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A disszertációban tárgyalt eseményeket átélt  

nagyszüleimnek, és dédszüleim emlékére. 
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„A harcot, amelyet őseink vívtak, 
békévé oldja az emlékezés 

s rendezni végre közös dolgainkat, 
ez a mi munkánk; és nem is kevés.” 

 
(József Attila: A Dunánál) 
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Előszó 
 

Jelen disszertáció gyökerei, előzményei messzire, a gyermekkoromba nyúlnak vissza. A mai 

napig jól emlékszem azokra a hosszú beszélgetésekre, amelyekre egy-egy családi összejövetel 

alkalmával került sor. Ilyenkor dédszüleim, nagyszüleim és részben szüleim is, szenvedélyes 

vitákban próbálták meg feldolgozni a múltat, keresték a válaszokat és próbálták megérteni 

azokat az eseményeket, amelyek megváltoztatták az életüket. Ekkor értek az első impulzusok. 

Később, történelem és német nemzetiségi szakos egyetemistaként már tudatosan igyekeztem 

elmélyülni Európa, Magyarország és a magyarországi német kisebbség történelmének a 

tanulmányozásában, hogy azokon keresztül mind jobban megismerhessem és megérthessem a 

családom és a szülőföldem történetét. Bár tanulmányaim során számos kérdésemre sikerült 

választ kapnom, a képet nem éreztem teljesnek. A szakirodalomban talált válaszok általában 

csak további kérdéseket támasztottak bennem, és egyre inkább az a benyomásom alakult ki, 

hogy a globális, makroszintű eseménysorokból hiányzó láncszemeket csupán alapos mikro-, 

illetve helytörténeti kutatásokkal, a rendelkezésre álló források tüzetes áttanulmányozásával, a 

lokális folyamatok puzzle-szerű rekonstrukciójával lehet pótolni. Noha rá kellett jönnöm, 

hogy a múlt eseményei a maguk teljességében még így sem tárhatók fel, továbbra is azt 

gondolom, hogy csak a történeti megismerés lokalizálásával tehetünk kísérletet a folyamatok 

holisztikus, komplex megragadására, és az eddigieknél differenciáltabb, árnyaltabb 

bemutatására. Szakdolgozatom elkészítésekor már végeztem alapszintű kutatásokat a témával 

kapcsolatban. Példaképnek tekintett egyetemi tanáraim bíztatására döntöttem úgy, hogy az 

addigi vizsgálatok térbeli, tartalmi, módszertani, valamint a forrásbázis kibővítésével, doktori 

értekezés keretében kutatom tovább a témát.  

Disszertációm megírásában nagyon sokan voltak a segítségemre, amiért ezúton is 

köszönetemet fejezem ki minden érintettnek. Legfontosabb támogatóimat szeretném név 

szerint is kiemelni. Hálás köszönettel tartozom témavezetőimnek, Dr. habil. Vonyó Józsefnek 

és Prof. Dr. Gerhard Seewannak, akik támogató segítségükkel, szakmai tanácsaikkal és 

kritikai észrevételeikkel végigkísérték a munkámat. A disszertáció megírása során komoly 

szakmai támogatást nyújtott Prof. Dr. Horst Glassl (München), Dr. Norbert Spannenberger 

(Lipcse), Dr. Mathias Beer (Tübingen), Dr. Karl-Peter Krauss (Tübingen) és Dr. Rainer 

Bendel (Tübingen), amiért ezúton is szeretnék nekik köszönetet mondani. Köszönet illeti meg 

mindazokat, akik interjúalanyként járultak hozzá a dolgozat gazdagabbá tételéhez. Sajnos 

közülük többen már nincsenek közöttünk. Szívesen emlékszem a tartalmas és tanulságos 
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beszélgetésekre, amelyeken keresztül színessé, életszerűvé, megfoghatóvá és sokrétűvé vált a 

múlt, „megelevenedtek” a forrásokban dokumentált események. Hálával tartozom Dr. Krisch 

András főlevéltárosnak (Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára), Ruzsa Éva 

főlevéltárosnak (Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára), Kult László levéltárosnak (Baranya 

Megyei Levéltár) valamint Simon Heßdörfer levéltárosnak (Bundesarchiv für 

Lastenausgleich, Bayreuth), akik a levéltári kutatások során különösen nagy segítségemre 

voltak. Köszönetet szeretnék mondani Erb József bonyhádi és Matis Géza nagynyárádi 

plébánosnak a Historia Domusok, valamint Krähling Dániel bonyhádi lelkésznek az 

evangélikus gyülekezeti jegyzőkönyvek rendelkezésre bocsátásáért. E különleges 

dokumentumok alapos áttanulmányozása nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy még 

árnyaltabban képet rajzolhassak a vizsgált folyamatokról. 

Szakmailag rendkívül hasznos volt a tübingeni Institut für Donauschwäbische 

Geschichte und Landeskunde által biztosított kéthónapos kutatói ösztöndíj. A müncheni 

Hanns–Seidel–Stiftung e. V. nagylelkű támogatása nélkül ezen értekezés sohasem 

készülhetett volna el. Az alapítvány által biztosított kétéves doktori ösztöndíj lehetővé tette 

számomra, hogy teljes mértékben a disszertációval kapcsolatos kutatásokra, és a dolgozat 

megírására koncentrálhassak. Hálámat a Hanns–Seidel–Stiftung e. V. támogatásokért felelős 

vezetői, Prof. Hans-Peter Niedermeier és Dr. Michael Czepalla felé személy szerint is 

szeretném kifejezni. Munkahelyem, a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) 

Gimnázium, biztosította számomra a disszertáció megírásához szükséges szabadidőt, amit 

Tölli Balázs igazgatónak köszönök. 

Végül, de nem utolsó sorban hálával tartozom családtagjaimnak, akinek bíztatása, 

segítsége és támogató szeretete végigkísérte egész munkámat. Legnagyobb köszönettel 

feleségemnek és kislányomnak tartozom, akik sokszor, és olykor huzamosabb ideig voltak 

kénytelenek nélkülözni a jelenlétemet. A több éven keresztül zajló kutatómunka Tőlük 

követelte meg a legnagyobb lemondást és áldozatot. Az Ő megértésük, türelmük és a munka 

során mindvégig felém áradó szeretetük nélkül ez a doktori disszertáció sohasem készülhetett 

volna el.  
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1.   Bevezetés 
 

Doktori disszertációnk a magyarországi németek második világháború utáni kitelepítésének–

elűzetésének a kérdéskörét taglalja. A téma nem új, hiszen amint azt a historiográfiai 

áttekintés is jelzi, azt az eddigiek során már számos monográfia, tanulmány, forrás- és 

dokumentumközlés tárgyalta. Témaválasztásunkat az indokolja, hogy újszerű, az eddigiektől 

eltérő megközelítésben kívánjuk bemutatni a problémakört. Az eddig megjelent művekre 

leginkább az a jellemző, hogy alapvetően három perspektívából vizsgálják a kérdéskört: vagy 

az országos, a makroszinten zajló folyamatokat mutatják be, vagy egy adott településen 

lezajlott események monografikus feldolgozására kerül sor, vagy a valamennyi előzményével 

lényegében az 1920-as évek elejétől az 1940-es évek végéig zajló, sok összetevős, bonyolult 

folyamat egy-egy (rész)elemét veszik górcső alá. Munkánkban ezzel szemben arra teszünk 

kísérletet, hogy négy eltérő jellegű település német lakosságának a fenti időszakban átélt 

sorsát azonos szempontrendszer szerint, összehasonlító elemzéssel vizsgáljuk meg. 

A dolgozat alapvetően a kitelepítés–elűzetés körülményeiben, folyamatában és 

közvetlen, rövid távú hatásaiban és következményeiben megmutatkozó helyi specifikumok 

vizsgálatára és elemzésére koncentrál. Emellett munkánk foglalkozik a bemutatott német 

közösségek 1918 és 1944 közötti történeti fejlődésének a sajátosságaival, valamint tematizálja 

a kitelepítéssel, illetve elűzetéssel mint kényszermigrációs jelenséggel szoros összefüggésben 

álló eseményeket: a földreformot és az ahhoz kapcsolódó telepítési akciót, illetve a 

csehszlovákiai magyarok áttelepítését is. A disszertációban elsősorban és alapvetően a 

következő kérdésekre keressük a választ: 

• Milyen tényezők játszottak szerepet az 1944/45 és 1948 közötti időszakban a 

magyarországi németséget hátrányosan érintő jogszabályok és intézkedések 

végrehajtásakor megmutatkozó különbségekben?  

• Milyen helyi specifikumok és körülmények befolyásolták a vizsgált települések 

általános helyzetét és a helyi német lakosság kitelepítésének–elűzetésének volumenét 

és módját?  

• Mik voltak a különböző nemzetiségpolitikai megfontolások, (kényszer)migrációs 

folyamatok, illetve a földreform összefüggésének tipikus helyi vonásai?  

• Miben jelentkeztek, milyen formában és mértékben nyilvánultak meg, illetve mely 

okokra voltak visszavezethetők a sokszor igen markáns regionális és helyi 

különbségek?  
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• Miként fordulhatott elő az, hogy a hatóságok az országos érvényű rendeleteknek egy-

egy térségben vagy településen más és más mértékben szereztek érvényt? 

• Mely tényezők voltak hatással a különböző irányú és formájú, sokszor igen erőteljes 

(kényszer)migrációs folyamatok következtében a helyi viszonyokra, illetve ezen 

folyamatok milyen közvetlen hatással voltak a helyi társadalomra, gazdaságra, 

mentalitásra, kultúrára és milyen rövid távú változásokat generáltak ezeken a 

területeken? 

• Miként alakult helyi szinten a különböző hátterű (etnikai) csoportok együttélése, 

illetve milyen stratégiákat követtek a helyben élők az új élethelyzetekhez való 

alkalmazkodás során? 

 

A disszertáció fő célja tehát a magyarországi németek elűzetésének–kitelepítésének, 

illetve az azzal összefüggő folyamatok regionális és helyi hatásmechanizmusának bemutatása, 

konkrét esettanulmányok révén. Bár a dolgozat a fő hangsúlyt a helyspecifikus jelenségek 

feltérképezésére, illetve azok okainak vizsgálatára és elemzésére helyezi, a részben a 

mikrotörténetírás eszközeivel rekonstruált „lokális történelmen” keresztül törekszik a helyben 

lezajlott események kontextualizált bemutatására, azaz a – nemzetközi vonatkozásokra is 

kitekintő – makrotörténeti összefüggések megragadására, valamint az általános érvényű 

megállapítások megfogalmazására is. 

A vizsgálatba két-két települést vontunk be a magyarországi németség Dél-, illetve a 

Nyugat-Dunántúlon elhelyezkedő történelmi településterületéről. Feltétlenül 

hangsúlyozandók a két településterület kialakulása és történelme, ebből kifolyólag pedig az 

ott élő német lakosság között ténylegesen meglévő markáns nyelvi, kulturális és 

mentalitásbeli különbségek.  

Az ország nyugati határvidékén élő németség – ellentétben a magyarországi németek 

többségével – nem a török kiűzése utáni, 18. századi betelepítések következtében jelent meg 

Moson, Sopron és Vas megye területén. Esetükben tehát nem dunai, vagy Duna menti 

svábokról (Donauschwaben), hanem egy részben autochton, részben – hasonlóan az erdélyi és 

a szepességi szászokhoz – a (kora) középkori bevándorlás nyomán kialakult népcsoportról 

volt szó. Nyugat-Magyarország német lakossága még csak nyelvszigetnek sem volt 

tekinthető, hanem – az elválasztó országhatár ellenére – az szervesen kapcsolódott az 

etnográfiailag–nyelvileg zárt és összefüggő, a történelmi Magyarország területére mélyen 

benyúló, nagy kiterjedésű német nyelv-, illetve a bajor–osztrák nyelvjárási terület keleti 

határvidékéhez.  
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A magyarországi németség Baranya, Somogy és Tolna megyére kiterjedő, „Sváb 

Törökország”-nak (Schwäbische Türkei) is nevezett dél-dunántúli településterülete az Oszmán 

Birodalom elleni felszabadító háborúkat követően a 18. században végrehajtott állami, 

egyházi és magánföldesúri betelepítések következtében jött létre. A viszonylag kompakt 

etnikai régió jelentős kiterjedésű nyelvsziget volt Magyarország területén. Az ott élő, igen 

heterogén eredetű német lakosság megnevezésére gyűjtőfogalomként az 1920-as évektől a 

dunai, illetve Duna menti svábok (Donauschwaben) terminus technicus volt használatos. 

Mindkét (etnikai) régióban egy-egy várost, illetve városias jellegű, központi 

funkciókat ellátó nagyközséget, valamint egy-egy németek által lakott falut vizsgáltunk meg. 

Olyan települések kiválasztására törekedetünk, amelyek (etnikai) jellegüknél fogva egyszerre 

mutatnak hasonlóságot, számos tekintetben azonban mégis különböznek egymástól, 

ugyanakkor az ott élő német közösségek történetén keresztül nyomon követhető legyen a 

magyarországi német kisebbség egészének a második világháború utáni sorsa, amely így 

lehetővé teszi az egységes szempontrendszer szerint történő összehasonlító elemzést. 

Dolgozatunkban a következő településeket vettük górcső alá:  

A Nyugat-Dunántúlon fekvő Sopron a hasonló nevű vármegye székhelyeként fontos 

politikai és közigazgatási funkciókat látott el, ám a város gazdasági, kulturális és oktatási 

szerepe regionális, sőt országos viszonylatban is jelentős volt. Az 1921-es népszavazást 

követő területrendezés azonban komoly hatással volt Sopron, illetve az egész nyugat-

magyarországi régió további fejlődésére. Az újonnan meghúzott határok évszázados és élénk 

gazdasági, kereskedelmi, közlekedési és kommunikációs kapcsolatokat vágtak ketté. A város 

piaci és vonzáskörzetének jelentős része átkerült a határ nyugati oldalára, regionális szerepe 

meggyengült. Az osztrák, illetve a bécsi piac kiesése következtében a bor, az élőállat, a 

zöldség és a gyümölcs exportja vált lehetetlenné, a saját vonzáskörzet elvesztése pedig csak 

fokozta a gazdasági problémákat. A népszavazást követő esztendőkben tehát az első 

világháború előtt még jelentős kereskedővárosnak számító Sopron gazdasági életének és 

terének újrapozícionálása jelentette az egyik legfontosabb kihívást a városvezetés számára. 

Noha komoly erőfeszítések árán sikerült bizonyos területeken eredményeket elérni, 

tradicionális vonzáskörzetét elveszítve Sopron korántsem tudta visszaszerezni egykori 

regionális és országos szerepkörét.  

A trianoni területrendezés, illetve a népszavazás a helyi politikára, valamint a 

társadalomra is jelentős hatással volt és az mind az országos, mind a helyi elitek tudatát 

tartósan meghatározta. Sopron neve az 1921-es népszavazást követően a nemzethűség 

szinonimájaként élt a magyar köztudatban, így a határszéli város szimbolikus jelentőséggel 
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bírt az ország politikai és társadalmi életében. A civitas fidelissima kulisszája azonban nem 

fedhette el azt a tényt, hogy a várost a magyar etnikum mellett jelentős számú német 

polgárság is lakta, így Sopron egyben az ország nyugati határa mentén húzódó magyarországi 

német településterület legfontosabb, központi jelentőségű települése is volt. 

Sopron gazdasági életében a középkortól a 20. század első feléig meghatározó szerepet 

játszott a város német ajkú, német nemzetiségű, a 16. századtól többnyire evangélikus vallású 

lakossága. A németek részben iparos, illetve kereskedő tevékenységet folytattak, részben 

pedig mezőgazdasággal, jellemzően szőlő- és bortermeléssel foglalkozó gazdapolgárok, ún. 

poncichterek voltak. Sopronban a 14. századtól kezdve a német etnikum dominált és a város 

egészen a 20. század elejéig többségben német lakosú volt. Az 1910-es népszámlálás 

anyanyelvi statisztikái szerint a város 33.932 polgárából 51% volt a németek, 44,3% a 

magyarok, 2,3% a horvátok és 2,4% az egyéb anyanyelvűek aránya.  

Az 1921. december 14–16. között Sopronban és környékén megtartott népszavazáson 

Sopronban az elsöprő többség, 12.327 személy, 72,8% a döntött a Magyarországhoz tartozás 

mellett. Az 1920-as népszámlálási statisztikák anyanyelvre vonatkozó adatai szerint az akkor 

35.248 lakossal rendelkező várost 48,7% magyar, 48% német és 3,3% egyéb anyanyelvű 

polgár lakta. Ez azt jelentette, hogy a német polgárság egy igen jelentős részének támogató 

szavazata nélkül Sopron elveszett volna Magyarország számára. A német anyanyelv, 

nemzetiség és kultúra megőrzésére, megtartására és ápolására irányuló szándék, illetve az 

elszakadási és az Ausztriához való csatlakozási törekvések közé tehát nem lehetett 

automatikusan egyenlőségjelet tenni. 

A nyugat-magyarországi területrendezés következtében lezajlott gazdasági és 

társadalmi változásoknak a soproni németség számára is komoly hatásai voltak. A magyar 

szempontból sikeres népszavazás után. 1921 után érezhető osztrák-, illetve németellenes 

hangulat uralkodott el Sopronban, és mind a magyar kormányzat, mind a civitas fidelissima 

vezetése „hazaárulóként”, „hűtlenként” tekintett azokra a soproni németekre, akikről az 

feltételezte, hogy 1921-ben Ausztria mellett tették le a voksukat. Ezt a szemléletet később 

Sopron valamennyi öntudatos német polgárára kiterjesztette, és erőteljes presszió alá helyezte 

a német- és osztrákérzelműnek tartott csoportokat. Ezek nem merültek ki a retorikai 

fordulatokban, hanem egészen konkrét intézkedéseket jelentettek. 

A diszkriminatív intézkedések mellett a kormánypolitika, illetve a városvezetés 

jelentősen fokozta az asszimilációs nyomást a soproni németségre és mindent elkövetett 

annak érdekében, hogy eredményeket érjen el a város nemzetiségi összetételében a magyar 

etnikum javára. Az állami és a városi vezetők magyarosító törekvései nem is maradtak 
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eredmény nélkül: az 1930-as népszámlálás adatai szerint a városban élő magyar polgárok 

aránya 57%-ra nőtt, míg a németeké 41,2%-ra olvadt, úgy, hogy a város lakóinak száma a tíz 

évvel korábbi állapothoz képest lényegében nem változott. 

A húszas évek végén megjelenő, majd a harmincas évek elejére egyre mélyülő és 

nyomasztóbbá váló gazdasági világválság következtében a nyugat-magyarországi régió és 

Sopron nagy nehézségek árán stabilizált gazdasági helyzete is megingott. A válság egyaránt 

sújtotta a helyi mezőgazdaságot és ipart, amelyek termékeit az osztrák piacon egyre 

nehezebben lehetett értékesíteni. Sopronban megnőtt a munkanélküliek száma, a piacok 

elveszni látszottak, a határforgalom és a kereskedelmi kapcsolatok a mélypontra süllyedtek.  

A részben a nagy gazdasági világválság következtében mind a nemzetközi porondon, 

mind Magyarországon végbemenő társadalmi és politikai átrendeződések hatására a 

harmincas évekre Sopronban is kiéleződtek a nemzetiségi ellentétek. Bizonyos osztrák körök 

folyamatosan napirenden tartották nem csupán a helyi németség, hanem a város és környéke 

hovatartozásának a kérdést is. A külpolitikailag mindinkább aktivizálódó náci Németország 

fellépése e tekintetben is minőségi változást hozott: a határ nyugati oldalán felerősödtek az 

1921/22-es területrendezés módosítását követelő hangok.  

Az egyre agresszívabbá váló, mind nyilvánvalóbban expanzióra törekvő 

nemzetiszocialista Németország külpolitikája, valamint a nácik fokozódó tevékenysége 

Ausztriában a magyar nacionalizmus erősödését vonta maga után a nyugati határszélen. Az 

államhatalom képviselői, a város vezetősége és a helyi elit a térség geopolitikai–geostratégiai 

helyzetéből kifolyólag erősen tartott attól, hogy Sopron és vidéke a német imperializmus 

áldozatává válik. Különösen amiatt, hogy egy esetleges annexióhoz a város és környékének 

etnikai összetétele kellő legitimációs alappal szolgált volna.  

Sopronban a korszakban mindvégig jelen lévő, nem csupán „hazafias”, hanem 

nacionalista, sőt soviniszta nézeteket valló–hangoztató szervezetek és csoportok eszköztára a 

vélt vagy valós „germán” fenyegetés árnyékában mindinkább német-, illetve náciellenes 

elemekkel bővült. A magyar nacionalista törekvések szószólói nem tettek különbséget a helyi 

német kisebbség jogos nemzetiségi igényei–követelései, illetve a kívülről jövő, ténylegesen 

„pángermán” és irredenta ambíciók között. Emiatt a nemzetiszocialista–pángermán eszmék 

letéteményesének, illojális, hazafiatlan, elemként látták-láttatták a város és vidéke német 

lakosságát. A mind agresszívabban fellépő Harmadik Birodalom árnyékában fokozódott a 

Sopronban és környékén élő németség felé irányuló politikai nyomás, erőtejesebbé és 

erőszakosabbá vált az asszimilációs presszió. Az 1938 márciusában végbement Anschluss 

következtében Magyarország a Német Birodalom szomszédjává vált. Ez a fejlemény pedig a 
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nyugati határszélen – ha lehet – még jobban felkorbácsolta az indulatokat és meghatározta 

Sopron német lakosságával szemben folytatott politikát.  

A Dél-Dunántúlon elhelyezkedő Bonyhád a vizsgált korszakban erősen polgárosult, 

városias jellegű nagyközség volt. Az Oszmán Birodalom ellen a 17. század végén sikeresen 

megvívott felszabadító háborút követően fokozatosan visszaállt Tolna vármegye 

közigazgatása és a település az 1725-ben létrehozott Völgységi járás központjává vált. A 

közigazgatás kiépítésével szinte párhuzamosan zajlott a háborús viszonyok miatt gyér 

lakosságú vidék újratelepítése, amelynek következtében a 18. század végére kialakult 

Bonyhádnak, illetve a Völgységi járásnak egészen a huszadik század elejéig jellemző etnikai 

és vallási szerkezete. Az 1782-ben mezővárosi rangra emelkedett települést jellemzően 

németek, zsidók és magyarok, illetve római katolikusok, evangélikusok, izraeliták és 

reformátusok lakták.  

A 18. század utolsó harmadától Bonyhád igen intenzív gazdasági, demográfiai és 

kulturális fejlődésnek indult, amelynek lendülete – kisebb-nagyobb megszakításokkal – 

egészen a 20. század első feléig kitartott. A 19–20. század fordulójára Bonyhád erősen 

polgárosodott városias jellegű nagyközséggé, valamint fontos gazdasági, ipari–kereskedelmi, 

pénzügyi, közigazgatási, egészségügyi és oktatási–kulturális központtá vált. Bonyhád, mint 

fontos regionális centrum vonzáskörzete jóval túlmutatott a közigazgatási értelemben vett 

Völgységi járás határain, és kiterjedt a Keleti-Mecsekben található Baranya megyei falvakra, 

a jórészt szintén Baranyában fekvő észak-mecseki bányavidék ipari–bányász településeire, 

illetve egyéb Tolna megyei községekre is.  

A két világháború között Bonyhád heti két piacot és évi öt országos vásárt tartott; a 

nagyközségben cipő-, zománc-, olaj-, és ecetgyár, valamint egy hengermalom és két 

téglaégető is működött. Emellett a korszakban Bonyhádon mintegy 270 önálló, engedéllyel 

rendelkező kisiparost tartottak nyilván (kötelest, asztalost, borbélyt, szabót, cipészt, molnárt 

stb.). A nagyközség és környéke banki ügyleteinek lebonyolítására, illetve hiteligényének 

kielégítésére három pénzintézet állt rendelkezésre. Mezőgazdasággal a lakosságnak már 

csupán mintegy harmada foglalkozott, zömében 1–15 kat. hold nagyságú földterületeken, 

viszonylag magas színvonalon. Itt kiemelkedő területnek az állattenyésztés, ezen belül is a 

szarvasmarha, az országos hírű, a helyi vásárokon igen keresett ún. bonyhádi tájfajta 

tenyésztése számított.  

A nagyközség székhelyül szolgált a főszolgabírói apparátusnak, a járási adóhivatalnak, 

valamint a járásbíróságnak; Bonyhádnak volt kórháza, két gyógyszertára, két községi és hat 

magánorvosa. A településen négy felekezeti (római katolikus, evangélikus, református és 
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izraelita) fenntartású elemi, valamint ismétlő-, tanonc- és polgári leányiskola, sőt, 1870-től 

evangélikus egyházi fenntartású gimnázium is működött. Bonyhád pezsgő társadalmi-

kulturális életére jellemző, hogy 1837 és 1949 között 93 különböző jellegű (szakmai-

érdekvédelmi, társasági-közművelődési, sport, önsegélyező, gazdasági, politikai és egyházi) 

egyesület működött a településen.  

Bonyhád lakossága 1920-ban 6.379 fő volt; ebből 4.244 (66,5%) vallotta magát német, 

2.118 (33,2%) magyar és 17 (0,3%) egyéb anyanyelvűnek. A népszámlálási adatok 

ugyanakkor nem jelentik a tényleges etnikai viszonyok hű leképezését. Számos zsidó ugyanis 

szintén német anyanyelvűnek vallotta magát, illetve az egyre erőteljesebben érvényesülő 

asszimilációs tendenciák miatt jó néhány német származású vallott be magyar anyanyelvet. A 

vallásra vonatkozó statisztikák némileg árnyalják a képet. Az 1920-as cenzus adatai szerint 

1920-ban 2.789 (43,7%) katolikus, 2.095 (32,8%) evangélikus, 1.058 (16,6%) izraelita, 245 

(3,9%) református, 180 (2,8%) baptista és 15 (0,2%) egyéb vallású élt Bonyhádon. Míg az 

evangélikus és a baptista közösség szinte kizárólag német, addig a katolikus és a református 

magyar–német vegyes gyülekezetnek volt tekinthető.  

A nagyközség gazdasági életében egy sajátos etnikai munkamegosztás is jelen volt. A 

többségi németek elsősorban és jellemzően árutermelő fölműveléssel, míg a magyarok 

földműveléssel, szőlő- és gyümölcstermesztéssel foglalkoztak, illetve jórészt az iparosok is 

közülük kerültek ki. A zsidók szervezték az élénk kereskedelmet, valamint iparosként is 

tevékenykedtek. Bonyhád iparában, kereskedelmében és pénzügyi életében 18. század 

második felétől egészen a második világháborúig meghatározó volt a zsidóság szerepe. 

Kereskedelmi kapcsolataik jóval túlmutattak a megye- és az országhatáron, a téglaégető 

üzemek, valamint az olajgyár is zsidó tulajdonban voltak. A bonyhádi zsidó kereskedők nem 

csupán a szomszédos államokban élő kollégáikkal, hanem távolabbi, például svájci és 

svédországi partnerekkel is kapcsolatban álltak. 

Bonyhád meghatározó nemzetiségi csoportja még a 20. század elején is a vallásilag 

nem egységes (zömmel evangélikus és katolikus, kisebb részben baptista és református) 

németség, helyi szóhasználattal a „svábság” (Donauschwaben) volt. A nagyközség a 

„Schwäbische Türkei”, a „Sváb Törökország”-nak is nevezett viszonylag kompakt etnikai 

régiónak volt a központi települése. Bonyhád a magyarországi németség csaknem teljesen 

összefüggő dél-dunántúli településterületének a centrumában helyezkedett el. E tényből 

kifolyólag a korszakban Bonyhádon és vonzáskörzetében az etnopolitika frontján történt 

események a helyi viszonyokon túlmutatva, regionális, sőt, országos jelentőséggel bírtak. 
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Már a húszas évek elejétől kibontakozott az a politikai alapfelállás, amely Bonyhád és 

vonzáskörzetének viszonyait a következő két évtizedben meghatározta. Ez pedig nem jelentett 

mást, mint két, egymással összeegyeztethetetlen etnopolitikai felfogást képviselő, egymással 

folyamatosan rivalizáló csoport kibékíthetetlen ellentétét. Az évek során – az országos, illetve 

a nemzetközi folyamatok következtében – csupán az erőviszonyok változtak, a frontok 

(vagyis az etnopolitikai koncepciók és azok képviselői) nem. A két világháború közötti 

időszakot folyamatosan végigkísérő ellenségeskedés végül a második világháború évei alatt, a 

„Volksbund” és a „Hűségmozgalom” antagonizmusában csúcsosodott ki. 

A két szemben álló oldalt egyrészt a magyar, illetve elmagyarosodott honoráciorok, a 

helyi politikai és szellemi elit döntő része képviselte. Ez a bonyhádi intelligencia teljes 

mértékben azonosult az országos politikai vezetés által képviselt és propagált 

nemzetfelfogással és az uralkodó nemzetiségpolitikai koncepcióval. Az erős nacionalista 

meggyőződésből, valamint a megszerzett hatalmi pozíciókhoz való ragaszkodásból, a 

meglévő politikai befolyás védelméből kifolyólag, a bonyhádi értelmiség minden eszközzel 

küzdött a magyarországi németség, mint etnikai csoport önálló érdekeinek, kívánalmainak és 

követeléseinek hangsúlyozására irányuló mozgalma ellen. 

A másik oldalon az öntudatos német nemzeti érzelmű, német–sváb származásukat és 

anyanyelvüket büszkén vállaló, általában főiskolai és egyetemi végzettséggel rendelkező, 

felsőfokú tanulmányaikat sokszor – részben vagy teljesen – a Német Birodalomban végző 

értelmiségiek csoportja állt. Noha ezek az elemek már egészen a húszas évek elejétől jelen 

voltak Bonyhádon, igazán egységesen, következetesen és határozottan 1929-től léptek fel, 

miután a Német Birodalomban folytatott egyetemi tanulmányai után Dr. Mühl Henrik – aki a 

német nemzetiségi mozgalom országos vezetéséhez is közel állt – visszatért a nagyközségbe. 

Az általuk megfogalmazott, az egyéni és kollektív nemzetiségi jogok biztosítására, azok 

esetleges kiszélesítésére vonatkozó kívánalmak-követelések hangoztatásakor, azonban 

rendszerint „hazafiatlanként,” „hazaárulóként,” „pángermánként,” „hűtlenként” stb. 

stigmatizálták és kriminalizálták e csoport tagjait. A hatósági repressziók és számos más 

egyéb tényező miatt fokozatosan radikalizálódó, sokszor illegális eszközökhöz folyamodó 

német nemzeti mozgalom tagjai adták a későbbiekben a Volksbund der Deutschen in Ungarn 

helyi vezérkarát és szilárd bázisát. 

E küzdelem következtében Bonyhád és környéke a korszakban a magyarországi 

németség etnopolitikai alapon definiált mozgalmának legjelentősebb helyi, vidéki 

központjává vált. Ebből fakadóan pedig a magukat kihívottnak érző, a hazai német 

nemzetiség politikai mozgalmának vezetői által képviselttel gyökeresen szembenálló 
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nézeteket valló, a fennálló rendszert megtestesítő erők is a Völgységben koncentrálódtak, itt 

fejtették ki legintenzívebben tevékenységüket. A helyi viszonyok alakulásába sokszor szólt be 

az eseményeket mindvégig élénk figyelemmel kísérő országos politika. Bonyhád és környéke 

etnopolitikai történéseinek alakulása sok esetben az országos kisebbségpolitikában 

bekövetkezett változások helyi leképeződése volt, de ez fordítva is igaz volt: olykor a helyi 

események váltak az országos folyamatok alakítójává és motorjává. 

A Nyugat-Dunántúlon, a történelmi Sopron vármegyében, az 1921-es népszavazási 

területen fekvő Fertő-parti Balf községben 1925-ben 1.611 személy élt. Ebből 1.564 fő (97%) 

volt a németek, 47 fő (3%) a magyarok száma. A falu lakossága felekezetileg megosztott volt: 

a túlnyomó többség, 1.149 személy (71%) az evangélikus, míg 462 hívő (29%)a római 

katolikus vallást követte. A német elem dominanciája – sokáig kizárólagossága – a 14. 

századtól a 20. század közepéig meghatározó volt Balf népességének nemzetiségi 

összetételében. A község ugyanis – hasonlóan Sopronhoz, illetve a Sopron közvetlen 

közelében elhelyezkedő falvakhoz – a magyarországi németség nyugati-dunántúli 

településterületének volt a szerves része. 

Balf német lakói elsősorban az agrárszektorban tevékenykedtek, amelyen belül a 

domináns ágazat a szőlészet–borászat volt. A Fertő-tó mentén húzódó lankás dombvonulat 

kedvező klimatikus adottságai szinte predesztinálták a környék lakosságát a borszőlő 

termesztésére. Így az ókorig visszamenő tradíciókkal rendelkező ágazat volt a fő 

tevékenysége a környéken élő német lakosságnak is. A megtermelt jó minőségű bor csak 

kisebb része került saját fogyasztásra, a nedű döntő hányadát a házi, bokrétával jelzett 

borkimérésekben, az ún. „Buschenschankokban” értékesítették, illetve környékbeli 

vendéglősök, valamint a kiterjedt regionális és határokon átnyúló kapcsolatokkal rendelkező 

borkereskedők vásárolták fel. Fontos melléktevékenységnek számított ezen kívül a 

gabonafélék és a takarmánynövények termesztése, az istállózó állattartás, a learatott fertői nád 

értékesítése, valamint a falusi vendéglátás. Ez utóbbi szempontjából kiemelkedő fontosságú 

volt a falu akkor még működő fertő-tavi strandfürdője, illetve a feltörő kénes víz gyógyító 

hatásain alapuló, egészségügyi célokra már a 16. század óta hasznosított, majd a 19. és 20. 

század fordulójától szisztematikusan kiépített, külföldön is híres balfi gyógyfürdő. 

A két világháború között a felekezeti határok ekkor még szigorú választóvonalakat 

jelentettek a helyi társadalom életében. Ezért vallási alapon elkülönülő társadalmi 

egyesületekbe tömörültek a balfiak, így például 1945-ig két fúvószenekar is volt Balfon: 

külön katolikus és evangélikus. A közoktatás terén hasonló volt a helyzet: a két világháború 

között párhuzamosan fennállt egy, a római katolikus, és egy, az evangélikus egyházközség 
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által fenntartott elemi iskola. Ugyanakkor a katolikus és a lutheránus balfi németek közötti 

viszony korrektnek volt nevezhető; a két gyülekezet nem volt kifejezetten együttműködő 

egymással, de nem is volt ellenséges.  

1921 decemberében Sopron városon kívül Balf is egyike volt azon nyolc községnek, 

ahol december 16-án népszavazás döntött az Ausztriához vagy Magyarországhoz való 

tartozás kérdéséről. Balf esetében mind a falu etnikai összetétele, mind a lakosság nemzeti 

érzelmei, mind gazdasági jellegű és egyéb kapcsolatai (borkereskedelem, idegenforgalom, az 

Ausztriának ítélt Fertő menti falvak lakóihoz fűződő élénk gazdasági és rokoni szálak) az 

Ausztriához való csatlakozás mellett szóltak. Ennek megfelelően az 1921. december 16-án az 

urnákhoz járuló 595 balfi 349 : 229 (60,4% : 39,6 %) arányban Ausztria mellett tette le a 

voksát. Mivel azonban a népszavazás végkimenetele szempontjából nem az egyes községek 

eredményei, hanem az érintett területen leadott szavazatok összessége számított, e tekintetben 

pedig a nagy számú soproni szavazónak köszönhetően a Magyarország mellett voksolók 

voltak többségben, Balf sem váltott országot.  

A népszavazás végkimenetelétől függetlenül többnyire megmaradtak a balfiak intenzív 

gazdasági és rokoni kapcsolatai a szomszédos osztrák, illetve burgenlandi területekkel. 

Akiknek hozzátartozói éltek az immár Ausztriához tartozó településeken, 1922–23-tól egész 

évre válthattak egy meghatározott hosszúságú sávra érvényes határátlépési engedélyt. Az 

1922 augusztusában megkötött magyar–osztrák határforgalmi megállapodás pedig a 

kettősbirtokosok problémáira hozott megoldást. A kishatárforgalmi engedély kiváltásával 

ugyanis elhárult az akadály az elől, hogy a balfiak továbbra is művelhessék a fertőmeggyesi 

(Mörbisch am See) határban fekvő földjeiket és fordítva. A személyi forgalom megkönnyítése 

érdekében kiadott ún. határ menti úti igazolások kiváltása pedig lehetővé tette, hogy több balfi 

munkát vállalhasson Ausztriában a két világháború között. 

A csaknem színtiszta német faluban a két világháború közötti években nagy 

jelentőséget tulajdonítottak az anyanyelv, a német kultúra és a hagyományok ápolásának. A 

soproni németség egyik meghatározó szellemi vezére is megállapította, hogy a város német 

lakosságával szemben a Sopron környéki falvakban élő konzervatívabb paraszti közösségek 

sokkal jobban ápolják anyanyelvüket, szokásaikat és hagyományaikat, ezáltal nehezebben 

szakíthatók el a német kultúrától. Balfon mindezt nyilván jelentősen megkönnyítette határ 

közelsége, az osztrák területen fekvő szomszédos településekkel meglévő napi kapcsolat. 

Mindennek ellenére a balfiak kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy a német ajkú falusi 

gyermekek a távolabb eső magyar nyelvű evangélikus gyülekezetekben a magyar nyelvet is 

elsajátítsák. Ezt már csak olyan praktikus szempontok is indokolttá tették, mint a magyar 
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településekkel, illetve magyar ajkú kereskedelmi partnerekkel fenntartott üzleti és gazdasági 

kapcsolatok ápolása. A balfi gyermekek főleg a Rábaközbe jártak magyarul tanulni, ahonnan 

magyar cseregyerekek érkeztek a községbe a német nyelv elsajátítása végett. 

Az 1938-ban bekövetkezett Anschluss a balfi viszonyokra is hatással volt. Az a tény, 

hogy Magyarország a Harmadik Birodalom szomszédjává vált, Sopronhoz hasonlóan Balfon 

is felkorbácsolta az indulatokat. 1938 márciusától a nyugati határ mentén folyamatosan és 

rendszeresen keltek lábra különböző híresztelések, melyek szerint a várost és környékét a 

„Nagynémet Birodalom” előbb-utóbb annektálni fogja. Ez a – olykor nem is minden alapot 

nélkülöző – szóbeszéd nyilván Balfra is eljutott, és a kérdés feltehetően az itt élőket is 

komolyan foglalkoztatta. Mindenesetre az élénkülő és egyre inkább a magyar–német 

bilaterális kapcsolatok erőterében mozgó, mindinkább azok függvényévé váló, és egyre 

jobban a nagypolitika síkjára terelt német mozgalom, Balfnak az átlagosnál erősebb etnikai 

öntudattal rendelkező német lakossága körében komoly visszhangra talált.  

Ennek oka egyrészt abban keresendő, hogy a helyi németség benne látta érdekeik, 

kisebbségi–kisebbségvédelmi törekvéseik hatékony képviselőjét. Azonban a mozgalom balfi 

népszerűségében az Ausztriához, illetve az Anschluss után a Harmadik Birodalomhoz való 

közelség, az intenzív osztrák, majd 1938-tól birodalmi német gazdasági és rokoni kapcsolatok 

sem voltak elhanyagolható tényezők, sőt! Ezek alapvető jelentősége, illetve az ebből fakadó 

praktikus szempontok miatt nagyrészt ezzel magyarázható a mozgalom helyi sikerének titka.  

A Dél-Dunántúlon, Baranya megyében, a Mohácsi járás területén fekvő Nagynyárád a 

magyarországi németség csaknem teljesen összefüggő településterületének, a „Schwäbische 

Türkei”, a „Sváb Törökország”-nak is nevezett viszonylag kompakt etnikai régió déli részén 

helyezkedett el, méretéből és homogén nemzetiségi összetételéből kifolyólag annak egyik 

fontos alkotóeleme volt. Az Oszmán Birodalom ellen a 17. század végén sikerrel megvívott 

felszabadító háborút követően, a 18. század első évtizedeiben megindult a háborús viszonyok 

miatt rendkívül gyéren lakott vidék újbóli benépesítése. Nagynyárádra az 1720-as évek 

környékétől telepítettek be a Német Birodalomból, főleg Fulda környékéről érkezett római 

katolikus vallású német telepeseket. Az új lakosok által teljesen újjáépített falu, a felszabadító 

háborúkat követően létrehozott Bellyei uradalom területéhez tartozott. A községben 

csakhamar dominánssá, majd egyre inkább kizárólagossá váló német lakosság sikeresen 

alkalmazkodott a helyi viszonyokhoz és a kedvező földrajzi, illetve klimatikus adottságoknak 

köszönhetően, az ország egyik legjobb termőterületével rendelkező vidékén az évszázadok 

alatt magas színvonalú mezőgazdasági kultúrát hozott létre. Ennek következtében 

Nagynyárád a járásban kifejezetten jómódú településnek számított. 
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A nagy határral rendelkező település lakóinak fő megélhetési forrása a fejlett, intenzív 

(belterjes), részben árutermelő mezőgazdaság, ezen belül is a főleg a gabonafélék előállítására 

szakosodott földművelés, az istállózó állattartás, valamint az elsősorban a saját fogyasztás 

kielégítése céljából folytatott szőlő- és bortermelés volt. Az agrárszektor a vizsgált 

korszakban meghatározó jelentőséggel bírt a térség gazdasági életében, különösen a járás 

németek által lakott falvaiban. Így a földművelés és az állattenyésztés alapvető fontosságú 

volt a falu mikrotársadalmának gerincét alkotó, egyenlő mértékben 25-25 kh. nagyságú 

földeken gazdálkodó parasztcsaládok életében.  

A gazdaságilag szinte teljesen autark Nagynyárádot a birtokos parasztokon kívül 

iparosok, házas törpebirtokos parasztok, valamint földműves-napszámosok lakták. 

Nagynyárád birtokos parasztgazdái a megtermelt felesleget elsősorban a járási székhelyen, 

Mohácson, a fontos piacközpontnak számító szomszédos Németbólyon, illetve a falutól 

csupán 4 km-re délre fekvő Majson – amellyel a korszakban a legintenzívebbek voltak a 

kapcsolatok – változó rendszerességgel tartott éves, illetve hetivásárokon értékesítették.  

Az 1910-es népszámlálás adatai szerint Nagynyárádon, illetve a településhez tartozó 

pusztákon és külterületeken összesen 2.047 személy élt. Ebből 1.291 fő (63%) vallotta magát 

német, 691 fő (33,7%) magyar, 48 fő (2,3%) szerb, 17 fő (0,8%) pedig horvát anyanyelvűnek. 

A lakosság elsöprő többsége, 95,5%-a a római katolikus vallást követte. Az adatokból 

levonható következtetések ellenére, a szűkebb értelemben vett Nagynyárád faluban a német, 

helyi szóhasználattal a „sváb” elem dominanciája érvényesült. Nagynyárád határához (a 

Bellyei uradalom kezelésében) a tárgyalt korszakban ugyanis számos puszta, illetve külterület 

is tartozott, ahol több száz fős lakosság – zömmel uradalmi cselédség – élt. A főleg magyar 

etnikumú lakossággal rendelkező pusztáknak és külterületeknek a nagynyárádi statisztikákban 

való szerepeltetése miatt, az adatokból nem tükröződik kellőképpen a település ténylegesen 

meglévő „német–sváb” jellege. Amennyiben a korszakban Nagynyárád faluról külön 

statisztika is készül, akkor a német anyanyelvűek számaránya még magasabb lett volna, 

pontosabb adatok híján azonban csupán annyit jelenthetünk ki, hogy a szűkebb értelemben 

vett község lakossága nagyjából a német anyanyelvet vallók létszámával egyezett meg. 

Nagynyárád tehát gyakorlatilag egy „színtisztán” német falunak volt tekinthető, ahol 

bár a gyermekek az iskolában megtanultak magyarul is, a település utcáin jobbára csak német 

szót, pontosabban annak a helyi nyelvjárási változatát lehetett hallani. Ennek ellenére az első 

világháború előtt a német ajkú lakosság nem rendelkezett külön „sváb–német” etnikai 

öntudattal. A mindennapokat szigorúan szabályozták a falu íratlan törvényei, a hagyományok 

és a szokások. A mélyen vallásos, kívülről rendkívül zárt faluközösségre jellemző volt az 
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endogámia. A községben több egyesület is működött. A helyi társadalom életében jelentős 

szerepet töltött be – nem csupán a kulturális élet területén – a Római Katolikus Olvasókör, a 

fiatalság nevelésben pedig – az előbbihez hasonlóan a mindenkori plébános irányítása alatt 

álló – a Római Katolikus Ifjúsági Egylet volt meghatározó.  

A szinte kizárólag németek által lakott település a két világháború között azonban – 

paradox módon – mégsem vált a magyarországi németség etnikai alapon definiált 

mozgalmának bázisává. Sőt, a német öntudat és etnikai identitás gondolata csupán a második 

világháború előestéjére tudott a községben – és akkor is csak részben – gyökeret ereszteni. 

Joggal tehető fel a kérdés, miért nem vált, illetve miért nem tudott egy szinte csak német 

ajkúak által lakott település a „Schwäbische Türkei” területén a kulturális, művelődési és 

politikai célokért küzdő, emancipációs német kisebbségi mozgalom hátországává válni?  

A válasz a falu hagyományos társadalmi struktúrájában keresendő, amelynek az élén – 

az ország számos más településéhez hasonlóan – a plébános és a tanító állt. A község 

mikrotársadalmi hierarchiájának csúcsán helyet foglaló, megkérdőjelezhetetlen autoritást 

képviselő plébános, illetve a kántortanító ugyanis a kor hivatalos keresztény–konzervatív–

nemzeti állameszményének és az uralkodó nemzetiségpolitikai felfogásnak megfelelően 

minden olyan törekvést megakadályozott, amelyek egy alternatív etnikai identitás 

megteremtésére irányultak. A falusi intelligencia német származása ellenére, a legfelsőbb 

körök által szuggerált és elvárt asszimilációs politika helyi letéteményeseként – a korabeli 

magyar politikai elit intencióinak megfelelően – minden erejével azon volt, hogy Nagynyárád 

német ajkú lakosságát „magyar szellemben” nevelje, annak „államhűségét”, patriotizmusát, a 

„magyar hazához és nemzethez” való lojalitását, az ahhoz való tartozás gondolatát 

folyamatosan és mindvégig fenntartsa. Ezzel párhuzamosan pedig arra törekedett, hogy a 

német nemzetiségi mozgalmat csírájában elfojtsa, annak helyi szintű kibontakozását 

megakadályozza. 

Mindezek tükrében nem meglepő, hogy amíg a járás több településén, mint például a 

szomszédos Németbólyban, a harmincas évek második felétől folyamatosan erősödött a 

hatóságok által csak „pángermánként” aposztrofált mozgalom, addig az Nagynyárádon – 

elsősorban a plébános és a tanító határozott fellépésének és tudatos, következetes 

tevékenységének köszönhetően – sokáig, a második világháború előestéjéig nem tudott 

gyökeret verni. Csupán az 1939 áprilisában legalizált Volksbund der Deutschen in Ungarn 

helyi képviselői tudták némileg megbontani Nagynyárád német lakosságának a falu szellemi 

elitje által sokáig fenntartott politikai egységét, ami a kiélezte az ellentéteket a községen belül. 
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A két-két, a dél- és a nyugat-dunántúli régióban, illetve a „Schwäbische Türkei”, 

valamint a nyugati határ menti magyarországi német településterületen elhelyezkedő, az ott 

élő németség szempontjából központinak, illetve átlagosnak/tipikusnak számító települések 

vizsgálatát és összehasonlító elemzését a következő szempont-, illetve kritériumrendszer 

szerint végeztük el:  

• a helyi német közösségek két világháború közötti és a második világháború alatti 

fejlődéstörténete, különös tekintettel a Volksbund, illetve az azzal szemben 

munkálkodó erők helyi tevékenységére; 

• a második világháború vége előtt, valamint közvetlenül a háború után lezajlott 

kényszermigrációk (evakuálás, malenkij robot, internálások) jellemzői; 

• a 600/1945. M. E. sz. rendelet alapján megvalósult földreform és az azzal 

összefüggésben végrehajtott telepítési akció hatásai; 

• a 3.820/1945. M. E. sz. rendelet alapján lefolytatott nemzethűségi vizsgálatok 

tapasztalatai és jellemzői; 

• a 12.330/1945. M. E. sz. rendelet értelmében az 1946. év folyamán végrehajtott 

kitelepítések–elűzetések jellege, annak közvetlen hatásai és következményei; 

• a csehszlovák–magyar lakosságcsere-egyezmény 1947-ben meginduló 

végrehajtásának közvetlen következményei és annak rövid távú hatása a helyi 

németséget érintő kényszermigráció folyamatára; 

• a 12.200/1947. Korm. sz., a német lakosság kitelepítésére–elűzetésére, illetve vagyoni 

korlátozására vonatkozó rendelet alapján meghozott intézkedések közvetlen helyi 

következményei. 

 

Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy mindezek alapján sem kaphatunk teljes 

képet a vizsgált korszakban lezajlott események egészéről. A sokrétű és komplex „történeti 

valóság” nem tárható fel a maga teljességében. A differenciált és részletes bemutatás igénye 

ellenére sem világítható meg e bonyolult és szerteágazó folyamat valamennyi részaspektusa. 

A Tisztelt Olvasó jogosan vetheti fel, hogy a kutatásba még további, más jegyekkel 

rendelkező települések is bevonhatók lettek volna. Ez kétségtelenül még jobban árnyalta 

volna, valamint nyilvánvalóan újabb helyi specifikumokkal egészítette volna ki az egyébként 

is differenciált összképet. Mivel azonban a négy kiválasztott település esetében egy 

részletekbe menő, mélyebb helytörténeti kutatást végeztünk, amelybe egyes részkérdések 

megvilágítása során igyekeztünk mikrotörténeti vizsgálati módszereket is alkalmazni, a 
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részletes és lehetőleg valamennyi lényegi aspektusra kiterjedő vizsgálat miatt, időbeli és 

terjedelmi okokból nem volt lehetőségünk további helységek bevonására. A négy kiválasztott 

település helyi folyamatainak feltárásával disszertációnk egyik célja éppen az volt, hogy 

rámutassunk egy új módszertani lehetőségre. Jelesül arra, hogy az országos szintű 

folyamatok, illetve egy-egy helység önmagában való tanulmányozásának fontossága és 

szükségessége mellett létjogosultsága van a különböző települések komparatív–kontrasztív 

vizsgálatának is. A dolgozat – szándékaink szerint – a maga szerény módján az összehasonlító 

vizsgálatokban rejlő új lehetőségekre kívánja felhívni a figyelmet. 

Az értekezés megírásakor igyekeztünk – a témánk szempontjából releváns hazai és 

külföldi szakirodalom minél teljesebb felhasználása mellett – a lehető legszélesebb 

forrásbázisra támaszkodni. A forrásanyag gerincét a Baranya Megyei Levéltár, a Győr-

Moson-Sopron Megye Győri és Soproni Levéltárainak, valamint a Tolna Megyei 

Önkormányzat Levéltárának releváns anyagai (települési iratok, megyei közigazgatási szervek 

iratanyagai, a földreform és a telepítések végrehajtásával megbízott hatóságok iratai, 

pártiratok stb.) képezi. Emellett rendkívül hasznosnak bizonyultak a Német Szövetségi 

Levéltár (Bundesarchiv) bayreuth-i részlegének a szülőföldjükről elűzött németekkel készített 

életútinterjúkat őrző ún. Keleti Dokumentáció (Ostdokumentation) releváns fondjai is. Értékes 

adalékokkal szolgáltak továbbá a Pécsi Püspöki és a Soproni Evangélikus Levéltárban, illetve 

a tübingeni Duna menti svábok Történelmi és Országismereti Intézetének (Institut für 

Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde) levéltárában őrzött dokumentumok.  

A zárt német közösségek belső világába engednek bepillantást a római katolikus 

plébániatörténetek, a „Historia Domus”-ok, illetve az evangélikus gyülekezeti 

jegyzőkönyvek, amelyeket a vizsgált települések esetében szintén igyekezetünk felhasználni a 

dolgozat megírásakor. Elsőrangú forrásnak bizonyultak továbbá a különböző politikai pártok, 

illetve egyház(ak) – kellő kritikai attitűddel elemzett – megyei és helyi lapjai is, amelyek az 

adott korszakban rendszeresen közöltek írásokat a disszertációban vizsgált kérdésekről. Az 

írott primer források mellett felhasználtuk az oral history, vagyis az eseményeket átélt, illetve 

az adott település történelmét jól ismerő személyekkel készített tematikus – és szintén alapos 

forráskritikával kezelt – interjúk eredményeit is.  

Bár az áttekintett és felhasznált forrásmennyiség bőséges, sajnos korántsem teljes. 

Különböző okok miatt egy-egy forráscsoport vagy nem maradt fent, vagy – a levéltáros 

kollégákkal közösen végzett – hosszas kutakodás ellenére sem volt fellelhető. Bizonyos 

eseménysorokkal kapcsolatban – elsősorban azok jellegéből kifolyólag – pedig nem is 

keletkezett írott forrás. Ezért a meglévő szándék és törekvés ellenére – főleg helyi szinten – 
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nem minden esetben volt rekonstruálható a disszertációban vázolt folyamatokban részt vevő, 

illetve azokra befolyással bíró hivatalos szervek, politikai pártok, szervezetek, meghatározó 

személyek stb. álláspontja. Ugyanezért nem sikerülhetett több döntés motivációjának és 

hátterének feltárása, néhány folyamat okának és következményeinek teljes körű bemutatása, 

valamint a visszaemlékezők által közölt adatok egy részének verifikálása vagy falszifikálása. 

Emiatt a Tisztelt Olvasóban – ahogyan az értekezés megírása során a szerzőben is – olykor 

jogosan keletkezhet hiányérzet.  

Disszertációnk jórészt helytörténeti kutatásokon alapul. Ugyanakkor az 

esettanulmányokat bemutató fejezetekben – legalábbis részben – törekedtünk a 

mikrotörténetírás bizonyos elemeinek érvényesítésére is. A mikrotörténelem alapvető 

célkitűzéseihez hasonlóan mi is „kis helyeken kerestük a választ a nagy kérdésekre”.1 A 

módszer egyik megalapítója szándékának megfelelően mi sem csupán „falvakat vizsgáltunk, 

hanem falvakban vizsgálódtunk”.2 Vagyis makrotörténeti összefüggések megragadását 

kíséreltük meg a részben mikrotörténelmi módszerrel feltárt helytörténeten keresztül. 

Igyekeztünk tehát nem „kis dolgokat” vizsgálni, hanem „kicsiben” vizsgálódni, vagyis 

viszonylag jól körülhatárolható földrajzi tereken belül, többé-kevésbé áttekinthető csoportok 

történetén keresztül tanulmányozni egy „globális”, kelet-közép- és délkelet-európai 

dimenziókkal is rendelkező jelenséget.3 Mindezt nem öncélúan, hanem a történeti tudás 

mikrotörténeti eljárással való lokalizálásának és kontextualizálásának a szándékával, annak 

érdekében, hogy új képet kapjunk a történeti összefüggésekről.4  

Az „élet valóságát a történelemből kilúgozó”5 kvantifikációs módszerek mellett, 

illetve részben azok helyett, igyekeztünk a kisebb közösségeket, valamint az azokhoz tartozó 

személyeket a vizsgálat középpontjába állítani. Az esettanulmányokban megpróbáltuk a letűnt 

idők hétköznapi emberét a múltbéli folyamatok egyenrangú résztvevőjeként „beemelni a 

történelembe”.6 Az egyoldalúan elitközpontú történetírás helyett kísérletet tettünk a néma és 

anonim „tömeg”, a „kisemberek” történetének „alulnézetből”7 való bemutatására is. Arra 

törekedtünk, hogy a mikroszkóp alá vett német közösségeket, illetve azok tagjait, aktív, saját 

célokkal és stratégiákkal rendelkező, cselekvő egyénekként mutassuk be. Szándékaink szerint 

a megfigyelés léptékének lekicsinyítésével „meg- és felfoghatóbbá”, „emberibb léptékűvé” 

                                                 
1 Vö. Szijártó 2003. 494. 
2 Giovanni Levi gondolatát idézi Medick 1994. 44. 
3 Dülmen 2001. 52., Medick 1994. 40. 
4 Medick 1994. 44-47. 
5 Szijártó 2003. 495. 
6 Schlumbohm 1998. 22. 
7 Vö. Burghartz 2006. 215., Schlumbohm 1998. 20-21. 
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tehető az 1944/45 és 1948 közötti időszak – nem hatásvadász értelemben vett – drámaisága. 

Ezáltal érzékelhetőbbé válik az a lényegi momentum, hogy a rideg hatalmi tervezés által 

objektumként kezelt egyének az adott szituációban cselekvő szubjektumként próbáltak meg 

reagálni az életükben jelentkező kihívásokra. Az esettanulmányokkal olyan finomabb 

összefüggésekre próbáltunk meg rávilágítani, amelyek közelebb visznek bennünket a megélt 

élethez és azon „történeti valósághoz”, amelyet pusztán statisztikai adatok és táblázatok nem 

tesznek láthatóvá. A mikrotörténetírás módszereinek alkalmazása reményeink szerint lehetővé 

teszi a kitelepítés–elűzetés és a vele összefüggésben álló folyamatok kontúrjainak az 

eddigieknél pontosabb, differenciáltabb és valósághűebb megrajzolását.  

Mindezek ellenére a dolgozat nem „klasszikus” mikrotörténet.8 Disszertációnk 

alapvetően a helyi események részletes bemutatásán és a különböző lokális folyamatok mély 

elemzésén alapuló „feltáró” helytörténet, amely bizonyos esetekben hasznosítja a 

mikrotörténetírás szemléletmódjának és módszertanának néhány elemét is. 

Az értekezésben tárgyalt kényszermigrációs jelenség megnevezésére a 

szakirodalomban főleg az áttelepítés, a kitelepítés, a kényszer-kitelepítés, és az elűzés–elűzetés 

szavak használatosak.9 A vizsgált korszakban a magyar hatóságok és a sajtó többnyire az 

erősen eufemizáló „áttelepítés” és „kitelepítés” fogalmát használták a német kisebbség 

tagjaival szemben alkalmazott eljárás (vagyis a Németországba történő kiszállítás) 

megnevezésére. A témával foglalkozó magyar történeti szakirodalom sokáig – és részben még 

ma is – szintén a „kitelepítés” terminológiával írta/írja le a folyamatot. Csak a legutóbbi évek 

óta kezd meggyökeresedni a magyarországi történettudomány fogalomtárában a jelenség 

megnevezésére az „elűzés/elűzetés”, illetve a „kényszer-kitelepítés” kifejezés.  

Ezzel szemben a német nyelvterületen a kényszermigrációs jelenséget elszenvedő, az 

eseményektől érthető módón traumatizált, a szülőföldjéről elmenekülni kényszerült, illetve 

elűzött lakosság (Flüchtlinge und Heimatvertriebene) körében kezdettől fogva a folyamat – és 

itt nem csupán a magyarországi, hanem a kelet-közép- és délkelet-európai események 

összességére kell gondolnunk – lényegbeli sajátosságait jobban megragadó, annak drasztikus 

lefolyását inkább kifejező „elűzés/elűzetés” (Vertreibung) kifejezés terjedt el. A német nyelvű 

történeti szakirodalomban, valamint a német és az osztrák közéletben máig (pontosabban: 

ismét) elevenen jelen lévő diskurzusban is szintén ezzel a fogalommal írják le a jelenséget.  

                                                 
8 A műfaj alap- és remekműveinek számító munkák – és rajtuk keresztül a „klasszikus” mikrotörténelem 
ismérveinek – rövid tartalmi és módszertani áttekintését lásd Burghartz 2006. 209-213., Szijártó 2003. 501-505. 
9 A fogalmak differenciálásával kapcsolatban lásd Lemberg – Franzen 2004. 300-341. 
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A terminológia tehát minden esetben a kontextustól függ (mikor, ki és hol írta az adott 

munkát). A disszertációban valamennyi fogalmat használjuk, a kérdés tárgyalásának 

aspektusától függően. A kor dokumentumainak megfelelően, a magyar hatóságok, a magyar 

sajtó, és a magyar (politikai) elit szempontjából: át-, illetve kitelepítés. A kényszermigrációs 

jelenséget elszenvedők szemszögéből: kényszer-kitelepítés, illetve elűzés/elűzetés. 

Dolgozatunk a következő fő fejezetekre tagolódik: elsőként a németség 

kitelepítésének–elűzetésének nemzetközi hátterét, előzményeit és összefüggéseit ismertetjük. 

Itt részletesen kitérünk a 19. és a 20. század fordulójától Európa-szerte tetten érhető 

különböző jellegű kényszermigrációs folyamatokra, illetve a kelet-közép- és délkelet-európai 

államokban élő német kisebbségnek a második világháborút követő években történt elűzésére 

és kitelepítésére, amelyek jórészt párhuzamosan zajlottak a magyarországi eseményekkel. A 

következő fejezetben tárgyaljuk a magyarországi német kisebbség két világháború közötti, 

valamint a második világháború évei alatti történetének főbb jellemzőit. E helyütt részletesen 

elemezzük a német nemzetiségi mozgalomnak a Bleyer Jakab, majd Basch Ferenc nevével 

fémjelzett „aktivista” irányzatából kinövő Volksbund der Deutschen in Ungarn (VDU) 

létrejöttének körülményeit, felvázoljuk annak tevékenységét és fejlődési útját. E fejezetben 

szándékosan kapott nagyobb teret – a magyar hatóságok korabeli szóhasználatával élve – 

„pángermán” irányzat lényegi sajátosságainak bemutatása. Ennek oka abban rejlik, hogy a 

második világháborút követően egyértelműen a (korabeli propaganda által egyoldalúan 

beállított) VDU működése, illetve a magyarországi németek abban való részvétele jelentette a 

kitelepítés–elűzetés politikai legitimációját és fő hivatkozási alapját. Ennek megfelelően a 

német mozgalomnak a Gratz Gusztáv, majd Pintér László személyéhez köthető „mérsékelt”, 

„kormány-konform” irányzatával (Magyarországi Német Népművelődési Egyesület /MNNE/), 

illetve egyéb fontos részkérdésekkel (mint például az iskolaügy, az egyházak szerepe stb.) 

csupán marginálisan, és csak olyan mértékben foglalkozunk, amennyi a VDU, mint az 

elűzetés (egyik legfontosabb) legitimációs alapjának értelmezéséhez elengedhetetlenül 

szükséges.  

Az ezt követő fejezet az 1945 és 1948 közötti időszakkal foglalkozik, és az országos 

politika szintjén ismerteti a magyarországi németek kitelepítésének okait–összefüggéseit, a 

meghatározó politikai erőknek a kérdésben elfoglalt álláspontját, az áttelepítési rendelet 

megszületéséig vezető utat, illetve az elűzetés végrehajtásának legfontosabb állomásait.  

A makroszintet vizsgáló és alapvetően politikatörténet-centrikusan megírt fejezetek 

után található a dolgozat fő része, amely az előzőekhez képest éles perspektíva és 

léptékváltással követi nyomon és mutatja be a négy kiválasztott település – Sopron, Balf, 
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Bonyhád és Nagynyárád – német lakosságának sorsán keresztül a korábbi fejezetekben 

részletezett folyamatok mikrotörténeti aspektusait és vetületeit. Ezzel kapcsolatban előre kell 

bocsátanunk két dolgot. Egyrészt az esettanulmányoknak a helyi német közösségek két 

világháború közötti és a második világháború alatti fejlődését bemutató alfejezetei – mivel a 

disszertáció alapvetően az 1944/45 és 1948 közötti folyamatokra koncentrál – jórészt a 

szakirodalomból már részben ismert tényeken, és kevésbé önálló kutatási eredményeken 

alapulnak. Itt csupán vázolni, és nem részletekbe menő, mély elemzésekkel feltárni kívántuk 

az adott települések német lakosságának belső viszonyait. Emiatt e bevezetőnek szánt részek 

– a szerző szándékai ellenére – esetenként az elnagyolt, sematikus, differenciálatlan ábrázolás 

benyomását kelthetik. Kétségtelenül fontos és indokolt lett volna például olyan részkérdések, 

mint a helyi MNNE és VDU csoportok belső viszonyainak és fejlődésének alapos vizsgálata, 

a többségi és kisebbségi társadalom egymáshoz való viszonyának feltárása, a helyi németség 

identitásának vizsgálata és az identitásmintázatok tipologizálása, vagy éppen a német nyelvű 

iskolaügy helyi alakulásának részletes és árnyalt bemutatása. Azonban egy ilyen szintű 

elmélyült elemzés meghaladta volna az értekezés kereteit és mindenképpen egy önálló 

disszertáció tárgyát képezné. 

Ugyanígy a földreform és a különböző típusú (kényszer)migrációs folyamatok 

helyben jelentkező hosszú távú, konjunkturális hatásainak, illetve az azok által generált, 

mélyreható, strukturális – gazdasági, társadalmi és kulturális – változások elemző bemutatása 

szintén szétfeszítette volna jelen dolgozat amúgy is tág kereteit és ugyancsak önálló, 

monografikus feldolgozást igényelne. Az értekezésben hangsúlyozottan az azonnal, illetve 

rövid távon jelentkező helyi hatásokra, a földreform, az elűzetés és az azokkal összefüggésben 

álló népmozgások által előidézett közvetlen lokális társadalmi, gazdasági, politikai és 

kulturális következményekre koncentrálunk. 

A disszertáció végén az esettanulmányokban elvégzett vizsgálatok eredményeit, a 

mikroszintű kutatások tapasztalatait és azok országos érvényű tanulságait az összegzés 

igényével készült zárófejezetben foglaltuk össze. 

 

1.1.   A téma historiográfiája 

A különböző típusú kényszermigrációk (lakosságcserék, telepítések, elűzetések, deportálások 

stb.) nemzetközi szakirodalma rendkívül gazdag. Az egykoron a Kelet-Közép- és Délkelet-

Európa államaiban élt német kisebbségek elűzetésének történetét – különösen az utóbbi évek 

munkáinak köszönhetően – mára már szintén alaposan feldolgozta a nemzetközi történész 
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szakma.10 Az utóbbi évtizedekben a magyarországi németek 1938−1948 közötti történelmével 

kapcsolatban is számos mű született. A sokáig tabutémának számító kérdéssel kapcsolatos 

kutatások Magyarországon az 1970-es években indulhattak meg. Az ebben az időszakban 

született munkák (lásd például Komanovics 1970, Tilkovszky 1974, 1978, Bellér 1981) 

azonban még kevésbé az elűzetésre, sokkal inkább annak „előtörténetére”, a két világháború 

közötti hivatalos nemzetiségpolitikának, a német kisebbség mozgalmának, a magyar–német 

bilaterális kapcsolatokban betöltött szerepének, illetve a második világháború évei alatti 

történések bemutatására törekedetek. Teljes kutatói szabadságról természetesen ebben az 

időszakban még távolról sem beszélhetünk, kizárólag az állampárt által képviselt ideológia 

szemszögéből lehetett interpretálni a történéseket. Így az ekkor – részben legitimációs 

célzattal – készült munkák is jórészt a hivatalos politika által képviselt szemléletmódot 

tükrözik. Ugyanakkor a főleg pozitivista, leíró jellegű, politikatörténeti és a nemzetállam 

perspektívájából való megközelítési mód ellenére, az ekkor készült munkát jelentős (részben 

külföldi) forrásanyagot dolgoztak fel, amellyel nagyrészt megalapozták a későbbi évek 

kutatásait.  

A nyolcvanas évek elejétől a fennálló rendszer képviselői fokozatosan revideálták a 

németség kollektív bűnösségének elvével legitimált elűzetés tézisét,11 ami lassan megnyitotta 

az utat a kitelepítés történetének tabu- és ideológiamentes vizsgálata előtt. Ezt a folyamatot 

segítette, hogy kutathatóak lettek a levéltárak azon iratcsoportjai is, amelyek tanulmányozását 

követően rekonstruálhatóvá váltak a kényszermigráció egyes mozzanatai és dimenziói. Ennek 

köszönhetően egyre több, a kérdéskör országos és regionális aspektusait jóval 

differenciáltabban tárgyaló írás látott napvilágot (pars pro toto lásd Cseresnyés 1988a, Fehér 

1983, 1988, Füzes 1986, 1988, Tilkovszky 1989, Zielbauer 1984, 1989).  

Fontos megjegyezni, hogy a magyar történészek által végzett kutatásokkal 

párhuzamosan, a Németországba kitelepített magyarországi német szerzők tollából is 

folyamatosan jelentek meg írások (lásd például Weidlen 1953, Flach 1968, 1971, Häffner 

1984, Ginder 2000 stb.). Ezek a művek egy rendkívül heterogén, színes halmazt képeznek; 

színvonaluk, intenciójuk, műfajuk erősen változó. Nagy többségük közös jellemzője, hogy 

szerzőik jórészt lelkes, ám műkedvelő történészek, szülőföldjükről kitelepített lokálpatrióták, 

akik többnyire szubjektív visszaemlékezésekre, szűkös és töredékes forrásbázisra alapozva 

írták meg műveiket, amelyek egyik fő funkciója az elűzetés traumájának feldolgozása. 
                                                 
10 A német nyelvű szakirodalomnak az e témában született jelentősebb műveinek válogatását a forrás- és 
irodalomjegyzékben tüntettük fel. 
11 Vízválasztónak Aczél György 1983. december 3-án a Magyarországi Németek Demokratikus Szövetségének 
VI. kongresszusán elmondott beszéde bizonyult. Seewann 2008a. 93-95. 
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Megtalálhatók közöttük a nosztalgikus, néprajzi, történeti elemeket felvonultató 

településtörténetek, a Heimatbuch-ok (lásd például Englert 1988, Häffner 1984), csakúgy, 

mint a tendenciózus, elfogult, a kérdést egysíkúan, érzelmi oldalról megközelítő, populáris 

írások (lásd Weidlein 1953), ugyanakkor kiegyensúlyozott, színvonalas elemzések is (például 

Schindler 1987), amelyek hozzájárultak a történeti szakirodalom gazdagításához. Ezzel 

párhuzamosan a német nyelvterületen élő hivatásos történészek is sokat tettek a 

magyarországi németség 20. századi történetének professzionális feldolgozása érdekében. 

Közülük is kiemelkedik a müncheni (2007 óta regensburgi) székhelyű Südost Institut egykori 

munkatársának, Gerhard Seewann-nak a munkássága (a 2000-ben kiadott, válogatott 

tanulmányokat tartalmazó kötetből pars pro toto lásd Seewann 2000a, 2000b, 2000c, 2000d). 

A rendszerváltást követően, a kilencvenes évek elejétől bekövetkezett kutatási 

szabadság következtében ténylegesen megindulhatott a kérdéskör prekoncepcióktól mentes 

vizsgálata, a téma hazai és nemzetközi összefüggésrendszerének komplex kutatása.12 Ennek 

egyik alapfeltétele az volt, hogy a magyar történetírás véglegesen leszámoljon a kollektív 

bűnösség dogmájával és tisztázza a kitelepítés felelősségének a kérdését. Míg az első teljes 

mértékben sikerült, addig az utóbbi (az ún. Potsdam-legenda) megítélésében még ma sincs 

teljes egység a történészek körében.13  

Jelentős változás állt be az 1990-es évek közepétől azáltal, hogy a történész szakma 

berkein belül folyó viták és eszmecserék széles nyilvánosságot kaptak, és az elűzetés 

traumájának feldolgozása egy viszonylag széleskörű társadalmi diskurzus részévé vált. A 

különböző álláspontok közelítéséhez, a termékeny eszmecsere megteremtéséhez, az eddigi 

kutatások eredményeinek összegzéséhez nagyban hozzájárultak az elűzés kerek évfordulói 

alkalmából rendezett nagyszabású nemzetközi történészkonferenciák is (lásd például „300 

éves együttélés” – 1987; „A magyarországi németek hozzájárulása a közös haza építéséhez” – 

1996; „Német sors Európában – sváb sors Magyarországon” – 2006; „Egy batyuval…” – 

2007).  

A nyolcvanas évek második felétől született, a magyarországi németek kitelepítésének 

történetét országos szinten feldolgozó munkák közül kiemelkedik a Fehér István által írt 

monográfia (Fehér 1988), amely a kitelepítés politikatörténetének első szintézise volt 

Magyarországon. A munka kétségtelen pozitívuma, hogy az addigi kutatási eredményeken 

kívül jelentős mennyiségű, változatos levéltári iratanyagra is támaszkodik, így tekintélyes 

forrásbázison, számos helyi példán keresztül illusztrálva mutatja be az elűzetés 

                                                 
12 A kutatási eredmények válogatott bibliográfiáját lásd a forrás- és irodalomjegyzékben. 
13 Lásd Seewann 2008a. 96-100., Tóth Á. 2010. 25-27. 
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eseménytörténetét. Ugyanakkor a könyv a kitelepítés komplex folyamatát – a műben 

előforduló sokszor rendkívül egysíkú és egyoldalú, az akkor még hivatalos ideológiát tükröző, 

sommás megjegyzések mellett – a nemzetközi kontextusból kiragadva tárgyalja, és rejtve 

marad az önmagukban ábrázolt események belső összefüggés- és viszonyrendszere is.14 

Az elűzetések időszakában lezajlott események tabuk nélküli bemutatására 

vállalkozott munkájában a rendszerváltás hajnalán Zielbauer György (Zielbauer 1990). A 

kötet erénye, hogy a korábbi időszakra jellemző előítéletektől és ideológiai premisszáktól 

mentesen, a regionális és a megyei szintű különbségek figyelembevételével, számos adattal 

alátámasztva mutatja be a magyarországi németség történetét, és munkájába olyan tematikai 

újdonságnak számító eseményeket is beemel, mint a szovjet munkatáborokba történő 

elhurcolás, az itthon maradt magyarországi németek, illetve a Németországba kitelepítettek 

sorsa 1949-től 1955-ig, valamint a tiszalöki internálótáborban raboskodó német származású 

hadifoglyok kérdése. Viszont a szerző elsősorban szintén politikatörténeti aspektusból, 

nemzetállami perspektívából, a nemzetközi kontextus és a szerteágazó folyamat 

összefüggésrendszerének ismertetése nélkül, alapvetően leíró és nem elemző jelleggel 

tárgyalja az eseményeket.  

A kutatás mérföldkövének tekinthető Tóth Ágnes könyve (Tóth Á. 1993), amely úttörő 

módon először mutatja be a földreform, a belső népmozgások, a németek kitelepítése és a 

csehszlovák–magyar lakosságcsere ok-okozati összefüggéseit, a kényszermigráció komplex, 

szerteágazó és szövevényes folyamatát. A máig alapműnek számító monográfia, amely 

Magyarországon elsőként tárgyalta a kérdéskört annak nemzetközi kontextusában, valamint a 

mozgásterek és kényszerpályák relációjában, differenciáltan járja körbe a felelősség kérdését 

is. A Tóth Ágnes által képviselt megközelítési mód mindmáig modellértékkel bír, ezért a téma 

további kutatásának is irányt szabott.  

A legfrissebb összefoglaló munka Zinner Tibor tollából származik (Zinner 2004), 

amely elsősorban politikatörténeti, makrohisztorikus, a nagyhatalmak, a nemzetközi 

diplomácia, illetve a magyar politikai elit és az országos jogi szabályozás szemszögéből 

közelíti meg az elűzetés kérdését. A kitelepítés eseménytörténetét egyébként logikusan, hazai 

és nemzetközi összefüggéseiben, új forráscsoportok feldolgozásával bemutató kötetből 

viszont teljességgel hiányzik az elűzetés jelentős, sőt meghatározó gazdaság- és 

társadalomtörténeti aspektusainak bemutatása. Kifogásolható továbbá, hogy a szerző 

túlságosan is a Potsdam-legenda foglya, ezért az elűzetés kérdésében a mozgástér nélkülinek 

                                                 
14 A mű keletkezéstörténetéhez lásd Seewann 2008a. 95-97. 
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beállított magyar kormánnyal és politikai elittel szemben – meghaladott módon és más 

kutatások által már cáfolt tézis ellenére – belpolitikailag főleg az MKP, külpolitikailag pedig 

elsősorban a Szovjetunió és Csehszlovákia felelősségét hangsúlyozza, így szemléletmódja, 

ebből kifolyólag az események bemutatása és értelmezése is meglehetősen egysíkú.  

A rendszerváltás után – részben már az 1990 előtti kutatásokon alapuló – publikált 

művek nagy részére jellemző „tematikai sokszínűség és szemléleti pluralizmus”15 az utóbbi 

években tovább bővült. A magyarországi németség 1938−1950 közötti történetével 

kapcsolatban a legutóbbi években is folyamatosan születtek–születnek friss, újabb 

összefüggésekre rámutató, módszertanilag is újszerű, hiánypótló publikációk, amelyek jelzik 

a téma iránt továbbra is fennálló érdeklődést. Ezek egy része korábban már kutatott témákat 

dolgoznak fel újszerű megközelítéssel, kibővített módszertani elemekkel, szélesebb 

forrásbázison. Ebbe a kategóriába tartozik például a Bognár Zalán által szerkesztett kétnyelvű 

kötet, amely az 1944–45 fordulóján a Szovjetunió munkatáboraiba irányuló deportálások, a 

malenkij robot-nak is nevezett kényszermigráció történetét dolgozza fel, és amelyik a 

tanulmányok mellett tematikus visszaemlékezéseket és forrásdokumentumokat is közöl 

(Bognár 2009).  

Spannenberger Norbert német és magyar nyelven egyaránt megjelentetett, újszerű 

szemléletet tükröző, kiváló doktori disszertációjában a Volksbund szerepét értelmezi újra, és 

teljesen más megvilágításba helyezi a sokáig a kitelepítés egyik legfőbb legitimációs alapjául 

szolgáló kisebbségi egyesület tevékenységét (Spannenberger 2002a, 2005,). Vonyó Józseffel 

a kitelepítések 60. évfordulóján közösen megjelentetett publikációja az agrárreform és a 

nemzetiségpolitika relációjában világít rá az elűzetés komplex folyamatának egyes 

mozzanataira és alapvető összefüggéseire. A koalíciós pártoknak a kérdésben elfoglalt 

álláspontjainak történelmi előzményei, valamint a korabeli bűnbakképző propaganda 

működésének bemutatása mellett, a szerzőpáros nem a kontextusból kiragadva, hanem a 

nemzetközi, illetve a magyar kül- és belpolitika viszonyrendszerében tárgyalja a kitelepítési 

rendelet megszületéséig vezető utat (Spannenberger – Vonyó 2006). Spannenberger újabb 

munkái az elűzetés szellemi előzményeivel, ideológiai megalapozásával, a németek 

kitelepítést forszírozó politikai erők intellektuális hátterével foglalkoznak. Ez utóbbiak is 

fontos összefüggésekre világítanak rá, és új összefüggésrendszerbe helyezik a telepítési akció 

egyes mozzanatait, illetve az azzal kapcsolatos politikai döntéseket (Spannenberger 2009a, 

2009b).  

                                                 
15 Tóth Á. 2010. 24. 
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A fentebb már említett Gerhard Seewann egy korábbi német nyelvű publikációján 

alapuló magyar nyelvű tanulmányában ismételten rámutatott a brit diplomáciának a kelet-

közép- és délkelet-európai régióban élő német kisebbségek elűzésével kapcsolatos 

kezdeményező szerepére. Brit levéltári források alapján rekonstruálta a magyar kormány 

kezdeményező szerepét a hazai németség kitelepítését illetően, és ismét rámutatott 

magyarországi németek, illetve a csehszlovákiai magyarok 1945 utáni kényszermigrációjának 

szoros összefüggéseire (Seewann 2010).  

A Gerhard Seewann által vezetett Pécsi Tudományegyetem Történettudományi 

Intézetének keretein belül működő Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában 

Alapítványi Tanszék – amely a magyarországi németség történetéhez kapcsolódó kutatások 

első számú hazai szellemi műhelyének számít – munkatársa, Vitári Zsolt 2008-ban megvédett 

doktori disszertációjában alapvető és úttörőmunkának számító kutatásokat végzett a hazai 

németség második világháború évei alatt működő ifjúsági szervezetével, a Deutsche Jugend-

del (DJ) kapcsolatban (Vitári 2008). A szerző mélyrehatóan tanulmányozta annak történetét, 

szervezeti felépítését, hazai és külföldi kapcsolatait. Vitári egyik újabb publikációjában egy 

eddig még szintén kevéssé kutatott területet, a DJ szellemi–szervezeti előzményeit, az 1920-as 

és az 1930-as évek magyarországi német ifjúsági mozgalmát veszi górcső alá (Vitári 2009). 

Példaértékű az a helyi kezdeményezés, amelynek eredményeképpen a közelmúltban 

napvilágot látott egy kétnyelvű, Budaörs történetének 1944 és 1948 közötti eseményeit 

feldolgozó kötet (Grósz 2010). A kutatócsoport által kiadott mű kibővített forrásbázison, 

részben mikrotörténeti módszerekkel megírt tanulmányok, interjúk és dokumentumok 

segítségével differenciáltan mutatják be annak a településnek a sorsdöntő éveit, ahonnan a 

kitelepítés gyakorlati végrehajtása megindult.  

Üdítő tematikai újdonságot jelent Szenyéri Zoltán munkássága, amely 

interdiszciplináris megközelítésben, az etnikai földrajz módszereivel, empirikus kutatásokkal, 

regionális összefüggésben vizsgálja a dél-dunántúli németek múltját és jelenét (Szenyéri 

2008). A jövőben ugyanakkor szükséges lenne az eddigieknél még jobban megalapozni az 

effajta kutatások elméleti hátterét.  

Szintén új tematikai elemként jelent meg az elűzött németajkúak németországi 

integrációjának a vizsgálata, illetve a kitelepítésből illegálisan visszatértek sorsának a 

kutatása. Mayer János doktori értekezésében az észak-bácskai településekről a mai Baden-

Württemberg, Bayern és Hessen tartományok területére elűzött magyarországi németek 

társadalmi, gazdasági és kulturális integrációját vizsgálja (Mayer 2001). Rutsch Nóra a 

szovjet megszállási övezetbe telepített magyarországi németajkúak élet- és 
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munkakörülményeit, kultúra- és hagyományápolását, valamint beilleszkedési kísérleteit veszi 

górcső alá (Rutsch 2009). Tóth Ágnes a kitelepített, ámde visszaszökött–visszatért és 

Magyarországon 1950-ig jobbára a teljes illegalitásban élők motivációit és stratégiáit elemzi, 

levéltári dokumentumok, sajtóanyagok, de főleg tematikusan készített és kiértékelt 

életútinterjúkon keresztül (Tóth Á. 2008). Az elmúlt két évtized jelentős tudományos 

eredményei ellenére ugyanakkor elmondható, hogy a terület számos részkérdése még ma sem 

tisztázott teljes mértékben, ami a kutatások további folytatását indokolja. 

A feldolgozásokon, elemzéseken kívül rendkívül értékes forráskiadványok is 

születtek, és az ezekben közölt dokumentumok nagyban segítik a témával foglakozó 

történészek munkáját. Az első ilyen jellegű mű még az 1950-es években készült az NSZK-

ban. Az ún. bonni dokumentáció második kötete (Dokumentation 1956) a magyarországi 

németek sorsát tárgyalja, és írásos beszámolókat, levél- és naplójegyzeteket, interjúkat közöl a 

kitelepítéssel kapcsolatban. A kiadványhoz Johann Weidlein egy magyarul is megjelentetett 

(Weidlein 1996) „ellendokumentációt” készített, amely módszertani és tematikai hiányosságai 

ellenére értékes forrásokat közöl az 1930−1950 közötti időszakból. Ugyanez mondható el a 

Völgységből indult Hűségmozgalommal kapcsolatban készített forrásgyűjteményről (Kolta – 

Solymár 1994) is, mely alapvető jelentőségű dokumentumokat, de tendenciózus 

kommentárokat és egyértelmű – a weidleini felfogással ellentétes – politikai állásfoglalást 

tartalmaz.  

A kitelepítés politikai előkészítésének alaposabb tanulmányozásához 

megkerülhetetlenek a Tóth Ágnes által közzétett, a politikai felelősség és a morális 

megfontolások különböző aspektusait feszegető Bibó István-féle memorandumok (Tóth Á. 

1992.), de hasonló fontosságú a Zielbauer György által szerkesztett tematikus újságcikk-

gyűjtemény (Zielbauer 1996a) is, amelyben kronologikusan végigkövethető a hazai 

németséggel szemben folytatott sajtókampány, a bűnbakképzés folyamata. Alapvető 

összefüggések tárulnak fel az elűzetés legfontosabb legitimációs alapjául szolgáló Volksbund 

vezetőjének, a Basch Ferenc ellen lefolytatott per anyagát nyilvánosságra hozó kötetből 

(Seewann – Spannenberger 1999). Az utóbbi évek könyvterméséből kiemelkedik az 1941. évi 

népszámlálást lebonyolító Központi Statisztikai Hivatalnak (KSH) az elűzetésekben játszott 

szerepét taglaló dokumentumkötet (Czibulka – Heinz – Lakatos 2004), valamint a részben a 

KSH, részben az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában őrzött, a kitelepítéssel 

kapcsolatos dokumentumokat publikáló forráskiadvány (Bank – Őze 2005). Utóbbi komoly 

érdeme, hogy érdemben foglalkozik az 1945 után a magyarországi németek tömegeit érintő, 

ám mindeddig marginálisan kezelt internálások kérdésével is.  
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A német kisebbség 1938−1948 történelmének, a földreform és a telepítések, a 

csehszlovák–magyar lakosságcsere helyi vonatkozásaival, megyei–regionális aspektusaival az 

utóbbi évtizedekben szintén számos tanulmánykötet, évkönyv, monográfia stb. foglalkozott. 

Ezek közül a kutatási témánk szempontjából relevánsakra részletesen is kitérünk.  

