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A né met és a ma gyar la kos ság ki ûzé se szá mos ke let- és dél ke let-eu ró-
 pai or szág ból a má so dik vi lág há bo rú vé gén eu ró pai je len ség volt,

amely a há bo rú kö vet kez mé nye ként vég be ment nagy mé re tû erõ sza kos la -
kos ság cse re ré sze ként ér tel mez he tõ.1  A volt Ju gosz lá via te rü le tén élõ né -
met és ma gyar ki sebb ség sor sát is e nagy tör té nel mi moz gás ré sze ként kell
vizs gál nunk. Ju gosz lá vi á ról szól va kü lön ki kell tér ni arra, hogy az ot ta ni ese -
mé nyek mennyi re kö vet ték a ki ûzés ál ta lá nos min tá ját.

A két vi lág há bo rú köz ti Ju gosz lá via2 leg na gyobb nem ze ti ki sebb sé gei
a ma gya rok és né me tek,3 va la mint az al bán et ni kum. A ma gyar ki sebb ség tag -
jai a tör té ne ti Ma gyar Ki rály ság több sé gi nem ze té hez tar toz tak, így a hát rá -
nyos ki sebb sé gi stá tuszt igen ne he zen fo gad ták el, ami vel elõ idéz ték a ju gosz -
láv ha tó sá gok ál lan dó gya nú ját és fel ügye le tét. A kis Ma gyar or szág ir re den ta
kül po li ti ká ja és pro pa gan da-te vé keny sé ge sem volt a leg meg fe le lõbb esz köz
a ma gyar ki sebb ség hely ze té nek ja ví tá sá ra. 

A du nai sváb ok ként is mert né metek fõ ként a Vaj da ság és Szla vó nia te rü -
le tén éltek. A ma gyar fenn ha tó ság alatt erõs ma gya ro sí tás nak vol tak kit éve,
amely je len tõs ré szük szá má ra szunnya dó nem zet tu da tot ered mé nye zett.
Erre ala poz va az új ju gosz láv ha tó sá gok új ke le tû né met nyel vû is ko lák meg -
nyi tá sá val és szer ve ze tek mû kö dé sé nek en ge dé lye zé sé vel pró bál ták meg -

1 Cf. Do ku men ta ti on der Vert re i bung der De uts chen aus Ost-Mit te le u ro pa. I-V. Bonn, 1953–1961.
2 A leg jobb össze fog la ló mun kák: Hans-Ul rich Weh ler: Na ti o na li tä ten po li tik in Ju gos la wi en.

Die de uts che Min der he it 1918–1978. Göt tin gen, 1980.; Šan dor Me sa roš: Položaj Ma ða ra u Voj -
vo di ni 1918–1929. Novi Sad, 1981.; u. õ.: Ma ða ri u Voj vo di ni 1929–1941. Novi Sad, 1989.

3 Az 1931-es ju gosz láv nép szám lá lá si ada tok sze rint 482.359 né met és  452.214 ma gyar volt
Ju gosz lá vi á ban. (Ar hiv Ju gos la vi je (to váb bi ak ban: AJ) 38, 63/166.)



nyer ni õket. Ez a po li ti ka fõ ként a Vaj da ság ra volt jel lem zõ, ahol a szlá vok ki -
sebb sé gi po zí ci ó ját sváb tá mo ga tás sal pró bál ták erõ sí te ni a ma gya rok el le né -
ben. Hor vát-Szla vó ni á ban a hely zet még ke vés bé volt ked ve zõ: a 19.
szá zad ban kez dõ dõ hor vá to sí tás to vább foly ta tó dott.4 Szlo vé ni á ban, ahol
a né me tek nem tar toz tak a svá bok közé, az év ti ze des szlo vén–né met vi szály
– most szlo vén fö lénnyel – folyt to vább.5 

 Min dent egy be vet ve, Szlo vé nia ki vé te lé vel, a né me tek hely ze te, kü lö -
nös képp a Vaj da ság te rü le tén, a ma gya ro ké nál sok kal ked ve zõbb volt.
Az 1930-as évek ben hely ze tük to vább ja vult, mi u tán Ju gosz lá via szo ro sabb ra 
fon ta kap cso la tát Né met or szág gal, és a Re ich ha tal ma és be fo lyá sa érez tet te
ha tá sát. Az 1930-as évek ben a nem ze ti szo ci a liz mus be fo lyá sa las san de biz to -
san nõtt a né me tek közt Szlo vé ni á ban, el len tét ben a Vaj da ság gal.6 Mind két
nem ze ti ki sebb ség nek jó oka volt a Ju gosz lá vi á val szem be ni elé ge det len ség -
re, kü lö nö sen mi u tán anya or szá ga ik kül ügyi po li ti ká já nak si ke re erõ sí tet te
nem ze ti büsz ke sé gü ket. Ezért 1941 áp ri li sá ban, ami kor Né met or szág szö vet -
sé ge se i vel meg sem mi sí tet te Ju gosz lá vi át, nem si rat ták azt, ha nem lel ke sen
kö szönt öt ték a meg szál ló kat, sõt mi több, he lyen ként se gít sé gük re is si et tek.
Az ef faj ta ma ga tar tás és az ez zel járó igaz ság ta lan sá gok és ál do za tok a szerb és
a szlo vén ol da lon (a hor vá tok nagy ré sze a Ten gely ha tal mak hoz csat la ko zott)
to vább ron tot ta a már amúgy is ki éle zett in te ret ni kus vi szonyt.7 

Ez a ta nul mány a vaj da sá gi né me tek kel és ma gya rok kal fog lal ko zik, mi -
vel õk al kot ták a vaj da sá gi la kos ság több sé gét, il let ve e két nem ze ti ki sebb ség
tag ja i nak túl nyo mó ré sze a Vaj da ság te rü le tén élt. A né me tek ese té ben – a Vaj -
da ság ban, és kü lö nö sen a Bá nát ban – a nem ze ti ki sebb ség hez tartozók nagy
része a partizánok uralma alá került. 
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4 Volks de uts che in Cro a tia-Sla vo nia. Lásd: Va len tin Ober kersch: Die De uts chen in Syr mi um,
Sla wo ni en, Kro a ti en und Bos ni en. Stutt gart, 1989.

5 Cf. Ar nold Sup pan: Zur Lage der De uts chen in Slo we ni en zwis chen 1918 und 1938. In:
Ar nold Sup pan, Hel mut Rump ler (eds.): Ges chich te der De uts chen im Be re ich des he u ti gen Slo -
we ni en 1848–1941. Wien, Mün chen, 1988.

