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Sztálin, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége
Népbiztosai Tanácsának elnöke és Winston S. Churchill,
Nagy-Britannia miniszterelnöke, valamint Clement R.
Attlee voltak jelen, aki akkor a brit kabinet jelentős pozí
cióját töltötte be, Lord President of the Counsil tisztségét
viselte. Kíséretükben voltak a három kormány külügymi
niszterei: V. M. Molotov, J. F. Byrnes úr és A. Eden úr,
továbbá a vezérkari főnökök és más tanácsadók.
A július 17-e és 25-e közötti időszakban kilenc ülést
agyarország az 1945. január 20-án Moszkvában
tartottak. Ezután a konferenciát felfüggesztették két napra,
megkötött fegyverszüneti egyezmény1 értelmé
arra az időre, amíg Angliában kihirdették az általános vá
lasztások eredményeit, melynek következtében július 28ben kötelezte magát a háborús bűnösök fele
lősségre vonására. A márciusban elfogadott földreform
án Attlee miniszterelnökként tért vissza a konferenciára E.
rendelet miatt sürgőssé vált az egyezményben foglaltak
Bevin, az új külügyminiszter kíséretében. A konferencia
végrehajtása, hiszen meg kellett oldani a nincstelenek
idején rendszeresen találkozott a három kormányfő a kül
földhöz juttatását. Még ebben a hónapban megszületett
ügyminiszterek kíséretében, és rendszeresen tanácskoztak
az a törvény, amely ki
a külügyminiszterek is.
mondta a „volksbundisNaponta üléseztek azok
ták”, azaz a hazaárulók
a bizottságok is, ame
birtokainak
elkobzá
lyek a külügyminiszte
sát. Áprilisra a pártok
rek tanácskozásait ké
is megfogalmazták és
szítették elő.
közzétették állásfogla
Az 1945. augusztus
lásaikat a németek fe
2-án véget ért konfe
lelősségre vonását ille
rencián fontos határoza
tően. A magyarországi
tok és megállapodások
németek kitelepítését a
születtek. Eszmecsere
Szociáldemokrata Párt
folyt számos egyéb
kérdésről is. Ezeknek
kivételével 1945 tava
szára minden hazai párt
a problémáknak a tár
támogatta.2
gyalása a Külügymi
A második világhá
niszterek Tanácsa előtt
borúnak az európai had
folyt, amelyet a konfe
Vorosilov marsall aláírásával látja el a magyar-szovjetfegyverszüneti
egyezményt (Moszkva, 1945. január)
rencia hozott létre. Erről
színtéren történő befe
jezését követően, 1945.
a konferenciáról, amely
július 17-én a szövetséges nagyhatalmak vezetői konfe
megerősítette a három kormány közötti kapcsolatokat,
renciára gyűltek össze a Berlin közelében lévő Potsdamés kiszélesítette együttműködésük és kölcsönös megérté
sük kereteit, Truman elnök, Sztálin generalisszimusz és
ban található Cecilienhof nevet viselő palotában. Harry
S. Truman, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, I. V.
Attlee miniszterelnök azzal a meggyőződéssel távozott,

Szigeti Magdolna

A németek kitelepítése
a jogszabályok tükrében
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hogy kormányaik és népeik az Egyesült Nemzetek töb
A magyarországi németek kitelepítése kapcsán elen
gedhetetlen a Benes-dekrétumok megemlítése.
bi tagjával együtt az igazságos és tartós béke létrejöttét
biztosítják.3
Edvard Benes, mint az 1938-ban szétesett Csehszlová
A potsdami egyezmény XIII. pontja az alábbiakat
kia emigráns kormányának elnöke 1943 decemberében
mondja ki:
Moszkvában cseh kommunista vezetőkkel tárgyalt a hábo
„A konferencia a következő megállapodásra jutott a
rú utáni szláv nemzetállam megalakításáról, mely elkép
németeknek Lengyelországból, Csehszlovákiából és Ma
zelés szerves része volt az ország nem szláv lakosságának
gyarországról való kitelepítését illetően:
egyoldalú kitoloncolása. A Moszkvában élő kommunisták
A három kormány, miután megvizsgálta a kérdés min
- ma már köztudott - nem gondolkodhattak másként, mint
den oldalát, elismeri, hogy a
a szovjet vezetés, tehát feltehe
Lengyelországban, Csehszlo
tőleg Sztálin ezt az elképzelést
vákiában és Magyarországon
már akkor támogatta.