A balfi németséggel csupán néhány publikáció foglalkozik. Ezek jobbára a második 

világháború alatti történésekre koncentrálnak (Szita Sz. 1998, 2008, Varga 2006, Zielbauer 

1984), illetve a kitelepítés időszakára vonatkozóan közölnek néhány adatot, alapinformációt 

(Fehér 1988, Kassai 2008, Zielbauer 1989). Így a kutatás során szinte kizárólag a primer 

forrásokra hagyatkozhattunk.  

Sopron tekintetében némileg kedvezőbb a helyzet. A soproni németség két 

világháború közötti történetével kapcsolatban nemrégiben két, levéltári kutatásokon alapuló 

publikáció is született (Stöckert 2006, Tóth I. 2004), amelyek prekoncepciók nélkül, korszerű 

szemléletmóddal, differenciáltan mutatják be a Trianon utáni helyi történések 

nemzetiségpolitikai aspektusait. A kitelepítés időszakával Fehér István és Zielbauer György 

fentebb említett munkái csak sporadikus információkkal szolgálnak, Hiller István tanulmánya 

pedig csupán vázlatnak tekinthető (Hiller 1989). A közelmúltban jelent meg Krisch András 

főlevéltárosnak a kitelepítés városi eseményeit levéltári forrásokon, a korabeli sajtóanyagon 

és az átélőkkel folytatott interjúkon alapulva feldolgozó monográfiája (Krisch 2006a). A 

kutatás során részben támaszkodtunk az alaposan és jól megírt munka eredményeire, viszont a 

csak az 1946-os évre fókuszáló művel szemben a vizsgálatot – a szerző által felhasználtnál 

szélesebb forrásbázison (újabb fondcsoportok, még több oral history, bővebb sajtóanyag) – 

kiterjesztettük az azt megelőző, és szintén sorsfordító 1945-ös, illetve az elűzetést követő 

1947–48-as esztendőkre is. Ezek vizsgálatát a korábbi kutatások figyelmen kívül hagyták, 

holott ezekben az években mutatkoztak meg leginkább a földreform és különböző 

(kényszer)migrációs folyamatoknak a város életére gyakorolt közvetlen hatásai.  

A dél-dunántúli, illetve a baranyai folyamatok tanulmányozásakor már lényegesen 

szerencsésebb helyzetben van a kutató, köszönhetően elsősorban a Baranya Megyei Levéltár 

munkatársainak (legfőképpen Füzes Miklósnak), akik a nyolcvanas évek elejétől igen komoly 

munkát végeztek a soknemzetiségű megye 1938−1948 közötti időszakának feltárása terén 

(lásd például Cseresnyés 1982, 1986, 1988a, Fehér 1996, Füzes é. n., 1980, 1986, 1988, 

1990, Szita L. 1986). A számos, az eseményeket megyei szinten bemutató tanulmány mellett 

– amelyek közül a legtöbb a mai módszertani, tematikai és szemléletbeli kritériumokat 

figyelembe véve is megállja a helyét – különösen értékesek a baranyai nemzetiségi ügyek 

1923 és 1950 közötti válogatott dokumentumait tartalmazó forráskiadványok (Füzes 2000, 
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2001, 2002). Ugyanakkor Nagynyárád viszonylatában csupán a faluból 1946-ban 

Németországba kitelepített Johann Häffner által írt, a kérdéskörrel kapcsolatban csak a 

legfontosabb tényeket közlésére szorítkoző Heimatbuch-jára (Häffner 1984) 

támaszkodhattunk. Ezért ebben az esetben főleg a levéltári kutatásokon alapuló – tanulmány 

formájában is megjelent (Gonda 2005) – diplomamunkánkra és további primer forrásbázison 

elvégzett vizsgálatokra hagyatkozhattunk.  

A legszerencsésebb helyzetben Bonyhád esetében van a kutató, köszönhetően több 

lelkes helytörténész kitartó munkájának, akik az 1938−1948 közötti helyi, völgységi és Tolna 

megyei történések számos mozzanatára derítettek fényt. Alapvető fontosságúak a Völgységi 

konferenciák előadásait tartalmazó tanulmánykötetek, amelyek a vizsgált korszak sok 

részkérdésére világítanak rá (Szita L. – Szőts 1991, 1996, 2001). Ugyanúgy megkerülhetetlen 

a bukovinai székelyek letelepítését végző Bodor György összefoglaló jelentését kommentáló 

forrásközlés (Kőhegyi – Tóth Á. 1994). Értékes információkat tartalmaznak és fontos 

(rész)kérdéseket járnak körbe Fehér István, Knabel Vilmos, Kolta László és Solymár Imre 

helytörténeti munkái (Fehér 1983, Knabel 1972, Kolta 1970, 1987, 1992, Solymár é. n., 1986, 

1987). László Péter alapvető összefüggéseket tár fel a németség kitelepítése, illetve a 

felvidékiek betelepítésének Tolna megyei vonatkozásainak tekintetében (László 2005, 2006), 

ugyanakkor a bonyhádi népességcsere tárgyában írt tanulmánya – bár az a megjelenése idején 

kifejezetten haladó gondolatokat, újszerű szemléletmódot és megállapításokat tartalmazott – 

mai mércével mérve nem mutatja be kellő mélységben e rendkívül összetett és szerteágazó 

folyamat különböző aspektusait (László 1987). Legújabban Szőts Zoltán tekintette át – a 

könyv formájában is megjelentetett – alapos doktori disszertációjában az 1944 és 1948 közötti 

bonyhádi, illetve völgységi népességmozgások főbb mozzanatait és következményeit (Szőts 

2007). Mindennek ellenére úgy gondoljuk, hogy az általunk megvizsgált és kiértékelt primer 

források segítségével, sikerült tovább árnyalnunk–differenciálnunk a Bonyhádon lezajlott 

kényszermigrációs folyamatokkal kapcsolatos képet. 
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2.   Nemzetállamok és kisebbségek. A téma nemzetközi összefüggései. 
 

2.1.   Bevezetés 

A kelet-, kelet-közép- illetve a délkelet-európai németek elűzetése és kitelepítése a második 

világháború végén és azt követő években szervesen illeszkedik abba az eseménysorba, mely a 

20. század folyamán végigvonult Európa történelmén. Ezt a jelenséget a történettudomány 

(elsősorban a nyugati történeti szakirodalom) az etnikai tisztogatás (ethnic cleansing, 

ethnische Säuberung) szakkifejezéssel jelöli, és egy olyan politika eszközeként határozza 

meg, amely telepítésekkel (melyek iránya és módja eltérő lehet), valamint a lakóhelyről 

történő elűzéssel különböző nemzetállami vagy hatalmi politikai célok elérésére törekszik.16 

Az ilyen politika végcélja az esetek döntő többségében az egységes, homogén nemzetállam 

megteremtése volt. Ezt a folyamatot viszont a fent említett makrorégió etnográfiai 

viszonyaiból kifolyólag kezdettől fogva konfliktusok kísérték. A nemzetek és nemzetállamok 

összeütközéseinek legfőbb vesztesei az ott élő nemzeti, etnikai vagy vallási kisebbségek 

voltak, kiknek ez egy-egy ilyen konfliktust kísérő háborúk alatt, illetve azok következtében 

gyakran jutott osztályrészül ki- vagy áttelepítés, elűzetés, deportálás, szélsőséges esetben 

népirtás. A „rövid 20. század”17 két végpontján is – mintegy szimbólumként – egy-egy, az 

etnikai tisztogatás körébe sorolható eseménysor áll: az első világháború lezárását követő 

európai konfliktusok, valamint a Balkánt lángba borító délszláv háború. Ennek a különböző 

típusú (kényszer)migrációs folyamatokkal kísért jelenségnek a gyökerei azonban egészen a 

19. századig nyúlnak vissza.18 

 Minden ember része egy nemzetnek, és minden nemzetnek egy államot kell alkotnia, a 

nemzetállamot – ez volt a 18. században megszülető új eszme, a nacionalizmus mindmáig 

ható alapgondolata. Az új idea, a nemzeti gondolat gyorsan népszerűvé vált és rendkívüli 

karriert futott be.19 Az egységes nemzet és az egységes nemzetállam, mint eszményképek 

                                                 
16 Lásd Beer 2002, Beer 2004a, Benz 2006, Flucht 2004, Lemberg 1992, Mann 2007, Naimark 2004, Seewann – 
Spannenberger 2005, Ther 2007. 
17 A fogalom eredtéhez lásd Hobsbawm 1995. 
18 Az értekezés nem foglalkozik sem ókori esetek bemutatásával (asszír, babilóniai, ógörög, római stb. példák), 
sem középkori-koraújkori (például keresztes hadjáratok, zsidó- és protestánsüldözések stb.), sem pedig Európán 
kívüli eseményekkel (az inkák és az asszírok, vagy az észak-amerikai indiánok szisztematikus irtása stb.). Lásd 
Lemberg 1992 és Naimark 2004. Bizonyos értelemben ezek a példák is az etnikai tisztogatás tárgykörébe 
esőknek tekinthetők, azzal a lényeges különbséggel, hogy ezen események fő mozgatórugója nem a modern 
értelemben vett nacionalizmus volt. Jelen fejezetben földrajzilag Európára, kronológiailag a 20. század első 
felének történéseire koncentrálok. 
19 A nacionalizmus elméletéhez és történetéhez lásd Anderson 1996, Gellner 1991, Hobsbawm 1991, Kunze 
2005, Langewiesche 2000 és 2004, Romsics 1998, Schulze H. 1994, Sundhausen 2004, Wehler 2001 valamint 
Weichlein 2006. 
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teremtő erejét mi sem bizonyítja jobban, hogy döntően ezek váltak a 19. és a 20. század 

társadalmi és politikai mozgalmainak alapköveivé. A nemzetnek, mint „elképzelt 

közösségnek” (imagined community), kulturális produktumnak,20 társadalmi konstrukciónak21 

különleges vonzereje abban rejlett, hogy tagjai számára megadta a részvétel (participáció) és 

az egyesülés, beilleszkedés (integráció) lehetőségét.22 A participáció részvételi, 

közreműködési lehetőséget jelentett az új típusú, modern berendezkedésű, a 

hatalommegosztás, az alkotmányosság, az alapjogok és a tulajdon garanciális védelmének 

elvein nyugvó (nemzet)állam polgárai számára. Az integráció azzal kecsegtetett, hogy az 

egyén egyenjogú polgár(társ)ként csatlakozhat és tartozhat az egységes nemzethez. A nemzet, 

illetve nemzetállam participációs és integrációs ígéretéhez azonban szinte minden esetben 

agresszió is párosult.23 A nemzetek születését a 19 század folyamán sokszor kísérte vér és 

erőszak; a nemzetállamok a 20. században is gyakran voltak háborúk gyermekei. A mai 

Európa államai jelen formájukban – kevés kivétellel – erőszakos integrációs vagy szecessziós 

(elszakadási) folyamatok eredményeként jöttek létre. „Elhatárolódás a szomszédokkal 

szemben, az ellenségeskedés és a harc” – kezdettől fogva ezek voltak azok a tényezők, 

„amelyeken keresztül az európai szomszédok rátaláltak önmagukra.”24 

 Az elhatárolódás azonban, amelynek révén egy nemzet önmagára talált és önmagát 

meghatározta, nem pusztán kifelé, a „szomszédok felé” irányuló törekvés volt. A nemzeti, 

illetve nemzetállami ideológia „Janus-arcúsága”25 abban áll, hogy a külső elhatárolódás 

mellett létezik egy belső, befelé irányuló is. Ennek értelmében azokra, akik bizonyos 

kritériumok alapján nem számítottak az államalkotó nemzet részének, a meghatározó többség 

szerint mint idegen, oda nem tartozó elemekre tekintett. A 19 század második felétől, a 

nemzetfogalom etnicizálódásával egyre jobban érvényesültek azok a tendenciák, amelyek a 

nemzet és az állam fogalmát azonosítani kívánták. Különösen a magukat egyetlen államalkotó 

nemzetként meghatározó nemzetek és nemzetállamok hajlottak arra, hogy a területükön élő 

nemzeti, etnikai és vallási kisebbségek létezését negligálják, esetleg megszűntessék. Ezáltal 

ugyanis elhárult az akadály a nemzeti önrendelkezés elvén nyugvó legitimációs igényük elől, 

hiszen minél egységesebb, homogénabb egy nemzetállam lakossága, a voltaképpeni nemzet, 

az annál kevésbé vonható kétségbe az állam létjogosultsága, és annál csekélyebb a 

                                                 
20 Anderson 1996. 14. 
21 Langewiesche 2004. 20. 
22 Beer 2004a. 9. 
23 Langewiesche 2000. 35-54. 
24 Schulze H. 1994. 190. A német nyelvű szöveg fordítását itt és a továbbiakban a szerző végezte. 
25 Beer 2004a. 10. 
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szomszédos államok–nemzetek részéről fenyegető irredentizmus veszélye.26 A 

nemzetállamok ilyen igénye és az etnikai realistások között azonban – különösen a kelet-, 

kelet-közép- és a délkelet-európai régióban – gyakran komoly ellentmondás feszült. Ezek 

feloldására a 19. és a 20. század folyamán két stratégia kínálkozott: az államhatárok idomítása 

az etnográfiai adottságokhoz, vagy ennek a fordítottja, az etnikai viszonyok szinkronba 

hozása az államhatárokkal.27 A második esetben a magukat egységes nemzetállamnak 

deklaráló országok előszeretettel nyúltak a különböző homogenizációs intézkedések széles 

spektrumához. Ezek katalógusa a tudatos és célzott nyelvi-kulturális asszimilációs politikától 

a lakosságcserén, a telepítéseken, elűzetéseken és deportálásokon át egészen a genocídiumig, 

a nemzeti, etnikai és vallási kisebbségek fizikai megsemmisítéséig tartott.28 A nacionalizmus 

„volt egész generációk várakozásainak és reményeinek megtestesítője, akik a nemzetállamban 

személyes ideáljaik beteljesedését látták, és [a nacionalizmus – G.G.] vált egész népek 

rémálmává, akik a nacionalista fanatizmus következtében veszítették el szabadságukat és 

szülőföldjüket”.29 

A nemzeti homogenizációs programok megvalósításához azonban az ideológiai 

alapokon túl a modern állam végrehajtási apparátusára is szükség volt.30 „Az a tény, hogy 

modern szuverén állam, képtelen tolerálni a határain belül élő nagy kisebbségeket, olykor 

asszimilációs programokhoz és néha etnikai tisztogatásokhoz vezet – a politikai viszonyoktól 

és a történelmi kontextustól függően”.31 Az etnikai tisztogatások megtervezésért elsősorban a 

modern államok politikai elitjei voltak felelősek, amelyek a végrehajtás során 

támaszkodhattak az állam-, esetleg pártapparátusra, a rendőrségre, a katonaságra, olykor 

paramilitáris alakulatokra, a közvélemény-formáló sajtóra és hírközlésre, valamint az ezek 

által manipulált lakosság többségi, az „államalkotó” nemzethez tartózó részére. A 20. századi 

Európában végrehajtott etnikai tisztogatásoknak van három különösen figyelemreméltó 

vonása: 1. A drasztikus nemzeti homogenizációs programok, vagyis az etnikai tisztogatások 

nem pusztán a totalitárius és autoriter rendszerek sajátjai voltak. Éppen a német kisebbségek 

második világháború utáni elűzése és kitelepítése példa arra, hogy a hozzájuk tartozók 

„lakóhelyükről történő kimozdítását” többek között demokratikus hatalmak (jelesül Nagy-

Britannia és az Egyesült Államok) is támogatták, illetve egyébként demokratikusnak tartott 

                                                 
26 Sundhausen 2004. 76. 
27 A két megoldás természetesen nem mindig jelentkezett vegytisztán; gyakran alkalmazták ezek kombinációját 
is. 
28 Lásd Beer 2004a. 10-11., Naimark 2004. 10-14., Romsics 1998. 363-371. és Sundhausen 2004. 81. 
29 Theodor Schieder német történész megállapításait idézi Beer 2004a. 9.  
30 Naimark 2004. 10-20. 
31 Uo. 17.  
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politikusok (pl. Edvard Beneš, Stanisław Mikołajczyk) tervezték meg és hajtották végre.32 2. 

Az etnikai tisztogatás kategóriájába tartozó kényszermigrációs folyamatok gyakran 

kapcsolódtak „rendkívüli,” azaz háborús, (vagy közvetlenül háború utáni) kaotikus, átmeneti 

állapotokhoz. A háború lehetővé tette, hogy egy-egy kisebbséggel leszámoljanak anélkül, 

hogy az események különösebb nyilvánosságot kaptak volna. Ezek ugyanis a háborús 

körülményekkel és eseményekkel viszonylag egyszerűen elpalástolhatók, különböző stratégiai 

célokra való hivatkozással pedig könnyen legitimálhatók voltak.33 3. Az etnikai tisztogatások 

nem pusztán etnikai célokat követtek. A hatalmi, stratégiai és nemzetpolitikai célkitűzésekhez 

gyakran gazdasági és szociális aspektusok is párosultak. A telepítéseket, elűzéseket, 

deportálásokat gyakran kísérte rablás és fosztogatás, illetve államilag szankcionált 

vagyonelkobzás és a földreform.34 Az etnikai tisztogatásokat véghezvivő nemzetállamok 

ugyanis az elűzöttek, kitelepítettek, deportáltak stb. vagyonának újraelosztásával sokszor a 

saját gazdasági és szociális problémáikat is megpróbálták orvosolni.35 

 

2.2.  Népességcsere, át- és kitelepítések, elűzetés, deportálás, népirtás. Nemzeti 

homogenizáció Európában, a 20. század első felében. Koncepció és gyakorlat. 

 

2.2.1.   Etnikai tisztogatások a Balkánon 
 
A nacionalizmus ideológiájának elterjedése következtében a balkáni népek (görögök, szerbek, 

románok, bolgárok, albánok stb.) legfőbb céljai között szerepelt, hogy megteremtsék saját, 

egységes és szuverén nemzetállamukat. A 19. század második felére a térséget uraló, ám 

folyamatosan gyengülő és súlyos belső problémákkal küzdő Oszmán Birodalom egyre 

kevésbé tudta kontrollálni a Balkán-félsziget népeinek önállósodási-elszakadási törekvéseit. A 

homogén nemzetállamok megalakítása azonban már csak azért is problémákba ütközött, mert 

a Balkánon nem léteztek határozott etnikai választóvonalak, sőt a térségre kimondottan a sok- 

és vegyes nemzetiségű, multikonfesszionális régiók és települések voltak a jellemzők.36 Az 

                                                 
32 Uo. 22-27., 139-174., 231-248. Lásd még Brandes 2001, Mann 2007, Seewann 2000b, Zayas 1986.  
33 Naimark 2004. 234-237. 
34 Az ilyen típusú utilitarista megfontolások érvényesülésére különösen jó példa a zsidóság deportálása a 
második világháború alatt, illetve a németek kitelepítése 1945 után. Ezek magyarországi vonatkozásaira lásd 
Gerlach – Aly 2002, Spannenberger – Vonyó 2006 és Tóth Á. 1993. 
35 Naimark 2004. 139-174., 241-243. 
36 Sundhausen 2004. 69-80. 
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1877–78-as orosz–török háborút37 ténylegesen lezáró 1878-as Berlini kongresszus38 már 

rendelkezett a vallási (és nem etnikai!) kisebbségek védelméről.39  

 Az első40, majd a második Balkán-háború41 alatt és után a történelem folyamán 

először jelent meg a homogén nemzet és nemzetállam ideológiájából táplálkozó, modern 

értelemben vett és már akkor nagyban gyakorolt etnikai tisztogatás. A harci eseményekkel 

párhuzamosan zajlottak, illetve azokat követék a kényszerű átkeresztelkedések, 

névváltoztatások, elüldözések és mészárlások.42 A különböző nemzetállamok hadseregei 

kegyetlenül bántak az idegenként definiált civil lakossággal. A népesség azon részét, mely 

nem illet a formálódó nemzetállami struktúrák közé, kormányaik egyetértésével elüldözték 

vagy legyilkolták. Mindez különösen kegyetlenül érintették Trákia, Macedónia és Koszovó 

lakosságát.43 A második Balkán-háborút lezáró bukaresti egyezmény tárgyalásakor merült fel 

először a nemzetközileg szankcionált népességcsere gondolta a fiatal balkáni nemzetállamok 

között, a nagyobb etnikai homogenitás érdekében. Jelenlegi ismereteink szerint az 1913. 

szeptember 29-én, Bulgária és az Oszmán Birodalom képviselői között aláírt konstantinápolyi 

szerződés volt az első nemzetközileg szankcionált bilaterális népességcsere-megállapodás a 

modernkori történelemben.44 Az egyezmény ugyanakkor nem volt kötelező erejű, a népcserét 

csak fakultatív alapon írta elő,45 és az érvényessége csupán egy 15 km-es határ menti sávra 

terjedt ki.46 A példa azonban ragadósnak bizonyult: 1914 májusában, a kis-ázsiai 

görögüldözések tapasztalatai nyomán már Görögország képviselői is tárgyaltak az Oszmán 
                                                 
37 Az 1877 áprilisától 1878 januárjáig tartó háborúban az Oszmán Birodalom totális vereséget szenvedett a 
balkáni népek által is támogatott Oroszországtól. A háborút lezáró békét 1878. március 3-án írták alá San 
Stefanóban. Lásd Ormos – Majoros 1998. 158-159. 
38 A Berlin kongresszust a San Stefanó-i békeszerződés kitételeivel elégedetlen európai nagyhatalmak 
nyomására hívta össze Otto von Bismarck, német birodalmi kancellár. Az 1878. június 13-tól július 13-ig tartó 
diplomáciai találkozón újratárgyalták a vitatott békeszerződés területi vonatkozásait. Lásd Ormos – Majoros 
1998. 159-161., Romsics 1998. 133-139. 
39 Az első nemzetközi szerződésben szankcionált kisebbségvédelmi kitétellel kapcsolatban lásd Sundhausen 
2004. 82-83. továbbá Seewann 2000. 185. 
40 Az első Balkán-háborúban (1912. október 8. – 1913. május 30.) a Balkán-szövetség tagja, Bulgária, Szerbia, 
Görögország és Montenegró, győzelmet arattak az Oszmán Birodalom felett, amely a konfliktust lezáró londoni 
egyezmény értelmében elveszítette európai területeinek nagy részét. 
41 A második Balkán-háborút (1913. június 29. – augusztus 10.) területi viták miatt vívta Bulgária Szerbiával, 
Görögországgal, Romániával és az Oszmán Birodalommal. A konfliktus, melyet a bukaresti egyezmény zárt le, 
Bulgária vereségével végződött. A Balkán-háborúk hátteréhez, eseménytörténetéhez lásd bővebben Ormos – 
Majoros 1998. 200-203., Niederhauser 1999, Romsics 1998. 142-148. 
42 Sundhausen 2004. 82-84. 
43 Lásd Janjetović 2003a. 154. 
44 Sundhausen 2004. 85. Az individuális alapú optálási joggal ellentétben, amely a nemzetközi kapcsolatokban a 
vesztfáliai béke óta gyakorlat volt, a szerződés nóvuma abban állt, hogy két szuverén állam kollektíven cserélte 
ki egymással népessége egy részét. 
45 A legújabb kutatások szerint a mintegy 48.500 törököt és 46.500 bolgárt érintő megállapodás jórészt csupán 
legalizálta a korábban kölcsönösen végrehajtott törvénytelen elűzéseket. Az egyezmény végrehajtása során a 
határ menti falvak teljes lakosságát kicserélték. Lemberg 1992. 28. 
46 Ennek a határ menti sávnak a szélességét tolta ki egy pótlólagos, 1914. október 15-én kötött bolgár-török 
szerződés. Sundhausen 2004. 85. 
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Birodalommal egy kölcsönös lakosságcsere – korabeli szóhasználattal a „kölcsönös önkéntes 

emigráció” – lehetőségéről. A Szmirnában (ma Izmír) folyó tárgyalások azonban (akkor még) 

nem vezettek eredményre,47 majd az első világháború alatt a már zajló lakosságcserék is 

leálltak.48 

 

2.2.2.   A lausanne-i modell 
 
George A. Montandon svájci antropológus és néprajztudós, 1915-ben publikált egy 

tanulmányt, amely a kisebbségi kérdésből fakadó problémák megoldására tett javaslatot.49 

Montandon abból indult ki, hogy a különböző típusú kisebbségek egyrészt bizonytalansági 

tényezőt jelentenek a homogenitásra törekvő nemzetállamok számára, másrészt zavaróan 

hatnak a nemzetállamok bilaterális kapcsolataiban. Ezért azt javasolta, hogy a „zavaró” 

kisebbségi népcsoportokat telepítsék át vagy ki az anyaországba, illetve kölcsönösen cseréljék 

ki őket a két ország között. Montandon érvelése szerint csakis az ily módon végrehajtott 

„masszív átültetésekkel” (eredetiben: transplantation massive) lehet elérni a kívánt 

nemzetállami homogenitást, kiküszöbölni az országok közötti konfliktuspotenciált és 

megteremteni az európai békét.50 Nem telt el sok idő, és Montandon elméletét a gyakorlatban 

is alkalmazni kezdték. Az első világháborúban az Oszmán Birodalom a központi hatalmak 

oldalán vett részt, amely 1918-ban az antanttal szemben elveszítette a háborút. A győztes 

hatalmak és az Oszmán Birodalom képviselői 1920. augusztus 10-én írták alá a világháborút 

lezáró békemegállapodást Sévres-ben. A békediktátum megfosztotta az Oszmán Birodalmat 

területei nagy részétől; többek között az első világháborúban győztes Görögországnak ítélte 

Kelet-Trákiát, valamint a kis-ázsiai partvidék egy jelentős szakaszát Szmirna központtal. A 

sévres-i békeszerződés pontjai ellen azonban Anatóliában széles körű török nemzeti 

mozgalom bontakozott ki, és Musztafa Kemal tábornok vezetésével hadműveleteket indítottak 

az antant csapatai és szövetségeseik ellen. A török függetlenségi, más néven felszabadítási 

háborút siker koronázta: a török katonai sikerek következtében a nyugati hatalmak 

kénytelenek voltak revízió alá venni a már megkötött békét. Így került aláírásra 1923. július 
                                                 
47 Pontosabban a görög és a török fél 1914. július 5-én aláírt egy szerződést Macedónia és Epirusz muzulmán, 
illetve Trákia és Nyugat-Anatólia hellén lakosságának kicseréléséről, ám az első világháború miatt elmaradt a 
szerződés ratifikációja és végrehajtása. Lásd Seewann 2000b. 185. 
48 Lemberg 1992. 28. Érdekes adalék, hogy ezek a szerződések a lakosságcseréket hol még vallási (muzulmánok, 
ortodoxok), hol viszont már etnikai (bolgárok, görögök, törökök) alapon definiálták. 
49 A tanulmányról Lemberg 1992. 27-28. 
50 Természetesen a kisebbségi-nemzetiségi kérdés megoldására már a korban is számos elgondolás és koncepció 
létezett. Olyanok is akadtak, amelyek pozitív szemszögből közelítették meg a problematikát és különböző 
autonómia-modelleket (kulturális, területi stb.) vázoltak fel megoldási javaslatként. Mindazonáltal a gyakorlat 
azt mutatta, hogy a valóságban – kevés kivétellel – sokkal inkább a kisebbségi csoportokat negatívan érintő 
alternatívák érvényesültek. 
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24-én a török szempontból lényegesen kedvezőbb lausanne-i békeszerződés, amely számos 

más kitétele mellett garantálta az immáron nemzetállami alapon definiált Törökország mai 

határait.51  

A török függetlenségi háború a görög–török konfliktusban tetőzött.52 A harci 

eseményeket itt ugyanis nagy volumenben végrehajtott etnikai tisztogatások kísérték. A 

győztes antanthatalmak oldalán harcoló görög csapatok a sévres-i békeszerződésben 

ténylegesen Görögországnak ítélt területek birtokba vétele során elüldözték, illetve 

lemészárolták a török civil lakosságot. 1921/22 folyamán, amikor a török egységek 

kiszorították a görög inváziós hadsereget, annak erőszakos tetteit szintén a visszamaradó civil 

lakosságon bosszulták meg. A kis-ázsiai és a trákiai görögök elűzése emberéletek tízezreit 

követelte. A menekültáradatot látva, valamint a kényszermigráció szervezett keretek közé 

szorítása érdekében a Népszövetség53 menekültügyi biztosa, a norvég származású Fridtjof 

Nansen, népességcsere-megállapodás aláírására szerette volna rábírni a már 1922 novembere 

óta Lausanne-ban tárgyaló feleket. Nansen meg volt győződve arról, „hogy a Közel-Kelet 

vegyes népességű területeinek megszűntetése a Közel-Kelet valódi megbékéltetéséhez fog 

vezetni. (…) A súlyos gazdasági helyzetet, melyet a múltban lefolyt nagy népesség-mozgások 

eredményeztek, a lakosságcserével lehet a leggyorsabban és leghatékonyabban kezelni”.54 

Kemény tárgyalások után, brit nyomásra, a felek végül 1923. január 30-án írták alá a görög-

török lakosságcseréről szóló konvenciót, amely része lett a július 24-ei lausanne-i 

békeszerződésnek. A konvenció, amely lakosságcserévé szépítette és jobbára utólagosan 

szankcionálta a már végrehajtott elűzéseket, minőségi- és mennyiségi ugrást jelentett az egy 

évtizeddel korábban hasonló tárgyban megkötött szerződésekhez képest. Ugyanis kötelezően 

előírta minden görög és török áttelepülését, csupán Isztambul és két égei-tengeri sziget 

ortodox, illetve Nyugat-Trákia muzulmán lakossága részesült kivételben. Ahol a lakosság 

                                                 
51 Az 1920 áprilisában Ankarába összehívott Nagy Török Nemzetgyűlés elnökévé választotta Musztafa Kemalt, 
aki az általa vezetett függetlenségi háborúban meghátrálásra kényszeríttette az angol, francia, örmény és görög 
csapatokat, 1922-ben eltörölte a szultanátust, majd a lausanne-i szerződés aláírása után 1923. október 29-én 
kikiáltotta a Török Köztársaságot. Musztafa Kemal Atatürk ezt követően mélyreható nyugati típusú társadalmi és 
politikai reformokba kezdett, amelyekkel megteremtette egy modern, szekuralizált, Európa felé orientált állam 
alapjait. Lásd Flesch 2004. 
52 Uo. 139-288. 
53 A Népszövetség az első világháború után 1919-ben Woodrow Wilson amerikai elnök javaslatára felállított, 
Genfben székelő nemzetközi szervezet volt (ténylegesen 1920. január 20-án kezdte meg tevékenységét), 
melynek elsődleges céljai között a béke fenntartása, a nemzetközi konfliktusok diplomáciai úton történő 
rendezése szerepelt. 
54 Idézi Lemberg 1992. 28. Az angol nyelvű szöveget itt és a továbbiakban Németh Áron fordította. 
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még nem menekült el, ott kényszerrel hajtották végre az áttelepítést.55 Másfelől a 

Népszövetség égisze alatt megkötött, a nemzetközi közösség és által szentesített konvenció 

egyfajta szemléletváltást is tükrözött.56 Amint az Nansen előterjesztéséből is kitűnik, a 

nemzetközi politikában előtérbe került az a nézet, hogy az etnikailag-vallásilag vegyes 

lakosságú területek felszámolása lakosságcsere útján, vagyis a kisebbségi kérdés mint a 

bilaterális kapcsolatokban zavart okozó tényező megszűntetése, hozzájárulhat az európai béke 

megteremtéséhez.57 Montadon gondolatai termékeny talajra hullottak. A lausanne-i konvenció 

óriási áldozatok árán,58 de valóban jelentősen hozzájárult Görögország és Törökország59 

homogén(ebb) nemzetállammá válásához. A két állam konfliktusának gyökereit azonban nem 

irtotta ki. A „lausanne-i megoldás”, amelyet az európai közvélemény túlnyomórészt sikerként 

értékelt, precedenst teremtett, és utóbb mint pozitív példára hivatkoztak rá. Így a konvenció 

mintegy modelljévé, prototípusává vált azon későbbi egyezményeknek, amelyek a kisebbségi 

kérdés telepítésekkel, lakosságcserével kívánták megoldani.60 Csak kevesen osztották Lord 

Curzon brit külügyminiszter aggodalmait, aki a kényszer-lakosságcserével kapcsolatban a 

következőket vette papírra: „igazán rossz és elvetemült megoldás, amelynek az árát a világ 

száz éven át fogja fizetni”.61 Szavai sajnos csakhamar beigazolódtak. 

 

2.2.3.   A kisebbségi kérdés kezelése az első világháború után 
 
Az első világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések62 átrajzolták Európa térképét. A 

békekonferencia az Egyesült Államok elnöke, Woodrow Wilson által meghirdetett 

                                                 
55 Seewann 2000b. 185. és Sundhausen 2004. 86. Az nemzetállami ideológia által puszta tárgyakká degradált 
emberek számára nem volt alternatíva a helyben maradás. A lakóhelyhez való jog, az évszázadok során kialakult 
tradicionális struktúrák megtartása nem volt döntő érv a nemzeti homogenitás megteremtésével szemben. 
56 A dolog pikantériája, hogy a kisebbségvédelem platformján álló Népszövetség egy olyan megállapodást hozott 
tető alá, melynek célja éppenséggel bizonyos kisebbségi csoportok felszámolása volt. 
57 Lemberg 1992 28. 
58 A mintegy 1.200.000 ortodox görög és 430.000 moszlim török – akiket szülőföldjükről pusztán egy 
kézipoggyásszal üldöztek el – évtizedes fájdalmas folyamat során nagy megpróbáltatások közepette tudott 
integrálódni új hazájában. Lásd Naimark 2004. 29-76. 
59 Törökország már a népességcsere-egyezmény megkötését megelőző mészárlások, elüldözések előtt 
végrehajtott egy még drasztikusabb etnikai tisztogatást a birodalom ázsiai felében: az örmény népirtást. Az 1908-
ban hatalomra jutott nacionalista ifjútörök mozgalom 1918-ig tartó uralma alatt már 1909-ben sor került egy 
örmény ellenes pogromra, amelyeknek becslések szerint mintegy 300.000 örmény esett áldozatul. Az előre 
eltervezett és szisztematikusan végrehajtott népirtás 1915 áprilisában vette kezdetét, amikor is a többnyire 
Isztambul környékén, illetve Kelet-Anatóliában élő örmények nagy részét az ellenséges Oroszországgal való 
kollaboráció vádjával Mezopotámiába és az észak-szíriai sivatagba deportálták. A kegyetlenkedések 1921/22-ig 
tartottak. E brutálisan végrehajtott etnikai tisztogatásnak független becslések szerint mintegy 800.000 – 
1.400.000 örmény esett áldozatul. A hivatalos török álláspont a mai napig nem ismeri el az eseményeket 
népirtásnak. Benz 2006. 54-70., Flesch 2004. 108-124. 
60 Sundhausen 2004. 88-89. 
61 Idézi Lemberg 1992. 28.  
62 A győztes antanthatalmak 1919. június 28-án Versailles-ban Németországgal, 1919. szeptember 10-én Saint-
Germain-ben Ausztriával, 1919. november 27-én Neuilly-ben Bulgáriával, 1920. június 4-én Trianonban 
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önrendelkezési jog kétségtelenül szépen hangzó elvét messzemenően alárendelte a győztes 

államok hatalmi, politikai, stratégiai és egyéb érdekeinek. Bár a világháború, illetve az azt 

lezáró békék következtében eltűntek a nagy, többnemzetiségű birodalmak – az Osztrák-

Magyar Monarchia, a cári Oroszország és az Oszmán Birodalom –, a nemzeti és etnikai 

kisebbségek problematikáját a Párizs környéki békék sem oldották meg. Hiába rögzítettek 

békeszerződések 20.000 kilométernyi új határt Európában, hiába vált mintegy 80 millió 

ember egy új állam polgárává anélkül, hogy elhagyta volna lakóhelyét, a kelet-, kelet-közép- 

és délkelet-európai régió etnográfiai sajátosságaiból (nemzetiségi szigetek és szórványok, 

vegyes nemzetiségű régiók és települések) kifolyólag csekély volt azon országok száma, 

amelyekben az államalkotó nemzet tagjainak aránya meghaladta volna a 90%-ot.63 Másrészt 

az említett régióban található valamennyi ország államalkotó nemzetének élt diaszpórája egy 

vagy több idegen állam területén, így élt például 8,3 millió birodalmon kívüli német 13, és 

mintegy 3,2 millió határon túli magyar 4 idegen országban. 

A problémát érzékelve a párizsi békekonferencia megalkotta a nemzetközi 

kisebbségvédelem rendszerét, amely a diplomáciában új eszköznek számított.64 Ez a 

gyakorlatban azt jelentette, hogy a kelet-közép- és délkelet-európai államokat 

kisebbségvédelmi garanciákat biztosító szerződések aláírására kötelezték. A legelső állam, 

amellyel a győztesek aláíratták kisebbségvédelemi szerződést, Lengyelország volt. Őt követte 

a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság, Csehszlovákia, Románia, Görögország, Ausztria, 

Magyarország, Bulgária és Törökország. A területeiken élő „faji-, etnikai- és vallási 

kisebbségeket”65 pedig egyéni kisebbségi jogok illeték meg.66 A szerződésben foglaltak 

betartására a Népszövetség felügyelt, a sérelmek előadásának, a problémák megvitatásának 

fórumai az Európai Nemzetiségi Kongresszusok voltak.67 Tekintettel viszont arra, hogy a 

Genfben székelő nemzetközi szervezet szankcionálási eszköztára meglehetősen korlátozott 

volt, egy ország területén élő nemzetiségi csoport, illetve a hozzá tartozó egyének lehetőségei 

végső soron az adott állam politikai gyakorlatától függtek.68 Mivel az első világháború után 

létrejött nemzetállamok saját megalakulásukat vágyaik-ideáik beteljesüléseként élték meg (ez 

alól a vesztes országok természetesen kivételt képeztek, de az állítás – más okból ugyan – az ő 

esetükben is igaz), ezért a kisebbségvédelmi szerződéseket kéretlenül rájuk oktrojált 
                                                                                                                                                         
Magyarországgal, 1920. augusztus 10-én Sévres-ben Törökországgal kötötték meg a békeszerződéseket. A 
párizsi békekonferenciáról, illetve az ott megkötött békékről lásd Ormos – Majoros 1998. 251-269. 
63 A versailles-i rendszer regionális vonatkozásaival kapcsolatban lásd Ádám 2004. 
64 Lásd Galántai 1989, Romsics 1998. 193-232. 
65 A szerződések e három fajta kisebbségről rendelkeznek. Lásd Beer 2002. 8. 
66 Lásd Eiler 2009, Lemberg 2004. 
67 Ezek magyarországi vetületéről lásd Eiler 2007. 
68 Lemberg 2004. 109-112. 
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kötelezettségként, frissen elnyert szuverenitásuk megsértéseként értelmezték.69 A Kelet-

Közép- és Délkelet-Európa új nemzetállamaiban berendezkedő politikai rendszerek – amelyek 

közül jó néhányban jelentek meg fokozatosan autoriter, illetve diktatórikus vonások70 – 

asszimilációs politikát folytattak (kivéve Észtországot, amely mintaszerűen járt el a 

kisebbségeivel).71 A nagyobb nemzeti homogenitást célzó asszimilációs, a kisebbségek 

beolvasztására irányuló törekvések eszközévé vált például a nyelv-, az iskola- és a 

gazdaságpolitika, a földreform. Általános jelenséggé vált a „szlovakizáció” és a 

„románosítás”, a „polonizáció” és a „magyarosítás” stb. Az utólag sokat és joggal kritizált 

kisebbségvédelmi rendszer alternatívája a 1930-as évek második felétől azonban egy olyan 

politika lett, amelynek dinamikáját és szabályait Adolf Hitler határozta meg.72 A náci diktátor 

annak a „versailles-i rendszernek” a „szétzúzására” törekedett, amely többek között a 

kisebbségvédelem intézményét is megalkotta. A „Führer”-nek saját elképzelései voltak a faji-, 

etnikai- és vallási kisebbségek kérdésének megoldására. Ezek spektruma a határkiigazítástól, 

a montandoni gondolatok gyakorlati alkalmazásán át, a népirtásig terjedt. 

 

2.2.4.   Népességmozgások a Szovjetunióban 
 
Mielőtt azonban a náci diktátor hozzálátott volna etno-, faji és népességpolitikai 

elképzeléseinek megvalósításához, Joszif V. Sztálin, kommunista diktátor, nála jóval 

korábban alkalmazni kezdte a telepítések és deportálások gyakorlatát. Bár a Szovjetunió 

hatalmas területén belül végrehajtott kényszermigrációk nem kizárólag és nem is minden 

esetben szolgáltak pusztán etnikai célokat, ezen intézkedések gyakran irányultak egy jól 

körülhatárolható nemzeti, etnikai vagy vallási kisebbség ellen, még ha a motivációik sok 

esetben eltérőek is voltak.  

Egész népcsoportok országon belüli „mozgatására” azonban korábbról, a cári 

Oroszország időszakából is találunk példát. 1915 májusa után, miután a központi hatalmak 

csapatai sikeres offenzívát hajtottak végre Galíciában, és megtörtént a gorlicei áttörés, a 

Volhíniában és a környező területeken élő németeket és zsidókat, mintegy 210.000 embert, az 

ország belsejébe szállították.73 Hasonló deportálásokra került sor az orosz megszállás alatt 

                                                 
69 Lásd Eiler 2009. 182-183., Lemberg 2004. 101-102. 
70 Lásd Zeidler 2003. 
71 Eiler 2009. 188-193., Lemberg 2004. 110-114. 
72 Találóan jellemezte a Népszövetség égisze alatt működő nemzetközi kisebbségvédelem rendszerét Hans 
Lemberg úgy, ahogyan Churchill egyszer állítólag a demokráciát: egy olyan intézmény, amely bár sok 
hiányosságot mutat, ám még így is a létező alternatívák legjobbika. Lásd Lemberg 1992. 29. 
73 A Kelet-Poroszországban élő birodalmi német civil lakosság körében már 1914-ben, az orosz benyomulást 
követően sor került deportálásokra. 
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álló lengyel területeken, ahol az érintettek elsősorban szintén zsidók és németek voltak, de ez 

a sors várt a kaukázusi front közelében élő muzulmán lakosságra is.74 A kutatók becslései 

szerint az orosz hatóságok az első világháború alatt összesen mintegy 1,4 millió embert 

telepítettek (jórészt kaotikus és embertelen körülmények között) a birodalom keleti 

területeire.75  

 A Szovjetunió megalakulása (1922), majd különösen Sztálin hatalomra jutása és 

hatalmának megszilárdulása után, az 1920-as években folytatódtak a kommunista birodalom 

területén élő népeket, nemzeteket, nemzetiségeket, kisebb-nagyobb etnikai és vallási 

csoportokat érintő deportálások.76 Az 1930-as években, a tomboló sztálini terror idején ezek 

még nagyobb méreteket öltöttek, és mivel az akciók sokszor egy-egy konkrét etnikai csoport 

ellen irányultak, nyugodtan tekinthetők etnikai tisztogatásoknak. Szenvedő alanyok lettek az 

„ellenséges kormányok nemzetiségei,” mint például a lengyelek, a németek, a finnek, de 

egyéb okokból olyan népek is, mint a kazahok, a kozákok, a koreaiak, a törökök, az iráni 

zsidók stb.77 A Hitler–Sztálin paktumban78 foglaltak megvalósítását követően79 az etnikai 

színezetű deportálások a határ menti régiókban élő népek-nemzetiségek elszállításával új 

lendületet kaptak. A Szovjetunió az 1939 novemberétől 1940 márciusáig tartó szovjet–finn 

háború következményeként megszerezte Karélia nagy részét és egyéb finn területeket; 1939–

1940 folyamán annektálta a balti államokat, és 1940 júniusában megszállta Besszarábiát. Az 

1939 és 1940 folyamán bekebelezett finn és lengyel területekről, a balti államokból és 

                                                 
74 A moszlimokra, zsidókra és németekre a cári hadvezetés potenciális hazaárulókként és kémekként tekintett. 
75 Beer 2002. 13. 
76 Lásd Baberowski 2006. 154-158., A sztálini korszakról általában lásd Font – Krausz 1997. 514-566.  
77 Baberowski 2006. 158-163. 
78 Az ún. Hitler–Sztálin, vagy Molotov–Ribbentrop paktumot, hivatalos nevén a német–szovjet megnemtámadási 
szerződést, 1939. augusztus 24-én (hivatalos keltezés szerint augusztus 23-án) írta alá a náci Németországot 
képviselő Joachim von Ribbentrop, illetve a kommunista Szovjetunió nevében Vjacseszlav Molotov 
külügyminiszter. A szerződés nyilvános része egymás kölcsönös tiszteletben tartásának és meg nem 
támadásának, valamint harmadik féllel történő háború esetén a semlegesség szándékát rögzítette. A 
megállapodás azonban tartalmazott egy titkos záradékot (jegyzőkönyvet) is, amely az északkelet-, a kelet-közép- 
és a délkelet-európai régió érdekszférákra történő felosztását rögzítette a felek között. Ennek értelmében a 
Szovjetunió befolyási övezetéhez tartozónak tekintették a Litvánia kivételével a Baltikumot, Finnországot és az 
akkor Romániához tartozó Besszarábiát. Lengyelországot a Narew, Visztula és San folyók mentén felosztották. 
Lásd Font – Krausz 1997. 537-539., Nazarewicz 2001, Ormos – Majoros 1998. 400-405. 
79 Hitler 1939. szeptember 1-én, Lengyelország megtámadásával kirobbantotta a második világháborút. 1939. 
szeptember 17-én a Szovjetunió is megkezdte a Hitler-Sztálin paktum titkos záradékában neki ígért lengyel 
területek birtokbavételét. Szeptember 28-án, Varsó kapitulációjának napján a felek Moszkvában aláírták a 
német–szovjet határ- és barátsági szerződést. A megállapodás némiképp módosította az egy hónappal korábban 
megkötött egyezmény területi vonatkozásait. Ennek értelmében Litvániát is a szovjet érdekszféra részének 
tekintették, valamint sor került a Lengyelország felosztásának korrekciójára is. A felek megállapodtak abban is, 
hogy a szovjet befolyási övezetben élő német népcsoportnak lehetősége van a Harmadik Birodalomba történő 
áttelepülésre (Heim ins Reich). Lásd bővebben Ormos – Majoros 1998. 405-409. A második világháborúval 
kapcsolatban lásd még a következő munkákat Keegan 2004, Ránki 1976, Sipos 1994. 
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Besszarábiából mintegy 1,2 millió embert hurcoltak el etnikai alapon az ország belsejébe.80 

Miután a náci Németország 1941. június 22-én megtámadta a Szovjetuniót, a belbiztonsági 

deportálások főleg a Szovjetunió területén élő németek ellen irányultak. 1941 szeptembere és 

1942 januárja között több mint egymillió németet hurcoltak el, főként a Volga menti 

Autonóm Köztársaság területéről, és elszállították őket Novoszibirszk, Omszk, és az Altaj 

vidékére, valamint Kazahsztánba és Kirgizisztánba.81 A világháború menetében beállt 

fordulat után újult erővel folytatódott a „belső ellenségek” elleni hadviselés. 1943/1944-től 

Sztálin a megszálló német csapatokkal való kollaborációval megvádolt népeket bűntette 

kollektíven – kényszerű telepítésekkel. Így hurcolták tömegesen Szibériába és Közép-Ázsiába 

például a csecseneket, az ingusokat, a krími tatárokat, a kalmüköket és a balkárokat, összesen 

több mint három millió embert.82 

 

2.2.5.   Az etnikai és faji kérdés megoldásának nemzetiszocialista variánsai 
 

2.2.5.1.   Határmódosítások 

Az 1933. január 30-án hatalomra jutott náci diktátor, Adolf Hitler kezdettől fogva deklaráltan 

a versailles-i békerendszer „szétzúzására,” a Párizs környéki békékben lefektetett határok 

revíziójára törekedett. A faji alapon definiált „Nagynémet Birodalom”83 megteremtéséhez 

vezető első lépés az ún. Anschluss, Ausztria bekebelezése volt 1938 márciusában.84 Ezt 

követte 1938 szeptemberében az ún. szudétaválság85 megoldására összehívott a müncheni 

konferencia.86 Az európai hatalmak engedtek a népek önrendelkezési jogának „versailles-i 

elvére” hivatkozó Hitler követeléseinek – hiszen az erre történő hivatkozást éppen az általuk 

vezetett párizsi békekonferencia legitimálta 1919–20-ban –, és hozzájárultak a Szudéta-vidék 
                                                 
80 Az embertelen akcióknak különösen brutális fejezetét képezte a katyńi vérengzés, amelyet 1940-ben a szovjet 
belbiztonsági szervek hajtottak végre lengyel tiszteken és főtiszteken. Lásd Baberowski 2006. 163-165. 
Besszarábiól és a finn területekről ugyanakkor szovjet részről tömeges kitoloncolásokra is sor került. 1940-ben 
Finnországnak és Romániának is több tízezres menekültáradattal kellet megbirkóznia. 
81 A Volga menti Németek Autonóm Szocialista Szovjetköztársasága 1918. október 19-étől 1941. augusztus 28-
áig állt fent. A lakosság deportálásához lásd Eisfeld 2003. 
82 Baberowski 2006. 166-170., Naimark 2004. 111-138. 
83 1938 márciusától, Ausztria bekebelezését követően ez volt a nemzetiszocialista állam általánosan elterjedt, de 
nem hivatalos megnevezése. 
84 A Wehrmacht, az SS és a német birodalmi rendőrség egységei 1938. március 12-én vonultak be Ausztriába. A 
következő nap, március 13-án törvényben is kimondták Ausztria „újraegyesülését” a Német Birodalommal. Lásd 
Moll 2001, Ormos – Majoros 1998. 392-393. 
85 A történettudomány a náci Németország és Csehszlovákia 1938 márciusában kitört konfliktusát nevezi 
szudétaválságnak. A konfliktus oka a Szudéta-vidék hovatartozásának kérdése volt, amelyre megoldást az 1938 
szeptemberében összehívott müncheni konferencia hozott.  
86 A szudétaválság megoldására 1938. szeptember 29-én Münchenben nemzetközi konferenciát hívtak össze. A 
megbeszéléseken a közvetítő szerepét betöltő olasz diktátor, Benito Mussolini, Hitler német birodalmi kancellár, 
valamint Neville Chamberlain brit és Édouard Daladier francia miniszterelnök vettek részt. A kérdésben 
érzékenyen érintett Csehszlovákiai képviselői nem kaptak meghívást a tárgyalásokra. 
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Németországhoz való csatolásához.87 A náci diktátor ígérete ellenére, a müncheni egyezmény 

nem a határkiigazítások végét, hanem egy folyamat, az agresszív német expanzió kezdetét 

jelentette. Hitler 1939 márciusában megsemmisítette a „maradék” Csehszlovákiát88 is, majd 

1939. szeptember 1-én megtámadta Lengyelországot, kirobbantva ezzel a második 

világháborút.89  

 

2.2.5.2.   „Heim ins Reich” – „Haza a Birodalomba”. Telepítések és lakosságcsere. 

1939. október 6-án Adolf Hitler, német birodalmi gyűlés, a Reichstag előtt elmondott 

beszédében egyrészt összegezte a lengyel hadjárat tapasztalatait, másrészt ismertette az 

„etnográfiai viszonyok újrarendezésével” (neue Ordnung der ethnographischen Verhältnisse) 

kapcsolatos elképzeléseit. „A legfontosabb feladat azonban az etnográfiai viszonyok 

újrarendezése, azaz, a nemzetiségek áttelepítése, oly módon, hogy a folyamat végén jobb 

választóvonalak alakuljanak ki, mint ami napjainkban a helyzet. Ebben az értelemben nem 

csupán a német térre szorítkozó problémáról van szó, hanem egy olyan feladatról, amely ezen 

jóval túlmutat. Ugyanis egész Kelet- és Délkelet-Európa részben tele van a német népiség 

nem tartható szilánkjaival. Éppen bennük rejlik a folyamatos államközi zavarok egyik kiváltó 

oka. A nemzetiségi elv és faji gondolat korszakában utópisztikus lenne azt hinni, hogy egy 

nagy értékű nép hozzátartozóit minden következmények nélkül asszimilálni lehet. Egy távlati 

európai rendezés feladatai közé tartozik azonban, hogy itt telepítéseket végezzünk, hogy 

ezáltal az európai konfliktusok legalább egy részét megszűntessük”.90 A tervezett 

népességmozgásokkal a náci Németország nem pusztán az európai konfliktusok gyökerét 

akarta kiirtani, hanem fent említett térségben élő ún. „népi németek” (Volksdeutsche)91 a 

                                                 
87 Az 1938. szeptember 30-án aláírt müncheni egyezmény a versailles-i határok megváltoztatásával a náci 
Németországhoz csatolta Csehország peremén elhelyezkedő, etnikailag szinte teljesen homogén, 3 millió német 
által lakott Szudéta-vidéket. A nyugati hatalmak beleegyezését az „appeasement-politika” is befolyásolta, amely 
az európai béke fenntartása érdekében az egyre agresszívabbá váló náci követelések kielégítésére törekedett. A 
müncheni egyezményt követően Lengyelország és Magyarország is határkiigazítást eszközölt Csehszlovákia 
kárára. Lásd Ádám 1999, Ormos – Majoros 1998. 393-400., Röhr 2001. 
88 Erőteljes német nyomásra 1939. március 14-én Jozef Tiso kikiáltotta Szlovákia függetlenségét, amely a náci 
birodalom csatlósává vált. 1939. március 15-én a Wehrmacht bevonult a megcsonkított Csehországba, majd 
Hitler bejelentette a Cseh-Morva Protektorátus (német vazallusállam) létrejöttét.  
89 A berlini brit nagykövet, Henderson, 1939.augusztus 27-én még megpróbálta a német–lengyel konfliktus 
eszkalálódását egy Danzigra, Nyugat-Proszországra és Felső-Sziléziára vonatkozó lakosságcsere-javaslattal 
elejét venni. „Napjainkban a nemzeti eszme oly erős, hogy a lakosságcsere igazán hasznos megoldásnak tűnik” – 
írta Henderson. Idézi Lemberg 1992. 31. A javaslatból nem lett semmi, ám a felvetés jelzi, hogy a lakosságcsere 
intézménye jelen volt a köztudatban és a politikai gondolkodásban. 
90 Az eredeti szöveget lásd Reichstagsprotokolle, 1939/42, 1. 
http://www.reichstagsprotokolle.de/Blatt2_n4_bsb00000613_00052.html. 
91 A „népi németek”, németül Volksdeutsche kifejezés az 1920-as évektől terjedt el a Német Birodalom határain 
kívül élő, német népiséggel és etnikai hovatartozással rendelkező nem német állampolgárságú személyek, illetve 
csoportok megnevezésére. (A császárkorban és egészen az első világháború végéig a „külföldi németek”, 
németül: Ausslandsdeutsche kifejezés volt az általános.) Mivel a kifejezést a náci terminológia is átvette, ezért a 

http://www.reichstagsprotokolle.de/Blatt2_n4_bsb00000613_00052.html
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birodalomba való telepítésével az immáron fajbiológiai alapon definiált német népközösséget 

is erősíteni kívánta.  

 A „Heim ins Reich” (Haza a Birodalomba) propagandisztikus címszó alatt 

lebonyolított akció gyökerei azonban sokkal pragmatikusabb okokra vezethetők vissza. Az 

Anschlusst követően, 1938 márciusában a náci Németország határossá vált a fasiszta 

Olaszországgal, és így közvetlenül érintkezett a jelentős német kisebbségnek otthont adó, de 

1919 óta hivatalosan Olaszországhoz tartozó Dél-Tirollal.92 A legfontosabb európai 

szövetségesével93 szemben viszont Hitler nem járhatott el úgy, mint ahogyan azt a müncheni 

egyezmény alapján Csehszlovákiával tette. Tekintve, hogy egy Olaszország kárára történő 

határrevíziónak nem volt realitása, kézenfekvő megoldásnak tűnt „az államközi kapcsolatokat 

zavaró” dél-tiroli németek áttelepítése az anyaországba. A két ország közötti szövetségesi 

viszony ellenére a tárgyalások egészen 1939 második feléig elhúzódtak.94 A 

nemzetiszocialista propaganda hatására a mintegy 400.000 dél-tiroli német többsége 

jelentkezett az áttelepítésre, ám ténylegesen végül csupán 75.000-en költöztek „haza a 

birodalomba”.95 

 Az Olaszországgal kötött áttelepítési szerződések mintájára – Hitler 1939. október 6-ai 

beszédében lefektetett irányelveknek megfelelően – a náci Németország a következő években 

további 14 áttelepítési szerződést kötött egy sor kelet-, kelet-közép és délkelet-európai 

állammal.96 1939 októbere és 1941 márciusa között a Nagynémet Birodalom területére 

telepítették a három balti állam, valamint Volhínia, Besszarábia, Bukovina, Dobrudzsa, a 

Gottschee (Szlovénia), Bulgária, Horvátország, Szerbia és Bosznia „népi német” 

lakosságának egészét vagy egy részét, összesen mintegy egymillió főt.97 Az „elveszítitek az 

otthont, hogy elnyerjétek a hazát” (Ihr verliert die Heimat, um das Vaterland zu gewinnen) 

                                                                                                                                                         
fogalom 1945 után (Ausztria, Horvátország és az Elűzöttek Szövetsége, németül: Bund der Vertriebenen 
kivételével) nem használatos. 
92 A korábban az Osztrák császársághoz tartozó Dél-Tirolt az 1919. szeptember 10-én Ausztriával megkötött 
saint-germain-i békeszerződés ítélte Olaszországnak. 
93 Németország és Olaszország 1936-ban kötött barátsági szerződést, 1937-ben Olaszország csatlakozott az 1936 
óta létező német–japán antikomitern paktumhoz, majd náci és a fasiszta hatalom 1939-ben „acélpaktum” néven 
szövetséget kötött.  
94 1939 és 1942 között összesen 20 német-olasz szerződés szabályozta a dél-tiroliak Németországba telepítését. 
Lemberg 1992. 30. 
95 Az előzetes tervekkel ellentétben a dél-tiroli németeket nem Elzászban, a Krímben vagy a Beszkidekben 
telepítették le, hanem közvetlenül a határ másik oldalán, Tirolban és Vorarlbergben. Lásd Baján 2001.  
96 Az 1939. szeptember 28-án Moszkvában megkötött német–szovjet határ- és barátsági szerződés is tartalmazott 
már erre vonatkozó kitételeket.  
97 Beer 2004d. 126., Benz 2006 108-124. Bár a magyar politikai elit, élén Horthy Miklós kormányzóval, aki 
Hitlerhez írott levelében személyesen is üdvözölte a birodalom által végrehajtott akciót, szorgalmazta a 
magyarországi németek kitelepítését a „Heim ins Reich” akció keretében, erre végül is a háború alatt nem került 
sor. Lásd Spannenberger 2005. 188-192. 
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propagandisztikus jelszóval végrehajtott akció lebonyolításáért az SS-apparátus,98 illetve 

annak vezetője, Heinrich Himmler személyesen volt felelős.99 A „Heim ins Reich” akció 

tervszerű és szisztematikus lebonyolítása érdekében az SS külön apparátust hozott létre, 

amelyik intézte a transzportok szervezését, a megérkezett népi németek fajbiológiai 

vizsgálatát és gondoskodott a „hazatértek”100 elhelyezéséről is. Különösen ez utóbbi okozott 

nagy problémát. A betelepített „népi németeket” ugyanis többnyire nem a birodalom 

törzsterületére (az 1937-es határok közé) érkeztek, hanem a megszállt lengyel vidékekre (az 

ún. Warthegauba), ahol a náci államapparátus a meghódított keleti területek németesítését 

(germanizálását) rótta ki rájuk feladatul.101 A birodalmi szervek az ide „hazatért népi 

németek” számára a lengyel és zsidó lakosság kisemmizésével, gettóba zárásával és az ún. 

Lengyel Főkormányzóságba deportálásával készítettek helyet. Mivel a „népi németek 

visszavezetése” és „a népidegen népességrészek káros befolyásának kikapcsolása”102 nem 

haladt a kívánt ütemben, számos német áttelepülőt ideiglenesen táborokban, barakkokban 

kellett elszállásolni.103 A „Heim ins Reich” akció végrehajtása körüli visszásságok 

nagymértékben hozzájárultak a nácik faji alapon fojtatott népesség- és telepítéspolitikájának 

radikalizálódásához és egyre szélsőségesebbé válásához.104 Így a megszállt lengyel és szovjet 

területek a nemzetiszocialisták rasszista politikájának laboratóriumává lettek.105 

 Természetesen nem csupán a náci Németország hajtott végre telepítéseket a második 

világháború folyamán. Európa számos országában folytak hasonló akciók, hogy minél 

teljesebb legyen az etnikai homogenitás. A háborús állapotok megfelelő alkalmat és 

környezetet biztosítottak a részben nemzetiszocialista hatásra és mintára végrehajtott 

                                                 
98 Az SS-t (Schutzstaffel der NSDAP) 1925-ben alakították meg eredetileg Adolf Hitler (akkor még csak 
pártvezér) személyes védelmére. 1926-tól 1934-ig az SA (Sturmabteilung) irányítása alatt állt, majd az ún. 
Röhm-puccs (a magyar történetírásban „hosszú kések éjszakája”) után az NSDAP legfőbb paramilitáris 
szervezetévé vált. Az SS egyre több kulcsfontosságú kompetenciát megszerezve (rendőrség, titkosszolgálatok, 
gazdasági üzemek stb.) megkerülhetetlen tényezővé vált a nemzetiszocialista hatalmi struktúrában. Az SS döntő 
szerepet játszott a holokauszt megtervezésében és végrehajtásában. Lásd Höhne 2008. 
99 Himmlert október 7-én, az ominózus beszéde másnapján Hitler kinevezte a „német népiség megerősítésének 
birodalmi biztosává” (Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums). 
100 A hazatértek kifejezés azért teendő idézőjelbe, mert az igen heterogén összetételű „népi németek” számos 
esetben nem a náci Németországot, sokkal inkább az elhagyott szülőföldjüket tekintették hazájuknak. Sokan 
egyáltalán nem szívesen hagyták el otthonaikat, csupán a náci propaganda hatására, illetve a tőlük szabadulni 
igyekvő „hazájuk” állami szerveinek nyomására költöztek át a Nagynémet Birodalomba, ahol az őket nem 
egyenrangú „néptársként” kezelő birodalmi szervek, illetve a lakosság bánásmódja miatt rendszerint sokáig 
idegennek érezték magukat. 
101 Beer 2002. 13. és Lemberg 1992. 31. 
102 Ezek a kifejezések az SS technokrata, inhumánus és cinikus terminológiájában a zsidó és lengyel őslakosság 
deportálását jelentette. Idézi Beer 2004d. 127.  
103 Sok „népi német” egészen a háború végéig táborlakó volt, mígnem elmenekült az előrenyomuló Vörös 
Hadsereg elől. 
104 Lásd Aly 1995. 163-203. 
105 Beer 2004d. 127. 
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népességcserék és telepítési akciók végrehajtásához. A korszakban adekvát megoldásnak 

számított, hogy úgy szabaduljanak meg a nemzeti, etnikai és vallási kisebbségektől mint a 

homogén nemzetállam és a harmonikus bilaterális kapcsolatok útjában álló tényezőktől, hogy 

kitelepítik, elűzik, kicserélik őket, sőt olykor még drasztikusabb módszereket is alkalmaztak. 

A háború alatt radikális etnikai tisztogatások zajlottak például az 1941-ben szétesett Jugoszláv 

Királyság területén.106 Bulgária ás Románia között 1940-ben lakosságcsere-egyezmény jött 

létre.107 1941-ben a magyar kormány – német mintára – „hazahozta” Romániából a bukovinai 

székelyeket, és a határrevízióval visszaszerzett Bácskában – az ott élő szerb dobrovoljácok 

kitelepítése-elűzése után – telepítette le őket.108 Bulgária miután 1941-ben megszerezte 

Macedóniát, szerbek és görögök ezreit űzte el, illetve toloncolta ki.109 

 

2.2.5.3.   „Endlösung” – Népirtás 

A zsidók és más, a nácik által alacsonyabb rendűnek, értéktelennek tartott népek-nemzetek, 

etnikai csoportok létjogosultságának megkérdőjelezése, illetve tagadása a nemzetiszocialista 

ideológia része volt. Arra, hogy a Németországban 1933-tól politikai krédóvá vált eszmét 

európai dimenzióban megvalósítsák, csupán a külpolitikai körülmények német szempontból 

kedvező alakulásáig, vagyis a kontinentális háború kitöréséig kellett várni. Hitler 1939. január 

30-án a Reichstag előtt elmondott beszédében már kijelentette, hogy egy újabb világháború 

kitörése az európai zsidóság megsemmisítéséhez fog vezetni.110 A zsidókérdés megoldásának 

gyakorlati végrehajtása a második világháború alatt Hitler az SS feladatkörébe utalta. 

Himmler birodalmi SS-vezérnek a feladatkörébe nem pusztán a „Heim ins Reich” akció 

levezénylése tartozott, hanem a meghódítani kívánt „keleti élettér” benépesítésére kidolgozott 

koncepció, a „Generalplan Ost”111 (GPO) megvalósítása is. A meghódított 

                                                 
106 Lásd Janjetović 2003a. 156., Major 2005. 
107 Miután az 1940. szeptember 7-én megkötött krajovai szerződés értelmében Bulgária visszakapta Romániától 
az 1913-ban elcsatolt Dél-Dobrudzsát, az ún. Kvadrilátert, a két ország között lakosságcsere-megállapodás jött 
létre, melynek következtében kb. 100.000 román és mintegy 61.000 bolgár volt kénytelen az újonnan meghúzott 
határ északi illetve déli oldalára költözni.  
108 Lásd A. Sajti 1984. A magyar–román kapcsolatokban a – bukovinai székelyek áttelepítésén kívül – többször 
is felmerült a lakosságcsere gondolta, elsősorban román részről. Ezzel kapcsolatban lásd Horváth Sz. 2006, L. 
Balogh – Olti (online). Áttelepítési megállapodás 1942 áprilisában Magyarország és Horvátország között is 
létrejött, amely a boszniai magyar falvak lakosságát érintette. Lásd A. Sajti 2003. A Magyarországot is érintő 
migrációs folyamatokról általában lásd Stark 2001.  
109 Beer 2002. 14. 
110 Az eredeti szöveget lásd Reichstagsprotokolle, 1939/42, 1. 
http://www.reichstagsprotokolle.de/Blatt2_n4_bsb00000613_00017.html. A náci Németország által vizionált „új 
európai renddel” kapcsolatban általában lásd Pritz 1999, Ránki 1976. 176-207., Romsics 1998. 233-264. 
111 A GPO tulajdonképpen az 1940 és 1942 között készített tervezetek összefoglaló neve volt, amelyeket több 
intézmény és szerv dolgozott ki Himmler SS-vezér és a náci főideológus, Alfred Rosenberg megbízásából. A 
terv a meghódított kelet-európai területek, az ún. „keleti élettér” gyarmatosítására és germanizálására 
vonatkozott. Előirányozta a „német népiség határának” kitolását keletre 1.000 km-rel, e területek benépesítését 

http://www.reichstagsprotokolle.de/Blatt2_n4_bsb00000613_00017.html
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Lengyelországban, majd az elfoglalt szovjet területeken végrehajtott kényszermigrációs 

intézkedések, illetve radikális etnikai tisztogatások a Harmadik Birodalom rasszista és 

expanziós politikájának eszközei voltak. A „népi németek” betelepítése, ami párhuzamosan 

zajlott a zsidó és lengyel népesség likvidálásával (elűzetés, gettósítás, deportálás), már a 

GPO-ban rögzített célok megvalósításának szerves részét képezte, és az operatív irányítást 

ugyanaz az SS-apparátus végezte.112 „A fajilag alkalmasok népiségének átalakítása, a fajilag 

megemészthetetlenek kitelepítése, a destruktív elemek különleges bánásmódban részesítése, a 

szabaddá vált tér újra betelepítése friss német vérrel” – hangzott hamisítatlan SS-zsargonban 

a „politikai vallássá” emelkedett radikális nacionalizmus alapigéje.113  

 A náci tervezés a „zsidókérdés” rendezését kezdetben territoriális alapon kezelte,114 

majd e tervek meghiúsulása után115 döntött az „Endlösung”, „végső megoldás”, a zsidók 

fizikai megsemmisítése mellett. Természetesen az „Endlösungot” végleges formába öntő 

wannseei konferencia116 előtt is került már sor tömeggyilkosságokra. A Szovjetunió 

megtámadása után nem sokkal az SS bevetési csoportok végrehajtották az első tömeges 

kivégzéseket. 1941. december 8-án működésbe lépett a kulmhofi/chełmnoi megsemmisítő 

tábor, majd 1942 tavaszától a náci Németország egész Európára kiterjesztette az 

intézményesített népirtást. Az ipari méretekben űzött, technikailag pontosan megtervezett és 

kivitelezett genocídium, az auschwitz-birkenaui haláltáborban csúcsosodott ki, mely 

szimbólumává vált a leírhatatlanul brutális nemzetiszocialista faji és népességpolitikának.117  

 

                                                                                                                                                         
németek „telepesekkel,” valamint az ott élő 30-40 millió „idegen fajú elem” deportálását és megsemmisítését. 
Lásd Heinemann 2006. 
112 A két folyamat közötti alapvető és szoros összefüggésre először Götz Aly hívta fel a figyelmet a tárgykörben 
alapműnek tekintett munkájában. Aly 1995. 
113 Idézi Beer 2004d. 130. 
114 Ilyen volt az 1940-ben kidolgozott Madagaszkár-terv, amely szerint négymillió európai zsidót az akkori 
francia gyarmaton telepítenek le. A terv megvalósítását végül is a háború német szempontból kedvezőtlen 
alakulása akadályozta meg. Aly 1995. 139-162. 
115 Emiatt a „Heim ins Reich” akciót sem sikerült a tervek szerint végrehajtani. Mivel lengyelek és zsidók 
deportálása „helyproblémák” miatt elmaradt a „népi német” betelepítésének ütemétől, 1940–41 telét 200.000 
„népi német” mintegy 1.500 táborban szétszórva vészelte át. A helycsinálás érdekében az SS 1940 májusától 
nyúlt „radikálisabb eszközökhöz”, és 1940–41 fordulójáig mintegy 20.000 embert gyilkoltak meg a német 
áttelepülők elhelyezése érdekében. Ezek a tömeggyilkosságok a holokauszthoz vezető út fontos állomásnak 
tekinthetők. Aly 1995. 176-195. 
116 1942. január 20-án Berlin Wannsee nevű elővárosában, Reinhard Heydrich SS-Obergruppenführer vezetése 
alatt 15 magas rangú náci állami és pártvezető döntött a zsidóság fizikai megsemmisítéséről és kidolgozta az ún. 
„végső megoldás” részleteit. 
117 A zsidó holokauszt áldozatainak száma a második világháború végéig csaknem elérte a hatmilliót, ebből kb. 
1,1–1,5 millió embert az auschwitz-birkenaui haláltábor-komplexumban gyilkoltak meg. Lásd Benz 1995, Karsai 
2001, Pohl 2008. 
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2.3.   A kelet-közép- és délkelet-európai németek elűzése és kitelepítése a második 

világháború után 

A kelet-közép- és délkelet-európai németség 1944–45 utáni elűzetésének, illetve 

kitelepítésének tervezése és gyakorlati kivitelezése szervesen illeszkedik a 20. század első 

felében lezajlott kényszermigrációs folyamatok sorába. A mintegy 14 millió németet 

közvetlenül érintő jelenség alapvetően olyan elvekre és célokra épült, mint az etnikailag 

homogén nemzetállam megteremtése, a vegyes nemzetiségű területek megszűntetése 

határmódosítások és etnikai tisztogatások (és e kettő kombinációja) által. Ezek a 

megfontolások egészültek ki további, hatalmi politikai, gazdasági, szociális és egyéb 

specifikus aspektusokkal. A második világháború utáni békerendszer tervezése során 

prioritásként kezelték a homogén nemzetállamok megteremtését, akár kényszerű migrációk 

végrehajtásának árán is.118 A lakosságcsere és a telepítések legkésőbb 1923-tól a nemzetközi 

politika eszköztárának elismert kellékei voltak, amelyekhez 1939-től egyre nagyobb 

mértékben nyúltak a különböző államok. Ezek gyakorlati alkalmazását nem pusztán a 

totalitárius rezsimek, hanem a demokratikus rendszerek is legitim módszernek tartották.119  

A kelet-közép- és délkelet-európai németség elűzése és kitelepítése nem vezethető 

vissza csupán egyetlen személy vagy állam döntésére. Ugyanígy félrevezető lenne pusztán a 

nemzetiszocialista Németország faji, népesség-, megszállási és megsemmisítési politikájára 

adott reakciónak tekinteni, hiszen az 1945 utáni népmozgások nem csupán a németeket 

érintették. Sokkal inkább olyan tervek, koncepciók, döntési folyamatok és mechanizmusok 

megvalósításáról-megvalósulásáról volt szó, amelyek a totális és megsemmisítő háborúvá 

fajuló második világégés alatt fokozatosan értek meg és forrtak ki.120 A németek (és más 

nemzeti és etnikai kisebbségek) elűzetése és kitelepítése több tényező kölcsönhatásának és 

bonyolult összjátékának az eredménye. Az okok között felfedezhető az etnikailag homogén 

nemzetállam megteremtésének igénye, a kisebbségi kérdés, mint a nemzetállamok belső létét 

és a bilaterális kapcsolatokat zavaró tényező „megoldásának” a gondolata, a 20. század 

folyamán már végrehajtott népességcserék és telepítések gyakorlati tapasztalatai, a náci 

rezsim brutális okkupációs politikájára adott válasz, valamint a Szovjetunió nyugati irányú 

hatalmi-expanziós politikája.121 

                                                 
118 A két világháború közötti nemzetközi kisebbségvédelmi rendszert leszerepeltnek és megbukottnak 
tekintették. Seewann 2000b. 186-187., Seewann – Spannenberger 2005. 142. 
119 Beer 2004d. 132-133., Lemberg 1992. 33., Naimark 2004. 139-174. 
120 Beer 2002. 16-17. 
121 Seewann – Spannenberger 2005. 141-151. 
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A második világháború előrehaladtával fokozatosan radikalizálódott a kelet-közép- és 

délkelet-európai államok politikai döntéshozóinak álláspontja a területeiken élő német 

kisebbségek háború utáni sorsával kapcsolatban. Fokozottan igaz ez a csehszlovák122 és a 

lengyel123 emigráns kormányok esetében, hiszen ez a két ország, mint a náci Németország 

expanziójának első áldozata, különösen sokat szenvedett a nemzetiszocialista megszállás 

alatt.124 Jellemző itt a csehszlovák álláspont fokozatos radikalizálódása: Beneš és az emigráns 

kormány célja mindvégig a csehszlovák nemzetállam visszaállítása volt, ezúttal azonban a 

teljes etnikai és nyelvi homogenitás alapján, a müncheni egyezményhez vezető folyamatokat 

megelőzendő. E cél érdekében 1938/39-ben még területi engedményekre, illetve lakosság- és 

területcserére is hajlandó lett volna. A kisebbségek totális elűzetésének a gondolata a háború 

folyamán fokozatosan érett meg. Egy 1944. november 23-án kelt memorandumban az 

emigráns kormány már úgy foglalt állást, hogy a visszaállítandó Csehszlovákiában csupán 

80.000 németnek lesz helye, Beneš pedig ekkorra már tulajdonképpen valamennyi német és 

magyar elűzése mellett kardoskodott.125 A háború végére azonban nem csupán ebben a két 

országban bélyegezték meg az ott élő „népi németeket” mint „Hitler szálláscsináló,” akik a 

Harmadik Birodalom „ötödik hadoszlopaként” „államot hoztak létre az államban.”126 A nácik 

által elkövetett borzalmakért kollektíven tették felelőssé a német kisebbségek egészét, 

amelyhez az egyes népcsoportokon belül ténylegesen működő nemzetiszocialista szervezetek 

tevékenysége szolgáltatta a legitimációs alapot.127 Azt a tényt, hogy ezek a gleichschaltolt, és 

a népcsoport egészét sokszor nem is reprezentáló szervezetek csupán a náci expanziós politika 

eszközei voltak, tovább azt a tényt, hogy a németség körében is működtek ellenállási 

mozgalmak, elhallgatták az érintett nemzetállamok. Ezek a második világháború után már 

                                                 
122 Edvard Beneš, csehszlovák köztársasági elnök a müncheni egyezmény aláírása után lemondott, és nyugatra 
távozott. Az 1939. november 17-én Párizs székhellyel megalakította a Csehszlovák Nemzeti Tanácsot, amely a 
Franciaországot ért német támadást követően Londonba települt át, a szövetségesek 1940. július 21-én 
Csehszlovák Emigráns Kormánynak ismerték el. Lásd Ádám 2009, Ádám – Hanzal 2008. 
123 A lengyel emigráns kormány 1939 szeptemberében alakult meg, s először Párizsban, majd 1940 júniusától 
Londonban tevékenykedett. A kormány 1943-ban, a katyńi vérengzés kitudódása után megszakította az 
együttműködést a Szovjetunióval, 1945 júliusában viszont szovjet nyomásra a nyugati szövetségesek voltak 
kénytelenek visszavonni a kormány nemzetközi elismerését. Lásd Szokolay 2007. 
124 A náci rezsim barbár és embertelen politikájáról, amely a megszállt lengyel területeken a „nem ária fajok” 
kizsákmányolását, rabszolgasorsba taszítását és szisztematikus megsemmisítését jelentette, már esett szó. A 
kegyetlen nemzetiszocialista okkupáció egyik mélypontját és egyben szimbólumát az akkori Cseh-Morva 
Protektorátusnak nevezett vazallus államban az 1942. június 10-én elkövetett lidicei mészárlás jelentette. A 
Reinhard Heydrich SS-vezető ellen elkövetett merénylet megtorlására a cseh bányászfalu teljes férfilakosságát 
kiirtották, asszonyait koncentrációs táborokba szállították, a települést pedig elpusztították.  
125 Lásd az összefoglaló munkát Brandes 2001. 
126 Seewann – Spannenberger 2005. 143. 
127 Ezek a szervezetek különböző mértékben és mélységben tudták megszervezni a térség államaiban élő német 
kisebbségeket. A Magyarországon 1938/39-től legálisan működő Volksbund der Deutschen in Ungarn 
szervezetről lásd bővebben a következő fejezeteket. 
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nem akartak többé egy állam keretein belül élni német kisebbségeikkel és a lausanne-i modell 

alapján, valamint a háború során végrehajtott hitleri típusú népességmoz(gat)ások mintájára 

szabadulni igyekeztek tőlük. A csehszlovák és lengyel emigráns kormány, illetve a kelet-

közép- és délkelet-európai államok háború utáni rendezési terveinek, különösen a német 

kisebbségekkel kapcsolatos koncepcióinak súlyát jelentős mértékben növelte az a tény, hogy 

azok jórészt megegyeztek a szövetséges nagyhatalmak elképzeléseivel. 

A szövetségesek közül Nagy-Britannia volt az, amely a migráció, a nagy volumenű 

népességmozgások és a telepítések kérdését elsőként és legkorábban felvetette. Ezeket 

ugyanis elengedhetetlenül szükségesnek tartotta az elérni kívánt európai stabilitás 

megteremtéséhez a világháború utáni rendezés során.128 Egy brit tudósokból álló bizottság, 

élén a történész Arnold Toynbee-val már 1940 májusában készített egy rendezési tervet a 

háború utáni Európára vonatkozóan. Ennek egyik résztanulmánya a „Transfer a Contribution 

to Peace” (Áttelepítés, hozzájárulás a békéhez) beszédes címet viselte, és többek között a 

szudétanémetek kitelepítésére tett javaslatot.129 1942 májusában a brit külügyminisztérium 

kérésére elkészült egy memorandum, amelynek szerzői a kelet-közép- és délkelet-európai 

régió államhatárainak megvonásánál a következő szempontok figyelembevételét javasolták: 

„Tanulnunk kell a múltbéli lakosságcserékből, különösen a görög–török lakosságcseréből, 

illetve a balti államokban és a most német megszállás alatt lévő területeken a németek által 

végrehajtott kényszertelepítésekből”.130 Ennek fényében nem meglepő, ha a brit háborús 

kabinet 1942 júliusában azt az álláspontot tette magáévá, hogy „a háború után bizonyos 

esetekben szükségszerűnek és kívánatosnak tűnik a közép- és délkelet-európai német 

kisebbségek Németországba történő áttelepítése alapelvének alkalmazása”.131 Churchill 1943 

áprilisában ugyanezeket a gondolatokat ismételte el Benešnek, és közölte vele: ha az 1923-as 

görög–török lakosságcsere-megállapodásra hivatkoznak, minden bizonnyal a Szovjetuniót is 

meggyőzhetik a németek áttelepítésének szükségességéről.132 A térség németségének 

                                                 
128 A legutóbbi évtizedek történeti munkái cáfolták azt a sokszor még ma is hangoztatott tényt, hogy a kelet-
közép- és délkelet-európai németség elűzésének gondolata alapvetően Beneš és Sztálin szüleménye volt, és 
megvilágították a britek e kérdésben tanúsított kezdeményező magatartását és kulcsszerepét. A brit 
külügyminisztérium tervei már 1942-ben jóval túlmutattak az akkori csehszlovák koncepciókon. A kérdéssel 
kapcsolatban lásd Gerhard Seewann-nak e tárgykörben írt alapvető tanulmányai Seewann 2000b, 2010. Lásd 
még Brandes 2001, Zayas 1986. 
129 Beer 2004c. 35. 
130 Idézi Lemberg 1992. 33. 
131 Idézi Beer 2004d. 134. lásd még Seewann 2000b. 186-187. 
132 A telepítések és népességmozgások terén komoly hagyományokkal rendelkező Szovjetunót természetesen 
nem kellett túl sokáig győzködnie Benešnek. A csehszlovák köztársasági elnök – a britekkel és az amerikaiakkal 
történt egyeztetései után – 1943 decemberi moszkvai tárgyalásai során hamar megszerezte terveihez a szovjetek 
támogatását. A tárgyalás részleteivel kapcsolatban lásd Fehér 1993. 102-104.,Korom 1996. 198-200. valamint 
Zseliczky 2005. 
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kitelepítésével kapcsolatos brit tervek 1944 folyamán öltöttek konkrét formát.133 1944. 

december 15-én az alsóház előtt elmondott beszédében Churchill brit miniszterelnök pedig 

abbéli terveiről meggyőződéséről tájékoztatta közvéleményt: „Ugyanúgy érintve lesznek 

milliók, akik áttelepülnek keletről nyugatra vagy északra, mint a kiűzendő németek – mert ez 

az, amit javaslok: a németek teljes kiűzetését azokról a területekről, amelyeket Lengyelország 

fog megszerezni nyugaton és északon. Mivel ahogy eddig láthattuk, a kiűzetés az, ami a 

legkielégítőbb és legtartósabb módszer lesz. Nem lesz többé olyan kevert népességű terület, 

amely örökké tartó zavarokat okoz, ahogy ez Elzász-Lotaringiában is történt. Tiszta helyzetet 

fogunk teremteni”.134  

Az Egyesült Államok a háború folyamán lényegében magáévá tette a brit álláspontot, 

és támogatta a német kisebbségek áttelepítésére vonatkozó terveket, mivel azokban a 

kontinentális stabilitás megteremtésének egyik eszközét látta. 1943-ban Roosevelt amerikai 

elnök az 1923-as „lausanne-i modellre” hivatkozva azt javasolta, hogy Kelet-Poroszországból 

telepítsék ki a németeket. Megjegyezte: bár ez igen fájdalmasan fogja érinteni az ott élőket, ő 

bízik a dolog béketeremtő hatásában.135 1944-ben az Egyesült Államok támogatásáról 

biztosította a lengyel emigráns kormányt a német kisebbséget érintő kényszermigrációs 

intézkedéseinek végrehajtásában. „Amennyiben a lengyel kormány és nép a lengyel állam új 

határaival kapcsolatban kívánatosnak tartja a lengyel területeken élő nemzeti kisebbségek 

áttelepítését, úgy az Egyesült Államok kormánya nem fogja azt kifogásolni, illetve amennyire 

ez megvalósítható, segíteni fogja az ilyen áttelepítéseket”.136 

A Szovjetunió szintén támogatta a kényszerű népességmozgatások végrehajtását a 

kelet-közép- és délkelet-európai térségben. Hiba lenne azonban, ha ennek okát kizárólag a 

cári időkig visszanyúló deportálások és etnikai tisztogatások tradícióinak továbbélésében 

keresnénk. A megerősödött kommunista nagyhatalom, a saját államhatárain belül végrehajtott 

népességmozgatások tapasztalatainak birtokában, a második világháborút követő 

kényszermigrációkat saját hatalmi befolyásának növelésére igyekezett kihasznalni. A 

Szovjetunió már a nemzetiszocialista Németország expanziós politikáját is ügyesen használta 

                                                 
133 Erre utalt a külügyminisztérium megbízásából Arnold Toynbee által készített, 1944. március 8-ra datált 
memorandum, mely a „Minority transfers in South Eastern Europe“ (Kisebbségek áttelepítése Délkelet-
Európában) címet viselte (Seewann 2000b. 183-184.), vagy a 1944. június 26-án kelt, szintén a Foreign Office 
által készíttetett „Transfer of German Populations” (A német lakosság áttelepítése) című tanulmány (Seewann 
2000b. 183.). A kérdés gyakorlati megvalósításának kidolgozására a kormány 1944 áprilisában létrehozta az 
„Interdepartmental Committee on he Transfer of German Populations” (Tárcaközi bizottság a német lakosság 
áttelepítésére) nevű kormányközi bizottságot (Beer 2004c. 37.). 
134 Idézi Beer 2004d. 135. 
135 Beer 2004c. 37. 
136 Idézi Beer 2004d. 134. A nyugati szövetségeseknek a kérdésben elfoglalt álláspontjához, ezek 
metamorfózisához az 1938–1948 közötti időszakban lásd Zayas 1996. 
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fel saját nagyhatalmi ambícióinak megvalósításra, érdekszférájának megnövelésére.137 Az 

1941-ben bekövetkezett német támadást követően a keleti front vált az európai háború 

legfontosabb hadszínterévé és a Szovjetunió oroszlánrészt vállalt a nácizmus elleni 

küzdelemben. Sztálin a háború alatt óriásira nőtt szovjet katonai potenciálból és presztizsből 

természetesen igyekezett tőkét kovácsolni, és bejelentette igényét a Hitlerrel kötött alkuk 

során megszerzett területek megtartására.138 A nyugati hatalmak tisztában voltak a szovjet 

áldozatvállalás mértékével és az ország erejével, ezért engedtek Sztálin követeléseinek. Az 

1943. november 28. és december 1. között megtartott teheráni és az 1945. február 4. és 11. 

között ülésező jaltai konferencián Roosevelt, Churchill és Sztálin többek között 

megállapodott abban, hogy Lengyelország határait „nyugatra tolják.”139 Ennek értelmében a 

Szovjetunió új nyugati határát úgy húzták meg, hogy az nagyjából megegyezett az 1939-es 

Hitler–Sztálin paktumban megállapított német–szovjet érdekszférahatárral, illetve az 1919-es 

ún. Curzon-vonallal.140 Lengyelországot nyugaton a Német Birodalomtól elcsatolt 

területekkel kompenzálták (Szilézia, Pomeránia, Kelet-Poroszország déli része, 

Danzig/Gdańsk és környéke, Kelet-Brandenburg), új nyugati határát az Odera és a Neisse 

folyó képezte.141 A németség elűzetése-kitelepítése a nagyhatalmi konferenciák 

következtében új dimenziót kapott, hiszen ott immáron nem csupán arról született 

megállapodás, hogy a kelet-közép- és délkelet-európai államok német kisebbségeit áttelepítik, 

hanem a Németországtól elcsatolandó és lengyel közigazgatás alá helyezendő keleti területek 

német lakosságának (akik már 1937 előtt is a Német Birodalom állampolgárai voltak) 

„transzferéről” is. A győztes országok konszenzusa alapján az etnográfiai viszonyokat át- és 

kitelepítésekkel, elűzetésekkel igazították a háború végén kialakult hatalmi konstellációhoz és 

az újonnan megállapított határokhoz. 