6 Du šan Bi ber: Na ci zem in Nem ci v Ju gos la vi ji. Ljubl ja na, 1966.; Bran ko Beš lin: Ves nik tra ge di -
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ka i Ba ran ja. Novi Sad, 1946. 8–28. p.; San dor Vegh: Le sys tem d`oc cu pa ti on al le mand
dans le Ba nat Yo u gos la ve 1941–1944. In: Les sys tems d`oc cu pa ti on en Yo u gos la vie 1941/1945.
Belg ra de. 1963. 497. p.; Bi ber, 251–267. p.; Jo sip Mir niæ: Nem ci u Ba è koj u Dru gom svets kom 
ratu. Novi Sad, 1974. 91. p.; Pe tar Ka è a ven da: Nem ci u Ju gos la vi ji 1918–1945. Go di ne, Be -
og rad, 1991. 25–27. p.; Bra nis lav Po pov Miša: Ne ma è ki zat vo ri i kon cent ra ci o ni lo go ri u Ba na -
tu 1941–1944. go di ne. Be og rad, 1992. 10–25. p.; Alek san dar Ka saš: Ma ða ri u Voj vo di ni
1941–1946. go di ne. Novi Sad, 1996. 33–37., 100. p.   



1941 áp ri li sá ban a Vaj da sá got, csak úgy, mint az or szág töb bi ré szét, fel da -
ra bol ták. A Sze rém ség a Füg get len Hor vát Ál lam fenn ha tó sá ga alá ke rült,
a Bács ka is mét Ma gyar or szág ré sze lett, míg Nyu gat-Bá nát az el fog lalt Szer -
bia bi zo nyos au to nó mi á val el lá tott ré sze ma radt. A két ki sebb ség lét fel té te lei
en nek függ vé nyé ben vál toz tak. A Füg get len Hor váth Ál lam ban élõ né met et -
ni kum nagy nem ze ti au to nó mi á val fel ru há zott jogi sze méllyé vált, ve te ked -
ve a sze rém sé gi usz ta sák ha tal má val.8 A ma gya rok hely ze te va la me lyest meg -
vál to zott a há bo rú elõt ti hez ké pest vi szony lag ala csony lét szá muk, meg fé lem -
lí tett sé gük és a tör té nel mi gyû löl kö dés kö vet kez té ben.9 A Bács ká ban vi szont
in kább a ma gya rok ke rül tek dön tés ho zó po zí ci ók ba, több ne ves ma gyar sze -
mé lyi ség töl tött be a he lyi ad mi niszt rá ci ó ban fon tos tiszt sé ge ket.10 Az ön tu da -
tos né met fi a ta lok ke se rû en csa lód tak a ma gyar an nek tá lás ban, míg az idõ -
sebb, ma gyar ba rát ge ne rá ció in kább kész volt el fo gad ni a ma gyar ural mat.11

A Bá nát ban a népi né me tek (Volks de uts che) al kot ták a meg szál ló ad mi niszt -
rá ció tör zsét. Mi vel a kel let énél lé nye ge sen ke ve sebb szak kép zett ká der rel
ren del kez tek, így a fon tos dön té se ket a Belg rád ban lévõ bi ro dal mi ka to nai ha -
tó sá gok vagy a ber li ni ek hoz ták meg.12 A ma gya rok ami at ti csa ló dott sá guk -
ban, hogy a Nyu gat-Bá nát nem lett vissza csa tol va, a le gyõ zött szer bek nél is
job ban a hát tér be hú zód tak. Rész vé te lük a ha ta lom ban csak név le ges volt.13 
A meg vál to zott kö rül mé nyek kö zött a né met és a ma gyar ki sebb ség nek csak
rész ben volt le he tõ sé ge arra, hogy az új ál lam ha tó sá gok kal osz toz zon a ha ta -
lom ban. Fõ leg vissza él ni tud tak a hely zet tel, ami gyak ran meg is tör tént. Né -
há nyan részt vet tek szer bek és/vagy zsi dók kivégzésében, értéktárgyaik
eltulajdonításában, vagy éltek az al ka lom mal és há bo rú elõtti el len fe le ik kel/
el len sé geik kel leszámoltak. Habár szomszédok (különösen szerb nem ze ti sé -
gû ek) közremûködésérõl is készültek feljegyzések, az említett események
súlyosan rombolták az interetnikus kapcsolatokat. 
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8 Cf. Wil helm Satt ler: Die de uts che Volksg rup pe im Unab hän gi gen Sta at Kro a ti en. Graz, 1943.;
Z. Krniæ: The Ger man Volksg rup pe in the In de pen dent Sta te of Cro a tia as an inst ru ment
of Ger man oc cu pa ti on po li cy in Yu gos la via. In: The Third Re ich and Yu gos la via 1933–1945.
Belg ra de, 1977.; Ober kersch, 365–461. p.; Ka è a ven da, 48–54. p.

9 Ka saš, 124–128. p.
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lu ci ji 1941–1945. go di ne. I. Novi Sad, 1976. 667–752. p.; Ti bor Èe reš: Krvna os ve ta u Ba è koj.
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11 Cf. Mir niæ, o. c.
12 Vegh, o. c.; Ek ke hard Völkl: Der (sic!) West ba nat 1941–1944. Mün chen, 1991.; Ka è a ven da,

29–34. p.; Miša, o. c., pas sim.
13 Ka è a ven da, 42. p.; Völkl, 76–78., 100–123. p.; Ka saš, 115–123. p.



Azon ban a két nem ze ti ség sor sát nem csak a szláv szom szé dok kal való
konf lik tus, ha nem a ná cik ál tal el kö ve tett bûn té nyek mi att Eu ró pán és az
Egye sült Ál la mo kon vé gig söp rõ né met el le nes ség, va la mint a má so dik vi lág -
há bo rú vé gén a ha tal mat meg szer zõ Ju gosz láv Kom mu nis ta Párt tal való
rossz vi szony is be fo lyá sol ta. A kom mu nis ták ál tal ve ze tett par ti zá nok a há bo -
rú alatt mind vé gig pró bál ták meg nyer ni a ma gyar és a né met la kos sá got.
Ám mi vel e nem ze ti sé gek há bo rú elõt ti kom mu nis tá it még a há bo rú kez de -
tén ki vé gez ték, ezek a tö rek vé sek ke vés si ker rel jár tak.14 A tör té nel mi hely zet, 
ér zel me ik és a leg több jük ál tal meghatározott közös érdek a népi németek és
a magyarok túlnyomó többségét a barikád túlsó oldalára állította. 