A
Benes-dekrétumokon
maradt német lakosságot vagy
Benes elnök azon 1945. má
annak egy részét át kell tele
jus 14. és október 27. között
píteni Németországba. Egyet
értenek abban, hogy minden
kiadott 143 rendeletét értjük,
melyek közül 13 közvetlenül,
fajta áttelepítésnek, amelyre
ténylegesen sor kerül, szerve
körülbelül 20 közvetve érintette
zetten és humánus módon kell
a két kollektívan bűnösnek te
végbemennie. Mivel a nagy
kintett etnikumot, a magyaro
számú németeknek Németor
kat és a németeket. Ezek közül
szágba való érkezése növeli a
Benes 1945. augusztus 2-án ki
megszálló hatóságokra amúgy
adott 33. elnöki dekrétuma járt
is nehezedő terheket, a há
a szlovákiai magyarság számá
rom kormány úgy véli, hogy
ra a legsúlyosabb következmé
mindenekelőtt a németországi
nyekkel. A rendelet - az 1945.
Ellenőrző Tanácsnak kell ta
április 5-én meghirdetett kassai
nulmányoznia ezt a problé
kormányprogram szellemisé
mát, különös figyelemmel arra,
gének megfelelően - automati
hogy ezeket a németeket ará
kusan megfosztotta őket állam
nyosan osszák el valamennyi
polgárságuktól, ami a nyugdíj
megszállási övezet között. Az
és más állami járadékok meg
Ellenőrző Tanácsban működő
vonását, az állami alkalmazás
képviselőiknek azt az utasítást
ból való elbocsátást is jelentette.
Edvard Benes (Kozlany, 1884. május 28. Sezimovo Ústí, 1948. szeptember 3.)
A magyar nemzetiségű magán
adják, hogy lehetőleg minél
előbb tájékoztassák kormányu
alkalmazottak elbocsátását egy,
kat arról, hogy az említett lakosság milyen számban érke
1945 júniusában kiadott rendelet írta elő. Betiltották a ma
zett máris Németországba Lengyelországból, Csehszlová
gyar nyelv használatát a közéleti kommunikációban, kizár
kiából és Magyarországról, és hogy tegyenek javaslatot
ták a magyar hallgatókat az egyetemekről, feloszlatták a
arra, mikor és milyen ütemben folytatódjék a továbbiak
magyar kulturális egyesületeket, befagyasztották a magya
ban a lakosság áttelepítése, figyelembe véve a Németor
rok bankbetétjeit. Lehetővé tették és szabályozták a néme
szágban fennálló helyzetet.
tek és magyarok földjeinek elkobzását, melyekre cseheket
és szlovákokat telepítettek.6
Ezzel egyidejűleg a csehszlovák kormányt, a lengyel
ideiglenes kormányt és a magyarországi Szövetséges El
A kassai kormányprogram meghirdetésétől 1945 végé
ig a csehszlovák népbíróságok mintegy 75 000 szlovákiai
lenőrző Bizottságot tájékoztatják majd a fentiekről, és azt
javasolják nekik, hogy tartózkodjanak a német lakosság
magyart, elsősorban értelmiségieket, ítéltek el háborús bű
további kiutasításától, amíg az illető kormányok meg nem
nösként, és utasítottak ki az országból.
Tömeges deportálások zajlottak 1946 novemberétől
vizsgálják az Ellenőrző Tanácsban részt vevő képviselőik
jelentését.”4
1947 februárjáig a katonaság segítségével, melynek során
A fenti XIII. pontot nyelvtanilag elemezve csak arra
kb. 44 ezer személyt, férfiak mellett nőket, gyerekeket és
öregeket szállítottak fűtetlen marhavagonokban Szlováki
a következtetésre juthatunk, hogy a potsdami konferen
ából Csehországba. A cseh vasútállomások ember-piacok
cia javaslatot fogalmaz meg egy, az érintett országokból
érkező problémafelvetésre. Ha ez csak javaslat, miért te
ká váltak, ahol a cseh gazdák kiválaszthatták a számukra
kintettük ezeket a javaslatokat kötelezőnek, kinek és mi
tetsző és megfelelő munkásokat. A deportált magyarok
ért jelentett problémát az egyes országokban élő németek
hátrahagyott vagyonát az állam vagyonkezelőknek minő
jelenléte, milyen politikai akarat húzódott a németek kite
sített ún. bizalmiak számára adta át, akik idővel tulajdont
lepítése mögött, Magyarország miért van nevesítve ebben
szereztek ezen a vagyonon.