                                                 
137 Misem példázza ezt jobban, mint az 1939-ben megkötött Hitler–Sztálin paktum és a német-szovjet határ- és 
barátsági szerződés territoriális vonatkozásai.  
138 Sztálin nyomatékos kérésére a csehszlovák vezetés 1944 végén – 1945 elején lemondott Kárpátaljáról a 
Szovjetunió javára, így azt a kommunista nagyhatalom a háború végén annektálta. Naimark 2004. 145. Ezért 
mintegy „cserébe” a szovjet vezetés 1945–1948 folyamán messzemenően támogatta a csehszlovák politikai elit 
kitelepítési terveit mind a német, mind a magyar nemzetiségű lakosság vonatkozásában. Lásd Zseliczky 2005. 
45-72. 
139 A konferenciák előzményeiről, részletes döntéseiről és azok hatásairól lásd Graml 1988, Ormos – Majoros 
1998. 489-492., Ránki 1976. 374-389., 477-502. 
140 Az ún. Curzon-vonal George Curzon brit külügyminiszter 1919. december 8-i, majd 1920-ban megismételt 
javaslata alapján meghúzott vonal volt Lengyelország keleti határaira vonatkozóan, amely Lord Curzon 
álláspontja szerint megfelelt az etnikai viszonyoknak. A 1919–1921 között vívott lengyel–szovjet háborút lezáró 
rigai béke a javasolt Curzon-vonaltól jóval keletebbre húzta meg Lengyelországnak 1939-ig érvényes határait. A 
Curzon-vonal lényegében megegyezett a második világháború után kialakított lengyel–szovjet határral. 
141 Az új határvonalat a Német Demokratikus Köztársaság (NDK) már 1950-ben elismerte. A Német Szövetségi 
Köztársaság (NSZK) az 1970-ben kötött varsói szerződésben is elismerte annak sérthetetlenségét. Az Odera–
Neisse-vonal 1990-ben, a német újraegyesítés folyamata során megkötött ún. kettő plusz négy szerződés 
megkötésekor vált nemzetközi jogilag is elismert lengyel–német államhatárrá. 
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1944–45-re tehát mind a győztes nagyhatalmi koalíció tagjai, mind a térség 

országainak politikai elitjei körében egyetértés alakult ki a németség kitelepítésében. „A 

németek deportálásának kérdésében Beneš és Gottwald, Mikołajczyk és Bierut, Sztálin és 

Churchill ugyanazon az állásponton volt”.142 A homogén, ezáltal etnikai konfliktusoktól 

mentes nemzetállam eszményképe gyakran „fonódott össze gazdasági, hatalmi politikai, 

katonai-stratégiai vagy ideológiai érdekekkel, a revansizmussal, büntetéssel vagy nemzetek 

fölötti tömbökben való gondolkodással”.143 Különösen igaz ez a megállapítás a német 

kisebbségek kitelepítését illetően. Az etnikailag homogén, megtisztított nemzetállamok 

megteremtésének vágya mellett sokat nyomott a latban a bosszú és a megtorlás, de legalább 

ilyen fontosak voltak a gazdasági és a szociális aspektusok, valamint a kisebbségek 

elűzetésből származó politikai és gazdasági haszons. A kelet-közép- és délkelet-európai térség 

államai számoltak a német kézen lévő vagyon és tulajdon újraelosztásában rejlő potenciállal, 

ennek kiaknázhatósága egységfrontba forrasztotta mind a polgári, mind a baloldali 

pártokat.144  

Az utilitarista szempontok érvényesítése gyakran volt fő motivációs tényező a széles 

társadalmi konszenzussal végrehajtott, és a náci Németországgal való kollaboráció 

megbosszulásával, a hitlerista magatartás, a „hűtlenség” megbüntetésével legitimált elűzetés-

kitelepítés végrehajtása során.145 „Az, amit a politikusok eufemisztikusan a nemzeti és a 

szociális forradalom összekapcsolódásának neveztek, az utca kis emberének egyszeri 

lehetőségként mutatkozott meg arra nézve, hogy a német vagyon általános kiárusítása során 

abból egy részt magának is megszerezzen, s ezáltal a saját anyagi helyzetén javítva, 

társadalmilag felemelkedjen”.146 Ezt a célt szolgálták a térség államaiban kiadott, a 

                                                 
142 Naimark 2004. 145. – A listát kiegészíthető a korabeli magyar politikai elit prominenseivel is. 
143 Lemberg 1992. 37.  
144 Csehszlovákiában kommunisták és nem kommunisták egyaránt úgy szorgalmazták a németek kitelepítését 
mint a csehszlovák társadalmi és gazdasági rend új fejlődési szakaszának szerves és fontos részét. A náci 
megszállásra adott válaszként kitört spontán nacionalista bosszúhadjáratot a politikai vezetés eszközként 
használta fel egy szociális forradalom véghezviteléhez, amelynek következtében eltávolították pozícióikból a 
német földbirtokos és tulajdonosi réteget. Vagyonukat egy demokratikus és antifasiszta állam nevében kobozták 
el. Lengyelországban sem voltak lényeges különbségek a kommunisták és a polgári pártok álláspontjai között a 
német kisebbséggel való bánásmódot illetően. A kommunista tábornok és politikus Aleksander Zawadzki, 
Lengyel-Szilézia első kormányzója (a későbbi belügyminiszter és államfő) éppúgy a németek minden eszközzel 
történő elűzésének szószólója volt, mint Stanisław Mikołajczyk (a Lengyel Parasztpárt vezetője, és 1944 és 1946 
között helyettes kormányfő), aki az elűzésben fontos nemzeti és szociális intézkedést, feladatot látott. Utóbbi 
főként a német közép- és földbirtokosi réteg radikális eltávolítását és lengyelekkel történő helyettesítését 
szorgalmazta. A vezető lengyel kommunista politikus Władisław Gomułka, a németek kitelepítését forradalmi 
tettként értelmezte, és azt hangsúlyozta, hogy a fő cél minden egyes német kiutasítása annak érdekében, hogy az 
új lengyel állam ne multinacionális, hanem nemzeti alapon épüljön fel. Lásd Naimark 2004. 155-172. A magyar 
politikai pártok é kérdésben tanúsított álláspontját lásd az adott fejezetben. 
145 Lásd Naimark 2004. 139-174., 231-248. továbbá Seewann – Spannenberger 2005. 141-149. 
146 Emilia Hrabovec cseh történész sorait idézi Seewann – Spannenberger 2005. 144.  
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tulajdonjog és a politikai jogok korlátozására, a birtok- és vagyonelkobzásra, sokszor az 

állampolgárságtól való megfosztásra is irányuló rendeletek, dekrétumok, amelyek a német 

lakosság egészét vagy egy részét érintették. E sorba illenek a hírhedt, 1945. április 2. és 1945. 

október 27. között kiadott, és a parlament által is szankcionált ún. Beneš-dekrétumok, 

amelyek a magyar lakosságot is rendkívül hátrányosan érintették (többek között kimondták a 

német és a magyar lakosság vagyonának elkobzását és felosztását, állampolgárságuktól való 

megfosztását, kényszermunkára kötelezését, a prágai német egyetemet felszámolását, a 

magyar hallgatók kizárását a főiskolákról stb.).147 A második világháború után a Szovjetunió 

érdekszférájába került kelet-közép- és délkelet-európai államokban nagy volumenben 

végrehajtott etnikai tisztogatások (telepítések, elűzetések, deportálások) jelentős mértékben 

hozzájárultak az ezen országokban 1945 és 1948 között lezajlott radikális gazdasági és 

társadalmi változásokhoz, átalakulásokhoz. A világháborúban megerősödött kommunista 

nagyhatalom az általa felszabadított és megszállt térségre kezdettől fogva saját befolyási 

övezeteként tekintett, és céljai között szerepelt, hogy legalábbis középtávon, a saját politikai 

rendszerét, illetve a szovjet társadalmi-gazdasági modellt a régió országaira erőltesse.148 Az 

etnikailag lényegében megtisztított kelet-közép- és délkelet-európai államokban a kényszerű 

népességmozgások gazdasági és szociális aspektusai, valamint azok következményei fontos 

momentumai voltak a formálódó átalakulásnak, és nagymértékben hozzájárultak a 

kommunista rendszerek uralomra jutásához és megerősödéséhez.149 

 

2.3.1.   Az elűzetés és kitelepítés lefolyása 
 
A kelet-közép- és délkelet-európai németségnek a második világháborút követő 

kényszermigrációját a szakirodalom négy szakaszra osztja, és megkülönbözteti: 

1. a német birodalmi szervek által végrehajtott, tervszerű és többé-kevésbé szervezett 

evakuálást (Evakuierung); 

2. a német lakosság többnyire spontán és kaotikus menekülését a front elől (Flucht); 

3. az önkényes, nemzetközi jogilag nem szankcionált elűzést (wilde Vertreibung), 

amelyet kisebb részben a Vörös Hadsereg egységei, nagyobb részben az 

újjászerveződő államok (Csehszlovákia, Jugoszlávia, Lengyelország) reguláris és 

irreguláris egységei hajtottak végre, kikergetve a németeket a megszállt területekről, 

                                                 
147 Lásd Timmermann – Voraček 2005, Porpély – Sutaj 2007. 
148 Ormos – Majoros 1998. 497-500., Romsics 2000. 272-276. 
149 Beer 2004c. 33-34. 
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illetve a birodalom keleti részeiről, (ez a szakasz időben az érintett területek 

birtokbavételétől a potsdami konferenciáig terjed); 

4. valamint a potsdami határozatok közzétételét követően (1945. augusztus 2.) egészen 

1948-ig, csupán elviekben „szervezetten és humánus módon” zajló, Németország 

különböző megszállási övezeteibe irányuló áttelepítéseket (Umsiedlung, 

Vertreibung).150 

 

Az egyes szakaszok között (főleg ami a kényszermigráció lefolyásának módját illeti), gyakran 

nem vonható éles határ. 

1944 őszén a már valamennyi fronton visszaszorulóban lévő náci Németország, még 

az egyes régiók hadműveleti területté válása előtt, részben evakuálta az ott élő német, illetve 

„népi német” lakosságot. A birodalmi szervek (jobbára az SS apparátusa) 1944 szeptembere 

és 1945 márciusa között mintegy 100.000 „népi németet” telepítettek át Szlovákiából 

Németország nyugati területeire, kb. ugyanennyit evakuáltak az usztasa Horvátországból 

Ausztriába, a Cseh-Morva Protektorátusba és Sziléziába, és nagyjából 25.000 szászt 

szállítottak Észak-Erdélyből részben Kelet-Poroszországba, részben Türingiába, illetve jórészt 

Ausztriába és a Cseh-Morva Protektorátus területére.151 A német lakosság a közeledő front 

elől – jogosan tartva az előrenyomuló Vörös Hadsereg bosszújától – 1944 őszétől a Német 

Birodalom kelet- és nyugat-poroszországi, pomerániai, warthegaui stb. területeiről pánikszerű 

menekülésbe kezdett.152 A front gyors előrenyomulása miatt a szintén visszavonuló náci 

államapparátus által sokszor az utolsó pillanatban elrendelt evakuálás gyakran csapott át 

fejvesztett, kaotikus jelenetekkel tarkított menekülésbe. A rendkívül zord körülmények 

között, 1944–45 kemény telén végrehajtott akció óriás áldozatokkal járt; a civil lakosság 

gyakran a harcok sűrűjében találta magát. A gyorsan előrenyomuló, a brutális náci 
                                                 
150 Beer 2002. 17-23. 
151 Beer 2004c. 40-43. Annak ellenére, hogy a birodalom valamennyi területére léteztek evakuációs tervek, 
ezeket csak részben, vagy késve hajtották végre, hogy minél tovább fenntartsák a katonaság és civil lakosság 
(ekkorra egyébként már rég elveszett) harci morálját. Jellemző a hazug náci propagandagépezet munkájára, hogy 
az útra kelőket abban a hamis illúzióban ringatták, hogy az „ázsiai veszély” elhárítása után visszatérhetnek 
szülőföldjükre. Az evakuáltak osztályrésze ehelyett a folyamatos menekülés lett. Például az elsőként, már 1944 
márciusában útnak indított Fekete-tenger menti németek, hosszú menetelés után – Magyarország érintésével – 
jutottak el hónapokkal később az akkor még német kézen lévő Warthegauba, ahonnan 1944/45 telén a front elől 
tovább menekültek a birodalom központi területei felé. Többségük sikeresen megérkezett a nyugati 
szövetségesek által megszállt övezet valamelyikébe, ám akiket utolért az előrenyomuló Vörös Hadsereg, azokat 
a szovjet hatóságok deportálták. A Kelet-közép- és Délkelet-Európa országaiból evakuált, illetve elmenekült 
„népi német” csoportok a front elől részben Németország nyugati részei irányába menekültek tovább, részben a 
front átvonulása után megpróbált hazatérni. Közülük sokan kerültek a Szovjetunió lágereibe, többeket pedig az 
adott nemzetállam szervei telepítettek ki (gyakorlatilag vissza) a megszállt Németország valamelyik övezetébe.  
152 Ez nem pusztán a már 1938 előtt is birodalmi német állampolgárokat érintette. E sorsban osztoztak az 1939-
től a „Heim ins Reich” akció keretében a birodalomba „haza hozott”, és a megszállt keleti területekre telepített 
népi németek is, akik közül jó néhányan még ekkor is felvevőtáborokban tengődtek. 
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megszállási politika által traumatizált, bosszúszomjas, a hazai propaganda által is feltüzelt 

szovjet egységek egy-egy menekültcsoportot utolérve embertelen kegyetlenségeket követtek 

el, napirenden volt a rablás, a fosztogatás, a gyilkolás, a nők elleni erőszak.153 Számos 

menekülő került a Szovjetunió munkatáboraiba, akikre a kommunista nagyhatalom (akárcsak 

a Jugoszláviából, Magyarországról és Romániából 1944 végén-1945 elején elhurcolt „népi 

német” sorstársaikra) úgy tekintett, mint a jogos, neki kijáró jóvátétel részére.154 

A náci Németország kapitulációja 1945. május 8-án, illetve 9-én újabb fejezetet nyitott 

a németség második világháború utáni kényszermigrációjának történetében. A harci 

cselekmények lezárultával a keleti területekről elmenekültek nagy része megpróbált 

visszamenni szűkebb hazájába. A legtöbben azonban sohasem térhettek vissza 

szülőföldjükre.155 Megkezdődött az etnikai tisztogatás újabb, önkényes, jogilag, illetve 

nemzetközi jogilag nem szankcionált, „vad elűzési” szakasza, amelyet kisebb részben a Vörös 

Hadsereg egységei, nagyobb részben az újjászerveződő államok (kiváltképp Csehszlovákia és 

Lengyelország) reguláris és paramilitáris alakulatai hajtottak végre a Harmadik Birodalom 

által egykor megszállva tartott országok területein, valamint a birtokba venni kívánt keleti 

német területeken. 

A „vad elűzés” szakaszát – amely elsősorban Csehszlovákiában, Lengyelországban és 

bizonyos mértékig Jugoszláviában volt tetten érhető – nagyfokú agresszió és brutalitás 

jellemezte (fosztogatások, lincselések, nők elleni erőszak, gyilkosságok stb.). Ez csupán 

részben magyarázható a brutális náci megszállási politikára adott válaszként kitörő spontán 

népharag és bosszúvágy szélsőséges megnyilvánulásaival. A német lakosság elleni akciók 

első látásra spontánnak tűnhettek, ugyanakkor szisztematikusságuk nagyfokú szervezettségről 

vallott. A korabeli médiumok által feltüzelt rendőri és katonai egységek, a különböző 

milíciák, forradalmi gárdák stb. erőszakos tetteikkel az újraformálódó nemzetállamok 

politikai elitjének akaratát hajtották végre. Ez pedig arra irányult, hogy a jövőbeni 

államhatárokra és népességmozgásokra vonatkozó végleges döntésig kész helyzetet 

teremtsenek, azaz a lehető legtöbb németet a lehető legrövidebb idő alatt elűzzék a szóban 

forgó területekről. A „spontán bosszúvágy” instrumentalizálásával teremtett fait accompli a 

nagyhatalmaknak szóló üzenet volt: tartsák be a háború alatt tett ígéreteiket. A formálódó 

lengyel állam hatóságai – szovjet támogatással – e cél érdekében űzték el 1945 június–
                                                 
153 Lásd Flucht 2004. 66-99., 100-117., 118-149. 
154 A nyugati szövetségesek a jaltai konferencián áldásukat adták Sztálin azon tervére, hogy a Szovjetuniónak 
járó jóvátétel részeként igénybe vegye a „német munkaerőt.” Zayas 1986. 118. 
155 Lengyel egységek már 1945 májusától megakadályozták a németek visszatérését az Odera és a Neisse 
vonalától keletre fekvő vidékekre. Akiknek ez mégis sikerült, azokat internálták, illetve véglegesen elüldözték 
lakóhelyükről. Lásd Flucht 2005a. 51-61. 
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júliusában az Odera és a Neisse régió szinte teljes német lakosságát. Emellett az ország 

„nyugatra tolását” az egykori német területek lengyelesítésével („polonizálásával”), vagyis 

etnikai megtisztításával kívánták legitimálni. „Ha a korábbi német területeket nem 

polonizáljuk, nem lesz több indokunk arra, hogy elvegyük azt, amit ők [a szövetségesek] nem 

akarnak nekünk adni. (…) Ki kell őket [a németeket] dobnunk, hiszen minden állam nemzeti, 

és nem multinacionális alapokra épül” – állt a Lengyel Munkáspárt egyik jegyzőkönyvében 

1945 májusában.156 A nyugati határvidéken végrehajtott etnikai tisztogatáson kívül a lengyel 

hadsereg és milíciák még kb. 400.000 németet űztek el a „vad szakaszban” az ország egyéb 

területeiről. A fosztogatásokkal és erőszakos tettekkel kísért akció során a németek egy részét 

internáló- és koncentrációs táborokba zárták, a felső-sziléziai bányákban kényszermunkára 

fogták, illetve szovjet lágerekbe deportálták.157 Csehszlovákia is a kész helyzet teremtése 

érdekében űzött el 1945 júniusáig, a „vad szakasz” alatt Németország amerikai és szovjet 

megszállási övezetébe, illetve Ausztriába a határ menti régiókból 450.000 szudétanémetet.158 

Amikor a három nagyhatalom vezetői a győztes európai háború után Potsdamban 

találkoztak,159 a Csehszlovákiában és Lengyelországban zajló „vad elűzetések” éppen 

tetőztek. A konferencia 1945. augusztus 2-án közétett határozatai160 foglalkoztak az 

elmenekült-elűzött német emberek sorsával is. A nyugati szövetségesek és a Szovjetunió 

közötti egyre nyilvánvalóbb ellentétek miatt a végleges szöveg e kérdésben is a nehéz alkuk 

árán létrejött nagyhatalmi kompromisszumot tükrözi.161 A „német lakosság rendezett 

áttelepítéséről” szóló XIII. cikkely162 a következőképpen szólt: 

„A konferencia a következő megállapodásra jutott a németeknek Lengyelországból, 

Csehszlovákiából és Magyarországról való kitelepítését illetően: A három kormány, miután 

                                                 
156 Idézi Beer 2004d. 135. 
157 Lásd Dokumentation 1953, Naimark 2004. 156-172., Nitschke 2004.  
158 A csehszlovák forradalmi gárdák brutálisan léptek fel. A nagyobb városokban, így Prágában és Brünnben 
több ezer halottat követeltek a németellenes kihágások. A Beneš-dekrétumok zöme is a „vad szakaszban” 
született. Lásd Dokumentation 1957b, Flucht 2005a. 63-73., Naimark 2004. 129-156. 
159 Az 1945. július 17. és augusztus 2. között megtartott potsdami konferencián Sztálin mellett Harry Truman új 
amerikai elnök, Winston Churchill, majd július 28-tól Clement Attlee brit miniszterelnök vett részt. A 
konferenciáról, az ott meghozott döntésekről lásd Graml 1988. 61-104., Ormos – Majoros 1998. 492-494., Ránki 
1976. 540-561. 
160 A potsdami konferencia hivatalos jegyzőkönyvének magyar fordítását lásd Közlemény a három hatalom 
berlini konferenciájáról. http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww2/doksi/potsdami_kozlemeny.html. 
161 A nyugati hatalmak kísérletet tettek néhány korábbi ígéretük revideálására, Sztálin viszont a Szovjetunió 
jelentősen megnőtt hatalmi potenciálból igyekezett tőkét kovácsolni. A potsdami határozatok híven tükrözik a 
még, illetve már csak minimálisan meglévő közös platform alapján kötött kompromisszumokat. 
162 E kérdés tárgyalása során is támadt némi nézeteltérés a konferencia résztvevői között. Sztálin elutasított 
mindenféle szabályozást, azzal az indokkal, hogy az elűzetés már egy javában zajló folyamat, ezért annak 
bármiféle rendezése rég megkésett és okafogyott. A nyugati hatalmak azonban a menekültáradatot látván és a 
menekültek tapasztalatait megismervén ragaszkodtak a kérdés nagyhatalmi szankcionáláshoz, illetve a 
„szervezetten és humánus módon” formulához. Ez nagymértékben eufemizálta az erdetileg általuk is támogatott 
akciót, és némileg megnyugtatta országaik közvéleményét is. Seewann 2000b. 184-185.  

http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww2/doksi/potsdami_kozlemeny.html
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megvizsgálta a kérdés minden oldalát, elismeri, hogy a Lengyelországban, Csehszlovákiában 

és Magyarországon maradt német lakosságot vagy annak egy részét át kell telepíteni 

Németországba. Egyetértenek abban, hogy mindenfajta áttelepítésnek, amelyre ténylegesen 

sor kerül, szervezetten és humánus módon kell végbemennie. Mivel nagy számú németnek 

Németországba való érkezése növeli a megszálló hatóságokra amúgy is nehezedő terheket, a 

három kormány úgy véli, hogy mindenekelőtt a németországi Ellenőrző Tanácsnak kell 

tanulmányoznia ezt a problémát, különös figyelemmel arra, hogy ezeket a németeket 

arányosan osszák el valamennyi megszállási övezet között. Az Ellenőrző Tanácsban működő 

képviselőiknek azt az utasítást adják, hogy lehetőleg minél előbb tájékoztassák kormányukat 

arról, hogy az említett lakosság milyen számban érkezett máris Németországba 

Lengyelországból, Csehszlovákiából és Magyarországról, s hogy tegyenek javaslatot arra, 

mikor és milyen ütemben folytatódjék a továbbiakban a lakosság áttelepítése, figyelembe véve 

a Németországban fennálló helyzetet. Ezzel egyidejűleg a csehszlovák kormányt, a lengyel 

ideiglenes kormányt és a magyarországi Szövetséges Ellenőrző Bizottságot tájékoztatják majd 

a fentiekről, és azt javasolják nekik, hogy tartózkodjanak a német lakosság további 

kiutasításától, amíg az illető kormányok meg nem vizsgálják az Ellenőrző Tanácsban részt 

vevő képviselőik jelentését”.163  

A potsdami határozat nem csupán az 1945 augusztusáig végrehajtott „vad elűzéseket” 

legalizálta utólagosan, hanem jogalapot szolgáltatott az egykori német birodalmi területek 

népességének, valamint a kelet-közép- és délkelet-európai államok német lakosságának 

kitelepítéséhez is,164 noha nem írta elő kötelező hatállyal. Mivel a XIII. cikkely 

megfogalmazása nem volt teljesen egyértelmű, azt politikai intencióktól függően kötelező 

előírásnak és lehetőségnek egyaránt lehetett értelmezni. A határozat elsődleges célja a már 

folyamatban lévő népességmozgás rendezett mederbe terelése volt, s amint közzétették és 

ezzel engedélyezték a kényszermigrációt, kezdetét vette a németség kitelepítésének-

elűzésének újabb, negyedik szakasza. Az áttelepítések egészen az 1940-es évek végéig 

elhúzódtak, s végrehajtásukra ebben a fázisban sem az előírt szervezettség és humánum volt a 

jellemző. 

                                                 
163 Lásd Közlemény a három hatalom berlini konferenciájáról. http://www.bibl.u-
szeged.hu/bibl/mil/ww2/doksi/potsdami_kozlemeny.html. 
164 A nagyhatalmak csak a potsdami határozatok XIII. cikkelyében konkrétan megnevezett országok német 
lakosságának Németországba történő áttelepítéséhez járultak hozzá. Azon országok telepíthették ki legálisan 
német kisebbségeiket (Csehszlovákia, Lengyelország és Magyarország), amelyek előzetesen ilyen kérvénnyel 
folyamodtak a szövetségesekhez. Magyarország szerepével, illetve a potsdami határozatok magyarországi 
vonatkozásaival kapcsolatban lásd a későbbi fejezeteket.  

http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww2/doksi/potsdami_kozlemeny.html
http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww2/doksi/potsdami_kozlemeny.html
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A németországi Szövetséges Ellenőrző Tanács(SZET)165 1945. november 20-án 

közzétett egy tervezetet az áttelepítések ütemezésével kapcsolatban. Ennek értelmében 2,75 

millió lengyelországi és csehszlovákiai németet lehetett volna Németország szovjet 

megszállási övezetébe szállítani, továbbá 2,25 millió csehszlovákiai és magyarországi 

németet az amerikai, 1,5 lengyelországi németet a brit, illetve 150.000 Ausztriában tartózkodó 

német állampolgárt a francia zónába.166 Az előirányzott számok azonban sok esetben már a 

megjelenés pillanatában túlhaladottak voltak.167 A kitelepítés-elűzés ezen szakaszában már 

jobbára vasúti transzportokkal szállították Németországba az áttelepítésre kötelezetteket (erről 

az egyes megszállási övezetek parancsnokságai külön megállapodást kötöttek az érintett 

államokkal).168 Lengyelországban a negyedik szakaszban a brit kontroll ellenére is 

visszásságok kísérték a kitelepítési akciót. Napirenden volt a transzportok kirablása, 

kifosztása, megtámadása. 1946 februárjától 1949 végéig Lengyelország összesen 2,6 millió 

németet telepített ki a brit, illetve a szovjet megszállási övezetbe, az 1944–45-től kezdődött 

kényermigráció következtében pedig összesen több mint tízmillió volt a Német Birodalom 

egykori keleti – tehát a „nyugtra tolt” Lengyelország által birtokba vett – és az 1939 előtt is a 

lengyel állam fennhatósága alá tartozó területekről elmenekült, elűzött és kitelepített németek 

száma.169 Mindennek ellenére 1950-ben még így is jóval több, mint egymillió német élt 

Lengyelországban.170 Csehszlovákia a negyedik szakaszban, 1946 novemberéig 1,4 millió főt 

telepített ki az amerikai, 1947 végéig pedig még 790.000-et a szovjet zónába. A transzport 

körülményei hasonlóak voltak a lengyelországiakéhoz.171 A csehszlovák állam területéről 

közel 3,5 millió volt az 1944–45-től Németország, illetve Ausztria különböző megszállási 

övezeteibe elmenekült, elűzött és kitelepített németek száma. Az átfogó akció ellenére 1950-

ben még mintegy 250.000 főnyi német élt a csehszlovák „nemzetállam” területén.172 

 

2.3.2.   A romániai és a jugoszláviai németek sorsa 
 

                                                 
165 A SZET a négy megszálló hatalmat (Egyesül Államok, Franciaország, Nagy-Britannia, Szovjetunió) 
képviselő, és az egyes megszállási övezeteket vezető katonai parancsnokokból állt, s a megszállt 
Németországban  a legfőbb hatalmat képviselte. Lásd Graml 1988. 105-164. 
166 Beer 2004c. 48. 
167 Később a tervezettől el is tértek: Magyarország 1947-től például már a szovjet zónába szállította a kitelepített 
németjeit. Lásd a későbbi fejezetekben. 
168 Beer 2004c. 48. 
169 Az NSZK Elűzöttek, Menekültek és Háborús Károsultak Szövetségi Minisztériumának becsült számadatait 
közli Zayas 1986. 215-216. és Franzen 2001. 276. 
170 A becslések 1,1-1,3 millió körül mozognak. Lásd Zayas 1986. 216., Franzen 2001. 276. 
171 Beer 2002. 20-21. 
172 Zayas 1986. 216., Franzen 2001. 276. 
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A Jugoszlávia és Románia területén élő német kisebbségek második világháború utáni sorsát 

azért tárgyjuk külön alfejezetben, mert bár őket is nagymértékben érintették az 1944–45-ben, 

sőt, olykor még korábban kezdődő kényszermigrációs folyamatok különböző fajtái, a két 

állam mégsem szerepelt a potsdami határozatok XIII. cikkelyében. 

Az 1929-től Jugoszláv Királyságnak nevezett állam területén élő németek nem 

alkottak egységes, homogén blokkot, hanem kisebb-nagyobb csoportokban éltek az ország 

különböző részein. Így mintegy félmillióan éltek szétszórva a Bácskában, a Bánátban, a 

Baranyai háromszögben, Szlavóniában, a Szerémségben, Bosznia-Hercegovinában és 

Szlovéniában.173 1941 áprilisában, a Jugoszláv Királyság széthullásával,174 az egykori 

délszláv államban élő németek is különböző országok fennhatóságai alá kerültek. A második 

világháború alatt a Szerbiában és Boszniában élő németek a „Heim ins Reich” akció keretében 

a megszállt lengyel területekre, Lublin környékére telepítették át. 1944 októberében a 

birodalmi szervek mintegy 100.000 embert, szinte az egész kisebbséget evakuáltak a 

Független Horvát Államból Németország területére; a front közeledtével is sok német 

menekült nyugatra. 1944 végén, amikor a Tito vezette jugoszláv kommunista partizánok a 

Vörös Hadsereg segítségével felszabadították az új alapokra helyezett délszláv államot, még 

kb. 200.000 „népi német” élt az országban. Sokan estek közülük áldozatul a partizánok 

féktelen bosszújának, közvetlenül a felszabadítás után. Egy 1944. november 21-én kiadott 

rendelet a német megszállókkal való kollaborálás vádja miatt kimondta, hogy a jugoszláviai 

„népi németeket” kollektíve megfosztják állampolgárai jogaiktól, vagyonukat elkobozzák. Az 

elűzetésről azonban jogszabály a délszláv államban sem akkor, sem később nem született.175 

A jugoszláv kormány 1946 januárjában és júniusában két ízben is kérte a 

szövetségeseket, hogy a potsdami határozatok értelmében járuljanak hozzá a teljes német 

                                                 
173 Wehler 1980. 96-97. 
174 1941. áprilisában a náci Németország és szövetségesei megtámadták Jugoszláviát, majd az állam szétesése 
után felosztották az országot. A Nagynémet Birodalomhoz csatolták Felső-Krajnát, valamint a déli stájer és 
karintiai területeket. Olaszország megkapta Alsó-Krajnát, Dalmácia nagy részét, megszállta Montenegrót; 
Koszóvó és Macedónia egy részét pedig az olasz gyarmatnak számító Albániához csatolták. Magyarország meg-, 
illetve visszakapta a Muraközt, a Baranya-háromszöget és a Bácskát. Bulgária bekebelezte Macedónia döntő 
hányadát. Olasz és német segítséggel jött létre a Bosznia-Hercegovina területével megnövelt, a fasiszta usztasák 
által irányított Független Horvát Állam, amely a tengelyhatalmak hű csatlósa volt. A Nyugati Bánát német 
katonai irányítás alá került, a megcsonkított Szerbiában bábkormány alakult. 
175 Janjetović 2003b. 102., Portmann 2008a, Wehler 1980. 86-88. Tito partizánjai nem pusztán a németekkel 
számoltak le kegyetlenül, hanem más nemzetiségek képviselőivel (így például a magyarokkal), valamint 
politikai ellenfeleikkel (például usztasák, csetnikek, polgáriak, monarchisták stb.) is. Lásd A. Sajti 2009. 124-
126. A partizánok által elkövetett megtorló akciók áldozatainak számára vonatkozó számadatok eltérőek. A 
legújabb kutatások eredményeképpen 83.881 főt sikerült név szerint azonosítani, akik 1941 és 1948 között a 
Vajdaság korabeli területén bizonyíthatóan különféle megtorló akciók áldozatává váltak. Ezek szerint 1944–
1948 között 15.495 német és 4.624 magyar esett áldozatul a partizánok megtorló akcióinak. (Ez a szám 
ugyanakkor nem tekinthető véglegesnek, mivel a szerb levéltáraknak a korszakra vonatkozó bizonyos 
iratanyagai a mai napig nem kutathatók.) Uo. 126-129. 
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kisebbség Németországba történő áttelepítéséhez, de azok – elsősorban az angolszász 

nagyhatalmak – ezt mindkét alkalommal határozottan elutasították.176 Ezért a délszláv 

államban csupán részleges kitelepítésekre került sor, amely elsősorban a szlovéniai és 

szlavóniai németséget érintette.177 A Szovjetunió 1944–45 fordulóján mintegy 20-30.000 

jugoszláviai németet deportált ukrajnai és oroszországi munkatáborokba, s mintegy 17 %-uk 

nem élte túl a megpróbáltatásokat.178 A délszláv állam területén a még megmaradt 

németséget, kb. 170.000-200.000 embert, 1945 tavaszán internálótáborokba zárták, 

kényszermunkára fogták, a német származású gyermekeket szüleiktől elszakítva szerbiai, 

macedóniai, montenegrói stb. otthonokban „nevelték át”.179 Az internáló táborokból 1946 

tavaszától 1947 végéig tömegesen szöktek el Románia, de főleg Magyarország területére, 

ahonnan a vajdasági németek megpróbáltak tovább jutni nyugatra. Ezeket a „szökéseket” a 

jugoszláv hatóságok nem csupán elnézték, hanem egyenesen bátorították és elősegítették, 

ugyanis ezzel az eljárással – amely indirekt kitoloncolásnak, közvetett kiutasításnak volt 

tekinthető – a délszláv állam megszabadulhatott „népi németjei” egy részétől anélkül, hogy 

magyarázkodnia kellet volna a szövetségesek előtt.180 A koncentrációs táborokat 1948 

tavaszán felszámolták, de munkaképes németeket általában még további háromévnyi munkára 

kötelezték állami üzemekben, bányákban stb. Az 1948-as cenzus szerint 55.000 német élt a 

kommunista Jugoszláviában. Az NSZK megalakulása után mind több jugoszláviai német 

igyekezett nyugatra távozni, amit a jugoszláv állam az állampolgárságról való lemondás és az 

                                                 
176 Az 1945 nyarán Potsdamban ülésező győztes nagyhatalmaktól – Csehszlovákiával, Lengyelországgal és 
Magyarországgal ellentétben – Jugoszlávia még nem kérte a területén élő „népi németek áttelepítésének” 
lehetőségét, amit egyes kutatók az ifjú, magát sikeresnek és erősnek érző partizán állam öntudatával 
magyaráznak: Tito a belsőnek tekintett ügyeiben szuverén módón kívánt eljárni. Az 1946 januárjában és 
júniusában Jugoszlávia már hiába nyújtotta be a szövetségeseknél a németek kitelepítésére vonatkozó kérelmet a 
potsdami határozatokra hivatkozva; ezt visszautasították azzal, hogy Jugoszlávia ilyen értelemben nem szerepel 
a potsdami szerződésben. Valójában a nyugati szövetségeseknek amellett, az egész „transzfer” kérdése kezdett 
egyre kínosabbá válni, ekkorra már épp elegendő problémát okozott a német megszállási övezetekben özönlő 
menekültek, elüldözöttek és kitelepítettek tömegeinek elhelyezése. Emellett Jugoszlávia viszonya az Egyesült 
Államokkal és Nagy-Britanniával egyre feszültebbé vált, sőt, az áttelepítést a Szovjetunió sem támogatta. Lásd 
Janjetović 2003a. 156-157., Uő. 2003b. 106-107., Portmann 2008a. 232., Wehler 1980. 83-85. 
177 Az itt élő németek 1945 ősze és 1946 első fele között toloncolták ki – telepítették át osztrák területekre.  
178 A Szovjetunió 1949 őszén kezdte meg ezen táborok felszámolását. A német származású táborlakókat azonban 
jobbára nem vissza Jugoszláviába, hanem egyenesen az NDK-ba irányították. Janjetović 2003b. 105-106., 
Wehler 1980. 82-83. 
179 Az internálótáborok rendszerét főleg a Bácskában, a Bánátban, a Szeremségben és Baranyában alkalmazták, 
ám működtek internálótáborok Horvátország területén is. Lásd Geiger (online). A táborokban – melyeket a 
túlélők haláltáborokként aposztrofáltak – a kegyetlen körülmények és a brutális bánásmód következtében 
meghalt áldozatok számát a kutatók 50.000-re teszik. Ami a gyerekeket illeti, egy részük 1950-től a Nemzetközi 
Vöröskereszt által koordinált családegyesítési program keretében visszatérhetett a szüleihez, illetve a családjával 
az NSZK-ba távozhatott. Wehler 1980. 88-93. 
180 Becslések szerint 1947 végéig 30-40.000 jugoszláviai német „szökött meg.” Janjetović 2003b. 107-108. 



 68 

ezzel járó tetemes összegű illeték kifizetése után lehetővé is tett. Ez a fajta migráció az 

ötvenes évek elejétől vált tömegessé.181 

Romániában az 1930-as évek végén mintegy 750.000 német élt, de Jugoszláviához 

hasonlóan a földrajzilag egymástól viszonylag távol, az országban szétszórtan élő erdélyi 

szászok, bánáti és szatmári svábok, besszarábiai, bukovinai és dobrudzsai németek itt sem 

alkottak homogén csoportot. Az 1940-ben végrehajtott határmódosításokkal a romániai német 

kisebbség egy része Magyarországhoz, a Szovjetunióhoz, illetve Bulgáriához került. A náci 

Németország a „Heim ins Reich” akció keretében még abban az évben a birodalom keleti 

területeire telepítette át a teljes besszarábiai, bukovinai és dobrudzsai németséget.182 Románia 

átállása után (1944. augusztus 23.), a birodalmi szervek 1944 októberéig főleg Ausztriába és 

Csehországba evakuálták az akkor Magyarországhoz tartozó észak-erdélyi szászokat, 

valamint kisebb dél-erdélyi és bánáti német csoportokat.183 Erdély Romániához tartozó 

részében élő szászok és a bánáti svábok teljes evakuálására a front gyors mozgása miatt nem 

volt idő, viszont a Vörös Hadsereg egységei elől több ezer bánáti és szatmári sváb, illetve 

erdélyi szász hagyta el önként lakóhelyét és menekült Ausztria felé a visszavonuló német 

csapatokkal. 1944 őszének végéig mintegy 100.000 „népi német” hagyta el Romániát, 

akiknek egy része Németország, Ausztria, vagy más nyugati állam területén telepedett le, más 

részük viszont visszatért szülőföldjére. A menekülők egy részét a Vörös Hadsereg 

kényszerítette visszatérésre.184 A többi jelentős német kisebbséggel rendelkező térségbeli 

állammal ellentétben, az új román hatalom sem 1945-ben, sem a későbbiekben nem tervezte 

és nem is kérte a nagyhatalmaktól a németek elűzetését, illetve kitelepítését. Ugyanakkor 

hozzájárult ahhoz, hogy a Szovjetunió 1944 decembere és 1945 januárja között, a román 

jóvátétel részeként munkatáboraiba deportáljon mintegy 70.000 németet. A deportáltak 

mintegy 15 %-a Szovjetunióban vesztette életét. Az ország kommunista típusú átalakítás 

következtében a romániai németség jogilag, politikailag, társadalmilag és gazdaságilag 

egyaránt deklasszálódott. Az 1945 tavaszán végrehajtott agrárreform során a németektől 

elvették földbirtokaikat, illetve szinte teljes ingó és ingatlanvagyonukat; s mivel 77%-uk 

paraszt volt, elvesztették létalapjukat.185 1946-ban a választó joguktól fosztották meg a 

                                                 
181 Lásd Wehler 1980. 93-95. A vajdasági németek második világháború utáni sorsával kapcsolatban lásd  még 
Dokumentation 1961, Janjetović 2005. A vajdasági magyar kisebbségre vonatkozóan lásd A. Sajti 2004. A 
Vajdaságban lezajlott események átfogó elemzését adja Portmann 2008b. 
182 Beer 2004e. 175. Ezeket a „népi németeket” szintén a meghódított lengyel területekre, főleg a Warthegauba 
telepítették. 
183 Az akció lefolyásához lásd Tilkovszky Loránt: SS-akció a délkelet-európai németség kiürítésére 1944 őszén. 
In: Uő. 1997. 115-131. 
184 Flucht 2005a. 78. 
185 Lásd Gabanyi 1994. 236-237., Senz 1994. 137-142. 
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népcsoport tagjait. A diszkrimináció és a jogfosztottság korszaka 1948-ig tartott, ezután 

fokozatosan visszavonták a németséget súlytó jogszabályokat. 1950-ben mintegy 400.000 

német élt Romániában.186 

 

2.3.3.   Egyéb népmozgások a második világháborút követően 
 
A második világháború végen, illetve az azt követő években lezajlott kényszermigrációs 

folyamatok nem pusztán 14 millió németet, hanem 6 millió egyéb nemzetiségű embert – 

köztük nem kevés magyart – is közvetlenül érintettek a kelet-közép- és délkelet-európai 

régióban. A homogén nemzetállam kialakítása jegyében milliók váltak rideg hatalmi tervezés 

áldozatává és kényszerültek elhagyni szülőföldjüket, hazájukat és lettek menekültek, 

földönfutók, gyökértelen áttelepítettek. A kelet-közép- és délkelet-európai régióban 

végbement kényszermigrációs folyamat egyéb aspektusai – mozaikszerűen felvillantva – a 

következők.187 

Lengyelország „nyugatra tolása” következtében, a lengyel és a szovjet állam közt 

létrejött opciós és lakosságcsere-szerződések miatt, mintegy kétmillió lengyel települt át a 

Szovjetuniónak ítélt egykori kelet-lengyel országrészből az anyaországba. Legtöbbjüket a 

Németországtól megszerzett, „visszanyert” nyugat-lengyel vidékekre telepítették, az elűzött 

német lakosság helyére, a megszerzett terület mihamarabbi lengyelesítésének szándékával. A 

lengyel határmódosítások következtében mintegy félmillió ukrán, fehérorosz és litván volt 

kénytelen elhagyni az új határok között létrejött Lengyelországot, és áttelepülni az új 

lakóhelyükként kijelölt Szovjetunióba. A nyugati területekkel gazdagodó Szovjetunió 

Kárpátalja megszerzése után két szerződésben is szabályozta Csehszlovákiával a 

határmódosítással járó kölcsönös népmozgásokat. Csehszlovákiának nem pusztán valamennyi 

német, hanem a teljes magyar kisebbség elűzését is tervezte a világháború végén. Miután ez 

utóbbi kellő nagyhatalmi támogatás hiányában a potsdami rendezés folyamán meghiúsult,188 

Csehszlovákia és Magyarország között 1946 februárjában lakosságcsere-egyezmény jött 

létre.189 Az Edvard Beneš elnök által fémjelzett csehszlovák nemzet- és nemzetiségi politika 

azonban, amikor a homogén csehszlovák nemzetállam megteremtésének szükségességét 

hirdette, nem merült ki az elűzetésekben. A hitleri „Heim ins Reich” akcióktó mintájára, 

                                                 
186 A romániai németek sorsfordító éveivel kapcsolatban lásd Dokumentation 1957a. 
187 A részletekre vonatkozóan lásd a kiváló összefoglaló munkát Schechtman 1962. 
188 Ennek hátterét lásd később illetve lásd Fehér 1993. 102-115., Föglein Gizella: A magyar-csehszlovák 
lakosságcsere. In: Föglein 2000. 127-131. illetve Seewann 2000b. 188-194. 
189 Lásd Föglein Gizella: A magyar-csehszlovák lakosságcsere. In: Föglein 2000. 127-131., Molnár – Szarka 
2007, Vadkerty 2007, Zselicky 2005. 60-65. 
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repatriálni szándékozta, vagyis haza kívánta telepíteni a délkelet-európai államokban élő 

szlovák szórványkisebbségeket.190 Csehszlovák mintára Románia és Jugoszlávia is tervezte, 

hogy népességcsere-megállapodást köt Magyarországgal,191 ezek az elképzelések azonban 

megrekedtek a tervezés szintjén. Miután a délszláv állam megszerezte az Isztriai-félszigetet, 

az azt következő években csaknem 100.000 olasz nemzetiségű (az ott élő olasz őslakosság 

90%-a) optált az anyaország javára, az őket érő folyamatos jugoszláv represszió miatt.192 

 

 

2.4.   Összegzés 

A 20. század elejétől a második világháború végéig tartó periódusban Kelet-, Kelet-Közép- és 

Délkelet-Európa szinten valamennyi szegletét érintették a különböző típusú 

kényszermigrációs folyamatok. „Ezek mögött az a meggyőződés húzódik meg, hogy a politikai 

és az etnikai határoknak fedniük kell egymást. Ahol ezt a legkülönbözőbb etnikai csoportok 

kevert együttélése miatt nem sikerül elérni, ott olyan tervekre támaszkodnak, amelyek alapján 

emberek százezreit telepítik át az egyik országból a másikba”.193 Az etnikailag megtisztított, a 

nemzeti kisebbségektől mint potenciális konfliktusforrástól mentes nemzetállam 

eszményképe vezette a második a világháború utáni nemzetközi rend megalkotóit is. A 

határmódosításokkal egybekötött elűzések, ki- és áttelepítések, kényszerű népességcserék 

következtében 1944–1945-tól mintegy 20 millió, valamilyen nemzeti vagy etnikai kisebbségi 

csoporthoz tartozó európai kényszerült lakóhelye elhagyására. Ebből több mint 14 millió volt 

az 1948-ig Németország különböző megszállási övezeteiben regisztrált német származású 

menekültek, elűzöttek, kitelepítettek, illetve áttelepültek száma.194 A világháború végén 

lezajlott menekülés és elűzetés német áldozatainak számát a szakértők több százezertől 

kétmillióig becsülik.195 

                                                 
190 Beneš már az 1943 decemberében folytatott moszkvai tárgyalásai során tájékoztatta szándékáról a szovjet 
felet. 1945 derekán a csehszlovák szervek 200.000 szlovák hazatelepítésével számoltak Magyarországról, 
150.000-et Jugoszláviából és 80.000-et Romániából akartak hazavinni (az eredeti tervekben Bulgária is 
szerepelt). A Magyarországgal kötött lakosságcsere e tekintetben tehát egy kiterjedt, délkelet-európai dimenziójú 
csehszlovák terv részét képezte, azzal a különbséggel, hogy a többi országgal a lakosságcsere-egyezmény helyett 
hazatelepítési szerződést kötött az újjáalakult csehszlovák állam. A következő években mintegy negyedmillió 
szlovák települt ténylegesen az anyaországba. Seewann 2000b. 190-191. 
191 A román tervekre vonatkozóan lásd L. Balogh – Olti (online). A jugoszláv elképzeléseket taglalja Föglein 
Gizella: Magyar-jugoszláv népcsereegyezmény-tervezet (sic!) – 1946. In: Föglein 2000. 34-41. 
192 Janjetović 2003a. 157. 
193 A migrációs kérdések avatott szakértőjének, az amerikai Eugene Kulischer gondolatait idézi Beer 2004d. 139. 
194 Az NSZK Elűzöttek, Menekültek és Háborús Károsultak Szövetségi Minisztériumának becsült számadatait 
közli Zayas 1986. 215-216. 
195 Uo. 
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A második világháború végén határmódosításokkal vagy anélkül végrehajtott etnikai 

tisztogatások valóban hozzájárultak az egyes nemzetállamok nagyobb fokú etnikai 

homogenitásának megteremtéséhez. A kontinens országai viszont óriási árat fizettek ezért. A 

különböző homogenizációs intézkedések több millió halálos áldozatot követeltek és 

mérhetetlen szenvedést okoztak a túlélőknek. Az elűzöttek, ki- és áttelepítettek befogadása, 

társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális integrációja hatalmas terhet rótt a befogadó 

országokra.196 Ugyanakkor a homogén nemzetállam megteremtésének céljával végrehajtott 

telepítési akciók nem hozták el a kívánt békét Európában. Az, hogy az 1945 utáni 

évtizedekben nem tört ki újabb nyílt fegyveres konfliktus a kontinensen, sokkal inkább a 

második világháború után kialakult bipoláris világrendnek, a két szuperhatalom, az Egyesült 

Államok és a Szovjetunió, illetve táboraik atomháborúval fenyegető szembenállásának, a 

globális nukleáris katasztrófa veszélyét magában hordozó antagonizmusának, semmint a 

magukat nemzetállamként definiáló országok harmonikus és békés egymás mellett élésének 

volt köszönhető. Az 1990-es évekre, a hidegháború befejeződésével, a Szovjetunió 

összeomlásával és a keleti blokk szétesésével azonban ismét felszínre törtek Európában az 

etnikai konfliktusok. Éppen egykori déli szomszédunk, Jugoszlávia példája mutatta meg, 

hogy a soknemzetiségű állam dezintegrációjával visszatért a kontinensre az etnikai 

tisztogatások rossz szelleme. 

                                                 
196 A német kisebbségeknél maradva lásd Flucht 2005a. 90-100., 108-122. Ugyanakkor a különböző típusú 
etnikai tisztogatások végrehajtása nem pusztán az azokat elszenvedő kisebbségeket, hanem az intézkedéseket 
végrehajtó államokat is negatívan érintették, elsősorban anyagi-gazdasági szempontból, de nem elhanyagolandók 
a kisebbségeiktől megszabadult országok kulturális és erkölcsi veszteségei sem. Ennek magyarországi 
vonatkozásaira mutat rá anulmányában Tilkovszky Loránt: Mit veszített Magyarország a németek 
kitelepítésével? In: Uő. 1997. 171-178. 
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3.   A magyarországi németek 1919 és 1944 között 
 

3.1.   Németek a trianoni Magyarországon 

Az 1910-es népszámlálási statisztikák szerint, az első világháború előtt 1.903.357 német 

anyanyelvű személy élt a történelmi Magyarországon, az összlakosság 10,4 %-át kitéve, ami a 

románok és szlovákok mögött a harmadik legnagyobb nemzetiségi arányszámot jelentette.197 

Az 1920. június 4-én aláírt békeszerződés azonban a Magyarországon élő németséget is 

teljesen új helyzet elé állította. A trianoni döntés mennyiségi és minőségi értelemben egyaránt 

jelentős változásokat hozott a megkisebbedett Magyarországon élő németek életébe. Az 1920-

as népszámlálás adatai szerint 551.211 fő, az ország lakosságának 6,9 %-a vallotta magát 

német anyanyelvűnek.198 Ezzel a németség az ország legnagyobb nemzetiségévé vált. A hazai 

németeket körülvevő környezet azonban jelentőse megváltozott: míg az 1914 előtti Magyar 

Királyság egy multietnikus, soknemzetiségű államalakulat volt, amelyen belül a magyarság 

részaránya (a Horvát–Szlavón Királyság lakosságával együtt) még az 50 százalékot sem érte 

el, addig a trianoni Magyarország – ahol a magyarság számaránya immáron 89,6%-os volt199 

– már sokkal inkább közelített egy etnikailag homogén nemzetállamhoz. A minőségi változást 

német népcsoport helyzetében elsősorban az jelentette, hogy a magyarországi németség 

legöntudatosabb, az etnikai csoport- és nemzetépítésben legtovább jutott, politikailag 

legaktívabb, legszervezettebb, gazdaságilag és társadalmilag legfejlettebb részelemei, az 

erdélyi szászok, valamint a bánáti és a bácskai svábok döntő hányada, idegen államok, jelesül 

a Román és a Szerb–Horvát–Szlovén (1929-től Jugoszláv) Királyság fennhatósága alá 

kerültek. 

A trianoni Magyarországon élő németek települései nem egy kompakt, zárt tömbben, 

hanem az ország főleg nyugati és déli területein szórtan, illetve szigetszerűen helyezkedtek el. 

Ennek ellenére a településszerkezet egyes regionális súlypontjai viszonylag jól 

körülhatárolhatóak voltak. A magyarországi németség történelmi településterületei a 

középkorban, illetve a 18. században alakultak ki. A legnagyobb és legzártabb német 

településterület a Dél-Dunántúlon, Baranya, Tolna és Somogy vármegyék területén 

helyezkedett el. Az ún. „Schwäbische Türkei” (Sváb Törökország)200 – melynek német 

                                                 
197 Az adatokat lásd Romsics 2000. 47. 
198 Tilkovszky 1998. 9. 
199 Uo. 
200 Az elnevezés, amely a 16-17. századi török uralomra, majd az azt követő 18. századi német (és csak részben 
sváb) betelepülésre utal, a 19. században keletkezett, de csak az első világháború után terjedt és vált általánossá a 
mintegy 37.000 km²-nyi terület megnevezésére a magyarországi németek körében. 
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települései a török elleni felszabadító háborúkat követő 18. századi állami, magánföldesúri és 

egyházi betelepítések következtében jöttek létre – határai délen a Dráva, keleten a Duna, 

északon a Balaton, nyugaton Somogy megye keleti-délkeleti vidékei voltak.201 E területen élt 

a két világháború közötti magyarországi németség 35 %-a.202 A vidék sváb–német jellegére 

jellemző, hogy csak Baranyában és Tolnában 158 olyan község volt található, amelyben a 

német lakosság aránya meghaladta az 50 %-ot.203 E régió természetes központjának a 

baranyai megyeszékhely, Pécs számított, de a németség kibontakozó mozgalma 

szempontjából nagyobb jelentőséggel bírt a Tolna megyei nagyközség, Bonyhád.  

Jelentős, bár kevésbé koncentrált német településterület volt a Dunántúli-

középhegység vidékein (Balaton-felvidék, Bakony, Vértes, Dunazug-hegyvidék stb.) 

végighúzódó, közép-dunántúli régió (Veszprém, Fejér, Komárom, Esztergom, Pest-Pilis-Solt-

Kiskun vármegyék területei), amely a Dunakanyarban átnyúlt egészen a Duna jobb partjáig, a 

Börzsönyig (Hont és Nógrád vármegyék). E nagy településterületen – amely szintén a 18. 

századi betelepítések eredményeképpen jött létre – élt a két világháború közötti 

magyarországi németség 40 %-a.204 E régió legjelentősebb települései a főváros nyugati 

előterében, a Budai-hegységben helyezkedtek el (például Budaörs).  

A nyugati határ mentén, Moson, Sopron és Vas vármegyék területén élt a Horthy-

korszakban a németség 11 %-a.205 Az előző két régióval szemben e településterület nem a 18. 

századi betelepítés eredményeként jött létre, hanem a karoling időszaktól egészen a 13. 

századig tartó német kolonizáció következtében létrejött zárt német, pontosabban bajor–

osztrák nyelv- és településterület szerves részét képezte. E terület tehát etnikailag és nyelvileg 

a Magyarország nyugati határsávjából 1918–1921 között létrejött, abszolút német többségű 

osztrák Burgenland tartomány szerves részének, mintegy „meghosszabbításának” volt 

tekinthető.206 A településterület központjának, egyben legjelentősebb városának Sopron 

számított.  

A magyarországi németek 6 %-a a Duna-Tisza közén élt,207 olyan településeken, 

amelyeket szintén a 18. századi betelepítési hullám során népesítettek be. Jelentősek voltak a 

                                                 
201 A „Schwäbische Türkei”, mint történelmi német településterület szerves részét képezték még a trianoni 
békeszerződés értelmében az újonnan létrejött délszláv államhoz csatolt Baranya-háromszög németek által lakott 
községei is. 
202 Lásd Tilkovszky Loránt: A magyarországi németek a két világháború között. In: Uő. 1997. 37. 
203 Uo. 37. 
204 Uo. 37. 
205 Uo. 37. 
206 A nyugati határszél a középkortól egészen a 20. század elejéig jól példázta, hogy a nyelvi–etnikai és a 
politikai határok nem feltétlenül estek egybe.  
207 Lásd Tilkovszky Loránt: A magyarországi németek a két világháború között. In: Uő. 1997. 37. 
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Pest környéki települések, amelyek a Buda előterében találhatókhoz hasonlóan fontos 

szerepet játszottak a főváros élelmiszer-ellátásában. Ide tartoztak Pest-Pilis-Solt-Kiskun 

vármegye szórványtelepülései, mint például Ceglédbercel, Harta vagy Hajós. Bács-Bodrog 

vármegye németsége Baja, illetve Bácsalmás központtal viszont csak első látásra volt 

szórványnak tekinthető, valójában a bácskai történelmi német településterület szerves részét 

képezték, amelynek nagyobbik déli részét a trianoni békeszerződés az SzHSz Királyságnak 

juttatta. A németség fennmaradó 8 %-a szétszórva élt az ország különböző részein (például a 

Tiszántúlon, Észak-Magyarországon, Zala vármegyében stb.).208  

A felsorolt településterületeken élő németek túlnyomó többsége természetesen nem 

színtisztán németek által lakott falvakban és városokban élt. Jellemző volt a más 

nemzetiségekkel – egy, két vagy esetleg még több nemzetiséggel – való együttélés. A 

magyarországi németek 83%-a lakott falvakban.209 A két világháború között összesen 292 

községben haladta meg a németajkúak aránya az 50%-ot; a magyarországi németek 66%-a 

olyan településen élt, ahol saját etnikuma abszolút vagy relatív többségben volt; 111 

községben 10-50%-os volt a németek aránya és 84.830 németajkú (az 1920-as adatok alapján 

15,4%) élt olyan településen, ahol számarányuk nem érte el a 10%-ot.210  

Vallási tekintetben a magyarországi németek döntő többsége, 81,95%-a római 

katolikus, 14,2%-a evangélikus, 1,5%-a református, 2,35%-a pedig egyéb vallású volt.211 

Társadalmi összetételét és a foglalkozási szerkezetét tekintve a hazai németség aktív 

keresőinek (221.317 fő) 56%-a földművesként, illetve mezőgazdasági munkásként az 

agrárszektorban dolgozott; 25%-uk ipari munkásként és bányászként tevékenykedett; 15%-uk 

a kisiparban és a kereskedelemben kereste a kenyerét; 4 %-uk értelmiségi pályákon 

helyezkedett el.212 Ez utóbbi, valamint a jobbára városlakó kisiparosi és kereskedelmi 

tevékenységet folytató réteg a korszakra már túlnyomórészt asszimilálódott, elmagyarosodott. 

A német származású munkásság pedig, amely politikailag a szociáldemokrácia felé 

orientálódott, etnikai–nemzeti kérdésekben teljesen indifferensnek mutatkozott.  
                                                 
208 Az Arad vármegyei Elek és Almáskamarás, illetve a Torontálban található Kübekháza csupán azért tűnik 
szórványtelepülésnek, mert a trianoni békeszerződés a 18. században létrejött történelmi német településterületet, 
a Bánátot egyharmad-kétharmad arányban felosztotta az SzHSz Királyság és Románia között. E három 
Magyarországon megmaradt község e településterület északi nyúlványához tartozott. Hasonló volt a helyzet a 
Szatmár megyei sváb településekkel, például Mérkkel és Vállajjal, amelyek a szinte teljes egészében 
Romániának ítélt Szatmár megyei történelmi német településterület szerves részeinek voltak tekinthetők. A 
szatmári német telepesek – hasonlóan a Bácskában és a Bánátban letelepedett társaikhoz – szintén a 18. 
században érkeztek erre a vidékre, az akkori birtokos, gróf Károlyi Sándor hívására. 
209 Tilkovszky Loránt: A magyarországi németek a két világháború között. In: Uő. 1997. 37. 
210 Uo. 37-38. 
211 Uo. 39. 
212 Seewann 2000c. 109. valamint Seewann – Spannenberger 2005. 7-8. A fenti adatokat még részletesebben 
ismerteti és elemzi Tilkovszky Loránt: A magyarországi németek a két világháború között. In: Uő. 1997. 38-39. 
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Ebből következően egy etnikai–nemzeti alapon definiált politikai mozgalom 

társadalmi bázisaként így elsősorban a parasztság jöhetett számításba, annál is inkább, mert ez 

volt az a társadalmi réteg, amely etnikai jellegét a legérintetlenebbül megőrizte. A zárt 

faluközösségekben élő magyarországi német parasztság 1914-ig még egy ún. prenacionális 

fejlődési stádiumban volt.213 Ez azt jelentette, hogy mint etnikai közösség rendelkezett önálló 

nyelvvel és kultúrával, azonban még nem ébredt a szűkebb lakóhely horizontján túlmutató 

etnikai összetartozás tudatára és nem rendelkezett a független politikai lét hagyományával. 

Másként fogalmazva, még nem fejlődött népből nemzetté, illetve nemzetiséggé.  

A magyarországi német parasztság identitását ebben a korszakban két tényező 

határozta meg: egyrészt egy nagyfokú állampatriotizmus, amely a magyar államhoz való 

tartozás tudatát és az ahhoz fűződő lojalitást megkérdőjelezhetetlenné tette, másrészt egy 

politikailag még teljesen indifferens, a szülőföldhöz, a faluközösséghez, a „röghöz” való 

szoros ragaszkodásban gyökerező lokális identitás.214 Különböző politikai tényezők (mint az 

első világháborút követő összeomlás, az 1918/19-es forradalmakkal együtt járó rezsim- és 

rendszerváltozások, a valamennyi társadalmi réteget megérintő, etnikai és nemzeti 

törésvonalak mentén végbemenő politikai tagolódás, az ország területi felosztása stb.), 

valamint különféle gazdasági és társadalmi okok bonyolult összjátéka (úgy mint a 

faluközösségeken belüli egyre erőteljesebb szociális differenciálódás, az erősödő vertikális és 

horizontális mobilitás, az agráriumban is végbemenő iparosodás, az egyre szélesebb köröket 

érintő művelődés, a kommunikáció és a médiumok szerepének megnövekedése stb.) vezetett 

el ahhoz, hogy a magyarországi németség az első világháborút követően önálló társadalmi 

csoporttá fejlődött.215  

A két világháború közötti időszakban az addig politikailag indifferens magyarországi 

németség az izolált faluközösségek határain túllépve, az etnikai összetartozás, az önálló 

nemzeti identitás tudatára ébredt. Megkezdődött a németség etnikai alapon definiált politikai 

mobilizációja, csoport- és identitásképzési folyamata. A magyarországi németség ettől kezdve 

– jórészt egy szűk értelmiségi csoport szervező és agitatív munkájának eredményeként is – 

már mint etnikai identitással rendelkező nemzeti kisebbség, csoportjogaiért kiálló, társadalmi 

és politikai emancipációjáért küzdő politikai szubjektum lépett fel a magyar nagypolitika 

színpadán.216 

 
                                                 
213 Seewann 2000c. 109. 
214 Uo. 109. 
215 Seewann – Spannenberger 2005. 5-9. 
216 Seewann 2000c. 108. 
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3.2.   A magyar nemzetiségi politika és a német kisebbség mozgalma 1931-ig 

A magyarországi németség etnikai alapon definiált politikai mozgalmának elsőszámú 

vezetője és szószólója a Horthy-korszak első felében a trianoni Magyarországon Bleyer Jakab 

volt. A budapesti egyetem germanisztika professzora, aki gróf Tisza István miniszterelnök 

politikai köréhez tartozott, 1917-ben lépett fel először a magyarországi németek nevében a 

politika színpadán.217 Az első világháborús katonai összeomlás következtében kitört 

„őszirózsás” polgári demokratikus forradalom győzelmét követően Bleyer 1918. november 1-

jén – 43 személlyel, főleg a fővárosban élő asszimilált németekből – megalakította a 

Királyhágón túli Német–Magyarok Néptanácsát. A szervezet, amely a magyar állam területi 

integritásának megőrzését és a magyar szupremácia fenntartásának biztosítását tekintette 

legfőbb feladatának,218 tudatosan helyezkedett szembe a 1918. november 10-én alakított 

Brandsch Rudolf és Schuller Rudolf erdélyi szász politikusok által vezetett Magyarországi 

Német Néptanáccsal, amely kollektív jogokat, területi és kulturális autonómiát követelt a 

magyarországi németség számára.  

Míg ez utóbbi integrálva az erdélyi szász elitet, a délvidéki sváb politikusokat 

valamint a német szociáldemokratákat, meglehetősen széleskörű támogatást élvezett, addig a 

Bleyer által vezetett tanács bázisa lényegesen szűkebb volt.219 Az egyetemi professzor 

kisebbségpolitikai koncepciója azonban bírta azon nemzeti keresztény-konzervatív politikai 

erők támogatását, amelyek 1919 őszén sikereses szerezték és tartották meg a hatalmat. E 

körök Bleyer mozgalmának favorizálásával kívánták kifogni a szelet a nála radikálisabb 

követelésekkel fellépő kisebbségi politikusok vitorlájából. A frissen hatalomra jutott 

„ellenforradalmi” rendszer Bleyert csakhamar eszközként használta fel saját politikai céljaira. 

Noha az új rezsim politikusainak többsége a nemzetiségekkel szemben erős ellenérzéssel, sőt 

gyűlölettel viseltetett, Magyarország új határai ekkor még nem voltak véglegesek. A politikai 

elit egy „progresszív” kisebbségi politikával – pontosabban annak látszatával – kívánta 

megakadályozni az ország feldarabolását. Ennek tudható be, hogy Bleyer 1919. augusztus 15. 

és 1920. december 16. között betölthette a nemzeti kisebbségeket felügyelő tárca nélküli 

miniszteri posztot a Friedrich-, a Huszár-, a Simonyi-Semadam- és az első Teleki-

kormányban. Noha a minisztérium 1919. augusztus 20-án kiadott egy rendeletet a nemzeti 

                                                 
217 Első politikai megnyilatkozásaival kapcsolatban lásd vázlatosan Seewann 2000c 111. valamint részletesen 
Spannenberger 2005. 31-36. 
218 Bleyer már 1917-ben a „megtámadhatatlan magyar szupremáciáról” és a „magyarság és a németség közötti 
szoros lelki kapcsolatról” írt. Lásd Spannenberger 2000. 50. 
219 A két néptanács 1918/19-es tevékenységével, törekvéseivel illetve szembenállásával kapcsolatban lásd 
Seewann – Spannenberger 2005. 12-16. valamint Spannenberger 2005. 37-42. 
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kisebbségek egyenjogúsításáról,220 a Bleyer által vezetett apparátus elsődleges feladata nem a 

jövőbeni kisebbségi politika alapjainak kidolgozása, hanem a még vitatott hovatartozású 

Nyugat-Magyarország (a későbbi Burgenland) elcsatolása elleni propaganda-tevékenység 

volt.221 Burgenland későbbi elvesztését a magyar közvélemény Bleyer személyes kudarcának 

tudta be, sőt, azt is felrótták neki, hogy komolyan vette nemzetiségi programjának 

megvalósítását. Miután ő maga is érzékelte, hogy csupán „kirakati bábunak” használták, 

benyújtotta lemondását.222 

Bleyer 1920 végére nem csupán a mérvadó politikai körök bizalmát veszítette el, 

hanem azt kellett tapasztalnia, hogy a történelmi Magyarország felbomlása következtében – 

miután az erdélyi szászok román, a délvidéki svábok pedig délszláv, illetve román 

fennhatóság alá kerültek – lényegében egyedül maradt mind aktív német kisebbségi politikus. 

Bleyer ekkor megpróbálkozott a német nemzetiségi mozgalom újjászervezésével, s ennek 

érdekében felvette a kapcsolatot a budapesti német diplomáciai képviselettel is. A 

nagykövetség támogatta elképzeléseit, kibékítette korábbi politikai ellenfelével az erdélyi 

szász származású, ám Budapesten tevékenykedő Gündisch Guidoval, és összehozta Bleyert a 

birodalmi népiségi szervezetekkel.223 A német követség praktikus valamint a népiségi 

                                                 
220 A rendelet – amely az 1868. évi nemzetiségi nyelvhasználatot szabályozó jogszabályhoz nyúlt vissza – 
csupán egyéni jogokat biztosított az egyes nemzeti kisebbségekhez tartozó magyar állampolgárok számára. Ez 
komoly visszalépést jelentett a forradalami időszakban született szabályozásokhoz képest. A rendeletet ismerteti 
Spannenberger 2005. 43. 
221 Spannenberger 2005. 44-45. valamint Tilkovszky Loránt: Magyarország nemzetiségi politikája és a hazai 
németség 1919–1945 között. In: Uő. 1997. 74. 
222 Bleyer 1920. november 26-án nyújtotta be lemondását gróf Teleki Pál miniszterelnöknél. Miután a kormány 
nemzetközi sugallatra bízott Burgenland és Sopron kérdésében az Ausztriával történő tárgyalásos 
megegyezésben, ezért a miniszterelnök személyesen kérte Bleyert, hogy vonja vissza lemondását, aminek ő 
eleget is tett. Ennek ellenére a december 16-i kormányátalakítást követően Bleyer már nem szerepelt a kormány 
miniszterei között. Lásd Seewann - Spannenberger 2005. 22-24. A nemzetiségi minisztérium további sorsával 
valamint a nemzetiségi ügyek további hivatalos kezelésével kapcsolatban lásd részletesen Spannenberger 2005. 
48-58. A Nyugat-Magyarországi kérdést (1918–1921) részletesen tárgyalja Tóth I. 2006. 42-48. 
223 A legfontosabb birodalmi népiségi szervezetek a két világháború között a következők voltak: Deutsche 
Akademie (DA). Az 1925-ben Münchenben alapított kultúrpolitikai egyesület célja a német kultúra kutatása és 
terjesztése, a külföldi németek anyaországi kapcsolatainak erősítése valamint a német nyelv külföldön való 
támogatása volt. A DA vezetői a weimari köztársaság időszakában főleg nemzeti konzervatív irányultságú 
tudósok voltak. A DA tevékenységének súlypontja elsősorban a délkelet-európai államokban élő németségre 
irányult. 1934-ben Rudolf Hess barátja, a müncheni egyetem geográfia professzora, a náci élettér-elmélet 
kidolgozója, Klaus Haushofer vette át a DA vezetését. Az időközben a nácik által teljesen gleichschaltolt 
szervezet irányítását végül is 1941-ben a Goebbels által vezetett birodalmi propagandaminisztérium szerezte 
meg. A DA-t 1945-ben feloszlatták.  
Deutsches Auslands-Institut (DAI). Az 1917-ben Stuttgart székhellyel alapított DAI a külföldi németség 
legfontosabb információs és dokumentációs központjaként működött a két világháború között időszakban. 
Speciális, csak a birodalmon kívüli németségre fókuszáló könyvtára 1933-ra 40.000 kötetre és 1.700 folyóiratra 
rúgott. A náci hatalomátvételt követően a DAI-t is fokozatosan gleichschaltolták, munkatársai 1938-től már 
csupán mint szakértői stáb vettek részt különböző kutatásokban a nemzetiszocialista birodalmi szervek oldalán. 
1943-ban a DAI-t a Volksdeutsche Mittelstelle (VoMi) alá rendelték, ezáltal az intézet formálisan is betagozódott 
az SS szervezetébe. 
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szervezetek anyagi támogatásának köszönhetően jelenhetett meg 1921-től kezdődően a 

Sonnstagsblatt für das deutsche Volk in Ungarn, amely sokáig az ország egyetlen német 

nyelvű hetilapja volt.  

Érdemes közelebbről megvizsgálni, hogy milyen volt a Bleyer által képviselt 

nemzetiségi politikai koncepció az 1920-as évek elején. A Sonntagsblatt hasábjain megjelent 

cikkeiből, illetve korábbi megnyilatkozásaiból jól kirajzolódnak a kisebbségi politikus tézisei. 

Bleyer világképe ekkor még egyértelműen a dualizmus kori struktúrák felé orientálódott és 

alapvetően három premisszából indult ki. Egyrészt a keresztény vallásban gyökerező 

konzervativizmusból, amely mind a szocializmust, mind a demokráciát egyaránt elutasította. 

Másrészt egy romantikus-biologisztikus társadalom-felfogásból, amelyben a parasztság, mint 

egészséges, mert még érintetlen mag, központi szerepet játszik. Harmadrészt az egységes és 

oszthatatlan magyar politikai nemzetfelfogásból, amelynek vezető szerepét Bleyer feltétel 

nélkül elismerte.224  

Bleyer fő célja az volt, hogy a „prenacionális” stádiumból éppen csak kilépett német 

paraszti réteget, amely etnikai jellegét mindeddig a legérintetlenebbül megőrizte, megmentse 

a fenyegető asszimilációtól. A germanisztika profosszer korabeli elképzelése szerint a 

magyarságnak fel kellene adnia azon tervét, hogy a vidéki német népességet asszimilálja, és 

az oktatáson valamint a nyelvhasználaton keresztül garantálnia kellene, hogy az a kulturális 

szférában megőrizhesse saját etnikai identitását. Ezért cserébe a magyarországi németségnek 

le kell mondania arról, hogy nemzeti alapon szervezkedjen, valamint arról, hogy különböző 

csoportjogi vagy autonómia-követelésekkel lépjen elő.225 Bleyer egészen 1931-ig hitt a német 

népiséghez és a magyar nemzethez való tartozás összeegyeztethetőségében. „Német 

írásaimban is büszkén és öntudatosan vallom magam magyarnak. A hazám a magyar 

társadalom, a magyar kultúra, a magyar tudomány. A magyar föld levegője az egyedüli 

atmoszféra, amelyben lélegezni és élni tudok. Nincs más nemzetiségem, mint a magyar. De 

van egy német népiségem is. És ezt az én népiségemet nem tagadom meg; a népiségemhez 

                                                                                                                                                         
Verein (1933-tól Volksbund) für das Deutschtum im Ausland (VDA). Az eredetileg 1881-ben Bécsben mint 
Allgemeiner Deutscher Schulverein alapított egyesület célja a világon élő valamennyi német kisebbségi 
népcsoport kulturális ügyeinek támogatása, különösen a (német nyelvű) oktatásügy felkarolása volt. A 
pártpolitikailag semleges VDA támogatta külföldön a német nyelvű óvodák, iskolák és könyvtárak alapítását, az 
egyesület tagjai között olyan neves személyiségek voltak, mint a történész Theodor Mommsen és a zeneszerző 
Franz Liszt. Az első világháború után az egyesület mintegy 2,5 millió taggal rendelkezett. A nácik 1933-as 
hatalomátvételét követően a propagandaminisztérium alá rendelt VDA ugyan a karintiai Hans Steinacher által 
vezetésével sokáig megpróbált ellenállni az egyre agresszívebb náci infiltrációnak, de ez csupán 1937-ig volt 
sikeres. 1938-ban Karl Haushofer vette át a VDA irányítását, majd a teljesen gleichschaltolt szervezet 
betagozódott az SS által irányított VoMi rendszerébe.  
224 Seewann 2000c. 112. 
225 Seewann – Spannenberger 2005. 16-18. 
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sokkal inkább az érzelem hatalmán keresztül ragaszkodom, amely a származásomból ered” – 

hangzott ars poeticája 1918-ban.226  

Bleyernek ez a „Deutschungar” tézise az egységes és oszthatatlan magyar politikai 

nemzetfelfogásból indult ki, tehát elfogadta a magyarság szupremáciáját, sőt azonosult a 

magyar nemzettel; saját magát, csakúgy mint a hazai németséget a magyar nemzet részeként 

definiálta. Ebből kifolyólag elutasította az „össznémet” (alldeutsch) politizálást – noha a 

német követségen keresztül már 1921-től kapcsolatban állt a birodalmi népiségi 

szervezetekkel – és az utódállamok német kisebbségeivel való együttműködést is. 

Nemzetiségi miniszteri tevékenysége után Bleyer legfőbb céljainak a német kisebbség önálló 

etnikumként való megmaradásának keretfeltételeinek megteremtését, valamint kulturális és 

politikai érdekképviseletének megszervezését tekintette. Kulturális téren Bleyer egy országos 

hálózattal rendelkező kultúregyesület létrehozását, továbbá német nyelvű oktatási rendszer 

kiépítését kívánta elérni annak érdekében, hogy a német nyelv, kultúra, életmód és etnikai 

identitás fennmaradását továbbra is biztosítsa. Politikai tekintetben nem önálló etnikai alapon 

szervezett párt alapításában, hanem a meglévő pártokon keresztül történő parlamenti 

képviseletet és különösen a kormánnyal, illetve a kormánypárttal való szoros 

együttműködésben gondolkodott.227 

Mekkora esélye volt a sikerre a Bleyer-féle koncepciónak a két világháború közötti 

Magyarországon? A trianoni békediktátum kemény, igazságtalannak felfogott kitételei, az 

ország területi felosztása valósággal sokkolta, traumatizálta a hazai közvéleményt. A 

történelmi Magyarország széthullása, a vélt vagy valós nagyság elvesztése miatt érzett 

mélységes gyász és düh, valamint nacionalista és irredenta szólamok határozták meg a 

politikai közbeszédet. Ezek – különböző csatornákon keresztül (egyházak, társadalmi 

szervezetek, oktatás stb.) – a társadalom különböző rétegeibe is mélyen beivódtak.  

A Trianon-traumát a politikai elit jelentős része – néhány kivételtől eltekintve – nem a 

múlttal való önkritikus szembenézésre, a saját felelősség kérdésének és a (nemzetiségi) 

politikában elkövetett hibák kritikus vizsgálatra használta fel. A békeszerződésből fakadó 

társadalmi elégedetlenséget, frusztrációt, sőt agressziót a politika élet szereplőinek zöme 

sokkal inkább vélt vagy valós, külső és belső ellenségekre projektálta. A békediktátum 

következtében bekövetkező gazdasági és társadalmi krízis, az ország külpolitikai 

leértékelődése, elszigetelődése és kis állammá válásának bűnbakjaként a mindennapi politikai 
                                                 
226 Idézi Seewann 2000c. 111-112.  
227 Spannenberger 2005. 46-47. Bleyer Jakabot, mint embert és politikust, illetve az általa képviselt 
nemzetiségpolitikai koncepciót kiválóan jellemzi történeti szakirodalomnak is beillő memoárjában a 
germanisztika professzorral éveken át együtt dolgozó Gratz Gusztáv. Lásd Paál – Seewann 2009. 490-494. 
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kommunikáció egyrészt a szomszédos államokat, másrészt a szocialistákat, a liberálisokat, a 

zsidókat és nem utolsó sorban a nemzeti kisebbségeket tette meg. Trianon után a magyar 

közvéleményben – a csupán kevés üdítő kivétel mellett – általánossá vált az a felfogás, hogy 

túlontúl liberális és koncesszív nemzetségi politika vezetett a Szent István-i birodalom 

széteséséhez. „’Ha Magyarország meghal, ti gyilkoltátok meg!’ A felismerésből, mely szerint 

csak egy zárt, homogén nemzetállam érheti el a trianoni békeszerződés revízióját, azt a 

következtetést vonták le, hogy az eddigieknél hatékonyabban kell törekedni a ’nemzeti egység’ 

megteremtésére – ez pedig erőltetett magyarosítást jelentett”.228  

Ebből kifolyólag a magyar kormányzat 1920 után egy egységes, homogén 

nemzetállam megteremtésére törekedett. A trianoni döntés traumájából levont következtetés, 

miszerint a nemzeti homogenitás hiánya vezetett Nagy-Magyarország széteséséhez, 

különösen a nemzetiségi politikában éreztette hosszú távon a hatását.229 A gróf Bethlen István 

1921 és 1931 közötti miniszterelnöksége alatt folytatott nemzetiségi politikát, amelynek 

számos komponense a korszak második felében is tovább élt, szélsőséges állami 

paternalizmus és központosítás jellemezte, amelynek intézményei állami irányítás és 

ellenőrzés alatt álltak. A kormány a kisebbségi kérdésben magának tartott fent minden 

kezdeményezési jogot, a nemzetiségek közreműködését a kisebbségi politika alakításában 

kizárta. A nemzetiségi politikusok – mint például Bleyer – számára így csupán egy rendkívül 

szűk mozgástér állt rendelkezésre; a magyar kormányok csak a statiszta szerepét bízták rájuk 

a politika színpadán.230 

Ilyen körülmények között a Bleyer által szorgalmazott német kulturális egyesület, az 

Ungarländischer Deuscher Volksbildungverein (UDV) – Magyarországi Német 

Népművelődési Egyesület (MNNE) 1923. július 15-ei megalakulására, illetve az 1924. 

augusztus 3-án bekövetkezett hivatalos bejegyzésére csupán a magyar kormányfő taktikai 

elgondolásai miatt kerülhetett sor. Bethlen döntését elsősorban külpolitikai szándékok és 
                                                 
228 Uo. 47-48.  
229 „A magyar közvéleményt nemzetiségellenes, soviniszta hangulat kerítette hatalmába, nemcsak a helyi 
hatóságok, hanem a kormány is erősen hatása alatt állott ennek. (…) Számoltak azzal, hogy a (…) maradék 
nemzetiségek asszimilálódása szükségszerűen fel fog gyorsulni, ezt a folyamatot elősegíteni kívánták egy olyan 
művelődéspolitikával, amely nemzetiségi igényekkel csak abban a minimális mértékben vet számot, amelyet a 
békeszerződés kisebbségvédelmi rendelkezése előír” – értékel Tilkovszky Loránt. Lásd Uő.: Magyarország 
nemzetiségi politikája és a hazai németség 1919–1945 között. In: Uő. 1997. 75. 
230 „A politikai közvélemény elvárta a kisebbségektől, hogy teljes mértékben az uralkodó politikai irányzathoz 
alkalmazkodjanak, speciális kisebbségi érdekeiket tudatosan adják fel. Ez az elvárás az erőletett asszimilációs 
politikában csúcsosodott ki. A kisebbségeknek az állam által diktált kurzustól eltérő politikai céljait bűnügynek 
minősítették, őket pedig az államrend veszélyeztetőinek, hazafiatlannak vagy az állammal szemben illojális 
elemeknek tekintették” – jellemzi találóan a helyzetet Spannenberger Norbert. Lásd Spannenberger 2005. 55. 
Hasonló véleményt fogalmaz meg Vitári Zsolt is. Lásd Vitári 2009. 148-149. A Horthy-korszak 
nemzetiségpolitikájához lásd továbbá Tilkovszky Loránt: Magyarország nemzetiségi politikája és a hazai 
németség 1919–1945 között. In: Uő. 1997. 73-100., illetve Tilkovszky 1998. 
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érdekek motiválták. Egyrészt a magyar kormány nem léphetett volna fel hatékonyan és főként 

hitelesen a határon túli magyar kisebbségek érdekeinek védelmében a nemzetközi porondon 

abban az esetben, ha Magyarország jogosan volt vádolható azzal, hogy represszív nemzetiségi 

politikát folytat. Egy kisebbségi egyesület engedélyezése tehát az engedékeny és 

„nagyvonalú” magyar nemzetiségi politikát volt hivatott kifelé demonstrálni.  

Másrészt a diplomáciai elszigeteltségből való kitöréshez, valamint a kezdettől fogva fő 

célnak tekintett revízió megvalósításához a szintén hasonló külpolitikai prioritásokkal 

rendelkező weimari Németország fontos partnernek mutatkozott, amellyel Magyarország 

1922-től fogva igyekezett mind szorosabban együttműködni. Márpedig a magyarországi 

német kisebbség kérdése semmiképpen sem jelentkezhetett zavaró tényezőként e kiemeltnek 

tekintett potenciális szövetségessel való harmonikus kapcsolat kialakításában.  