A Ju gosz lá vi á ban élõ töb bi nem zet hez ké pest, akik nek mind két ol da lon
vol tak kép vi se lõ ik, a né me tek és a ma gya rok csak az egyik, épp a vesz tes ol da -
lon kép vi sel tet ték ma gu kat. En nek el le né re a két nem ze ti ki sebb ség sor sa
nem azo nos mó don ala kult a kom mu nis ta par ti zá nok ha ta lom ra ju tá sa után.
En nek oka va ló szí nû leg az eu ró pai külpolitikában keresendõ, miként azt
alább látni fogjuk.

1944. au gusz tus 23-án Ro má nia át állt a má sik ol dal ra, a Ten gely ha tal mak -
tól ko ráb bi el len fe lei ol da lá ra, a Vö rös Had se reg szá má ra aka dály men tes át ju -
tást biz to sít va Ju gosz lá via ke le ti ré sze és Ma gyar or szág felé. A né met Volks -
grup pe a Bá nát ju gosz láv ré szé ben rész le tes eva ku á ci ós ter vet dol go zott ki,
amely nek meg va ló sí tá sá ra az en ge dély túl ké sõn, a szov je tek be jö ve te le után
ér ke zett csak meg.15 Bács ká ban a né met és ma gyar la kos ság eva ku á lá sá ra sem -
mi lyen kü lön terv sem szü le tett. Így azok, akik elég böl csek vol tak hoz zá,
vagy le he tõ sé gük nyílt rá, sa ját erõ bõl tá voz tak. A né met la kos ság nak kö rül be -
lül a fele vá lasz tot ta ezt az utat.16 A sze rém sé gi (és szla vó ni ai) népi né me tek
eva ku á lá sá ra ki dol go zott terv, a ré gi ó nak a nyu gat hoz való kö ze li po zí ci ó já ból 
adó dó an, még a ne ve ze tes „sze rém sé gi front” meg nyi tá sa elõtt, né hány nap
alatt meg va ló sult.17 

A Vö rös Had se reg se gít sé gé vel meg te rem tett par ti zán ura lom nem csak
kom mu nis ta, ha nem szláv je gye ket is ma gán vi selt. A nem né met, ma gyar
vagy ro mán több sé gû vá ro sok ban és fal vak ban Népi Fel sza ba dí tó Bi zott sá -
gok ala kul tak.18 Ha bár az AN VOJ má so dik szek ci ó ja, a par ti zá nok ide ig le nes
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14 S. Hre è kovs ki: Nje ma è ka èeta „Ernst Thal mann” u je di ni ca ma NOV I POJ. Zbor nik
CDISB, 1. Sla vons ki Brod, 1984. 331–350. p.; Ka saš, 128., 184. p.

15 Zo ran Jan je to viæ: Bet we en Hit ler and Tito. The Di sap pe a ran ce of the Voj vo di na Ger mans. Belg ra -
de, 2000. 122–138. p.

16 Ibid, 138–150. p.
17 Ibid, 150–175. p.
18 Goj ko Ma lo viæ: Voj na up ra va u Ba na tu 1944–1945. go di ne (MA pa per, MS) Be og rad, 1979. 66. p. 



par la ment je 1943 no vem be ré ben az ál lam összes nem ze té nek és nem ze ti sé -
gé nek azo nos jo go kat ígért, a fel sza ba dí tott Vaj da ság ban a gya kor lat tel je sen
más volt. A de mok rá cia ígé re tét sem vált ot ták be, mi vel a Népi Fel sza ba dí tó
Bi zott sá gok job bá ra csak pa pí ron mû kö dõ in téz mé nyek vol tak, ame lyek szin -
tén a szláv la kos ság nak biz to sí tot tak vol na némi be le szó lást sa ját ügye ik ren -
de zé sé be. A pro vin cia fel ügye le te va ló já ban a kom mu nis ta párt ál tal ve zé relt
had se reg ke zé ben volt. A szláv la kos ság ba ve tett bi za lom hi á nya és a nem
szláv la kos ság gal szem be ni gyû lö let tük rö zõ dött a Ka to nai Ad mi niszt rá ció
1944. ok tó ber 17-i meg ala kí tá sá ban.19 A hor vát Iván Ru ka vi an ge ne rá lis ál tal
ve ze tett szer ve zet a nem ze ti ki sebb sé gek be fo lyá sá nak meg szûn te té se és
a NFB ha ta lom át vé te lé nek elõ ké szí té se cél já ból ala kult meg.20 

Mit je len tett a né met és a ma gyar ha tó sá gok ki vo ná sa a Bá nát ból és a Bács -
ká ból a ki sebb sé gi né met és ma gyar la kos ság szá má ra? El sõ sor ban sor suk
rosszabb ra for du lá sát. Az új re zsim elsõ nap ja i ban a par ti zá nok és a Vö rös Had -
se reg ál tal el kö ve tett tö meg mé szár lá sok, ve ré sek, rab lá sok és meg erõ sza ko lá -
sok ál do za tai let tek. A szem ta núk el mon dá sa sze rint a szov je tek fõ ként fosz to -
ga tá sok ban, ivás ban és a nõk el le ni erõ szak ban vet tek részt, míg a par ti zá nok
vol tak a ki vég zé sek, a né me tek és ma gya rok kín zá sá nak és a nagy ba ni va gyon el -
tu laj do ní tá sok el kö ve tõi.21 Hogy az ál do za to kat mi ként vá laszt ot ták ki, nem le -
het meg mon da ni. A szem ta núk val lo má sai csak rit kán tér nek ki a le het sé ges
okok ra. Egyes gyil kos sá gok nyil ván va ló an az zal ma gya ráz ha tók, hogy az ál do -
za tok a há bo rú alatt bi zo nyos hi va talokban, vagy né met, il let ve ma gyar nem ze -
ti szer ve zet ekben tölt öt tek be funk ci ót. Sok eset ben a fosz to ga tást vagy az erõ -
sza kot a la ko sok el len ál lá sa vál tot ta ki. A ma ra dék né met vagy ma gyar la ko sok
meg fé lem lí té sé nek szán dé ka is a le het sé ges okok közt em lít he tõ. A fosz to ga tá -
sok ból azon ban min den nem ze ti ség ci vil ré sze is ki vet te a ré szét.22 

A kér dés, hogy va ló já ban hány ki sebb sé gi né met és ma gyar esett ál do za tul
az új re zsim kez de ti nap ja i ban, csak rész ben vá la szol ha tó meg. Pon tos ada tok
csak a népi né me tek ese té ben áll nak ren del ke zés re. A leg újabb szá mí tá sok sze -
rint, amely egy hosszú és ala pos ku ta tás ered mé nye, kb. 10.000 né me tet vé gez tek 
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19 Ar hiv Voj no-Is to rijs kog Ins ti tu ta (to váb bi ak ban: AVII) VO, K. 1661, f. 1., d. 1.
20 Mic ro film Is to rijs ki ar hiv Pok ra jins kog ko mi te ta Sav eza ko mu nis ta Voj vo di ne (to váb bi ak -

ban: IAPKSKV) 2/654–655 (AVII)
21 Do ku men ta ti on der Vert re i bung der De uts chen aus Ost-Mit te le u ro pa. Bd. V. Das Schick sal der

De uts chen in Ju gos la wi en. Bonn, 1961, pas sim.; Le i dens weg der De uts chen im kom mu nis tis -
chen Ju gos la wi en. I-IV. Sin del fin gen, 1992–1995, pas sim.; Èe reš, 111–216. p.; Ka saš,
160–178. p.