az ajánlásban - ezen kérdésekre választ kapunk az alábbi
A potsdami konferencián és a párizsi békekötést meg
előző tárgyalásokon a nyugati szövetségesek elutasítotáttekintés alapján.5
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szük, akkor egyszerű a válasz: kellett a hely az áttelepülők
ták a magyarok egyoldalú kitelepítését - ellentétben a
hárommilliós német kisebbséggel. A Szovjetunió támo
számára.
gatásával, és annak elhitetésével, hogy ha nyíltan nem
Arra a kérdésre, hogy miért csak Magyarországot emlí
is, de hallgatólagosan a nyugati szövetségesek is támo
ti a Potsdami Egyezmény a vesztes országok közül, Bibó
gatják a csehszlovák elképzelést, végül sikerült rábírni
István ad magyarázatot.
a magyar kormányt, hogy 1946. február 27-én aláírja a
1945 nyár elején Jugoszláviából elüldözött bukovi
lakosságcserének elnevezett egyezményt. A szlovákiai
nai székelyek elhelyezése érdekében a Parasztpárt és a
magyarok kényszermunkára
Kommunista Párt támogatásá
val Magyarországon svábokat
történő elhurcolása Csehszlo
vákián belül része volt a Ma
üldöztek el a házaikból. Egész
gyarországra irányuló nyomás
falvakat hajtottak ki a mezőkre,
gyakorlásnak, amelynek célja a
ott álltak az emberek naphoszlakosságcsere-egyezmény vég
szat esőben, minden ellátás nél
kül. Bibó István így emlékezik:
rehajtatása volt.
„Mikor én erről az első híreket
A Gyöngyösi János magyar
külügyminiszter és Vladimír
megkaptam, felháborodtam az
emberiesség nevében, de azt is
Clementis csehszlovák külügyi
éreztem, hogy ha most a zsidó
államtitkár által aláírt lakosság
irtás után egy csaknem olyan
csere-egyezmény értelmében
a csehszlovák hatóságok annyi
svábirtás következik, ezúttal
tisztán saját üzemben, ez csak
szlovákiai magyart voltak jogo
a magyar névhez kapcsolódó
sultak Magyarországra áttele
gyalázat mennyiségét fogja sza
píteni, amennyi magyarországi
porítani. ”8
szlovák önként jelentkezett a
Bibó Erdei Ferenchez, az ak
Szlovákiába való áttelepülésre.
Az egyezmény megkötése után
kori belügyminiszterhez fordult
a szlovák hatóságok nagyará
segítségért, aki először kétked
nyú toborzási akcióba kezdtek a
ve fogadta a történetet, majd a
Magyarországon élő szlovákok
Minisztertanács elé terjesztet
körében. Érveiket elsősorban
te az ügyet. A Minisztertanács
arra alapozták, hogy jól műkö
úgy határozott, „hogy a kér
dő gazdaságokat és könnyebb
dést a legegyszerűbb a potsda
életet ígértek.
mi értekezlet elé terjeszteni, és
Magyarország számára rend
megkérdezni, van-e szándékuk
Gyöngyösi János
(Berki, 1893. május 3. - Budapest, 1951. október 29.)
kívül hátrányos volt ez az egyez
német kitelepítést elrendelni
Magyarországon is”. Bibónak
mény. A magyar fél vállalta,
hogy a meghatározott kvótán
lelkiismeret-furdalása volt, mert
felül átveszi a háborús bűnösöket is. Ennek érdekében a
ugyan a legjobb szándékkal, de mégis ő indította el a né
metek kitelepítésének ügyét.
csehszlovák bíróságok tömegesen vonták felelősségre a
háború alatt állítólag elkövetett bűneikért a felvidéki ma
Erdei rendelete alapján háromtagú bizottságokat állí
tottak fel, melyeken a minisztérium által kiküldött meg
gyarokat. Végül több mint 70 ezer személyt írtak össze,
akiknek háborús bűnösként kellett volna elhagyniuk szübízott elnökölt. Az elnök kijelölt egy svábellenes és egy
lőföldjüket.7
svábbarát intézményt, amely lehetett a Parasztpárt vagy
a Szociáldemokrata Párt, vagy lehetett magyar vagy né
Csehszlovákia végül a deportálások elindításával bír
met helyi közművelődési szervezet, és ezek jelölték ki a
ta rá a magyar kormányt a lakosságcsere lebonyolítására.