A német kisebbségi egyesület alapszabályának 1924-ben bekövetkezett elfogadása 

egyben szigorú és állandó hatósági kontrollt is jelentett az UDV felett. Ettől a kormány 

egyrészt a német mozgalomnak az általa kijelölt mederben tartását, másrészt egy „radikális 

irányzat” kialakulásának megakadályozását remélte. Persze a korabeli magyar nemzetiségi 

politika alapvetései szerint minden olyan tevékenység vagy kezdeményezés, amely akárcsak 

minimális mértékben is átlépte a kormány által meghatározott mozgásteret és valódi 

kisebbségvédelmet – mint amilyet a határon túli magyar kisebbségek számára a kormány is 

biztosítani kívánt – irányzott elő, „radikálisnak”, „hazafiatlannak”, „pángermánnak”, ebből 

kifolyólag leküzdendőnek és visszaszorítandónak minősült.231  

A Népművelődési Egyesület feletti maximális ellenőrzés biztosítása érdekében a 

miniszterelnök személyesen gondoskodott a megfelelő „fékek” beépítéséről: az UDV elnökét, 

Gratz Gusztávot,232 illetve a vezetőségi tagok felét a kormány delegálta.233 Az egyesület 

                                                 
231 „A német nemzetiségi, faji öntudatnak a közéletben való felébresztését célzó mozgalomnak lehetetlenné tétele” 
– jellemző módon ez volt a Bethlen által 1922-ben kijelölt német (!) kormánybiztos, Steuer György egyik 
alapvető feladata. Steuer György memorandumából idézi Spannenberger 2005. 54-55. 
232 Az UDV elnöki posztját Bethlen unszolására a liberális politikus és korábbi külügyminiszter, Gratz Gusztáv 
vette át, aki ebbéli szerepvállalásáról később találóan úgy nyilatkozott, hogy „tudtam, hogy darázsfészekbe 
nyúlok”. Idézi Spannenberger 2005. 63. „(…) Törekvésem arra irányult, hogy minden zavartól megóvjam a 
kölcsönös megelégedettség állapotát, amely addig a magyarság és a német kisebbség együttélését jellemezte” – 
írta saját szerepfelfogásáról memoárjában Gratz. Idézi Paál – Seewann 2009. 489. Gratz abban különbözött az 
UDV vezetőségében helyet foglaló többi, a kormányoldalt képviselő politikustól, hogy hitt abban, hogy a 
nemzetiségi kérdés korrekt rendezése és egy valódi kisebbségvédelem megvalósítása nélkül a legfontosabb 
magyar külpolitikai célok nem lesznek megvalósíthatók. Nem vonta kétségbe, hogy Bleyer az öntudatos hazai 
németség igazi képviselője, ugyanakkor soha nem kérdőjelezte meg annak hazafiságát. A kormány bizalmi 
embereként sokáig meg tudta védeni Bleyert a folyamatos rágalmazásoktól, akivel a lehetőségeikhez képest 
sokáig viszonylag sikeres párost alkottak. Lásd Seewann – Spannenberger 2005. 43-47., Tilkovszky Loránt: 
Bleyertől – Baschig. In: Uő. 1997. 59-60. Gratz emlékirataiban részletesen ír az 1924-től 1938-ig tartó 
időszakról, amikor meghatározó szerepet játszott a magyarországi német mozgalomban. Lásd Paál – Seewann 
2009. 489-508. Gratz Gusztáv memoárja számos esetben túlmutat az emlékirat szubjektív műfaján. Józan, 
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feletti teljes társadalmi kontroll megteremtése érdekében pedig az UDV települési 

csoportjainak vezetésébe integrálták a helyi elitet jelentő honorácior-értelmiséget: a 

plébánosokat, a tanítókat és a jegyzőket. Persze csak ott, ahol egyáltalán sor került helyi 

csoportok megalakítására, hiszen az UDV feletti „védnökséget” személyesen elvállaló 

Bethlen az egyesület helyi tagozatai megalapításának engedélyezési eljárása során 

számíthatott a megyei és helyi hatóságok ellenállására.234 Bleyer, aki végül csupán az 

egyesület ügyvezetőjeként tevékenykedhetett, a közvélemény szemében csakhamar a 

„radikális pángermán” szerepében találta magát.235  

Az UDV megalakulása tulajdonképpen egyfajta kirakat-nemzetiségi politika 

megvalósulását jelentette. Az egyesület pusztán eszközként funkcionált a politikai elit 

kezében. A felülről neki szánt feladata kimerült abban, hogy hozzájárult a kormány 

külpolitikai céljainak eléréséhez, másfelől felhasználásával ki lehetett fogni a szélet egy 

„valódi” magyarországi német kisebbségi etnopolitikai mozgalom vitorlájából. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
differenciált elemzései, szilárd értékrend mentén megfogalmazott korrekt ítéletei miatt visszaemlékezései 
objektív történeti szakirodalomként is olvashatók. 
233 Így kapott helyet a vezetőségben a magyar politikai elit és politikai katolicizmus számos prominens 
személyisége, mint Glattfelder Gyula csanádi, Rott Nándor Ferdinánd veszprémi püspök, valamint Klebelsberg 
Kunó kultuszminiszter.  
234 A bethleni politika nem alaptalanul számolt a közép és alsó szintű közigazgatási apparátus negatív, sőt, 
ellenséges hozzáállásával. Már 1919 augusztusában – Bleyer nemzetiségi minisztersége alatt – a kisebbségek 
egyenjogúsításának tárgyában hozott rendelt végrehajtása során az volt a tapasztalat, hogy „azt a közigazgatási 
hivatalok ellenállása miatt nem lehet végrehajtani”. (Spannenberger 2000. 51. lásd még Spannenberger 2005. 
43-44.) Az UDV helyi csoportjainak megalakítását és működését folyamatosan gáncsolták „a megyékben, ahol a 
közigazgatás magyar soviniszta befolyás alatt állt”. (Tilkovszky Loránt: Bleyertől – Baschig. In: Uő. 1997. 60.) 
A középszintű közigazgatás már az UDV megalapítását is „a pángermán törekvések mesterséges 
felélesztéseként” értékelte (Spannenberger 2005. 64.), ezért például 1925-ben Pest és Veszprém vármegyékben 
egyetlen helyi csoport létrehozását sem engedélyezték. Baranyában és Fejérben is akadályozta az UDV-
alapszervezetek működését. Baranyában, a legnagyobb német nemzetiségű lakossággal rendelkező vármegyében 
a hivatalos szervek akadályozása odáig fajult, hogy magának a miniszterelnöknek kellett közbelépnie. Bethlen 
utasítására a főispán (és későbbi belügyminiszter), Keresztes-Fischer Ferenc 1927. március 29-én egy 
konferenciát hívott össze, amelyen közölte az ott jelen lévő szolgabírókkal, plébánosokkal, jegyzőkkel és 
tanítókkal, hogy a kormányfő elvárásainak értelmében az UDV-val szemben türelmesebb magatartást kell 
tanúsítaniuk. Ennek köszönhetően alakulhatott meg 1927/28 folyamán 29 helyi csoport Baranyában (Flach 1968. 
1. Lásd még Seewann 2000d. 205.). Nem véletlen, hogy Bethlen a mindenfajta etnikai alapon definiált 
kisebbségi mozgalmat adminisztratív-bürokratikus módszerekkel szisztematikusan blokkoló, ezért a nemzeti 
homogenizációs program megvalósításában oroszlánrészt vállaló közigazgatási apparátus eredményes munkájára 
alapozva ajánlotta az olasz államférfiakkal folytatott tárgyalásai során is a „hosszabb távon hatékony, rafináltabb 
módszerek alkalmazását (…) az asszimilációs nemzetiségi politikában” (Tilkovszky 1991. 105.). 
235 Lásd Seewann – Spannenberger 2005. 41-47., Spannenberger 2000. 51-53., Uő. 2005. 58-69., Tilkovszky 
Loránt: Bleyertől – Baschig. In: Uő. 1997. 56-72. 
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3.3.   Nemzetállam – kisebbség – anyaország 1931–1940 

 

3.3.1.   Krízis a magyarországi németség mozgalmában 
 
A magyarországi német nemzetiség mozgalmában 1929 őszétől válsághangulat alakult ki. 

Bleyernek a kulturális szféra és az oktatáspolitika236 területére irányuló kisebbségvédelmi 

tevékenysége az állami (és egyházi) szervek ellenállása miatt zátonyra futott, az UDV 

munkája áthatolhatatlan falakba ütközött, helyi csoportjainak mozgástere a minimumura 

redukálódott. A kormány nemzetiségi politikai intenciói, amelyek a korszak eleje óta mit sem 

változtak, lehetetlenné tették az UDV számára legfőbb céljai megvalósítását. Bleyer 1931-re 

kénytelen volt belátni addigi, a kormánnyal való harmonikus együttműködésen és a 

kormánypolitika engedékenységében, jóindulatában vetett bizalmon alapuló stratégiájának 

kudarcát. Bleyer 1933. május 9-én elmondott utolsó parlamenti beszéde,237 amelyben 

leszámolt az addigi magyar nemzetiségi politikával, országos botránnyá dagadt és ezzel 

végérvényesen magára haragította a politikai elitet.  

A német nemzetiségi mozgalom krízise – amely egybeesett a nagy világgazdasági 

válsággal – több, egymással szoros összefüggésben lévő tényezőre volt visszavezethető.238 

Jelentős volt a külpolitikai tényező szerepe: Bethlen 1930 őszén Berlinbe látogatott, ahol 

többek között diplomáciai segítséget kért a birodalmi kormánytól annak érdekében, hogy a 

                                                 
236 Bleyer alapvető fontosságúnak tartotta a megfelelő színvonalú német nyelvű oktatási rendszer megteremtését. 
Álláspontja szerint csak a jól működő kisebbségi iskolák voltak képesek garantálni a felnövekvő generációk 
megfelelő nyelvismeretét és etnikai identitásának kialakítását. E tényezők pedig alapvető fontossággal bírtak a 
népcsoport létét fenyegető asszimiláció elkerülésében. Mivel az UDV-nak iskolák alapítására és fenntartására 
sem jogi, sem anyagi lehetősége nem volt, ezért Bleyer arra kényszerült, hogy folyamatos tárgyalásokat 
folytasson a kormánnyal, illetve a legtöbb magyarországi német népiskolát fenntartó egyházakkal. Az egyházak 
megkerülhetetlen tényezőknek számítottak az iskolakérdésben, ugyanis a német nemzetiségi népiskolák 68,9%-
át a katolikus egyház, 16,3%-át pedig a protestáns egyházak tartották fenn. Csupán 9,6%-uk volt állami, illetve 
4,8%-uk helyhatósági fenntartású (Seewann 2000d. 204.). (Az egyházak és német nemzetiségi mozgalom 
viszonyához lásd Tilkovszky Loránt: Az egyházak „nemzetiségpolitikája” és a magyarországi németség 1919–
1945. In: Uő. 1997. 84-100. Lásd még Spannenberger 2006. 137-158.)  
A 4.300/1923-as népiskolai oktatás tárgyában kiadott kormányrendelet alapján három fajta kisebbségi 
iskolatípus került felállításra: A-típus – minden tantárgy oktatása a kisebbségi nyelven történik, a magyar nyelv 
kötelező tantárgy; B-típus – a tantárgyaknak egy részét magyarul, egy részét németül egy részét mindkét nyelven 
oktatják; C-típus – az oktatás nyelve magyar, a kisebbségi nyelv kötelező tantárgy. 
Noha egyértelmű, hogy valódi nemzetiségi iskolának valójában csak az A-típus és némi megkötéssel a B-típus 
tekinthető, 1928-ban a német nemzetiségi népiskolák 68,3%-a C-típusú, 21,3%-uk B-típusú volt és csupán 
10,4%-uk tartozott az A-típushoz (Seewann 2000d. 204.). Bleyer az UDV ügyvezetőjeként egyik legfontosabb 
feladatának tartotta, hogy ezen az arányszámon javítson, de a kormánnyal folytatott és az egyházakkal folytatott 
több éves kitartó tárgyalásai ellenére sem sikerült ezen a téren áttörést elérnie. Az 1929/30-as tanévre az 
iskolatípusok aránya a következőképpen módosult: A-típusú 10,6%, B-típusú 25,8%, C-típusú 63,4%. 
Spannenberger 2005. 84. Az iskolakérdéshez lásd Seewann 2000d. 203-205. Seewann – Spannenberger 2005. 
48-53., Spannenberger 2005. 83-87., Tilkovszky Loránt: Bleyertől – Baschig. In: Uő 1997. 56-72. valamint Uő.: 
Magyarország nemzetiségi politikája és a hazai németség 1919–1945 között. In: Uő. 73-100. 
237 A beszédet teljes terjedelmében közli Weidlein 1996. 64-70. 
238 Lásd Seewann – Spannenberger 2005. 53-63. valamint Spannenberger 2005. 70-83. 
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magyar revíziós törekvések elősegítése céljából megvalósulhasson a kisantant országaiban élő 

magyar és német kisebbségek „akcióközössége”, egységfrontba tömörülése. A csehszlovák, 

román és jugoszláv kormányok a saját jól felfogott érdekeiket követve a területeiken élő 

magyar és német kisebbségi csoportokkal szemben ugyanis taktikai okokból a már jól bevált 

divide et impera politikát követték – éppen a magyar részről létrehozni kívánt „kisebbségi 

akcióközösség” megakadályozása miatt.  

Ebből a konstellációból a német kisebbségek profitáltak, hiszen az őket patronáló 

anyaország részéről – különösen Románia és Jugoszlávia esetében – sokkal kevésbé 

fenyegetett az irredenta veszélye. A „szomszédos országokhoz került német néprészek az 

ottani kormányok részéről támogatásban részesültek [többek között – G. G.] a korábbi 

magyarizációs hatások239 felszámolása tekintetében”.240 A magyar kormányfő egy 1931-es, 

közvetlenül a német kormányhoz intézett memorandumban szintén megismételte a határon 

túli kisebbségi egységfront létrehozására vonatkozó kérését. Ennek fejében kilátásba helyezte, 

hogy a magyar kormány szuverén módon, saját hatáskörében eljárva, de Berlin kívánságait 

figyelembe véve, javít a hazai németség helyzetén. Mivel egy ilyen lépés Németországnak 

nem állt érdekében, a német külügy válasza ennek megfelelően rideg és elutasító volt, sőt 

kérte a magyarországi németek helyzetének megnyugtató rendezését.241 A kormány 

külpolitikai szándékainak meghiúsulása – vagyis a remélt közvetlen külpolitikai 

haszonszerzés elmaradása – után a magyar miniszterelnök még kevesebb hajlandóságot 

mutatott a Bleyer által képviselt ügy támogatására.242 

A mozgalom válságát előidéző krízis belpolitikai tényezői között meg kell említeni a 

UDV helyi csoportjai működésének folyamatos hatósági akadályozását,243 valamint Bethlen 

1931 augusztusában bekövetkezett lemondását. A magyar politika „nagy öregjéről” ugyan 

nem volt elmondható, hogy a hazai németség nagy barátja lett volna, ám mégis ő volt az az 
                                                 
239 Jó példa erre a dualizmus korában szinte teljesen elmagyarosodott szatmári svábok „regermanizációja” a 
román fennhatóság alatt. Lásd Baumgartner 2010.  
240 Tilkovszky Loránt: Bleyertől – Baschig. In: Uő. 1997. 58. Éppen ezért a magyarországi németeknél a két 
világháború között lényegesen szabadabban szervezkedő, jóval erősebb népi öntudattal és szervezeti 
struktúrákkal rendelkező erdélyi és délvidéki németeknek a magyarországi keretek közé történő integrációja az 
1940–41-es határrevíziókat követően, egyáltalán nem volt problémamentes. A kisantant országaiban élő magyar 
és német kisebbségek fejlődésének tipológiai összehasonlítását lásd Seewann 2000a. 
241 Egyrészt a szomszédos országokban élő német kisebbségek helyzete a már említett okokból lényegesen jobb 
volt, mint a magyarországi németeké és kedvezőbb volt, mint a határon túli magyar közösségeké. Másrészt a 
Német Birodalom – mivel saját érdekei mást diktáltak – nem támogatta feltétlenül Magyarország 
határmódosításokra vonatkozó ambícióit. Berlin Románia és Jugoszlávia rovására nagyon sokáig nem, csupán 
Csehszlovákiával szemben karolta fel a magyar revíziós törekvéseket. 
242 Ismét bebizonyosodott, hogy „ha a magyarországi németség a magyar kormánypolitika számára nem volt 
felhasználható politikai erőforrásként, akkor a kisebbséget egyszerűen sarokba állították, hogy ismét elővehető 
legyen abban az esetben, ha politikai haszon volt kilátásban.” Seewann – Spannenberger 2005. 54.  
243 Baranyában például 1928 ősze és 1931 között egyetlen helyi csoportot sem alakíthatott az UDV. Hasonlóan 
rossz volt a helyzet Fejér, Somogy és Vas megyében is. Flach 1968. 1.  
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állandóságot jelentő partner, aki Bleyerrel és Gratz-cal egy szűk évtizeden keresztül jól–

rosszul, de együttműködött. Bethlen pragmatizmusának hiánya különösen annak tükrében 

mutatkozott meg erőteljesen, hogy utódja, gróf Károlyi Gyula azon a véleményen volt, hogy 

már az UDV puszta engedélyezése is „jóvátehetetlen hiba”244 volt, és ebbéli 

meggyőződésében belügyminisztere, a korábbi baranyai főispán, Keresztes-Fischer Ferenc is 

megerősítette.245  

Károlyit – aki Bleyert sokáig még csak fogadni sem volt hajlandó – 1932 októberében 

követő Gömbös Gyula miniszterelnöksége, azonban a német kisebbségi vezetők legrosszabb 

félelmeit is felülmúlta. Az egykori fajvédő politikus – aki anyai részről maga is német 

gyökerekkel rendelkezett – kormányzásának ideje alatt jelentősen felerősödtek a korszakra 

amúgy is jellemző irredenta és nacionalista jelszavak, az asszimilációs politika csúcspontját 

pedig az 1933 nyarán indult névmagyarosítási kampány jelentette.246 Egy kisebbségi 

emancipációs mozgalomnak ilyen légkörben nyilvánvalóan nem sok esélye lehetett programja 

végrehajtására. 

Nem lebecsülendő az ideológiai tényezők szerepe sem, amely a gyakorlati munka 

megalapozásául, a politikai lépések legitimációjaként szolgált. A harmincas évek elejére ez a 

tényező mind a kormány, mint az UDV részéről felértékelődött. Gróf Teleki Pál 1928-ban 

tette közzé téziseit a „háromféle kisebbségről”. A volt miniszterelnök megkülönböztetett 

hagyományos, önkéntes és kényszerű kisebbségeket.247 Teleki a „hagyományos vagy 

tradicionális kisebbségek” alatt azokat a népcsoportokat értette, amelyek „amelyek 

évszázadokon át együtt éltek (…) egy többségben lévő néppel, anélkül, hogy kisebbségi 

jellegüket, nyelvüket, szokásaikat, életformájukat elvesztették volna”.248 A befolyásos 

politikus ide sorolta például az erdélyi szászokat. Az „önkéntes kisebbségek” csoportjába 

tartozóknak Teleki azokat tekintette, amelyek „hívásra vagy hívás nélkül, de nem kényszerű 

gyarmatosítás formájában, egyesével, kis csoportokban, vagy nagy tömegben vándoroltak be 

az országba”.249 A földrajztudós politikus ebbe a kategóriába sorolta a 18. században 

                                                 
244 Idézi Spannenberger 2005. 79. 
245 Károlyi Gyuláról maga Gratz sem volt jó véleménnyel. Lásd Paál – Seewann 2009. 494-495. 
246 Gömbös már a Bethlen-kabinet honvédelmi minisztereként is sürgette a magyar hadseregben szolgáló tisztek 
nevének magyarosítását. Az Országos Névmagyarosítási Egylet védnökei között a honvédelmi miniszter mellett 
olyan prominens személyiségek kaptak helyet, mint Serédi Jusztinián hercegprímás, Ravasz László református 
és Raffay Sándor evangélikus püspök. Az 1933. július 27-én indult, a civil társadalom széles rétegeit megcélzó 
névmagyarosítási akció védnökségét pedig Keresztes-Fischer belügyminiszter vállalta. Vö. Weidlein 1996. 43-
45. Gömbös Gyula miniszterelnökségével kapcsolatban lásd Vonyó 2001a. 
247 Seewann – Spannenberger 2005. 57-60., Spannenberger 2005. 72-73., Tilkovszky Loránt: A magyarországi 
németek a két világháború között. In: Uő. 1997. 37-44. 
248 Idézi Spannenberger 2005. 72. 
249 Uo. 73. 
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Magyarországra telepített „sváboknak” nevezett németeket is. Tézise szerint az önkéntes 

kisebbségeknek kezdettől fogva a számolniuk kellett az asszimilációval, ezért semmiféle 

intézményesített kisebbségvédelemre nem formálhatnak jogot. Ez ugyanis – így Teleki – 

csupán a „kényszerű kisebbségeket” illeti meg, akiknek az államhatárok önkényes megvonása 

miatt jutott osztályrészül ez a sors. Nyilvánvaló, hogy ebbe a csoportba a szomszédos 

államokban élő magyar kisebbségek tartoztak.  

Ez az érvrendszer, amelyet a politikai elit csakhamar magáévá tett, egyértelműen 

kihúzta a talajt Bleyer tevékenysége alól. A magyarországi németség szószólója viszont – 

látva politikájának zsákutcába jutását – az 1920-as évek végére egy, a Teleki által 

kidolgozottól gyökeresen eltérő gondolattal, a népközösség (Volksgemeinschaft) 

ideológiájával ismerkedett meg, és fokozatosan azonosult azzal.250. A népközösség eszméje 

szerint a népi gondolat (Volksgedanke) erősebb az állami gondolatnál (Staatsgedanke). Ezért 

az államhatárok által elválasztott különböző állampolgársággal, de azonos népiséggel 

(Volkstum) rendelkező egyének egy határokon átívelő, az anyanemzetből és a konnacionális 

kisebbségekből álló népközösségnek (Volksgemeinschaft) tagjai. A népközösséghez való 

tartozás erősebb kötelék, mint egy, a népiségtől idegen államhoz való tartozás, vagyis az 

állampolgárság. Konfliktushelyzet fennállása esetén a konnacionális szolidaritás elsőbbséget 

élvez az állampolgári lojalitással szemben.251 A népközösség gondolata – amelynek jegyében 

az azzal azonosuló kisebbségi népcsoportok legitim eszközként tekintettek a kisebbségi 

önkormányzat, autonómia és a politikai participáció követelésére – jelentette a birodalmi 

népiségi szervezetek (VDA, DAI, DA) támogatásának és a német anyanemzetnek, azaz a 

Német Birodalomnak saját konnacionális kisebbségei érdekében történő intervenciójának 

ideológiai alapját. Teljesen egyértelmű és világos volt, hogy a magyar politikai elit által 

képviselt tézis a háromféle kisebbségről, valamint az UDV egyes vezetői által mindinkább 

vallott népcsoport ideológia, nem volt összeegyeztethető egymással. 

A mozgalom válságához egyértelműen hozzájárult a statisztikai tényező. 1931-ben 

ugyanis nyilvánosságra hozták az egy évvel korábban végrehajtott népszámlálás eredményeit. 

A számok valósággal sokkolták az UDV prominenseit: 1930-ra ugyanis a német anyanyelvet 

vallók arányszáma a tíz évvel korábbi 6,9%-hoz (551.211 fő) képest 5,5%-ra (478.630 fő) 

                                                 
250 A népközösség ideológiájához és annak bleyeri recepciójához lásd Seewann – Spannenberger 2005. 58-61., 
Spannenberger 2005. 70-73. valamint Tilkovszky Loránt: Német széttagolódás – német népközösség. In: Uő. 
1997. 45-55. 
251 A magyarországi németség két világháború közötti, illetve második világháború alatti helyzetét voltaképpen a 
„két malomkő” – gróf Bethlen István használta ezt a találó kifejezést 1939-ben –, Berlin és Budapest közötti 
(fel)őrlődésként, permanens lojalitás-konfliktusként mutatja be figyelemreméltó eszmefuttatásában Seewann – 
Spannenberger 2005 114-140. 
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csökkent.252 A kisebbségi vezetők ebből azt a logikus következtetést vonták le, hogy az 

általuk addig követett politikai irányvonallal céljaikat, a német nemzetiség identitás-

megőrzését, illetve az annak hátteréül szolgáló intézményrendszer és szervezeti struktúra 

felépítését, a legminimálisabb mértékben sem voltak képesek megvalósítani. Bár a soha nem 

tapasztalt mértékű veszteség egy fél évszázados folyamot „kifutásának” volt tekinthető, azt 

Bleyer és hívei egyértelműen a névmagyarosítási akcióban kicsúcsosodó magyar 

asszimilációs politikának tudták be.253 

Végül, de nem utolsó sorban sokat nyomott a latba az ún. csoportdinamikai tényező. A 

tárgyalt évtizedben ugyanis felnőtt a magyarországi németségnek egy ifjú, öntudatos, 

értelmiségi generációja. Ezek a fiatalok a birodalom népiségi szervezeteinek segítségével 

ösztöndíjasként Németországban folytathattak egyetemi tanulmányokat,254 ahol a népi 

(völkisch) ideológiával megismerkedve, német etnikai öntudatukban megerősödve tértek 

vissza Magyarországra. Ez az ifjú magyarországi német értelmiségiekből álló csoport, amely 

Basch Ferenc személye körül tömörült, egyre hangosabban követelte a radikális 

kisebbségpolitikai irányváltást, azaz a magyar kormány nemzetiségi politikájával való nyílt 

konfrontáció felvállalását. 

A fenti tényezőkből adódóan a német kisebbség vezetői számára világossá vált, hogy 

eredeti céljaik elérése érdekében, politikájukban – amennyiben a továbbiakban nem az addigi, 

értékelésük szerint a teljes asszimilációhoz, vagyis a népcsoport beolvadásához és eltűnéséhez 

vezető úton kívánnak haladni – alapvető kurzusváltásra van szükség. Bleyer 1932. augusztus 

6-án az UDV elnökéhez, Gratz Gusztávhoz intézett drámai hangvételú, ugyanakkor a 

                                                 
252 Lásd Tilkovszky 1998. 10. 
253 A magyar politikai elit több tagja örömmel konstatálta, hogy „eddig még ilyen nagyfokú beolvadást nem 
lehetett tapasztalni”. Spannenberger 2000. 53. 
254 A weimari Németország, ahogy Kelet-közép- és Délkelet-Európa többi államában, úgy Magyarországon is 
ösztöndíjakkal támogatta az ott élő német kisebbségekhez tartozó fiatalok németországi, illetve a hazai 
főiskolákon-egyetemeken folytatott tanulmányait. Ezeket az 1923-ban létesített Vereinigte Stipendienfürsorge 
für das Auslandsdeutschtum (Egyesített Ösztöndíjellátó a külföldi németség számára) közvetítésével, a német 
birodalmi kül- és belügyminisztérium fondjaiból finanszírozták. Az ösztöndíjakat a német kisebbségi vezetők 
javaslatai alapján, titokban, az érintett országok kormányainak tudta nélkül osztották, jórészt azzal a kifejezett 
céllal, hogy Németország érdekeinek megfelelő vezetésre alkalmas értelmiséget képezzenek ki az illető 
kisebbség számára. Ennek különleges jelentőséget tulajdonítottak Magyarországon, az itt élő német származású 
értelmiség túlnyomó többségében elmagyarosodott volta miatt. A németországi diákotthonokban elhelyezett 
magyarországi német fiatalok hazatérve, általában a magyarországi német nemzetiség politikai mozgalmának 
radikális szellemű ifjú előharcosai lettek, akik rendszerint sűrű és heves összetűzésbe keveredtek a vidéki 
magyar, illetve elmagyarosodott intelligenciával és a helyi hatóságokkal. Lásd Tilkovszky Loránt: Német 
széttagolódás – német népközösség. In: Uő. 1997. 45-55. itt 53. Jakob Bleyer, az UDV ügyvezetője, a felsőfokú 
tanulmányaikat Magyarországon folytató diákok német öntudatban történő nevelését a hazai Német Egyetemi és 
Főiskolai Hallgatók „Suevia” egyesülete és az általa fenntartott internátus révén biztosította. A Német 
Birodalomból származó források segítségével finanszírozott egyesület működését a magyar kormány nem 
engedélyezte, de eltűrte. Lásd Tilkovszky Loránt: Bleyertől – Baschig. In: Uő. 1997. 56-72. itt. 63-64., Vitári 
2009. 150. 
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helyzetet reálisan felmérő levelében, nem kevés próféciával a következőképpen summázta a 

kialakult helyzetet: „Ami a dolgok lényegét illeti: kezdettől fogva az volt az álláspontom, hogy 

a sváb kérdést Magyarországnak meg kell oldania és hogy azt meg is fogja tenni. Túlságosan 

a jogra és az igazságosságra, belátásra és a saját érdekek józan megítélésére hagyatkoztam. 

Ebben a meggyőződésben és hitben harcoltam és dolgoztam sok éven át. Ezt a hitet teljes 

mértékben elvesztettem. Magyarország sohasem fogja megoldani a sváb kérdést, legalábbis 

önszántából nem. A magyarosítás sohasem volt ennyire kíméletlen, ennyire célratörő, ennyire 

átütő, mint ma. (…) Az általam 15 éven át követett út zsákutcának bizonyult. (…) Ha a Német 

Birodalom és a világ németsége valóban meg akarja menteni az egyes német népcsoportokat, 

akkor minden rendelkezésre álló eszközzel kell fellépnie Magyarországgal szemben. Akkor 

majd elválik, mi nagyobb: Magyarország ellenálló ereje, vagy az össznémetség átütő ereje. Az 

előbbi esetben a magyarországi németség elveszett. (…) Szerintem a magyarországi 

németségnek csak két útja van: vagy aláveti magát a magyar asszimilációs törekvéseknek, 

vagy pedig a nagy németséghez apellál. Hogy az utóbbi út bizonytalan és mindkét félnek kárt 

fog okozni, az nem kétséges” – vázolta Bleyer másfél évtizedes kisebbségpolitikai tapasztalat 

birtokában a népcsoport előtt álló alternatívákat.255  

A magyarországi németség etnikai alapon definiált mozgalmában tehát 1931 és 1933 

között gyökeres, nagy jelentőségű politikai orientáció- és irányvonalváltás ment végbe. Ennek 

lényegi komponensei a következőképpen jellemezhetők: a hivatalos kormánypolitikával való 

tudatos szembehelyezkedés és a nyílt konfrontáció felvállalása, a kisebbségpolitikai 

követelések és módszerek radikalizálódása, a birodalmi kormány és az „össznémetség”, mint 

a mozgalom támaszai felé történő orientáció, illetve ezek segítségül hívása. 

 

3.3.2.   A magyarországi németség mozgalma 1933–1938 
 
Az 1933-tól 1938-ig tartó évek küzdelmesnek bizonyultak a magyarországi német kisebbség 

mozgalma és annak további sorsa szempontjából. A végkifejlet megértéséhez azonban 

röviden vázolnunk kell e sorsdöntőnek méltán nevezhető esztendők eseményeit, amelyek 

alapvetően három síkon, illetve ezek metszéspontjaiban játszódtak le: a németség mozgalmán 

belül, a magyar bel- és külpolitikában, valamint az immáron nemzetiszocialista Németország 

kül- és népiség-politikájában. Fontos tisztázni, hogy az 1933-as esztendő – amelyben sajátos 

módon egybeesett a nácik németországi hatalomátvétele és a magyarországi németség 

                                                 
255 Idézi Weidlein 1996. 49-50. 
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szószólójának, Bleyer Jakabnak a halála256 – e tekintetben egyáltalán nem jelentett cezúrát. A 

magyarországi németség mozgalmában végbement irányváltás és „új orientáció” – Bleyer 

vezetésével – ugyanis már a korábbi években, 1931/32-ben lezajlott. A náci rezsim pedig az 

1933. január 30-ai „Machtergreifung” utáni időszakban saját rendszerének konszolidálásával, 

illetve a totális diktatúra kiépítésével volt elfoglalva, ezért ez az év még nem hozott radikális 

törést a népcsoport-politikában.257 

Az új politikai kurzus tekintetében azonban az UDV vezetősége megosztott volt. A 

Gratz elnök köré csoportosulók a korábbi irányvonal folytatását szorgalmazták. A már 

említett fiatal, Németországban szocializálódott értelmiségi generáció tagjai – akiket Bleyer 

még 1932-ben a Deutsche Arbeitsgmeinschaft-ban (Német Munkaközösség) fogott össze – 

azonban kitartottak a radikális irányváltás mellett.258 Az UDV két frakciójának, irányzatának 

küzdelme – amelynek következtében a szervezet a végletekig polarizálódott – határozta meg 

az egyesület munkáját a következő években.259  

A mozgalom előtt álló legnagyobb kihívást kezdetben kétségtelenül a Gömbös-

kormány politikája jelentette. A magyar miniszterelnök ugyanis – aki vezető európai 

politikusként elsőként tett hivatalos látogatást a nácik által vezetett Németországban – Hitler 

birodalmi kancellárnak azonnali külpolitikai együttműködést javasolt (a Bethlen-kormányhoz 

hasonlóan a német és a magyar kisebbségek akcióközösségét szorgalmazta) a magyar revíziós 

célok érdekében. Gömbös ugyanakkor azt is nyilvánvalóvá tette, hogy a magyarországi német 

kisebbség kérdését továbbra is szuverén magyar belpolitikai ügynek tekinti, amely legfeljebb 

csak két külpolitikai kérdés kapcsán kerülhet szóba: az egyik a revízió, a másik a Harmadik 

Birodalomhoz fűződő kapcsolatok zavartalansága. A volt fajvédő politikus tehát a hazai 

németség problematikájának saját hatáskörben történő kezelésével azt akarta elérni, hogy e 

kérdéskör, mint „zavaró tényező”, kiiktatódjék az államközi kapcsolatokból. Hitler, aki a 

kezdeti külpolitikai elszigeteltsége miatt rendkívül nagyra értékelte a magyar kormányfő 

                                                 
256 Bleyer idegrendszerét teljesen felőrölte az évekig folytatott, lényegében eredménytelen küzdelem. Az utolsó 
parlamenti beszédét követően kirobbant személye ellen irányuló uszítóhadjárat miatt lelkileg teljesen megtörve, 
magányosan hunyt el Budapesten 1933. december 5-én.  
257 Vö. Spannenberger 2002b. 
258 Az kisebbségi politikus generáció megváltozott etnikai identitását és abban gyökerező problematikát Gerhard 
Seewann úgy jellemzi, hogy amíg az UDV „alapító atyáinak”, Bleyert is beleértve, „még az okozott problémát, 
hogy a saját és idegen nemzetiségű környezetüknek elmagyarázzák, hogy hogyan lehet valaki magyarként német 
is. Az őket követő generáció (...) már abban látta a problémát, hogy hogyan tud valaki németként 
Magyarországon tovább létezni és érvényesülni: e generáció számára saját etnikai identitása már nem volt 
kétséges, csupán a magyar állammal és társadalommal való számos (…) érintkezési pontja volt problematikus”. 
Seewann 2000c.113. 
259 Seewann – Spannenberger 2005. 64-88., Spannenberger 2005. 89-155., Tilkovszky Loránt: Bleyertől – 
Baschig. In: Uő. 1997. 56-72. valamint Uő.: Magyarország nemzetiségi politikája és a hazai németség 1919–
1945 között. In: Uő. 73-100. 
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közeledését, hajlandó is lett volna – noha a német külügyminisztérium óva intette egy ilyen 

lépéstől – egy effajta kiegyezésre.260 Ebben a helyzetben az UDV tevékenysége nehezebbé és 

kilátástalanabbá vált, mint valaha.  

A trianoni döntéssel nemzeti önérzetében súlyosan megsértett magyarság a gazdasági 

világválság hatására még inkább hajlamos volt hinni a felgyülemlett össztársadalmi 

feszültséget vélt vagy valós, belső és külső ellenségekre irányító populista–nacionalista 

demagógiának. A felfokozott, egyre inkább jobbra tolódó közhangulatban szinte 

ellehetetlenült az UDV helyi csoportjainak tevékenysége, amelyet a végrehajtó hatalom szinte 

minden lehetséges eszközzel korlátozni igyekezett. Az amúgy is erősen megosztott UDV 

vezetőség közötti árkot tovább mélyítette a „népi német” irányvonal prominensei közé tartozó 

Basch Ferenc ellen indított büntetőper. Basch még 1933 novemberében a Tolna megyei 

bátaapáti községben elmondott beszédében szót emelt a névmagyarosítások ellen, amiért a 

bíróság 1934 szeptemberében első fokon három, majd 1935 áprilisában másodfokon öt hónapi 

szabadságvesztésre ítélte.261 Ennek hatására az UDV vezetőségének radikális politizálást 

szorgalmazó tagjai,262 az elítélt Basch-sal való szolidaritás-vállalásukat kifejezendő 1935. 

május 26-án megalakították a Volksdeutsche Kameradschaft-ot (VK) (Népi Német Bajtársi 

Szövetség), amely az egyesület hivatalos vezetőségével szemben álló ellenzéki 

csoportosulásként működött.  

Ezt a visszás helyzetet az UDV-elnöke, Gratz adminisztratív eszközökkel igyekezett 

kezelni, ezért 1936-ban kizárta a VK tagjait az egyesületből. A VK azonban nem csak a 

különböző birodalmi és egyéb külföldi népiségi egyesület támogatását bírta, hanem az UDV 

vidéki bázisa is felsorakozott mögötte, a kormány és a közigazgatási apparátusa által preferált 

hivatalos egyesületi vezetéssel szemben.263 A kormányzat 1936 derekán radikális (rendőri, 

adminisztratív és bírósági) eszközökkel kívánt leszámolni a VK prominenseivel. Ennek 

egyértelmű jele volt, hogy a bíróság június 24-én harmadfokon helyben hagyta és 

                                                 
260 A dolgok ilyen alakulása láttán nem véletlenül jelentette ki Bleyer 1933. május 17-én, hogy az „a veszély 
fenyeget bennünket, hogy második Dél-Tirollá válunk”. Idézi Spannenberger 2005. 93. Bleyer ezzel 
egyértelműen párjuzamot vont a magyarországi és az olaszországi német kisebbség között, melyet a náci 
Németország feláldozott a fasiszta Olaszországgal létesített szövetség oltárán. 
261 Spannenberger 2005. 107. 
262 Akik közül néhányan az 1935-ös választáson az ellenzéki Kisgazdapárt oldalán sikertelenül mérettették meg 
magukat Vö. Vonyó 2001b. 
263 Lásd Spannenberger 2005. 117-118. Találóan jellemezte a helyzetet az UDV-vezetés mérsékelt szárnyához 
tartozó Pintér László: „Minden látszat szerint (a hivatalok) azt gondolják, hogy a két irányzat kölcsönösen 
felzabálja (sic!) egymást. Ezt én egy komoly következményekkel járó tévedésnek tartom, ugyanis azok nem 
egymást zabálják fel, hanem – ahogyan az a történelemben lenni szokott – radikálisok a mérsékelteket”. Idézi 
Seewann – Spannenberger 2005. 80. 
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végrehajtandónak mondta ki a Baschra másodfokon kiszabott büntetést.264 Az 1936 

szeptemberétől börtönben raboskodó Baschnak azonban 1937 januárjában Horthy kormányzó 

váratlanul megkegyelmezett. Az eljárás hátterében Berlin közbenjárása húzódott meg, 

valamint az a tény, hogy 1936–37-re alapvető fordulat állt be a náci Németország népcsoport-

politikájában. 

 

3.3.3.   A nemzetiszocialista népcsoport-politika pálfordulása 
 
A nemzetiszocialista népcsoportpolitika fejlődése nem lineáris pályán mozgott. A náci 

ideológia ugyanis nem népi (völkisch), hanem faji (rassisch) ideológiát hirdetett, amelyek 

között ugyan volt átfedés, de korántsem lehet a két felfogás közé automatikusan 

egyenlőségjelet tenni. A weimari köztársaság idején a különböző birodalmi népiségi 

szervezetek, főleg a VDA által a külföldi német népcsoportok érdekében (a nemzeti–etnikai 

összetartozás gondolatából kiindulva) kifejtett „Volkstumspolitik” (népiségpolitika) még 

mentes volt a nácik által propagált rasszista felfogástól, amely fajbiológiai–vérségi alapon 

definiálta újra az eredetileg nem tőlük származó „Volksgemeinschaft” (népközösség) 

eszméjét. E szervezetek és azok aktivistái is sokkal inkább a nemzeti–konzervatív pártokhoz 

álltak közel.  

A nemzetiszocialista ideológia mentén átértelmezett „Volkstumspolitik,” illetve 

„Volksgemeinschaft” gondolata, valamint a nácik által követett etatista–pragmatikus politika 

abban jelentett gyökeres változást az eredeti elgondoláshoz képest, hogy „nem az érintett 

népcsoportok érdeke volt mérvadó (egzisztenciájuk biztosítása politikai, gazdasági, szociális 

stb. téren), hanem az adott ’faj nyersanyagtartalékainak’ biztosítása, annak érdekében, hogy 

a hierarchiában e népcsoportok felett álló anyanemzet érdekei érvényesüljenek. Hogy itt egy 

                                                 
264 A magyar kormányok merev, sőt ellenséges álláspontja a nemzetiségi kérdésben és azáltal a felelősségük a 
hazai németség mozgalmának fokozatos radikalizálódásának folyamatában elvitathatatlan. Egyet kell értenünk 
Tilkovszky Lóránttal, aki a következőképpen értékeli az 1934-36-os évek történéseit: „A magyar 
nemzetiségpolitika anélkül adott ösztönzést a Volksdeutsche Kameradschaft elvárt kirekesztésére és 
elszigetelésének megkisérléséhez (sic!), hogy annak agitációja alól kihúzta volna a talajt a jogos anyanyelvi 
kívánalmak érvényesíttetésével. Sőt, súlyosan ártott e törekvéseknek azzal, hogy az ifjúradikális csoport 
vezéralakját, a kialakuló Volksdeutsche Kameradschaft vezetőjét, a névmagyarosítás tömeges erőszakolása 
elleni jogos tiltakozásával kapcsolatban ítéltette börtönbüntetésre a ’magyar nemzet gyalázása’ vádjával.Ez az 
ítélet a magyarországi német népiségvédelem hősévé és mártírjává avatta Basch Ferencet hazai néptársai 
szemében, és szolidárissá tette vele az ország határain túl is az össznémetség népiségi szervezeteit és népiségi 
sajtóját. Az a körülmény pedig, hogy Basch a hitleri német birodalom kormánya közbelépésének köszönhette 
időelőtti szabadulását a börtönből, megerősítette benne és híveiben azt a hitet, hogy a magyarországi németség 
csak onnan kaphat hatékony védelmet a magyar politika ármánykodásaival, a magyar világi és egyházi 
hatóságok ellenséges vagy közönyös magatartásával, a magyar társadalom értetlenségével szemben”. Lásd 
Tilkovszky Lóránt: Az egyházak „nemzetiségpolitikája” és a magyarországi németség 1919–1945. In: Uő. 1997. 
88-89. 
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etatista elgondolásból származó alárendeltségi viszonyról volt szó, azt az érintett kisebbségek 

még sokszor a háború végéig sem tudták pszichésen feldolgozni”.265  

A nemzetiszocialisták 1933-as hatalomátvételét követően még nem következett be 

radikális fordulat a külföldi németekkel kapcsolatos politikában. Ez egyrészt arra volt 

visszavezethető, hogy az NSDAP-n belül csak kevés saját „népiségharcos” 

(Volkstumskämpfer) állt rendelkezésre, ezért a náciknak fel kellet tartaniuk a személyi–

szervezeti kontinuitást arra az átmeneti időszakra, amíg a már meglévő birodalmi népiségi 

szervezetek betagozódnak az állami- és pártapparátusba. Másrészt a náci párton belül igen 

heves konkurenciaharc bontakozott ki, mert több pártszervezet követelte önmaga számára e 

fontos terület feletti ellenőrzés monopóliumát.  

E küzdelemből 1937-re az SS befolyása, majd irányítása alatt álló Volksdeutsche 

Mittelstelle (VoMi) került ki győztesen266 és addigra sikerült gleichschaltolni a népiségi 

szervezeteket is, utoljára 1937 októberében a legtekintélyesebb VDA-t.267 Ezzel megnyílt az 

út a külföldi német népcsoportoknak az agresszív náci expanziós politika szolgálatába állítása 

                                                 
265 Spannenberger 2002b. 265. Hasonlóan vélekedik a kérdésről Gerhard Seewann is, amikor azt írja, hogy a 
népközösség és a népcsoportszervezet koncepciója eredetileg nem állt szoros összefüggésben a 
nemzetiszocializmussal. „Eggyé válásuk” csupán az előbbi gondolatokat propagáló szervezeteknek a Harmadik 
Birodalom állam- és pártapparátusába való betagozódása után következett be. A népközösségi ideológia náci 
variánsának megvalósulásában viszont új elemként jelentkezett, hogy az „anyanemzetnek vezető szerepet szánt, 
amely mögött – ideológiai lepellel borítva – annak gátlástalan terjeszkedési törekvései érvényesültek. Ez 
jelentette a nyitott kaput a nemzetiszocialista párt és ideológia számára (…) és a lehetőségek tárházát nyitotta 
meg Berlinnek, hogy a német kisebbségi ügyeket a párt és a birodalmi érdekek javára manipulálja. A 
magyarországi német kortársak számára a koncepció ezen külpolitikai illetve totalitárius aspektusa (…) 
kezdetben inkább rejtve volt”. Lásd Seewann 2000c. 114-115. 
266 Az 1936-ban felállított Volksdeutsche Mittelstelle (VoMi) (Népi Német Közvetítő Szerv) a birodalom határain 
túl élő „népi németek” (Volksdeutsche) anyagi és politikai támogatására létrehozott központi szerv volt. A 
következő évre a VoMi a „népi németeket” érintő ügyek mértékadó intézményévé vált, a hivatal 
kompetenciájába tartozott a külföldi német népcsoportokkal való foglalkozás (az anyagi–ideológiai támogatás, 
valamint az egyre inkább előtérbe kerülő befolyásolás és irányítás) valamennyi kérdése. Ez a lépés a nácik 
megváltozott népcsoport-politikai intencióit, az egységesítésre és teljes centralizálásra való törekvést tükrözte. 
Werner Lorenz SS-Obergruppenführer 1937 februárjában a VoMi élére történt kinevezésével megkezdődött a 
szervezet gyors betagozódása az SS-be, ezt követően a hivatali beosztottak is egyre inkább az SS soraiból 
kerültek ki. Hitler 1938. július 2-án kelt rendelete alapján formálisan is megtörtént a VoMi-nak, mint a „népi 
németekkel” foglalkozó központi szervezet monopolhelyzetének legitimációja, mivel az összes egyéb birodalmi 
szervnek megtiltották, hogy a külföldi német népcsoportokkal foglalkozzanak. Ugyanakkor tekintélyes anyagi 
eszközöket bocsátottak a VoMi rendelkezésre, amely már 1938-ban 50-60 milliós birodalmi márka 
költségvetéssel rendelkezett, ami nagyjából a német külügyminisztérium éves büdzséjének felelt meg. Ebben az 
évben történt meg a VoMi és a birodalmi külügyminisztérium között a külföldi német népcsoportokkal 
kapcsolatos kompetenciák elválasztása, illetve a munkafeladatok összehangolása (az intézményesített 
együttműködés színtere a Deutschlandabteilung des Auswärtigen Amtes-en keresztül zajlott). A VoMi a 
következő években a népiségpolitika egyre több szegmensét vonzotta magához és 1939 októberétől meghatározó 
szerepet kapott a „Heim ins Reich” akció lebonyolításában is. Ettől kezdve a szervezet már formálisan is az 
akciót mint „Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums” irányító Reichsführer-SS Heinrich 
Himmler közvetlen vezetése alatt állt, aki a VoMi-t 1941 júniusában önálló SS-Hauptamt-á (SS-főhivatal) 
léptette elő. Lásd Luther 2004. 59-171. 
267 Éppen az 1933–37 közötti, a belpolitikai stabilizáció és a külpolitikai kontinuitás fenntartásával elfoglalt náci 
politika ad magyarázatot a magyar kormány német kisebbséggel kapcsolatos politikájára és hazai németség 
csalódottságára, a „második Dél-Tirollá” válástól való félelmére. 
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előtt. A hangsúly ekkor már nem a népiségvédelmen volt, hanem sokkal inkább arról volt szó, 

hogy „miként lehetséges ennek a ’(…) politikai és biológiai potenciálnak a hasznosítása’, 

mégpedig a német hegemonisztikus politika érdekében”.268  

A VoMi szándéka már nem a szó hagyományos értelmében vett kulturális egyesület 

vagy politikai csoport megszervezése volt, hanem egy egységes, nemzetiszocialista 

világnézeten alapuló, erősen centralizált, a birodalom szándékainak megfelelően 

instrumentalizálható népcsoportszervezeté (Volksgruppenorganisation). Ezért forszírozta a 

VoMi 1937-től a külföldi német népcsoport-szervezeteken belüli elitváltást (ezt sokszor a 

kisebbségi mozgalmon belüli generációs konfliktusok kihasználásával érte el), amit a legtöbb 

esetben sikerült is keresztül vinnie.269 1937 júliusában a külügyminisztérium és a VoMi 

megállapodott abban, hogy ezentúl a Basch által fémjelzett Volksdeutsche Kameradschaftot 

(VK) tekintik a magyarországi németség egyetlen legális képviselőjének. 

1937-re azonban nem pusztán a népcsoport-politika területén dőltek el a dolgok, 

hanem a konszolidálódott náci rezsim a nemzetközi porondon is egyre inkább magához 

ragadta a kezdeményezést. A trianoni békeszerződés revízióját a korszakban abszolút 

prioritáskén kezelő magyar kormányzat külpolitikai vonalon az egyre nyíltabban a „versailles-

i rendszer” megváltoztatásán munkálkodó náci Németország politikájához igazodott.270 A 

nemzetközi események dinamikáját ezekben az években egyértelműen megszabó Berlinnek 

azonban nem állt szándékában az oldalvizén hajózó Magyarország számára ingyen osztogatni 

az esetleges határmódosításokból származó előnyöket; saját érdekei mentén haladva 

kijátszotta Budapesttel szemben a kisebbségpolitikai kártyát.  

A népcsoport-politikában végbement átrendeződéssel párhuzamosan lezajlott 

külpolitikai irányváltásnak a nyitányát Basch 1937 januárjában történt szabadon bocsátása és 

rehabilitációja jelentette, az igazi fordulópont pedig 1937 novemberében, Darányi 

miniszterelnök berlini látogatása során következett be. Itt ugyanis a német fél közölte a 

magyar delegációval, hogy „a német kisebbséget az államközi kapcsolatok fontos 

alkotóelemének tartja, és ebben a kérdésben újrakezdést kér”.271 A birodalmi 

külügyminisztérium mindenekelőtt egy új német kisebbségi szervezet létrehozását javasolta 

                                                 
268 Spannenberger 2002b. 270. 
269 Az elitváltás folyamatához a jugoszláviai és a romániai német kisebbségek vonatkozásában lásd Janjetović 
2005, Milata 2007. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy a mereven egységes sémák alkalmazásában gondolkozó 
náci népcsoportpolitika, a délkelet-európai országok és azok német kisebbségeinek eltérő strukturális adottságai 
miatt nem bizonyult mindenhol egyformán hatékonynak és eredményesnek (ez különösen Magyarország 
esetében igaz). 
270 Ormos 1998. 92-231., Romsics 2000. 233-268. 
271 Spannenberger 2000. 55. 
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Basch Ferenc vezetésével.272 Ennek hatására a háttérben hosszas tárgyalások kezdődtek meg a 

kormány és a Basch-csoport között,273 de a magyar kormány végül is csak az első bécsi 

döntést274 követően, 1938 novemberben járult hozzá a Volksdeutsche Kameradschaft új 

szervezeti formájában történő legalizálásához. 

 

3.3.4.   A Volksbund der Deutschen in Ungarn megalakulása 
 
Ilyen nemzetközi háttér mellett kerülhetett sor a 1938. november 26-án a Volksbund der 

Deutschen in Ungarn (VDU) (Magyarországi Németek [Népi] Szövetsége) budapesti alakuló 

gyűlésére, valamint a mozgalom 1939. április 30-ai cikói (Tolna vármegye) 

zászlóbontására.275 Jogosan tehető fel a kérdés, hogy ezzel az aktussal a nemzetiszocialista 

népcsoportpolitika valósult-e meg Magyarországon. Míg a korábbi kutatások zöme igennel 

válaszolta meg a kérdést, addig az újabb kutatások differenciáltabban ítélik meg a 

problematikát. A régebbi, a VDU-t általánosan nácinak kikiáltó szólamok helyett, ma a 

források alapos áttanulmányozásának tükrében a korszakkal foglalkozó történészek azon az 

állásponton vannak, hogy a Volksbund eszmei világának gyökerei történetének ebben a 

szakaszában (1938–40) nem a nemzetiszocializmussal, hanem sokkal inkább a húszas évek 

kisebbségvédelmi hagyományaival álltak szorosabb összefüggésen.  

                                                 
272 Berlin ezt a kérést az 1938 májusában megalakult Imrédy-kormány felé is megismételte. 
273 A kormánnyal folytatott hosszadalmas tárgyalások nem csak a VK vezetőségét osztották meg (néhányan az 
UDV kötelékeibe való visszatérést szorgalmazták – holott Berlin a régi egyesületet már leírta –, mások új 
egyesület alapítása mellett foglaltak állást), hanem a Népművelődési egyesület elnökét, Gratz Gusztávot is oly 
mértékben frusztrálták, hogy 1938 októberében lemondott hivataláról. Utódja ezen a poszton a német 
gyökerekkel rendelkező asszimilált katolikus pap, a hivatalos kormánypolitikához hűen idomuló Pintér László 
lett. (Ő már 1927-ben azon a véleményen volt, hogy Trianon után Magyarország egységes nemzetállammá vált. 
Spannenberger 2000. 54.). Megjegyzendő, hogy Gratznak – aki még ekkor is az UDV eredeti, bleyeri céljaiért 
küzdött – 1937-ben még volt egy kétségbeesett (teljesen eredménytelen) kísérlete Darányi miniszterelnöknél az 
egyre kiüresedő népművelődési egyesület mélyrepülésének megállítására, illetve a VK visszaszorítására (mielőtt 
a magyarországi németség „néhány éven belül a német politika egyszerű eszközévé válik.” idézi Spannenberger 
2005. 138.). Gratz a miniszterelnöktől az iskolarendelet végrehajtását és a hatóságok ellenséges akcióinak 
megakadályozását kérte. Bízott abban, hogy ha a kormány a hagyományosan apolitikus és lojális hazai németek 
szerény kívánságait teljesíti, a radikálisok lába alól is elfogy a talaj. Ezzel Gratz rávilágított arra a fontos 
problematikára, hogy a magyarországi németség mozgalmának két irányzata között a vita – a jugoszláviai és 
romániai német népcsoportokkal szemben – nem világnézeti alapon (vagyis nácik és antinácik között) folyt, 
hanem két különböző etnopolitikai koncepció feszült egymásnak. Az egyik irányzat (UDV) a kisebbségi kérdést 
a kormánnyal együttműködésben, „házon belül” kívánta megoldani, míg a másik (VK) ennek eredménytelensége 
láttán a Német Birodalom támogatásával próbált meg engedményeket kicsikarni. Mivel az anyaországban ekkor 
történetesen a nemzetiszocialisták birtokolták a hatalmat, ezért orientációjuk miatt a „népi” irányzat képviselőit 
is nácikként aposztrofálták, ám ez az adott szituációban politikai és nem világnézeti kategóriának számított. 
Gratz elemző jellegű visszaemlékezéseit a német mozgalom sorsdöntő éveivel kapcsolatban közli Paál – 
Seewann 2009. 501-508. 
274 A Németország és Olaszország képviselői által a bécsi Belvedere palotában 1938. november 2-án meghozott 
ún. első bécsi döntéssel megvalósult a trianoni határok hőn áhított első revíziója. Magyarország visszakapott 
Csehszlovákiától kb. 12.000 km²-nyi területet valamivel több, mint 1 millió, zömében magyar nemzetiségű 
lakossal. 
275 A VDU történetét részletesen lásd Spannenberger 2005. 155-388. valamint Tilkovszky 1978. 
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A VDU által meghirdetett disszimilációs program defenzív jellegű volt, ami a reális 

veszélyként fenyegető, a magyar kormányok és a társadalom által Trianon óta forszírozott 

agresszív asszimilációs nyomásból, és nem ideológiai vagy pártpolitikai célkitűzésből 

következett. A Volksbund integrálni és nem polarizálni akart. Valamennyi magyarországi 

német szellemi otthona kívánt lenni és a kisebbség társadalmi, kulturális és gazdasági 

emancipációját tűzte ki feladatául. Gazdasági, társadalmi és szociális intézmények 

megteremtésére vonatkozó praktikus követelései nem mentek túl a korabeli európai 

kisebbségvédelem alapvető követelésein, ezért a VDU a két világháború közötti 

kisebbségvédelem hagyományait követő etnopolitikai szerveződések egy sajátságos kési 

hajtásának tekinthető.276 Ugyanakkor: ha a Volksbund a nemzetiszocialista ideológiát nem is 

vette át, de már a szervezet történetének e korai szakaszában is megjelentek a VDU 

rendezvényein bizonyos, az NSDAP-től kölcsönzött, a kívülállók számára riasztónak ható, 

jellegzetesen náci külsőségek (például karlendítés, üdvözlési formák).277 

Mindennek ellenére a Volksbund megalapítása nem jelentett alapvető fordulatot a 

magyar nemzetiségi politikában. A magyar kormány a VDU-ban – amely kollektív kisebbségi 

jogokra irányuló követelései szöges ellentétben álltak az uralkodó magyar állásponttal – nem 

a német kisebbség emancipációs mozgalmát látta, hanem egy kívülről ráoktrojált szervezetet, 

amelyet a náci Németország meghosszabbított karjaként, az agresszív nemzetiszocialista 

népcsoport-politika termékeként érzékelt,278 és amelyet bár külpolitikai okokból akceptálnia 

kellett,279 belpolitikailag megpróbált leküzdeni.  

Ennek tükrében válik érthetővé a VDU-val szemben alkalmazott „mézesmadzag és 

ostor” politika. Vagyis egyrészt a Volksbund irányába – valójában a már régóta nem 

                                                 
276 Vö. Bellér 2002, Seewann 2000a, 2000c és 2000d. Továbbá Spannenberger 2000, 2002, 2005, valamint 
Tilkovszky 1997. 
277 Spannenberger Norbert azt is vizsgálta, hogy a VDU vezetőinek (illetve a tagságnak) milyen volt a viszonya a 
nácizmushoz. Arra a következtetésre jutott, hogy a Volksbund prominenseinek többsége – akiket a 
nemzetiszocialista Németországhoz, mint a kisebbségi mozgalom (remélt) patronáló államához való politikai 
orientációjuk miatt neveztek nácinak – meglehetősen szelektíven fogta fel, illetve értelmezte a nemzetiszocialista 
eszmerendszert és azt tévesen pusztán a népcsoport ideológiával azonosította. Mire érzékelte a nácik által 
folytatott népcsoportpolitika valódi céljait, már semmiféle lehetősége nem volt az irányváltásra. (Spannenberger 
ugyanakkor megjegyzi, hogy aki segítséget vár valakitől – márpedig a VDU ténylegesen rá volt utalva Berlin 
támogatására –, az nem feltétlenül engedheti meg magának azt a luxust, hogy kritizálja segítője hozzáállását.) 
Azt is fontos látni, hogy bár a VDU vezetőségében kezdettől fogva jelen volt – Basch belső ellenzékeként – egy, 
a náci ideológiát magáénak valló kemény mag, azt Basch az erdélyi szászokkal, illetve a bácskaiakkal történő 
egyesülésig még háttérbe tudta szorítani. Lásd Seewann – Spannenberger 2005. 88-96., Spannenberger 2002. 56-
57. 
278 Ez – hasonlóan ahhoz, ahogyan a VDU a nácizmus érzékelte – szintén komoly percepciós deficitről tett 
tanúbizonyságot. 
279 A Harmadik Birodalom – amely a népiségpolitikát sikerrel állította agresszív hatalmi–expanziós politikájának 
szolgálatába – jól érzett rá Magyarországnak a „revízió érdekében semmi sem drága” hozzáállására, hogy a 
korábban olyan tabuként kezelt területeken csikarjon ki engedményeket a magyar kormánytól mint a nemzetiségi 
politika. 



 96 

egyenrangú szövetséges Harmadik Birodalomnak szóló, illetve annak nyomására – tett 

gesztusok (például a VDU jelöltjei a kormánypárt listáján indultak az 1939-es parlamenti 

választásokon), másrészt a már a Népművelődési Egyesülettel (UDV) szemben sikerrel 

alkalmazott „gáncsoló” politika folytatása. Ennek kézzelfogható jele volt például az, hogy a 

Volksbund alapszabályát a belügyminisztérium csupán 1939. április 13-án engedélyezte,280 

olyan „megnyirbált” formában, hogy a VDU csak mint kulturális egyesület (az 1924-es 

alapítású UDV-al szinte azonos módon) került bejegyzésre. De ebbe a sorba illett a továbbra 

is működő Népművelődési Egyesületnek a Volkbunddal szembeni kijátszása, valamint a 

megyei és helyi a közigazgatási apparátus, illetve az egyházak leplezetlen VDU-ellenes 

fellépései is.281 

Mindennek ellenére a magyarországi németség nagy része alapvetően pozitívan 

fogadta a Volksbund megalakulását, amelyben sokszor az UDV legitim örökösét (amelytől a 

harmincas évek közepétől többen elfordultak), specifikus érdekeiknek és etnikai 

identitásuknak védelmezőjét látta.282 Mindehhez hozzájárultak a támogatónak tekintett Német 

Birodalom (amely nem mellesleg Magyarország legfontosabb szövetségese volt) 1939–40-es 

években elért villámháborús sikerei, amely elmélyítette a német népközösséghez való tartozás 

gondolatát. Leginkább ezekkel a tényezőkkel magyarázható az, hogy 1942-ig, csak a trianoni 

Magyarország területén mintegy 430 helyi Volksbund-csoportot alakult meg,283 amelyek által 

sikerült a magyarországi német lakosság kb. 40-50%-át (egyes vidékeken 70%-át) a VDU 

céljai számára mobilizálni.284 

 

 

 

 

 
                                                 
280 Az alapszabályt isemrteti Spannenberger 2005. 389-395. Az alapszabályt a VDU vezetősége – bízva a 
politikai vezetés jóindulatában – további jogokkal fokozatosan bővíthető és bővítendő „minimál-programként”, a 
kormányzat ellenben a népcsoport mozgásterének maximumaként értelmezte. 
281 Az egyházak és a Volksbund viszonyához lásd Tilkovszky Loránt: Az egyházak „nemzetiségpolitikája” és a 
magyarországi németség 1919–1945. In: Uő. 1997. 84-100. A katolikus egyház és németség mozgalmának 
viszonyához Spannenberger 2006. 137-158. 
282 A Volksbund által kezdetben kiváltott lelkesedést a kormánypárt németbarátsággal távolról sem vádolható 
Bács-Bodrog megyei titkára 1940-ben önkritikusan azzal magyarázta, hogy „nem lett volna szabad differenciálás 
nélkül az egész németségnek nekimenni, őket büdös, hazaáruló sváboknak nevezni, a közigazgatás minden 
eszközével nyomni őket, csupán azért, mert németül is beszéltek. Ebben a fanatizált légkörben nagyon sűrűn 
érték a németséget öntudatában, nyelvében mélyen sértő kijelentések, sőt atrocitások. Német községek élére vagy 
olyan jegyzőket állítottak, akik nem beszéltek németül, vagy erőszakos úton igyekeztek a német kérdést 
megoldani, illetve likvidálni, megértés és hozzáértés nélkül”. Idézi Spannenberger 2005. 184. 
283 Flach 1968. 9-24. 
284 Seewann 2000c. 114. 
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3.4.   A második világháború viharában 1940–1944/45 

 
Az 1940. augusztus 30-án meghozott második bécsi döntéssel Magyarország nem pusztán a 

trianoni békediktátum során Romániának ítélt területeinek egy részét kapta vissza,285 hanem a 

Német Birodalom – a revízió fejében – rákényszerítette a magyar kormányt az ún. bécsi 

népcsoportegyezmény aláírására is.286 Az egyezmény szövege a VoMi keze nyomát viselte 

magán, ami nem volt véletlen. Észak-Erdéllyel ugyanis a Romániában már korábban 

gleichschaltolt és nemzetiszocialista alapon egységesen megszervezett szász népcsoport egy 

része (kb. 50.000 fő) is magyar fennhatóság alá került, amelyet a náci népcsoportpolitika nem 

adhatott fel. A megkötött egyezmény – amit a magyar kormány joggal értelmezett úgy, hogy 

az megsérti az ország szuverenitását, ezért csak rendeleti úton volt hajlandó kihirdetni azt – 

azonban nem pusztán a szászok védelméül szolgált, hanem azok „fejlettebb” szervezeti 

formáit volt hivatott kiterjeszteni a megnövelt Magyarország területén élő valamennyi 

németre.  

A VoMi szándékai szerint ugyanis a népcsoportegyezmény képezte a magyarországi 

németség egészének a nemzetiszocialista népcsoportpolitika irányelvei szerinti 

átformálásának (jogi) alapját. Ez a dokumentum két pontjából egészen világosan kiderült: 

egyrészt a megállapodás rögzítette, hogy a magyarországi németség egyetlen legitim 

képviselője a Volksbund,287 amelynek kizárólagos jogában állt az egyes személyek német 

népiségének, vagyis a népcsoporthoz tartozásának eldöntése. Másrészt az egyezmény 

biztosította a magyarországi német népcsoporthoz tartozók számára a nemzetiszocialista 

világnézet megvallásának szabadságát. Ettől kezdve a hazai németekre is és érvényessé váltak 

Rudolf Heß szavai: „Németnek lenni annyit tesz, mint nemzetiszocialistának lenni”.288  

Az egyezmény aláírása után megkezdődött a Volksbundnak (VDU) a VoMi és az SS, 

illetve ezek Magyarországon működő bizalmi embereik által nemzetiszocialista alapon 

történő ideológiai és szervezeti átformálása,289 ami hamarosan számos külsőségben is 

                                                 
285 Az első bécsi döntéshez hasonlóan ismét a Belvedere palotában, szintén Németország és Olaszország 
döntőbíráskodása mellett meghozott határozat értelmében Magyarország visszakapta Észak-Erdélyt és a 
Székelyföldet, összesen mintegy 43.000 km²-nyi területet kb. 2,5 millió lakossal. 
286 A hivatalos nevén „magyar–német kisebbségi megállapodásnak” nevezett dokumentumot közli 
Spannenberger 2005. 397-398. 
287 A Pintér László vezette Népművelődési Egyesületet (UDV) 1940 októberében feloszlatták, majd az 1941 
folyamán ténylegesen is beszűntette a tevékenységét. 
288 Idézi Spannenberger 2005. 218. 
289 A náci ideológia nem sokkal később megjelent a Volksbund sajtójában is. A VDU felépítését az NSDAP 
mintájára alakították át úgy, hogy valamennyi jelentős társadalmi réteget egy annak megfelelő szervezeti 
formába integráltak. A háttérből irányító VoMi célja a magyarországi német kisebbség totális megszervezése és 
ellenőrzése volt a náci Németország céljaiért való instrumentalizálás és mozgósítás érdekében. 1941-ben 
létrehozták például a Volksbund ifjúsági szervezetét, a Deutsche Jugend-et (DJ), a nőket tömörítő Frauenschaft-
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megmutatkozott.290 Ettől kezdve a VDU – legalábbis makroszinten – többé nem egy 

emancipációs célokért, nemzetiségi jogokért küzdő kisebbségi egyesület volt, hanem egy 

nemzetiszocialista népcsoportszervezet, amelyet a totalitárius igényekkel fellépő Harmadik 

Birodalom igyekezett minél hatékonyabban saját agresszív expanziós politikájának 

szolgálatába állítani.291  

Az ideológiai és strukturális gleichsaltolás dinamikája új lendületet kapott 1941-ben, 

amikor egy újabb területi revízióval292 a korábban jugoszláv fennhatóság alatt élő bácskai 

németség is betagozódott a VDU szervezetébe. Az észak-erdélyi és a bácskai németek 

csatlakozása nem csupán mennyiségileg növelte meg a magyarországi németség létszámát, 

hanem annak arculatát is megváltoztatta. Integrációjuk minőségi változást jelentett a VDU 

számára, hiszen esetükben sokkal öntudatosabb, fejlettebb szervezeti struktúrákkal, tehetős 

polgársággal és képzett értelmiséggel, saját iskolahálózattal és (evangélikus) egyházi 

autonómiával rendelkező, a VoMi által már a háború előtt nemzetiszocialista népcsoporttá 

szervezett, ideológiailag gleichschaltolt, a birodalmi szervekkel jó kapcsolatot ápoló 

németekről volt szó. Az erdélyi szászok, illetve a bácskai svábok – és ez lényegbeli különbség 

volt a trianoni területen élő társaikhoz képest – a magyar állammal szemben csak a 

legcsekélyebb mértékében viseltettek lojalitással, legfőbb parancsolójuknak a Harmadik 

Birodalmat tekintették.293 Ez a körülmény pedig egyértelműen a szervezet további 

radikalizálódásának irányába mutatott. A népcsoportvezetővé (Volksgruppenführer) 

kinevezett Basch, aki 1940 előtt még vissza tudta szorítani saját radikálisait, a szászok, de 

főleg a dél-bácskai svábok294 nyomása miatt egyre inkább elszigetelődött a VDU vezetőségén 

belül, ezért mérsékeltebb nézeteinek és politikájának egyre kevésbé volt képes érvényt 

szerezni.295  

                                                                                                                                                         
ot, a különböző foglalkozáscsoportok szakmai szervezeteit. A „vezér–elv” (Führerprinzip) alapján átalakított 
VDU egy szigorúan hierarchikusan felépített szervezetté vált. A DJ történetéhez lásd Vitári 2008. 465-529. 
290 A VDU rendzevényein egyre markánsabban jelent meg a náci jelszavak és a nemzetiszocialista szimbolika. A 
Vokslbud vezető funkcionáriusai 1940/41-től kezdve egyenruhában léptek a nyilvánosság elé, a mozgalom 
eredeti szimbólumát, a napkereket (Sonnenrad) is egyértelműen felismerhető horogkersztté stilizálták át. 
291 A VDU metamorfózisának lényegét precízen összefoglalja Vitári 2009. 150-153. 
292 A náci Németország 1941. április 6-i támadása következtében teljesen dezintegrálódott Jugoszlávia 
területéből Magyarország április 11-én megszerzett kb. 11.500 km² területet mintegy 1,1 millió lakossal. 
293 Vö. Tilkovszky Loránt: A magyarországi németek a két világháború között. In: Uő. 1997. 40. 
294 Vitári 2008. 481. 
295 A magyar kormányokkal való egyeztető tárgyalásokra a háború végéig késznek mutatkozó Basch birodalmi 
német körökben – finoman szólva – nem örvendett különösebb népszerűségnek. A népiség- és a népcsoport 
politikát irányító Reichsführer-SS Heinrich Himlerrel pedig különösen feszült volt a viszonya (Spannenberger 
2005. 227-229.). Spannenberger tézise szerint abban, hogy a VDU „nemzetiszocialista népcsoportszervezetté 
való átformálás[a] is csak hézagosan ment végbe, ami 1942-től már kiváltotta Berlin elégedetlenségét – (…) 
Baschnak különleges szerep jutott.” Spannenberger 2000. 62. A népcsoportvezető 1941-től megváltozott 
helyzetét Tilkovszky is hasonlóan jellemzi, amikor azt írja, hogy a „berlini bizalom Basch iránt hamarosan 
meggyengült (…), sőt ellenséges gyanakvássá vált, mikor magatartásában észlelhető lett, hogy a vele mint 
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3.4.1.   A kitelepítés gondolata és az 1941. évi népszámlálás 
 
Hitler 1939. október 6-án a Reichstagban elmondott beszéde, mely szerint a kelet- és délkelet-

európai országokban élő „német népiség nem tartható szilánkjait” hazatelepíti annak 

érdekében, hogy „ezáltal az európai konfliktusok gyökereinek legalább egy része 

megszűnjön”, a nácik nagyszabású, „Heim ins Reich” néven végrehajtott akciójának nyitányát 

jelentette. A Führer gondolatai Magyarországon is komoly visszhangra találtak, mind a 

népcsoport, mind a politikai elit, mind a magyar közvélemény körében. Horthy Miklós 

kormányzó 1939. november 3-án levélben fordult a birodalmi kancellárhoz, amelyben Hitler 

kitelepítésre vonatkozó fejtegetéseit „kitűnő gondolatnak” nevezte, és szorgalmazta, hogy a 

magyarországi németeket is vonják bele a telepítési akcióba, sőt, javasolta, hogy valamennyi 

kisebbség vonatkozásában alkalmazzák ezt a módszert.296  

A kormányzó külön kiemelte, hogy a Német Birodalom különösen sokat nyerne, ha 

megkapná az itt élő németeket, ugyanis „a mi derék svábjaink, akiket mi mindig nagyon 

szerettünk, bizonyára a legjobb mezőgazdák és földművesek mindazok között, akiknek a 

repatriálására sor kerülhet”.297 Horthy intenciói világosak voltak: egyrészt a magyarországi 

németek esetleges kitelepítésétől a bilaterális kapcsolatokat zavaró „feszültségforrás” 

megszűntetését remélte, másrészt a repatriálás során szóba jöhetők körének megállapításakor 

a kormányzó nem tett különbséget a németség volksbundista és nem-volksbundista része 

között.298 

                                                                                                                                                         
népcsoportvezetővel szemben támasztott követelések egyrészt rendkívül kényes és kínos helyzetbe hozzák a 
magyar kormánnyal és társadalommal, másrészt – és főleg ezért – azért, mert kezdeti várakozásaival ellentétben 
mihamar rá kellett ébrednie, hogy a magyarországi németség fokozott védelme és támogatása helyett fokozott 
kihasználására törekedett a birodalminémet (sic!) politika: különösen azáltal, hogy emberanyagát egyre növekvő 
mértékben kívánta felhasználni SS-hadkiegészítésre. (…) Basch most már foglya volt helyzetének. Tisztségétől, 
amelynek viselését oly nehézzé tette számára a népcsoportvezetésen belüli – főleg a Magyarországhoz 
visszacsatolt területekről való – radikális náci ellenzéke, lehetetlen volt megválnia a háború alatt, mert ezt 
németbirodalmi (sic!) részről nem engedték, s a magyar kormány sem támogatta, egy nehezebben elviselhető 
más vezetőtől tartva.” Tilkovszky Loránt: A magyarországi németek szerepe a második világháborúban és ami 
utána következett. In: Uő. 1997. 143. A Basch problematikához lásd részletesen Seewann – Spannenberger 1999. 
A szerzők egyik tézise, hogy az 1946-ban háborús bűnösként kivégzett Basch elleni per alapfunkciója a 
„magyarországi német=volsbundista=náci=háborús bűnös és hazaáruló” tételének igazolása volt, és az akkor már 
a hazai németség ellen foganatosított és javában zajló szankciókat (kitelepítés, vagyonelkobzás, internálás stb.) 
volt hivatott legitimálni. 
296 Hitler egyébként sohasem reagált Horthy e levelére. 
297 Idézi Spannenberger 2005. 189. Lásd még Ungváry 2002. 
298 A magyarországi németek kitelepítésének kérdése legfelsőbb szinten a későbbiekben is, például Hitler és 
Horthy 1943. április 17-én a klessheimi kastélyban folytatott megbeszélésein is szóba került. Tilkovszky 1974. 
112-115. Horthy egyébként az 1945. május 19-én – Belgiumban, immár emigrációban – a brit miniszterelnökhöz 
és az angol királyhoz írt levelében is hasonlóképpen fogalmazott: „Leghőbb vágyunk lenne megszabadulni a 
német nemzetiségű magyar alattvalóktól, akik a leghálátlanabbul viselkedtek. Ugyancsak magyarokra lehetne 
kicserélni az összes többi nemzetiséget. Erre sohasem lehetne találni jobb alkalmat, hiszen mindegyik szomszéd 
állam súlyos vezsteségeket szenvedett, és szüksége van a maga embereire“. Idézi Fehér 1993. 305. 
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Hitler szavai teljesen ellentétes reakciót váltottak ki a magyarországi németek 

körében. „A svábok igen csendesek. Lidércnyomásként ül rajtuk Hitlernek az a kijelentése, 

hogy a külföldön élő németeket a birodalomba telepíti át. (…) Mondhatni, hogy az itteni 

svábok 90%-a hallani sem akar a németországi áttelepítésről és most már nyíltan sőt fokozott 

mértékben hangoztatják, ők nem mennek, mert Magyarországon mindenük megvan, jólétben 

élnek” – szólt egy korabeli Baranya megyei jelentés.299 A birodalmi kancellár kijelentései 

megdöbbenést, nyugtalanságot, pánikreakciót váltott ki a hazai németség körében.300 Sokan 

elkezdték demonstrálni Magyarországhoz való tartozásukat, például azzal, hogy nyilvános 

helyeken csak magyarul beszéltek. A lehetséges kitelepítés híre éket vert a VDU vezetése és a 

tagság közé; a bázis bizalma tartósan megrendült Baschékban. A szülőföld kényszerű 

elhagyásának lehetősége miatt – amire a Volksbund-ellenes erők (kormányzat, egyházak, 

társadalmi szervezetek stb.) propagandája még rá is erősített – sokan kiábrándultak a 

szervezetből és elfordultak a VDU-tól, amelynek vezetése és tagsága mindinkább 

elidegenedett egymástól. 

Mindenesetre a kitelepítés kérdése a háború végéig folyamatosan napirenden volt 

mind a magyar-német bilaterális kapcsolatokban, mind a közbeszédben.301 Mivel Hitler a 

revízókkal megnövelt területű Magyarországon élő német népcsoport haza telepítésének 

kérdésében egészen a háború végéig nem foglalt egyértelműen állást, ezért a birodalmi 

külügyminisztériumban is egyfajta bizonytalanság uralkodott az ügyben. Azonban itt 

tisztában voltak azzal, hogy a kérdés lebegtetése a VDU ellenfeleinek malmára hajtja a vizet, 

ezért egyértelmű szavakat vártak volna a Führertől. Hitler azonban még 1942-ben is csak úgy 

nyilatkozott, hogy „fontolóra kell venni ezt is, azt is”.302 Maguk a birodalmi szervek sem 

                                                 
299 Idézi Spannenberger 2005. 189. 
300 Jól példázza ezt a Reimesch-levél esete. Az ún. Reimesch-levél sokszorosított példányai 1939 novemberében 
árasztották el a magyarországi németek által lakott településeket. A Volksbund für das Deutschtum im Ausland 
(VDA) megbízásából Fritz Heinz Reimesch által szignált, Berlin-Grunewald postai bélyegzővel ellátott körlevél 
Hitlernek az 1939. október 6-án a Reichstagban elmondott beszédére hivatkozva hangsúlyozta az európai 
etnográfiai viszonyok újrarendezésének szükségességét, illetve a német népcsoportoknak a birodalomba történő 
„hazatelepítését” (Heim ins Reich). Az írás szerzője a magyarországi németekkel kapcsolatban leszögezte, hogy 
áttelepítésük pusztán idő kérdése, de addig is, amíg erre sor kerül, végezzék a munkájukat ugyanúgy, mint eddig. 
A levél nagy nyugtalanságot, megdöbbenést és pánikreakciót váltott ki a magyarországi németség körében. Ezt 
követően világosan érzékelhetővé vált a VDU-val szembeni elutasító magatartás – amely teljes mértékben 
egybeesett a magyar kormány szándékaival. A Volksbund vezetői kétségbeesetten próbálták jóvátenni a 
Reimesch-levél által okozott károkat – nem sok sikerrel. Ezt követően „határozottan érezhető volt a német 
lakosság bizalmatlansága a Volksbunddal szemben. A kitelepítéstől való félelem beárnyékolta a Volksbund 
későbbi munkáját is; ez a kérdés lett a szövetség Achilles-sarka.” Spannenberger 2005. 191. A problematikához 
lásd uo. 185-192. 
301 Ebben a kontextusban fogalmazódott meg például többször is a burgenlandi magyarságot, illetve a Sopronban 
és környékén, valamint a nyugati határ mentén élő németséget érintő lakosságcsere gondolata a Harmadik 
Birodalom és Magyarország között, ám ezek végül csak tervek maradtak. Lásd a Sopront tárgyaló fejezetet.  
302 Idézi Spannenberger 2005. 337. 1943 elején viszont azt mondta, hogy egy magyar–román háború esetén 
mindkét ország területéről kivonja a „népi németeket” (Ungváry 2002. 735.). Mint ismeretes, a kérdés a 
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képviseltek egységes álláspontot a kérdésben: a külügyminisztérium ellenezte az áttelepítést, 

a VoMi inkább hajlott rá.303  

A magyar kormány ügyesen használta fel saját céljaira az egyértelmű birodalmi 

állásfoglalás hiányát. Kállay például 1942 júniusi németországi látogatásán azzal hárította el 

Ribbentrop vádjait – aki a VDU munkájának akadályozását, illetve a népcsoportegyezmény 

végre nem hajtását kérte rajta számon –, hogy „az egész kérdés efemer jelentőségű, mert 

tudomása szerint Hitler kijelentette, és a kormányzónak meg is ígérte,304 hogy a háború után 

az összes németet áttelepíti Németországba. (…) csak átmeneti megoldásokra törekszünk”.305 

Ez, illetve a német nemzetiségtől, de legalábbis annak öntudatos részétől való megszabadulás 

szándéka mutatkozott meg a magyarországi németek körében a Waffen–SS számára 

végrehajtott toborzóakció során is 1942–43-ban. A magyar kormány a tárgyalások során 

elérte, hogy az önkéntesek elveszítsék állampolgárságukat, sőt ezt a családjuk esetében is 

szorgalmazta.306 A kitelepítés lehetőségének több csatornán történő emlegetése sikeres 

propagandafogásnak bizonyult a VDU bázisának erodálására.307 Fontos azonban 

megjegyezni, hogy a „Heim ins Reich-akció” recepciója, illetve a telepítések mint a 

nemzetiségpolitika egyik eszköze alkalmazásának tekintetében a magyar kormánykörökben 

nem volt teljes konszenzus.308 

Nem csupán a kormány riogatott a kitelepítés gondolatával, hanem egyes ellenzéki 

pártpolitikus is. A Kisgazdapárt képviselői közül is utaltak néhányan erre az opcióra: Vásáry 
                                                                                                                                                         
Horthyval folytatott tárgyalásai során is többször napirenden volt. Elképzelhető, hogy a döntés halogatásában a 
„Heim ins Reich” akció megakadása is szerepet játszott. 
303 A VoMi a háború során több – egymásnak ellentmondó – koncepciót is kidolgozott a Duna-medencéjének 
rendezésével kapcsolatban. 1939-ben még a Dunántúl magyaroktól történő megtisztítását és népi németekkel 
való betelepítését szorgalmazta. Később ezt az elképzelést megtoldotta azzal, hogy Mohácstól egészen a Fekete-
tengerig a Duna menti 50-100 km-es sávot népi németekkel népesíti be. 1940–41-ben azzal a gondolattal játszott 
el, hogy Baranyából, a Bácskából és a Bánátből egy népi németek által lakott Prinz-Eugen-Gau-t hoz létre, 
amelynek Belgrád lesz a központja, mint „Reichsfestung” (birodalmi erőd) (Bihl 1969. 22.). Himmler 
Reichsführer-SS 1944-ben még a magyarországi németség megerősítésével számolt, majd 1944 őszén elrendelte 
a népcsoport evakuálását.  
304 A kérdés Hitler és Horthy 1943. április 17-i tárgyalásán is szóba került. Tóth Á. 1993. 12. 
305 Tilkovszky 1978. 203-204., Ungváry 2002. 735. Kállay később Baschnak is utalt a háború utáni kitelepítésre. 
Spannenberger 2005. 341-342. 
306 Az állampolgárságuktól megfosztott egyéneket és hozzátartozóikat a helyi hatóságok minden állami ellátásból 
kizárták, iparigazolványukat elvették, italmérési engedélyüket bevonták, illetve munkaadójuk elbocsátotta őket. 
Tilkovszky 1974. 90. 
307 „Teleki miniszterelnök, majd utódai, Bárdossy és Kállay is, azzal a figyelmeztetéssel igyekeztek az ez 
irányban megszervezett propaganda-akciók során a magyarországi németséget a Volksbundtól távol tartani, 
hogy a német kormánnyal kötendő áttelepítési egyezmény keretében mindenekelőtt a volksbundistáknak kell majd 
a magyarországi szülőföldtől, itteni javaiktól megválniuk”. Tilkovszky Loránt: Az ellenállási mozgalom és a 
magyarországi németség. In: Uő. 1997. 135. Magyar részről még az a gondolat is megfogalmazódott, hogy a 
kitelepítendő németek itt maradó javait és vagyontárgyait, mint csökkentő tényezőt beszámítják a náci 
Németországnak a Magyarországgal szemben felhalmozott adósságállományába. 
308 Bárdossy László miniszterelnök például 1941-ben elutasította Werth Henrik vezérkari főnöknek a román és a 
szláv kisebbségek kitelepítésére vonatkozó javaslatát. Elődja, Teleki – nemzetiségpolitikai felfogásából 
kifolyólag – sem volt feltétlen támogatója a telepítéseknek. Lásd Stark 2001. 30-35. 
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István 1938-ban, az első zsidótörvény vitájában azt mondta, hogy „a zsidókérdés megoldása 

után majd a svábkérdés megoldása fog következni”.309 Nagy visszhangot keltett Varga Béla 

katolikus pap és kisgazdapárti képviselő 1942. november 11-ei parlamenti felszólalása, 

amikor a költségvetési vita során „felszólította a Volksbund tagjait, hogy tegyenek hitet a 

magyarság mellett, vagy ’egy batyuval’ hagyják el az országot, ahogy őseik idejöttek”.310 

Nem sokkal később, 1942. december 13-án a Szociáldemokrata Párt XXXIII. kongresszusán 

Peyer Károly kijelentette, hogy a magyarországi németség kérdését részben vagonokkal kell 

megoldani. Mint hangsúlyozta, „lesz egy réteg, mellyel nem lehet mást csinálni, mint 

kiszállítani őket az országból, ahogy most ők csinálják szerte Európában.”311  

A fenti állásfoglalásoknak az ad különleges jelentőséget, hogy e két pártnak 1945–47 

között kormányzati pozícióból volt lehetősége Magyarország politikájának alakítására. Bár a 

második világháború alatt nem valósult meg a „Heim ins Reich” magyarországi variánsa, de a 

kitelepítés gondolata, mint a nemzetiségi kérdés megoldásának egyik lehetséges opciója ettől 

az időszaktól kezdve jelen volt a magyar közgondolkodásban, mint kivitelezhető és közvetlen 

politikai haszonnal járó művelet. 