22 IAPKSKV 5/238, 2/714; AJ, F. 513, k. 25, III-3/138; AVII, VO, k. 1222, f. 5/1, dok. 31/1.



ki Ju gosz lá via-szer te.23 Ha bár ma gyar ál do za tok csak a Vaj da ság te rül tén vol tak,
szá muk el éri a 40.000-et.24 Ha Ju gosz lá via egész te rü le tén „csak” 10.000 né -
met ál do zat ról be szél he tünk, ne héz el hin nünk, hogy va ló ban ennyi ma gyar
ál do zat lett vol na töb bé-ke vés bé csak a Bács ka te rü le tén. Ezek a szá mok ön -
ma guk ban nem erõ sí tik meg a né me tek ese té ben a ge no cí di um,25 a ma gya -
rok ese té ben pe dig a meg va ló sí tott et ni kai tisz to ga tás26 vád ját, mi ként azt több
szer zõ is ál lít ja. A két ki sebb ség gel szem be ni et ni kai tisz to ga tás gon do la ta
azon ban nem volt ide gen a le en dõ kom mu nis ta ha tal mak tól, mi ként azt a kö -
vet ke zõk ben lát ni fog juk. 

A kez de ti ka o ti kus na pok után új kor mány za ti ap pa rá tus kez dett for má lód -
ni. Mi ként lát tuk, az NFB ele in te nem volt meg szer vez ve (né hány ki vé tel tõl el -
te kint ve) a ki sebb sé gi te le pü lé se ken. He lyet tük ka to nai ál lo má so kat ala kí tot -
tak. A né me tek és a ma gya rok moz gás sza bad sá gát nagy mér ték ben kor lá toz -
ták.27  Már né hány nap pal a par ti zá nok ha ta lom ra ju tá sa után a né me te ket és
a ma gya ro kat, va la mint a ro má nok egy ré szét kény szer mun ká ra ítél ték.28

Az erõs fi zi ku mú a kat né mely kor össze gyûjt öt ték és tá bo rok ban tar tot ták fog -
va, né mely kor pe dig ott hon lak hat tak és on nan kel lett min den reg gel mun ká ra 
je lent kez ni ük. Szá muk ra a mun ka kény szer, míg a szláv la kos ság szá má ra csak
„kö te le zõ” volt.29 Ez volt a népi né me tek és a ki sebb sé gi ma gya rok kon cent rá ci -
ós tá bo rok ba zá rá sá nak kez de te. 

A tá bo rok ban az em be rek gyak ran szal má val bo rí tott föl dön alud tak, a há -
zak túl zsú fol tak, az étel ehe tet len volt. A tá bor ba ér ke zõ ket jó ru ha da rab ja ik -
tól meg fosz tot ták, vagy ron gyos ra cse rél ték. A pénzt, ara nyat vagy egyéb ér té -
kes dol go kat szin tén el vet ték a fog lyok tól.30 Az õrök ve lük szem be ni ma ga tar -
tá sá ra néz ve sza bály volt a rossz bá nás mód. Eb ben a kez de ti sza kasz ban
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23 Wess buch der De uts chen aus Ju gos la wi en. Ers chi es sun gen, Ver nich tungs la ger, Kin ders chick sa le.
Mün chen, 1995.  940–942. p.

24 Ro bert As pes lagh: Tri a non dis sol ved: The sta tus of  Voj vo di na re con si de red? Ye ar bo ok of
Eu ro pe an Stu di es, 2, 1992. 127. p. Lu dá nyi And rás sze rint az ál do za tok szá ma 25.000 és
40.000 közé te he tõ. (A. Lu da nyi: The fate of Ma gyars in Yu gos la via: Ge no ci de, eth no ci de
or eth nic cle an sing? Ca na di an Re vi ew of Stu di es in Na ti o na lism, XXVI II, 1–2, 2001, 132.;
Cse res sze rint  34.491 ma gyar vált a bosszú had já rat ál do za tá vá (Èe reš, 229. p.)  

25 Ar be itsk re is Do ku men ta ti on, Verb re chen an den De uts chen in Ju gos la wi en. Die Sta ti o nen ei nes Völ -
ker mor des. Mün chen, 1998. 1–2. p.

26 Cf. Lu da nyi, 129. p.
27 IAPKSKV 2/654–655; Ma lo viæ, Apen dix, p. III.; Bran ko Pet ra no viæ: Is to ri ja Ju gos la vi je. II.

Be og rad, 1988. 421. p.
28 Ma lo viæ, 122. p.
29 Ezért a köz na pi el ne ve zé se  ku luk (ro bot) volt . (uo.) 
30 IAPKSKV 2/41–43; Le i dens weg… II,  pas sim.; AJ, F513, k. 25, III-3/138; AVII, VO, k.

1661, f. 1, d. 1.



né hány he lyen az em be re ket több ször sza ba don en ged ték csak azért, hogy az -
tán is mét össze gyûjt sék õket. A fog lyo kat ne héz fi zi kai mun ká ra hasz nál ták:
rom el ta ka rí tás ra, fa vá gás ra, va go nok ki-be ra ká sá ra, épít ke zé sek re stb. A nem 
meg fe le lõ éle lem, a sze gé nyes ru há zat, a kel lõ fel sze re lés hi á nya és a rö vid
nap pa lok mi att a mun ka ered mé nye nem fe lelt meg a ha tal mon lé võk el vá rá -
sa i nak.31 

Míg a be bör tön zés és a kény szer mun ka a népi né me tek szá má ra eny he íze -
lí tõ ül szol gált az el kö vet ke zen dõ ese mé nyek hez, a ma gya rok kal szem be ni po li -
ti ka már de cem ber ele jén vál to zá so kat mu ta tott.32 Az idõ elõ re ha lad táv al egy re
több né met ke rült kon cent rá ci ós tá bo rok ba, ame lyek áll hat tak né hány ház ból,
drót ke rí tés sel el vá lasz tott ut cák ból, fal vak egy-egy ré szé bõl vagy egész fal vak -
ból.33 Ez zel egy idõ ben a be bör tön zött ma gya rok szá ma, amely egyéb ként is ala -
cso nyabb volt, fo ko za to san csök ken ni kez dett. Bár 1945 má ju sá ban bi zo nyos
há nya duk még min dig kon cent rá ci ós tá bo rok fog lya volt, szá muk ak kor ra szin -
te je lent ék te len né vált.34 A ma gya ro kat fo ko za to san in teg rál ták az új kor mány -
za ti ap pa rá tus ba és azok ka to nai (par ti zán) tö meg szer ve ze te i be.35

Mi volt az oka an nak, hogy a ki sebb sé gi ma gya rok kal való bá nás mód meg -
vál to zott, míg a né me tek kel szem ben sem mi lyen eny hü lés sem mu tat ko zott?