két ülnököt. A gyakorlatban nem mindig a rendelet elő
1947 áprilisától a végleges adatok szerint a Magyaror
írásainak megfelelően születtek a döntések, de Bibó úgy
szágról Szlovákiába önként áttelepült 60 257 szlovákkal
gondolta, a számarányokat tekintve mégis reális döntések
szemben 76 616 magyar volt kénytelen a szülőföldjét
születtek, a svábok kb. 10 százalékát minősítették számon
elhagyni. Óriási különbség mutatkozott azonban a hátra
hagyott vagyonban. Mivel a szlovák hatóságok általában
kérhetőnek, 5 százalékát érdemeket szerzettnek, a többit
ártatlannak, semlegesnek. A számonkérhetőség három ka
a módosabb gazdákat jelölték ki az áttelepülésre, a szlo
tegóriába történő besoroláson alapult: a Volksbund-vezevákok által Magyarországon hagyott 15 ezer kataszteri
tő, a Volksbund-tag és Volksbund-támogató. A negyedik
holddal és 4400 lakóházzal szemben a Magyarországra
kategóriába azokat sorolták, akik semleges magatartást ta
áttelepített magyarok 160 ezer holdat és 15 700 lakóházat
hagytak maguk mögött. Az utolsó áttelepülők 1949 nya
núsítottak a német hatalommal és ideológiával szemben,
az ötödikbe pedig azokat, akik fasisztaellenes érdemeket
rán lépték át a csehszlovák-magyar határt.
szereztek.
Mi az összefüggés a szlovákiai magyarok Magyaror
szágra történő áttelepítése és a magyarországi németek
Hiábavalónak bizonyult ez a felmérés, mert 1945. no
vember 17-től Nagy Imre lett a belügyminiszter, akinek
kitelepítése között? Ha a fenti számokat szemügyre vesz44
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utasítása alapján előkészítették a sváb kitelepítésről szóló
megszüntetéséről és a földmíves nép földhöz juttatásá
ról szóló 600/1945. M. E. sz. rendelet 5. §-a értelmében
jogszabály javaslatát. Ha volt is e tárgyban a pártok között
egyeztetés, a kommunista és parasztpárti álláspont való
hazaárulónak, háborús vagy népellenes bűnösnek minő
sult meg, melynek értelmében mindenkit kitelepítendőnek
sül, azért, mert a német fasizmus politikai, gazdasági és
ítéltek, aki 1941-ben német anyanyelvűnek vallotta ma
katonai érdekeit a magyar nép rovására támogatta, vagy
gát. Kovács Imrétől, a Parasztpárt képviselőjétől szárma
önkéntes jelentkezéssel német, fasiszta katonai vagy
zik az a megjegyzés, hogy a svábok egy batyuval menje
rendfenntartó alakulatba belépett, vagy valamilyen né
nek el, ahogy jöttek.9
met katonai vagy rendfenntartó alakulatnak a magyarság
Sokan igazságtalannak tartották a törvényjavaslat által
érdekeit sértő adatokat szolgáltatott, vagy mint besúgó
felvázolt megoldást. Az 1941. évi népszámlálás alkalmá
működött, vagy ismét felvette német hangzású családi
val az emberek külön nyilatkozhattak a nemzetiségi és
nevét, és ellene a hivatkozott rendelet 4. §-a alapján e
külön az anyanyelvi hovatartozásukról. A magyarországi
törvény hatályba léptéig ilyen okból az elkobzási eljárás
nemzetiségiek több mint 90 százaléka ugyanazt a nem
megindult...”
zetiségi és anyanyelvi hovatartozást jelölte meg, kivéve
Ugyanezen rendelet 5. §-ának 10. pontja tovább bővíti
a svábokat, akiknek az egyharmada magyar nemzetisé
a választójogból kizártak körét, mely szerint azok, „akikre
nézve a 3820/1945. M.
gűnek, azonban német
anyanyelvűnek vallot
E. sz. rendelet alapján
ta magát.10 Ez az annak
alakult bizottság megál
idején
antihitlerista
lapította, hogy a Volksállásfoglalásnak minőbundnak vezetője, tagja
sült,11 hiszen kockázatos
vagy támogatója volt,
vagy akiről ennek hí
volt ez a megkülönböz
tetés az akkori hatalmi
ján is kétséget kizáróan
viszonyok között. Az
megállapítható, hogy a
1941-es népszámlálási
Volksbundnak, Kulturadatok szerint 477 966
bundnak vagy Hitler-Juszemély vallotta magát
gendnek tagja volt, vagy
német anyanyelvűnek,
magát német nemzetisé
és 303 527 személy né
gűnek vallotta”, szintén
met nemzetiségűnek.12
nem vehetnek részt a
Köztudomású volt, hogy
magyarországi választá
sok Volksbund-érzelmű
sokon.