A kitelepítés kérdése szempontjából különleges szerep jutott az 1941. évi 

népszámlálásnak. (Nem csupán azért, mert az ekkor nyert adatok alapján állították össze a 

világháború után a kitelepítési névjegyzékeket.) Az ekkor végrehajtott cenzus – a korábbi 

gyakorlattól eltérően – ugyanis nem csupán az állampolgárok anyanyelvére, hanem 

nemzetiségi hovatartozására is rákérdezett. A változtatásra két okból került sor. Egyrészt gróf 

Teleki Pál miniszterelnök a majdani béketárgyalásokhoz bizonyító erejű adatokkal kívánt 

rendelkezni a visszacsatolt területek lakosságának etnikai viszonyait illetően. Másrészt, mivel 

a kormányfő a németek vonatkozásában számolt egy esetleges áttelepítéssel, pontos képet 

kívánt kapni a potenciálisan kitelepítendők számáról, társadalmi helyzetéről stb.  

Azokat a személyeket ugyanis, akik a magyar nemzetfelfogással összeegyeztethetetlen 

módon, német anyanyelvük megvallása mellett német nemzetiségűnek is vallották magukat, 

Németország javára optálóknak tekintették.312 A magyarországi németség további sorsa 

                                                 
309 Ungváry 2002. 732. 
310 Spannenberger – Vonyó 2006. 386. Varga Béla szavai – amelyek felértek egy próféciával – három esztendő 
elteltével köszöntek vissza. 
311 Idézi Spannenberger – Vonyó 2006. 386. Peyer okfejtéséhez lásd továbbá Tilkovszky Loránt: Az ellenállási 
mozgalom és a magyarországi németség. In: Uo. 1997. 132-139. valamint Uő: A magyarországi németek szerepe 
a második világháborúban és ami utána következett. In: Uő. 140-147. 
312 „Ebben az értelmezésben lettek a német nemzetiséget vallók a magyar nemzethez tartozást megtagadó 
hazaárulók, akik ’addig szívhatnak csak magyar levegőt’, amíg az áttelepítésük ideje el nem érkezik. Helyzetük 
ideiglenességét a német kormány nem vitatta, s csupán a magyar kormány türelmét kérte addig velük szemben. 
Azon (…) szándék ellen sem volt kifogása, hogy a Magyarország javára optáltakat a magyar kormány most már 
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alakulásának szempontjából kulcsfontosságú népszámlás előkészítésében Teleki is aktívan 

közreműködött.313 Mivel a kormánynak ezúttal teljesen objektív adatokra volt szüksége, a 

kormányfő a KSH-nak küldött titkos utasításában óvott bármiféle csalástól és pressziótól a 

kérdőívek felvétele során: „nem akarunk papírmagyarokat” – hangsúlyozta Teleki.314  

A németek által lakott településeken a népszámlálási biztosoknak az ott uralkodó 

hangulatot is fel kellett mérniük. Le kellett írniuk az ott működő Volksbund-szervezetet, meg 

kellett nevezniük a hangadókat és azok társadalmi helyzetét stb. Mivel az új népszámlálási 

módszer mögött meghúzódó szándék a németség körében nagyrészt ismert volt, az anyanyelv, 

illetve a nemzetiség megvallását – a VDU ellenpropagandája ellenére – gyakran az esetleges 

kitelepítéstől való félelem befolyásolta, így a kormány szándéka ellenére a cenzus mégsem 

volt teljesen objektív.315 1941-ben végül 719.762 fő vallotta magát német anyanyelvűnek és 

533.045 személy német nemzetiségűnek. Ugyanezek a számok a trianoni Magyarország 

területre vonatkoztatva 477.057 fő, illetve 303.419 személy voltak.316  

 

3.4.2.   A magyarországi németség a Harmadik Birodalom háborújának szolgálatában 
 
1941-ben a Volksdeutsche Mittelstelle (VoMi) emberei saját kritériumaik alapján szintén 

számba vették a Magyarországon élő népi németeket. Ők 1.314.410 főt számoltak össze,317 ez 

pedig a náci Németország számára egy olyan potenciált jelentett – különösen az elhúzódó 

háború és a növekvő veszteségek tükrében –, amelyet nem lehetett figyelmen kívül hagyni. 

Fontos szempont volt a magyarországi németek bekapcsolása a birodalmi hadigazdaságba. A 

VoMi, amely a népcsoportban lévő potenciált 1942-ben még „messzemenően 

kihasználatlannak” tartotta, ezért mindent megtett annak érdekében, hogy ez a helyzet 

megváltozzon, leginkább a kiemelt fontosságúként kezelték ágazatok (tejtermékek, zsírok és 

olajok, gabona- és a kukoricatermelés, sertés- és marhatenyésztés) területén.318 

A náci Németország 1941–42-ben a keleti fronton elszenvedett vereségei 

elengedhetetlenné tette a délkelet-európai országokban élő német népcsoportok 

„emberanyagának” igénybevételét és a birodalmi hadviselés céljaira történő közvetlen 

                                                                                                                                                         
végleg elmagyarosítsa”. Tilkovszky Loránt: Magyarország nemzetiségi politikája és a hazai németség 1919–
1945 között. In: Uő. 1997. 81. 
313 Czibulka – Heinz – Lakatos 2004. 103-105. 
314 Idézi Bank – Őze 2005. 14. 
315 „A sváb lakosság jól érzi itt magát, itt is akar maradni, ragaszkodik földjéhez, és képes volna nemcsak 
nemzetiségét, de anyanyelvét is megtagadni, ha azt hiszi, hogy csak ennek árán maradhat meg itt” – jegyezte fel 
a KSH egyik munkatársa.Idézi Spannenberger 2005. 245-246. 
316 Seewann – Spannenberger 2005. 98. 
317 Uo. 99. 
318 Spannenberger 2005. 262-274., 292-303. 
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felhasználását. Már 1939-ben, közvetlenül a háború kitörése után sor került egy-egy illegális 

toborzóakcióra a Waffen–SS egységei számára.319 1940-ben egy nagyobb szabású, titkos 

toborzást terveztek az SS vezetői, ám ez Basch ellenállása miatt nem hozta meg az elvárt 

eredményt.320 Egy évvel később, 1941 nyarán az egész trianoni Magyarország területére 

kiterjesztették az illegális sorozást, ekkor kb. 1.000 német fiatal jelentkezett, akik közül 500-

at alkalmasnak is találtak. Őket sportképzés és ifjúsági vezetőképzés címszó alatt próbálták 

meg kicsempészni a birodalomba, ám amikor a magyar szervek a szükséges dokumentumok 

kiállításakor az állampolgárságukról való lemondást kérték, négyszázan visszakoztak és 

inkább Magyarországon maradtak.321 A német fél végül hivatalosan is megkereste a magyar 

kormányt a Waffen–SS kötelékeibe való toborzások legalizálásának tárgyában. Berlint 

meglepte a magyar fél gyors beleegyezése. Ez azzal volt magyarázható, hogy a kormány az 

akciótól kettős hasznot is remélt: egyrészt a magyar haderő megkímélését, másrészt az 

öntudatos németeknek az országból való eltávolítását. 

Az első ilyen irányú egyezményt 1942. február 24-én kötötte meg magyar és a német 

kormány. E megállapodás értelmében a birodalmi szervek 20.000 magyarországi német 

önkéntest toborozhattak a Waffen–SS kötelékeibe, akik a bevonuláskor elveszítették magyar 

állampolgárságukat.322 Az önkéntes alapon folyó sorozást magyar és német tisztek közösen 

végezték, a propagandamunkát a Volksbund vállalta magára.323 A VDU-t az akció során 

jóvátehetetlen presztízsveszteség érte: az állampolgárság elvesztését a német lakosság a 

tervezett áttelepítés előjeleként értékelte, bizalma végleg megrendült a szervezetben és egyre 

inkább eltávolodott tőle. A Waffen–SS-be történő jelentkezés kérdése – amely a hazai 

németséget állásfoglalásra kényszerítette a Harmadik Birodalom, illetve a Magyarország 

irányába viseltetett lojalitás kérdésében (ezt a hatóságok is így értékelték) – rendkívül kiélezte 

helyi szinten az ellentéteket. Ráadásul a mintegy 20.000 önkéntessel a VDU elveszítette a 

hadköteles korú ifjúság nagy részét, ez pedig igen hátrányosan érintette a népcsoportban folyó 

szervezőmunkát.  

                                                 
319 A magyarországi németséget érintő Waffen–SS toborzásokkal, a Waffen–SS magyarországi tevékenységével 
kapcsolatban lásd Böhm 1990, Kovács – Számvéber 2001, Tilkovszky 1974 valamint Tilkovszky: Toborzás és 
kényszersorozás a Fegyveres SS-be. In: Uő. 1997. 101-114. 
320 Seewann – Spannenberger 2005. 104. Ezek az akciók jobbára az észak-erdélyi és a visszacsatolt bácskai 
területekre korlátozódtak. 
321 A SS a kudarcért személyesen Bascht tette felelőssé. 
322 Tilkovszky 1974. 35-72. 
323 A 25.709 jelentkező közül végül 17.860 bizonyult alkalmasnak. A jelentkezők mintegy fele a visszatért 
Bácskából származott, ami ismét az ottani német népcsoport erős öntudatát bizonyítja. 
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Az 1943 májusában a Waffen–SS-toborzás vonatkozásban létrejött újabb kétoldalú 

megállapodás ismét 20.000 főben fektette le a sorozható önkéntesek számát.324 A magyar 

kormánynak ezúttal is sikerült elérnie azt, hogy a bevonulók elveszítsék magyar 

állampolgárságukat, sőt a német fél azt is megígérte, hogy az önkéntesek hozzátartozóit is 

Németországba költöztetik. A siker érdekében a Volksbund vezetőségének azonban már 

komoly nyomást kellett kifejtenie a tagság felé, hogy teljesíteni tudják a Berlin által elvárt 

létszámot. Ezért ez az akció nem tekinthető teljesen önkéntes alapon lefolytatott 

toborzásnak.325 Így még feszültebbé vált a VDU tisztségviselők és a bázis között amúgy is 

terhelt viszonyt, ráadásul Baschék kezdetben még a beígért német gondozási segélyt sem 

voltak képesek folyósítani. A német lakosság azt is a vezetőség szemére hányta, hogy az 

egyszerű VDU-tagokat a bevonulásra bíztatták, a tisztviselők viszont itthon maradtak. A 

VDU jogosan aggódott a népcsoport „kivéreztetéstől,” ez különösen annak tükrében volt 

megalapozott, hogy a Honvédség is egyre több hazai németet, főleg Volksbund-tagot, hívott 

be katonai szolgálatra.326 

A harmadik Waffen–SS toborzás szintén egy bilaterális egyezményen alapult, amelyet 

1944. április 14-én kötöttek meg.327 Az előzőekhez képest azonban merőben új helyzetet 

jelentett, hogy Magyarország 1944. március 19-e óta német megszállás alatt állt, amit az SS 

teljes mértékben kihasznált. Az önkéntesség elvén alapuló korábbi akcióktól eltérően, ezúttal 

elrendelték valamennyi 17 és 50 év közötti magyarországi német férfi kényszersorozását, 

akiknek halálbüntetés terhe mellett meg kellett jelenniük a sorozóbizottság előtt. Új elem volt 

továbbá, hogy a besorozottak nem veszítették el magyar állampolgárságukat, viszont 

megkapták a németet is. Az akció operatív lebonyolításából a VDU-t ezúttal kihagyták, 

bevonták viszont a karhatalmat: a távolmaradókat a magyar csendőrökkel vezetették elő. Az 

egyezmény 40.000 fő besorozását irányozta elő, de mivel az SS az erőtartalékok maximális 

kiaknázására törekedett, ezt nem vették figyelembe, és a magyar szervek hathatós 

közreműködésével valóságos hajtóvadászatot folytattak a sorkötelesek után.328 Ily módon 

1944. szeptember végéig kb. 55.000 magyarországi németet kényszeríttettek német katonai (a 

köznyelvben „Muss” [kényszer]–SS-nek hívott) szolgálatra, akiket főleg a budapesti és a 

dunántúli harcokban vetettek be. Sok magyarországi német férfi végső kétségbeesésében 

                                                 
324 Spannenbeger 2005. 342-352., Tilkovszky 1974. 73-144. 
325 1943 júliusának közepéig mindössze 16.000-en jelentkeztek, zömében ismét a Bácskából és Észak-Erdélyből. 
Augusztusig végül is mintegy 22.000 fő jelentkezett, közülük 18.216-ot találtak alkalmasnak. 
326 Spannenberger 2005. 352. 
327 Tilkovszky 1974. 145-177. 
328 Lásd Tilkovszky Loránt: Toborzás és kényszersorozás a Fegyveres SS-be. In: Uő. 1997. 110. Az egyéni 
sorosok és tragédiák tükrében mutatja be a kényszersorozás helyi szintű végrehajtását Füzes – Újvári 1999. 
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1944-ben inkább önként jelentkezett a Magyar Honvédségbe, csakhogy elkerülje a Waffen–

SS szolgálatot.329 Az akció következtében 1944 őszére nem csak a volksbundisták, hanem – 

kevés kivételtől eltekintve – szinte valamennyi magyarországi német férfi birodalmi német, 

vagy magyar katonai egységekben szolgált.330 

 

3.4.3.   Ellenállási mozgalom és evakuálás 
 
A német népcsoporton belül a VDU-val szemben – többé-kevésbé – intézményesített 

formában az ún. Hűségmozgalom fejtett ki ellenállást. A mindmáig ellentmondásos 

megítélésű „Hűséggel a Hazához!” (HH – ellenfelei részéről általában csak HűHa-ként 

emlegetett) mozgalmat 1942. január 25-én alakították meg Bonyhádon a Volksbund 

politikájával szembehelyezkedő német származású (a VDU által németnek el sem ismert – vö. 

bécsi népcsoportegyezmény), de politikailag a magyarsággal azonosuló, asszimilációs 

programot hirdető, helyi értelmiségiek.331 A mozgalom létrejöttének háttere és körülményei 

pontosan nem ismeretesek, de vezetői jó kapcsolatot tartottak fent a magyar politikai elittel, 

valamint a politikai rendőrséggel, amelyek információforrásként és eszközként használhatták 

a szervezetet a VDU-val szemben.332 A soha nem legalizált mozgalom – amely ehhez képest, 

vagy ebből eredően meglehetősen tág mozgástérrel rendelkezett – minden bizonnyal ezek 

anyagi és logisztikai támogatásának is köszönhette a Völgységi járásban, illetve az országosan 

elért sikereit. A helyi szervezeteik száma 1943-ra több százra, a tagok száma – akiket magyar 

nyelvű igazolványokkal láttak el – húsz-harminc ezerre nőtt.  

A mozgalomhoz szoros kapcsolatban állt a visszacsatolt Bácskában fekvő Apatin 

község apátplébánosával, Berenz Ádámmal, aki azt a „Die Donau” című folyóiratot 

szerkesztette, amely a HH informális lapjának a szerepét is betöltötte.333 A HH nem egy 

alternatív „népi” programmal lépett a nyilvánosság elé, hanem – a fennálló politikai 
                                                 
329 Lásd Füzes – Újvári 1996. 
330 A Waffen–SS kötelékében szolgáló, a trianoni Magyarország területéről 1942-ben vagy 1943-ban önként 
jelentkezett, illetve 1943-ban vagy 1944-ban lelki presszió vagy fizikai kényszer hatására besorozott német 
férfiak általában nem érezték otthon magukat. Keserűen kellett tapasztalniuk, hogy a Harmadik Birodalomból, 
illetve más vidékekről származó „népi német” társaik nem tekintik őket egyenrangúnak. Sokszor gúnyolták őket 
sajátságos nyelvjárásuk, gyakorló vallásosságuk stb. miatt. Birodalmi német parancsnokaik is kifogásolták a 
rasszista öntudat, a nemzetiszocialista világnézet, a vak engedelmesség hiányát, valamint azt, hogy társaiknál 
kevésbé voltak fanatizálhatóak. A problematikához lásd Tilkovszky Loránt: Toborzás és kényszersorozás a 
Fegyveres SS-be. In: Uő. 1997. 110-112. 
331 A Hűségmozgalommal kapcsolatban lásd Fehér 1983, Kolta 1992, Kolta – Solymár 1994, Spannenberger 
2005. 327-332., Tilkovszky Loránt: Az ellenállási mozgalom és a magyarországi németség. In: Uo. 1997. 132-
139. Lásd még a disszertáció Bonyháddal foglalkozó fejezetét. 
332 Spannenberger 2005. 328-329. 
333 Ugyanakkor Berenz és a HH által hirdetett gondolatok közé nem tehető automatikusan egyenlőségjel. Berenz 
Ádám már 1941 előtt is hevesen bírálta a nemzetiszocialista ideológia térhódítását a jugoszláviai (bácskai) német 
népcsoport körében, ugyanakkor hangsúlyt fektetett a népiség iránti hűségre is.  
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rendszerrel teljesen azonosulva – a magyarosodást propagálta, „emiatt nem lehetett vonzó 

éppen azon öntudatos németek számára, akiket távoltartani (sic!) vagy elvonni akart az őket 

veszélyeztető káros befolyástól”.334 A HH – támaszkodva a helyi elitre (tanító, jegyző, 

plébános) – leghatásosabb eszközének a VDU-val szemben annak kereszténység és 

egyházellenes színben való feltűntetése, a Volksbund tagjainak és szimpatizánsainak a 

kitelepítéssel való riogatása bizonyult. A mozgalmat végül 1944. március 19-ei német 

megszállást követően betiltották, a vezetőit – akárcsak Berenzet – a Gestapo letartóztatta.  

A front közeledtével a birodalmi szervek elrendelték a német népcsoportok 

evakuálását a délkelet-európai régió országaiból.335 1944 szeptemberében került sor az észak-

erdélyi szászok evakuálására. Októberben a VoMi-vezető Werner Lorenz SS-

Obergruppenführer személyes parancsára megindult a bácskai sváboknak a birodalomba 

menekítése is. A VoMi megbízásából a Volksbund 1944. október 20-án a dél-dunántúli 

németség körében is megkezdte az önkéntes kiürítés propagálását. Azonban mind a 

Volksbund, mind a VoMi funkcionáriusai megdöbbentek azon, hogy az itt élő német lakosság 

döntő része nem kívánja elhagyni a szülőföldjét. Hasonló tapasztalatokat szereztek a Budapest 

környéki sváb falvakban is, ahol 1944. november 2-án rendelték el a kiürítést.  

A feladat végrehajtásával megbízott SS-tiszt (aki a VoMi-hoz hasonlóan a VDU-t tette 

felelőssé a kudarcért), tapasztalatai sok tanulsággal szolgálnak.336 Ezek szerint a dunántúli 

németek jólétben élő emberek, akiktől idegen a nemzetiszocializmus és a népközösség 

gondolata.337 Még a Volksbund helyi funkcionáriusaira is ez a hozzáállás jellemző. A tiszt 

szerint nem érzékelhető köreikben a harcos német magatartás, a népi fegyelem, a vak 

engedelmesség a Führer iránt, elsősorban hű magyar állampolgároknak tartják magukat. 

Mivel zömében parasztok, nem akarnak megválni földjeiktől, és nem csak a 

„magyarérzelműek”, de a VDU-tagok sem hajlandóak követni a kiürítésre vonatkozó 

parancsot.338 A papok, jegyzők, tanítók szintén maradásra bíztatták a hazai németeket, 

akiknek ez irányú döntésében nyilán szerepet játszott a végeláthatatlan sorokban nyugat felé 

vonuló „néptársaik” viharvert szekérkaravánjainak demoralizáló látványa. Így a dunántúli 

                                                 
334 Tilkovszky Loránt: A magyarországi németek szerepe a második világháborúban és ami azután következett. 
In: Uő. 1997. 141. 
335 Lásd Tilkovszky Loránt: SS–akció a délkelet-európai németség kiürítésére 1944. őszén. In: Uő. 115-131. 
336 Frank Weibgen SS-Obersturmbannführer feljegyzéseit ismerteti Seewann – Spannenberger 2005. 112. és 
Tilkovszky Loránt: SS–akció a délkelet-európai németség kiürítésére 1944. őszén. In: Uő. 1997. 124-126. 
337 Jellemző momentum, hogy az átvonuló erdélyi szászoknak azt válaszolták, hogy azért nem mennek sehova, 
mert ők nem németek, hanem magyar svábok. Tilkovszky i.m. 118. 
338 „Gyakran előfordult, hogy anyák (köztük olyan nők is, akiknek a férjei a Waffen–SS-ben teljesítettek 
szolgálatot) gyermekestül állottak elénk, és felszólítottak minket, hogy inkább lőjük agyon őket, mintsem 
kiürítsük” – jelentette a VoMi felé az megbízott SS-tiszt. Idézi Tilkovszky i.m. 125. 
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németség evakuálásának céljából rendelkezésre bocsátott 52 vasúti szerelvény szinte üresen 

hagyta el az országot. Mérvadó becslések szerint a trianoni Magyarország területéről kb. 50-

60.00, de legfeljebb 80.000 fő lehetett a kiürítés során eltávozottak létszáma, tehát az 1941-

ben német anyanyelvet vallók mindössze 10-17 %-a hagyta el az országot.339 Két-három év 

múlva, a Németország felé induló vagonok viszont már tele voltak magyarországi 

németekkel… 

 

3.5.   Összegzés 

A magyarországi németség etnikai alapon definiált emancipációs kisebbségi egyesületének 

indult szervezete, a Volkbund, végül is nem tudott megfelelni saját célkitűzéseinek – Norbert 

Spannenberger kifejezésével élve –, torzó maradt.340 Eredeti céljait, a német kisebbség 

integrálását, szellemi otthonának biztosítását, társadalmi, kulturális és gazdasági 

emancipációját, kisebbségvédelmét nem tudta megvalósítani. Ugyanakkor 1940 után nem 

sikerült a VDU-n keresztül a teljes német kisebbség nemzetiszocialista népcsoporttá való 

átformálása sem. A szervezet soha sem tudta befolyását kiterjeszteni a hazai németség 

egészére, a világháború kitörése pedig csak tovább mélyítette a népcsoporton belül meglévő 

ellentéteket. A kitelepítés lehetősége – amely 1939-től folyamatosan napirenden volt –, a 

Waffen–SS-toborzások, majd az evakuálás propagálása pedig a VDU vezetőségét az egykori 

bázisától is teljesen és véglegesen elidegenítette.  

A náci Németország 1942-ben közölte Basch-sal, hogy a háború végéig a 

Volksbundnak be kell szüntetnie a „népiségi munkát” és minden erőforrást a birodalmi 

hadviselés céljainak kell alárendelni. A magyarországi német kisebbséget a nemzetiszocialista 

népcsoport-politika ezzel a német hadigazdaság kiszolgálójává, a birodalom katonai 

egységeinek emberanyag-tartalékává, a VDU-t pedig Berlin akaratának magyarországi 

végrehajtójává degradálta. A magyar politika, amely a Volkbundban és híveiben, mint 

öntudatos németekben, csupán „centrifugális erőt”, „felforgató tényezőt”, „az államrendet 

veszélyeztető hazaárulókat” látott, készséggel asszisztált a Harmadik Birodalom ilyen irányú 

céljaihoz. A magyar kormány, amely a tárgyalt korszakban mindvégig a nemzetiségek 

beolvasztására törekedett, a disszimilálódó németség kérdésében 1939-tól egyre inkább a 

kitelepítést tekintette ultima rationak, melynek lehetőségét Berlinben is egyre komolyabban 

fontolgatták.  

                                                 
339 Tilkovszky i.m. 130. A német szakirodalom is kb. 50-60.000 személy evakuálásával számol. Beer 2004b. 41. 
340 Spannenberger 2000. 62. 
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A magyarországi németség a háború előrehaladtával mindinkább az államhoz és a 

népiséghez való hűség (Staatstreue und/oder Volkstreue) lojalitás konfliktusában találta 

magát. Ugyanakkor keserűen kellett tapasztalnia, hogy sorsáról – más népekhez-

népcsoportokhoz hasonlóan, megkérdezése és tényleges érdekeinek figyelembe vételi nélkül – 

Berlin és Budapest a feje felett döntött, továbbra is politikai objektumként, hatalmi játszmájuk 

játékszereként kezelve a Volksbundot, illetve az egész népcsoportot. A németség helyzete és 

fennmaradása csupán addig volt biztosított, míg hazája, Magyarország (a Vaterland) és 

anyanemzete, Németország (a Mutternation) között érdekközösség állt fent. Ennek 

megszűntével a magyarországi németséget az a veszély fenyegette, hogy felőrlődik a két 

malomkő között – ahogyan azt Bethlen István 1939. január 14-én kelt memorandumában 

plasztikusan és egyben prófétikusan megfogalmazta.341 A világháború után pontosan ez 

következett be: a németség egészét a tendenciózusan egysíkúan beállított VDU-val 

azonosították, kollektíven „Hitler ötödik hadoszlopaként” stigmatizálták, és a „magyarországi 

német – volksbundista – náci – háborús bűnös és hazaáruló” kategóriák közé egyenlőségjelet 

téve, kitelepítették.  

                                                 
341 Seewann 2000c. 116. 
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4.   A magyarországi németek elűzetése 1945–1948 
 

4.1.   A magyarországi németek elűzetésének okai 

A magyarországi németeknek a Horthy-rezsim által tervezett kitelepítését végül is egy olyan 

rendszer valósította meg, amely az előző politikai korszakkal amúgy deklaráltan és 

gyökeresen szembehelyezkedett. A német kisebbség egy részének kitelepítése 

Magyarországról – annak 1945-ös előkészítése, illetve 1946–48 közötti végrehajtása – 

ugyanúgy nem választható el a két világháború között és a második világháború alatt született 

ez irányú tervektől, mint a világháború végére kialakult nemzetközi helyzettől. Ám ahogyan 

az 1945 előtti koncepciókkal nyilvánvalóan meglévő folytonosság ellenére, a koalíciós 

időszakban végrehajtott kitelepítés számos új elemmel is kiegészült, úgy ez a Kelet-Közép- és 

Délkelet-Európa hasonló jellegű eseményeivel párhuzamosan zajló kényszermigrációs 

folyamat is jó néhány „speciálisan magyar” jegyet hordozott magán. A német kisebbség 

Magyarországról történő kitelepítésében alapvetően három, egymással szoros összefüggésben 

és kölcsönhatásban lévő tényező játszott meghatározó szerepet: 

 

1. Etnopolitikai aspektus. A német kisebbségnek – mint a legszámottevőbb nemzetiségi 

csoportnak – az országból való elűzésével Magyarország számára megnyílt a lehetőség, hogy 

a Trianon óta forszírozott nemzeti homogenizációs programját megvalósítsa, illetve 

kiteljesítse. A második világháború utáni békerendszer tervezése során, mind a nagyhatalmak, 

mind a „kis győztesek”, mind a legyőzött országok prioritásként kezelték a homogén 

nemzetállamok megteremtését, akár kényszerű migrációk végrehajtásának árán is. A – 

kimondott-kimondatlan – cél Magyarországon is az etnikailag homogén nemzetállam 

megteremtése, a vegyes és kevert nemzetiségű területek, a kompakt nemzetiségi „szigetek” 

megszűntetése volt, határmódosítások (a magyar kormány 1945/46-ban Románia és 

Csehszlovákia vonatkozásában törekedett a trianoni határok megváltoztatására342) és etnikai 

tisztogatások (át- és kitelepítések, illetve elűzetések) által. „(…) a magyarság szeretné a maga 

nemzeti államát kialakítani, mégpedig úgy, hogy a magyar etnikum területét fedje az új 

nemzeti állam” – írta a Nemzeti Parasztpárt prominense, Kovács Imre.343 Ugyanő, a 

németekkel kapcsolatban a következő állásponton volt: „A legradikálisabb megoldást 

követeljük: A svábokat egytől-egyig ki kell telepíteni a országból. (…) Takarodjanak, úgy 

                                                 
342 Romsics 2000. 296-301. 
343 Idézi Romsics 2000. 295. 
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ahogy jöttek. Egy batyuval a hátukon. (…) Németországban lesz számukra hely, éljenek az 

alkalommal, mint ahogy mi is élünk vele, hogy örökre megszabaduljunk tőlük”.344 A 

lakosságcsere és a telepítések 1923-tól, a lausanne-i döntéstől a nemzetközi politika legitim 

eszközeinek számítottak, amelyekhez a második világháború alatti és utáni években egyre 

inkább és egyre nagyobb mértékben nyúltak a különböző államok; totalitárius diktatúrák és 

demokratikus rendszerek egyaránt.  

 

2. Szocioökonómiai aspektus. A magyarországi németség kollektív alapon történő 

megbüntetése (vagyonjogi szankciók alkalmazásával, illetve kitelepítéssel), annak vélt vagy 

valós második világháborús szerepvállalása miatt, szorosan összefüggött a földreform 

kérdésével. Az agrárreform és a nemzetiségi kérdés összekapcsolása 1945-ben nem volt új 

keletű jelenség: a népi írók egy része e kontextusban már a húszas évek végétől kezdve 

felvetette a németség kitelepítésének gondolatát,345 illetve a „fenyegető német expanzió” 

elleni védekezésül radikális földreformot sürgetett.346 Kerék Mihály, az elismert 

agrárszakértő, aki kisgazdapárti politikusként és az 1945-ös földreform egyik kidolgozójaként 

az Országos Földhivatal elnöki tisztségét töltötte be, „A magyar földkérdés” című 1939-ben 

megjelent munkájában a következő gondolatokat vetette papírra: „Amíg más nemzetiségű 

hazánkfiai túlnyomórészt jómódú parasztfalvakban élnek, addig a latifundiumoktól körülvett, 

határnélküli, túlzsúfolt zsellérfalvak, ezek a szerencsétlen nyomortanyák egytől-egyig 

magyarok. Azt a történelmi igazságtalanságot, amely az idegent birtokos parasztnak, a 

magyart pedig földnélküli zsellérnek telepítette, mindmáig nem tettük jóvá”.347 Az 1945 

                                                 
344 Kovács Imre: „Egy batyuval…” Szabad Szó, 1945. április 22. Idézi Weidlein 1996. 300-306. itt 305-306. 
345 Fehér 1988. 19-20., Spannenberger – Vonyó 2006. 384. 
346 Kodolányi János „nagy magyar tömegek letelepítés[ét]” szorgalmazta, amely „gyengítené a sváb lakosságot”. 
Idézi Ungváry 2002. 741. „Mérhetetlenül aggaszt bennünket a Dunántúl sora, (…) egyes vidékein kihal a 
tisztafajú magyarság, azt kell látnunk, hogy a szapora és szorgalmas sváb családok lépésről lépésre elfoglalják a 
magyar földet” – hangzott el a jobboldali egyetemi ifjúságot összefoglaló Turul Szövetségben a harmincas évek 
végén. Idézi Uő. 746. Különösen Illyés Gyula 1933-ban a Nyugat-ban publikált „Pusztulás” című cikke keltett 
komoly visszhangot. A cikk apropóján kibontakozó diskurzust valamint annak utóélet lásd Solymár 1991, 
Spannenberger 2006. 1-4., Uő. 2009a. 311-322., Uő. 2009b, Spannenberger – Vonyó 2006. 383-386., 
Tilkovszky 1998. 57-60. 
347 Idézi Spannenberger 2005. 189. Az „idegen” jelző nem pusztán a magyarországi németekre vonatkozott, a 
bizonyos politikai körök (elsősorban különböző fajvédő csoportosulások) a két világháború közötti időszakban a 
magyarországi zsidóságra is hasonlóan ellenségesen tekintettek. Sok magyarországi antifasiszta politikus nem 
demokrataként, hanem rasszistaként volt antifasiszta, németellenességük „sok esetben ugyanabból a kútfőből 
merítkezett, mint (…) antiszemitizmusuk. (…) Zsidók és svábok vagyoni helyzete egyaránt újraelosztás 
tervezésére sarkallta a kor rasszista szociálpolitikusait”. Ungváry 2002. 731-732. Az 1939-ben hozott második 
zsidótörvény lehetővé tette a zsidó kézen lévő földbirtok elkobzását. 1941-ben például 430.000 kat. holdat 
koboztak el zsidó birtokosoktól, ebből 150.000 kat. holdat osztottak szét magyar igénylők között. 1942-ben 
további 220.000 kat. holdat koboztak el zsidó tulajdonosoktól. Gerlach – Aly 2002. 61-71.. Kállay Miklós 
kormányfő 1942. április 20-án elmondott parlamenti beszédében a zsidóság Magyarországról történő 
eltávolításában és a zsidóknak a magyar földhöz való tulajdon- és haszonélvezeti jogától való megfosztásában 
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márciusában kihirdetet, a Nemzeti Parasztpárt (NPP) koncepcióját tükröző földbirtok-

rendelettel megkezdett nagyszabású agrárreform,348 a földnélküli szegényparaszti-

agrárproletár réteg349 földhöz juttatását és letelepítését részben a magyarországi németek 

kezén lévő birtok-, ingatlan- és ingóságállomány igénybevételével valósította meg. „Zsíros, 

fekete földjük jó lesz a dolgozó magyar parasztságnak” – írta Gerő Ernő, a Magyar 

Kommunista Párt egyik vezető politikusa.350 „Nemzetpolitikai szempontból nem kétséges, 

hogy Magyarországnak érdeke, minél nagyobb számban hagyják el a németek az országot. 

Soha nem lesz ilyen alkalom, hogy megszabaduljunk a németektől. Ma még egy csomó 

igényjogosultnak nem tudtunk földet adni” – fogalmazta meg (az etnikai és a szocioökonómiai 

aspektusok összefonódását tükröző) álláspontját id. Antall József, kisgazdapárti politikus, a 

Tildy-kormány újjáépítési minisztere a kitelepítési-rendelet vitájában.351 „A jómódú, gazdag 

svábok vagyonára nekünk szükségünk van” – mondta Nagy Ferenc miniszterelnök az 1946. 

szeptember 12-ei, a kitelepítések folytatásának modalitásait tisztázó kormányülésen.352 

 

3. Migrációs politikai aspektus. A magyarországi német kisebbség kitelepítése során a már 

említett két aspektuson felül egy további, migrációs politikai tényező is jelentkezett. E 

tényezőnek kettős, bel- és külpolitikai vetülete is jelentős szerepet játszott, valamint 

nagymértékben meghatározta az elűzetés–kitelepítés jellegét. A migrációs politikai aspektus 

belső vetületét jelentette a földreform végrehajtása következtében kibontakozó erőteljes 

országon belüli népmozgás. Mivel a német többségű községekben – a németajkú birtokos 

parasztoktól elvett/elvehető föld révén – általában több felosztható birtok állt rendelkezésre, 

mint ahány földigénylő a településen élt, másrészt a főleg alföldi nincstelen szegényparaszti 

tömegek földigényét helyben kielégíteni nem lehetett, hamar világossá vált, hogy a rendelet 

gyakorlati végrehajtásához telepítésekre van szükség. Ennek következménye lett az 1945 

tavaszán kibontakozó intenzív belső migráció, amely főleg az ország északi és keleti 

                                                                                                                                                         
látta a földreform megoldásának a zálogát (Gerlach – Aly 2002. 71-73.). (A miniszterelnök a magyarországi 
németekkel kapcsolatos – meglehetősen hasonló – álláspontja ismert a korábbi fejezetekből.) A magyarországi 
németség, mint etnikai kisebbség kárára végrehajtott agrárreform tehát ennyiben nem volt minden előkép 
nélküli; ebben az összefüggésben az 1945-ös földreform és a németek kitelepítésének megvalósulásában – több 
egyéb mellett – két tényező nyilvánvalóan szerepet játszott. Egyrészt a második világháború utáni rendszer a 
„rasszista szemléletet hirdetők egy részét integrálta (népi írók)”, másrészt a „rasszista közbeszéd 1945 utáni 
akadálytalan átvétele (…) előkészítette a terepet egy újabb népcsoport deportálásának szellemi 
legitimálásához”. Ungváry 2002. 749-751. 
348 Romsics 2000. 281-283., Spannenberger – Vonyó 2006. 383-386. 
349 Az 1930-as népszámlálás szerint 2.348.691 fő, az ország lakosságának 33 %-a ehhez a réteghez tartozott. 
Gerlach – Aly 2002. 65. 
350 Gerő Ernő: „Sváb hazaárulók.” Szabad Nép, 1945. április 18. Idézi Weidlein 1996. 294-295. itt 295. 
351 A minisztertanács 1945. december 22-i ülésének jegyzőkönyvét közli Weidlein 1996. 327-334. itt. 332. 
352 Idézi Zinner 2004. 100. 
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területeiről indult meg a németek által lakott, zömében dunántúli vidékek felé. A migrációs 

tényező külpolitikai vetületét egyrészt a szomszédos országokból érkező, az ottani 

vérengzések, internálások és a rájuk váró különböző megszorító intézkedések elől hazánkba 

menekülő határon túli magyarok jelentették. Másik komponensét az 1941-ben „hazahozott” és 

a Bácskában letelepített, majd onnan 1944 októberében menekülni kényszerült és 1945 

tavaszán a dél-dunántúli német községekben letelepített, bukovinai székelyek több mint 

tízezer fős kompakt csoportja adta.353 „A svábokat ki fogjuk telepíteni. Távozzanak! Az nem 

lehet, hogy a legjobb földeket Volksbundisták foglalják el, (…) nagy birtokokon ötszobás 

lakásokban terpeszkedjenek. Lesz elég igényjogosult ezekre a földekre. Tiszántúl földnélküli 

zsellérei vagy az egyetlen éjszakán a rádióval elmenekített szerencsétlen csángók 

elfoglalhatják a svábok földjeit” – mondta Kovács Imre 1945. április 7-én, az NPP 

pártnapján.354  

Harmadrészt, még ezeknél is jelentősebb külső tényezőként jelentkezett beneši 

ambíciók értelmében a nemzeti homogenitásra törekvő – a nagyhatalmak által 1945-ben 

legalábbis hallgatólagosan támogatott –, tehát a németek mellett a magyar kisebbségtől is 

szabadulni igyekvő Csehszlovákiával 1946-ban megkötött lakosságcsere-egyezmény 

értelmében hazánkba telepített felvidéki magyarok tömegei.355 Ez utóbbinak komoly szerepe 

volt abban, hogy – a nemzetközi politika bizonyos szereplői által junktimba hozott356 

csehszlovákiai magyarok és magyarországi németek kitelepítése, amelyet a magyar politikai 

elit mindvégig kínosan igyekezett elkerülni – az elvileg a kollektivitás talaján álló elűzetés 

végül is csak parciálisan valósult meg. „A dolog nem azért annyira sürgős, mert 

Magyarország szabadulni szeretne korábbi ötödik hadoszlopától, hanem mert a 

Csehszlovákiából és Romániából menekülők tömege növekszik, és ezek számára házra és 

birtokra van szükség. Más szavakkal az a kívánalom, hogy a svábokat magyar deportáltakkal 

cseréljék ki, de erről senki sem kíván nyilvánosan vitát folytatni” – jellemezte a helyzetet 

1945 júniusában a saját külügyminisztériumának írt jelentésében egy Budapestre akkreditált 

brit diplomata.357 

 

                                                 
353 Ezzel kapcsolatban lásd A. Sajti 1984, Kőhegyi – Tóth Á. 1994, Tóth Á. 1993. 56-71. és V. Kápolnás 1991. 
354 Idézi Weidlein 1996. 290. 
355 Ezzel kapcsolatban pars pro toto lásd Fehér 1993. 102-135. Az 1949-es népszámlálás adatai szerint 1941 után 
376.000 határon túli magyar települt 1941 után Magyarországra. Közülük 134 ezren Romániából, 119 ezen 
Csehszlovákiából és 66 ezren Jugoszláviából. Romsics 2000. 301-302. 
356 Lásd Fehér 1993. 18., Zinner 2004. 68-69. 
357 Idézi Seewann 2000b. 189.  
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E három – egymással szorosan összefonódó – aspektust, illetve célkitűzést a magyarországi 

német nemzetiséget kollektíven „a náci Németország ötödik hadoszlopaként”, „Hitler 

szálláscsinálóiként”, hazaárulóként, háborús bűnösként, az ország romba döntésének fő 

felelőseként beállító propaganda volt hivatott elpalástolni. A nácik által elkövetett 

borzalmakért kollektíven tették felelőssé a német kisebbség egészét, amelyhez a népcsoporton 

belül ténylegesen működő, 1940-től nemzetiszocialista mintára átformált szervezet, a 

Volksbund (egyoldalúan beállított) tevékenysége adta a muníciót. Ez az érvrendszer 

szolgáltatta a hazai németség ellen foganatosított intézkedések és szankciók sorozatának 

legitimációs alapját. Azt a tényt, hogy ez az 1941-re gleichschaltolt, és a népcsoport egészét 

nem is reprezentáló szervezet csupán az agresszív náci expanziós politika eszköze volt, 

valamint a németség mély belső megosztottságát, a náci Németországgal szintén 

együttműködő magyar nemzetiszocialisták és nyilasok, továbbá az öntudatos németséget a 

Harmadik Birodalomnak kiszolgáltató magyar kormánypolitika felelősségét többnyire 

elhallgatta a korabeli média. A nacionalista, a német kisebbség egésze ellen uszító retorikát – 

mint azt látni fogjuk – a politika és a közélet számos szereplője magáévá tette. 

A magyar kormányzat és politika felelőssége a kitelepítésében–elűzetésében 

elvitathatatlan. Ugyanakkor – nem mentségként, hanem az objektivitás érdekében – szem 

előtt kell tartanunk azt is, hogy ez folyamat, amely mind a német nemzetiséget, mind az egész 

országot rendkívül hátrányosan érintette, nem csupán magyarországi jelenség volt. Az európai 

dimenziókkal bíró kitelepítés–elűzetés tervezése és végrehajtása a homogén nemzetállamok 

béketeremtő erejében bízó, ezért azokat jóváhagyó nyugati szövetségesek, a kelet-közép- és 

délkelet-európai államokban végrehajtott migrációk és a szociális forradalmakban a saját 

hatalmi befolyása kiterjesztésének eszközét látó Szovjetunió, valamint az etnikai homogenitás 

megteremtésére és az abból származó „járulékos” haszon megszerzésére törekvő kelet-közép- 

és délkelet-európai államok kormányainak, politikai elitjeinek és pártjainak közös „műve” 

volt. Így magától értetődő, hogy a döntés és a végrehajtás felelősségében is – ha különböző 

mértékben is – közösen osztoztak. 

 

4.2.   A kollektív büntetés első állomása: németek szovjet munkatáborokban 

Mielőtt a nemzetiszocialista–nyilas rémuralom alól felszabadított, egyidejűleg a Vörös 

Hadsereg által megszállt Magyarországon sor kerülhetett volna arra, hogy az éppen csak 

kibontakozó új rendszer meghatározó belpolitikai tényezői kifejezzék álláspontjukat a hazai 

németség háború utáni sorsát illetően, a Szovjetunió önhatalmúlag és saját hatáskörében 

végrehajtott egy akciót, amelynek következtében német civilek tízezrei kerültek szovjet 
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lágerekbe. A kommunista nagyhatalom 1944 utolsó és 1945 első hónapjai közötti intézkedései 

nem csupán a magyarországi, hanem délkelet-európai valamennyi államának német 

kisebbségét, illetve a Német Birodalom keleti területeinek lakosságát érintette.358 A teljesen 

önkényes akció, ami nem volt más, mint „klasszikus” deportálás, kifejezetten a civil német 

lakosság ellen irányult. Célja elsősorban a Szovjetunió háborús pusztítás után megnőtt 

munkaerőigényének kielégítése volt, mint – a szovjet álláspont szerint – a kommunista 

államnak jogosan járó háborús jóvátétel egy sajátságos formája. Az intézkedéseket 1945 

februárjában a jaltai nagyhatalmi konferencia legitimálta (nagyrészt utólagosan), ahol 

Churchill és Roosevelt áldásukat adták arra, hogy Sztálin a birodalma számára a háborús 

jóvátétel egy részét „természetbeni juttatások” (reparations in kind) formájában vegye 

igénybe.359 

A magyarországi németek deportálására a Vörös Hadsereg 1944. december 22-én kelt 

0060. sz. katonai parancsa értelmében került sor. A megtévesztően „a közvetlen mögöttes 

területen végzendő közmunkákról” szóló dokumentum360 a „német származású munkaképes 

személyek” mozgósítását írta elő, férfiak esetében 17-45, nőknél 18-30 év között. Az akció 

valódi céljára csupán abból lehetett halványan következtetni, hogy mozgósítottaknak 

megfelelő ruházatot és 15 napra elegendő élelmiszert is magukkal kellett vinniük. A szovjet 

katonai szervek a végrehajtás során a magyar községi és járási hatóságokra támaszkodtak 

(listák összeállítása, a rendelkezés kihirdetése stb.).361 Jellemző momentum, hogy a parancs 

kelte előtt mindössze egy nappal magalakult Ideiglenes Nemzeti Kormány tagjai (a 

moszkovita kommunisták sem) nem tudtak a tervezett akcióról.362 A bevagonírozott civilek – 

akik között előfordultak német nevű magyarok, sőt zsidók is – a Szovjetunió különböző 

vidékeire kerültek (Dél-Ukrajna, Fehéroroszország, Kaukázus-vidéke, Dél-Urál stb.) 

lágerekbe, ahol kényszermunkásként a legkülönbözőbb területeken vetették be őket 

(bányászat, építőipar, vaskohászat, erdőgazdaság stb.).363 Sokan csak 1949 végétől térhettek 

                                                 
358 A deportáltak számára vonatkozó adatok igen eltérőek. 1945 áprilisáig–májusáig – mikorra az akció 
befejeződött – az orosz kutatók szerint kb. 300.000 német civilt deportáltak. Korabeli német adatok szerint ennél 
több, mintegy 350.000 volt a Szovjetunóba elhurcoltak száma. Ebből 220.000 ember volt birodalmi állampolgár, 
130.000 fő pedig a délkelet-európai államokból származó „népi német”. A Német Vöröskereszt 400-500.000 
elhurcoltat feltételez, mások még ennél is többet. Egy 1946 januárjából származó NKVD jelentés szerint a 
délkelet-európai országokból 1945. január és március között 111.831 „népi német” civil került szovjet 
munkatáborokba, a legtöbben Romániából (67.332), Magyarországról (31.920) és Jugoszláviából (12.579). Lásd 
Polian 2008. 91-95. 
359 Zayas 1986. 117-118. 
360 Teljes terjedelmben közli Zielbauer 1996a. 22. 
361 Tóth Á. 1993. 22-24. 
362 Uo. 24., Korom 1996. 202-203. 
363 Lásd Bognár 2009, Polian 2008, Tilkovszky Loránt: Magyarországi németek – szovjet munkatáborokban. In: 
Uő. 1997. 148-156. 
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vissza Magyarországra, illetve az időközben elűzött rokonaikhoz az NDK vagy az NSZK 

területére. A magyar szakirodalomban – hibásan – „malenkij robotnak” is nevezett 

kényszermigrációs jelenség jelentős áldozatot követelt a hazai német kisebbségtől. 

Ugyanakkor a deportáltak számára és a veszteségeke vonatkozó adatok eltérőek a magyar 

történetírásban. Sok szerző 60-65.000 elhurcolt kényszermunkásról ír.364 Mások csupán ennek 

mintegy felével, 30-35.000 fővel számolnak, amit az NKVD 1946-os jelentése is 

megerősít.365 

 

4.3.   Kollektív felelősségre vonás és etnicizált földreform – 1945 

 

4.3.1.   A politikai pártok álláspontja a magyarországi németek kérdésben 
 
1945 tavaszán a magyar sajtó igen intenzíven foglalkozott a „hazai svábok” kérdésével.366 A 

különböző pártokhoz köthető lapoknak e tárgyban született írásai alapján jól kivehetővé vált a 

politikai élet meghatározó szereplőinek e tárgyban elfoglalt álláspontja. Az etnopolitika, a 

földreform valamint a külső és belső migrációs nyomás metszéspontjában fekvő, sokszor erős 

emocionális töltettel tematizált és nemzeti sorskérdésként kezelt problematikával 

kapcsolatban az Ideiglenes Nemzeti Kormányban, illetve a Nemzetgyűlésben reprezentált 

politikai erők a következő véleményen voltak.  

A népi írók zömét integráló, főként a szegényparaszti réteget és a kis fizetésű vidéki 

értelmiséget képviselő367 Nemzeti Parasztpárt (NPP) a nemzetiségi kérdést, a háborús 

részvétel felelősségének morális problematikáját demagóg módon összekötötte egy 

évszázados szociális problémával, jelesül a szegényparaszti–agrárproletár réteg földhöz 

juttatásának kérdésével. Az NPP prominensei erősen nacionalista retorikával, a 

nemzetiszocialisták által elkövetett borzalmakért a hazai németség egészét „ötödik 

hadoszlopként” felelőssé téve, a teljes népcsoport kollektív felelősségre vonása, megbüntetése 

és kitelepítése mellett érveltek.368 A németellenes kampány fő hangadói Kovács Imre az NPP 

                                                 
364 Lásd Balogh 1996. 260., Bank – Őze 2005. 12., Korom 1996. 202., Tóth Á. 1993. 22., Zinner 2004. 25.  
365 Beer 2004e. 182., Polian 2008. 92., Tilkovszky i.m. 152. Tilkovszky azzal magyarázza a két adat közti 
jelentős különbséget, hogy a kb. 60.000 főben a hadifogolyként a Szovjetunió táboraiban tartózkodó 
magyarországi német származású katonák is benne foglaltatnak. A veszteségeket is különböző mértékűnek adják 
meg az egyes művek. Míg Füzes Miklós 40-50%-ról ír (Füzes 1990. 11.), addig Tilkovszky Loránt ezt irreálisan 
magasnak tartja és mindössze 15-20%-os veszteséggel számol (Tilkovszky i.m. 152-153.). Őt erősíti meg a 
nyugati szakirodalom is, amely szintén ekkor veszteséget feltételez (Beer 2004b. 41.). 
366 Föglein 2000. 26-33., Zielbauer 1996a. 
367 Romsics 2000. 276. 
368 Fehér 1988. 24-28., Korom 1996. 207., Spannenberger 2006. 5-10., Spannenberger – Vonyó 2006. 388., 
Zinner 2004. 32-34. 
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főtitkára majd alelnöke, és annak munkatársa, Bodor György – aki a bukovinai székelyek dél-

dunántúli letelepítésében is főszerepet vállalt – voltak.369 

Az NPP által e kérdésben megütött hang – annak ellenére, hogy az ideiglenes 

törvényhozásban, illetve kormányban viszonylag csekély politikai erőt képviselt370 – 

programadónak és meghatározónak bizonyult. Ez leginkább annak volt betudható, hogy a 

nemzetközi hatalmi viszonyok alakulása miatt, a tényleges társadalmi támogatottságát jóval 

meghaladó politikai befolyással rendelkező Magyar Kommunista Párt (MKP), a földreform és 

hazai németség megítélésének kérdésében lényegében átvette az NPP álláspontját.371 Az MKP 

ugyanis – amely az 1945. január 20-án aláírt fegyverszüneti megállapodás értelmében 

felállított, szovjet tábornokok irányításával működő, ezáltal Moszkva közvetlen beavatkozását 

az ország belügyeibe mintegy legitimáló, a békeszerződés aláírásáig az ország szuverenitását 

jelentősen korlátozó Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) hathatós támogatásának 

köszönhette hatalmát – hiányzó társadalmi legitimációját egyrészt ideológiai és 

propagandisztikus eszközökkel, másrészt széles társadalmi támogatást biztosító gazdasági és 

szociális intézkedésekkel igyekezett megerősíteni.372 Az NPP-nek a németség kitelepítésével 

és a földreform megvalósításával kapcsolatos radikális koncepciója teljes egészében megfelelt 

a kommunisták érdekeinek, akik „ideológiai szempontokat és politikai célokat követve 

eszközként használták fel a nemzetiségi és földkérdést”.373 Rákosi Mátyás 1945. május 5-én 

Moszkvának azt jelentette, hogy „mi átengedtük nekik [az NPP-nek – G.G.] a magyar svábok 

elleni (…) kampány vezetését. (…) sajtójukban elég jól csinálják”.374 Ugyanakkor a várható 

közvetlen politikai haszonszerzésből az MKP sem akart kimaradni és főleg nem akarta, hogy 

a babért egyedül az NPP arassa le, ezért Gerő 1945. április 18-án a Szabad Nép hasábjain 

kijelentette: „A Nemzeti Parasztpárt a magyar nép lelkéből beszélt, amikor kiadta a jelszót: Ki 

                                                 
369 Kovács populista túlzások papírra vetésétől sem riadt vissza: „Nem érdemli meg a svábság a kegyelmet. Ha 
végigtekintünk az elpusztított országon, a felrobbantott hidakon, a kiégett Váron, ne felejtsük el, hogy ez 
majdnem teljesen az ő bűnük. Ők hozták, ők közvetítették Hitler politikáját Magyarországra (…), a svábság 
Hitlerrel vállalt sorsközösséget, most osztozzék Hitler sorsában. Mentőkörülményeket nem ismerünk el, 
nincsenek is, ne beszéljünk róla. Az egész magyarság kollektíve bűnhődik bűnös politikájukért, az egész svábság 
kollektíve felelős a svábok tetteiért. Nincs irgalom, nincs kegyelem! A legradikálisabb megoldást követeljük: A 
svábokat egytől-egyig ki kell telepíteni az országból. A fasiszta métely, a hitleri őrület, a bűnös háborús politika 
szálláscsinálói és melegágyai voltak, most takarodjanak! Takarodjanak, úgy ahogy jöttek, egy batyuval a 
hátukon. A házuk, a birtokuk itt marad a magyar történelem legmostohább harcosának, az agrárproletárnak. Le 
merjük írni, ki merjük mondani: harminc kilós csomaggal és ötven pengővel menjenek”.Kovács Imre: „Egy 
batyuval…” Szabad Szó, 1945. április 22. Idézi Weidlein 1996. 300-306. itt. 305. 
370 Vö. Romsics 2000. 277-278. 
371 Uo. 281. 
372 Vö. Spannenberger – Vonyó 2006. 381-383. Ezért nem volt véletlen, hogy az Ideiglenes Nemzeti 
Kormányban – annak ellenére, hogy a végrehajtott agrárreform az NPP koncepcióját tükrözte – a kommunista 
Nagy Imre kapta a földművelésügyi tárcát. 
373 Uo. 386. 
374 Idézi Korom 1996. 207. 



 118 

az országból a sváb hazaárulókkal! (…) Nincs és nem lehet helyük ezeknek a sváb 

hazaárulóknak ebben az országban. (…) Eleget híztak a magyar nép vérén és nyomorúságán, 

elég bűnt követtek el a magyar nép ellen, hogy elszenvedjék végre a bűnhődést: osztozzanak a 

német nép sorsában! Zsíros fekete földjük jó lesz a dolgozó magyar parasztságnak”.375 

A legnagyobb bázissal rendelkező, a birtokos parasztság és a keresztény középrétegek 

támogatását bíró Független Kisgazdapárt (FKGP) egyik legjelentősebb támasza a harmincas 

évek közepén még a dél-dunántúli német birtokos parasztság volt.376 Ugyanakkor a párt és az 

öntudatos német gazdákból álló bázisa a harmincas évek végére fokozatosan elidegenedett 

egymástól, ami egyrészt a korábban fajvédő politikusoknak (mint például Bajcsy-Zsilinszky 

Endre és Eckhardt Tibor377) a párthoz való csatlakozására és pozícióba kerülésére, másrészt a 

német pártszimpatizánsoknak a Volksbund felé történő orientációjára volt visszavezethető. 

Ennek tudható be, hogy az FKGP képviselői – mint Vásáry István és Varga Béla – már a 

második világháború előestéjén, illetve 1942-ben is megpendítették a kitelepítés lehetőségét. 

A második világháború végére kialakult belpolitikai hatalmi konstellációban a Kisgazdapárt is 

kénytelen volt bizonyos mértékben igazodni a SZEB szovjet vezetőinek elvárásaihoz, 

valamint a vele koalícióban kormányzó MKP lépéseihez. Ezt az irányvonalat erősítették a párt 

kriptokommunista politikusai is (például Dobi István és az ún. O-csoport). Ezért 1945 

tavaszán az FKGP is beszállt abba a németellenes kampányba, amelynek dinamikáját az NPP 

és az MKP határozta meg.378 Ugyanakkor megjegyzendő, hogy a pártvezetés jelentős része a 

későbbiekben igyekezett differenciáltabban közelíteni a kérdéshez, ezáltal megmenteni–

megőrizni az FKGP tradicionális társadalmi bázisát. 

A Magyarországi Szociáldemokrata Párt (SZDP) – noha 1942-ben a jobboldali 

pártvezetés részéről már megfogalmazódott a kitelepítés gondolta – alapvetően ellenezte a 

kollektív felelősségre vonás és büntetés elvének gyakorlati alkalmazását a magyarországi 

német kisebbség vonatkozásában. Ennek egyik lényeges oka – az elvi álláspont mellett – az 

volt, hogy az SZDP vezetőinek egy része, valamint a párt tagságának jelentős hányada (a 

                                                 
375 Gerő Ernő: „Sváb hazaárulók.” Szabad Nép. 1945. április 18. Idézi Weidlein 1996. 294-295.  
376 Spannenberger – Vonyó 2006. 387. 
377 Ungváry 2002. 731. 
378 „Pécs felszabadulásának legelső napjaiban az első politikai nagygyűlésen a Független Kisgazda Párt 
nagygyűlésén Nagy Ferenc, a párt országos főtitkára már szóvá tette a magyarországi svábság égető kérdését. 
(…) A pécsi nagygyűlés (…) a svábság kitelepítése mellett foglalt állást. (…) Hangsúlyozzuk: a magyarság nem 
tömegirtással, nyilas és német mintára akarja megoldani ezt a problémát, hanem a kitelepítésnek, a 
népességcserének közelmúltban már többször bevált módjával. Kétségtelen, hogy ez a feladat nehéz lesz, (…) 
Kétségtelen, nem lesz kis feladat félmillió ember kioperálása a nemzet testéből. (…) a bűnösöket bíróság elé kell 
állítani, a hazához hűtlen német kisebbséget kitelepíteni, egy szóval: kiirtani a német mételyt, kivágni a német 
fekélyt az ország most gyógyuló testéből”. Lásd „A magyarországi svábokat ki kell telepíteni…” Kis Újság, 1945. 
április 18. Idézi Weidlein 1996. 295-296. 
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magyar iparfejlődés sajátosságaiból kifolyólag) német származású volt. Erről, a különösen az 

ipari centrumokban és a bányavidékeken erős, német származású kisiparosokból, 

munkásokból, bányászokból stb. álló bázisról pedig a párt nem mondhatott le.379 Annak 

ellenére, hogy az SZDP kriptokommunista politikusai (mint Szakasits Árpád, Marosán 

György) hajlottak az MKP-hez közeli álláspont képviseletére e kérdésben, a párt lényegében 

kitartott a kollektív bűnösség és felelősségre vonás elvének elvetése, és az egyéni elbírálás 

gyakorlatának alkalmazása mellett. 

A kormánykoalíció és a törvényhozás legkisebb „ereje”, a később teljesen 

marginalizálódó Polgári Demokrata Pártnak (PDP) a kérdésben elfoglalt egyértelmű 

álláspontját a Budapesti Nemzeti Bizottság 1945. április 11-ei ülésén a párt alelnöke, Supka 

Géza a következőképpen summázta: „Demokráciában nem szabad senkit azért súlytani 

csupán, mert egy fajhoz tartozik. Vagy politikai vétség terheli az illetőt, vagy nem. De nem 

azért bűnhődik, mert sváb”.380 

 

4.3.2.   A földreformrendelet és végrehajtása 
 
Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945. március 15-én kelt 600/1945. M. E. számú rendelete 

(földreformrendelet) a „nagybirtokrendszer megszűntetéséről és a földmíves (sic!) nép 

földhözjuttatásáról” 4. §-a kimondta, hogy „teljes egészében és nagyságra való tekintet nélkül 

el kell kobozni a hazaárulók, a nyilas, nemzeti szocialista és egyéb fasiszta vezetők, a 

Volksbundtagok, továbbá a háborús és népellenes bűnösök földbirtokait”.381 A rendelet tehát 

nem hagyott kétséget a tekintetben, hogy a németség vagyonelkobzással történő megbüntetése 

annak a második világháború alatt tanúsított „nemzetellenes” és „hazafiatlan” magatartásáért, 

elválaszthatatlanul összekapcsolódik egy, már évszázados égető társadalmi probléma 

megoldásával, a szegényparaszti–agrárproletár réteg földhöz juttatásával.  

A jogszabály megnevezte a földreform végrehajtásáért felelős, hierarchikusan felépülő 

szerveket is: a legfelsőbb szinten tevékenykedő és a Földművelésügyi Minisztérium (FM) 

irányítása alatt álló Országos Földbirtokrendező Tanácsot (OFT),382 a valamennyi 

megyeszékhelyen, az adott megyére kiterjedő hatáskörrel létesített Megyei Földbirtokrendező 

Tanácsokat (MFT), valamint a településeken működő Községi Földigénylő Bizottságokat 

                                                 
379 Fehér 1988. 26-27., Spannenberger – Vonyó 2006. 388. 
380 Idézi Korom 1996 207. 
381 Magyar Közlöny, 1945/10. 
382 Elnökévé a Nemzeti Parasztpárt első emberét, Veres Pétert választották. 
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(KFB).383 Mivel a német többségű községekben adott esetben több felosztható birtok állt 

rendelkezésre, mint ahány földigénylő a faluban élt,384 másrészt a nincstelen szegényparaszti 

tömegek földigényét helyben kielégíteni nem lehetett, valamint a határon túlról érkező 

magyar menekültek letelepítése is komoly kihívást jelentett, hamar világossá vált, hogy a 

rendelet gyakorlati végrehajtásához – elsősorban a német kisebbség kárára foganatosított – 

telepítésekre van szükség.385  

E komplikált és rendkívül szerteágazó tevékenység lebonyolításra hívta életre az 1945. 

június 22-én kelt 6.342/1945. F. M. számú rendelet az Országos Földbirtokrendező Tanács 

Telepítési Hivatalát (OFT TH).386 A politikai pártoknak a kérdésben elfoglalt – legkésőbb 

1945 tavaszára ismertté vált – álláspontjai ismeretének tükrében egyet érthetünk azzal a 

történészi értékeléssel, mely szerint a földreformról szóló „törvény megalkotóit direkt 

politikai szándékok vezették. A magyarországi német nemzetiségű lakosság megítélését nem a 

II. világháborúban játszott tényleges szerepe befolyásolta, jogkorlátozását pedig nem a 

személyes felelősségre vonás szándéka vezette. A földreformról szóló törvény annak a 

jogalkotási folyamatnak az első állomása, amely során a törvényhozók a német nemzetiségű 

lakosság különböző jogi, vagyoni, kulturális korlátozását kül- és belpolitikai problémák 

megoldásaként használták fel”.387 

A földreform végrehajtása azonban nem maradt sokáig a FM által felügyelt szervek 

privilégiuma. Az 1945. május 4-én kelt 1.710/1945. M. E. sz. rendelet értelmében felállításra 

került a Népgondozó Hivatal (NH), amely többek között feladatául kapta a trianoni határokon 

túlról érkezett (jobbára elmenekült, áttelepített vagy elüldözött) magyar népesség 

elhelyezését, letelepítését és segélyezését, valamint hatáskörébe tartozott „a fasiszta németek 

                                                 
383 Ez utóbbiak – amelyet egy adott település földigénylői alakítottak meg – feladata volt a helyi szintű 
végrehajtás, vagyis ők végezték el az igényjogosultak nyilvántartásba vételét, az elkobzás alá eső földbirtokok 
összeírását, a községi földbirtokok felosztási tervének elkészítését. Nem sokkal később, 1945. március 28-i 
keltezéssel jelent meg a Nagy Imre kommunista földművelésügyi miniszter által szignált 33.000/1945. F. M. sz. 
rendelet (Magyar Közlöny, 1945/14.), amely kiegészítette, illetve pontosította a fenti jogszabályt. Egyértelműen 
kimondta többek között azt is, hogy a KFB-k közvetlen felügyeletét az MFT-k látják el, azok munkáját azonban 
ún. járási megbízottak útján az OFT is rendszeresen ellenőrzi. A rendelet részletesen ismertette KFB elnöke és 
tagjai megválasztásának menetét és körülményeit, tételesen felsorolta a hatásköreikbe tartozó feladatokat. A 
földreform végrehajtásával kapcsolatos ügyek intézésének közigazgatási irányítására és ellenőrzésére új 
szervként létrehozták az OFT mellé rendelt Országos Földhivatalt (OF). Ennek elnöke a földkérdés avatott 
szakértőjeként számon, a földreform kidolgozásában kulcsszerepet játszó tartott kisgazdapárti politikus, Kerék 
Mihály lett. Az MFT-k mellé hasonló feladatkörrel a Megyei Földhivatalokat (MF) rendelték. 
384 A német többségű falvakban működő, a német őslakosság által megalakított KFB-ket az OFT 1945. május 
22-én rendeleti úton feloszlatta. Tóth Á. 1993. 54. 
385 Ezt a helyzetet elsőként az 5.600/1945. F. M. számú rendelet kívánta szabályozni (Magyar Közlöny, 
1945/45.), amely kimondta, hogy a KFB-k regisztrálják a földjuttatásban nem részesült, de áttelepülésre hajlandó 
igényjogosultakat. Ezeknek az adott megyén belüli másik településen való elhelyezéséről és birtokjuttatásáról az 
MFT gondoskodott, míg egy másik megyébe történő áttelepítésük az OFT illetékességébe tartozott. 
386 Tóth Á. 1993. 67. 
387 Uo. 28. 
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kitelepítésének végrehajtása”.388 Az NH389 – amely lényegében kormánybiztosságként 

funkcionált – felügyeletét a Belügyminisztérium (BM) látta el, ami nem volt véletlen. A 

formálisan ugyan parasztpárti politikus, ám titkos kommunista párttagsággal is rendelkező 

Erdei Ferenc390 által irányított BM az NH-n keresztül igyekezett közvetlen befolyást 

gyakorolni a telepítésekre és a földreform gyakorlati végrehajtására. Az 1945-ös év elejétől 

ugyanis egy rendkívül intenzív migrációs jelenség volt kibontakozóban, amely az ország 

egész területére kiterjedt.  

Ennek egyik komponensét a trianoni határokon túlról (leginkább a 1938–1941 közötti 

revíziók során visszakapott, majd az 1945. január 20-ai fegyverszüneti egyezmény értelmében 

ismételten elcsatolt területekről) érkező menekültek (köztük a Bácskából menekülő bukovinai 

székelyek) tömege, másik részét a kelet-magyarországi nincstelen földigénylők csoportjainak 

a Dunántúl német lakta területei felé történő vándorlása jelentette. Bár a földreform 

végrehajtásáért az FM alá rendelt szervek (OFT, MFT, KFB) voltak elviekben a felelősek, a 

reform csakis a németség kárára foganatosított intézkedések árán volt keresztülvihető, ebbe 

viszont májustól már az NH-nak is komoly beleszólása volt. Sőt, az NH-t e tekintetben újabb 

jogkörökkel ruházta fel Erdei Ferenc 20.100/1945. 7. B. M. I. számú rendelete, amelyben is 

az NH kizárólagos jogkörébe utalta a német nemzetiségű személyekkel szembeni bárminemű 

intézkedések foganatosítását.391  

 

4.3.3.   A nemzethűségi vizsgálatok 
 
A telepítések első szakaszában illetve a kitelepítés előkészítésében fontos szerepet játszott az 

1945. június 30-án kelt 3.820/1945. M. E. számú rendelet,392 amely a Népgondozó Hivatal 

(NH) hatáskörének kiterjesztéséről, valamint a német lakosság múltbéli politikai 

magatartásának egyénenkénti felülvizsgálatáról rendelkezett.393 A jogszabály 2 §-a kimondta, 

                                                 
388 Magyar Közlöny, 1945/26. Hivatalos magyar jogszabályban ekkor történt először utalás a németség 
kitelepítésére. Az NH-val kapcsolatban lásd Korom 1996. 207-208., Tóth Á. 1993. 29-30., 66-68., Zinner 2004. 
36-47. 
389 Az NH első vezetője meglehetősen rövid ideig a kisgazdapárti id. Antall József volt, aki ezt a pozíciót 1945. 
május 24-én az Újjáépítési Minisztérium adminisztratív államtitkári címére cserélte, majd 1945. november 15. és 
1946. július 20. között a Tildy-, és a Nagy Ferenc-kormányban az említett tárca első embereként tevékenykedett. 
390 Zinner 2004. 65. 
391 Olyannyira, hogy még a közigazgatási és rendőri hatóságoknak is pusztán a „Népgondozó Hivatal 
intézkedéseinek megfelelő megkeresés alapján való végrehajtására és a szükséges segítség megadására kell 
szorítkozniok”. Magyar Közlöny, 1945/65. A földreformhoz kapcsolódó telepítésekben érdekelt, a BM, illetve az 
FM irányítás alatt álló szervek egymáshoz fűződő viszonyához lásd Tóth Á. 1993. 66-68., 87-102. 
392 Magyar Közlöny, 1945/65. 
393 3.820/1945. M. E. sz. rendeletről és végrehajtásáról lásd Balogh 1996. 264-265., Cseresnyés 1988b, Fehér 
1988. 48-49., 60-61. és 86-87., Uő. 1993. 122-123., Tóth Á. 1993. 35-36. és 66-73., Zinner 2004. 48-50. A 
rendelet koalíciós kompromisszumként is értelmezhető, hiszen a BM által felügyelt NH hatáskörét 
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hogy a németek által lakott járásokban ún. nemzethűséget vizsgáló bizottságokat kell 

felállítani. A járási bizottságok egy – bírói vagy jogi képesítésű – elnökből, aki 

belügyminiszteri kinevezés alapján vehette át megbízólevelét, és két tagból álltak. A három 

tag miatt egyszerűen csak „hármas-bizottságként” emlegetett grémium egy község 16 éven 

felüli német lakosságát egyénenként felülvizsgálva, a következő kategóriákba sorolhatta a 

megvizsgált személyeket:  

1. Az illető vezető szerepet töltött be valamilyen hitlerista szervezetben (például 

Volksbund). Ebbe a kategóriába sorolták azokat is, akik önként jelentkeztek a Waffen 

–SS kötelékeibe. Ezeket a személyeket internálták (az NH által kijelölt helyre), és egy 

200 kg-os poggyász kivételével teljes ingó és ingatlan vagyonukat elkobozták. 

2. Az illetőt hitlerista szervezet tagjának minősítették. Az ekként való kategorizálás 

következménye munkaszolgálati kötelezettség volt az NH által kijelölt helyen, 

ezenfelül össze lehetett őket költöztetni, a célból, hogy az így felszabaduló 

ingatlanjaik a telepítési akciót lebonyolító NH rendelkezésére álljanak. A NH szükség 

esetén a háromhavi élelmiszerkészletükön felüli élelmiszertartalékaikat az újgazdák 

rendelkezésére bocsáthatta.  

3. A 3. kategória, az ún. támogatóké tekinthető a legproblematikusabbnak. Ide soroltak 

mindenkit, akinek Volksbund-tagsága nem volt bizonyítható, azonban a bizottság az 

egyént ennek ellenére szimpatizánsnak minősítette. A jogszabály szerint ők kötelesek 

voltak ingatlanjaikkal „a telepítési akció rendelkezésére állni”, ami a gyakorlatban azt 

jelentette, hogy az NH az ő vagyonukkal is szabadon rendelkezhetett. Így házukból 

kilakoltathatók és ún. csereingatlanokba telepíthetők voltak, kötelesek voltak 

lakásukba fogadni a 2. kategóriába soroltakat, élelmiszerkészletük egy részével az NH 

rendelkezett, és abból a telepeseknek belátása szerint juttathatott. 

4. Ebbe a kategóriába azok a személyek kerültek, akikről a bizottság a lefolytatott 

vizsgálat után azt állapította meg, hogy hitlerista szervezetnek sem vezetője, sem tagja, 

sem támogatója nem volt. Azonban politikai passzivitásuknak is voltak 

konzekvenciái: ők a 2. és 3. kategóriába sorolt el- és összeköltöztetetteket voltak 

kötelesek házaikba fogadni. 

A vagyoni és személyi következmények alóli mentesüléshez tehát korántsem volt elég a 

„hitlerista” szervezetektől való passzív távolmaradás, elhatárolódás. Ez a lehetőség a rendelet 

                                                                                                                                                         
kiterjesztették, de a kitelepítésre szánt német lakosság differenciáltabb megítélésére való törekvés az MSZDP és 
az FKGP álláspontjának érvényre jutását tükrözi. Cseresznyés 1988b. 213-221. A rendelet előkészítésében részt 
vett Bibó István (NPP) is, mint a BM törvényelőkészítő sztályának vezetője. Tóth Á. 1992. 332-333., 367-369. 
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6. §-a értelmében csupán azokat illette meg, akikről kérelem alapján a bizottság 

megállapította, hogy „a hitlerista terror ellenére is nemzethűségüknek és demokratikus 

érzelmüknek bizonyságát adták”.394 

A nemzethűséget vizsgáló járási igazoló bizottságok 1945 nyarának végén – 

szeptemberének elején kezdték meg tevékenységüket az országban.395 Az összesen 68 

hármas-bizottság munkája különböző hátráltató tényezők miatt396 meglehetősen vontatottan 

haladt előre. 1945. november 10-éig 96 községben mindössze 69.520 személyt vontak 

vizsgálat alá. A megvizsgált németek 38%-ról bizonyosodott be az eljárás következtében, 

hogy vezetői, illetve tagjai voltak a VDU-nak. 30%-ról az derült ki, hogy semmilyen 

kapcsolatban nem voltak a Volksbunddal, a maradék 32%-ot pedig támogatóként 

kategorizálták.397 A vizsgálatok ezután rendkívül akadozva folytak, illetve végleg elakadtak, 

mígnem a bizottságok teljesen befejezték tevékenységüket. Ennek oka leginkább abban 

rejlett, hogy a potsdami határozatok közzétételét (valamint azoknak a SZEB által saját 

olvasatban a magyar kormány felé közvetítését) követően – 1945 augusztusától –, a 

kitelepítés előkészítése már a kollektív felelősségre vonás – kollektív bűnösség szellemében 

folyt tovább. A nagyhatalmi állásfoglalással, amelyet németországi Szövetséges Ellenőrző 

Tanács (SZET) 1945. november 20-án konkretizált, ugyanis elhárult az akadály a magyar 

kormányerők által is szorgalmazott, a németség kollektív felelősségre vonásán alapuló 

kitelepítése elől.398 

                                                 
394 Magyar Közlöny, 1945/65. 3. 
395 Nem osztjuk teljes mértékben azt a véleményt, mely szerint a „rendelet pozitívuma, hogy megpróbálta 
árnyaltan, jogi keretek közé szorítva megítélni a németek háború alatti magatartását” (Tóth Á. 1993. 36.). Ez 
részben helytálló, ugyanakkor a rendelet az egyes kategóriákba (különösen ami a tagok és a támogatók csoportját 
illeti) történő besoroláskor meglehetősen tág értelmezési lehetőséget adott. Ezáltal alkalmat nyújtott a 
visszaélésekre, szabad teret engedet a személyes bosszúnak, egyéni törlesztéseknek. De még ha abból a 
feltételezésből is indulnánk ki, hogy a bizottság minden esetben a legnagyobb jóhiszeműséggel járt el, számos 
számos problematikus kérdés vetődik fel. Hiszen egyaránt tagnak minősítették azt, aki a Volksbundba (VDU), 
annak 1938-as legalizálását követően, mint öntudatos magyarországi német belépett (aki ettől még nem 
feltétlenül, sőt a legritkább esetben azonosult a nemzeti szocializmussal), és azt, aki egy német nyelvű 
kalendárium átvételét aláírásával igazolta, nem is sejtve, hogy ezzel tudta és akarata nélkül létesített (egyébként 
teljesen fiktív) VDU-tagságot. Vagy éppen támogatónak könyvelték el azt, aki egyszer puszta kíváncsiságból 
kilátogatott egy falusi VDU-rendezvényre, elment egy VDU által szervezett táncmulatságra, szakmai 
érdeklődésből részt vett egy, a VDU égisze alatt tartott gazdatovábbképző tanfolyamon, netán egy fedél alatt 
lakott volksbundista rokonával. (A fenti esetek nem légből kapott fiktív kreációk, hanem a levéltári 
dokumentumokból elénk táruló egyéni sors-mozaikok felvillantásai.) Le kell vonnunk tehát a konzekvenciát: a 
rendelet, akármennyire is igyekezett árnyaltan közelíteni a problémához, akármennyire is a differenciált elbírálás 
szándéka vezette a jogalkotókat, a négy felállított jogi kategória nem volt elégséges a bonyolult, szövevényes, 
sokrétű és gyakran paradox élethelyzetek lefedésére, objektív megítélésére. 
396 A sokszor „svábmentőknek” is titulált bizottságok munkáját a telepesek hátráltatták; a bizottság tagjainak járó 
napi-, illetve kiszállási díjak folyósítása pedig gyakran késett vagy meg sem érkezett stb. Vö. Cseresnyés 1988b. 
397 Tóth Á. 1993. 40. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy a németek kezén lévő ingatlanok csupán mintegy 40%-a 
volt elkobozható. Balogh 1996. 264. 
398 A tisztázó megbeszélések után magyar kormány az 1945. december 22-i kormányülésen döntött a kollektív 
bűnösség elvét magában foglaló kitelepítési jogszabály elfogadása mellett. Ez a rendelet végérvényesen kihúzta 
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4.3.3.   A német kisebbséggel kapcsolatos tervek nemzetközi vonatkozásai 
 
Annak ellenére, hogy 1945 áprilisára a magyar politika meghatározó tényezőinek többsége 

elfogadta a hazai német kisebbség kollektív alapon történő megbüntetését, a következő 

hetekben lefolytatott „pártközi értekezleteken, koalíciós egyeztetéseken, kormányüléseken, 

illetve nemzetközi tárgyalásokon már többen árnyaltabban alkalmazták [az addig 

differenciálatlanul a németség egészére vonatkoztatott – G. G.] a megtorló intézkedések 

szükségességének érveit”.399 Az óvatosabb hangnem leginkább annak volt betudható, hogy a 

homogén nemzetállam megteremtésére vonatkozó beneši koncepciók jegyében, a 

csehszlovákiai magyarságot is hasonló, kollektív alapon alkalmazott retorziók fenyegették. 

Ezáltal a két problematika, ti. a csehszlovákiai magyar és magyarországi német kisebbség 

kérdése, nemzetközi szintű junktimba hozása fenyegetett.400  

Ez a felismerés már az 1945. április 27-ei kormányülésen megfogalmazódott, ahol 

Gyöngyösi János (FKGP) külügyminiszter arra intette a jelenlévőket, hogy taktikai okokból – 

éppen a két kérdés összekapcsolásának veszélye miatt – a továbbiakban ne általánosságban 

„németségről”, hanem „volksbundistákról” beszéljenek.401 A magyarországi németség 

kitelepítése szempontjából sorsdöntőnek bizonyult az 1945. május 14-én megtartott pártközi 

értekezlet.402 A kérdéssel foglalkozó történeti munkák egy része Erdei Ferencnek (NPP) a 

megbeszélés végén elhangzott mondatát, miszerint „itt nem a magyarországi svábság 
                                                                                                                                                         
a jogi alapot a nemzethűséget vizsgáló hármas-bizottságok tevékenysége alól, és a németséget a továbbiakban 
érintő súlyos szankciók jogi alapjául – annak a második világháború alatt tanúsított politikai magatartásának 
egyéni felülvizsgálatának kísérlete helyett –, a törvényellenesen felhasznált 1941-es népszámlálási statisztikai 
adatok léptek. A 3.820/1945. M. E. sz. rendelet – számos hibája mellett – kétségtelen pozitívuma abban állt, 
hogy a kollektív bűnösség és felelősségre vonás elvén nyugvó, a németség kitelepítését elrendelő 12.330/1945. 
M. E. sz. rendelettel szemben, e jogszabályban valóban történt egy kísérlet a német lakosság egyénenkénti, 
viszonylag differenciált elbírálására. Bár e rendelet is komoly vagyoni és személyi konzekvenciákat vont maga 
után, a büntetés ekkor még nem az országból gyakorlatilag kisemmizve történő kiutasítás volt. A bizottság 
döntésével szemben az érintettek elvileg élhettek a fellebbezés, vagy más jogorvoslat lehetőségével. A jogtalanul 
felhasznált, ám a kitelepítés kérdésében perdöntő adatokat fekete-fehéren tartalmazó népszámlálási statisztikák 
esetében azonban az emberek kész tények elé voltak állítva, azok utólagos megmásítására már nem volt 
lehetőségük. A 12.330/1945. M. E. sz. rendelet megjelenése mindenki számára világossá tette, az illetékes 
hivatalok számára már régóta nyilvánvaló tényt: a 3.820/1945. M. E. sz. rendelet alapján foganatosított 
elkobzások és vagyonkorlátozások nem oldották meg az ország különböző vidékeiről, valamint a határokon 
túlról jelentkezők tömegek elhelyezésének, ház- és birtokjuttatásának égető problémáját. Vagyis a földreform és 
a telepítések magyar szempontból eredményes végrehajtása csupán a németség kitelepítésének árán volt 
keresztülvihető. 
399 Spannenberger – Vonyó 2006. 389. 
400 Erre a reálisan fennálló veszélyre a Horthy-korszakban a nemzetiségi ügyekért felelős Miniszterelnökség II. 
Osztályának egykori munkatársai is figyelmeztettek. Közülük egyébként többen is részt vettek a hazai németség 
elleni jogi szankciók kidolgozásában. Lásd Evangélikus Országos Levéltár (EOL). Fritz (Fejes) László 
hagyatéka. 
401 Zinner 2004. 35. 
402 A pártközi értekezlet jegyzőkönyvét teljes terjedelmben közli Tóth Á. 1992. 343-366., valamint kivonatosan 
Weidlein 1996. 311-322. 
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elintézéséről van szó, hanem a magyarországi hitleristáknak a felelősségre vonásáról” 

axiómaként kezeli, és azt a kollektív felelősségre vonás elvének elutasításaként értelmezi.403 

A jegyzőkönyvből azonban inkább az derül ki, hogy a magyar politikai elit jelentős része a 

fenti elvvel alapvetően egyetértett, de annak várható bel- és külpolitikai következményeitől 

tartva, ódzkodott expressis verbis kimondásától, és nem vállalta a döntés morális 

felelősségének ódiumát.404 Az értekezletet követő hetekben-hónapokban a kormány 

tevékenységét e kérdésben is az ebből az ellentmondásos helyzetből következő lavírozó 

taktika határozta meg.405 A kormánypolitika tettei és nyilatkozatai között feszülő 

ellentmondás tehát erre az alapállásra vezethető vissza.  