Az el té rõ bá nás mó dot a ka to nai ad mi niszt rá ció kez de tén je len tet ték be.
A ma gya ro kat Bács ká ban tar tot ták fõ bû nös nek, míg Bá nát ban csak bûn ré sze -
sek nek, passzív meg fi gye lõk nek. A né me tek azon ban nem csak Bá nát ban vol -
tak fõ bû nö sök, ahol a népi né me tek ke zé ben volt a ha ta lom, ha nem Bács ká -
ban is, ahol egyéb ként for má lis po zí ci ó juk csak ki csi vel volt jobb a szerb és
más nem ze ti ség eké nél.36 A  he lyi szerb la kos ság elé ge det len sé ge el le né re ha -
ma ro san pa ran csot ad tak a ki sebb sé gi ma gya rok nak a kon cent rá ci ós tá bo rok -
ból való sza ba don bo csá tá sá ra, és „ön kén te sek ként” a par ti zán had se reg be
való be so ro zá suk ra.37 Eközben a népi németekre egyre erõsebb nyomás
nehezedett.

104 ZO RAN JAN JE TO VIÆ

31 IAPKSKV 2/41–43.
32 IAPKSKV 2/654–655; Ma lo viæ, 82. p.
33 Cf. Jan je to viæ: Bet we en Hit ler and Tito. 256–264. p.
34 Fel te he tõ en vaj da sá gi kon cent rá ci ós tá bo ri jegy zé kek sze rint 74.918 népi né met, 4.638

ma gyar, 1.179 né met és 232 egyéb (fõ ként szlá vok). (AJ, F. 513, k. 25, III-3 / 139.)
35 Ka saš, 190–199. p.
36 IAPKSKV 2/654–655.
37 Ma lo viæ, 82–83. p.; Ka saš, 179. p.; AVII, VO, k. 1661, f. 1, d. 1. (Vá laszt hat tak, hogy „ön kén -

te sen” be lép nek a har co ló csa pa tok ba, vagy a mun ka szá za dok ba kény sze rül nek.) Lásd
még: Ka saš, 184–189. p.)



Máig is tisz tá zat la nok e vál to zá sok okai. Egyes vé le mé nyek sze rint a ma -
gya rok kal szem be ni po li ti ka egy Moszk vá ból ér ke zõ jel zés ha tá sá ra tör tént:
Ma gyar or szág szo ci a lis ta or szág nak van ki je löl ve, ezért nem sza bad me ne kül -
tek kel el árasz ta ni.38 Azt is ál lít ják, hogy a ma gyar kom mu nis ta elit kö nyör gött
Ti to nak a ki sebb sé gi ma gya rok élet ben ha gyá sá ért. Szerb rész rõl a ki sebb sé gi
ma gya rok kal kap cso la to san több el mé let is mert. Az is mert tör té nész, Vasa Cub -
ri lo vic,39 aki már a má so dik vi lág há bo rút meg elõ zõ en fel ve tet te az al bán ki sebb -
ség ki ûzé sé nek le he tõ sé gét, 1944 no vem be ré ben az új ju gosz láv ha tó sá gok em -
lé ke ze té be idéz te öt le tét, hogy mind azon nem ze ti ki sebb sé ge ket, ame lyek hût -
len sé gük rõl tet tek ta nú bi zony sá got a há bo rú alatt, ûz zék ki az or szág ból.40

Sre ten Vu ko savl je vic 80–200.000 ma gyar ki te le pí té sét, va la mint a ju gosz láv te -
rü let egy ré szé nek Ma gyar or szág hoz való csa to lá sát ja va sol ta, a jó szom szé di
kap cso la tok meg te rem té se cél já ból.41 Mi ként lát hat tuk, eze ket az el kép ze lé se -
ket ha ma ro san fel kel lett adni, mi helyt a ki sebb sé gi ma gya rok az ér dek lõ dés
hom lok te ré be ke rül tek, ha bár némi idõt vett igény be, amíg mind annyi an ki sza -
ba dul hat tak a kon cent rá ci ós tá bo rok fog sá gá ból.

A népi né me tek hely ze te a ma gya ro ké tól tel je sen el té rõ volt. Az el kép ze -
lés, hogy el kell hagy ni uk az or szá got, fel te he tõ en elõ ször 1943 de cem be ré -
ben vagy 1944 ele jén fo gal ma zó dott meg.42 Ezt a kom mu nis ta ve ze tõk ja va -
sol ták, ha bár nem le het konk ré tan tud ni, ki volt a „meg ol dás” konk rét szor -
gal ma zó ja. Tu laj don kép pen az ada tok arra en ged nek kö vet kez tet ni, hogy
a dön tés csak ak kor vált vég le ges sé, ami kor a há bo rú vé gez té vel a cse hek és
a len gye lek el kezd ték sa ját or szá ga ik ból ki ûz ni a né me te ket.43 

Ek kor ra azon ban az or szág ban ma radt népi né me tek túl nyo mó több sé ge
már kon cent rá ci ós tá bo rok ban volt. Idõ köz ben, 1944 vé gén és 1945 ele jén, az új
ha tó sá gok 20.000 né me tet, szov jet kö ve te lés re, Uk raj ná ba kény szer mun ká ra
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38 A két ol da lú kap cso la tok gyors nor ma li zá ci ó ja ezt a fel ve tést tá maszt ja alá. (Ka saš, 193. p.)
Ha bár ez a pá ri zsi bé ke kon fe ren cia ju gosz láv–ma gyar egyez sé gé bõl nem zár ta ki a sza bad
la kos ság cse rét 40.000 em be rig. Az el kép ze lés az volt, hogy 1947-ben kez dõ dik és há rom
évig tart. (uo. 194. p.) 

39 Èub ri lo viæ ne ves tör té nész és szerb na ci o na lis ta. Fi a tal ko rá ban tag ja volt a Mla da Bos na
nevû tit kos for ra dal mi moz ga lom nak, amely 1914-ben ki vé gez te Fe renc Fer di nán dot,
a Habs burg trón vá ro má nyo sát.

