatal, amely két kérdés tel
jesítését egymástól teszi függővé.

65Pártközi értekezletek. Politikai érdekegyeztetés, politikai konf
rontáció 1944-1948 [ a továbbiakban: Pártközi értekezletek], 
(Budapest, 2003. Napvilág Kiadó. 138-139. p. és uo. 180-181. 
p.) A szudétanémeteket különböző jogfosztó intézkedéseket 
követően, elnöki dekrétummal 1945. augusztus 8-án megfosz
tották állampolgárságuktól, szeptember 19-étőI kirendelték 
őket közmunkára, ezt decemberben külön szabályozták stb.

“ Korom M ihály i. m. 216. p.
67Fehér István i. m. 70-71. pp.
68Uo. 68-69. pp.
“ Korom Mihály i. m. 217. p.
7"SZEB jkv., 111. p.
7lZinner: Háborús bűnösök, 127. p.
72SZEB jkv. 111. p. I . j. A szovjetek a dokumentumot Budapes

ten Keyhez november 29-én továbbították, ő  azonban a  SZÉT 
tanácskozásáról készült feljegyzést és a határozatokat amerikai 
oldalról is kézhez kapta.

73Balogh Sándor i. m. 91-92. pp.
74SZEB jkv. 112. p.
75Korom Mihály i. m. 218. p.
76Ua.; Balogh: Németek, 267. p. A jegyzék szövegét másképp 

idézi: „ ... kitelepítés alá csak azok a németek kerüljenek, akik 
kifejezett magatartásukkal Magyarország ügyét elárulták és a 
hitlerizmus szolgálatában állottak.”

77SZEB jkv. 116. p. I. j.
78Föglein Gizella: „ ...m inden sváb volksbundista volt?" Kitele

pítés a háború után. M agyar Nemzet, 1989. március 11.
79Korom Mihály i. m. 219. p.
8(,SZEB jkv. 116-118. pp.
8lBalogh: Németek, 268. p. A z a -f . pontokba sűrített kitelepí

tési forgatókönyv: ,,a). vonatok fognak indíttatni a Berlinben 
székelő amerikai hatóságok részéről megjelölt helyekre. A 
vonatparancsnok angol és német nyelvű utasítást fog kapni a 
vonat menetrendjéről, a  személyek létszámának és rendelteté
si helyének megjelölésével, b). Berlinben székelő amerikai 
hatóságok értesítve lesznek minden vonat indulásáról, vonat
számáról, indulási időpontjáról, útirányáról, érkezési idejéről, 
rendeltetési helyéről és a vonaton utazó személyek létszámá
ról. c). Berlinben székelő amerikai hatóságok felhatalmazása 
nélkül nem fognak szállítmányok indíttatni, d). Minden vona
ton lista lesz két példányban név, kor, nem, nemzetiség, lak
hely megjelölésével és a vonatparancsnok azokat át fogja ad
ni az  am erikai hatóságoknak a  rendeltetés helyén, e). A vo
natparancsnok orvosi bizonyítványt fog magával vinni, am e
ly igazolja, hogy minden személy megvizsgáltatott és nem ra
gályos beteg, és azt a  rendeltetési helyre érkezve át fogja ad
ni az amerikai hatóságoknak. 0 - Szállításkor előnyben része
sülnek az építési, szállítási és közhasznú munkások és család
jaik ."
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