                                                 
403 Vö. Balogh 1996. 261., Fehér 1988. 37., Korom 1996. 208., Zinner 2004. 42. 
404 Pars pro toto néhány vélemény: Szakasits Árpád (SZDP) szerint a „kollektív felelősségrevonás kérdését fel 
lehet vetni, de ezzel igen óvatosan kell bánnunk, mert a kollektív felelősség kérdését a magyarsággal szemben is 
fel lehetne vetni és talán fel is vetik” (Tóth Á. 1992. 350.). Rákosi Mátyás (MKP) ugyanakkor úgy vélte, hogy „a 
szlovákiai magyarok kérdése és a magyarországi volksbundista németség között nem kell junktimot csinálni” 
(I.m. 352.). Kovács Imre (NPP) azon a véleményen volt, hogy a nemzetiszocializmussal kompromittálódott sváb 
elemeket legjobb „volna egy batyuval elindítani (…) nyugat felé (…)”, akik pedig nem tekinthetők „fasisztának”, 
azoknál is jó volna az „önkéntes jellegű távozást eszközölni” (I.m. 355.). Gróf Teleki Géza (PDP) – 
meglehetősen hasonlóan a második világháború alatti tervekhez és édesapja, gróf Teleki Pál koncepciójának 
megfelelően azt javasolta, hogy az 1941-ben magát magyar nemzetiségűnek valló, de németül beszélő „jobb 
sváb elemet” szét kellene telepíteni, mert „elég egészségesnek tartom a magyar fajt ahhoz, hogy ezt a már nem 
nagyszámú németséget felszívja magába. Ami a volksbundistákat illeti, addig, amíg nemzetközi állásfoglalás 
történik, valahol munkatáborokba kell helyezni és felhasználni. Azokat azonban, akik jobb elemek, olyan 
területekre vinném, ahol nehezebben megművelhető földből ki lehet hozni valamit, szikesekre és futóhomok 
területére. Itt lehetne a munkájukat és gazdasági kultúrájukat bizonyos fokig kihasználni magyar szempontból, 
tehát agrárfejlesztés szempontjából” (I.m. 358.). 
405 Ennek lényegét Erdei és Gyöngyösi a megbeszélésen úgy fogalmazta meg, hogy „nem lehet kollektív népi 
felelősségrevonást (sic!) alkalmazni akkor, mikor mi a magunk részéről más országoknál ez ellen tiltakozunk. 
(…) ilyen lépésnek a következményei a szomszéd államok magyarságára hozhatnak igen komoly 
következményeket és általában a nemzetközi reputációnk ezt a kérdést feltétlenül nagyon meggondolandóvá és 
komollyá teszi. Másik útja a megoldásnak bizonyos mértékben leplezett és részleges megoldás. (…) A 
végrehajtást ebben a jogászilag megfogalmazott mérvben, túl ki kellene szélesíteni, hogy gyakorlatilag a 
németség legnagyobb része mégis kitelepíthető legyen”. Idézi Tóth Á. 1992. 345-346. Illetve Gyöngyösi 
álláspontja szerint „a hazai németség mint népi közösség szembehelyezkedett a magyar állam és a magyar 
nemzet gondolatával és egy bizonyos kollektív felelősség ezen a téren megállapítható. (…) Nekünk a szövetséges 
hatalmak álláspontja nem közömbös azért, mert lehetőleg igyekszünk abba a politikai gondolatkörbe 
beleilleszkedni, amelyet ők képviselnek, de nem közömbös azért sem, a felelősség szempontjából, mert az 
természetes, hogy ha egyezik a szövetséges nagyhatalmakkal a mi intézkedésünk, az bennünket a felelősség alól 
nagy mértékben mentesít”. I.m. 347-349.  
A pártközi értekezlet napján, 1945. május 14-én készítette el Bibó István, a Belügyminisztérium 
törvényelőkészítő osztályának vezetője, a magyarországi német kisebbség helyzetét elemző memorandumát. 
Paradox módon éppen az NPP egyik prominens ideológusa tett akkoriban ritkaság számba menő éleslátásról 
tanúbizonyságot (a memorandum teljes szövegét közli Tóth Á. 1992. 335-342.). Bibó a lényegről beszélt, amikor 
azt vetette papírra, hogy „a sváb kérdéssel kapcsolatos sajtóagitáció és magánakciók mögött igen sok ponton 
olyan erők vannak, melyeket nem a fasiszta svábság kitelepítése érdekel, hanem egészében a német kisebbség 
kitelepítése, és ha lehet, egyáltalán mindenfajta kisebbség kitelepítése. Még ez is hagyján volna, ha csak arról 
volna szó, hogy az egész kelet-közép-európai németség egy szervezett akció keretében Németországba 
visszatelepíttessék. Itt azonban kezdik sokan hamisítatlan fasiszta stílusban az egész kérdést úgy beállítani, hogy 
nincs szükség másra, mint gyors elhatározásra, gyors cselekvésre, mindenféle felesleges jogászkodás 
félretételére, jól tágítható keretfogalmakra, a tárgyilagos fórumok kikapcsolására, és lehetőleg minden 
fölösleges szentimentalizmus és álhumánum mellőzésével egyedül a nemzet érdekének hatékony 
figyelembevételére. (…) Az egész elgondolás mögött, ha más személyeken keresztül is, ugyanaz a szellem mozog, 
amely Bakyék szörnyeteg akcióit mozgatta: azok a faji gyűlöletre és kegyetlenségre kész magyarok, akiket az 
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Bár az igen heterogén kormánykoalíció tagjai alapvetően egyetértettek a németséget 

súlytó szankciók alkalmazásának szükségességében, azok jellege, mértéke, illetve egyéni 

vagy kollektív alapon történő alkalmazása mindvégig vitát okozott a különböző politikai 

pártok között, illetve azokon belül. Mindenesetre ezek a viták éppen arról tanúskodnak, hogy 

a magyar kormány rendelkezett mozgástérrel a németség kitelepítésének kérdésében. Mind a 

kitelepítés lehetőségének kezdeményezése a szövetséges hatalmaknál, mind a kitelepítendők 

körnek meghatározása a kormány – jóllehet, a belső viták nyomán született – saját 

hatáskörében meghozott többségi döntései voltak, amelyek meghozatalát alapvetően a korábbi 

fejezetben kifejtett aspektusok motiválták (a végrehajtó hatalom felelőssége a kitelepítés 

gyakorlati lefolytatásában pedig egyenesen elvitathatatlan).406  

A döntési folyamat során a nagyhatalmakra, a SZEB-re, illetve a SZET-re való 

folyamatos hivatkozást, mint ahogyan az a 12.330/1945 M. E. számú, a kitelepítést elrendelő 

rendelet preambulumában is történt,407 alapvetően a felelősség elkendőzésének–áthárításának 

a szándéka vezette. Ugyanakkor az is feltétlenül megjegyzendő, hogy a németség 

kitelepítéséről szóló döntés a szovjetek által dominált, valóban erőteljes nyomásgyakorlóként 

fellépő SZEB szándékaival is maximálisan megegyezett, továbbá a kitelepítés elvi 

engedélyének megadása és gyakorlati végrehajtása során az angolszász hatalmak is kézséggel 

asszisztáltak az akcióhoz. A korábbi gondolatot megismételve: a magyarországi németek 

kitelepítésében érintett valamennyi fél, mind a döntéshozatal, mind a végrehajtás 

felelősségében – bár különböző mértékben – közösen osztozott. 

Mindenesetre a koalíciós pártok egyeztető megbeszélése másnapján, 1945. május 15-

én, Gyöngyösi külügyminiszter Puskin szovjet követnél Moszkva segítségét kérte a „német 

elemek” országból történő eltávolításához, a SZEB elnökéhez írott levelében pedig 300.000 

német kitelepítését említette. 1945. május 26-án a magyar kormány szóbeli jegyzékben kérte a 

                                                                                                                                                         
erőszak és a faj mítosza visszavonhatatlanul megfertőzött, akik egy organikusan beteg szellemű és beteg 
társadalmú ország minden baját az idegenekben, a kisebbségben látják, (…) az egész nem különbözik semmit 
sem attól a kiüldözési és kirablási művelettől, amit egy évvel ezelőtt a magyar középosztálynak, kispolgárságnak 
és proletárságnak egy kis, de hangadó hányada a zsidókkal szemben végrehajtott. (…) a Magyarországot 
környező három utódállamban (…) ugyanolyan szándékot táplálnak az ott élő magyarsággal szemben. Ahogy 
nekünk minden sváb volkbundista, úgy nekik minden magyar horthysta (…) Azzal, hogy mi nekikezdünk 
svábjaink tömeges kitelepítésének, nemcsak jogcímet adunk mindenekelőtt a cseheknek arra, hogy ugyanezt 
tegyék az alájuk került magyarokkal, hanem még azonfelül azt az ürügyet is nyújtjuk számukra, hogy a 
magyarországi svábság kitelepítésével Magyarországon óriási helyek szabadulnak fel, amelyek nagyszerűen 
képesek befogadni az utódállamok magyarságát”. I.m. 335-338. 
406 Vö. Seewann 2000b. 194-197.  
407 Magyar Közlöny, 1945/211. Ez ellen a nagyhatalmak képviselői tiltakoztak. Lásd Balogh 1996. 275-278., 
Korom 1996. 220-222., Seewann 2000b. 196-197., Tóth Á. 1993. 49-51., Zinner 2004. 80-84. A tiltakozás 
annyiban álszent lépésnek értékelhető, hogy a SZEB szovjet vezetői e kérdésben valóban erős nyomást fejtettek 
ki a kormány felé. Másrészt a nagyhatalmak képviselői a magyar félre akarták hárítani a kitelepítés teljes 
felelősségét, holott a kérdésben játszott kulcsszerepük miatt az ő felelősségük is elvitathatatlan.  
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Szovjetunió hozzájárulását ahhoz, hogy 200-250.000 németet a szovjetek által megszállt 

németországi területre áttelepíthessen.408 1945. június 12-én, az Egyesült Államok politikai 

missziójának vezetője, H. F. A. Schoenfeld, egy memorandumot nyújtott át Gyöngyösinek, 

amelyben az amerikai kormány kifejtette azon álláspontját, miszerint „jogtalannak tekint 

minden olyan kísérletet, hogy úgy kezeljék egy etnikai kisebbségi csoport valamennyi tagját, 

mint államellenes bűnösöket, és hogy kiutasításuk alapja egyedül etnikai hovatartozásuk 

legyen”.409 1945. július 5-én a magyar kormány a SZEB-hez fordult szóbeli jegyzékkel, kérve 

abban a Bizottságot, hogy segítse elő 200.000 „fasiszta sváb” kitelepítését Magyarországról 

Németországnak a szövetségesek által kijelölendő területére.410  

Az 1945. július 17. és augusztus 2. között Potsdamban ülésező nagyhatalmi 

konferencia augusztus 2-án tette közzé határozatait, amelyek közül a XIII. cikkely 

foglalkozott a „német lakosság rendezett áttelepítésével.” A határozat – magyar szempontból 

– két tekintetben volt különleges jelentőségű. Egyrészt Magyarország, mint vesztes állam, 

egyedüliként került be a dokumentum szövegébe, ami azt jelentette, hogy a magyar kormány 

kezdeményezésének (májusi–júliusi jegyzékeinek) meghatározó szerepe volt.411 Másrészt a 

XIII. cikkely nem írt elő konkrét létszámkeretet, így annak meghatározása – elviekben – a 

magyar kormány kompetenciájába esett.412 A konferencia álláspontját a kitelepítés 

végrehajtásával megbízott SZEB nevében Szviridov altábornagy 1945. augusztus 9-én 

saját(os) értelmezésben tolmácsolta a magyar kormánynak, közölve, hogy „400-450.000 

svábot kell Magyarországról kitelepíteni”413 – ez a szám pedig gyakorlatilag valamennyi 

magyarországi német kitelepítését jelentette.  

                                                 
408 Fehér 1988. 43., Uő. 1993. 118., Korom 1996. 209., Tóth Á. 1993. 35., Zinner 2004. 42-44. 
409 Idézi Korom 1996. 209. Lásd még Fehér 1988. 44., Tóth Á. 1993. 35. és Zinner 2004. 46-47. 
410 Balogh 1996. 260., Korom 1996. 209., Zinner 2004. 46. 
411 Románia és Jugoszlávia esetében a konferencia – mivel ezekből az országokból nem érkezett ilyen jellegű 
megkeresés – nem biztosította az áttelepítés lehetőségét. A magyar kezdeményezés mellett valószínűleg 
komolyabb súllyal esett latba a csehszlovák diplomáciának a magyar kisebbség kitelepítésére vonatkozó 
törekvése. 1945. július 3-án ugyanis a csehszlovák kormány is kérte a szövetséges hatalmaktól 3 millió német és 
400.000 magyar kitelepítésének engedélyezését. Ezt a tervet – amelyet a Szovjetunió teljes mellszélességgel 
támogatott – a magyar kisebbség vonatkozásában a nyugati szövetségesek ellenezték. Ezért a magyar kisebbség 
áttelepítésének a lehetősége nem is került be a potsdami határozatok közé. Azáltal viszont, hogy a Magyarország 
számára a konferencia lehetővé tette a német kisebbség kitelepítését, áttételesen, mintegy „árukapcsolással” 
Beneš terve is megvalósulhatott, úgy, hogy a kitelepített magyarországi németek helyébe érkezzenek a felvidéki 
magyarok. Korom 1996. 210-211., Tóth Á. 1992. 332. és Zinner 2004. 53. 
412 Vö. Spannenberger – Vonyó 2006. 390-391.  
413 Idézi Korom 1996. 212. A dokumentumok tanúsága szerint a magyar fél által a július 5-én kelt jegyzékben 
előirányzott 200.000-es létszámot a Szovjetunió emelte fel egyoldalúan két–két és félszeresére, közvetlenül a 
potsdami konferencia után. A SZEB ezt adta mintegy utasításba a magyar kormánynak, minden bizonnyal azért, 
hogy Csehszlovákia kielégíthesse a magyar kisebbség kitelepítésére vonatkozó igényét. A kommunista 
nagyhatalom tehát a két kisebbség kérdését abszolút összefüggésben kezelte, és annak sztálinista megoldását 
forszírozta. A szovjet fél által önkényesen felvetett mintegy félmilliós szám hátterével kapcsolatban lásd Korom 
1996. 213-214. Megjegyzendő, hogy – az 1941-es népszámlálás adatai szerinti 477.000 német anyanyelvűt 
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A kérdés sürgős megtárgyalása végett Dálnoki Miklós Béla miniszterelnök 1945. 

augusztus 13-ára rendkívüli, a pártok képviselőivel kibővített kormányülést hívott össze.414 A 

megbeszélésen a problematika differenciált megközelítése mellett és a kollektív felelősségre 

vonás ellen érvelő kisgazdapárti és szociáldemokrata politikusok nem tudták érvényesíteni 

akaratukat a kérdésben keményvonalas álláspontot képviselő, a szovjetek által dominált 

SZEB által megadott keretszámot alapul vevő kommunista és parasztpárti (Erdei Ferenc, 

Kovács Imre, Nagy Imre, Rákosi Mátyás) kollégáikkal szemben. A kormány akként 

határozott, hogy „a hazai német nemzetiség kitelepítését tartja szükségesnek, éspedig a 

magyarság akaratából”.415 A döntésről a magyar fél jegyzékben értesítette a Szovjetuniót, 

mely szerint „a szovjet kormány kérésére a magyar kormány végrehajtja a németek 

kitelepítését”.416  

A kitelepítés további jogi és technikai előkészítése – számos prominens személyiség 

tiltakozása ellenére417 – a fenti, a kollektív büntetés elvét tükröző szellemben haladt tovább. 

Bár a kormány döntését nem hozták nyilvánosságra, az MKP és NPP sajtójában ismételten 

erőteljes „svábellenes” propaganda-hadjárat indult meg.418 A Németországi Szövetséges 

Ellenőrző Tanács (SZET) 1945. november 20-án hozta nyilvánosságra a potsdami 

határozatban megnevezett országokból (Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország) 

kitelepítendő németek létszámra és elhelyezésére vonatkozó ütemtervét. Ez a dokumentum 

Magyarország számára félmillió német (elvileg tehát a teljes hazai német kisebbség) 

áttelepítését tette lehetővé Németországnak az Egyesült Államok által megszállt övezetébe.419  

                                                                                                                                                         
alapul véve, levonva abból a háborúban elesettek, a még hadifogságban lévők, a Szovjetunióba deportáltak és a 
Németországba evakuáltak és menekültek számát – 1945 második felében nem élt a trianoni Magyarországon 
450.000 németajkú állampolgár. 
414 Lásd Balogh 1996. 261-263., Fehér 1988. 59., Uő. 1993. 120-121., Korom 1996. 214-215., Tóth Á. 1993. 37-
39., Zinner 2004. 55-62. 
415 Idézi Zinner 2004. 61. Ez teljes mértékben megfelelt a belügyminiszter előterjesztésének, amelynek a nem 
csekély ellentmondást tartalmazó kulcsmondata úgy hangzott: „nem kollektív felelősségre vonásról, hanem a 
németknek mint népnek a kimozdításáról” van szó. Uo. 62. 
416 Idézi Tóth Á. 1993. 39. 
417 1945 augusztusa és decembere között több ismert személyiség, pártpolitikus, egyházi méltóság tiltakozott a 
hazai német kisebbséget kollektívan súlytó szankciók ellen. Bibó István augusztusban és decemberben (ekkor 
már mint a BM közigazgatási főosztályvezetője) két további memorandumban fejtette ki aggályait a kérdéssel 
kapcsolatban (Tóth Á. 1992. 375-382.). Többször megszólalt a kérdésben Kertész István, a Külügymnisztérium 
(KÜM) Békeelőkészítő Osztályának vezetője (Zinner 2004. 58. és 82.), és Keszthelyi Nándor, a BM nemzetközi 
osztályának vezetője is (Tóth Á. 1993. 44.). Vita bontakozott ki a kérdés kapcsán az FKGP-n (Balogh 1996. 
263.) és az SZDP-n belül is (Tóth Á. 1993. 48.). A katolikus egyház nevében több ízben adott hangot 
ellenvetéseinek Mindszenty József esztergomi érsek, mind a kitelepítés előkészítése, mind annak végrehajtása 
során (Balogh 1996. 263., Fehér 1988. 73-74., Uő. 1993. 112., 127., 132., Tóth Á. 1993. 82., 110., Zinner 2004. 
67.). Hasonlóképpen cselekedetek az evangélikus egyház vezetői is (Fehér 1993. 122., Tóth Á. 1993. 82-83.). 
418 Lásd Zielbauer 1996a. 46-57. és Zinner 2004. 65-66. 
419 Beer 2004b. 42. 
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A SZET által készített tervezetet a SZEB november 30-án továbbította a magyar 

kormánynak, ismételten csak saját értelmezésben. Vorosilov marsall, a SZEB elnöke, ugyanis 

azt közölte a csupán néhány napja hivatalban lévő Tildy Zoltán miniszterelnökkel, hogy 

„Magyarországról 500.000 svábot kell az amerikai zónába áttelepíteni 1945 decemberi 

kezdéssel 8 hónap alatt”.420 1945. december 10-én a SZEB szovjet és amerikai képviselői már 

a kitelepítés gyakorlati lebonyolításának technikai részleteit, és annak ütemezését egyeztették 

egymással.421 A kormány december 22-ei ülésén tárgyalt a magyarországi németek 

kitelepítését szabályozó rendelet-tervezetről.422 A jelen lévő 16 miniszter között heves vita 

bontakozott ki, ám a végszavazáson – némileg paradox módon – 9 igen (4 MKP-s és 5 FKGP-

s kormánytag), 2 nem (Bárányos Károly FKGP-s és Ries István SZDP-s miniszter) szavazat 

és 5 tartózkodás mellett a kormány végül is elfogadta a kollektív büntetés elvén alapuló 

jogszabályt. 

Az 1945. december 29-én közzétett 12.330/1945. M. E. sz. rendelet423 – illetve a 

szervesen hozzátartozó, 1946. január 4-ei keltezésű, Nagy Imre kommunista belügyminiszter 

által szignált 70.010/1946 B. M. sz. végrehajtási utasítás424 – 1. §-a kimondta, hogy 

„Németországba áttelepülni köteles az a magyar állampolgár, aki a legutolsó népszámlálási 

összeírás alkalmával német nemzetiségűnek vagy anyanyelvűnek vallott magát, vagy aki 

magyarosított nevét német hangzásúra változtatta vissza,425 továbbá az, aki a Volksbundnak, 

vagy valamely fegyveres német alakulatnak (SS) tagja volt”. Az „áttelepítési” rendelet ilyetén 

megfogalmazása egyértelműen a kollektív felelősségre vonás – kollektív bűnösség – elvét 

érvényesítette a magyarországi német kisebbséggel kapcsolatban, azaz annak alapján 

valamennyi hazai német kitelepíthető vált, a magyar politikai elit egy része (elsősorban az 

MKP és az NPP politikusai), valamint a Szovjetunió által dominált SZEB akaratának 

megfelelően.  

Az 1941. évi népszámlálás mögött meghúzódó hátsó szándék – vagyis hogy a cenzus 

során kapott adatok részben a hazai németség (legalábbis egy részének) háború utáni 

kitelepítéséhez fognak alapul szolgálni – végül érvényre jutott, hiszen az akkori adatgyűjtés 

                                                 
420 Idézi Korom 1996. 217. 
421 Zinner 2004. 72. 
422 A kormányülés jegyzőkönyvét teljes terjedelemben közli Weidlein 1996. 327-334. Az ülésen elhangzottak 
összefoglalását adja Tóth Á. 1993. 42-44. és Zinner 2004. 75-79. 
423 Magyar Közlöny, 1945/211. 
424 Magyar Közlöny, 1946/12. 
425 A magyarosított családnevek visszanémetesítését, azaz az harmincas évek névmagyarosítási kampányának 
következtében megváltoztatott eredeti családnevek visszavételét az 1940. évi 8.490 M. E. sz. rendelettel 
kihirdetett, 1940. augusztus 30-án aláírt magyar–német kisebbségi megállapodás (az ún. bécsi 
népcsoportegyezmény) tette lehetővé. 
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során szerzett információk jelentették a kitelepítési névjegyzékek összeállításának az 

alapját.426 Két lényeges különbség azonban megállapítható. Egyrészt az 1944-ig fennállt 

rezsim ez irányú intencióit alapvetően más világpolitikai kontextusban valósította meg 

(részben hasonló szándékkal) egy olyan rendszer, amely a Horthy-érával ideológiailag 

tudatosan szembehelyezkedett. Másrészt, amíg az 1941-es népszámlálás metodikai 

kidolgozásában közreműködő Teleki Pál miniszterelnök, illetve utódai – a korabeli 

nemzetfelfogás sajátosságaiból kifolyólag – „csupán” a magukat német nemzetiségűnek is 

vallókat kívánták az országból eltávolítani, addig 1945 végén, a már ismertetett (részben 

kényszerhelyeztek által diktált) motivációs aspektusokból kifolyólag, elvileg a csak német 

anyanyelvet bevallók is erre a sorsra jutottak.  

A rendelet a kitelepítés alól mentesíthetők létszámát járásonként, illetve megyénként 

10%-ban korlátozta, a kitelepítendők teljes ingó és inatlan vagyonát zár alá vette, a kitelepítési 

akció lebonyolítását pedig a kommunista ellenőrzés alatt álló BM által kinevezett miniszteri 

biztosokra bízta. Mind a kitelepítési rendelet, mind a végrehajtási utasítás preambulumában a 

SZET 1945. november 20-ai határozatára hivatkozott, amely formula ellen a SZEB amerikai 

és szovjet képviselői is tiltakoztak.427 Ez Vorosilov marsall esetében több volt, mint 

képmutatás, hiszen éppen ő és helyettesei helyezték óriási nyomás alá a magyar kormányt és 

forszírozták a németség totális kitelepítését, annak érdekében, hogy Csehszlovákia 

áttelepíthesse a felvidéki magyarokat.428 

 

 

4.4.   A magyarországi németek elűzetésének végrehajtása 1946–1948 

A miniszterelnökségen már 1945 novemberétől folyamatosan működött egy tárcaközi 

bizottság, amely a kitelepítések előkészítésével foglalkozott.429 Ennek a grémiumnak a 

miniszterelnökön kívül a belügy-, a külügy- és a pénzügyminiszter, valamint a Népgondozó 

Hivatal (NH) vezetőjének megbízottja volt tagja. Nagy Imre (MKP) belügyminiszter 

                                                 
426 A politikai rendőrség munkatársai már 1945 áprilisában megjelentek a Központi Statisztikai Hivatalban 
(KSH), hogy megszerezzék az 1941-es népszámlálási statisztikák szigorúan bizalmas információit. A politikai 
rendőrség alkalmazottait a megfelelő névjegyzékek összeállításában – miniszterelnöki utasításra – a KSH 
alkalmazottai is segítettek. A különböző dokumentációkat a KSH 1945 decemberében adta át a BM, illetve a 
Népgondozó Hivatal (NH) munkatársainak. Lásd Bank – Őze 2005. 14-18. A KSH szerepével kapcsolatban lásd 
még Czibulka – Heinz – Lakatos 2004, Tóth Á. 1993. 46-48. 
427 Balogh 1996. 276-277., Fehér 1993. 125., Tóth Á. 1993. 49., Zinner 2004. 80-82. Különösen az Egyesült 
Államok képviselői tiltakoztak élesen, közölve, hogy a SZET november 20-ai döntése nem tekinthető 
utasításnak, az 500.000 fő kitelepítése pedig követelésnek valamint, hogy az USA kormányának a kérdésben 
képviselt álláspontjával kapcsolatban az 1945. június 12-án átnyújtott memorandumban foglaltak az irányadók. 
428 Balogh 1996. 278., Tóth Á. 1993. 49-50. 
429 Balogh 1996. 269. 
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december közepén kinevezte a kormánybiztosokat és meghatározta feladatkörüket, megtörtént 

a kitelepítési oszlopok kijelölése is. A kommunista irányítás alatt álló BM, illetve az azokhoz 

tartozó kulcspozíciók birtoklásával az MKP érvényesíteni tudta politikai törekvéseit koalíciós 

partnereivel szemben, és a kitelepítés végrehajtásával újabb hatalmi eszközre tett szert. Az 

első magyarországi német kitelepítetteket szállító szerelvény 1946. január 19-én gördült ki 

Budaörsről Németország amerikai megszállási övezetébe.430  

A budaörsi kitelepítési akció előkészítése és kivitelezése mintegy előképe volt a 

későbbi elűzéseknek.431 A magyarországi németek hazájukból történő elűzése 1946 májusára 

érte el a csúcspontját. A kitelepítések súlyponti területe ebben a szakaszban a főváros 

környéke mellet a nyugati határvidék, Győr-Moson, Sopron és Vas vármegyék területe 

volt.432 1946-ban hozzávetőlegesen 117.000 német származású egyént telepítettek ki 

Magyarországról.433 Fontos változás volt, hogy a kitelepítés lebonyolításával megbízott 

Népgondozó Hivatal (NH) 1946. június 30-án megszűnt.434 Az elűzetés végrehajtása felszínre 

hozta a koalíciós pártok között e kérdésben (is) kezdettől fogva meglévő látens ellentéteket. 

Az egyes pártok saját érdekeiknek megfelelően igyekeztek bizonyos egyéneket, illetve 

csoportokat (potenciális szavazóbázisukat) az elűzetés alól mentesíteni.  

                                                 
430 Zinner 2004. 86. Az a tény, hogy a kitelepítés a Budapest környéki sváb településekről indult meg, tudatos 
koncepcióra volt visszavezethető. Az NPP politikusai kezdettől fogva prioritásként kezelték a „főváros körüli 
fojtogató sváb gyűrű szétzúzását”. Pars pro toto lásd Darvas Józsefnek, az NPP alelnökének cikkét: „Új sváb 
honfoglalás?” Szabad Szó, 1945. április 20. Idézi Weidlein 1996. 297-299. A hatásos motívumot később a 
kommunista sajtó is átvette. Lásd „Megkezdődött a sváb gyűrű felszámolása.” Szabad Nép, 1945. július 24. Idézi 
Zielbauer 1996a. 39. 
431 A korszakkal foglalkozó történészek következőképpen jellemzik a történéseket: „A kitelepítéssel megbízott 
hatóságok és szervek, valamint embereik tevékenysége és magatartása (…) túlkapásokkal kísért, példátlanul 
felelőtlen, sőt botrányos volt”. Balogh 1996. 282. „Alig volt olyan német család Magyarországon, amelyiket 
jogtalan vagyonelkobzás, összeköltöztetés vagy egyéb sérelem ne ért volna”. Zinner 2004. 87. „A kitelepítés 
közben számtalan gond, ellentmondás, szervezetlenség, korrupció és erkölcstelenség volt tapasztalható”. Fehér 
1993. 128. „Az előkészítés hiányosságai, a kitelepítési biztosok bizonytalankodása és tapasztalatlanság sok 
helyen tovább növelte a már korábban összetelepítéssel, internálással stb. sújtott német nemzetiségű lakosság 
szenvedéseit, megpróbáltatásait. A jogfosztottság, a vagyon elkobzás, a létbizonytalanság gyakran zűrzavarhoz 
vezetett, valamint (…) kilengések és tragédiák forrása lett (…). A mentesítés lehetősége és a leltározás ténye tág 
teret nyitotta korrupcióra”. Balogh 1996. 280. Ugyanakkor „a kitelepítés körülményei, ’velejárói’ (…) 
településenként módosultak és végig meglehetősen változatos képet mutattak”, (i.m. 282.), illetve a „kitelepítések 
valójában minden egyes faluban másként és másként zajlottak”. Tóth Á. 1993. 121.. Disszertációnk további 
fejezeteiben és alfejezeteiben éppen ezekre a fontos kérdésekre keresssük a válaszokat. Kísérletet teszünk a 
kitelepítési rendelet helyi szintű megvalósításának bemutatására, valamint azok okainak feltárására és 
elemzésére. 
432 Ez a tény azzal volt összefüggésben, hogy a magyar kormány – a békeszerződés aláírása előtt – így kívánt 
etnikailag tiszta, kész helyzetet teremteni a nyugat határszélen, hogy elejét vegye esetleges (etnikai érvekkel 
alátámasztott) osztrák területi igényeknek. Sopronnak és környékének Burgenlandhoz csatolásáról szóló hírek 
ugyanis még 1946 folyamán is lábra kaptak. Fehér 1988. 97-98. Lásd bővebben a disszertáció Sopronnal 
foglalkozó fejezetét. 
433 Ebben a számban a az 1946 novemberében kitelepített 6.090 fő is benne foglaltatik. Zinner 2004. 92. Az 
adatokat megyékre lebontva közli Balogh 1996. 282., Fehér 1988. 112-114. és Tóth Á. 1993. 129-130. 
434 Zinner 2004. 92. A megszüntetett NH-nak a kitelepítéssel kapcsolatos teendőit a BM, a letelepített telepesek 
és menekültek szociális ügyeinek intézését a Népjóléti Minisztérium (NM) vette át. 
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Az FKGP – nemzetgazdasági és szakmai szempontokat is figyelembe véve – a 

módosabb–vagyonosabb német parasztgazdákat és főleg azokat próbálta mentesíteni, akik 

1941-ben a német anyanyelv mellett magyar nemzetiségűnek vallották magukat.435 A párt 

ebbéli törekvése tükröződött az 1946. május 10-én – jellemző módon csupán „bizalmas úton” 

közétett, vagyis csak a kitelepítést végző szervek részére megküldött – megjelentetett 

32.920/1946. B. M. sz. rendeletben. A kitelepítést újraszabályozó jogszabály ugyanis 

kimondta, hogy azon személyek, akikkel szemben azon kívül, hogy 1941-ben német 

anyanyelvűeknek vallották magukat, más „terhelő körülmény” (német nemzetiség, VDU-

tagság, Waffen–SS-szolgálat stb.) nem merül fel, mentesülnek az áttelepítési kötelezettség 

alól.436 

Ezzel szemben az MKP – amellett, hogy leginkább a telepes újgazdák érdekeit vette 

figyelembe – éppen a vagyonos német paraszti réteg eltávolításában volt érdekelt, ugyanakkor 

a német származású szegényparaszti réteget, illetve a németajkú munkásságot és a 

bányászokat igyekezett mentesíteni és saját politikájának megnyerni.437 Az SZDP – mely párt 

a vezetőinek döntő többsége továbbra is ellenezte a kollektív bűnösség elvének alkalmazását 

– szintén a német munkások és bányászok kitelepítés alóli kivételezését kívánta elérni, az 

NPP viszont – amely az újonnan földhöz juttatott telepesek érdekeit védte – inkább a 

kitelepítés eredeti elgondolások szerinti (vagyis a kollektív felelősségre vonás szellemében 

történő) keresztülvitele mellett kardoskodott.438 Általánosságban megállapítható az, hogy a 

kitelepítés kérdéséhez való hozzáállás ebben a szakaszban már egyre kevésbé volt 

elválasztható a pártok között egyre élesedő koalíciós küzdelmektől, melyek dinamikáját az 

MKP határozta meg. 

A németek elűzésének végrehajtása 1946 derekán mindesetre nem a pártok vitái miatt 

rekedt meg, hanem azért, mert az Egyesült Államok 1946. június 4-én, illetve július 1-jén 

leállította a kitelepítési szerelvények fogadását az általa megszállva tartott németországi 

zónába.439 Emiatt 1946 júniusának végétől novemberig gyakorlatilag szünetelt a német 

lakosság kényszerű kitelepítése. Az egyoldalú amerikai lépés a SZEB szovjet és amerikai 

                                                 
435 Fehér 1988. 87-88. és 93. 
436 Zinner 2004. 89-92. A kitelepítést végző hatóságok azonban számos esetben nem tartották be – az érintettek 
és a széles közvélemény előtt annak „bizalmas” volta miatt ismeretelen – rendeletet. Lásd az esettanulmányokat. 
437 Uo. 88., 94., Balogh 1996. 284. 
438 Fehér 1988. 88.; 93-94. és 100-109. 
439 Zinner 2004. 92. A kitelepítettekkel zsúfolt vasúti kocsik fogadását az USA hatóságai azért állították le, mert 
a kiszállítás körülményeiben jelentős anomáliákat tapasztaltak, vagyis az áttelepítés nem a megállapodásnak 
megfelelően, „szervezetten és humánus módon” folyt. Másrészt a Csehszlovákiából is jelentős számban érkező 
elűzöttek befogadása, ellátása, letelepítése és integrációja a tervezetthez képest jóval nagyobb terhet rótt az 
amerikai adminisztrációra. 
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képviselői között is feszültséget okozott,440 illetve a magyar kormányt az „áttelepítés” 

feltételeinek újratárgyalására kényszeríttette az Egyesült Államok képviselőivel. Ennek 

eredményeként jött létre az 1946. augusztus 22-én megkötött 19 pontos megállapodás,441 

amely alapján folytatódhattak volna a kitelepítések.  

A két fél közötti egyeztetések azonban – elsősorban a pénzügyi feltételek tisztázása 

miatt – tovább zajlottak, ezért csak november 8-án, illetve 10-én indulhattak meg újra a 

magyarországi németeket szállító szerelvények Németország felé. A kiszállításokat az USA 

azonban néhány hét múlva, november végén ismételten felfüggesztette (élelem-, tüzelőanyag- 

és lakáshiányra hivatkozva). A SZEB amerikai képviselője még 1947. március 4-én is csupán 

arról tájékoztatta a magyar kormányt, hogy „nem tudják megjelölni a svábok fogadása 

megkezdésének időpontját”.442 Az ügyre 1947. május 19-én tett pontot a Németország 

amerikai megszállási övezetének parancsnoka által írt levél, amelyből kiderült, hogy az USA 

által ellenőrzött zónába további kitelepítésre nincsen lehetőség.443 Ez a tény a magyar 

kormányt azért érintette különösen érzékenyen, mert néhány héttel korábban a 

Csehszlovákiával kötött lakosságcsere-egyezmény értelmében megindult a felvidéki 

magyarok áttelepítése Magyarországra. 

 

4.4.1.   A csehszlovák–magyar lakosságcsere-megállapodás hatása a németek elűzésének 
folyamatára 
 
Edvard Beneš csehszlovák köztársasági elnök a második világháború után nem pusztán az 

1938–39-ben felosztott Csehszlovákia eredeti határai közötti visszaállítására törekedett, 

hanem feltett szándéka volt, hogy elérje: az új állam a csehek és a szlovákok etnikailag tiszta, 

homogén nemzetállama legyen. Ennek érdekében a csehszlovák politikai vezetés nem csupán 

a több milliós német, hanem a szintén jelentős számú magyar kisebbségtől is szabadulni 

igyekezett. 1943 decemberében a Moszkvában tárgyaló Beneš megszerezte a Szovjetunió 

támogatását a magyar kisebbség kitelepítésére irányuló terveihez.444 Ez a támogatás 

fokozottan érvényesült 1944 őszétől, miután a kommunista nagyhatalom annektálta a két 

világháború közötti időszakban Csehszlovákiához tartozó Kárpátalját. Ezt követően Moszkva 

mintegy kompenzációképpen, mind Potsdamban, mind a béketárgyalásokon messzemenőkig 

                                                 
440 Zinner 2004. 92-107. 
441 A megállapodás szövegét ismerteti Fehér 1988. 117-120. 
442 Idézi Zinner 2004. 105. 
443 Uo. 107. 
444 Fehér 1993. 102-104. Beneš kitelepítések mellett a „Heim ins Reich“ akció mintájára a magyarországi 
romániai, bulgáriai és jugoszláviai szlovák kisebbség hazatelepítését, repatriálását is tervezte. Lásd Seewann 
2000b. 190. 
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támogatta Benešnek a magyarok elűzésére irányuló szándékait.445 Tekintettel arra, hogy 

egyrészt a csehszlovákiai magyar kisebbségnek az 1944 végén tervezett, hadműveletekhez 

kapcsolódó „vad elűzése” meghiúsult,446 másrészt a nyugati szövetségesek (Potsdamban is) 

elutasították a kollektív bűnösség és felelősségre vonás elvének alkalmazását a felvidéki 

magyarsággal szemben,447 1945 elejétől Csehszlovákiában – a magyarországi németeket 

sújtókhoz kísértetiesen hasonló – jogfosztó intézkedések egész sorozatát vezették be annak 

érdekében, hogy a felvidéki magyarságot egzisztenciálisan ellehetetlenítsék, elüldözzék, 

asszimilálják, egyáltalán: mint etnikai csoportot felszámolják.448  

Eközben a nemzetközi porondon mind Moszkva, mind Prága részéről erőteljes 

törekvés mutatkozott a magyarországi német, illetve a csehszlovákiai magyar kisebbség 

elűzésének junktimba hozására. Az 1945. augusztus 2-án nyilvánosságra hozott potsdami 

határozatok – amelyek a felvidéki magyarok áttelepítését nem, viszont a magyarországi 

németek kitelepítését lehetővé tették – ebben az összefüggésben (indirekt módon) a 

csehszlovák és a szovjet diplomácia sikerét jelentették. A magyarországi németek 

kitelepítésének azért volt kulcsszerepe a kérdésben, mert a hazai szlovákok száma közel sem 

állt arányban a felvidéki magyarok létszámával.449 A magyar kormány által a politikai és 

gazdasági haszonszerzés reményében kezdeményezett kitelepítésnek ugyanis fontos – a 

politikai elit egyes tagjai által felismert, mások részéről fel nem ismert, illetve felismerni nem 

akart450 – nemzetközi összefüggései és következményei voltak – éppen a határon túli magyar 

kisebbségek vonatkozásában.451 Ennek tükrében válik érthetővé a szovjet tábornokok által 

vezetett, a kérdésben mindvégig kettős játékot űző SZEB-nek mint a csehszlovák célokat 

segítő szovjet diplomácia egyik letéteményesének452 arra irányuló követelése és 

                                                 
445 Korom 1996. 199-204. A Szovjetunió hasonlóképpen cselekedett a román–magyar viszony relációjában is: a 
bekebelezett Besszarábia elvesztéséért a román felet mintegy kárpótolva, mereven ellenezte a trianoni magyar–
román határnak a legcsekélyebb módosítását is. Romsics 2000. 296. 
446 Korom 1996. 201. 
447 Tóth Á. 1993. 154. 
448 Ezeknek az intézkedéseknek csupán a nyitányát jelezte az 1945. április 5-én meghirdetett kassai 
kormányprogram. Fehér 1993. 104. A csehszlovákiai németeket és magyarokat egyaránt sújtották Beneš elnöki 
dekrétumai. A felvidéki magyarság második világháború utáni sorsával kapcsolat lásd Janics 1989, László 2005, 
Molnár – Szarka 2007, Vadkerty 2007, Zselicky 2005. 
449 Az 1941. évi népszámlálás adatai szerint 75.920 fő vallotta magát szlovák anyanyelvűnek illetve 16.689 fő 
szlovák nemzetiségűnek. Lásd Föglein 2005 (online). Az 1921-es csehszlovák népszámlálás adatai szerint 
mintegy 747.000 magyar élt a Felvidéken. Lásd Molnár Imre – Szarka László: A lakosságcsere története és 
emlékezete. In: Uő. 2007. 19. 
450 Lásd az 1945. május 14-i pártközi értekezletet, illetve 1945. augusztus 13-i kibővített rendkívüli 
kormányülést. 
451 Többek között erre figyelmeztettek 1945 folyamán a kitelepítés ellen felszólaló prominens személyiségek is. 
Pars pro toto lásd Bibó István és Kertész István memorandumait és Mindszenty József különböző 
megnyilatkozásait. 
452 1945. augusztus 18-án például Szviridov altábornagy azzal nyugtatta meg Erdei Ferenc belügyminisztert, 
hogy a magyarországi németek kitelepítése és csehszlovákiai magyarok sorsa között semmiféle összefüggés 
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nyomásgyakorlása, hogy a kitelepítendő németek körét minél magasabb számban határozzák 

meg.  

 A potsdami határozatok közzététele után a csehszlovák kabinet durván magyarellenes 

politikája (deportálások, reszlovakizációs kampány stb.), valamint az Egyesült Államok és 

Szovjetunió közbenjárása tárgyalóasztalhoz kényszeríttette a magyar kormányt. Több 

tárgyalási forduló után453 a felek 1946. február 27-én Budapesten aláírták a csehszlovák–

magyar lakosságcsere-egyezményt.454 A paritásos lakosságcserén alapuló megállapodás 

értelmében a csehszlovák kormány annyi felvidéki magyart telepíthetett ki kényszerűen, 

ahány magyarországi szlovák önkéntes áttelepülésre jelentkezett.455 Mindennek ellenére az 

egyezmény aláírását követően a lakosságcsere tényleges lebonyolítása nem indult meg 

azonnal.456 Sőt, a kérdés a békekonferencián is szerepelt, igaz a csehszlovák fél 

felvetésében.457 Clementis államtitkár itt ugyanis kifejtette, hogy országa 400.000 magyar 

kitelepítésével számol: 200.000 főnek a lakosságcsere keretében kell elhagynia 

Csehszlovákiát, emellett azonban a csehszlovák állam még további 200.000 személy 

egyoldalú kiutasításához/kitelepítéséhez is kérte a konferencia hozzájárulását.458 Ezt 

Csehszlovákia végül – a Szovjetunió támogatása ellenére459 – nem kapta meg.460 

                                                                                                                                                         
nincs. Ezért Erdei az augusztus 22-ei kormányülésen ezt az (szovjet/SZEB) álláspontot tolmácsolta kollégái felé 
(Zinner 2004. 63-65.). Vorosilov marsall a SZEB 1945. december 10-ei megbeszélésen többek között azzal 
érvelt angolszász kollégáinak a kitelepítés minél gyorsabb végrehajtása mellett, mert Csehszlovákiából 
várhatóan „nagyszámú” magyar népesség fog érkezni. Ez utóbbi elszólásként is értékelhető, hiszen ekkor még 
alá sem írták a csehszlovák–magyar lakosságcsere-megállapodást (Balogh. 1996. 267-268.). 
453 A csehszlovák fél által kezdeményezett, szovjet és amerikai támogatással létrejött kétoldalú tárgyalások első 
két fordulójára 1945. december 3-6. illetve 1946. február 6-10. között került sor Prágában Vladimir Clementis 
külügyi államtitkár és Gyöngyösi János külügyminiszter között. Tóth Á. 1993. 158-159.  
454 Az egyezmény szövegét teljes terjedelmeben közli László 2005. 49-59. 
455 Tóth Á. 1993. 160. Az egyezmény jellegéből kitűnik, hogy az nem két egyenrangú fél, hanem egy győztes és 
egy vesztes pozícióból tárgyaló ország megállapodása volt. Mindenesetre a magyar fél sikerként könyvelhette el, 
hogy Csehszlovákia – 1000 fő ún. „háborús bűnös” kivételével – az egyoldalú kitoloncolásokat megszűntette, 
sőt, az addig kitoloncoltakat is beszámították az áttelepítendők összlétszámába. A csehszlovák kormány a 
magyarországi szlovákság körében az áttelepülés népszerűsítésére a Csehszlovák Áttelepítési Bizottság (CSÁB) 
révén fejthetett ki propaganda tevékenységet, amely 1946. március 4-én kezdte meg munkáját. 
456 A lakosságcsere hátterét és összefüggéseit kiválóan világítja meg Schechtman 1962. 129-147. 
457 A kérdésnek a békekonferencián való megtárgyalását mutatja be és elemzi Szarka 1999. 
458 Korom 1996. 216. 
459 A konferencián lelepleződött a félmillió magyarországi német kitelepítését forszírozó Szovjetunó 
álláspontjának a valódi háttere. Andrej Januarjevics Visinszkij szovjet diplomata 1946. szeptember 20-án a 
következőképpen érvelt a csehszlovák felvetés mellett: „A magyar kormány azt mondja, hogy nincs helye 
Magyarországon a kitelepülőket fogadni. Van vagy nincs helye, egyre megy. Ismert tény, hogy Magyarországról 
Németország amerikai övezetébe 500.000 németet kell kitelepíteni. Ez a magyarországi SZEB jóváhagyott terve. 
Felmerül a kérdés: 500.000 német kitelepítése után marad-e Magyarországon hely a Csehszlovákiából 
áttelepített 200.000 magyarnak, vagy sem?” Idézi Fehér 1993. 108. Visinszkij a maga nyers stílusában világosan 
rámutatott a magyar kormány 1945. december 22-ei döntésének súlyos külpolitikai következményeire.  
460 Ami elsősorban az amerikai, az angol, az ausztrál és új-zélandi delegációk elutasító magatartásának volt 
köszönhető. Szarka 1999. 251-252. 
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Megjegyzendő, hogy egészen a párizsi békeszerződés 1947. február 10-ei aláírásáig a 

magyar fél egyáltalán nem forszírozta a lakosságcsere-megállapodás végrehajtását. Sőt, a 

„népet földdel együtt” elv hangoztatásával megpróbálta a kisebbségi problémát határrevízió 

útján orvosolni.461 Ugyanakkor – ahogyan azt a magyar kormánnyal a nagyhatalmak több 

fórumon is félreérthetetlenül közölték – a vesztes Magyarország javára, illetve a győztesként 

kezelt Csehszlovákia rovására eszközölt határkiigazításnak nem volt realitása.462 A 

békeszerződés megkötése után újabb csehszlovák–magyar tisztázó tárgyalások következtek, 

hogy a lakosságcsere ügyét kimozdítsák a holtpontról. A felek 1947. március 24-én állapodtak 

meg, és április 12-én a felvidéki magyarok, illetve 21-én a magyarországi szlovákok 

áttelepítésével megkezdődött az egyezmény gyakorlati végrehajtása.463 A lakosságcsere 

legintenzívebb szakasza 1948. április 10-éig tartott, de egészen 1949 nyaráig érkeztek 

Magyarországra kisebb felvidéki magyar csoportok. 1945–1949 között összesen kb. 70.000 

magyarországi szlovák költözött át önkéntesen Csehszlovákiába és mintegy 65.000-90.000 

csehszlovákiai magyar kényszerült áttelepülni Magyarországra.464 

A lakosságcsere-egyezmény gyakorlati végrehajtása akkor indult meg, amikor az 

amerikai hatóságok már 1946 novembere óta nem fogadtak több magyarországi német 

kitelepítettet az általuk igazgatott megszállási övezetbe. Sőt, 1947 tavaszán az Egyesült 

Államok még a kiszállítások újrakezdésének időpontját sem tudta megjelölni. A magyar 

kormány kényszerhelyzetben volt: a felvidéki magyarok fogadása és letelepítése érdekében – 

                                                 
461 Lásd Korom 1996. 219., Romsics 2000. 296., Schechtman 1962. 140-141., Szarka 1999. 251. A magyar 
kormány a békeszerződés megkötéséig egyáltalán nem volt érdekelt az egyezmény végrehajtásában, hiszen 
akkor – a magyar kisebbségi lakosság nagy tömegekben való kimozdításával – éppen a határmódosítás mellet 
szóló legfontosabb etnikai érv veszett volna el. Mindszenty József esztergomi érsek Nagy Ferenc 
miniszterelnökhöz írt 1946. október 28-án kelt levelében kimondta azt, amit a magyar diplomácia is (titkon) 
remélt: „nem kell elsietni a lakosságcsere megindítását, hátha másképp döntenek a párizsi béketárgyalásokon a 
nagyhatalmak.” Idézi Fehér 1993. 112. A csehszlovák fél azonban átlátta ezt a taktikát és 1947 elején 
kijelentette: „A magyarok a nemzetközi politikia konstellációt kihasználva céltudatosan akadályozzák az 
egyezmény végrehajtását”. Uo. 113. 
462 Korom 1996. 219., Romsics 2000. 296-300. 
463 Fehér 1993. 112., Tóth Á. 1993. 163. Valamennyi vitás kérdést csupán az 1947. május 24-én megkötött 
egyezményben tudtak tisztázni a felek.  
464 A lakosságcsere konkrét számaira vonatkozóan különböző adatsorok léteznek. Štefan Šutaj szerint a fenti 
időszakban összesen 89.660 felvidéki magyar személy hagyta el a szülőföldjét és 73.273 magyarországi szlovák 
költözött át Csehszlovákiába (Šutaj 2007. 91.). Kugler József 86.616 Csehszlovákia területéről érkező magyarról 
és 60.257 Magyarországról kitelepülő szlovákról ír (Kugler 2007. 124.). László Péter adatsorai 71.215 fő 
áttelepülő magyarországi szlovákról és 85.436 áttelepített felvidéki magyar személyről szólnak (László 2007. 
76.). Fehér István és Romsics Ignác ugyanakkor „mindössze” 68.000 áttelepített csehszlovákiai magyarról írnak. 
Fehér 1993. 115., Romsics 2000. 302. 
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ideiglenes megoldásként, a kitelepítések remélt folytatásáig – 1947. március 31-én a 

kitelepítésre kötelezett németek összeköltöztetése mellett döntött.465  

Az 1947. április 4-én kihirdetett 4.300/1947. M. E. sz. rendelet kimondta, hogy 

„mindaddig, amíg a magyarországi német lakosságnak Németországba való áttelepítését (…) 

folytatni nem lehet, a 12.330/1945. M. E. számú rendelet (…) értelmében Németországba való 

áttelepítésre kötelezett magyarországi németeket ideiglenesen össze lehet költöztetni avégből, 

hogy a Csehszlovákiából [a] (…) magyar–csehszlovák lakosságcseréről szóló egyezmény 

alapján Magyarországba áttelepített magyarok letelepíthetők legyenek.”466 Ezzel a 

jogszabállyal a Csehszlovákiából kitelepített magyarok és a Magyarországról elűzött németek 

sorsa – melyek között kezdettől fogva szoros összefüggés állt fent – de jure is 

összekapcsolódott. A kényszerű összeköltöztetést azonban mindenki – a kormány, a 

hatóságok és maguk az érintettek is – csupán ideiglenes megoldásnak tekintette, és a helyzet 

végleges megoldását a németek elűzésének folytatásában látta. A kormány viszont ekkor már 

nem hitt abban, hogy az Egyesült Államok bármikor is újra fogja engedélyezni a 

kitelepítetteket szállító vonatok indítását az által megszállva tartott németországi zónába, ezért 

más külpolitikai megoldást keresett. 

Két nappal azelőtt, hogy az amerikai hatóságok közölték (1947. május 19.), nem áll 

módjukban több magyarországi németet fogadni, a kormány a Szovjetunióhoz fordult és tőle 

kért segítséget a kitelepítés akut ügyének megoldásához.467 Június 11-én a magyar kabinet a 

SZEB-hez eljuttatott jegyzékében a magyarországi németek Németország szovjet megszállási 

övezetébe történő telepítésének engedélyezését kérte.468 A Szovjetunió 1947. július 17-én kelt 

válaszjegyzékében járult hozzá ahhoz, hogy Magyarország 50.000 németet telepítsen ki az 

általa megszállt németországi zónába.469 Ilyen előzmények után folytatódott 1947. augusztus 

                                                 
465 Zinner 2004. 107. A kormányülésen érvként hangzott el többek között az is, hogy „általában egy sváb birtok 
jobban berendezett és sokkal jobban kezelt, mint a szlovák birtok. Ezen kívül a helyi telepes igényeket is ki tudjuk 
elégíteni”. Idézi Tóth Á. 1993. 173-174. 
466 Magyar Közlöny, 1947/77. Néhány héttel később, 1947. április 27-én látott napvilágot az 5.300/1947. M. E. 
sz. rendelet, amely a 4.300/1947 M. E. számút azzal egészítette ki, hogy a kitelepítendők vagyona 
„tehermentesen száll át a magyar államra és a Földbirtokrendező Alap állagához tartozik”. Magyar Közlöny, 
1947/95. 
467 A lépés valójában puszta formalitás volt, mert a szovjet segítségnyújtás a kérdés megoldásában voltaképpen 
Rákosi és Molotov 1947. április 27-ei moszkvai tárgyalásán eldőlt. A megbeszélés jegyzőkönyvének kivonatát 
közli Zinner 2004. 108-109. 
468 Tóth Á. 1993. 176. 
469 Balogh 1996. 286. Érdekes módon – mintegy bizonyítva Rákosi és Molotov áprilisi megállapodásának 
jelentőségét – Komárom-Esztergom és Baranya megyéből már 1947 májusában (tehát a hivatalos engedélyezés 
előtt két hónappal), magyarországi németeket szállító vasúti szervényeket indítottak Németországnak szovjet 
megszállási övezetébe. 
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19-étől a magyarországi németek Németország szovjet megszállási övezetébe történő 

„áttelepítése” (Csehszlovákia területén keresztül).470  

Az elűzetések második nagy szakasza jórészt egy új jogszabály, a 12.200/1947. Korm. 

sz. rendelet alapján zajlott, amely az elűzetés kollektív alapon történő folytatása mellett, az 

itthon maradó németek minél teljesebb vagyon- és tulajdonjogi korlátozására törekedett.471 A 

végrehajtást – az első szakaszhoz hasonlóan – ezúttal is visszaélések és törvénytelenségek 

egész sora jellemezte. A kitelepítés, illetve mentesítés tényét jobbára az érintettek vagyoni 

helyzete döntötte el.472 1947 és 1948 folyamán többnyire Bács-Bodrog, Baranya, Fejér, 

Komárom-Esztergom, Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Somogy, Tolna és Veszprém megyéből űztek el 

németeket a szovjet a megszállási övezetbe.473 A magyarországi németek kitelepítésének 

folyamata 1948 szeptemberében zárult le.474 

 

4.5.   Összegzés 

A Magyarországról kitelepített németek számára vonatkozó adatok eltérőek. Az ötvenes évek 

második felében készült nyugatnémet dokumentáció 239.000 kitelepített magyarországi 
                                                 
470 A magyarországi németeket elsősorban Szászország területére telepítették, aminek az volt a célja, hogy a 
háború után a stratégiailag fontos szász bányászati ágazatban (kőszén-, uránérc-, cink- stb. bányászat) jelentkező 
égető munkaerőhiányt kielégítsék. Ezért nagyon sok magyarországi németet kényszeríttettek bányamunkára a 
megszálló szovjet hatóságok. Beer 2004b. 50-53. 
471 Magyar Közlöny, 1947/245. Az új rendelet módosította, kiegészítette, összefoglalta, illetve egységesítette az 
addig e tárgyban kiadott jogszabályokat. Bár az új szabályozás az 1945. december 22-ei alaprendeleten némileg 
enyhített, az elűzetés továbbra is a kollektív bűnösség és felelősségre vonás alapján történt. A jogszabály 
kimondta, hogy Németországba az a személy köteles áttelepülni, aki 1941-ben német nemzetiségűnek vallotta 
magát, aki a Volksbundnak tagja volt, aki önként belépett a Waffen–SS-be, és aki magyarosított nevét német 
hangzásúra változtatta vissza (1. §). A kitelepítés alól mentesültek meghatározott esetekben bizonyos 
családtagok (2. §), az ipari, bánya- és mezőgazdasági munkások, valamint a „nélkülözhetetlen” kisiparosok (3. 
§), továbbá méltányossági alapon bizonyos személyeket ki lehetett venni az áttelepítési kötelezettség alól (4. §). 
Az 1. (kitelepítendők) és 4. § (méltányossági alapon mentesítettek) alá eső személyek teljes ingó és ingatlan 
vagyona a magyar államra szállt. A rendelet 14. § értelmében, a 2. § hatálya alá tartozók, továbbá az 1941-ben 
német anyanyelvet vallók tulajdonában meg lehetett hagyni a ténylegesen birtokukban lévő mező- és 
erdőgazdasági ingatlan vagyonukból legfeljebb 10 kat. holdnyi területet. A 3. § (szakmunkások) alá esők 
megtarthatták a birtokukban lévő vagyontárgyaikat és lakóingatlanjaikat. A Németországba áttelepítésre 
kötelezetteket – akiknek a kitelepítésük időpontjáig is a „jó gazda gondosságával” kellett megművelniük a 
birtokaikat – a „csehszlovák–magyar lakosságcsere egyezmény végrehajtása, vagy belső telepítés érdekében” 
össze is lehetett költöztetni. A kormányrendelet értelmében a német lakosságot öt névjegyzékben (nj.) kellet 
összeírni. Így a hatóságoknak el kellet készíteniük az 1. § értelmében kitelepítendők (I. nj.), a 2. § értelmében 
kivételezettek (II. nj.), a 3. § alapján mentesülők (III. nj.), a 4. § értelmében kivételezettek (IV. nj.), illetve az 
1941-ben német anyanyelvet vallók (V. nj.) névjegyzékét. Egyértelmű volt, hogy a jogalkotók a telepítések ezen 
szakaszában már kevésbe az elűzetésre, hanem a Magyarországon maradó németek minél teljesebb vagyon- és 
tulajdonjogi korlátozására helyezték a hangsúlyt, elsősorban a Csehszlovákiából áttelepített magyarok 
elhelyezhetősége érdekében. A fenti jogszabályhoz szorosan kapcsolódot az áttelepítés végrehajtásának menetét 
szabályozó 84.350/1947. B. M. sz. (Magyar Közlöny, 1947/269.), illetve a vagyonjogi rendelkezések 
végrehajtásának tárgyában keletkezett 22.900/1948. F. M. sz. rendelet (Magyar Közlöny, 1948/34.). Lásd még 
Tóth Á. 183-184., Zinner 2004. 116. 
472 Balogh 1996. 286-287., Tóth Á. 1993. 178-182. 
473 Balogh 1996. 286. 
474 Zinner 2004. 113., 117. Az utolsó szerelvények Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Baranya és Bács-Bodrog megyéből 
hagyták el az országot 1948 augusztusában, illetve szeptemberében. Fehér 1988. 160. 
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némettel számol. Ebből 170.000 személy az amerikai zónába, 54.000 fő a szovjet megszállási 

övezetbe telepítettek, és 15.000 fő az Ausztriába menekültek és letelepültek száma.475 Egy 

1958-as hivatalos német forrás 213.196 személyben adja meg a kitelepítettek számát.476 Az 

aktuális németországi kutatás – amely evidenciaként kezeli a több, egymásnak sokszor 

ellentmondó számadat létezését, és ezt a kitelepítés kaotikus és átláthatatlan lebonyolításának 

tudja be – hozzávetőlegesen 200.000 magyarországi német kitelepítettet tart nyilván. Ebből 

150.000 fő az amerikai, 50.000 személy a szovjet zónába szállítottak száma.477  

A magyar történészek adatsorai némileg eltérnek ettől. Korom Mihály számításai 

szerint 125.000 főt szállítottak ki az amerikai, 38.000 személyt pedig a szovjet zónába.478 

Balogh Sándor ennél többről, 135.655 személynek az amerikai és mintegy 50.000 főnek a 

szovjet megszállási övezetbe való áttelepítéséről ír.479 Zinner Tibor az utóbbi adatsorral 

egyetért, de az amerikai zónába kitelepítettek számát annál kevesebbre, Korom számításaihoz 

közelítve kb. 127.000 főre taksálja, a szovjet munkatáborokba elhurcoltakkal együtt a 

magyarországi németség 1944–1948 közötti létszámveszteségét pedig 225-230 ezer fő 

körülire becsüli.480 Tóth Ágnes az 1946-ban kitelepített németek számát 120.000 személyre, 

míg az 1947–48 folyamán elűzöttekét 50.000 főre tartja.481 Ugyanő az illegális úton 

Magyarországra visszatért (visszaszökött, visszaszivárgott) németek létszámát 8-10 ezer 

személyben adja meg.482 Tóth Ágnes a hazai németség ingatlanjaira vonatkozólag is végzett 

számításokat: ezek szerint az 1941-ben a magyarországi németek kezén lévő 638.337 kat. 

hold földbirtokból (amely a magyarországi birtokállomány 5,5%-át tette ki), csupán 150.114 

kat. hold (az 1941-es mennyiség 23,5%-a) maradt meg a kisebbség kezén. A házingatlanok 

esetében hasonló számokkal, illetve arányokkal találkozunk; az 1941-ben a magyarországi 

német kézben lévő 60.400 házingatlanból 44.750-et (a házingatlan-állomány 74,1%-át) 

sújtotta elkobzással a magyar állam.483 

Ezek a számok, mint egy etnikai kisebbségi csoportot kollektívan sújtó jogfosztó 

intézkedések következményei, önmagukban is elrettentők. A száraz tények és a rideg 

statisztikai adatok mögött emberi tragédiák és kettétört sorsok százezrei húzódnak meg. A 

magyar állam a második világháború után a területén élő német kisebbséget kollektívan tette 

                                                 
475 Dokumentation 1956. 72. 
476 A Statistisches Bundesamt 1958-as adatait közli Fehér 1993. 134. 
477 Beer 2002. 21., Uő. 2004b. 49-50., Uő. 2004e. 183. 
478 Korom 1996. 226. 
479 Balogh 1996. 285-286. 
480 Zinner 2004. 117-118. 
481 Tóth Á. 1993. 190.  
482 Tóth Á. 2008. 17-18. 
483 Tóth Á. 1993. 191. 
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felelőssé a náci Németország és a népcsoport bizonyos tagjai által elkövetett tettekért, és a 

kollektív bűntetés szándékával sújtotta őket személyi és tulajdonjogi korlátozással, 

vagyonelkobzással, a szülőföldről való elűzetéssel.  

A háborús bűnösök felelősségre vonásának és megbüntetésének jogos morális igénye a 

háború utáni Magyarországon igazságtalanul kapcsolódott össze az etnikai homogén 

nemzetállam megteremtésének, a földkérdés megoldásának és a határon túli magyarok 

letelepítésének és földhöz jutatásának problematikájával. A németség kitelepítésének 

gondolatát a magyar politikai elit számos tagja támogatta, sőt kezdeményezte. Az elűzetés 

tényleges megvalósulásának dimenzióját és dinamikáját – az 1945 után kialakult nemzetközi 

politikai konstelláció miatt – viszont a magyar politika csak részben tudta befolyásolni.  

A magyar kormányt egyértelmű felelősség terheli a magyarországi németek 

kitelepítésének kezdeményezéséért, a kitelepítendők körének meghatározásáért és az elűzetés 

végrehajtásának módjáért. Ugyanakkor le kell szögeznünk, hogy a kitelepítésre csupán az 

angolszász hatalmak hallgatólagos és a Szovjetunió tényleges támogatása mellett kerülhetett 

sor. Emiatt a győztes hatalmak is osztoznak egy nemzeti-etnikai kisebbség kollektív 

megbüntetésének felelősségében.484 

A magyarországi németség itthon maradt (a kitelepítés által nem érintett, a végrehajtás 

elől elmenekült/elbujdosott, vagy a Németországból visszaszökött, és itthon teljes 

illegalitásban, hontalanként élő stb.) tagjai helyzetének rendezése érdekében mondta ki a 

84/1950. (III. 25.) M. T. sz. rendelet, hogy az „áttelepítésre vonatkozó rendelkezések hatálya 

alá eső mindazon személyek, akik nem telepíttettek át, (…) akiknek áttelepítésére sor került 

ugyan, de a jelen rendelet hatályakor Magyarországon tartózkodnak (…) magyar 

állampolgárok és Magyar Népköztársaságnak (…) egyenlő jogú polgárai”.485 A jogszabály 

arról is rendelkezett, hogy sem az áttelepítési rendelet, sem az azzal kapcsolatos korlátozó 

intézkedések nem alkalmazhatók többé. Kimondta ugyanakkor azt is, hogy a „a már 

végrehajtott hatósági intézkedések hatályukat megtartják”, ezért a korábbi jogtalanságokra 

való hivatkozással kártérítési igényt érvényesíteni nem lehetett.  

                                                 
484 „A kollektív felelősség elve és ennek gyakorlati alkalmazása teljesen idegen a demokratikus elvektől és 
szemlélettől, valamint  humánus gondolkodástól. Ennek az elvnek az alkalmazása ugyanis elkerülhetetlenül azzal 
jár, hogy népeket és nemzeteket kizárólag etnikai vagy nemzeti hovatartozásuk miatt jutalmaznak vagy 
büntetnek. (…) A kollektív felelősség elvének ilyen alkalmazása azért is igazságtalan és elítélendő, mert a bűnöst 
és ártatlant egyenlő elbírálásban részesít. De még ennél is igazságtalanabb és ellentmondásosabb helyzet alakul 
ki akkor, amikor a büntetés formája a kitelepítés, pontosabban az elhurcolás vagy elűzés. (…) Az elűzéses 
kitelepítések kapcsán sűrűn esett szó az emberies, a humánus bánásmódról. Az ilyen megnyilvánulások azonban 
a valóságban nem más célt szolgálnak, mint azt, hogy az elhurcolás és elűzés igazi felelősei elaltassák saját 
lelkiismeretüket. Erre a felfogásra és magatartásra csupán azzal válaszolunk, hogy az embertelent sehol és 
semmikor nem lehet emberségesen végrehajtani” – értékel Balogh Sándor. Balogh 1996. 288. 
485 Idézi Zinner 2004. 120. 
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A rendelet tehát egyrészt rendezte az ötvenes évek Magyarországán élő német 

kisebbséghez tartozók státuszát, ugyanakkor a közelmúlt történéseit nem csupán legalizálta, 

de azokat tabuként kezelte. Így az elkövetett jogsérelmeket sem orvosolta, és a sebeket sem 

gyógyította be. A magyar állam 1946 és 1948 között kitelepítette, elűzte a területén élő német 

kisebbség tagjainak egy részét. E tragikus folyamatnak viszont nem csupán az érintett 

népcsoport, hanem az egész ország látta kárát. 
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5.   Esettanulmányok 
 

5.1.   Sopron 

 

5.1.1.   Sopron, a soproni németség és annak nemzetiségi mozgalma a két világháború 
között 
 
A magyar történelemben a középkortól kezdve fontos szerepet játszó nyugati határszéli város, 

Sopron, német nevén Ödenburg, az Alpokalján, Bécstől 60 km-re, Budapesttől 220 km-re 

található. A római kortól jelentős településnek számító helység szép természeti környezetben, 

a Soproni-hegység és a Fertő-tó melletti Balfi-dombság között, az Ikva patak völgyében 

fekszik. A várost földrajzi adottságai különösen alkalmassá tették és teszik ma is a szőlő- és 

borkultúra magas színvonalú ápolására; ennek hagyományai egészen az ókorig nyúlnak 

vissza, a szőlészet és borászat pedig a középkortól kezdve meghatározó szegmense volt a 

város gazdaságának és kereskedelmének. Sopron gazdasági életében a középkortól a 20. 

század első feléig meghatározó szerepet játszott a város német ajkú, német nemzetiségű, a 16. 

századtól többnyire evangélikus vallású lakossága.486 A németek részben iparos, illetve 

kereskedő tevékenységet folytattak, részben pedig mezőgazdasággal, jellemzően szőlészettel 

és bortermeléssel foglalkozó gazdapolgárok, ún. poncichterek voltak.487 

Az 1277 óta szabad királyi városi címmel büszkélkedő Sopronban a 14. századtól 

kezdve a német etnikum dominált és a város egészen a 20. század elejéig többségben német 

lakosú volt. Az 1910-es népszámlálás anyanyelvi statisztikái szerint a város 33.932 

polgárából 17.318 (51%) volt a németek, 15.022 (44,3%) a magyarok, 781 (2,3%) a horvátok 

és 811 (2,4%) az egyéb anyanyelvűek száma.488 Fontos hangsúlyozni, hogy a soproni, illetve 

a Sopron környéki németség – ellentétben a magyarországi németek többségével –, nem a 

török kiűzése utáni, 18. századi betelepítések következtében jelent meg a városban. Esetükben 

tehát nem „svábokról” (Donauschwaben), hanem egy részben autochton, részben – hasonlóan 

az erdélyi és a szepességi szászokhoz – a (kora) középkori bevándorlás nyomán kialakult 

népcsoportról van szó. Sopron német polgársága, akárcsak Nyugat-Magyarország német 

lakossága, még csak nyelvszigetnek sem volt tekinthető, hanem – az elválasztó országhatár 

                                                 
486 1910-ben 9.427 evangélikus vallású polgár (27,8%) lakta a 33.932 fős Sopront. Krisch 2009b. 109. 
487 A poncichter a német Bohnenzüchter (babtermelő) szóból eredő kifejezés, amely a soproni német 
gazdapolgárok azon tevékenységére utal, hogy a szőlőben, a tőkék között babot termesztettek. 
488 Krisch 2009a. 94.  
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ellenére – szervesen az etnográfiailag zárt és összefüggő, nagy kiterjedésű német 

nyelvterülethez, a bajor-osztrák nyelvjárási terület keleti határvidékéhez tartozott.489  

Sopron, illetve az ott élő németség két világháború közötti fejlődésének története nem 

érthető meg a város határain túlmutató ún. „Nyugat-Magyarországi kérdés” 

problematikájának vázolása nélkül.490 Az első világháborút lezáró, Ausztriával 1919. 

szeptember 10-én megkötött Saint Germain-i, illetve a Magyarországgal 1920. június 4-én 

Trianonban aláírt békeszerződés Magyarország nyugati határsávját, Sopron városával együtt 

Ausztriának ítélte. Magyarországnak azonban sikerült elérnie, hogy Sopronban és környékén 

népszavazás döntsön a térség hovatartozásáról.491 Az 1921. december 14–16. között 

Sopronban és környékén megtartott, osztrák és magyar történészek által a mai napig vitatott 

megítélésű népszavazáson végül is az összesítetett eredmények alapján 15.334 személy, a 

szavazók 65,1%-a Magyarország, míg 8.227 fő, az urnákhoz járulók 34,9%-a Ausztria mellett 

tette le voksát.492 A népszavazás kimenetelét eldöntő Sopronban a ténylegesen szavazó 

17.298 főből az elsöprő többség, 12.327 személy, 72,8% a döntött a Magyarországhoz 

tartozás mellett.493  

Az 1920-as népszámlálási statisztikák anyanyelvre vonatkozó adatai szerint az akkor 

35.248 lakossal rendelkező várost 48,7% magyar, 48% német és 3,3% egyéb anyanyelvű 

polgár lakta.494 Ez azt jelentette, hogy a németajkú polgárság egy igen jelentős részének 

támogató szavazata nélkül Sopron elveszett volna Magyarország számára. A német 

anyanyelv, nemzetiség és kultúra megőrzésére, megtartására és ápolására irányuló szándék, 

illetve az elszakadási és az Ausztriához való csatlakozási törekvések közé tehát nem lehet 

automatikusan egyenlőségjelet tenni. A legújabb kutatások szerint az 1920–21-es 

határkijelölés ugyan polarizálta a – sokrétű és évszázados multietnikus kapcsolatokkal 

rendelkező – határ menti közösségek lakosságát, azonban a főbb törésvonalak nem feltétlenül 

a nyelvi-etnikai határok, hanem vallási, politikai orientációk és gazdasági preferenciák 

mentén futottak.495 A soproni németség lojalitásának számos magyarázata volt. Egyrészt a 

                                                 
489 Nyugat-Magyarország németsége tehát – gróf Teleki Pál 1928-ban közzétett, a „háromféle kisebbségről” 
szóló téziseit alapul véve – a magyarországi németség zömével ellentétben, így nem is az őnkéntes, hanem a 
tradicionális vagy hagyományos kisebbség kategóriájába tartozott. 
490 A kérdés 1922 és 1939 közötti nemzetközi, országos és regionális vetületeivel részletesen foglalkozik Tóth I. 
2006. 
491 A soproni népszavazás történetéhez és körülményeihez lásd Ormos 1990. 
492 A nyolc Sopron környéki településen Ágfalván, Balfon, Bánfalván, Fertőrákoson és Harkán az Ausztria, míg 
Fertőbozon, Kópházán és Nagycenken a Magyarország mellett szavazók voltak többségben. A részletes 
eredményeket és adatokat lásd Pfleger 1971. 77-78. 
493 Uo. 
494 Krisch 2009a. 94. 
495 Tóth I. 2006. 137. 
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német gyökerű, de iskolázottsága következtében, illetve tanulmányai után értelmiségi, 

köztisztviselői, hivatalnoki pályákon elhelyezkedő, nyelvet és identitást váltó, spontán 

asszimilálódó városi polgárok egzisztenciálisan mind jobban kötődtek a magyar államhoz.496 

Másrészt a soproni és a Sopron környéki németség Ausztria közelsége ellenére sem 

rendelkezett erős birodalmi identitással, ráadásul az evangélikus vallású németek 

hagyományos ellenérzéssel viseltettek a katolikus bécsi udvarral és Ausztriával szemben.497 

Mindemellett a nagyon is öntudatos, német nyelvére és származására büszke soproni 

gazdapolgárság még a népszavazás előtt egy negyven főből álló delegációt menesztett 

Budapestre gróf Bethlen István miniszterelnökhöz, akinek egy memorandumot adtak át, 

amelyben a magyar haza melletti hűségükről biztosították a kormányfőt. Ugyanakkor 

hangsúlyozták, hogy a német népiségükhöz, anyanyelvükhöz és kultúrájukhoz is hűséggel 

kívánnak ragaszkodni, ezért a Magyarországhoz való lojalitásukért cserébe az 1868-as 

nemzetiségi törvény betartását, illetve az alsóbb szintű közigazgatási hatóságok túlkapásaival 

szembeni védelmet kérték Bethlentől, amit a miniszterelnök – taktikai okokból – meg is 

ígért.498 

A népszavazást követő „végleges” területrendezés komoly hatással volt Sopron, illetve 

az egész nyugat-magyarországi régió további fejlődésére. Az újonnan meghúzott határok 

évszázadok óta kialakult, intenzív gazdasági, kereskedelmi, közlekedési és kommunikációs 

kapcsolatokat vágtak ketté. A város lakóinak olyan új, mindaddig ismeretlen jelenségekkel 

kellett megbarátkozniuk mint a határ- és a vámőrség, a vámsorompó, a határátlépési 

igazolvány, a vízum és az útlevél. A húszas évek elejére Sopron válságos gazdasági helyzetbe 

jutott. A város piaci és vonzáskörzetének jelentős része átkerült a határ nyugati oldalára, 

regionális szerepe meggyengült. Az osztrák, illetve a bécsi piac kiesése következtében a bor, 

az élőállat, a zöldség és a gyümölcs exportja vált lehetetlenné, a saját vonzáskörzet elvesztése 

pedig csak fokozta a gazdasági problémákat.499 A népszavazást követő esztendőkben tehát az 

első világháború előtt még jelentős kereskedővárosnak számító Sopron gazdasági életének és 

terének újrapozícionálása jelentette az egyik legfontosabb kihívást a városvezetés számára.500 

Bár a kormányzat, a városvezetés valamint a helyi kereskedelmi és iparkamara 

erőfeszítéseinek következtében sikerült bizonyos területeken eredményeket elérni (vámtarifák 
                                                 
496 Tóth I. 2004. 2. 
497 Uő. 2006. 137. 
498 A német nemzeti kisebbség lojalitása a magyar állam iránt nem speciálisan soproni jelenség volt. Többek 
között a 1919–1920-ban a magát a hazai németség vezetőjének tartó Bleyer Jakab, a nemzetiségi kisebbségek 
tárca nélküli minisztere is Nyugat-Magyarország elcsatolása ellen fejtett ki tevékenységet. Lásd Spannenberger 
2005. 44-45. 
499 Tóth I. 2006. 121-126.  
500 Ehhez Sopron vezetése a kormány segítségét is igénybe kívánta venni. Uo. 127-128.  
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módosítása, export- és importtilalmak feloldása, vasúti kedvezmények, a turizmus és a 

textilipar fejlesztése stb.), tradicionális vonzáskörzetét elveszítve Sopron korántsem tudta 

visszaszerezni egykori regionális és országos szerepkörét. Ehhez nagymértékben hozzájárult, 

hogy Ausztria tudatosan igyekezett visszaszorítani Sopronnak Burgenland tartomány 

gazdaságában (egykoron) betöltött központi jelentőségét, másrészt a szomszédos 

megyeszékhelyek, Győr és Szombathely jelentős szívóhatást gyakoroltak a környék 

gazdaságára. 

A trianoni területrendezés, illetve a népszavazás a helyi politikára, valamint a 

társadalomra is jelentős hatással volt és az – csakúgy mint országosan – a helyi elitek tudatát 

is tartósan meghatározta. A civitas fidelissima eszméje „alfája és omegája volt a két háború 

közötti évek várospolitikusi megnyilvánulásainak.”501 Sopron valamennyi korabeli politikusa 

(pártpolitikai hovatartozástól jórészt függetlenül) rendszeresen hangoztatta a „hűség”, illetve a 

„nemzethűség” gondolatát. Bár ez sokszor nem volt több mint aktuálpolitikai érdekeket 

legitimáló retorikai fordulat, az – elsősorban a nemzetiségi kérdés helyi kezelése során – 

mindvégig a politikai magatartás mércéjéül szolgált. Fontos változást jelentett, hogy a 

határrendezés körülményei a korábban alapvetően konzervatív irányultságú várost a politikai 

radikalizálódás irányába terelték. A felkelőharcokban is aktív szerepet vállaló jobboldali 

alakulatok, mint például az ÉME (Ébredő Magyarok Egyesülete) és a MOVE (Magyar 

Országos Véderő Egylet) helyi szervezetei a két világháború közötti esztendőkben mindvégig 

erős bázissal rendelkeztek Sopronban, tagjaikat köztisztelet övezte. Többnyire ők váltak a 

különböző jobboldali radikális irányzatok lelkes követőivé is. Ennek ellenére a jobbára 

konzervatív értékorientációjú helyi társadalom jelentékeny részére inkább riasztóan hatott 

ezen szervezetek eszmevilága, illetve a helyi sajtóorgánumokban időnként felbukkanó írások 

hangvétele.502  

A határváltoztatás kevés pozitív következményeinek egyike volt a selmecbányai 

Bánya- és Erdőmérnöki Akadémia átköltöztetése a városba, amely által fontos oktatási-

művelődési elemekkel bővültek a város központi funkciói.503 A felsőoktatási intézmény 

jelenléte ugyanakkor jelentős hatást gyakorolt a helyi társadalomra is; a főiskola oktatói és 

diákjai hazafias, sokszor azonban erősen nacionalista és kisebbségellenes megnyilvánulásai 

                                                 
501 Uo. 129. 
502 Uo. 134. 
503 Sopron „iskolaváros” jellegét erősítette továbbá, hogy a számos helyi alap- és középfokú oktatási intézmény 
mellett itt működött – 1923-tól a pécsi székhelyű Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem kihelyezett 
karaként – az Evangélikus Teológia Főiskola is, amely az ország evangélikus lelkészutánpótlását volt hivatott 
biztosítani.  
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közvélemény- és politikaformáló jelentőséggel bírtak.504 Ez részben már a népszavazás 

alkalmával is megmutatkozott, azonban 1921 után bontakozott ki a maga teljességében. A 

főiskolások a húszas, de még inkább a harmincas években meghatározó szereppel bírtak a 

helyi politikai hangulatkeltésben. A hazafias szólamokkal feltüzelt, a különböző (helyi) 

politikai erők által instrumentalizált diákok nemzeti mozgalma meghatározó bázisává vált az 

ún. „pángermán törekvések” elleni harcban.505 Ez azonban kettős karakterrel rendelkezett: 

egyaránt volt defenzív, az Ausztriából, illetve a Német Birodalomból kiinduló irredenta 

törekvésekkel szemben, illetve agresszív, intoleráns és diszkriminatív a helyi németség 

irányába. 

A nyugat-magyarországi területrendezés következtében lezajlott gazdasági és 

társadalmi változásoknak a soproni németség számára is komoly hatásai voltak. A magyar 

szempontból sikeres népszavazás után azonban nem csupán a miniszterelnök „feledkezett 

meg” a soproni szőlősgazdáknak tett korábbi ígérete betartásáról, az egész magyar 

nemzetiségi politika kisebbségellenes irányt vett.506 1921 után érezhető osztrák-, illetve 

németellenes hangulat uralkodott el Sopronban, és mind a magyar kormányzat, mind a civitas 

fidelissima vezetése „hazaárulóként”, „hűtlenként” tekintett azokra a soproni németekre, 

akikről az feltételezte, hogy 1921-ben Ausztria mellett tették le a voksukat. Ezt a szemléletet 

később Sopron valamennyi öntudatos német polgárára kiterjesztette, és erőteljes presszió alá 

helyezte a német- és osztrákérzelműnek tartott csoportokat.507 Ezek nem merültek ki a 

retorikai fordulatokban, hanem egészen konkrét intézkedéseket jelentettek. 

Többek között rendőrségi megfigyelés alatt tartották a város egyik német nyelvű 

lapját, az Ödenburger Zeitungot. 1923-ban még annak betiltását is fontolóra vették, miután 

pángermán eszmék terjesztésével, valamint osztrák és zsidó érdekek kiszolgálásával vádolták 

meg az újságot. A két világháború közötti időszakban személyi ügyek elbírálásakor, 

kitüntetések, jutalmak odaítélésekor, közalkalmazotti, köztisztviselői állásokba történő 

kinevezésekkor gyakorlat volt a városházán az illető „nemzethűségi átvilágítása”, különös 

tekintettel a népszavazás idején tanúsított magatartásra. A magánvállalkozások is ellenőrzés 

alá estek: mind a polgármesteri, mind a főispáni hivatal is rendszeresen támaszkodott 

rendőrségi jelentésekre, illetve besúgói információkra például borkimérési vagy 

                                                 
504 Bolemann Géza rektor már a húszas években azt hangoztatta, hogy az intézményre nem csupán oktatási és 
kulturális, hanem nemzetvédelmi megfontolásokból is óriási szükség van Sopronban, „a nyugati határszél magyar 
végvárában”. Tóth I. 2006 136. 
505 Lásd Hiller 1970a, 1970b. 
506 Ennek csak egyik jele volt a fokozatosan leépített nemzetiségi minisztérium formális megszűntetése 1922 
februárjában. 
507 Stöckert 2006. 398. 
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trafikengedélyek magadásakor. Ilyenkor az osztrák- vagy németszimpátia legcsekélyebb jele 

is elég volt ahhoz, hogy egy-egy helyi német gazdapolgár família elessen legfőbb bevételi 

forrásától.508 Az egyik helyi jobboldali sajtóorgánum, a Soproni Hírlap egyébként már a 

húszas évek elején a poncichterek tipikus borkiméréseinek, az ún. „buschenschankok” 

megszűntetése mellett érvelt.509 A helyi németséget számos egyéb adminisztratív intézkedés 

érintette hátrányosan (telefonvonalak, lakhatási jogok és ipari koncessziók megvonása stb.). 

Emellett a város vezetősége a törvényileg garantált nemzetiségi nyelvhasználati jogot sem 

tartotta be: a városi közgyűlés jegyzőkönyvei és előterjesztései – a német származású 

polgármester, Thurner Mihály személyes közbenjárására – csak magyar nyelven készültek, 

holott a képviselők ötöde a hatályos jogszabályok alapján ezek német nyelvű vezetését is 

kérvényezte.510  

E diszkriminatív intézkedések mellett a kormánypolitika, illetve a városvezetés 

jelentősen fokozta az asszimilációs nyomást a soproni németségre és mindent elkövetett 

annak érdekében, hogy eredményeket érjen el a város nemzetiségi összetételében a magyar 

etnikum javára. Állami vállalatok alkalmazottaival, közalkalmazottakkal és köztisztviselőkkel 

szemben, vitézi címek odaítélésekor például általános elvárás volt a névmagyarosítás.511 A 

városban működő ipari üzemekbe az ország belső területeiről hoztak magyar munkásokat, a 

Sopronban állomásozó csapattestek felduzzasztásával számos magyar tiszt települt le 

családostul a városban.512 Sopron alsó-, közép- és felsőfokú oktatási intézményében, illetve az 

egyházi életben (elsősorban a katolikus egyházon belül) is érvényesültek asszimilációs 

tendenciák. A 4.300/1923-as népiskolai oktatás tárgyában kiadott kormányrendelet 

nemzetiségi nyelvoktatásra vonatkozó kitételeinek megvalósítása – a helyi hatóságok 

ellenállása miatt – jócskán hagyott kívánnivalót maga után. Az állami és a városi vezetők 

magyarosító törekvései nem is maradtak eredmény nélkül: az 1930-as népszámlálás adatai 

szerint a városban élő magyar polgárok aránya 57%-ra nőtt, míg a németeké 41,2%-ra olvadt, 

úgy, hogy a város lakóinak száma a tíz évvel korábbi állapothoz képest lényegében nem 

változott.513 

A nyíltan diszkriminatív, nemzetiségellenes intézkedések, az elmaradt gesztusok és a 

mellőzöttség érzése kiváltották Sopron öntudatos német polgárainak ellenállását. Ez részben a 
                                                 
508 Tóth I. 2004. 5. 
509 Uő. 2006. 143. A buschenschankokat végül – részben a cikkben is felhozott indokok miatt és részben helyi 
kezdeményezésre – a második világháborút követő években, a németek elűzetésével szinte párhuzamosan 
valóban felszámolták. Lásd a későbbi alfejezetet. 
510 Krisch 2009a. 95., Vö. Vitári 2008. 477. 
511 Stöckert 2006. 399. 
512 Pfleger 1971. 80-81. 
513 A város lakossága 1930-ban 35.887 fő volt. Krisch 2009a. 94. 
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politikai állásfoglalás szintjén mutatkozott meg. Az 1922-es nemzetgyűlési választások során 

a város szavazati joggal rendelkező lakossága nem a kormánypárt jelöltjét, gróf Klebelsberg 

Kunó belügyminisztert, hanem a szociáldemokrata párt (SZDP) színeiben kandidáló Hebelt 

Edét juttatta meggyőző többséggel parlamenti mandátumhoz.514 Az SZDP-s jelölt győzelme 

mögött – akinek a kampányában hangsúlyosan szerepet kaptak a német nemzetiségű lakosság 

problémái – jórészt a magyar kormány nemzetiségi politikájában csalódott soproni 

gazdapolgárok protest szavazatai álltak. Ez a konstelláció az 1931-es parlamenti választások 

idején megismétlődött. Sopronnak a német gazdapolgárok által lakott városrészeiben a 

szavazók ismét az SZDP jelöltjét támogatták, míg a kormánypárt híveinek száma rendkívül 

alacsony maradt. A szociáldemokraták – a párt jelöltje németül tartotta a kampánybeszédeit – 

tudatosan a német polgárok elégedetlenségére építették fel választási stratégiájukat, akik 

pártpreferenciájukkal ezúttal sem tényleges politikai beállítottságukat, sokkal inkább a 

kormány és helyi vezetés által képviselt (nemzetiségpolitikai) irányvonallal szembeni 

elutasításukat fejezték ki.515  

A passzív ellenállás demonstrálásának egy sajátos aktusa volt, amikor az 1922 

decemberében a „Civitas Fidelissimába” látogató Horthy Miklós különvonata 

megérkezésekor, a peronon a kormányzót üdvözlő tömegből a korabeli híradások szerint 

hiányoztak a német gazdapolgárok, és csupán a magyar hivatalnoki–köztisztviselői réteg 

képviselői vettek részt az ünnepi eseményen.516 Sőt, a restrikciós intézkedések következtében 

a városvezetéstől mind jobban elidegenedő, a látványos és a mindennapi életben – nem 

pusztán a politikai kommunikáció szintjén – érezhető diszkrimináció miatt az Ausztriához 

való csatlakozás gondolatával foglalkozó németség odáig jutott, hogy 1926 januárjában egy 

soproni német polgárokból álló delegáció kereste fel Bécsben Rudolf Ramek osztrák 

kancellárt, akitől a város Burgenlandhoz történő csatolását kérte.517 A látogatás egyetlen 

kézzelfogható eredménye végül az lett, hogy a helyi és az országos politikai elit mellet immár 

a közvélemény is igazolva látta Sopron németségének hűtlenségét és hazaárulását. 