40 A vissza em lé ke zést a Ne delj ni te leg raf  adta köz re. Belg rád, 1996. szep tem ber 18. és 25.
41 Vu ko savl je viæ a ki sebb sé gi ma gya rok egy ré szé nek át te le pí té sét ja va sol ta, hogy a föl de ket

a nincs te le nek közt igaz sá go san oszt has sák el. Ha a ma gya rok itt ma rad nak, ne kik is kell
föl det jut tat ni, így a Vaj da ság  ma gya rabb lesz, mint va la ha. A ma gyar ki sebb ség szá má nak
csök ken té se egy ben csök ken te né az ir re den tiz mus ve szé lyét is. (AJ  97, 3/35.)

42 Božo Repe: „Nem ci” na Slo vens kem po dru gi sve tov ni voj ni. In: Du šan Ne æ ak (ed.):
„Nem ci” na Slo vens kem 1941–1945. Ljubl ja na, 1998. 147. p. 

43 Mi lo van Ði las: Re vo lu ci o nar ni rat. Be og rad, 1990. 410. p.



 deportáltak.44 An nak el le né re, hogy a pots da mi szer zõ dés nem em lí ti Ju gosz lá vi -
át azon or szá gok kö zött, ame lyek nek en ge dé lyez ték a te rü le tü kön élõ né met ki -
sebb ség ki ûzé sét (vagy eu fe misz ti ku san, „új ra te le pí té sét”),45 a ju gosz láv kor -
mány to vább ra is e szer zõ dés re hi vat koz va kér te a Szö vet sé ge sek tõl a népi né me -
tek ki te le pí té sé nek en ge dé lye zé sét. Az en ge dély re vár va, a ju gosz láv ha tó sá gok
1945 ok tó be ré ben el kezd ték a né me tek ki te le pí té sét az Auszt ri á val ha tá ros szlo -
vén te rü le tek rõl és Hor vát or szág ból, a Vaj da ság ból azon ban nem.46 Ez a két köz -
tár sa ság nem csak sok kal kö ze lebb volt Auszt ri á hoz, de az ott ma radt népi né me -
tek lét szá ma sok kal ala cso nyabb volt, mint a Vaj da ság ban, és az ész re vét len el tûn -
te té sük le he tõ sé ge sok kal va ló szí nûbb nek tûnt. A brit ha tó sá gok, mi ként
a Szö vet sé ge sek Ta ná csa is, Bécs ben pro tes tál tak a ki te le pí té sek el len, ám de cem -
ber 11-i vá la szá ban Ju gosz lá via ta gad ta a vá da kat.47 Ju gosz lá via csak 1946 ja nu ár já -
ban ve tett vé get a tit kos ki uta sí tá sok nak, an nak ér de ké ben, hogy ne üt köz zön aka -
dá lyok ba kö ve te lé se i nek a Szö vet sé ge sek ál ta li tel je sí té se.48 1946. ja nu ár 16-án
a ju gosz láv kül ügy mi nisz ter jegy zé ket nyúj tott át a négy szö vet sé ges ha ta lom
kép vi se lõ jé nek a népi né me tek ki te le pí té sé re vo nat ko zó is mé telt ké rés sel. A pots -
da mi szer zõ dés újra mint a kö ve te lés jogi alap ja je lent meg.49 A ki te le pí tés ké ré sé -
nek in do ka ként a népi né me tek ál tal a há bo rú so rán el kö ve tett bûn cse lek mé nye -
ket je löl ték meg, va la mint vi szony lag ala csony lét szá mu kat, ami le he tõ vé te szi az 
azon na li transz por tá lást. A ké rést az zal uta sít ot ták el, hogy Ju gosz lá via ilyen ér te -
lem ben nem sze re pel a pots da mi szer zõ dés ben.

A ju gosz láv kor mány nem adta fel, és 1946 jú ni u sá ban meg is mé tel te ké -
ré sét, vál to zat lan in dok lás sal.50 En nek az is mé telt ké rés nek sem mi lyen ha tá sa 
nem volt. A Szö vet sé ge sek nek már épp elég me ne kült tel kel lett fog lal koz ni -
uk Né met or szág ban és Auszt ri á ban, és bár a meg ma radt népi né me tek ke ve -
sen vol tak, Ju gosz lá via, ahogy egy re in kább rom lot tak a nyu ga ti kap cso la tai,
a Szov jet uni ó hoz kez dett kö ze led ni. Ez a kö rül mény, va la mint Iszt ria, Kar in -
tia és más te rü le tek meg ol dat lan problémái a nyugati szövetségeseket
a jugoszláv követelés elutasítására ösztönözték. 
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44 Jan je to viæ: Bet we en Hit ler and Tito. 237–255. p.
45 Geza Pa i kert: The Ger man Exo dus. The Ha gue, 1962.  8–9. p.
46 Du šan Ne æ ak: O prob le mu „ra zsel je nih oseb” (DPs) in ju gos lo vans kih „Volks de uts cher -

jev” v Avst ri ji ter o bri tans ki ide ji nji ho ve za men ja ve z Ko roš ki mi Slo ven ci (1945–1947)
Zgo do vins ki èa so pis, 4, 1996. 569. p.

47 Fo re ign Re lat ions of the Uni ted Sta tes. Dip lo ma tic Pa pers (Hen ce forth: FRUS) 1945. Vol. II.
Was hing ton, 1967. 1323., 1315. p.