jegyző meghamisította a
Nagy Imre belügyminépszámlálási adatokat,
nisztersége alatt 1946.
január 15-én kiadott, a
így afféle hitelvesztést
jelentett a népszámlálási
kitelepítés végrehajtását
adatok ilyetén felhasz
szabályozó 70.010/1946
nálása. De a Szovjetunió
BM. számú rendelet
által megszállt ország
egyszerűsítette a döntés
ban a kommunisták aka
hozók munkáját. A ren
rata érvényesült.
delet értelmében a kite
lepítés alól mentesítettek
Ezzel összhangban
aránya nem haladhatta
több szabályozás is szü
Erdei Ferenc
letett. A 3820/1945.ME
meg a járás, a megyei
(Makó, 1910. december 24. - Budapest, 1971. május 11.)
jogú város vagy a me
rendelet értelmében fe
lülvizsgálták a magyar
gye német lakosságának
10 százalékát. Tehát az „ártatlanok” számát adminisztratív
országi németek múltbéli tevékenységét. A 12.330/1945
úton korlátozta, és eltekintett a személyes politikai fele
ME rendelet kötelezte őket a lakhelyük elhagyására.
lősség tényleges vizsgálatától. A német nemzetiségűeket
A rendelet 1. §-a értelmében „Németországba áttelepülni
kiszolgáltatta egy belügyminiszteri biztos által vezetett
köteles az a magyar állampolgár, aki a legutolsó népszám
bizottságnak, amely helyben, kénye-kedve szerint dönthe
lálási összeírás alkalmával német nemzetiségűnek vagy
tett, elismeri-e az ártatlanságot, vagy sem.
anyanyelvűnek vallotta magát, vagy aki magyarosított ne
vét német hangzásúra változtatta vissza, továbbá az, aki a
Eltekintve annak vizsgálatától, hogy a valóságban
Volksbundnak, vagy valamely fegyveres német alakulat
hogyan születtek a minden kétséget kizáró megállapítá
nak (SS) tagja volt.”
sok, elkeserítő tény, hogy több évszázaddal azután, hogy
A választójogról szóló 1945. évi VIII. törvény13 gon
ugyan eltérő időpontokban, de az emberek egyenlőségét
mégis alkotmányos iratok rögzítették (1776: Független
doskodott a még Magyarországon maradt németek pol
ségi Nyilatkozat, 1789: Az Ember és Polgár Jogainak
gárjogi jogfosztásáról. Az 5. § 8. pontja értelmében a
választójogból ki van zárva, „aki a nagybirtokrendszer
Nyilatkozata), pusztán azt, hogy valaki újra felvette né-
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met hangzású nevét, avagy magát német nemzetiségűnek
vallotta, Magyarországon elegendő oknak tartották a jog
alkotók a választójogból való kizáráshoz.
A kitelepítés lebonyolítására felállított Népgondozó
Hivatal14 adatai szerint a magyar kormány 1946 és 1948
között legalább 185 ezer német nemzetiségit fosztott meg
állampolgárságától, valamint teljes ingó és ingatlan vagyo
nától, és telepített ki a romokban heverő Németországba,
ahol - mint tudjuk - nem fogadták szívesen az oda érkező
ket. 1946 és 1947 közt kb. 135 ezer főt az USA által meg
szállt övezetbe telepítettek, 1948 végéig pedig további kb.
50 ezer főt a Szovjetunió által megszállt övezetbe. Tóth
Ágnes történész adatai szerint összesen mintegy 248 600
kataszter hold föld került a magyarországi németektől a
magyar állam tulajdonába. 1941-ben a magyarországi né
meteknek összesen kb. 60 400 háza volt. Ebből 1945 és
1948 közt 44 750 ingatlant (azaz ennek 74,1 százalékát)
vett el tőlük a magyar állam.15
A fent nevezett jogszabályok hatálya alá eső jogfosz
tott, de mégis Magyarországon maradt németek számára
a magyar állampolgárságot és egyenlőséget a 84/1950.