A Magyarországi Német Népművelődési Egyesület (MNNE/UDV) helyi csoportja 

Sopronban 1925. január 28-án alakult meg.518 Vezetője Dr. Huber János519 katolikus pap, a 

                                                 
514 Tóth I. 2004. 7., uő. 2006. 130-132., 144. Klebelsberg állítólag nem volt hajlandó németül szólni a soproni 
választópolgárokhoz. 
515 Uő. 2006. 146. 
516 Uő. 2004. 7. 
517 Stöckert 2006. 399.  
518 Flach 1968. 6.  
519 A konzervatív Huber már 1917-től Jakob Bleyer munkatársa volt a német nyelvű Neue Post című lap 
szerkesztőségében és tagja volt a Bleyer által 1918 novemberében alapított a Királyhágón túli Német–Magyarok 
Néptanácsának is. A katolikus pap 1921-ban aktívan küzdött Nyugat-Magyarország megtartásáért, illetve 
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soproni társas káptalan kanonokja lett, és ő képviselte a szervezetet a MNNE budapesti 

központjában is. Már helyi csoport megalapítása alkalmából tartott ünnepségen – amelyen 

Huber kanonok mellett Medgyesi Schwartz Alfréd,520 a helyi németség egyik fontos szellemi 

vezetője is felszólalt – kifogásolták a szónokok a soproni németség nyelvi és kulturális 

jogainak csorbítását. Schwartz szerint a magyar közép- és felsőfokú iskolákban tanult német 

gyökerű intelligencia asszimilálódott és elveszett a német mozgalom számára, melynek 

egyetlen bázisa a német gazdapolgárság, amely továbbra is ragaszkodik anyanyelvéhez és 

kultúrájához. Schwartz hangsúlyozta, hogy Sopron, amely a legnagyobb és szinte az utolsó 

német város Magyarországon, illetve a helyi kisebbségi vezetők tevékenysége – annak 

ellenére, hogy a helyi német társadalom merőben eltérő szellemi-kulturális és politikai 

tradíciókkal rendelkezett, mint a magyarországi németség többi része – modellértékkel bír a 

népiség megőrzésért küzdő hazai német nemzetiségi mozgalom számára.521 Az UDV helyi 

szervezete ezért a későbbiek során is intenzíven foglalkozott a német kisebbséget ért 

sérelmekkel, mint például a soproni német nyelvű színjátszás elsorvasztása, a német kultúra 

visszaszorulása, a német származású értelmiség elmagyarosodása, a német nyelvű iskoláztatás 

megoldatlansága stb.522 A népiség megőrzésért folytatott „küzdelem” a húszas-harmincas 

években azonban csupán szerény eredményeket tudott felmutatni. Huber kanonok 1934-ben 

rezignáltan állapította meg, hogy a város lakosságának kb. 40%-át kitevő németségnek 

nincsen sem óvodája, sem iskolája, sem színháza.523 

A húszas évek végén megjelenő, majd a harmincas évek elejére egyre mélyülő és 

nyomasztóbbá váló gazdasági világválság katasztrofális hatással volt a trianoni 

megrázkódtatás után lassan konszolidálódó magyar gazdaságra. Ennek következtében a 

nyugat-magyarországi régió és Sopron nagy nehézségek árán stabilizált gazdasági helyzete is 

megingott. A válság egyaránt sújtotta a helyi mezőgazdaságot, amelynek termékeit az osztrák 

piacon egyre nehezebben lehetett értékesíteni, és a helyi ipart (például a téglagyárakat), mely 

                                                                                                                                                         
visszaszerzéséért. Huber kanonok alapító tagja volt a MNNE-nek és tagja volt annak elnökségének-
vezetőségének is. Noha az egyesület ún. konzervatív csoportjához tartozott, mindvégig kiállt a németség 
kisebbségi jogainak biztosításáért. Huber 1927–1937 között Sopron város felsőházi póttagja volt, valamint több 
német nyelvű napi- és hetilap felelős szerkesztőjeként is tevékenykedett. 
520 Medgyesi Schwartz Alfréd várospolitikus, az öntudatos soproni németség egyik meghatározó szellemi 
vezéreként több alkalommal is kiállt a német nemzeti kisebbség jogaiért. Foglalkozott a németség problémáival, 
a népcsoportot ért sérelmekkel. Ezzel kapcsolatban 1922-ben és 1927-ben két memorandumot is szerkesztett, 
amelyekben a kifogások felvetése mellett a megoldási javaslatait is felvázolta.  
521 Tóth I. 2006. 146. 
522 Stöckert 2006. 399-400. A soproni gazdapolgárok és a környékbeli német parasztok nem kis 
elégedetlenségére a német nyelvű szőlész–borász szakképzést, illetve mezőgazdasági tanfolyamot például csak 
1929/30-ban sikerült beindítani, éppen akkorra, amikor a gazdasági világválság az addig legnagyobb 
felvevőpiacnak számító Ausztriát is elérte. 
523 Tóth I. 2006. 147. 
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szintén értékesítési problémákkal küzdött. Sopronban megnőtt a munkanélküliek száma, a 

piacok elveszni látszottak, a határforgalom és a kereskedelmi kapcsolatok a mélypontra 

süllyedtek. Sopron „oly rettenetes válsággal küzd, hogy minden pillanatban a teljes 

összeomlástól kell tartani” – írta Thurner Mihály polgármester.524 

A részben a nagy gazdasági világválság következtében mind a nemzetközi porondon, 

mind Magyarországon végbemenő társadalmi és politikai átrendeződések hatására a 

harmincas évekre Sopronban is kiéleződtek a nemzetiségi ellentétek. A soproni és a Sopron 

környéki németség problematikájával már a húszas évektől intenzíven foglalkoztak a német 

birodalmi népiségi szervezetek, mint például a Verein (1933-tól Volksbund) für das 

Deutschtum im Ausland (VDA). Bizonyos osztrák körök is folyamatosan napirenden tartották 

nem csupán a helyi németség, hanem a város és környéke hovatartozásának a kérdést is. A 

külpolitikailag mindinkább aktivizálódó náci Németország fellépése e tekintetben is minőségi 

változást hozott: a határ nyugati oldalán felerősödtek az 1921/22-es területrendezés 

módosítását követelő hangok. Az NSDAP burgenlandi szervezete például mind nyíltabban 

kardoskodott Kőszeg és Sopron elcsatolása mellett.525 

Az egyre agresszívabbá váló, mind nyilvánvalóbban expanzióra törekvő 

nemzetiszocialista Németország külpolitikája, valamint a nácik fokozódó tevékenysége 

Ausztriában a magyar nacionalizmus erősödését vonta maga után a nyugati határszélen. Az 

államhatalom képviselői, a város vezetősége és a helyi elit a térség geopolitikai–geostratégiai 

helyzetéből kifolyólag erősen tartott attól, hogy Sopron és vidéke a német imperializmus 

áldozatává válik. Különösen, hogy egy esetleges annexióhoz a város és környékének etnikai 

összetétele kellő legitimációs alappal szolgált volna.  

Sopronban a korszakban mindvégig jelen lévő, nem csupán „hazafias”, hanem 

nacionalista, sőt soviniszta nézeteket valló–hangoztató szervezetek és csoportok eszköztára a 

vélt vagy valós „germán” fenyegetés árnyékában mindinkább német-, illetve náciellenes 

elemekkel bővült. A magyar nacionalista törekvések szószólói nem tettek különbséget a helyi 

német kisebbség jogos nemzetiségi igényei–követelései, illetve a kívülről jövő, ténylegesen 

„pángermán” és irredenta ambíciók között. Emiatt a nemzetiszocialista–pángermán eszmék 

letéteményesének, illojális, hazafiatlan, „centripetális” elemként látták-láttatták a város és 

vidéke német lakosságát. A mind agresszívabban fellépő Harmadik Birodalom árnyékában 

fokozódott a Sopronban és környékén élő németség felé irányuló politikai nyomás, 

erőtejesebbé és erőszakosabbá vált az asszimilációs presszió. A homogenizációs politika 

                                                 
524 Idézi Tóth I. 2006. 170-171. A problematikához lásd uo. 129., 169-173. 
525 Uo. 135-136., 178-181. 
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azonban a vártnál éppen ellentétes hatást eredményezett: a magát létében fenyegetve érző 

(helyi) németség részben elidegenedett a magyar társadalomtól és állameszménytől, és – 

Németországtól remélve védelmet – egyre fogékonyabbá vált a német népcsoport–

népközösség gondolata, illetve a szelektíven értelmezett nemzetiszocialista ideológia iránt. 

Az 1934 júniusában Sopronba látogató Gömbös Gyula miniszterelnök kijelentette, 

hogy csak olyan kisebbségi vezért ismer el, akit a törvények jogosítanak fel erre, ez pedig 

nem más, mint a magyar miniszterelnök.526 A Sopront „erős, bevehetetlen nyugati magyar 

végvárrá” fejlesztésén munkálkodó csoportok céljaik elérése érdekében instrumentalizálták az 

ifjúságot is. Eszközként használták fel a harcra nevelő és nacionalista szellemiségben 

szocializáló leventemozgalmat, valamint a már az 1921-es népszavazás idején is kulcsszerepet 

játszó főiskolai ifjúságot.527 E tevékenységhez és folyamathoz kézséggel asszisztált a magyar 

nyelvű helyi kormánypárti és jobboldali sajtó, amely már a húszas évek elejétől kezdve 

rendszeres kirohanásokat intézett a soproni németség ellen. Az Ödenburger Zeitung 1934-ben 

újra a támadások kereszttüzébe került, ezúttal a hitleri politika propagálásával és német 

érdekek támogatásával vádolták meg a német nyelvű sajtóorgánumot.528 A főiskola hallgatói 

pedig a lap címének Soproner Zeitung-ra történő magyarosítását követelték. 

Sokszor nem is a soproni németség megnyilvánulásai, hanem annak puszta léte is 

frusztrálta a helyi politikusokat és a társadalmat.529 A harmincas évekre mind erősebbé vált a 

félelem, hogy a „germán óriás” pusztán az etnikai összetétel ürügyén annektálja a várost és a 

környékét. A felfokozott légkörben a Sopron Vármegye című lap szerkesztője, Parragi 

György530 1934-ben a „német veszélyre” figyelmeztető röplapot adott ki „Veszélyben a 

                                                 
526 Tóth I. 2004. 12. 
527 A bánya- és erdőmérnök hallgatók igyekeztek leszámolni az egykori selmecbányai intézmény német és latin 
gyökerű akadémai tradícióival is. „A főiskola hagyományaiból ki kell gyomlálni minden idegenséget, és színtiszta 
magyarrá kell azokat átformálni. (…) Szerte a világon a faji és nemzeti megtisztulás zajlik. (…) Nekünk sajnos 
több a tisztítani valónk és örömmel látjuk, hogy a faji eszme nálunk is diadalmasan tör előre. (…)” – 
kommentálta a zajló folyamatokat a Soproni Hírlap 1934. május 6-ai száma. Idézi Tóth I. 2004. 12. 
528 Stöckert 2006. 400.  
529 Tóth I. 2006. 183. 
530 A pécs-bányatelepi bányászcsaládban született Parragi György (1902-1963) középiskolai tanulmányai 
befejezése után előbb a pécsi gombgyár alkalmazottja volt, majd újságíróként dolgozott egy helyi lapnál. A 
Tanácsköztársaság alatt vöröskatonaként szolgált. 1922-ben került Sopronba, ahol beiratkozott az erdőmérnöki 
karra, de tanulmányait nem fejezete be, mert állást kapott a Sopron Vármegye című újságnál. 1925-től mint a lap 
szerkesztője tevékenykedett. 1938-ban Budapestre költözött, ahol a Magyar Nemzet és a Mai Nap újságírója lett. 
1944-ben csatlakozott a Független Kisgazdapárthoz (FKGP). A német megszállás napján a Gestapo őrizetbe 
vette és mauthauseni koncentrációs táborba hurcolta, ahonnan 1945. május 5-én szabadult. Visszatérése után 
folytatta újságírói pályáját és a Magyar Nemzet főmunkatársaként dolgozott. 1945 nyarán az FKGP színeiben 
bekerült az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe, majd novemberben a Nemzetgyűlésbe is. 1947-ben kilépett az FKGP-
ből és az 1947. augusztusi választások előtt Balogh Istvánnal együtt megalapította a Független Magyar 
Demokrata Pártot, ahol az alelnöki tisztséget töltötte be. 1951 és 1958 között tagja volt az Elnöki Tanácsnak. 
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Dunántúl!” címmel.531 Parragi 1936-ban azzal nyomatékosította a szerinte reálisan fennálló 

pángermán veszélyt, hogy lapjában olyan térképekről tett említést, amelyek Sopront és a 

Dunántúl egy részét Magyarországtól elcsatolva ábrázolják, 1938-ban pedig újabb 

cikksorozatot közölt az erősödő „nagynémet” mozgalomról.532  

A magyarság számarányának növelése érdekében a harmincas években tovább folyt a 

magyar családok (elsősorban tisztek, közalkalmazottak és köztisztviselők, nyugdíjasok) 

Sopronba telepítése.533 Ezzel kapcsolatban egy 1936-os főispáni jelentés nem kis 

megelégedéssel jegyezte meg, hogy a magyarok száma a városban mintegy 25.000 főre, 

62,3%-os arányra emelkedett.534 A német etnikum arányának mesterséges visszaszorítása 

érdekében akadályozta meg a polgármester 1936-ban a várossal teljesen egybeépült, ám szinte 

csak németek által lakott Bánfalva Sopronnal történő közigazgatási egyesítését is.535  

Az 1938 márciusában végbement Anschluss következtében Magyarország a Harmadik 

Birodalom szomszédjává vált. Ez a fejlemény pedig a nyugati határszélen – ha lehet – még 

jobban felkorbácsolta az indulatokat.536 1938 márciusától Sopronban folyamatosan és 

rendszeresen keltek lábra különböző híresztelések, melyek szerint a Sopront és környékét a 

„Nagynémet Birodalom” előbb-utóbb annektálni fogja.537 A széles körben, Sopron határain 

túl is keringő „városi legendának” valóban volt reális alapja. 1939/40-ben, sőt még a 

                                                 
531 Soproni Világosság, 1946. április 23. Parragi ezen írása része volt a korabeli sajtóban zajló, a „német 
veszedelemről”, „germán expanzióról” folytatott társadalmi vitának, amely Illyés Gyula 1933-ban publikált 
„Pusztulás” című cikke nyomán lobbant fel. 
532 Tóth I. 2006. 178-179. 
533 Pfleger 1971. 80-81. 
534 Tóth I. 2004. 13. 
535 Holott a „község 2/3-ad része a városban dolgozik és a városból él. (…) Tulajdonképpen egyesíteni kellene 
vele, de ezt a város klerikális és polgári gondolkodású vezetősége megakadályozza, mert nem akarták, hogy a 
város lakossága evangélikusokkal, németekkel és prolikkal növekedjék” – írta Bánfalva evangélikus lelkésze, 
Pröhle Károly. Bánfalva német lakossága az első világháború végétől erős nemzeti öntudattal rendelkezett, 
amely főleg Scholtz Ödön evangélikus lelkész tevékenységének volt köszönhető, aki a „világháború után (…) 
nyíltan a németség mellett agitál” – jegyezte fel Pröhle. Bánfalva lakossága 1921-ben 81%-ban Ausztria, 19%-
ban Magyarország mellett szavazott (Pfleger 1971. 78.), és Pröhle szerint Scholtz hatására a harmincas években 
is erős maradt a községben a német mozgalom. Pröhle Károly: A sopronbánfalvi evangélikus egyházközség 
története a XX. század első felében (a továbbiakban: Pröhle). SEL Kézirat 25. 
536 Óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy a nemzetiségi kérdés kiéleződése következtében forrongó indulatok 
milyen mértékben és mélységben ragadták magukkal a helyi társadalom egészét, illetve mennyire tekinthetők 
egy kisebb, de annál hangosabb és a véleményformálás kizárólagosságára igényt tartó csoport 
megnyilvánulásának. Míg a források egy része – elsősorban természetesen a korabeli sajtó – az előbbi 
feltételezésre enged következtetni, addig néhány forrás az utóbbi hipotézist igazolja, és ezt támasztja alá egy 
kortárs visszaemlékezése is. Elmondása szerint Sopron, mint alapvetően konzervatív értékeket valló polgárváros 
megvetéssel tekintett a szélsőségesekre és „egyforma undorral tekintett mind a nácizmusra, mind a túlzott 
magyarkodásra”. Alpár Geysa visszaemlékezése. 
537 Lásd Vitári 2008. 520., Zielbauer 1984. 62. 1939 januárjában–februárjában például olyan hírek keringtek 
magyar kormánykörökben, hogy a Kárpátalja megszállására irányuló magyar katonai akció végrehajtása 
következtében német csapatok vonulnak be Sopronba és környékre. Bihl 1969. 22. 1939 nyarán arra vonatkozó 
információk futottak be a magyar külügyminisztériumba, hogy német támadás fenyegeti Sopront és vidékét. Bár 
az értesülés valóságtartalmát nem sikerült alátámasztani, a magyar államügyészség hazaárulás vádjával több 
személy ellen eljárást kezdeményezett. Tóth I. 2006. 203-206., 208. 
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későbbiekben is, bizonyos náci (elsősorban osztrák származású) pártfunkcionáriusok a 

nyugat-magyarországi határsávban a Német Birodalom javára foganatosítandó 

határkiigazításban gondolkodtak.538 A másik oldalon ugyanakkor a városi napilapok – a 

Soproni Hírlap és a Sopron Vármegye – Burgenland visszacsatolását követelték.539 A 

helyzetet tovább színesítette, hogy egy esetleges, a nyugati határsávban végrehajtandó 

magyar–német lakosságcseréről szóló híresztelések is lábra kaptak – szintén nem minden alap 

nélkül.540 

Felfokozott indulatok mellett zajlott le a városban az 1939 májusában megtartott 

országgyűlési választás. A kormányzó Magyar Élet Pártja (MÉP) jelöltjeként gróf Csáky 

István külügyminiszter szállt harcba a soproni mandátumért. Legfőbb ellenfele a nyilas párti 

színekben induló Vágó Pál volt. A helyi németség – mivel a nem sokkal korábban 

engedélyezett Volksbund Sopronban nem állít(hat)ott kormánypárti képviselőjelöltet541 – 

                                                 
538 A müncheni egyetem geográfus professzora és a náci geopolitika spiritus rectora, Karl Haushofer 
hagyatékában is fellelhető egy dokumentum a „korrekcióra szoruló” német–magyar határról. Tilkovszky 1978. 
50. A két legkidolgozottabb – bár soha meg nem valósított – határkorrekciós tervezet a végleges formájában 
1939-re (Alsó-Ausztria, Észak-Burgenland és dél-morva területek összevonásával) létrejött Reichsgau 
Niederdonau vezetőjének, Hugo Jury utasítására elkészített, „Der Anschluss Ödenburgs an das Deutsche Reich” 
(Sopronnak a Német Birodalomhoz csatolása), valamint a „Die Eingliederung des deutschen Westungarn in das 
Deutsche Reich” (Német Nyugat-Magyarország betagozódása a Német Birodalomba) című memorandumok 
voltak. A memorandumok tartalmát részletesen ismerteti Bihl 1969. 22-24. Egy 1942 végén Albrecht Haushofer 
(Karl Haushofer fia) által készített, a háború utáni Európára vonatkozó rendezési terv is a nyugat-magyarországi 
területeket érintő határkorrekciókat irányzott elő a Harmadik Birodalom javára, népiség- illetve 
közlekedéspolitikai indokokkal támasztva alá azokat. Tilkovszky 1978. 236. 
539 Pfleger 1971. 85-86. 
540 1939 júniusában – Otto von Erdmannsdorff, budapesti német követ május 23-ai javaslatára reagálva 
(Spannenberger 2005. 191-192.), Csáky István külügyminiszter javasolta Wilhelm Frick birodalmi 
belügyminiszternek a Sopron környéki falvak (Balf, Fertőboz, Harka, és Fertőrákos) mintegy 6.300 főnyi német 
lakosságának, illetve a Német Birodalomhoz tartozó Pozsonyligetfalu (Engerau) kb. hatezer főnyi magyar 
lakosságának kicserélését. A német birodalmi kormány 1939. október 2-án hivatalosan közölte a magyar 
kormányzattal, hogy nem támogatja a tervet. Bihl 1969. 22. Hitler 1939. október 6-án a Reichstagban elmondot 
beszédére reagálva a magyar kormány 1940. január 12-én az asszimiláció szempontjából menthetetlennek tűnő 
burgenlandi magyarság és a magyarországi németek közti azonos mértékű, önkéntes lakosságcserét ajánlott a 
német kormánynak (Tilkovszky 1978. 68-69.). A magyar fél ettől a tervezett akciótól közel 20.000 fő öntudatos 
német eltávolítását remélte, és bízott abban, hogy az akció demoralizálóan hat majd a németség mozgalmára is. 
(Érdekes – és nyilván nem véletlen – tény, hogy a Volksbund 1939/40 fordulóján szintén kb. 20.000 taggal 
rendelkezett.) Bár a német fél hajlott volna egy lakosságcserére, az elképzelés végül ott bukott meg, hogy amíg a 
magyar kormány elsősorban a nyugati határszélen élő németséget kívánta ily módon eltávolítani, addig 
Németország csak a kárpátaljai német kisebbség kicseréléséhez járult volna hozzá (Ungváry 2002. 734-735.). Az 
öntudatosabb nyugat-magyarországi németség elmagyarosítása ugyanis sokkal nehezebb feladatnak bizonyult 
volna, mint a kárpátaljaié. A német fél emellett azt is kifogásolta, hogy míg a birodalomba főleg „proletárok” 
érkeznének, addig Burgenlandból főleg gazdag parasztok települnének át. 
541 A Volksbund az 1939-es országgyűlési választáson három jelöltet indíthatott, valamennyit a kormánypárt 
színeiben. Bár a Bonyhádon induló Mühl Henrik győzedelmeskedni tudott a hivatalosan ellenzéki, ám a sajtó, a 
közigazgatási apparátus, valamint a helyi világi és egyházi elit teljes támogatását élvező kisgazdapárti Klein 
Antal felett, addig a mohácsi választókerületben Mischung Konrád vereséget szenvedett a nyilaspárti, de hasonló 
támogatást maga mögött tudó Keck Antallal szemben. Amennyiben Sopronban is a Volksbund indította volna a 
kormánypárti jelöltet, úgy – a mohácsi analógiára – a nyilasokkal szemben rá osztották volna a „hazafiatlan” és a 
„hazáruló” szerepét. Lásd Spannenberger 2005. 175-183. 
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azonban sem Csákyval, sem Vágival nem szimpatizált különösebben.542 Bár a Volksbund 

formálódó helyi szervezete kezdetben együttműködött a nyilaskeresztesekkel – nem kis 

fejtörést okozva a végül győzedelmeskedő kormánypártnak és jelöltjének – a viszony a 

kampányidőszakban megromlott.543 

Az Anschluss mindenesetre komoly hatással volt a helyi, illetve a környékbeli 

németségre is. „A német mozgalom a két világháború közt még általában párosult valamilyen 

hazafias érzéssel. Az 1938. évi osztrák Anschluss azonban lázba hozta a népet: mindenki 

Hitler bevonulását várta, hogy ezt a vidéket is Németországhoz csatolja” – értékelte a 

karnyújtásnyi távolságra került Harmadik Birodalomnak a határ túloldaláig érő befolyását 

Bánfalva evangélikus lelkésze.544 Az egyre éleződő kisebbségi kérdés megoldására alternatív 

megoldási javaslatok születtek: a MÉP helyi szervezetének egyik aktivistája, Gacs János még 

az 1939-es választások előtt egy memorandumot juttatott el a magyar miniszterelnöknek, 

amelyben a „német gyűrűbe” foglalt város magyarosításának kérdésével foglalkozott. Az 

emlékiratban már megfogalmazódott egy átfogó telepítési akció gondolata, amely a német 

őslakosok ki-, és megbízható magyar földművesek letelepítését irányozta elő Sopronban és 

környékén.545 

Mindenesetre az 1938-as esztendő vízválasztónak bizonyult a város és környéke 

életében a nemzetiségek viszonyának további alakulása szempontjából. „Egészen addig béke 

és jó viszony volt Sopronban a zsidók, a magyarok és a németek között, amíg be nem vonultak 

a németek Bécsbe, és Hitler nyüzsögni kezdett: akkor minden megváltozott. Szétszakadt 

Sopron” – mondja egy visszaemlékező.546 

 

5.1.2.   Sopron és a soproni németség a második világháború viharában 
 
A Volksbund der Deutschen in Ungarn (VDU) 1939. július 1-jén tartotta soproni alakuló 

gyűlését.547 A közgyűlés a helyi szervezet elnökévé Bruckner Gottliebot, alelnökévé Kasztner 

Károlyt választotta. A Volksbund országos vezetősége különleges jelentőséget tulajdonított a 

VDU soproni szervezetének. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az alakuló 
                                                 
542 Tóth I. 2006. 209. 
543 Uo. 210. A Volksbund és a Nyilaskeresztes Párt viszonyának alakulását országos szinten tárgyalja 
Spannenberger 2005. 200-206. 
544 Pröhle. SEL Kézirat 25. 
545 Tóth I. 2004. 17. Ez szinte szó szerint egybevágott az 1945 májusában felállított Népgondozó Hivatal 
elképzeléseivel, illetve az 1945–48 között Sopronban és környékén megvalósított telepítési, földreform- és 
nemzeti homogenizációs programmal. 
546 Gangl János visszaemlékezése. Idézi Stöckert 2006. 401. 
547 SL XXIV.1. Soproni Kitelepítési és Telepítési Bizottság (a továbbiakban: SKTB) iratai. 29.d. Korabeli 
bizalmas jelentések szerint már 1939 kora tavaszán javában zajlott a soproni helyi csoport megszervezése, a 
szervezeti struktúra kiépítése és az alakuló ülés előkészítése. Tóth I. 2006.209. 



 155 

közgyűlésen részt vett Basch Ferenc országos elnök, Goldschmidt György elnökhelyettes és 

Albert Miksa főtitkár, akik személyesen vállalták a helyi szervezet képviseletét a VDU 

budapesti központjában is.548 A Volksbund országos vezetői olyannyira bíztak a soproni helyi 

szervezetben, hogy 1939 nyarán a Reichsjugendführung stuttgarti ülésén a várost ajánlották a 

nyugat-magyarországi, az egykori burgenlandi, valamint a szlovákiai határ menti németség 

(Grenzlanddeutschtum) tervezett nagyszabású seregszemléjének és találkozójának 

helyszínéül.549 

A soproni VDU szervezet központja először a Balfi utcában, az ún. Steiner-házban 

volt, majd Kossuth Lajos utcai „Deutsches Hausba” (Német Ház) tette át székhelyét. A Német 

Ház – az épületet egyébként 1945-től a politikai rendőrség használta550 – szemtanúk állítása 

szerint „állandóan föl volt lobogózva (…), minden második ablaknál kilógattak egy hosszú 

fekete zászlót, rajta horogkereszttel.”551 A VDU által birtokolt épületéből nem pusztán a helyi 

csoport életét irányították, a ház adott otthont a Volksbund Nyugat-Magyarországi Területi 

Vezetőségének (Gebietsführung Westungarn) is.552  

A VDU kezdetben nagy népszerűségnek örvendett a helyi németség körében, hiszen a 

szervezetben látták érdekeik és kisebbségvédelmi törekvéseik hatékony képviselőjét. A 

soproni volksbundisták létszámára vonatkozó számadatok eltérőek, illetve pontatlanok. Egy, a 

helyi VDU-vezetők és a főispán között 1940 novemberében folytatott megbeszélésből az 

derült ki, hogy a Volksbund Sopron megyében mintegy 10.000 taggal rendelkezett, amelyből 

5.600 fő Sopron városában élt.553 Egy 1941 decemberében készült rendőrségi összesítő szerint 

                                                 
548 Flach 1968. 20. 
549 Tóth I. 2006. 209. Sopron a magyarországi németség ifjúsági szervezete, a Deutsche Jugend (DJ) 
szempontjából is jelentőséggel bírt. 1941 tavaszán – még a DJ hivatalos megalapítása előtt – például testedzéssel 
egybekötött járási ifjúsági tanfolyamot tartottak a városban (Vitári 2008. 470.). Sopron 1942-ben a DJ Nyugat-
Magyarországi (Westungarn) területi egységének a központja lett (i.m. 508.). A hatóságok természetesen 
állandóan figyelemmel kísérték a DJ tevékenységét. Ez gyakran a tettlegességig is fajuló igazoltatásokban és 
házkutatásokban mutatkozott meg (i.m. 477.).  
550 Krisch 2006. 24. A Kossuth Lajos utcai VDU központban tárolt dokumentumok 1945-ben nagyrészt 
megsemmisültek. A Vörös Hadsereg egységei által egy-egy napos robotra igénybe vett soproniakkal hordatták 
össze az épületben található könyveket, iratokat fényképeket, majd az udvaron elégették őket. Pál László 
visszaemlékezése. 
551 Bruckner Nándor visszaemlékezése. Idézi Stöckert 2006. 401. Az épületről 1941 tavaszán egy soproni 
bányamérnök hallgató eltávolította a horogkeresztes táblát. Hiller 1970b. 22. 
552 A VDU végleges területi struktúrája csupán 1941-ben, a délvidéki területek visszacsatolása után alakult ki, de 
kisebb módosításokra még ezt követően is sor került. A hat területi vezetőség a következő volt: Westungarn, 
Mitte, Donau-Drau, Ost, Batschka, Buchenwald. (A Sopron központtal irányított Gebiet Westungarn területébe 
1943-ban beolvadt a korábban önálló Gebiet Buchenwald.) A Nyugat-Magyarországi Területi Vezetőség 
irányítását 1941. október 13-án vette át a baranyai születésű fogorvos, Dr. Neun Henrik. Neun fennhatósága – 
aki 1941-től az egyetlen olyan VDU-területvezető volt, aki még a trianoni országhatárokon belülről származott – 
az egész észak- és nyugat-dunántúli térségre kiterjedt. Spannenberger 2005. 258. 
553 Zielbauer 1989. 15. 
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viszont a soproni VDU-tagok létszáma 4.976 fő volt.554 A főispán 1945. június 2-én kelt, a 

belügyminiszternek írt jelentése a volksbundisták számát „legalább 5-6.000-re” tette.555  

Bár tagadhatatlanul voltak olyanok, akik nyíltan vállalták náci-szimpátiájukat, és 

néhányan olykor magyarellenes kirohanásokra is ragadtatták magukat, a tagság döntő 

hányada nem azért lépett be a VDU-ba, mert teljes mértékben azonosította magát a 

nemzetiszocialista ideológiával. Sokan úgy látták, hogy nemzetiségi törekvéseiknek egyedül a 

Volksbund képes érvényt szerezni, amely többek között valóban megszervezte Sopronban az 

évek óta hiába kért–követelt tisztán német nyelvű oktatást. A VDU 1941 szeptemberében 

elemi iskolát nyitott Sopronban, ahol az 1943/44-es tanévben a 7 főből álló tantestület 271 

diákot oktatott.556 Ekkor indult meg a Volksbund által fenntartott polgári iskolában is a 

tanítás, ahol 1944-ben az 5 fős tantestület 106 gyermeket oktatásáért volt felelős.557 

Nem voltak elhanyagolhatók a gazdasági és szociális aspektusok sem, amelyek 

egyeseket szintén a belépésre csábítottak. „A Volksbund 1941-42-ben élte virágkorát. 

Egyébként (…) a nagy többség nem éppen lelkesedésből lépett be” – jegyezte fel Pröhle 

Károly bánfalvi evangélikus lelkész. Mint írja, a legtöbben nem ideológiai meggyőződésből, 

hanem pragmatikus szempontokat mérlegelve váltak a VDU tagjává. „A munkásság szociális 

nyomorát szűk látókörrel kisebbségi elnyomásnak érezték. Vele szemben ott látták a hitleri 

Németország szociális újításait, mely a mi viszonyainkhoz képest lényegesen jobb megélhetést 

biztosított a munkásságnak. Sokszor pedig az volt az egyetlen oka a Volksbundba lépésnek, 

hogy csak így kapták meg a deviza-engedélyt ahhoz, hogy külföldi keresetüket családjuknak 

beutalhassák. Mindezek fölött pedig ott állt az a fenyegetés: ’Ha Hitler jön…’.”558  

Hasonlóan differenciált képet fest Ziermann Lajos, a soproni gyülekezet esperes-

lelkésze: „a nyugat-magyarországi németség nagy része mindig nemzethű volt. Ha az utóbbi 

időben megcsúszott, úgy azt (…) a végtelen szorgalmú, munkás népünk teljes politikai 

járatlanságának és tudatlanságának kell tulajdonítanunk. Kékgálicot [a szőlők 

permetezéséhez használt rézgálic – G. G.], szőlőkarót, a cefrének jobb áron való átvételét, 
                                                 
554 Uő. 1984. 63. 
555 SL XXI.1.a. Sopron Megye és Sopron Város Főispánjának iratai. Elnöki iratok (a továbbiakban: Főispáni 
elnöki iratok). 1.d. Sopron vármegye és Sopron szab. kir. thj. város Főispánjának jelentése 1945. május hó. A 
soproni VDU-szervezet számos értékes dokumentuma 1945 áprilisában megsemmisült. Ekkor ugyanis a Vörös 
Hadsereg egységei a Kossuth Lajos utcai épületet feldúlták és az iratok egy részét – köztük a 
tagnyilvántartásokat és a belépési nyilatkozatokat is – nemes egyszerűséggel a latrinába szórták. Később Házi 
Jenő, Sopron főlevéltárosa végezte el a még használható dokumentumok összegyűjtését és megtisztítását. Lásd 
Új Sopron, 1946. február 23. 
556 Zielbauer 1989. 20.  
557 Uo. 20., Pfleger 1971. 84-85. A VDU iskolái ellen viszont jelentős ellenállást fejtett ki a magyar érzelmű 
katolikus papság és tanítóság, de hevesen ágáltak ellenük az evangélikus egyház lelkészei és pedagógusai is 
(Zielbauer 1989. 20-21.). 
558 Pröhle. SEL Kézirat 25. 
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stb-t ígértek nekik a volksbundista agitátorok”.559 Mások olcsó műtrágyáért, határátlépési 

engedélyért – mivel a csupán 5 km-re lévő Harmadik Birodalomba jártak át dolgozni – írták 

alá a belépési nyilatkozatot, sőt olyanok is voltak, akik tudtukon és akaratukon kívül, például 

egy naptár átvételével, vagy egy kulturális rendezvény meglátogatásával létesítettek 

(egyébként telesen fiktív) VDU-tagságot.560 „Szerveztek a gyerekeknek mesedélutánt, 

különféle összejöveteleket, énekelhettek a kórusban is. Az egyszerű emberek is elmehettek oda, 

színdarabokat néztek, nem a Hitler miatt mentek” – állítja egy szemtanú.561 

A többségében konzervatív nézeteket valló és a szélsőséges eszmék iránt egyáltalán 

nem lelkesedő, magukat inkább németül beszélő magyar állampolgároknak tekintő562 soproni 

német polgárok tehát a Volksbundban, főleg annak kezdeti időszakában, az etnikai identitásuk 

megőrzését biztosító, a fenyegető asszimilációval szembeni védőernyőt jelentő társadalmi–

kulturális egyesületet látták. Az ahhoz való csatlakozást pedig jellemzően nem ideológiai 

okok, hanem elsősorban művelődési, identitás- és anyanyelv-megőrzési szempontok, illetve 

anyagi megfontolások, remélt gazdasági előnyök és egyéb pragmatikus szempontok 

motiválták. Azt, hogy a szülőföldjükhöz ragaszkodó soproni németek helyben kívánták 

megőrizni etnikai önazonosságukat mi sem bizonyítja jobban, hogy 1939 őszén, a „Heim ins 

Reich” akció meghirdetését követően a birodalomba történő áttelepítéstől való félelem miatt 

szinte megbénult a VDU helyi csoportjának működése.563 

A Volksbundnak a helyi szervezet tevékenységét adminisztratív–bürokratikus 

eszközökkel folyamatosan akadályozó városi és vármegyei vezetéssel, illetve a 

közigazgatási–hivatali apparátussal továbbra is meg kellett vívnia napi küzdelmeit.564 

Mindenesetre a helyi VDU csoport a háború előrehaladtával egyre radikalizálódó 

tevékenysége és propagandamunkája tovább élezte a város magyar és német lakosságának 

amúgy is feszült viszonyát. Ehhez az is hozzájárult, hogy a Volksbund soproni prominensei 

szoros kapcsolatokat ápoltak az NSDAP Gau Niederdonau vezetésével, és magukévá tették (a 

VDU országos vezetőinek határozott elutasítása ellenére) az általuk kidolgozott Sopron, 

                                                 
559 Ziermann Lajos: A soproni kitelepítés (a továbbiakban: Ziermann: Kitelepítés…). SEL Kézirat 32. Ziermann 
Lajos önéletrajza és munkássága. 
560 Krisch 2009a. 97. 
561 Fenyvesi Jánosné szül. Hotz Terézia visszaemlékezése. Idézi Krisch 2006c. 419. A soproni VDU szervezet 
tevékenységéhez lásd még a kissé elnagyolt és egyoldalú munkát Hiller – Németh 1978. 5-25. 
562 Ezt bizalmas jelentéseikban a németséggel szemben gyakran elfogult informátorok is kénytelenek voltak 
elismerni. Tóth I. 2006. 210. 
563 Uo. 212. 
564 Stöckert 2006. 402-405. 
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illetve a nyugati határsáv Német Birodalomhoz történő csatolásának a – fentebb ismertetett – 

koncepcióját.565 

1940 augusztusától a bécsi népcsoportegyezmény aláírását követően, az eredetileg 

disszimilációs programot hirdető, emancipációs kisebbségi egyesületnek indult szervezet 

egyre inkább a Harmadik Birodalom érdekeit kiszolgáló nemzetiszocialista népcsoporttá vált, 

amely nyilvános megjelenései során mind többször élt a náciktól kölcsönzött külsőségekkel, 

ami riasztóan hatott a város magyar lakosságára.566 A halmozódó feszültségnek kézzelfogható 

megnyilvánulásai is voltak. Ilyen volt többek között, amikor 1941 áprilisában a Jugoszlávia 

elleni katonai akcióra készülő német haderő felvonulási terepként igénybe vette 

Magyarország területét. Sopronban, ahol elsőként jelentek meg a birodalmi csapatok, a VDU 

hívei jórészt kitörő lelkesedéssel fogadták és szívélyesen üdvözölték a Wehrmacht alakulatait. 

Az ellentüntető főiskolások viszont fújozással, füttykoncerttel illették az átvonuló német 

hadsereg üdvözlésére összesereglett volksbundistákat és szimpatizánsokat.567 Hasonló 

eseményre került sor 1942 márciusában a Waffen–SS toborzó akciójának végrehajtása során. 

Ekkor a soproni főiskolások ismét ellendemonstrációt szerveztek a propagandamunkát végző 

VDU, illetve az önként jelentkezők (zömében Volksbund-tagok) ellen.568 Ekkorra azonban a 

Volksbund elleni megnyilvánulások már mindinkább összekapcsolódtak a német- és 

náciellenes, illetve a magyar függetlenségi küzdelmekkel. 

Hiba volna azonban egyrészt a helyi németség és az ún. „volksbundisták” közé 

egyenlőségjelet tenni, másrészt a „volksbundistaként” emlegetett VDU-tagok és 

szimpatizánsok csoportját egységes, homogén alakulatként láttatni. A korabeli források 

ugyanis megosztottságról és konfliktusokról számolnak be. Jó példa a fennálló helyzetre a 

soproni németség zömét, 1941-ben 10.865 főt569 tömörítő evangélikus egyházközség, amely 

politikai és nemzeti szempontból is jelentősen polarizálódott és amelyen belül ekkor 

jelentősek voltak az ellentétek.  

                                                 
565 Tóth I. 2006. 213. 
566 „A soproni Volksbund második évében, különösen attól kezdve, hogy a Kossuth Lajos-utcai Deutsches Haus 
megszerzése a szervezet akcióképességét megalapozta, iskolák nyitása, ünnepségek, összejövetelek rendezését 
lehetővé tette, a soproni utcákon megkevesebedett a magyar szó, kipusztult a tört magyar beszéd s mind 
általánosabb lett, kivált a fiatalság körében, hogy a magyarul jól beszélők is egyszerűen letagadták nyelvünk 
ismeretét. Sopron után a vidéken is. (…) A népies soproni köszöntési formák helyett a Volksbund fiai-leányai a 
’Heil Hitlert’ vezették be, természetesen karlendítéssel. Napról-napra kezdett elidegenedni egymástól a két nép, 
feszélyezetté, óvatoskodóvá lett érintkezésük” – konstatálta utólag egy helyi lap. Új Sopron, 1945. július 10. 
567 Német jelentések szerint a magyar rendőrség távozásra szólította fel a VDU híveit és a németérzelmű 
tömeget, majd gumibotot is bevetett az oszlatás során. Több demonstrálót előállítottak és a kihallgatásuk során 
tettleg is bántalmaztak. Hiller 1970b. 22., Tilkovszky 1978. 145. 
568 Hiller 1970b. 22-25., Spannenberger 2005. 286. A tűntetés miatt Basch tiltakozott Kállay miniszterelnöknél, 
aki emiatt sokáig nem volt hajlandó személyesen fogadni a népcsoportvezetőt. Tilkovszky 1978. 189. 
569 Krisch 2009b. 109. Ugyanebben az évben 12.633 személy vallotta magát német anyanyelvűnek. 
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Az egyházközség vezetői – bár a lelkészek általában maguk is ragaszkodtak vallásuk 

német tradícióihoz, a német kultúrához, nyelvhez és írásbeliséghez – politikailag 

egyértelműen a magyarság, a hivatalos magyar politikai kurzus mellett foglalt állást.570 Ezért 

megpróbált mind a konventbe, mind a presbitériumba „magyarhű” tagokat delegálni, ami 

kiváltotta az öntudatos német hívek ellenállását – írta egy korbeli, a birodalmi szervek 

számára készült jelentés.571 Egy másik, szintén a német hatóságok részére írt bizalmas 

jelentés megállapította, hogy a korábban a legnagyobbnak számító német evangélikus 

gyülekezet mára az értelmiség hatására elmagyarosodik. Emiatt viszont mély ellentétek állnak 

fenn a gyülekezetben. Ziermann Lajos esperes-lelkész megpróbált közvetíteni a „magyar” és a 

„német” tudatú hívek között, de alapvetően ellenségesen viszonyult a népi német 

mozgalomhoz, emiatt az öntudatos német hívek körében igen népszerűtlen. Hanzmann Károly 

lelkész ingadozott a „magyar” és a „német” álláspont között, és hasonló véleményt képviselt, 

mint Ziermann esperes.572  

A helyzet 1940–41-ben az ún. evangélikus memorandum573 kapcsán vált különösen 

kiélezetté a soproni evangélikus gyülekezeten belül, amely többek között az 1557 óta fennálló 

Evangélikus Líceum német tannyelvű gimnáziummá való átalakítását irányozta elő. Az 

egyházközség vezetősége által szerkesztett gyülekezeti lap közölte Budaker Oszkár lelkész, 

1940. december 6-án, a kormányzó névnapja, valamint Ziermann esperes-lelkész, december 

                                                 
570 Tóth I. 2004. 10. 
571 Die Lage des deutschen evanelischen Kirchenvolkes in Ungarn (A német evangélikus egyházi nép helyzete 
Magyarországon). é.n. IDGL, Spiegel-Schmidt hagyatéka. 
572 Vertraulicher Bericht über die völkische Haltung der evangelischen Pfarrern in den deutschen Gemeinden in 
Ungarn (Bizalmas jelentés a magyarországi német községekben szolgáló evangélikus lelkészek népi 
beállítottságáról). é.n. IDGL, Spiegel-Schmidt hagyatéka. 
573 Az 1940. augusztus 30-án kihirdetett második bécsi döntés következtében Magyarország visszakapta a 
Trianonban Romániának ítélt Észak-Erdélyt és a Székelyföldet (ugyanezen a napon írták alá a magyar–német 
kisebbségi megállapodást, más néven a bécsi népcsoportegyezményt is). A visszatért területeken élő mintegy 
47.000 evangélikus erdélyi szász, pontosabban az Erdélyi Szász Evangélikus Egyháznak a visszacsatolt 
területeken fekvő német gyülekezetei 1940. szeptember 3-án önálló német vezéresperességet alakítottak, élén Dr. 
Karl Molitoris besztercei esperessel, akit püspöki jogkörrel ruháztak fel. A szász evangélikus egyház által 
fenntartott iskolákban német nyelvű oktatást írtak elő. Ez a fejlemény a trianoni Magyarország területen élő 
evangélikus németeket is egy önálló német egyházi közigazgatás megteremtésére sarkallta. Ennek szellemében 
született meg az 1940. november 4-én Kapi Béla dunántúli püspöknek átnyújtott „Memorandum evangélikus 
német gyülekezeteink égető kérdéseinek megoldásáról” című dokumentum. (Az ún. „Német Memorandummal” 
kapcsolatban lásd Harmati 2009, Spannenberger 2005. 233. és Tilkovszky 1978. 118-121. A memorandum teljes 
szövegét lásd IDGL, Spiegel-Schmidt hagyatéka.) A memorandumot megfogalmazó Spiegel-Schmidt Frigyes 
(Spiegel-Schmidt szerepével, valamit a memorandum megszületésének és utóéletének körülményeivel 
kapcsolatban lásd IDGL, Spiegel-Schmidt hagyatéka), illetve aláírói (köztük Scholtz Ödön ny. esperes, volt 
ágfalvi és sopronbánfalvi lelkész) az evangélikus német egyházközségek – szász mintára – három német 
egyházmegyébe (nyugat-magyarországi, dél-dunántúli, Budapest környéki) való tömörülését, és ezen 
egyházmegyék egy különálló német egyházkerületben való egyesítését irányozták elő. Szorgalmazták továbbá a 
soproni evangélikus líceum vagy a bonyhádi evangélikus gimnázium német evangélikus középiskolává történő 
átalakítását. A memorandum végül a Magyarországi Evangélikus Egyház vezetősége, illetve számos lelkész és 
egyházi tisztségviselő (köztük jó néhány német származású személy) ellenállása miatt nem érte el kitűzött céljait. 
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14-én, a népszavazás évfordulója alkalmából tartott igehirdetését.574 Ezekben az egyházi 

vezetők egyértelműen a magyarság, a hivatalos magyar kormánypolitika mellett foglaltak 

állást.  

Ziermann Lajos egyébként külön is felszólalt a memorandum tartalma, illetve annak 

megfogalmazói ellen. Az esperes ebben a dokumentumban a VDU ellen is élesen kirohant, 

egyben érdekes adalékokkal is szolgált a szervezet helyi csoportjának tevékenységével 

kapcsolatban: „[A memorandum aláíróinak – G. G.] volksbundista társai vertek faji és 

társadalmi osztályéket a soproni egyházközség tagjai közé. Ők atomizálják, ők bontják 

elmeire a gyülekezetet. (…) a volksbundista főkorifeusok azelőtt sem jártak templomba és nem 

törődtek az egyházzal és most se. De igen is, most törődnek vele, segítik zülleszteni és 

sajnálattal állapítom meg, hogy (…) tüntetésszerűen távolmaradnak (sic!) a templomtól, 

egyháztól, iskolától (…). Nem kell nékik a német kultúra legelemibb eszköze, az evangélikus 

templom, az evangélikus iskola, az evangélikus óvoda, Luther bibliája, (…) sőt még a Spiegel-

Schmidt által szerkesztett lap [a Wehr und Waffe című német nyelvű evangélikus lap – G. G.] 

(…) sem. (…) Ebben a Volksbundban olyan tagok visznek szerepet, akiket 1919-ben a saját 

szememmel láttam a vörös katonák között”.575 Az esperes azért is támadta hevesen a 

Volksbundot, mert az általa fenntartott német nyelvű elemi (majd 1943-tól a polgári) iskola 

konkurenciát teremtett az evangélikus gyülekezet oktatási intézményei, különösen a líceum 

számára.576 Az 1944/45-ös tanévben egyébként 551 diák iratkozott be az evangélikus 

népiskolába, a VDU elemi iskolájának 211, polgári iskolájának pedig 61 evangélikus vallású 

tanulója volt.577 Bár a hívek többsége továbbra is a lutheránus intézménybe járatta gyermekét, 

az adat jelzi, hogy a Volksbund oktatási intézményei is népszerűek voltak, ami egyrészt az 

evangélikus gyülekezeten belüli mély megosztottságra, másrészt a hívek jelentős részének 

erős német öntudatára enged következtetni.578 A Volksbund tevékenysége következtében 

                                                 
574 Soproni Evangélikus Gyülekezeti Lap (Soproner Evangelisches Gemeindeblatt), 1940. december 31. 
575 Ziermann Lajos esperes-lelkész testvéri vélemény-nyilvánítása a memorandum „testvéri tanácsá”-ra (A 
továbbiakban: Ziermann: Memorandum…). SEL Kézirat 32. Ziermann Lajos önéletrajza és munkássága. 
576 Ziermann ezért hibáztatta az evangélikus tanítók egy részét is, mert mint írja, „egy része képes volt arra, hogy 
a négyszáz éves, mindenkor jóhírü (sic!) soproni evangélikus iskolánkat bomlasszák és gyermekeink egy 
tekintélyes részét /kb. 140/ elcsalták a Volksbund iskolába, amely semmiféle tekintetben sem versenyezhet a mi 
gyönyörű szép iskolánkkal, ahol németül jól tudó tantestület szorgalmasan és becsületesen elvégzi munkáját, 
úgyhogy a mi gyermekeink német tudás tekintetében bátran kiállják a versenyt a volksbundista iskola 
gyermekeivel”. Az esperes a VDU tanintézményét látogató diákok magaviseletét is kifogásolta: állítása szerint 
ott az egyik szünetben pl. „Kormányzó urunk és hitvese képét (…) leakasztották a falról s megfordítva 
akasztották vissza.” Egy diák pedig egy ízben állítólag kijelentette, „hogy ha majd Hitler bejön, (…) akkor a 
magyarokból majd szalonnát vágunk”. Ziermann: Memorandum… SEL Kézirat 32.  
577 Lásd Kapi Béla, a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület püspökének levele Ziermann Lajos espereshez. Idézi 
Varga 2006. 55. 
578 Ziermann még 1944/45 fordulóján is a következőképpen jellemezte a kialakult helyzetet: „Az utolsó 
esztendőben a nemzetiségi kérdés nálunk is igen kiéleződött, éket vert a kétnyelvű gyülekezet hívei közé. (…) 
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tehát nem pusztán Sopron magyar és német lakosságának a viszonya éleződött ki, hanem az a 

németség körében is polarizálóan hatott. 

Az 1941-ben végrehajtott népszámlálás, amely az anyanyelv mellett a nemzetiségi 

hovatartozásra is rákérdezett, Sopronban is a kitelepítésről szóló híresztelések árnyékában 

zajlott le. A németajkú evangélikusok lapja, a Wehr und Waffe sajnálatát fejezte ki a 

népszámlálás körül lábra kapott rémhírekkel és az egyházközségekben kialakult nagy 

bizonytalansággal kapcsolatban. Egyben arra bíztatott, hogy aki németnek érzi magát, az 

bátran vállalja német nemzetiségét is, hiszen azok a hírek, hogy ezeket a személyeket a 

háború végén majd kitelepítik Németországba, nem igazak.579 A soproni evangélikus 

gyülekezet vezetői – a fentieknek némileg ellentmondóan – német anyanyelv és magyar 

nemzetiség bevallására bíztatták a híveket.580 Az 1941-es népszámlálás adatai szerint végül is 

Sopronban 12.633 fő vallotta magát német anyanyelvűnek és 7.698 személy német 

nemzetiségűnek.581  

A Waffen–SS kötelékeibe való első toborzás, illetve sorozás Sopron vármegyében 

1942 márciusának első napjaiban kezdődött meg. A soproni németség megosztott volt a 

birodalmi német haderőbe történő önkéntes jelentkezés kérdésével kapcsolatban is. A magyar 

állampolgárság elvesztése sokakat visszatartott a belépéstől. „Inkább a fiatalok léptek be az 

SS-be, lelkesek voltak, hogy majd ők megmutatják, hogyan is kell harcolni” – mondja egy 

kortárs.582 „1942–43 körül csúcsosodott ki a Volksbund népszerűsége, a korosztályomból, és 

az osztálytársaim közül sokan elmentek SS-nek. (…) Elszántak voltak és lelkesek” – erősíti 

meg egy másik szemtanú.583 „Főleg a fiatalság ment az SS-be, a háború végén azonban már 

vitték a tizenéveseket. A németek egy része ide húzott, a másik meg oda” – utal a a már 

említett polarizálódásra egy harmadik visszaemlékező.584  

Az 1942 tavaszán a Waffen–SS számára végrehajtott első toborzási akció 

eredményeképpen Sopron vármegyében a jelentkezők közül 521 főt, Sopron városában 254 

személyt találtak alkalmasnak, illetve ennyi volt a német katonai szolgálatra ténylegesen 

                                                                                                                                                         
Nekünk nem szabad megszakítanunk a német nép józan, becsületes és hívő tömegével való viszonyt. Nekünk itt 
Sopronban a legkevésbé szabad ezt tennünk. (…) Mi itt a németség és magyarság mezsgyéjén hídépítők vagyunk. 
Nekünk a német és magyar népet szívben és lélekben egymáshoz közelebb kell vinnünk”. Ziermann Lajos esperes 
jelentése az 1944/45. évről. Idézi Varga 2006. 55. 
579 Wehr und Waffe, 1941. február 2. 
580 Krisch 2009a. 97. 
581 Uo. 94. A város összlakossága a népszámlálási adatok szerint ekkor 42.255 fő volt. 
582 Bruckner Nándor visszaemlékezése. Idézi Stöckert 2006. 405. 
583 Gangl János visszaemlékezése. Uo. 405-406. 
584 Ley Imre visszaemlékezése. Uo. 406. 
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bevonultak száma.585 A Sopron megyei, valamint a Győr-Moson-Pozsony k.e.e. és a Vas 

megyei önkénteseket, összesen 937 főt, 1942. április 22-én szállították ki Sopronból a 

birodalomba. A besorozott fiatalok ünnepélyes búcsúztatásán kb. 5-6.000 fős tömeg vett részt 

a vasútállomáson.586  

A második Waffen–SS toborzási akciót a városban és környékén az 1943. május 17-én 

megtartott nagygyűlésen Dr. Neun Henrik,587 a VDU nyugat-magyarországi területi vezetője 

indította el.588 A nyár folyamán, a Volksbundnak a presszió határát súroló agitációja és 

propaganda-hadjárata mellett levezényelt akció során a soproni járásból 204 fő jelentkezett, 

köztük állítólag olyanok is, akik egyáltalán nem beszéltek németül.589  

Az 1944 folyamán a magyar csendőrség bevetésével levezényelt kényszersorozás, 

amely soproni hadköteles férfiak százait érintette, április 23-án vette kezdetét a városban.590 

Sokan próbáltak meg elszökni, de azokat, akiket a hatóságok a sorozóbizottság elé tudtak 

vezetni, az esetek döntő többségében elvitték „Muss–SS-nek”, vagyis kényszerítették őket a 

német katonai szolgálatra.591 Többeket tudtuk nélkül és akaratuk ellenére emeltek át magyar 

csapattestekből birodalmi német kötelékekbe.592 

Bár a Bonyhádról indult, a VDU politikájával szembehelyezkedő „Hűséggel a 

Hazához” (HH) elnevezésű mozgalom több forrás szerint Sopron megyébe is eljutott,593 nem 

találtunk adatot, illetve utalást arra vonatkozólag, hogy a Hűségmozgalom helyi csoportja 

Sopronban formálisan is megalakult volna. Azonban kétségtelen tény, hogy a város világi és 

                                                 
585 Zielbauer 1984. 63-64. Sopron környékéről még Balfról 42, Bánfalváról 66, Harkáról 32, Fertőrákosról 42, 
Ágfalváról 76 önkéntes vonult be a Waffen–SS kötelékeibe. A csendőrségi jelentések ugyanakkor ettől eltérő 
számokat közölnek: az állampolgársági törlések alapján 888 fő volt a vármegyében az 1942-ben önként 
jelentkezettek száma; Sopronból 234, Balfról 86, Bánfalváról 160, Harkáról 140, Fertőrákosról 130, Ágfalváról 
106, Kópházáról 26, Fertőbozról 6 önkéntes jelentkezett. Zielbauer 1989. 18.  
586 Hiller – Németh 1978. 15. Egy 1942 szeptemberében kelt belső SS-jelentés jelentés szerint a soproni 
tanítóképző intézetből azonnal kizárták azokat a hallgatókat, akik a Waffen–SS toborzáson önként megjelentek. 
Tilkovszky 1974. 68. 
587 Neun Henrik (1903-1974); orvos és kisebbségi politikus. A Baranya megyei Ágról származó Neun 
Bonyhádon végezte gimnáziumi tanulmányait, majd Budapesten lett orvostanhallgató. Itt került kapcsolatba a 
Sueviával, és ennek köszönhetően németországi ösztöndíjjakkal egy-egy szemesztert Freiburgban és Kielben is 
hallgathatott. 1934-ben Rajkára költözött, ahol orvosként praktizált, majd 1941-ben átköltözött Sopronba, ahol a 
VDU Nyugat-Magyarországi Területi Vezetőjeként tevékenykedett. Bár 1945 után a magyar hatóságok 15 évi 
kényszermunkára ítélték, 1947-ben sikerült Németország nyugati zónájába szöknie, ahol háláig élt. 
588 Hiller – Németh 1978. 21. 
589 Zielbauer 1989. 19. 
590 Hiller – Németh 1978. 21-22. 
591 A bevonuló idős soproni németek akasztófahumorral írták az őket szállító vagonra sajátságos soproni 
nyelvjárásban, hogy „Mie ojdi Offn, szájn Hitler szeini nejhi Woffn!” (Mi vén majmok vagyunk Hitler új 
fegyverei!) Idézi Hiller – Németh 1978. 22. 
592 „Az a Sopron vidéki német, (…) elmondta nekem, hogy akarata ellenére taszították ki a magyar hadseregből 
és adták át Hitlernek, hogy SS-katonává tegye” – jegyezte fel Szekfű Gyula. Idézi Fehér 1988. 166. 
593 Kolta – Solymár 1994. 137., Zielbauer 1989. 22. 
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egyházi elitjének–vezetőrétegének számos német származású személyisége a HH 

szellemiségével megegyező tevékenységet fejtett ki Sopronban a világháború éveiben.594 

Korabeli feljegyzések szerint az 1944. március 19-én bekövetkezett német megszállás 

során a városba érkezett birodalmi katonai egységeket Sopron „volksbundista érzelmű” 

lakossága kitörő lelkesedéssel fogadta: „Egész önkívületi állapotban sodródtak a sok ’Sieg 

Heil’ ordítozással… Undorító látvány volt, amint lelkendeztek és szinte bálványozták a 

felszabadítókat” – jellemezte a tömeg lelkiállapotát Hanzmann Károly evangélikus lelkész.595 

Ha e a szavakban van is némi túlzás, az mindenesetre igaz, hogy Sopron német lakossága és 

az itt állomásozó birodalmi csapatok között – már csak a közös nyelv miatt is – inkább 

korrekt volt a viszony. „Mi a Várkerületen laktunk, ott egy nagy garázs volt két 

javítóműhellyel. Egyszer német katonák jöttek be teherkocsikkal az udvarra. A katonákkal mi 

egészen bajtársi alapon beszéltünk. A tisztekkel is. Elbeszélgettünk velünk. Senkit nem 

bántottak, semmi rossz nem volt azokkal, semmi gonoszság. Ellentétben az oroszokkal, azok 

barbárok voltak mikor bejöttek, szó szerint” – mondja egy szemtanú.596 

1944 szeptemberétől a Vörös Hadsereg folyamatosan nyomult előre Magyarország 

területén, és szorította ki az országból a német csapatokat. Mivel a szovjet egységek a 

fővárost is egyre jobban megközelítették, 1944 novemberének elején a VDU vezetősége és 

hivatali apparátusa, Basch Ferenc népcsoportvezetővel együtt, Sopronba, a Kossuth Lajos 

utcai Német Házba tette át székhelyét.597  

1944. december 6. és 1945. március 4. között Sopron városát több pusztító erejű 

bombatámadás is érte. Különösen a december 6-ai és a március 4-ei bombázások voltak elemi 

erejűek, és jártak igen jelentős emberi és anyagi veszteséggel.598 A bombázások katasztrofális 

következményekkel jártak a városra nézve: „3.476 épület közül 440 tejesen elpusztult, a 

lakások 78%-a megsemmisült. Pályaudvarai, idegenforgalom szolgálatában álló intézményei, 

                                                 
594 Lásd Ziermann: Memorandum… SEL Kézirat 32. Ziermann Lajos önéletrajza és munkássága. 
595 Idézi Zielbauer 1989. 22. 
596 Pál László visszaemlékezése. Természetesen hangsúlyozni kell, hogy ez csak a német lakosság (egy részének) 
volt az élettapasztalata. 1944 tavaszától a Gestapo Sopronban is több embert üldözött, illetve letartóztatott és 
ebben az időszakban pusztult el a soproni zsidóság nagy része is. Ők nyilván teljesen más tapasztalatokról 
számolnának be erről az időről. 
597 Tilkovszky 1978. 347. Basch itt vette feleségül november 12-én a nála 22 évvel fiatalabb titkárnőjét, Schmidt 
Évát. November végén – december elején a Volksbund vezetősége mellett az 1944 októbere óta hatalmon lévő 
nyilasok által dominált „törvényhozás” is Sopronba költözött. Szálasi Ferenc a város szomszédságában fekvő 
Brennbergbányán ütötte fel főhadiszállását. A Törvényhozók Nemzeti Szövetsége 1944. december 1. és 1945. 
március 16. között ülésezett Sopronban. A nyilasok március végén hagyták el Sopront és környékét és távoztak 
nyugatra. 
598 „A Deák tér feldúlt temető képét mutatta. Romokba döntött házak, ablaktalan emeletek, erkélyekről rongyos 
zászlóként csüngő vaskorlátok. (…) A pályaudvar épületéből alig maradt valami. (…) Eljutottam az utca 
torkolatáig. (…) Attól kezdve minden ház romokban feküdt. (…) Mintha elátkozott házak közt, halott városban 
járnék” – jegyezte fel a decemberi pusztítás mértékét Kapi Gyula evangélikus püspök. Idézi Varga 2006. 54. 
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szállói vagy teljesen elpusztultak, vagy erősen megrongálódtak” – summázta a dologi károk 

mértékét utóbb egy helyi lap.599 Az erősen megrongálódott, illetve teljesen megsemmisült 

ingatlanok következtében kialakult ház- és lakáshiány a város egyik legégetőbb problémájává 

vált az elkövetkező években és az 1945 utáni telepítési akcióra is komoly befolyást gyakorolt. 

Annak ellenére, hogy a Volksdeutsche Mittelstelle (VoMi) parancsára600 a Volksbund 

vezetősége 1945. január 11-én elrendelte Győr, Moson, Sopron, Zala és Vas vármegyék 

német lakossága számára a három napon belüli evakuálást,601 Sopronban csak viszonylag 

kevesen engedelmeskedtek a kiürítési parancsnak. Annak, hogy a nyugat-magyarországi 

németség zöme helyben maradt, számos oka volt. A legtöbben ragaszkodtak a 

szülőföldjükhöz, az ősi családi birtokhoz, gazdasághoz és házhoz, nem volt meg bennük a 

birodalmi német öntudat és ugyanúgy idegen volt tőlük a nemzetiszocialista világnézetből 

fakadó vak engedelmesség. Kétségtelen tény továbbá, hogy a soproni németeket sem győzte 

meg az 1944 ősze óta a városon keresztül vonuló erdélyi és délvidéki „népi német társaik” 

végeláthatatlan sorokban vonuló viharvert szekérkaravánjainak demoralizáló látványa.602 

Ennek ellenére voltak olyan családok, melyek – főleg az orosz katonák tetteiről szóló 

rémhírek hatására – a visszavonuló magyar és német csapatokkal elhagyták Sopront, de ezek 

pontos száma a rendelkezésre álló források alapján nem rekonstruálható.603 A VDU 

vezetősége 1945. március 22–29. között604 hagyta el Sopront, és az ausztriai Attersee melletti 

Weyreggbe költözött.605 

A Vörös Hadsereg egységei 1945. március 31-én, nagyszombaton érték el Sopront. 

Április 1-jén, húsvétvasárnap, Bánfalvára is bevonultak az orosz csapatok. A szovjet katonák 

az első napokban–hetekben fosztogattak és garázdálkodtak a városban, illetve – nemzetiségi 

hovatartozástól függetlenül – erőszakoskodtak a lakossággal.606 Ugyanakkor a soproni 

                                                 
599 Soproni Világosság, 1947. március 24. 
600 Az evakuálás végrehajtásával megbízott Weibgen SS-ezredes (SS-Standartenführer), aki a VoMi áttelepítő-
különítményét vezette, Sopronban rendezte be főhadiszállását. Tilkovszky: SS-akció a délkelet-európai németség 
kiürítésére 1944. őszén. In: Tilkovszky 1997. 129. 
601 Tilkovszky 1978. 347. 
602 Pfleger 1971. 86. 
603 Tilkovszky 10-15 ezer főre teszi a Dunántúl Balatontól északra eső részéből a Német Birodalomba 
kitelepültek számát. Tilkovszky: SS-akció a délkelet-európai németség kiürítésére 1944. őszén. In: Tilkovszky 
1997. 130. A város mellett fekvő, szinte csak németajkúak által lakott Harka kész evakuálási tervvel 
rendelkezett, és a község lakosainak nagy része 1945. március 29-én szekereken és katonai járműveken el is 
hagyta otthonát. Stöckert 2006. 408. A Sopronból a front elől elmenekült családok sorsával kapcsolatban pars 
pro toto lásd Modrián Jánosné, szül. Röck Margit visszaemlékezését. Idézi Krisch 2006c. 423-425.  
604 Tilkovszky 1978. 353. 
605 Spannenberger 2005. 379. 
606 „A nyilaskeresztesek s a Gestapo (…) Sopronon keresztül éjjel-nappal vitték az ország vagyonát nyugat felé 
(…). Amit nem tudtak elvinni, elpusztították. Ami megmaradt, azt az oroszok (…) vitték és viszik el kelet felé. Úgy 
mondták, hogy három napi fosztogatást engedtek meg az orosz hadseregnek. Ez a három nap eddig már három, 
sőt négy hónapon túlterjedt. (…) Nagyszombaton esett el a város. Húsvét vasárnap már senki sem mert 
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németséget nem érintette – legalábbis nem tömeges mértékben – az akkoriban már lecsengett, 

az ország keletibb–dél-keletibb régióiban élő német sorstársaikat komolyan sújtó malenkij 

robot, vagyis a Szovjetunió munkatáboraiba irányuló kényszermigrációs jelenség. Itt a város 

németségére hamarosan más jellegű megpróbáltatások vártak… 

 

5.1.3.   A soproni németség helyzete 1945 nyarán 
 
A nyilasok és a nácik, illetve a magyar és német csapatok távozása, majd a Vörös Hadsereg 

egységeinek bevonulása után kaotikus napok és hetek köszöntöttek Sopronra. A helyzet 

viszonylag lassan konszolidálódott, az élet csak nehezen tért vissza a normális kerékvágásba. 

1945. április 20-án állt munkába Sopronban az új főispán, a Független Kisgazdapárt (FKGP) 

színeiben politizáló, helyismerettel – mint a kormányzat kinyújtott kezeként funkcionáló 

főispánok általában – egyáltalán nem rendelkező Dr. Hám Tibor.607  

A főispán hivatali idejének első hónapját összegző, a miniszterelnökhöz írt „szigorúan 

bizalmas” minősítésű jelentésében –– hosszasan taglalta a városban állomásozó szovjet 

csapatok viselkedését. Hám még május 18-án is azt jelentette, hogy a „fosztogatások és 

erőszakoskodások még ma is napirenden vannak”608 – megerősítve ezzel Ziermann esperes-

lelkész helyzetelemzését. A főispán szerint a bombázások miatt amúgy is lakáshiánnyal 

küszködő város 25 középületében rendeztek be orosz katonakórházat, amelynek betegei a 

lakosságot folyamatosan zaklatták. Ráadásul az oroszok a hullaházat is egy, a város 

központjában fekvő bérházban helyezték el, megnövelve ezáltal a járványveszélyt. Emellett a 

szovjet katonák szisztematikusan pusztították a főiskola értékes műszaki eszközeit, a bajt 

pedig csak tetézte, hogy az orosz városparancsnok, bizonyos Romanow alezredes, a főispán 

többszöri „erélyes fellépése és követelése” dacára sem mutatott semmiféle hajlandóságot a 

problémák megoldására.  

                                                                                                                                                         
templomba jönni. (…) Nagy gond volt az úrvacsorai bor. A gyülekezet bora (280 hl) ugyanis elveszett. A főispán 
és az orosz katonai parancsnokság révén sikerült 25 litert szereznünk. Halottunk meglehetősen sok van” – 
tudósított e napok eseményeiről a már többször idézett Ziermann esperes. Idézi Varga 2006. 55. és 57. 
607 A budapesti születésű, polgári foglalkozását tekintve orvos, gyakorló katolikus Hám Tibor (1914-1990) már a 
harmincas években egyik meghatározó tagja volt azoknak az ifjúsági reformmozgalmaknak, amelyek 
demokratikus változásokat, földreformot, általános titkos választásokat és az oligarchikus uralmi rendszer 
felszámolását tűzték ki célul. Hám 1943-ban megalapította a Teleki Pál Munkaközösséget, amelynek elnöke is 
volt. 1945-től az FKGP színeiben politizált, majd főtitkára lett a párt politikai bizottságának és nemzetgyűlési 
mandátumot is szerzett. Az 1947-es, kisgazda politikusok ellen irányuló koncepciós perben Hám a fővádlottak 
közt szerepelt. Letartóztatták, de nyolchónapos fogság után kiszabadult a börtönből majd 1948-ban az Egyesült 
Államokba távozott. Az amerikai magyar emigrációnak haláláig meghatározó személyisége volt. 
608 SL XXI.1.a. Főispáni elnöki iratok. 1.d. Sopron vármegye és Sopron szab. kir. thj. város Főispánjának 
bizalmas jelentése a magyar miniszterelnökhöz. 1945. május 18. 



 166 

A megyében és a városban tartózkodó nagyszámú orosz haderő miatt még egy hónap 

múlva is igen rossz volt a közbiztonság. Sopronban és környékén „sem személy, sem vagyon-

biztonság nincs” – jelentette Hám.609 A főispán hasonló megállapításokat tett a következő 

hónapokban is. Az emberek hangulata nyugtalan, a lakosság visszahúzódó és passzív volt, 

lakhelyét csak nehezen hagyta el, főleg, mert az oroszok még mindig vittek el közmunkára 

embereket.610 Bár a hivatalokban, a gyárakban és az üzemekben már megindult a munka, a 

normális élet csak nagyon lassan állt helyre, főleg a mezőgazdasági munkálatokban 

mutatkozott jelentős késés. 

Hám beszámolója szerint májusban budapesti kiküldöttek megalapították a pártok 

helyi szervezeteit. Elsőként a Kommunista Párt (MKP) városi csoportja alakult meg, azt 

követte a Szociáldemokrata Párt (SZDP), a Nemzeti Parasztpárt (NPP), majd az FKGP és a 

Polgári Demokrata Párt (PDP). A helyi pártszervezetek taglétszáma 50-100 fő körül 

mozgott. A rendőrség szervezése is folyamatban volt. Ám az államrendőrség politikai 

osztályának vezetőjét, bizonyos Vincze József nevű kommunistát az MKP még a Nemzeti 

Bizottság (NB), illetve a főispán jóváhagyása előtt kineveztette az orosz városparancsnokkal. 

A májusi főispáni jelentés külön fejezetet szentelt a németségnek, illetve – ahogyan 

Hám fogalmazott – a „volksbundistáknak”. E szerint Sopronban (ahol mintegy 5-6.000 VDU-

tag és szimpatizáns él) és környékén „hatalmas volksbund szigetek vannak. (…) a város körül 

elhelyezkedő 5, 6 község teljes egészében volksbundistákból áll”. Mivel ennyi ember 

internálása lehetetlen, a főispán szerint a kérdés csak kitelepítéssel oldható meg, méghozzá 

minél sürgősebben, mert a probléma „azonnali megoldása nem tűr halasztást”.611 Hám, aki 

minden bizonnyal maga is az országos és a helyi sajtóban ekkor már javában zajló 

németellenes propagandahadjárat hatása alatt állt, a kitelepítés után közvetlenül kellő számú 

magyar betelepítését javasolta – „legszívesebben áttelepülő székelyek (sic!), vagy csángókat 

                                                 
609 SL XXI.1.a. Főispáni elnöki iratok. 1.d. Sopron vármegye és Sopron szab. kir. thj. város Főispánjának 
jelentése 1945. május hó. 1945. június 2. A jelentés külön fejezetet szentelt az orosz haderő által okozott 
károknak. A dokumentum beszámolt arról, hogy az „oroszok” amellett, hogy nap rendszerességgel fosztogatják 
a magánlakásokat, a megye összes uradalmi épületét kifosztották, azok felszereléseit, állatállományát és 
raktárkészleteit hadizsákmány címén magukkal vitték. Komoly károk keletkeztek még a közhivatalok irat-, 
illetve a főiskola könyvtárállományában. Két példa a jelentésben hosszasan sorolt anyagi veszteségekre: május 
végéig Sopronból a szovjetek kb. 3-4.000 vagon gabonát és mintegy 30.000 hl bort szállítottak el. 
610 Ez a szintén robotnak hívott közmunka nem volt azonos a szovjet munkatáborokban több éves távollétet 
jelentő ún. „malenkij robottal”. Ebben az esetben az orosz katonák által reggelente összeszedett embereket egy-
egy napos munkára vették igénybe a városban és környékén. Sokakat dolgoztattak például a pályaudvarokon, 
ahol vagonokat kellett ki-, illetve berakodniuk, másokkal romokat takaríttattak. Az embereket esténként 
általában hazaengedték, majd másnap ismét igénybe vették őket. Pál László és Pál Lászlóné sz. Meződi Erzsébet 
visszaemlékezése. 
611 Figyelemre méltó a párhuzamosság: a magyar kormány csak néhány nappal korábban, 1945. május 26-án 
kérte szóbeli jegyzékben a Szovjetunió hozzájárulását ahhoz, hogy 200-250.000 németet az általuk megszállt 
németországi zónába telepíthessen. 
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látna a vármegye népe” –, hogy a németek birtoka ne álljon hosszabb ideig üresen, mert 

„azok kifosztása nem lenne megakadályozható”. A főispán arra is hangsúlyt fektetett, hogy a 

betelepítendők értsenek a szőlő- és gyümölcstermeléshez, hogy a környék mezőgazdasági 

kultúrája ne szenvedjen kárt a telepítések által. 

A főispán július 21-én kelt jelentésében612 egy új, a későbbiekben még több ízben 

visszatérő jelenségről tett említést a helyi németséggel kapcsolatban. „Sopronban és a Sopron 

környéki falvakban élő sváb lakosság általában csendes, de Ausztriából suttogó propaganda 

ütötte fel a fejét, melyszerint (sic!) Sopront Ausztriához csatolnák” – írta Hám a fentieket 

állító osztrák sajtóhírekről, illetve politikai nyilatkozatokról beszámolva. Ugyanakkor 

biztosította a belügyminisztert, hogy a „sváb kérdés végleges megoldására” vonatkozólag az 

új – a Magyar Közlöny július 1-jei számában közzétett 3.820/1945. M. E. sz. – rendelet 

szellemében sürgősen intézkedni fog. Augusztusban arra hivatkozva javasolta, illetve sürgette 

a németek mihamarabbi kitelepítését, hogy körükben „a potsdami konferencia határozatainak 

eredményeképpen nyugtalanság észlelhető”.613 Külön kitért a brennbergi bányászokra, ahol a 

munkások 70%-a volksbundista és 99%-a német nemzetiségű volt. Itt „magyar 

bányavidékekről (…) magyar bányász szakemberek” áthelyezését tartotta szükségesnek a 

termelés folytonosságának biztosítása érdekében.614 Hám arról is beszámolt, hogy a 

Népgondozó Hivatal (NH) ekkor kezdte meg működését a városban.615 

A főispán viszonya a soproni, illetve a Sopron környéki németséghez sajátos 

metamorfózison ment keresztül. Hám Tibor első hivatali napján még az összes németet át 

akarta hajtani a határ túloldalára,616 és első hivatali hónapjaiban – mint ahogy az a fent 

ismertetett jelentésekből is kiderül – még a kérdés radikális megoldását sürgette. Ennek 

érdekében – teljesen önhatalmúlag – 1945. május 10-én, saját hivatali apparátusán belül, a 

törvényhatóságok, a rendőrség, a Megyei Földbirtokrendező Tanács és a politikai pártok 

képviselőiből álló egy ún. „Telepítési Bizottságot” hozott létre különböző albizottságokkal 

                                                 
612 SL XXI.1.a. Főispáni elnöki iratok. 1.d. Július havi főispáni jelentés. 1945. július 21. 
613 SL XXI.1.a. Főispáni elnöki iratok. 1.d. Főispáni jelentés. 1945. augusztus 15. Hám Tibor ebben 
menetrendszerűen beszámolt a a térségben tartózkodó szovjet egységek káros tevékenységéről, akik részéről 
„még mindig elég nagy számban fordulnak elő kilengések”. 
614 A brennbergi bányászokat (a VDU egykori tagjait és a magukat 1941-ben német nemzetiségűnek vallókat is 
beleértve) végül az MKP közbenjárására kollektívan mentesítették a kitelepítés alól. Lásd Új Sopron, 1946. 
március 17. 
615 A főispán szeptemberben a közbiztonság további romlásáról számol be a belügyminiszternek: „egymásután 
fordulnak elő a megyében rablások, fosztogatások és gyilkosságok, valamint Sopron város területén (…) az esti 
órákban az utcán való járkálás nagy veszélyeket rejt magában”. A hónap elején, a kora esti órákban, a nyílt 
utcán két géppisztolyos orosz katona őt magát is kirabolta. Lásd SL XXI.1.a. Főispáni elnöki iratok. 1.d. 
Főispáni havi jelentés. 1945. szeptember 21. 
616 Stöckert 2006. 410. 
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(például „adatgyűjtő albizottság”).617 Sőt, május 13-án még egy telepítési biztost is kinevezett 

Horváth Lajos nagylózsi lakos személyében, aki 1945 júliusában Harka és Balf községekben 

(a tulajdonosaik által elhagyott, megüresedett házakba) megkezdte a telepítéseket (Harkán 

augusztus elejéig már mintegy 100 családot telepítettek le).618  

Hám emiatt konfliktusba került a német községeket érintő telepítések kizárólagos 

jogával rendelkező Népgondozó Hivatallal (NH), amely augusztus 1-jén felszólította a 

főispánt e tevékenységének azonnali megszűntetésére.619 A felszólításnak a főispán – 

tiszteletben tartva a 3.820/1945 M. E. sz. rendelt által kibővített hatáskörrel időközben már 

Sopronban is működő NH jogait – 1945. augusztus 4-én eleget tett.620 A későbbiekben, a 

helyi viszonyokat jobban megismervén, számos személyes tapasztalat birtokában teljesen 

átalakultak Hám Tibornak a soproni németséggel kapcsolatban vallott nézetei. Olyannyira, 

hogy 1946-ban a fővárosba visszakerülvén, információkkal és személyes közbenjárással 

segítette a városban élő németek mentesítésén fáradozókat.621 

Mindeközben Sopronban, akárcsak az országos lapokban bár – miután a szovjet erők 

csupán március végén, április elején verték ki a városból és környékéről a nyilas és náci 

csapatokat –, azokhoz képest némi fáziskéséssel, 1945 késő tavaszán, kora nyarán a helyi 

sajtóorgánumokban is sorra jelentek meg a németség ellen uszító, olykor erős csúsztatásokat, 

féligazságokat tartalmazó, a kollektív büntetés és felelősségre vonás talaján álló, erős 

nacionalista retorikával megírt cikkek.  

A sort az MKP helyi lapja, az Új Sopron nyitotta (a Sopronban viszonylag csekély erőt 

képviselő NPP nem rendelkezett saját helyi lappal), amely kezdettől fogva igen radikális 

hangot ütött meg. „A nyugati vég németajkú lakossága az 1921-ben megtévesztésül mutatott 

hűséget galádul a hazaárulásba aljasította. (…) Elég legyen a birkatürelemből! (…) Mindenki 

vegye el megérdemelt méltó büntetését. (…) Kemény és méltó büntetést kérünk a nyugati vég 

hazaáruló németségére, volksbundistákra és a nácibérenc nyilas vezetőkre, hogy végkép és 

gyökeresen kipusztuljon a felhőkig nőn akaró német fa részes árnyéka”622 – harsogta 

kommunista sajtóorgánum egy hónappal a front átvonulása után.  

                                                 
617 SL XVII.501. Sopron Megyei Földbirtokrendező Tanács (a továbbiakban: MFT) iratai. 3.d. A főispán által 
kinevezett telepítési biztos és telepítési bizottság működésének megszűntetése. 1945. augusztus 4. 
618 GyL XXIV.2. Népgondozó Hivatal Nyugatmagyarországi Kirendeltségének (a továbbiakban: NH NyMoKir.) 
iratai. 1.d. A kópházi körjegyzőség jelentése az NH Kirendeltségnek. 1945. augusztus 1. 
619 GyL XXIV.2. NH NyMoKir. iratai. 1.d. 53/1945. és Uo. Az NH Északnyugat-magyarországi Kirendeltség-
vezetőjének jelentése az NH központjának. 1945. augusztus 7. 
620 SL XVII.501. Sopron MFT iratai. 3.d. A főispán által kinevezett telepítési biztos és telepítési bizottság 
működésének megszűntetése. 1945. augusztus 4. 
621 Krisch 2006a 38. 
622 „A nyugatvégi németség hazaárulása.” Új Sopron, 1945. május 1. 



 169 

Már a kitelepítés szellemi előkészítése jegyében íródott a néhány nappal később egy 

ugyanebben az újságban publikált cikk, „Új Honfoglalás” címmel, amelynek szerzője 

ugyanakkor a kisgazdapárt tagja volt: „Sopronban az új honfoglalás mást is jelent, mint 

földhöz jutást. Jelent az utóbbi idők legnagyobb gondolatát: az áttelepítést. Elég volt a 

soproni hazaáruló németség aknamunkájából! Elég volt abból a gyalázatos mesterkedésből, 

amely azt igyekezett bebizonyítani, hogy Sopron német város. Elég volt a Volksbund 

szolgálatában álló ’poncichterség’ soproni szerepléséből. Magyarokat akarunk látni Sopron 

német utcáin, az ő kezükbe akarjuk adni a soproni németség földjét, szőlőit, gyümölcsöseit és 

velük akarjuk a nyugati határváros magyarságát teljessé tenni” – írta Radó Ferenc, akinek 

radikális hangvételű cikkében a soproni németséggel kapcsolatos két világháború közötti 

toposzok, illetve a már 1939-ben kidolgozott Gacs-féle telepítési terv gondolatai köszönnek 

vissza.623 A soproni FKGP-nek a kérdésben vallott kezdeti radikális nézetei nyilvánvalóan 

szoros összefüggésben voltak a kisgazda főispán álláspontjával. A kommunista Új Sopron a 

továbbiakban is közölt németellenes cikkeket.624  

Igazodva az országos tendenciákhoz, a potsdami határozatok magyarországi 

közzétételét, valamint az augusztus 13-ai kibővített kormányülést követően, az ősz folyamán 

a sajtóban ismét fellángoló erősen németellenes propaganda-hadjárat Sopronban is éreztette 

hatását. Ekkor azonban az FKGP lapja, a Soproni Újság jelentetett meg a témával foglalkozó 

cikkeket.625 A korábbi, az Új Sopronban közölt írásokkal szemben feltűnő azonban, hogy az 

újság már nem kollektíven bélyegezte meg az egész népcsoportot, hanem – az országos 

pártvezetés álláspontjának módosulása következtében – differenciáltabban igyekezett 

megítélni a németség szerepét: „Ezzel szemben rá kell mutatnunk arra is, hogy azok, akik a 

magyarsághoz híven és becsülettel ragaszkodtak, akik megtették a kötelességüket 

szászszázalékosan a nemzet és a magyarság iránt, azok külön elbírálás alá esnek és azokkal 

                                                 
623 Új Sopron, 1945. május 20. A dolog pikantériája, hogy Radó Ferenc maga is német felmenőkkel rendelkezett. 
Hiller 1989. 52.  
624 A lap július 10-ei számában még jobban fokozta a radikális hangnemet, amikor azt írta, hogy „Tessék 
sürgősen, haladék nélkül internálni, kitelepíteni minden hazaáruló volksbundistát. Követeljük, hogy szigorú 
elbírálás alapján tegyék lakat alá s telepítsék ki innen mindazokat, akik öntudatos, szívvel-lélekkel fölesküdött 
dolgozó gárdistái voltak Baschéknak (…). A Volksbundkelevény (sic!) megérett, sőt túlérett arra, hogy 
kifakasszuk a nemzet testéből”. „Arccal a Volksbund felé!” Új Sopron, 1945. július 10. 
625 „A soproni volksbundisták eljátszották játékukat. S ne reménykedjenek most már semmi kormányváltásban, 
hogy ily módon kaphassák vissza elvett földjeiket, mert az egész magyarsággal találják szembe magukat. És ne 
kacsingassanak se erre, se arra, mert (…) Sopron magyar volt és marad. Elég volt a volksbundisták hazaáruló 
politikájából, de elég volt a legújabb mesterkedéseikből is. (…) A volksbundisták korszaka leáldozott, és ezt 
vegye tudomásul egyszersmindenkorra (sic!) minden érdekelt!” „A volksbundisták.” Soproni Újság, 1945. 
november 16. 
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szemben a magyarság s minden soproni polgár lerójja (sic!) majd a kötelességét. A németség 

ezen rétegével tovább is együtt akarunk dolgozni és dolgozunk is majd”.626  

A lap nem sokkal később közölt, hasonló szellemiségben megírt cikke még 

határozottabban ítélte el a kollektív bűnösség elvének alkalmazását és szólalt fel az objektív, 

egyéni mérlegelés szükségessége mellett.627 A németséget érintő későbbi intézkedések 

azonban nem ebben a szellemiségben fogantak. 