48 Ne æ ak, 569. p.
49 Bil ten MIP, 1,  Ja nu a ry 20, 1946. 6–7. p.
50 Bil ten MIP, 7, June 4, 1946. 13. p.



A népi né me tek prob lé má ja ha ma ro san a ju gosz láv–ame ri kai kap cso la -
tok és egy ben a két ide o ló gi ai blokk kez dõ dõ hi deg há bo rú já nak újabb vi ta -
pont ja lett. Még ugyan ezen év ok tó be ré ben az Egye sült Ál la mok meg vá dol -
ta Ju gosz lá vi át, hogy 500–2.500 fõ kö zöt ti né met szár ma zá sú ame ri kai
 állampolgárt tart kon cent rá ci ós tá bo rok ban és kény sze rít rab szol ga mun ká -
ra.51 A dip lo má ci ai csa tá ro zá sok a fog va tar tott népi né me tek ügyé ben ki é le -
zõd tek, az USA a fog lyo kat a Ju gosz lá vi á val szem be ni nyo más gya kor lás esz -
kö ze i ként hasz nál ta. A ju gosz láv ha tó sá gok nem ta gad ták a kon cent rá ci ós tá -
bo rok lé te zé sét, vi szont a rab szol ga mun kát igen. Ezen túl azt is ál lít ot ták,
hogy min den be bör tön zött népi né met há bo rús bû nös, ez zel együtt azon -
ban ki fe je zés re jut tat ták azon szán dé ku kat, hogy sza ba don en ge dik azo kat,
akik nek az ame ri kai nagy kö vet ség ál lam pol gár sá got ad. Így vé gül 86 ame ri -
kai ál lam pol gár sá gú népi né met el hagy hat ta az or szá got. A dip lo má ci ai vita
nyil ván va ló vá tet te mind két fél kép mu ta tá sát: az USA nem tö rõ dött a ju -
gosz láv kon cent rá ci ós tá bo rok ban éhe zõ 200.000 népi né met tel, a ju gosz lá -
vok pe dig köz ve tet ten el is mer ték, hogy nem há bo rús bû nö sö ket, ha nem ár -
tat lan ci vi le ket tar tot tak fog ság ban.52 Ezen fe lül is mét meg mu tat ták, hogy
szán dé kuk ban áll meg sza ba dul ni a népi né me tek ma ra dé ká tól. Azon ban ez
a le he tõ ség is el lett sza laszt va, mi vel az ame ri ka i ak nem vol tak ér de kel tek
a népi né me tek fel sza ba dí tá sá ban, mert hogy ez az Egye sült Ál la mok ba való
át szál lí tá su kat je len tet te vol na.

A ju gosz láv ha tó sá gok 1947-ben még egy szer meg pró bál tak meg sza ba -
dul ni a be bör tön zött népi né me tek tõl. Ek ko ri ban a kon cent rá ci ós tá bo rok -
ból való szö ké si kí sér le te ket nem csak hogy to le rál ták, de azt egye ne sen bá to -
rít ot ták és elõ se gí tet ték. A ra bo kat ha tár kö ze li tá bo rok ba szál lít ot ták, me lyek
né me lyi ké ben még éj je li õrök sem vol tak, a fe gye lem is la zább volt, sõt, a si -
ker te len szö ké se ket sem bün tet ték olyan szi go rú an, mint ad dig. A tá bo ri köz -
igaz ga tás maga is köz re mû kö dött a svá bok me ne kü lé sé nek meg szer ve zé sé -
ben – fi zet ség fe jé ben. Egy bi zo nyos össze get kel lett adni a tá bor ve ze tõ jé nek, 
vagy va la me lyik ügy nö ké nek, és a fog lyo kat egy ve ze tõ el jut tat ta a ma gyar
vagy a ro mán ha tá rig. Ezu tán már ma guk nak kel lett el jut ni uk az oszt rák ha tá -
rig, ahol vi szont egyál ta lán nem fo gad ták õket szí ve sen – sem a ha tó sá gok,
sem a la kos ság. Ez volt az ún. „fe hér szö kés”. Ezen kí vül lé te zett a „fe ke te szö -
kés” is – a tá bor õrök le fi ze té se nél kül. Így a ve ze tõ sok kal ol csóbb volt, de szá -
mol ni kel lett a le bu kás és a bün te tés ve szé lyé vel – bár már ez sem volt olyan
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51 Bil ten MIP, 13, Oc to ber 1, 1946. 49. p.
52 A dip lo má ci ai konf lik tus ról lásd még Jan je to viæ: Bet we en Hit ler and Tito. 298–308. p.



drá kói, mint aze lõtt.53 Nem is mert az így tá vo zók szá ma, de az biz tos, hogy
a kor mány zat ezt az el já rást a né me tek köz ve tett el tá vo lí tá sá ra használta.
Ez a mód szer lehetõvé tette a népi né me tek egy részének a meg sza ba du lást
anélkül, hogy magyarázatot kellett volna adni, vagy kifogást kellett volna
keresni a Szö vet sé ge sek számára.

Ez a po li ti ka egész 1947 õszé ig foly ta tó dott. Utá na a szö ké se ket is mét
meg ne he zí tet ték, a svá bok számára be ve zet ték vi szont az „ön kén te sek” to -
bor zá sát bá nyák ban, kol ho zok ban, gyá rak ban stb. való mun ka vég zés re.
Azok, akik fel irat koz tak a mun ká ra, ugyan olyan fi zet sé get kap tak, mint a töb -
bi ek, vi szont nem vá laszt hat ták meg a mun ka he lyü ket és el sem me het tek on -
nan. 1948 ta va szán az összes népi né me tet sza ba don bo csát ot ták, de alá kel lett 
ír ni uk egy há rom évre szó ló szer zõ dést az elõbb em lí tett fel té te lek kel. Csak
a há rom év le tel té vel mo zog hat tak sza ba don, és csak ek kor kezd ték meg a ha -
tó sá gok a tel jes in teg rá ci ó ju kat. Azon ban leg több jük élet kö rül mé nyei ad dig -
ra már majd nem olyan rosszak vol tak, mint ha a kon cent rá ci ós tá bor ban ma -
rad tak vol na, és so kan kö zü lük még évek múl tán is nyo mo rú sá gos kö rül mé -
nyek kö zött ten gõd tek.54

A népi né me tek leg több je élt az emig rá ció le he tõ sé gé vel. Ha bár ez a vá lasz -
tás sem könnyû, sem ol csó nem volt, a több ség még is vál lal ko zott rá an nak ér -
de ké ben, hogy el hagy has sa szen ve dé sei szín he lyét. Nyo mo rog tak (az AN VOJ 
1944. no vem ber 21-i dön té se ér tel mé ben va gyo nu kat el ko boz ták55) és szen -
ved tek a fájó em lé kek tõl. Ro ko na ik és ba rá ta ik vagy  Németországban, vagy
Auszt ri á ban, vagy va la hol más hol vol tak. A ju gosz láv ha tó sá gok, akik né hány
éve még min den képp meg akar tak sza ba dul ni a népi né me tek tõl, most min -
den esz közt be ve tet tek, hogy aka dá lyoz zák tá vo zá su kat.56 Az in do kok máig
sem is mer tek, de az a leg va ló szí nûbb, hogy egy részt fél tek a népi né me tek exo -
du sá nak nem zet kö zi vissz hang já tól (fõ ként, ha be szá mol nak a kon cent rá ci ós
tá bo rok ban szer zett hor ro risz ti kus él mé nye ik rõl), va la mint min den bi -
zonnyal rá éb red tek a dol gos svá bok gaz da sá gi hasz nos sá gá ra. Ám min den erõ -
fe szí tés hi á ba va ló volt, az 1960-as évek kö ze pé re a ju gosz lá vi ai né met ki sebb -
ség min den szem pont ból meg szûnt lé tez ni. 
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53 Ibid, 286–289. p.
54 Do ku men ta ti on… V. 375., 510., 593–594., 597–598., 605., 616., 618., 627. p.; Le i dens -

weg… II. 45., 74., 102–103., 285–288., 540. p.; Me mo ri jal ni cen tar Jo sip Broz Tito, Ar hiv
Jo si pa Bro za Tita, Ka bi net mar ša la Ju gos la vi je II-3-a-2/19; Ði las, 411. p.