számú MT rendelet adta vissza, és biztosította. „Az átte
lepítés hatálya alá eső mindazok a személyek, akik nem
telepíttettek át, úgyszintén azok, akiknek áttelepítésére sor
került ugyan, de a jelen rendelet hatálybalépésekor Ma
gyarországon tartózkodnak (...) magyar állampolgárok,
és a Magyar Népköztársaságnak a többiekkel együtt min
den tekintetben egyenlő jogú polgárai.”16

A magyar parlamentben egyetlen képviselő emelte fel
a hangját a történtek miatt. 1947. november 5-én Gróh Jó
zsef keserűen vádolta a magyar honatyákat, rávilágított
arra, hogy a németek kitelepítése nagy szégyen. Egy évvel
korábban fogadtunk el egy törvényt - mondta Gróh József
-, amelyben megfogalmaztuk, hogy az a szégyen, ami eb
ben az országban a zsidóságot érte, nemcsak az emberiség
örök értékeivel nem egyeztethető össze, hanem a magyar
ember erkölcsiségével sem. Most ugyanez tesszük a néme
tekkel. A vagyont pedig, ami a németek kezében a magyar
gazdaságot gazdagította, hagyjuk elpusztulni. A néme
tek hátrahagyott házaiba telepesek költöznek, vagy még
rosszabb, lumpen elemek, és az állatok és a szerszámok
értéktelenné válnak. Jogtalan dolog a németek vagyonát
kártalanítás nélkül elvenni. Nem félnek - tette fel Gróh a
kérdést képviselő társainak - , hogy Magyarországot majd
elítélik a nemzetközi szabályok alapján, és sokat kell ezért
még fizetnünk? Majd Szent István idézetével zárta beszé
dét, aki fiát figyelmeztette a következőre: „Becsüld meg
országod idegen népeit, sok hasznod lesz belőle, mert az
egynyelvű ország gyenge és törékeny.”17
A németek kitelepítésével több probléma megoldását
tervezte a magyar kormány: a földkérdés megoldását, a
kollektív felelősséggel vádolt németség kitelepítését, a
menekültek elhelyezését, valamint a csehszlovák-ma
gyar lakosságcsere-egyezmény kielégítését. Szégyen
teljes megoldási kísérlet volt ez, amely - Gróh József
szavaival élve - csak „fájdalmat, kínt, értékes emberek
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halálát, és vagyonok megsemmisülését” okozta.18A szlo
vákiai magyarok és magyarországi németek kollektív
bűnösségén alapuló át- és kitelepítései összeegyeztethe
tetlenek voltak az emberi jogokkal, ellentétben álltak a

nemzetközi jog általános elveivel, a diszkrimináció és
a kényszermunka tilalmával, valamint a tulajdon sérthe
tetlenségének elvével. A túlélők szerint jóvátenni ezt már
nem lehet.19

Sz ig e t i , Ma g d o l n a
Aussiedlung der Deutschen im Spiegel der Rechtsnormen (Zusammenfassung)
Ungarn verpflichtete sich im Sinne des Moskauer Waffenstillstandsabkommens vom 20. Januar 1945, Kriegsverbrecher verantwortlich zu machen. Wegen der im Marz
erlassenen Verordnung über die Bodenreform mussten
die Vorgaben des Abkommens baldmöglichst erfüllt
werden, um Besitzlosen Bodenbesitz zukommen zu lassen. Noch im gleichen Monat wurde das Gesetz über die
Konfiszierung von Besitz der „Volksbundisten“, also der
Hochverrater erlassen. Bis April formulierten und veröffentlichten auch die Parteien ihre Stellungnahme zur Verantwortlichmachung der Deutschen. AuBer der Partei der
Sozialdemokraten befürworteten alle Parteien Ungarns
die Aussiedlung der Deutschen. Durch die Aussiedlung

der Deutschen wollte die ungarische Regierung mehrere
Probleme gleichzeitig lösen: Bodenreform, Aussiedlung
der kollektiv schuldigen Deutschen, Unterbringung der
Flüchtlinge, Erfüllung des Abkommens über den Bevölkerungsaustausch zwischen der Slowakei und Ungarn.
Die Umsiedlung der slowakischen Ungarn und die Aus
siedlung der ungarlandischen Deutschen, begründet durch
ihre Kollektivschuld, waren jedoch unvereinbar mit den
Menschenrechten, mit den allgemeinen Grundsatzen des
Völkerrechts, mit dem Verbot der Diskriminierung und
der Zwangsarbeit, sowie mit der Unantastbarkeit des Eigentums.
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