55 Službeni list DFJ, I/1945, no. 2.
56 Do ku men ta ti on… V. 116E-117E.



Lát hat tuk, hogy a kom mu nis ta erõk a népi né me tek ki ûzé sé nek oka ként
azok há bo rús bû ne it, il let ve a meg szál ló erõk kel való ko ope rá lá su kat tün tet ték
fel. Az iga zi oko kat azon ban máig is csak ta lál gat hat juk. Más nem ze ti sé gek el -
len is rész ben fel hoz ha tók vol tak ezek a vá dak (köz tük a fõ bûn ként szá mon tar -
tott par ti zá nok el le ni har cot), de ve lük szem ben más ként jár tak el. Mi ként lát -
hat tuk, kez det ben a ma gya rok is a népi né me tek hez ha son ló hely zet be ke rül -
tek, ám õk ha ma ro san – fel te he tõ en kül po li ti kai okok mi att – ke gye lem ben
ré sze sül tek. Mi ért nem ré sze sül het tek a népi né me tek a ma gya ro ké hoz ha son -
ló el bá nás ban? Le het sé ges, hogy a né met új já éle dés tõl való fé le lem mi att, vagy
a bi ro dal mi né me tek bûn tet tei mi at ti ál ta lá nos és ju gosz láv né met gyû lö let mi -
att, amely a népi né me tek nek is, igaz ság ta la nul, sok bûnt rótt fel, va la mint el -
kép zel he tõ, hogy míg a ma gya rok kis föld del ren del ke zõ (40%-ban pe dig föld -
nél kü li) pa rasz tok vol tak, ad dig a né me tek nagy föld te rü le tek kel és ipa ri ré sze -
se dés sel ren del kez tek, ami ka pó ra jött az or szág leg sze gé nyebb ré sze i bõl
szár ma zó ve te rán par ti zá nok ko lo ni zá ci ó já hoz, va la mint a szo ci a lis ta gaz da ság
fel épí té sé hez. Egyes sváb szer zõk a szerb na ci o na liz must je lö lik fõ in dok -
ként.57 Ha a nem ze ti gyû lö let sze re pet is ját szott, ez nem csak szerb sa já tos ság
volt, hi szen a népi né me tek ki ûzé si ter vé nek ki dol go zá sá ban a hor vá tok és
a szlo vé nek is részt vet tek.58 Ezt tá maszt ja alá az a tény is, hogy a szlo vé ni ai és
a hor vát or szá gi né met ki sebb ség gel szem be ni bá nás mód59 sem mi vel sem volt
jobb a Vaj da ság ban ta pasz tal ha tó nál. A Vaj da ság ban csak a több népi né met la -
kos mi att volt több a szen ve dés. 

A ju gosz lá vi ai né met és ma gyar ki sebb sé gek sor sa a má so dik vi lág há bo rú 
vé gén a há bo rú ban be töl tött sze re pük és az eu ró pai hely zet függ vé nyé ben kü -
lön bö zött. A ma gyar ki sebb ség ki ûzé sé nek gon do la tát kül po li ti kai okok mi -
att gyor san ej tet ték. Más fe lõl úgy tû nik, hogy a dön tés a né me tek ki ûze té sé -
rõl már ko ráb ban, 1943 vé gén, meg szü le tett, és emel lett 1947 má so dik fe lé ig
fo lya ma to san ki tar tot tak. A népi né me tek több sé gét eva ku ál ták vagy

A né met és a ma gyar ki sebb sé gi la kos ság ki ûzé se a Vaj da ság ból 109

57 Cf. Ar be itsk re is Do ku men ta ti on, 75–78. p.
58 Cf. Ne æ ak; Mi lan Ve so viæ, Kos ta Ni ko liæ: Uje din je ne srpske zeml je. Rav no gors ki na ci o -

nal ni prog ram. Be og rad, 1996. 46., 70., 77., 151. p.; Tone Fe renc: Nem ci na Slo vens kem
med dru go sve tov no voj no. In: Ne æ ak (ed.), 115–116. p.; Jozo To ma se vich: War and Re vo -
lu ti on in Yu gos la via 1941–1945. The Chet niks. Stan ford, 1975. 167–169., 171., 173.,
399–402. p.; AJ, 103, 65/288.

59 Vla di mir Ge i ger: Ge no cid nad folks do jè e ri ma ne smi je se za bo ra vi ti. De uts ches Wort/Nje -
ma è ka ri jeè, 40, 2001.12–15. p.; Uõ: Kon cent ra cijs ki lo gor Krndi ja go di ne 1945/46. In: Vla -
di mir Ge i ger: Nes ta nak folks do jè e ra. Zag reb, 1997. 71–77. p.; The same aut hor: Rad ni lo gor 
Val po vo go di ne 1945/46. In: Ge i ger: Nes ta nak folks do jè e ra. 85–91. p.; The same aut hor: Ni -
jem ci u Ða ko vu i Ða kovš ti ni. Zag reb, 2001. 171–189. p.;  Repe, 145–172. p.



el me ne kül tek még a Vö rös Had se reg és a par ti zá nok be vo nu lá sa elõtt. A ma ra -
dék el ûzé sé nek szán dé kát vi szont a nyu ga ti szö vet sé ge sek el uta sít ot ták.
Ezért a kom mu nis ta erõk nek koc ká za tos el tá vo lí tá so kat kel lett ki vi te lez ni ük, 
fõ ként Hor vát or szág ból és Szlo vé ni á ból, il let ve köz ve tett ki ûzé se ket kel lett
vég re haj ta ni uk a Szov jet uni ó ba való de por tá lás és fé lig le gá lis szök te té sek út -
ján. Mind két vál to zat tö me ges éhe zés sel járt, csök kent ve az élet ben ma radt
népi né me tek szá mát. Vé gül, mi kor ra le he tõ ség nyílt a túl élõk át te le pí té sé re,
a ju gosz láv ha tó sá gok meg pró bál ták meg aka dá lyoz ni azt. Mivel
a fõszereplõk mára már mind elhunytak, a német és a magyar kisebbségrõl
való döntések megértésének kulcsára a jugoszláv archívumok megnyitásáig
várnunk kell.

For dí tot ta: Né meth Szil via

110 ZO RAN JAN JE TO VIÆ