 

5.1.3.   A földreform végrehajtása Sopronban 1945-ben 
 
Amikor a Magyar Közlöny 1945. március 18-ai számában közzétették a földreformról 

intézkedő 600/1945. M. E. sz. rendeletet, Sopronban és közvetlen környékén még a nyilasok 

és a nácik voltak az urak. Bár a rendelet 4. §-a többek között a VDU-sok kézén lévő 

földbirtokok „teljes égészében és nagyságra való tekintet nélküli” elkobzásáról határozott, a 

jogszabály azt nem tiltotta meg, hogy a megalakítandó községi földigénylő bizottságok (KFB) 

tagjait a helyi német lakosság köréből válasszák, illetve, hogy magát a KFB-t egy adott 

község (a Volksbundon kívül álló) német lakosai alakítsák meg. Sőt a rendelet a földigénylők 

nemzetiségi hovatartozása szerint sem tett különbséget, így elviekben a nem-volksbundista 

németek is igényelhettek földbirtokot.  

Ennek megfelelően 1945 áprilisában, a front átvonulása után Sopronban, illetve a 

környező településeken a helyi németség soraiból kerültek ki a KFB tagjai és földigénylők 

egy része. Ez a folyamat és gyakorlat viszont semmiképpen sem állt a törvényalkotók és az 

államhatalom képviselői érdekében. Hám Tibor főispán, érzékelve a problémát, 1945. május 

3-án jelentette az Országos Földbirtokrendező Tanácsnak (OFT), hogy „Sopron város 

területén a földigénylők 99%-a, mintegy 6.000 fő a Volksbund tagja volt, s a földosztás csak 

áttelepítéssel oldható meg”.628 Ez az adat minden bizonnyal túlzó volt, de híven tükrözte a 

kérdésben akkor még radikális nézeteket valló főispán álláspontját.  

Az OFT válasza nem váratott sokáig magára: 1945. május 5-én, Veres Péter, az OFT 

elnöke meghozta 1.234/1945. sz. határozatát, mely szerint az OFT „Sopron vármegye 

főispánjának előterjesztésére” a KFB-k működését Sopron, Ágfalva, Balf, Fertőrákos és 

                                                 
626 Uo. 
627 „Kérdjük, hogy újabban egyre jobban szított gyűlölködés, úton-útfélen hangoztatott becsmérlő kiszólásai 
jogosak mindenkire, aki németül is tud beszélni? Nem! Elvünk változatlanul ez: akik vétettek az államhűség 
ellen, vegyék el méltó büntetésüket, de akik becsülettel kitartottak mellettünk, vagy csak kényszerből mentek 
idegen táborba, azoknál vegyük le a megalázó és becsmérlő jelzőket és engedjük, hogy becsületesen, régi jól 
ismert szorgalmukkal újra beállhassanak a magyar föld termelő és újjáépítő szolgálatába”. „Néhány tárgyilagos 
szó a soproni németség kérdésében.” Sopron Újság, 1945. november 17. 
628 SL XXI.1.a. Főispáni elnöki iratok. 1.d. 178/1945.  



 171 

Harka területére „felfüggeszti, mert úgy Sopron városában, mint a fenti községekben a 

földreform végrehajtását előreláthatólag telepítés útján kívánja biztosítani”.629 A határozat 

értelmében az említett településeken működő KFB-ket azonnali hatállyal megszűntették. A 

Sopron Megyei Földbirtokrendező Tanács (MFT) kötelessége volt a továbbiakban 

gondoskodni arról, hogy a KFB-k „csak kizárólag teljes jogú – vagyis magyar – 

földigénylőkből alakuljanak újra”. Amennyiben ilyenek helyben nem álltak rendelkezésre, a 

kérdést telepítések útján kellet rendezni. Ezért a Sopron vármegyei MFT feladatául kapta, 

hogy jelentse az OFT-nak azt, „hogy telepítésre mennyi föld és hozzátartozó lakóház áll 

rendelkezésre”.630 

Az új – immár „német befolyástól mentes” – KFB alakuló ülésére 1945. május 14-én 

került sor Sopronban.631 Az ülésen a Sopron vármegyei MFT elnöke ismertette az új KFB 

tagjaival a bizottság előtt álló legfontosabb feladatokat. Ilyen volt többek között a VDU-tagok 

birtokaira vonatkozó elkobzási javaslatok elkészítése és előterjesztése, a főispán által 

létrehozott Telepítési Bizottság keretein belül működő „adatgyűjtő albizottság” segítségével a 

VDU tagjainak és az 1941-ben német nemzetiséget valók listájának beszerzése, a hamarosan 

megérkező magyar telepesek letelepítésének előkészítése, az előző KFB munkájának 

felülbírálása, a termelés folyamatosságának biztosítása stb. Az új KFB ezeknek az 

irányelveknek megfelelően kezdte meg a munkát.  

Júliusban a helyi sajtó már beszámolt a bizottság működésének első eredményeiről is. 

Az Új Sopron hírt adott arról, hogy a „Soproni Földosztó Bizottság (sic!) ünnepélyes keretek 

között adja majd át az új tulajdonosoknak a volksbundistáktól elkobzott földeket. Az 

ünnepségen, amelyet előreláthatóan augusztus 5-én tartanak meg, 100-150 birtoklevelet 

adnak ki. Az ünnepi átadáson felszólalnak a pártok kiküldöttei”.632 Az új KFB 

munkatempójával azonban az MFT nem volt teljesen elégedett. Augusztus 6-án maga az MFT 

                                                 
629 SL XVII.501. Sopron MFT iratai. 3.d. Sopron vármegye főispánjának kérelme aziránt, hogy az OFT a 
földreform végrehajtását Sopron város, valamint Harka, Ágfalva, Balf és Fertőrákos községek területére 
függessze fel. 1945. május 5. 
630 Könnyen elképzelhető – bár okkal feltételezhető, hogy más megyéből is érkeztek ilyen jelzések –, hogy Hám 
Tibor előterjesztése sarkallta a OFT-t arra, hogy május 11-én előbb a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyei, majd 
május 22-én valamennyi MFT-t arról a határozatáról tájékoztasson, hogy „azokban a községekben, ahol a 
lakosság jelentős része német nemzetiségű, (…) a községi földigénylő bizottságok működését – az egész ország 
területére – azonnali hatállyal felfüggeszti. (…) az említett községekben a földigénylő bizottságok olyan 
földigénylőkből alakuljanak meg, akik a 600/1945. M. E. sz. rendelet célkitűzéseinek maradéktalan 
végrehajtására alkalmasak”. Idézi Tóth Á. 1993. 54. 
631 Az újabb soproni KFB alakuló ülésének jegyzőkönyvét lásd SL XXIV.201. Sopron Megyei Földhivatal (a 
továbbiakban: MFH) iratai. 60.d. Ennek tükrében viszont nehezen érthető, hogy az MFT elnöke május 25-én 
miért jelentette azt az OFT felé, hogy az új KFB-kat sem Sopronban, sem a környező településeken nem tudták 
még újra megalakítani. Lásd SL XVII.501. Sopron MFT iratai. 1.d. 129/1945. 
632 „Ünnepélyes keretek között adják át az új tulajdonosaiknak a Volksbund-földeket”. Új Sopron, 1945. július 
27. 



 172 

elnöke fordult azzal a kéréssel a főispánhoz, hogy az adminisztratív munka támogatására a 

KFB mellé „esetleg a tanügyi személyzetből” rendeljen ki munkaerőt, mert megfelelő számú 

„írnokteendőket ellátó” személyzet hiányában, a bizottság „munkáját nem tudja elég gyors 

tempóban végezni”.633 Az MFT 1945 augusztusi értékelése szerint a hónap elejéig 54 helyi 

igénylő kapott ingatlant, főleg házhelyet vagy kertet. A KFB-vel kapcsolatban megjegyezte, 

hogy a munkát lassú tempóban végzi, további elkobzásokra, valamint a helybeli igénylők 

részére való juttatásra javaslat készül. A munkát azonban egyrészt hátráltatja megfelelő 

munkaerő hiánya, „másrészt a volksbundkérdéssel kapcsolatos igazoló eljárás”634 – utalt a 

jelentés a folyamatban lévő nemzethűségi vizsgálatokra. 

A helyi földigénylő bizottság 1945 júliusától folyamatosan közzétette az elkobzási 

javaslatait, vagyis azon személyek listáját, akiket (vélt vagy valós) VDU-tagságuk alapján 

ingatlan, illetve birtokelkobzással sújtottak.635 A KFB elkobzó határozatai ellen természetesen 

lehetett fellebbezni. Ezzel a lehetőséggel számos soproni gazdapolgár élt is,636 ám elenyésző 

volt azon esetek száma, amikor az illetékes hatóságok helyt adtak a fellebbezéseknek. A 

beadványok döntő többségénél a KFB és az MFT nem adott hitelt az azokban foglalt 

indoklásnak, és a kérelmeket egyszerűen lesöpörte az asztalról.637  

A soproni német gazdáktól elkobzott földekre történő telepítés nem ment mindig 

simán, különösen akkor, ha nem helyi, hanem a KFB tagjai számára ismeretlen előéletű, más 

vidékekről származó egyéneket kellett birtokba helyezni. A felmerülő problémákról a helyi 

sajtó is beszámolt: „Azokon a helyeken, ahol a földigénylőket nem lehetett kielégíteni, 

telepítésekkel igyekeznek segíteni, így Sopron megyében is több olyan község van, ahol kevés 

                                                 
633 SL XVII.501. Sopron MFT iratai. 1.d. 1.393/1945. 
634 SL XVII.501. Sopron MFT iratai. 1.d. Kimutatás a földbirtokrendezés helyzetéről Sopronvármegyében (sic!) 
és Sopron városában. 
635 A 600/1945. M. E. sz. r. alapján birtokelkobzással sújtott személyek teljes listáját lásd SL XXIV.201. Sopron 
MFH iratai. 66.d. A teljes listát hivatali eljárási hiba folytán csupán 1948 januárjában –  februárjában helyezték 
el a Városházán közszemlére, azzal a megjegyzéssel, hogy a listán szerelők 15 napon belül a Megyei 
Földhivatalnál fellebbezéssel élhetnek. Kérdés, hogy ki tudott élni ezzel a jogával, hiszen a listán szereplők 
döntő többségét 1946-ban kitelepítették. A listát a sajtó is leközölte. Lásd Soproni Világosság, 1948. január 23. 
636 Pars pro toto lásd Fürst Jenő és felesége szül. Grafl Anna fellebbezését, akik tagadták, hogy a Volksbund 
tagjai lettek volna, ennek megfelelően vitatták a KFB ingatlanvagyonukra vonatkozó elkobozási határozatát. A 
vagyonelkobzást viszont az MFT is jóváhagyta, mert Fürst Jenőt és feleségét időközben a nemzethűséget 
vizsgáló igazoló bizottság is VDU-tagnak minősítette. Lásd SL XVII.530. Soproni Földigénylő Bizottság (a 
továbbiakban: SFB) iratai. 1. d. 
637 A jelenségről az MKP sajtóorgánuma is beszámolt: „Természetesen a földelkobzás igen komolyan érinti a 
helybéli volksbundistákat és minden lehetőt elkövetnek annak megakadályozására. A Földosztó Bizottsághoz 
naponta érkeznek a fellebbezések az elkobzás ellen. Legtöbbször bevallják a volksbundisták, hogy tagjai voltak 
volksbundnak, de a volksbund tagságot csak bizonyos kényszerítő körülmények miatt vállalták. Elmondják 
fellebbezésükben, hogy rézgálic és egyéb ügyek miatt kellet a volksbundba belépniök (sic!). (…) [Az] illetékes 
hatóságok (…) a fellebbezésekkel kapcsolatban megállapították, hogy ezeknek a fellebbezéseknek nem lehet 
semmiféle jelentőséget tulajdonítani” – jegyezte meg lakonikusan a lap. „Volksbundisták voltunk, de…” Új 
Sopron, 1945. augusztus 10. 
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föld lévén, az igényjogosultakat kielégíteni nem lehetett. (…) Sopron megyében a települési 

hely, Sopron környékén van az ún. volksbundista községekben. Ennek a kérdésnek a végleges 

megoldása azonban csak akkor lehetséges, amikor a sváb kérdést véglegesen megoldják. Az 

Országos Földbirtokrendező Tanácshoz több panasz érkezett, hogy a Községi Földigénylő 

Bizottságok olyan embereket hoznak javaslatba telepítésre, akik nem megbízhatók és a 

telepítés gondolatát kompromittálják, így csavargókat, cigányokat, megbízhatatlan elemeket 

indítanak útba azzal az átlátszó céllal, hogy községük ezektől az elemektől megszabaduljon, és 

nem gondolnak arra, hogy viszont a telepes községek ilyen módon megbízhatatlan, dologtalan 

elemmel töltődnek meg” – fejezte ki aggodalmát a szakmai szempontok háttérbe szorulása 

miatt a Soproni Újság.638 Az FKGP lapja ezzel egy fontos, a későbbiek folyamán még 

számtalanszor felbukkanó problémára világított rá. 

Nem csak emiatt okozott nehézséget a soproni határban a vagyonbiztonság 

garantálása, a termelés, a betakarítás és a földeken folyó munkálatok folytonosságának 

fenntartása. Többen visszaéltek a rendezetlen tulajdonviszonyokból adódó lehetőségekkel, és 

az alkalmat illegális vagyonszerzésre használták ki. Különösen a soproni szőlőkben fordult 

elő, hogy illetéktelenek csaptak le abban az exlex intervallumban, amikor a KFB a régi 

birtokostól már elkobozta a földjét, de még nem történt meg az új tulajdonos birtokba 

helyezése.639 A földreform során felbukkanó anomáliák előre vetítették, hogy a messze földön 

híres soproni szőlő és bor kérdése lesz az 1946-os ki- és betelepítéseknek is az egyik 

neuralgikus pontja. 

A Megyei Földbirtokrendező Tanács 1945. október 31-én készült kimutatása szerint 

Sopronban 812 kat. hold (kh) szántót, 47 kh kertet, 394 kh szőlőt, 80 kh rétet, 1 kh legelőt, 

mindösszesen tehát 1.334 kh ingatlant koboztak el 441 egyéntől, a Volksbund volt tagjaitól. 

Az elkobzott birtokokból a fenti időpontig 129 kh került kiosztásra, 240 igénylő között.640 A 

                                                 
638 „Földbirtokrendezés.” Soproni Újság, 1945. október 16. 
639 A kirívó esetekről a sajtó is beszámolt: „A soproni földosztás kérdése óriási munkát ró a Földosztó 
Bizottságra (sic!). Ez a munka azonban mind hiábavaló lesz akkor, hogyha a kiigényelt és kiutalt földek nem 
azok tulajdonát fogja képezni, akik azt megművelték, hanem olyanokét, akik egyszerűen megjelennek a szőlőben 
és a termést ellopják. Ebben a kérdésben napról-napra futnak be panaszok a soproni Földigénylő Bizottsághoz. 
A panaszosok megállapítják, hogy különösen a kurucdombi szélmalom laktanya és környékének lakói 
foglalkoznak szőlőtolvajlással és azt egész üzletszerűen űzik. Megtörtént az is, hogy öten–hatan összeállnak, és a 
csőszt egyszerűen megverik (…) a szőlőkben alkalmazott személyzet nem elégséges ahhoz, hogy megvédje a 
jogos tulajdonosok birtokait”. Új Sopron, 1945. augusztus 25. 
640 SL XVII.501. Sopron MFT iratai. 1.d. Kimutatás a volksbundtagoktól (sic!) elkobzott ingatlanokról. 1945. 
október 31. 
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földreform azonban Sopronban és környékén 1945-ben még messze nem zárult le, sőt az a 

meginduló ki- és betelepítések miatt 1946 tavaszától újabb lendületet vett.641 

 

5.1.4   A nemzethűségi vizsgálatok 
 
Az ún. nemzethűségi vizsgálatok lefolytatásáról (egyben a Népgondozó Hivatal hatáskörének 

kiterjesztéséről) az 1945. június 30-án kelt, július 1-jén közzétett 3.820/1945. M. E. számú 

rendelet intézkedett. A nemzethűségi vizsgálat alá vont egyéneket, négy különböző – VDU-

vezető, -tag, -támogató, illetve kívülálló – kategóriába sorolta az eljárást lefolytató bizottság. 

Az igazolási eljárásoknak is nevezett, 1945 nyarán országszerte meginduló procedúrában 

kulcsszerep jutott a telepítések gyakorlati végrehajtásával megbízott Népgondozó Hivatalnak 

(NH). Dr. Soltész Jenő, a Győrben székelő NH Északnyugat-magyarországi Kirendeltségének 

vezetője 1945. augusztus 1-jén hivatalosan közölte Hám Tibor főispánnal, hogy „Sopron thj. 

város, valamint Sopron vármegye területén a 3820/1945. M. E. sz. rendelet alapján a svábok 

igazolását megkezdtük”.642  

A Sopronban tevékenykedő I. sz. „igazolóbizottság” civil tagjait MKP és az FKGP 

helyi szervezetei delegálták.643 Az NH győri kirendeltsége alá tartozó Soproni Kerületének 

vezetője, Dr. Eleméry Imre 1945. augusztus 9-én kelt levélben tájékoztatta feletteseit a 

nemzethűség-vizsgálatok megindításának során fellépett nem várt nehézségekről.644 Ezek 

egyrészt abból adódtak, hogy a jogászképesítésű elnökök („betegségre, ruha- és cipőhiányra 

való hivatkozással”) beadták lemondásukat, illetve a pártok is változtattak az általuk delegált 

bizottsági tagok személyén. Másrészt, az I. sz. (Sopronban és Fertőrákoson működő) bizottság 

                                                 
641 Sajátos körülmények között zajlottak le Sopronban az 1945 őszén megrendezett országgyűlési választások. A 
közelgő nemzetgyűlési választásokra való tekintettel, 1945. augusztus 29-én a Hám Tibor főispán levélben hívta 
fel a belügyminiszter figyelmét a Sopronban és a környékbeli falvakban élő németek választójogának általános 
felfüggesztésére. Indoklásában kifejtette, hogy az e községekben élő német lakosság több mint 50%-os arányban 
a VDU tagja volt, ezért indokoltnak és „célszerűnek” tartja az inkriminált népcsoport tagjai aktív választási 
jogosultságának megvonását mindaddig, amíg a „svábok kitelepítése nem nyer befejezést” (Fehér 1988. 63.). A 
koalíciós pártok 1945 májusában megalakított szervezetei Sopron városában és a vármegyében is eltérő 
helyzetben voltak. Egy őszi jelentés szerint az MKP alapszervezetei a Soproni járás falvaiban – 9 község, köztük 
öt német település (Ágfalva, Harka, Balf, Fertőrákos és Sopronbánfalva) kivételével – megalakultak. Az MKP 
tagok létszáma ekkor a megyében 7.326 fő, a Soproni járásban 1.716 személy volt. Ezzel szemben 1945 őszén az 
FKGP 26.000, az NPP mintegy 7.000, az SZDP pedig 4.120 főnyi taggal rendelkezett Sopron megyében 
(Zielbauer 1989. 36-37.). Az 1945. november 4-én megtartott nemzetgyűlési választásokon a belügyminiszteri 
döntés következtében az akkor kb. 40.000 lakossal rendelkező városból csupán 17.128 polgárnak volt szavazati 
joga (Uő. 1990. 67. A soproni járás 12.993 lakójából pedig csak 2.700-an szavazhattak.). A választásokat 
Sopronban is az FKGP nyerte, méghozzá toronymagasan: 66,3%-os szavazati aránnyal. Az SZDP 19,7, az MKP 
11,3, az NPP pedig csupán 1,5%-os eredményt tudott elérni a városban (Uő. 1989. 48-49.). 
642 GyL XXIV.2. NH NyMoKir. iratai. 1. d. 53/1945. 
643 GyL XXIV.2. NH NyMoKir. iratai. 1. d. 45/1945. és 46/1945. A kommunista jelölt Lukács László, a város 
törvényhatósági bizottságának is tagja volt (póttag: Turzai György). A kisgazda delegált, Ringhofer Mihály, a 
városházán állt alkalmazásban és tagja volt a katolikus konventnek is (póttag: Hófalvi János). 
644 GyL XXIV.2. NH NyMoKir. iratai. 1. d. 356/1945. 
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elnöke, az időközben közzétett potsdami határozatokra való hivatkozással vonakodott 

megkezdeni a munkát, mondván, hogy most már „nem áttelepítés, hanem kitelepítés lesz”. 

Végül sikerült őt meggyőzni, így a bizottság várhatóan augusztus 13-án, Fertőrákoson kezdi 

meg a lakosság igazolási eljárását. A II. sz. bizottság augusztus 7-étől dolgozott Harkán. A 

kerületvezető előzetesen személyesen készítette elő a községekben a vizsgálatokat, és ahol 

erre lehetősége nyílt, a körjegyzőktől beszerezte a Volkdbund-taglistákat. Dr. Eleméry a NH 

győri kirendeltsége útján kérte, hogy – a bizottságok munkáját megkönnyítendő – a 

Belügyminisztérium utasítsa a KSH-t az 1941. évi népszámlálási statisztikák kiadására.645 

A soproni kerületvezető szeptember 13-án így összegezte a bizottságok eddigi 

munkáját a győri kirendeltség számára: a II. sz. bizottság a harkaiak (411 személy) és balfiak 

(471 fő) nemzethűség-vizsgálatát befejezte, a napokban kezdi meg tevékenységét Fertőbozon, 

majd Ágfalván és végül Sopronbánfalván. Az I. sz. bizottság 555 fő igazoltatásával befejezte 

a munkát Fertőrákoson és már csak napok kérdése, hogy az eljárásokat Sopronban is 

megkezdje. Eleméry jelentésében kiemelte, hogy a megye „nincstelen lakosságát” rendkívül 

foglalkoztatja a telepítés kérdése, ugyanakkor a magyar családok le-, illetve betelepítésének a 

megkezdését nem javasolta addig, amíg „az elmarasztalt svábságot ki nem telepítjük” ugyanis 

az összetelepítés egy községen belül „nem célirányos”. Azt tapasztalta, hogy a környékre 

érkező magyar telepesek vezetésre és irányításra szorulnak, ezért fontosnak tartotta az első 

telepesnek egy józanul gondolkodó, gazdálkodó szakember kiküldését.646 Szeptember 27-én a 

megyei rendőr-főkapitányság állományához megérkezett az a belügyminiszteri rendelet, 

amely feljogosította a karhatalom képviselőit a nemzethűség-vizsgáló bizottságok által VDU-

vezetőknek minősített személyek internálására.647 

A soproni igazolási eljárások megkezdéséről a helyi sajtó is beszámolt. „A soproni 

bizottság elsősorban az internáló táborba szállt ki, hogy a német nemzetiségűeket 

nemzethűség szempontjából igazolás alá vonja. A 48-as internáló táborban 130 soproni sváb 

internált van. A bizottság ezek közül eddig száztíznek az ügyét vizsgálta felül, megállapítva, 

hogy majdnem valamennyien volksbundisták voltak. Akadt egy-kettő, aki mint volksbund-

pártoló került az internáltak közé. (…) A soproni bizottság a soproni internáló táborban 

valószínűleg a mai napon már be is fejezi munkáját. Ezután kerül sor a Brennbergben 
                                                 
645 Az NH Északnyugat-magyarországi Kirendeltsége tudomásul vette a soproni kerületvezető jelentését, és 
augusztus 18-án arról értesítette az NH budapesti központját, hogy „a fasiszta németeket igazoló bizottságok (…) 
Sopron vármegyében két bizottság, (…) működését már megkezdte”. GyL XXIV.2. NH NyMoKir. iratai. 1. d. 
76/1945. A kirendeltség fennhatósága Sopron megyén kívül Győr-Moson, Fejér, Komárom-Esztergom, Vas, 
Zala és Veszprém vármegyék területére terjedt ki. 
646 GyL XXIV.2. NH NyMoKir. iratai. 1. d. 817/1945. 
647 SL XXIV.14. Magyar Államrendőrség Sopron Vármegyei Főkapitányságának iratai. 1. d. 23. sz. napiparancs. 
1945. szeptember 27. 
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internáltak igazolására, majd pedig a város német nemzetiségű polgárait fogják nemzethűség 

szempontjából gazolási eljárás alá vonni” – tudósított az Új Sopron.648  

Eleméry kerületvezető azonban további nehézségekről számolt be győri feletteseinek a 

Sopronban zajló nemzetűség-vizsgálatokkal kapcsolatban. „Alig lehet tárgyaló helyiséget 

szerezni, nincsen a városnak kiadható írógépe, nem tud a város jegyzőkönyvvezetőnek 

alkalmas gépírót kirendelni, miután több ezer ember kihallgatására kerül sor, a 

tárgyalásokra való idézéseket is csak nehezen tudják lebonyolítani” – sorolta a kerületvezető 

október 15-én a város méreteiből, illetve háborús veszteségeiből fakadó komoly technikai 

akadályokat és nehézségeket.649 További gondot jelentett, hogy a II. sz. bizottság elnöke, Dr. 

Kremser Károly törvényszéki tanácselnök, aki már korábban bejelentette lemondását, de 

felmentés hiányában tovább tevékenykedett, 15-én halaszthatatlan gyógykezelésre hivatkozva 

beszüntette vidéki kiszállásait, és mivel helyette alkalmas személyt sem a törvényszék elnöke, 

sem a polgármester, sem az alispán kijelölni nem tudott, a bizottság munkája Ágfalván 

félbeszakadt.  

December 4-ére, Eleméry soron következő jelentéstételének időpontjára a helyzet csak 

minimálisan javult. A II. sz. bizottság új elnöke kiválasztásának, munkába állásának 

folyamata elhúzódott, ezért a bizottság csak december 3-tól kezdett el ismét Ágfalván 

működni. Probléma volt azonban a bizottság civil tagjaival is, akik „pontatlanul jelennek meg, 

esetenként személyesen kell őket felkeresnem és rábeszélni, hogy a tárgyalási napokon 

jelenjenek meg” – panaszolta a kerületvezető. De akadtak más gondok is: „a rendelet 

végrehajtásához szükséges adatok beszerzése és kimunkálása is nagy nehézségekbe ütközik, 

mert a sopronkörnyéki (sic!) községekben a közigazgatás nagyon elhanyagolt állapotban 

van.” Dr. Eleméry részletesen sorolta a Harkán, Balfon, Kópházán és Ágfalvan tapasztalt 

problémákat.  

A helyzet azonban Sopronban jottányit sem volt rózsásabb: itt az I. sz. bizottság – 

miután végzett az internálótáborban és Brennbergbányán – ugyan nekiállt volna a soproni 

német polgárok igazoltatásának, ám a munka megindulásakor nem várt nehézségek léptek fel. 

A változatlan infrastrukturális problémák miatt650 „az egynapra (sic!) beidézettek csak 

                                                 
648 „Megkezdődött a soproni svábok igazolása.” Új Sopron, 1945. október 12. 
649 GyL XXIV.2. NH NyMoKir. iratai. 1.d. 1.105/1945. 
650 „A város polgármestere alig tudott a bizottság részére megfelelő tárgyaló helyiséget rendelkezésre bocsátani, 
a jegyzőkönyvvezetéshez alkalmas gépírót többszöri cserélés után csak a legutóbbi napokban adott a 
polgármester, viszont nincs a városnak jó írógépe, a kiadott írógépek folytonos javítások dacára (…) rosszak” – 
panaszolta a kerületvezető. 
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részben voltak kihallgathatók”.651 Problémaként jelentkezett továbbá, hogy rendkívül 

körülményes volt a mintegy 4.000 kihallgatandó családfő beidézése, tekintettel arra, hogy az 

időközbeni lakásváltozások az idézéseket nagyon megnehezítették, mert az érdekeltek 

jelenlegi pontos lakcímét előzetesen mindig ki kellett nyomoztatni. Ahhoz, hogy az eljárás 

Sopronban is belátható időn belül befejeződhessen, a kerületvezető még egy bizottság 

felállítását, illetve a II. sz. bizottság bevonását javasolta, feltéve, ha a város tudna még egy 

tárgyalási helyiséget, gépírót és írógépet rendelkezésre bocsátani. A gondok megoldásához 

Eleméry az NH győri kirendeltségének segítségét is kérte.652  

Ilyen körülmények között egyáltalán nem csoda, hogy néhány nappal később, 

december 6-án, az I. sz bizottság elnöke, Dr. Bodnár Béla, benyújtotta felmentési kérelmét a 

belügyminiszterhez.653 Civilben a soproni törvényszék tanácselnöki tisztséget betöltő Bodnár, 

akit augusztus 13-án kapta meg bizottsági elnöki kinevezését és aki már a fertőrákosi és a 

brennbergi igazolási eljárásokat is vezette, döntését szűkszavúan csupán annyiban indokolta, 

hogy különböző okok, „amelyeket itt részletezni nem akarok, de amelyek hivatalos 

eljárásommal, gazdasági helyzetemmel és egészségi állapotommal vannak összefüggésben, – 

nem teszik lehetővé számomra, hogy a bizottsági elnöki teendőinek ellátását a most következő 

1946[.] évben is vállalni tudjam, ezért bejelentem Belügyminiszter Úrnak, hogy elnöki 

tisztemről az 1945[.] év végére ezennel lemondok”.654 Dr. Bodnár december 11-én dr. 

                                                 
651 Az mára már kideríthetetlen, hogy a polgármester esetleg szándékosan szabotálta volna a bizottság munkáját 
– mint ahogyan a kitelepítés ideje alatt is demonstratívan hathetes betegszabadságot vett ki – avagy az 
agyonbombázott város infrastrukturális lehetőségei valóban ennyire szűkösek voltak. Mindenesetre az 
írógéphiánynak lehetett némi alapja. Egy szemtanú beszámolója szerint 1945-ben, a szovjet katonák általi 
közmunkára való igénybevétel során azt a feladatot kapták, hogy az egykori „Volksbund–házból” hordják ki a 
vasútra az írógépeket, „ahol már tele volt minden írógéppel”. Pál László visszaemlékezése. 
652 GyL XXIV.2. NH NyMoKir. iratai. 1. d. Soproni kerület helyzetjelentése. 1945. december 4. 
653 GyL XXIV.2. NH NyMoKir. iratai. 1. d. Dr. Bodnár Béla törvényszéki tanácselnök kérelme a 
belügyminiszterhez a német nemzetiségűeket igazoló I. sz. soproni járási bizottság elnöki tiszte alóli felmentése 
iránt. 1945. december 6. 
654 Dr. Bodnár Béla a belügyminiszterhez címzett beadványában – akitól kérte, hogy 1946. január 1-jei hatállyal 
új bizottsági elnököt nevezzen ki – diszkréten hallgatott azokról az okokról, amelyek lemondásra késztették. A 
december 11-én az NH soproni kerületvezetőjéhez címzett levelében – ebben Dr. Eleméryt is értesítette 
döntéséről – azonban részletesen kifejtette lemondásának az okait. Ezek olyan tanulsággal szolgálnak, hogy 
érdemes hosszabban is szó szerint idézni a levélből. „A bizottság elnöki teendőinek ellátására 1946 évi január 1-
től kezdve vállalkozni azért nem tudok, mert a Belügyminiszter Úrhoz az eljárás gyorsítása és megkönnyítése 
iránt még a f. évi november havában (…) előterjesztett javaslatom még mindig nem nyert elintézést, már pedig 
meggyőződésem szerint az ide vonatkozó javaslatom figyelembe vétele, de különösen a német nemzetiségű 
személyek előzetes összeírása és evégből az általam javasolt nyomtatvány rendszeresítése nélkül Sopronban, 
ahol kb. 5.000 önálló és illetve nagykorú személyt kell vizsgálat alá vonni, az eljárás oly sokáig fog eltartani, 
hogy erre sem idővel, sem megfelelő munkaképességgel nem rendelkezem. (…) De megválni óhajtok bizottsági 
elnöki állásomtól azért is, mert mióta a bizottság Sopronban a városházán működik, a bizottságnak annyi 
akadállyal kell megküzdenie, hogy azok leküzdése már erőmet és tehetségemet is meghaladja. Nevezetesen 
napirenden van az hogy hol az írógép hibás volta, hol a jegyzőkönyvvezető hiánya, hol pedig az idézéseket 
kézbesítő közeg késedelmes eljárása miatt a tárgyalásra megidézett személyeket kihallgatás nélkül haza kell 
küldeni, mert ezek miatt a körülmények miatt a bizottság munkája csak késedelmesen indulhat meg, vagy pedig 
olyan lassan folyhat, hogy az összes megidézett személyek kihallgatására sor igen sokszor nem kerülhet. De nem 
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Eleméryt is értesítette lemondásáról, aki az elnök döntését december 19-én továbbította 

tudomásulvétel végett a NH győri kirendeltségének. A kerületvezető egyben felkérte 

feletteseit, hogy indítványozzák Sopron vármegye főispánjánál egy új bizottsági elnök 

kinevezésére irányuló előterjesztés benyújtását a Belügyminisztériumban (BM).655 Dr. Soltész 

Jenő, a NH győri kirendeltségének vezetője ezt 1946. január 10-én meg is tette.  

Január 19-én érkezett meg Hám Tibor főispán válasza, amely már a Magyar Közlöny 

december 29-ei számában közzétett 12.330/1945. M. E. sz., „a magyarországi német 

lakosságnak Németországba való áttelepítéséről” szóló rendelet ismeretének birtokában 

íródott. A főispán ebben egyértelműen fogalmazott: „megítélésem szerint a németek 

kitelepítése tárgyában kiadott rendelkezés az ún. sváb bizottságok további munkáját 

feleslegessé teszi”. Új bizottsági elnök kinevezését pedig csak abban az esetben hajlandó 

indítványozni, amennyiben a BM a főispáni hivatalt vagy a NH kirendeltségét erre 

kifejezetten utasítja.656 Soltész kirendeltség-vezető február 9-én kelt válaszában kiemelte, 

hogy előterjesztésére, amelyben felsőbb szervektől az igazolóbizottságok további működése 

iránt érdeklődött, választ ugyan még nem kapott, de véleménye szerint a 3.820/1945. M. E. 

sz. rendeletet még nem helyezték hatályon kívül, ezért ismételten felkérte a főispánt, hogy 

tegye meg a BM-ben az új elnök kinevezésére vonatkozó előterjesztését.657 

Mindeközben a soproni sajtó továbbra is beszámolt a nemzethűség-vizsgáló 

bizottságok tevékenységéről. „A svábok nemzethűségének igazolása Sopronban is 

megkezdődött és azt a németek nemzethűségét vizsgáló I. számú bizottság végzi. A bizottság 

mintegy hatezer főnyi soproni sváb nemzethűségi ügyét bírálja majd felül. Amint azt a felvett 

jegyzőkönyvek és a Bizottság rendelkezésére álló adatok bizonyítják, a soproni svábok nem 

voltak hűségesek a magyarsághoz és csupán mintegy 2 százalék az, amelynek ügyében 

kedvező jelentést tehettek az illetékes fórumnak” – jelentette az Új Sopron december végén, 
                                                                                                                                                         
csak engem, hanem a bizottság többi tagját is elkedvetleníti a további munkától az a körülmény, hogy az úgyis 
csekély értékben megállapított napidíjak kifizetése állandóan késedelmesen történik, úgyhogy annak 
kézhezvételekor a pénzt már csökkentett mértékben kapjuk meg, s hogy jelenleg is a bizottság tagjai még a 
november hóra járónapidíjakat sem kapták meg, holott azokat minden héten ki kellene fizetni. Fenti 
elhatározásomra (…) nagy mértékben befolyással volt az is, hogy nekem sem meleg ruhám, sem pedig téli cipőm 
vagy bakancsom nincsen, mert az oroszok 12 rend ruhámból a rajtam lévő kopott, vékony ruhát hagyták meg, 
már pedig a tárgyalásokat nap-nap után egy hideg, rosszul fűtött szobában kell tartani, ahol megfelelő meleg 
öltözet nélkül hosszabb ideig eredményesen munkálkodni nem lehet. Végül egészségi állapotommal kapcsolatban 
rá kell mutatnom arra, hogy már több mint félév óta a legfontosabb élelmi cikkeket (zsír, cukor, tojás, tej) 
nélkülözni vagyok kénytelen, mert ezeket beszerezni nem állott módomban, s ez ebből folyó hiányos táplálkozás 
következtében szervezetem annyira legyengült, hogy sokszor betegnek érzem magam, és addig, míg táplálékom 
kielégítő nem lehet, már ezért sem merek nehezebb és nagyobb lekötöttséggel járó munkára vállalkozni. (…) 
Kitűnő tisztelettel: Dr. Bodnár Béla bizottsági elnök”. GyL XXIV.2. NH NyMoKir. iratai. 1. d. Dr. Bodnár Béla 
az I. sz. soproni járási bizottság levele a Népgondozó Hivatal soproni kerületvezetőjének. 1945. december 11. 
655 GyL XXIV.2. NH NyMoKir. iratai. 1. d. 2.324. 
656 Uo. 
657 Uo. 
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amikor Dr. Bodnár elnöklete alatt még ténylegesen folytak nemzethűség-vizsgálatok.658 A 

cikk szerint – amelyben ismét visszaköszön a kommunista sajtóorgánum tendenciózus 

németellenes attitűdje – addig ezer fő magatartását vizsgálta felül a bizottság. Dr. Eleméry 

decemberi zárójelentésében ennél több lefolytatott felülvizsgálatot jelentett feletteseinek. A 

kerületvezető diplomatikusan – nyilvánvalóan nem ok nélkül – nem konkrét számot, hanem 

arányt közölt. Eszerint Sopronban eddig az érdekelteknek mintegy egyharmada került eljárás 

alá.659  

Közben a II. sz. bizottság sem tétlenkedett. Dr. Eleméry decemberi jelentése szerint 

Ágfalván az igazoltatás még folyik, utána kerül sor Bánfalvára.660 1946. január 14-én a 

Győrött székelő NH kirendeltség telepítési főtanácsosa, a kirendeltség-vezető helyettese, 

Makkos László felkérte a soproni kerület vezetőjét, hogy tájékoztassa a vizsgálatok állásáról, 

egyben nyomatékosította, hogy az igazolásoknak a 12.330/1945. M. E. sz. rendelet 

megjelenése ellenére is tovább kell folyniuk.661 Dr. Eleméry február 27-én küldte el 

feletteseinek a nemzethűség-vizsgáló bizottságok működését summázó zárójelentését. Ebben 

leírta, hogy a II. sz. bizottság február 15-én befejezte működését Sopronbánfalván, március 8-

án száll ki utolsóként Németzsidány községbe. Sopronban az I. sz. bizottság munkája az elnök 

lemondása miatt még mindig szünetelt, jóllehet Hám Tibor időközben mégis intézkedett egy 

új bizottsági elnök kinevezése ügyében, dr. Hanuy Jenő járásbírósági alelnök személyében.  

A kerületvezető más aspektusok miatt is sürgette az igazolási eljárások folytatását, 

ugyanis a helybéli üzemek német nevű és anyanyelvű munkásaikat nem alkalmazták addig, 

amíg a vizsgálóbizottságok határozatát meg nem kapták. Emiatt állítólag már többgyermekes 

családapák lettek ideiglenesen elbocsátva, „ami szociális és gazdasági szempontból 

hátránnyal bír”. Emellett a bizottság további működését a rohanó infláció is veszélyeztette. A 

bizottsági tagok csak abban az esetben voltak hajlandóak újra felvenni a munkát, „ha napi 

díjaikat a pengő óráról-órára történő romlása miatt naponként vehetik fel” – írta a 

kerületvezető.662  

Sopronban a nemzethűség-vizsgáló bizottságok munkája végül torzó maradt – az 

igazoló eljárásokat soha nem fejezték be. 1946 márciusában, áprilisának elején ugyanis 

                                                 
658 „Hatezer soproni sváb kerül igazolás alá. Eddig ezer sváb fölött mondták ki az ítéletet.” Új Sopron, 1945. 
december 30. 
659 Kérdés persze, hogy az egyharmad mekkora számot jelent. Eleméry korábbi jelentésében 4.000 kihallgatandó 
családfőről beszélt, Dr. Bodnár szerint kb. 5.000 személyt kell vizsgálat alá vonni, míg az Új Sopron „hatezer 
soproni svábról” írt. 
660 SL XXIV.3. Népgondozó Hivatal Soproni Kerületének (a továbbiakban: NH Sop.Ker.) iratai. 1. d. 99/1945. A 
járási igazoló bizottságok zárójelentése. 1945. december 14. 
661 SL XXIV.3. NH Sop.Ker. iratai. 1. d. 10/1946. 
662 SL XXIV.3. NH Sop.Ker. iratai. 1. d. Zárójelentés az igazoló bizottságok működéséről. 1946. február 27. 
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megkezdődtek – ahogyan arra az előjelekből már következtetni lehetett – a soproni és Sopron 

környéki németek kitelepítésének konkrét előkészületei. A térség német lakosságát végül is 

nem egyéni alapon vizsgálták felül, hanem kollektívan kitelepítéssel, hazájukból történő 

elűzetéssel sújtották. 

 

5.1.4.1.   Internálások Sopronban 

A 3.820/1945. M. E. sz. rendelet kapcsán röviden szólni kell az internálás intézményéről is. A 

korban bevett gyakorlat volt az ún. internálás, vagyis a rendőrhatósági felügyelet alá helyezés, 

amelyet az államhatalom képviselői a hagyományos jogszolgáltatási keretekbe nem 

illeszthető ügyek esetében alkalmaztak. Az internálást ilyenkor mindenféle előzetes vizsgálat 

nélkül, politikai megítélés alapján hajtatták végre az arra kijelölt karhatalmi szervekkel.663 Az 

internálás joggyakorlatát Erdei Ferenc belügyminiszter 1945. június 21-én bizalmas közétett, 

ki nem adott (138.000/1945. B. M. sz.) rendelete szabályozta. Az internálás intézménye 1945 

és 1948 között, sőt később is bevett gyakorlatnak számított Magyarországon, többek között 

bizonyos, a magyarországi németséget érintő eljárásokban.  

Az internáló- és munkatáborokat az ország különböző pontjain 1945 februárjától – 

márciusától kezdték létrehozni. A frontátvonulás után Sopronban a volt 1848-as laktanyát 

nevezték ki internálótábornak. A Sopron városi és vármegyei Nemzeti Bizottság (NB) 1945. 

április 21-ei, illetve 28-ai ülésén foglalkozott az internálás és a kényszermunka-szolgálat 

kérdésével. Az NB ekkor úgy döntött, hogy „a volksbundistákat azonnali hatállyal kizárja a 

közéletből, és közmunkába állítja őket”,664 illetve „míg internáló táborok nem létesülnek a 

nyilasok és volksbundosok számára, addig a 16-60 év közötti férfiakat és 16-40 év közötti 

nőket munkaszolgálatra kell kötelezni”.665  

Hám Tibor főispán, közvetlenül hivatalának elfoglalása után szintén sürgette az 

internálások végrehajtását. 1945. április 26-án kelt, az alispánhoz és a rendőrkapitányhoz 

címzett átiratában hangsúlyozta, hogy a „város és a megye területén még mindig nagy 

számban találhatók volksbundisták és egyéb fasiszták. Elvárom, hogy az Alispán úr és a 

Rendőrkapitány úr a legerélyesebb eszközökkel gondoskodjanak ezek összegyűjtéséről és 

internálásáról”.666 Az NB és a főispán rendelkezéseinek következtében naponta szállítottak 

be embereket a ’48-as laktanyába berendezett internálótáborba, illetve rendelték ki a 

begyűjtötteket közmunkára. „Magam is láttam, amint nyakukból madzagon elől-hátul nagy 
                                                 
663 Az internálásra vonatkozóan lásd Bank – Őze 2005. 20-24. 
664 Idézi Fehér 1988. 28. 
665 Idézi Bank – Őze 2005. 23. Lásd még Zielbauer 1989. 38. 
666 Idézi Hiller 1989. 47. 
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táblák lógtak horogkereszttel, nyilaskereszttel, és terelték őket lapáttal, csákánnyal stb. Az 

igazságtalanság csak az volt, hogy olyanok is voltak közöttük, nem kevesen, akik éppen e 

jelképek és ezek megtestesítői ellen voltak, sőt üldöztetést szenvedtek, letartóztatásban voltak 

a bukott rendszer utolsó idejében” – emlékezett vissza egy szemtanú.667 Ezek szerint a 

hatóságok a letűnt rezsimek önkényuralmi jelképeit is felhasználták az internálásra ítéltek 

megbélyegzésére. Emellett meglehetősen tágan, differenciálatlanul, kollektív alapon 

alkalmazták a rendőrhatósági felügyelet alá helyezésének intézményét. 

 

5.1.5.   Elűzetés és betelepítés Sopronban. A telepítések közvetlen hatásai a város életére 
1946–47-ben 
 

5.1.5.1.   A kitelepítési rendelet hatása 

Sopron lakói újév reggelén baljós hírekre ébredtek: a Magyar Közlöny 1945 december 29-ei 

számában közzétett 12.330/1945. M. E. számú, a magyarországi német lakosságnak 

Németországba való áttelepítéséről szóló rendelet tartalmát 1946. január 1-jén kivonatosan 

ismertette az Új Sopron.668 A rendelet híre, a kitelepítés lehetősége, ha lehet még jobban 

felkavarta a várost, amely egyrészt még messze nem heverte ki a háborús pusztítások 

következményeit, másrészt a közvéleményt a földreform gyakorlati végrehajtása, valamint az 

igazolási eljárások is folyamatosan izgalomban tartották. Ugyanakkor a visszaemlékezők 

beszámolója szerint a rendelt megjelenése okozta nagy riadalom ellenére nem tört ki pánik 

Sopronban.669  

Az MKP helyi lapja két nappal később, a fél évvel korábbi uszító, gyújtó hangú cikkek 

szellemiségéhez visszatérve, vezércikkben üdvözölte a kitelepítési rendelet megjelenését. 

Ebben sajátos módon párhuzamot vont az 1921-es népszavazás és az 1941-es népszámlálás 

között, az utóbbit – a német nemzetiséget vallók esetében – a hűtlenség bizonyítékaként 

állítva be. A lap – amely a korszakban mindvégig hibásan „sváboknak” nevezte a soproni 

                                                 
667 Hiller István visszaemlékezése. In: Uő. 1989. 47. Egy másik szemtanú, egy soproni tanár így emlékezett 
vissza az internálótáborban eltöltött időszakra: „14 napos őrizetbe vétel után kerültünk az internálótáborba. 
Fellélegeztünk, (…) a táborban már szabadabban mozoghattunk. Ez egy kaszárnya volt, ahová kb. 3.000 embert 
zsúfoltak be, főleg 50-70 év közötti férfiakat. 80%-ban németek voltunk, a többiek csendőrök, nyilasok vagy 
egykori hivatalnokok voltak. (…) A szívem fájt, amikor az öreg soproni szőlősgazdákat láttam, akik város szívét 
alkották, mindig keményen dolgoztak, most meg úgy bántak velük, mint a bűnözőkkel. A laktanya helyiségei 
túlzsúfoltak voltak, mindenütt rengeteg volt a csótány. (…) Bablevest kaptunk enni két szelet kenyérrel, de az is 
meglehetősen kevés volt. (…) Kezdetben az erdőbe jártunk ki dolgozni, ahol fát vágtunk. (…) 1945 
szeptemberében aztán vége volt a jó világnak az erdőben. (…) A fiatalokat elvitték a brennbergi bányába, ahol 
három műszakban dolgoztattak bennünket. (…) Amikor megtudtam, hogy a németeket kitelepítik, hamarosan én 
is sorra kerültem. Április végén kellet elhagynunk a szép hazánkat”. Lásd Dokumentation 1956. 113-114. 
668 Új Sopron, 1946. január 1. 
669 Hiller 1989. 47. 
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németeket – a kitelepítés radikális végrehajtása mellett tört lándzsát.670 Az FKGP soproni 

lapja ismertette a január 15-én közzétett, Nagy Imre belügyminiszter által szignált 

70.010/1945. B. M. sz. végrehajtási utasítást,671 az Új Sopron pedig mintegy demonstrálva, 

hogy nem pusztán holmi elvont jogászkodásról, a gyakorlatban meg nem valósuló 

jogszabályról van szó, néhány nappal később részletesen beszámolt a budaörsi németek 

kitelepítéséről.672  

Ebben a bizonytalan helyzetben és feszült hangulatban, a vészjósló események 

hatására nem csoda, ha a városban különböző rémhírek, mendemondák, városi legendák 

kaptak lábra. Ilyen volt például az, amikor Sopronban elterjedt a hír, hogy nem kell tartani a 

kitelepítéstől, mert a várost és környékét úgyis Ausztriához csatolják.673 1946. január 5-én a 

bécsi rádió valóban beszámolt arról, hogy Burgenland új tartományfőnöke kijelentette: nem 

fogadnak be elmenekült, illetve kitelepített magyarországi németeket, ám ha Sopron 

Burgenland testét képezné, bizonyosan találnának megoldást.674 A soproni polgármester 

többször is cáfolni kényszerült a különböző alaptalan mendemondákat, híreszteléseket.675 

 

5.1.5.2.   Kísérlet a soproni németség egy részének mentesítésére 

Közvetlenül a kitelepítési rendelet megjelenése után, a fenti eseményekkel egy időben 

Sopronban egy nagyszabású mentesítési kísérlet volt kibontakozóban. A széles társadalmi 

támogatottságot élvező helyi mozgalom – amely a németség legalább egy részének a 

                                                 
670 „Mi még emlékszünk. A soproni magyarság emlékszik arra a másik januárra, 1941 januárjára: a csöndes 
népszavazásra, amikor saját maguk fellett mondottak ítéletet azok, akiket a nagyjelentőségű kormányrendelet 
illet. (…) A ’Drang nach Osten’ hullámai nyaldosták a Civitas Fidelissima kapuját. S ekkor – 1941-ben – 
népszámlálást tartottak az országban. (…) Az 1940-es (1941 januárjába áthúzódott) népszámlálás csendes 
népszavazás volt. (…) A germán imperializmus szignálos, sondermeldungos, stukás, stürmeres, görögtüzes, 
látszatsikeres délelőttjén a germán vér felsőbbrendűségétől eltelt svábok saját maguk, saját kézjegyükkel 
ítélkeztek önmaguk felett. Nem magyarok ők, hanem németek. Menjenek vissza oda, ahonnan jöttek. (…) Nincs itt 
helyük. Menjenek ’haza’, hiszen idegenek itt, saját bevallásuk szerint”. Új Sopron, 1946. január 3. 
671 Soproni Újság, 1946. január 17. 
672 Új Sopron, 1946. január 23. Érdekes a kommunista sajtó által közölt hangulatjelentés: „Járjuk a soproni 
utcákat. (…) A népszámlálás során a lakosság 17,4 százaléka vallotta magát német nemzetiségűnek.672 Azoknak 
a száma, akik német nemzetiség mellett német anyanyelvűeknek is vallották magukat több mint 30 százalékot tesz 
ki672 és így a rendelet a város minden harmadik lakóját közvetlenül érinti. Ugyancsak nagy azoknak a száma, 
akiket a rendelet rokoni vagy más alapon érint, így nem csoda ha a város lakossága izgalommal teli 
kíváncsisággal néz a rendelet végrehajtása felé. A svábokkal beszélgetünk: azokkal a svábokkal, akiknek egy-két 
évvel ezelőtt még olyan nagy hangjuk volt, hogy ez a hang túlbömbölte a magyarság szerény hangját. Most 
megcsendesedtek. (…) nem lesz semmi az a kitelepítés – mondja az egyik sváb gazda a Balfi-utcában. És ez a 
mondat végigkísér az egész utcán, az egész városon: nem lesz kitelepítés… Ismétlik itt is, ott is. (…) Valami 
csodában bíznak” – számolt be a már ismerős, elfogult hangnemben (ismét „sváboknak” titulálva a soproni 
németséget) az egész várost izgalomban tartó kérdés hatásáról az Új Sopron 1946. január 12-ei száma. 
673 Ezzel a híreszteléssel – a két világháború közötti, illetve a második világháború alatti hírek és koncepciók 
sajátos kontinuitásaként – még többször találkozunk a későbbiekben. 
674 Fehér 1988. 97-98. 
675 Lásd például „Nincs még újabb konkrétum a soproni németek kitelepítése ügyében. Fábján polgármester a 
felelőtlen hírekről.” Soproni Újság, 1946. január 24. 



 183 

kitelepítés előli megmentésére irányult – központi figurája vitéz Dr. Házi Jenő főlevéltáros, a 

katolikus konvent elnöke volt.676 Felsorakozott mögötte a helyi evangélikus és a katolikus 

gyülekezet vezetősége, majd később az FKGP és az SZDP soproni szervezete is. A 

mentesítési mozgalom élvezte Sopron város és Sopron vármegye vezetőinek szimpátiáját, 

hallgatólagos támogatását is. Ellenfélként a soproni MKP és NPP szervezetei, a helyi 

államrendőrség és a Nemzeti Bizottság (NB) lépett fel. A soproni németség egy részének a 

kitelepítés alóli mentesítéséért folytatott szerteágazó – végül kudarccal zárult – küzdelem 

részévé vált a fővárosban folyó, egyre kiélezettebb koalíciós küzdelemnek is.677  

A mentesítési akció nyitányát az 1946. január 15-én kelt, a katolikus és az evangélikus 

egyház vezetői által aláírt és a magyar miniszterelnökhöz, Nagy Ferenchez (FKGP) intézett 

memorandum jelentette. A Sopron és a soproni németek sorsáért aggódók a következő 

gondolatokat vetették papírra: „Miniszterelnök Úr! (…) Mélységes megdöbbenést váltott (…) 

ki belőlünk a rendelet 1. §-a, amely szerint áttelepítés alá esnek azok is, akik német 

anyanyelvük mellett magyar nemzetiségűnek vallották magukat, ha a rendelet 2. §-ának 3. 

pontja szerint hitelt érdemlően nem igazolják, hogy a magyarsághoz való nemzetű 

magatartásukért üldöztetést szenvedtek. (…) Sopron város mai lakosságának körülbelül 1/3-a 

esik az áttelepítés alá. A város fejlődése szempontjából ez olyan katasztrófát jelentene, 

melyhez fogható ezer éves fejlődése során nem érte. Sopron városának határszéli fekvése 

miatt egészen különleges a helyzete. (…) az 1400 (sic!) évektől kezdve Sopron lakossága az 

anyanyelv szerint többségben német volt, mindamellett méltán dicsekedhetik azzal, ugyancsak 

a város története alapján, hogy a magyar haza iránti önfeláldozásig való hűsége a hosszú 

évszázadok folyamán mindig töretlen maradt (…). Ennek a magyar haza iránti köteles 

hűségnek legutóbb az 1921. december 14-én lefolyt népszavazás során adta ország-világ előtt 

fényes bizonyosságát, amikor Magyarországon a legeslegelső demokratikus678 választás 

során a lakosság 73%-a tett hitet a magyar haza mellett. A magyar nemzetgyűlés Sopronnak 

ezt a hűségét az 1922. évi XXIX. Törvénycikkben örökítette meg, és a „Civitas Fidelissima” 

jelzővel bővítette ki a címerét. (…) Az 1921. évi népszavazáskor az egy év előtti 1920. évi 

népszámlálás szerint Sopron lakosságának 48,7%-a volt magyar, 49%-a német anyanyelvű, 

                                                 
676 A csallóközi származású Házi Jenőt, aki 1921-en részt vett a soproni népszavazás Magyarország melletti 
agitációjának megszervezésében és aki 1941-ben is a magyar nemzetiség megvallására bíztatta a helyi 
németeket, a humánum alapvető szempontjain túl abbéli meggyőződése is motiválta, hogy a magyarországi 
németség kollektív felelősségre vonása és megbüntetése vissza fog ütni a beneši politika által fenyegetett 
felvidéki magyarságra. 
677 Lásd SL XXIV.1. Soproni Kitelepítési és Telepítési Bizottság (a továbbiakban: SKTB) iratai. 28. d. Házi 
Jenő: In memoriam! A soproni németek kitelepítésének ügye. A kérdést részletesen tárgyalja Krisch 2006a. 26-
65. 
678 Kiemelés itt és a továbbiakban is az eredeti dokumentum szerint. 



 184 

míg 3,3%-a más nemzetiségű. Ez azt jelenti, hogyha minden magyar anyanyelvű le is 

szavazott magyar hazája mellett, ez csupán 48,7%-ot jelentett volna az eredmény 

szempontjából, vagyis Sopron városát Magyarország elvesztette volna, ha a német 

anyanyelvű lakosságának pontosan fele nem maradt volna hű hazájához. Ezek a magyar 

hazához hű német anyanyelvű soproni német lakosok még ma is élnek és ezek voltak azok, 

számszerint 4.935 lélek, akik az 1941. évi népszámlálás során német anyanyelvük megvallása 

mellett magyar nemzetiségűeknek írták be magukat, a Volksbundtól távol tartották magukat, 

SS-katonának önként nem mentek el és ezek hűségét jutalmazza most meg a Magyar Nemzeti 

Kormány azzal, hogy Németországba áttelepíti őket? (…) alulírott soproni rk. és ev. 

hitközségek azzal a kéréssel fordulnak Miniszterelnök Úrhoz, hogy a vonatkozó rendeletet 

változtassa meg olyan értelemben, hogy mindazok a német anyanyelvű magyar 

állampolgárok, akik magyar nemzetiségűnek vallották magukat, minden további igazolás 

nélkül mentesítessenek az áttelepítés alól, ha pedig országos viszonylatban ez az indokolt 

kérésünk nem lenne bármi okból teljesíthető, úgy Sopron városára és környékére nézve a 

felhozott indokok alapján feltétlenül rendeltessék el, mint megérdemelt jutalom az 1921. évi 

népszavazáskor tanúsított államhűség fejében”.679 A memorandum tehát egyértelművé tette 

Sopron szellemi elitjének legfőbb törekvését: az 1921-es népszavazáson a Magyarország iránt 

tanúsított nemzethűségért cserébe az 1941-ben német anyanyelvet és magyar nemzetiséget 

vallóknak a kitelepítési rendelet hatálya alól történő mentesítését kérelmezték a kormányfőtől. 

E cél érdekében Házi Jenő – immáron az FKGP soproni szervezete és Sopron Város 

Tanácsának támogatását is maga mögött tudva – több ízben (januárban és áprilisban) is járt 

Budapesten, ahol többek között az FKGP vezető politikusainál (például Varga Bélánál, az 

FKGP ügyvezető alelnökénél680) és a belügyminisztériumban (Kiss Roland szociáldemokrata 

államtitkárnál) próbált eljárni a mentesítési akció sikere érdekében.681 Az ügyet felkarolták 

Sopron város és vármegye nemzetgyűlési képviselői (Czupy Bálint, Komlós Géza, Parragi 

György (!) – mind FKGP), Sopron város polgármestere, Fábján Lajos (SZDP),682 Sopron 

vármegye főispánja, Kóczán István (FKGP), sőt, az időközben a fővárosba távozott egykori 

főispán, Hám Tibor (FKGP) is. Ők a kapcsolataik, összeköttetéseik felhasználásával, illetve 

információkkal igyekeztek a Sopronból indult akció segítségére lenni.  

                                                 
679 SL XXIV.1. SKTB iratai. 28. d. Házi Jenő: In memoriam! A soproni németek kitelepítésének ügye. 
680 Megjegyzendő, hogy a katolikus pap Varga Béla, az FKGP egyik vezető politikusa, 1942-ben parlamenti 
képviselőként még a németség „egy batyuval” való távozása mellett érvelt. 
681 Lásd SL XXIV.1. SKTB iratai. 28. d. Házi Jenő: In memoriam! A soproni németek kitelepítésének ügye. 
Lásd még Krisch 2006a. 26-65. 
682 Róla az SZDP megyei titkára egyébként feljegyezte, hogy inkább tekinti magát polgármesternek, mint 
pártfunkcionáriusnak. Krisch 2006a. 37. 
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Határozottan a mentesítési kísérlet ellen foglalt állást azonban a Nemzeti Bizottság 

(NB). Az ekkor már pusztán ellenőrző funkciókkal rendelkező,683 de mint népi szerv 

Sopronban továbbra is jelentős tényezőnek és komoly véleményalkotónak számító NB684 

hangadó kommunista és parasztpárti tagjai kifogásolták Házi és a körülötte tömörülő 

csoportnak a soproni németség részleges mentesítésére irányuló tevékenységét. Ennek az NB 

április 13-ai ülésén hangot is adtak, aminek következtében az Új Sopron másnapi számában 

„Hazaárulás a tűztorony alatt” címmel kemény hangnemben, támadó, fenyegető szellemben 

íródott vezércikk jelent meg a mentesítési akció és az abban résztvevők ellen Pajzs István 

tollából. Az MKP soproni várospolitikusa ebben a „svábmentő” jobboldali „reakciós” 

politikusok példás megbüntetését és eltávolítását követelte.685  

Válaszul az FKGP soproni szervezetének elnöke, Vas Károly, a kisgazdapárt lapjában 

„Hazaárulás, vagy becsületes magyar álláspont” címmel írt cikkében egyrészt visszautasította 

az NB baloldali pártjai, főleg a csak néhány hónapja a városban élő, ezért a helyi viszonyokat 

egyáltalán nem ismerő képviselőik, valamint szócsövük, az Új Sopron által megfogalmazott 

vádakat. Másrészt kiemelte, hogy a mentesítési akciót a város vezetése, illetve a Városi 

Tanács is támogatta, sőt maga a miniszterelnök is elismerte, hogy Sopron a népszavazás miatt 

külön elbírálást érdemel.686  

A mentesítési kísérlet csúcs- és egyben végpontját, az FKGP április 22-én, 

húsvéthétfőn megtartott soproni nagygyűlése jelentette. Az eseményről, amelyet nagy 

                                                 
683 Az NB közigazgatási funkcióit 1945. július 23-al Sopron Város Törvényhatósági Bizottsága vette át. Lásd SL 
XXI.501.a.1. Sopron Város Törvényhatósági Bizottságának iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek. 1945. július 23. 
684 Az 1945. április 21-én megalakult NB kezdettől fogva radikális álláspontot képviselt a „német kérdésében”. 
Jellemző momentum, hogy az NB parasztpárti elnöke 1945 májusában indítványozta, hogy a bizottság 
valamennyi „idegennevű” tagja magyarosítsa a nevét. Ezt még elfogadták, viszont azt, a szintén az NPP-t 
képviselő bizottsági tag javaslatát viszont már elutasították, amely azt indítványozta, hogy valamennyi volt 
nyilast és volksbundistát sárga alapra fekete színű „Á” betűt (mint áruló) ábrázoló jel viselésére kényszerítsenek. 
Krisch 2006a. 38-39. 
685 „Minden becsületes magyar ember megdöbbenéssel hallotta azokat a kósza híreket, amelyek egyes reakciós 
és befolyásos soproni körök svábmentő akciójáról hallatszottak. (…) Sajnos, a hírek később mégis igaznak 
bizonyultak és a Nemzeti Bizottság szombat délelőtt [április 13. – G. G.] megtartott ülése éles fényt vetett azokra 
az eseményekre, amelyek alkalmasak, hogy városunk és vármegyénk nyugalmát feldúlják, a svábok 
kitelepítésének munkáját megzavarják (…). Uraim a tűztorony alatt immár nem szikra van, hanem a hazaárulás 
sötét mocsara, a reakció bűzös levegője áramlik elő! A svábok kitelepítésekor a kormányrendelet és a 
végrehajtási utasítások megjelenés után nyomban elkezdődött a mesterkedés. Egymásra találtak a klerikális 
körök, egy bizonyos párt jobboldali elemeivel, akiktől Sopronban még nem tisztult meg a párt és egymásra 
találtak azok a városházi korifeusok, akik mielőtt a B. szakaszba belépnek, még egy utolsót akartak rúgni a 
magyar népen és a magyar demokrácián. (…) A Nemzeti Bizottság szombati ülésén a baloldali pártok a 
legerélyesebben állást foglaltak ez ellen a példátlan merénylet ellen (…). Követeljük, hogy a svábmentőket 
függesszék fel állásaikból és szigorúan büntessék meg őket, hogy egyszer és mindenkorra elmenjen a kedvük a 
demokrácia hátbatámadásától. (…) sürgősen rendet és nagytakarítást kell végezni a tűztorony tövében és 
kisöpörni vasseprővel mindazt a szemetet, amely eddig is annyi bajt és keservet hozott népünkre (…). Ki a nép 
ellenségeivel a közhivatalokból, ki a svábmentő közalkalmazottakkal a soproni Városházáról”. Új Sopron, 1946. 
április 14. 
686 Soproni Újság, 1946. április 16. 
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várakozás előzött meg és amelyhez mind a kitelepítési rendelet hatálya alá tartozók, mind az ő 

mentesítésükön fáradozók nagy reményeket fűztek,687 másnap részletesen beszámolt a Dr. 

Háziék akcióját ekkor már teljes mellszélességgel támogató soproni SZDP szervezetének688 

frissen indult lapja, a Soproni Világosság.689 A Petőfi téren több ezer érdeklődő részvétele 

mellet690 megtartott rendezvényen felszólat Balogh István miniszterelnökségi államtitkár, 

valamint Hám Tibor és Parragi György nemzetgyűlési képviselők.  

Hám Tibor, a volt főispán leszögezte, „hogy a soproni kitelepítés külön elbírálás alá 

esik.691 – Bízzanak a miniszterelnök döntésében, aki a demokrácia szellemének megfelelően 

fog intézkedni”. Nagy érdeklődés előzte meg Parragi György felszólalását. Parragi, aki 1934-

ben „Veszélyben a Dunántúl” címen brosúrát adott ki, illetve a 1930-as években több 

cikksorozatot is közölt „a németség terjeszkedése” ellen, hangsúlyozta, hogy ne nyúljanak 

azokhoz, akik a magyar hazához hűek voltak. „Ki a hazaárulókkal, ki azzal a söpredékkel, 

amely a legnehezebb órákban a magyar nemzet hátába döfte a tőrt. De nem szabad azokhoz 

nyúlni, akik a népszavazáskor és most 1941-ben letették a hűségből a vizsgát”. Parragi 

kijelentette, hogy mind ő, mind pártja, az FKGP elítéli a kollektív bűnösség és felelősségre 

vonás elvét, „és nem köt útilaput azoknak a talpára, akik válságos időkben a magyar hazát 

                                                 
687 A nagygyűlésre az eredeti szervek szerint Nagy Ferenc miniszterelnököt is várták, ám ő egyéb 
elfoglaltságaira hivatkozva kimentette magát. 
688 A kitelepítés kérdésében kezdetben még megosztott soproni SZDP szervezet. Ugyanakkor a párt már 1946 
januárjában, közvetlenül a kitelepítési rendelte megjelenése után a következő felhívást tett közzé a sajtóban: „A 
SZDP sopronvármegyei (sic!) és soproni titkársága felkéri mindazokat az elvtársakat, akik a múltban tagjai 
voltak a soproni szervezetnek és jelenleg a svábokat kitelepítő 12.330/1945 sz. rendelet hatálya alá tartoznak, 
(…) saját érdekükben jelentkezzenek az SZDP irodájában,” annak érdekében, hogy átvehessék a volt és a 
jelenlegi párttagok részére kiállított (mentesítő) igazolást. Új Sopron, 1946. január 9. 
689 Soproni Világosság, 1946. április 23. A lap közzétette a soproni SZDP szervezetnek a kitelepítéssel 
kapcsolatos álláspontját is, mely a következő volt: „A SZDP soproni szervezet[ének] (…) kialakult a[z] egységes 
álláspontja. Kezdettől fogva helytelenítettük a kollektív felelősségrevonás (sic!) elvét (…). Amikor már maga a 
kitelepítés vált időszerűvé, igyekeztünk odahatni, hogy vegyék figyelembe városunkat illetően az itteni speciális 
helyzetet. Speciális szempont az is, hogy itt a náci-birodalom legközvetlenebb közelségében, a Volksbund-terror 
teljes virágzása idején a németnyelvű polgárok és munkások ezrei meg tudták őrizni hűségüket eziránt az ország 
iránt nemcsak azáltal, hogy távoltartották (sic!) magukat a német népi mozgalomtól, hanem magukat továbbra is 
magyar nemzetiségűnek vallották. Az ország belsejében is megbecsülendő magatartás ez, de itt a határon még 
fokozottabb ellenállási készségre volt szükség, hogy terrorral szemben meggyőződésüket meg is vallják. Aki a 
magyar nemzethez szemben való tartozását ekkora mértékben átérezte és emellett tántoríthatatlanul kitartott, 
nyugtra nem menekült, az megérdemli a kitelepítés alól való mentességet is, ha pedig a rendeletben 
megállapított keret kevésnek bizonyulna Sopron városban akkor a civitas fidelissima megérdemli, hogy az 
országban már eddig is megtakarított mentesítési keret részére kihasználtassék. Álláspontunk továbbra is 
változatlan. Míg egyrészt magát a kitelepítés tényét nemzeti szempontból, valamint nemzetközi 
kötelezettségeinkből folyóan szükségszerűnek tartjuk, ugyanakkor a leghatározottabban kívánjuk, hogy a soproni 
speciális adottságoknak megfelelően a mentesítési keret méltányosan kitágíttassék (sic!) azok számára, kik 
magyarságuk mellett a múltban bátran hitet tettek”. 
690 Ziermann Lajos esperes-lelkész visszaemlékezése szerint, aki „délelőtt 11 órától délután fél 2 óráig” állt a 
téren, ott „vagy 25.000 főnyi tömeg szorongott, köztük sok soproni gazdapolgár”. In: Ziermann: Kitelepítés… 
SEL Kézirat 32. A tér befogadóképességét figyelembe véve azonban minden bizonnyal erősen túlzó ez a 
számadat.  
691 Kiemelés itt és a továbbiakban is az eredeti dokumentum szerint. 
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választották. Ez nem sváb kérdés, ez nem német kérdés: ez a magyar becsület kérdése!” – 

hangsúlyozta a szónok. Parragi bejelentette azt is, hogy Nagy Ferenc miniszterelnök 

ugyancsak lépéseket tett annak érdekében, hogy a soproni németség nemzethűsége 

valamiképpen honorálást nyerjen, és azzal bíztatta a hallgatóságot, hogy a keddi 

minisztertanács megnyugtató intézkedéseket tesz ebben a kérdésben.692  

A nagygyűlés után Ziermann Lajos esperes-lelkész személyesen is beszélt Hám és 

Parragi képviselőkkel, akiktől a kollektív felelősségre vonás szellemét tükröző rendelettel 

szemben, a volt volksbundisták egyénenkénti felülvizsgálatának és elbírálásának elintézését 

kérte, hiszen – Ziermann szerint – „igen sokan ártatlanul kerültek e sok bajt hozó 

társaságba”. Bár a képviselők a kérés jogosságával és méltányosságával egyetértettek, annak 

elintézést „nem tudták megígérni,” és azt tanácsolták a lelkésznek, hogy „ezt intézzük el 

házilag”.693 Ez a kijelentés pedig félreérthetetlenül arra utalt, hogy a néhány órával korábban 

tett hangzatos bejelentéseket nem fogják konkrét tettek követni.  

Annál is inkább, mert két nappal később, 1946. április 24-én, az MKP soproni 

gyűlésén Dávid Ferenc megyei elnök a Széchenyi téren összegyűlt mintegy 800 fős 

hallgatóság előtt kijelentette, hogy a Kommunista Párt visszautasítja a reakciós köröknek 

(értsd: az FKGP és egyházak) a „gazdag sváb polgárok” és a „nagygazdák” mentesítésére 

irányuló próbálkozásait, mert ezzel a demokrácia és a magyar nép, az ország nemzetközi 

kötelezettségeinek teljesítése ellen intéznek támadást.694 Az MKP akaratával szemben pedig a 

minimálisnál is kisebbek voltak a soproni németek, illetve a megmentésükön fáradozók 

esélyei. 

A mentesítési kísérlet így végül kudarcot vallott, ami azzal magyarázható, hogy a 

formálisan a legnagyobb politikai erőt képviselő, a koalíció legerősebb pártjának számító 

Független Kisgazdapártnak – amelynél Házi Jenőék az ügyükhöz támogatást kerestek és 

vártak – egyre csökkent az érdekérvényesítő képessége a kitelepítés minél nagyobb 

dimenziójú végrehajtásában érdekelt MKP-val, valamint a mögötte álló SZEB-bel szemben. 

A végső soron sikertelen mentesítési kísérlet mindenesetre szép példája volt a civil 

összefogásnak, egy évszázadok óta együtt élő közösség tagjai egymásért való kiállásának. 

Ennek során a helyi viszonyokat és a helyi társadalmat jól ismerő, a város történelmi, 

szociális, etnikai és gazdasági sajátosságaival tisztában lévő lokálpatrióták, a helyi 

közigazgatási, egyházi, világi és szellemi elit képviselői megpróbálták a város polgárainak 

                                                 
692 Hám és Parragi beszédét közli Soproni Világosság, 1946. április 23. Kiemelés az erdeti dokumentum szerint. 
693 Ziermann: Kitelepítés… SEL Kézirat 32. 
694 Új Sopron, 1946. április 26. 
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egy részét, a (nemcsak) Sopron társadalmának döntő többsége által igazságtalannak és 

embertelennek érzett kitelepítési rendelet hatálya alól kivonni. Az akció végül nem helyi 

tényezők miatt vallott kudarcot; a soproni németek, akárcsak valamennyi magyarországi 

német sorsa, nem helyben, hanem magasabb szinten, felsőbb érdekek szerint dőlt el. Ezekre 

viszont a soproni mentesítési kísérletben részt vevő személyeknek nem volt, nem lehetett 

befolyásuk.695 

Mindeközben egyre több jel mutatott arra, hogy a „mentesítő bizottság” törekvései 

ellenére és attól függetlenül, a németség kitelepítését Sopronban és környékén is a rendelet 

eredeti, „totalitásra törekvő” szellemében hajtják végre. A Sopronban és a fővárosban zajló 

mentesítési akcióval párhuzamosan megkezdődtek a kitelepítés előkészületei a városban és a 

környező településeken. „Ez idő szerint a mi napjaink nem csendesek és nem békességesek” – 

írta Hanzmann Károly evangélikus esperes-lelkész a nagyböjti–húsvéti időszakban zajló 

kitelepítési előkészületekre utalva. „Szívünk, lelkünk tele van sok aggodalommal és 

kétségbeeséssel. A kitelepítés réme, pusztulás fenyegeti egyházmegyénket és benne a mi 

gyülekezetünket is. (…) A kitelepítés ügye hamarosan előrehaladott stádiumba lépett”696 – 

vetette papírra 1946. április 11-én az esperes. 

 

5.1.5.3.   A németek elűzésének előkészítése Sopronban 

A kitelepítés előkészületei valóban elkezdődtek: 1946. február 17-én a belügyminiszter Győr-

Moson, Sopron és Vas vármegyékre kiterjedő területi illetékességgel kitelepítési biztossá 

neveztek ki az MKP-tagsággal rendelkező Náray Józsefet.697 Náray április 3-án Moson 

megyéből (ahol a nyugat-magyarországi kitelepítések első állomása volt) üzent Sopronba, 

hogy készüljenek fel a városban az általa vezetett kitelepítési oszlop fogadására.698 A helyi 

                                                 
695 Házi, aki társaival még a kitelepítés gyakorlati végrehajtásának megindulása után is folytatta kétségbeesett 
próbálkozásait a soproni németség legalább egy részének megmentésére, 1946. május 1-jén végső 
elkeseredésében, a teljes meghasonlás szélén a következő sorokat vetette papírra: „a magyar miniszterelnök nem 
tudta a szavát megtartani, vagy ő is hazudott? Uramfia, hol vagyunk? Nem a legdurvább kommunista 
rémuralom ez a kisgazdák statisztálásával? Szégyellem, hogy magyar vagyok!” SL XXIV.1. SKTB iratai. 28. d. 
Házi Jenő: In memoriam! A soproni németek kitelepítésének ügye. Jellemző momentum, hogy április 28-án az 
FKGP vezetősége sem a kitelepítési kormánybiztossal, sem a politikai rendőrséggel nem tudta saját mentesítő 
listáját elfogadtatni (Krisch 2006a. 71. és 79.) és a kitelepítés végrehajtásakor zömében a kommunista párt 
tagjaival, illetve az ipari munkásokkal tettek kivételt (Hanzmann 2000. 209.). Sőt, Sopronban a kitelepítési 
oszlop a végrehajtás során még azt időközben (1946. május 10.) bizalmasan közzétett BM rendeletet sem tartotta 
be, illetve érvényesítette, holott ennek értelmében azok, akik ellen azon kívül, hogy 1941-ben német 
anyanyelvűnek vallották magukat, semmi egyéb nem volt felhozható, mentesítendők lettek volna (a rendelet 
megszületésének körülményeihez lásd Zinner 2004. 89-92.). A bizalmas utasítás alkalmazásának soproni 
elszabotálásához lásd Krisch 2006a. 83-87. 
696 Hanzmann 2000. 205. 
697 Krisch 2006a 45. 
698 Uo. 56. 
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lapok már április első napjaiban beszámoltak az előkészületekről.699 1946. április 5-én 

Sopronba érkezett Dr. Gyurkóczi, a kitelepítési kormánybiztos megbízottja, aki a megye és a 

város vezetőivel megkezdte a tárgyalásokat, hogy a kitelepítést megelőző előkészítő munkát 

megszervezze.700  

Figyelemre méltó, hogy e napon Sopron város polgármestere, akárcsak több magas 

beosztású városházi alkalmazott, mintegy a következő hetek történéseitől demonstratívan 

elhatárolódva, passzív ellenállást gyakorolva, hathetes betegszabadságra ment. A város 

vezetői tisztában voltak a kitelepítés végrehajtásának embertelen voltával, illetve annak a 

város életére nézve katasztrofális következményeivel, ezért nem kívánták nevüket adni és 

asszisztálni a központilag vezérelt akcióhoz.701 Ugyanezen a napon, április 5-én Ágfalva és 

Bánfalva községeket lezárták és ott az időközben megérkezett összeíró bizottság az 1941-es 

népszámlálás adatai alapján másnap megkezdte a lakosság névjegyzékbe foglalását. Az 

előmunkálatokat a kitelepítési kormánybiztos megbízottja, Dr. Gyurkóczi intézte. Náray 

kormánybiztos Moson megyei székhelyéről csak a hónap közepén érkezett meg Sopronba, és 

innen irányította a megyében folyó munkálatokat. 

Ezt követően a helyi sajtó szinte napi rendszerességgel számolt be az egyre nagyobb 

lendülettel zajló előkészületekről. „Újabb részletek a kitelepítési előmunkálatokról” – írta a 

szalagcímben a soproni kisgazdák lapja április 9-én.702 Az újság közölte, hogy hamarosan sor 

kerül a Sopron környéki falvak, valamint a városban kitelepítésre kerülők összeírására. A lap 

fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a pártok képviselői hangsúlyt fektetnek arra, hogy a 

munkálatok zavartalanul folyjanak, és a kitelepítés a legemberségesebb módon és a 

legigazságosabban bonyolódjék le. Továbbá, hogy a pártok prioritásként kezelik azt is, hogy a 

                                                 
699 „Ágfalva kitelepítésével megkezdődött a sopronmegyei (sic!) svábkérdés felszámolása” – adta hírül 1946. 
április 7-én, vasárnap az Új Sopron. Ugyanezen a napon a kisgazdák lapja is „Lezárták Ágfalvát – megkezdődtek 
a kitelepítési munkálatok” szalagcím alatt részletes beszámolót közölt az előmunkálatokról. „Megkezdődött a 
kitelepítésre vonatkozó előkészítő munka. Ágfalván folyik az összeírás, kedden kerül sor Bánfalvára. – Mindkét 
községet lezárták” – tudósított a lap (Soproni Újság, 1946. április 7.).  
700 „A kitelepítési kormánybiztos Sopronban megkezdte az előkészítő munka szervezését.” Soproni Újság, 1946. 
április 7. „Német ajkú népünket egy év óta állandóan gyalázták egyes újságokban és egyéb 
megnyilatkozásokban, napról napra lesvábozták, az ország romlásáért felelőssé tették. S nem volt módunk erre 
felelnünk. (…) Amikor a nagy agitációval megindult képviselőválasztásokból a Kisgazda Párt számottevő 
többséggel került ki, azt reméltük, hogy jobbra fordul sorsunk. (…) Reményünkben csalódtunk. (…) Ezen közben 
már megindultak a kitelepítési előmunkálatok Ágfalván, Sopronbánfalván, majd Harkán, és Balfon s a nagyhéten 
magában Sopronban. Óriási nyugtalanság vett erőt a mi népünkön, remegtek, mint a nyárfalevél s az erdő fái, 
vihar kitörése előtt” – szólt a soproni német polgárok szívéből 1946 májusában Ziermann Lajos espres-lelkész. 
Ziermann: Kitelepítés… SEL Kézirat 32. 
701 „A kitelepítést a belügyminisztérium által kiküldött bizottság végezte, a város ebbe nem szólhatott bele. (…) 
Persze, a városvezetőknek sok esetben személyes ismeretségük volt a poncichterekkel. Nem tapasztaltam német-
ellenességet, inkább menteni igyekeztek őket, de nem sok eredménnyel” – emlékszik vissza Tirnitz József, aki 
akkoriban a városháza alkalmazásában állt. Idézi Krisch 2006c. 414. 
702 Soproni Újság, 1946. április 9. 
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visszamaradó nemzeti vagyon ne kerüljön „ebek harmincadjára, és az esetleg jelentkező 

hiénákat onnan a legteljesebben távol tartsák”.  

Az efféle nyilatkozatokban egyértelműen a kormány, a pártok és az egyéb hivatalos 

szervek országszerte mantra szerűen ismételgetett szólamai köszöntek vissza. Az üres 

frázisnak bizonyuló kijelentések pusztán arra voltak hivatottak, hogy a hazai és a nemzetközi 

közvélemény előtt a potsdami határozatokban előírt „szervezettséget és humánumot” 

demonstrálják, illetve – legalábbis a propaganda szintjén – emberi arcot kölcsönözzenek az 

alapvetően inhumánus akciónak. A későbbiekben látni fogjuk, hogy e szépen hangzó 

célkitűzéseknek a végrehajtás során szinte egyáltalán nem sikerült érvényt szerezni.  

Április közepétől egyre mindinkább felgyorsultak az események. A lapok naponta 

tudósítottak az újabb fejleményekről.703 A sajtó arról már kevésbé számolt be, hogy a városi 

lakáshivatalnak a Kitelepítési Oszlop (Sopronban a II. és a III. Kitelepítési Oszlop is 

tevékenykedett) több mint 400 tisztviselőjének, valamint több száz karhatalmista fogadásával 

igen komoly problémát kellett megoldania. Hiszen a bombatámadásokkal és egyéb háborús 

károkkal erősen sújtott városban egyáltalán nem volt könnyű feladat a kisebb településnyi 

ember elszállásolása, akiket jobbára magánlakásokban és egyéb épületekben helyeztek el.704  

Az előkészületek április közepén rendületlenül folytak tovább. „Rendben folynak a 

kitelepítés előmunkálatai Sopron környékén. A statisztikai hivatal adatai szerint Sopronból 

12.633705 személyt telepítenek ki” – írta az Új Sopron.706 Sopronban az egyik legnagyobb 

problémát a kitelepítési névjegyzékek összeállítása jelentette. „Sopronban április 14-én 

kezdődik meg az összeírás” – adta hírül az FKGP lapja,707 amely arról számolt be, hogy 

Sopronban az összeírásra április 14–18. között kerül sor. Az összeírást a városi tisztviselők 

végzik. Ebben az időszakban a városházán szünetel a munka, az egyes ügyosztályok csupán 

ügyeletes szolgálatot tartanak. Az összeírással megbízott tisztviselők a névjegyzékekbe való 

foglalást a helyszínre kiszállva végzik el.  

A lap arról is beszámolt, hogy az összeírás három csoportra oszlik: összeírják egyrészt 

azokat, akik már az 1941-es népszámlálás alakalmával is Sopronban éltek. Külön listára 

kerülnek azok, akik 1941-ben még nem itt laktak, hanem azóta költöztek a városba. 

                                                 
703 „A kitelepítéssel egyidejűleg megindul Sopron és Sopron környékére a betelepítés. Ágfalván befejeződött, 
Bánfalván megkezdődött az összeírás” – jelentette a Soproni Újság 1946. április 10-én. „A hétvégén 
megkezdődnek a várossal kapcsolatos kitelepítési intézkedések. Bánfalvát lezárták, az összeírás ott folyik, 
Ágfalán kifüggesztették a kitelepítésre kerülők névsorát – 400 kitelepítő tisztviselő jön Sopronba”– hangzott a 
másnapi főcím. Soproni Újság, 1946. április 11. 
704 Lásd Krisch 2006a. 56., 59. 
705 Vagyis mindenkit, aki 1941-ben német anyanyelvűnek vallotta magát. 
706 Új Sopron, 1946. április 11. 
707 Soproni Újság, 1946. április 13. 
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Harmadsorban azokat veszik lajstromba, akik az 1941-es cenzus óta elköltöztek Sopronból. 

Az összeírást négy napra tervezte a városi tanács, azonban ha ez idő alatt nem fejeződne be, 

úgy a munkát az ünnepnapokon – nagypéntek kivételével – nagyszombaton, húsvétvasárnap 

és húsvéthétfőn is folytatják. Bár a lap a közvélemény megnyugtatására azt közölte, hogy 

Sopron lezárására nem kerül sor, utóbb ez a hír is valótlannak bizonyult. Egyértelmű volt 

ugyanis, hogy egy olyan méretű településen, mint Sopron, a kitelepítés végrehajthatatlan a 

város hermetikus lezárása nélkül. 

Sopron város önkormányzatát más településekkel ellentétben nem függesztették fel, 

mert Náray kormánybiztos utasítására a város közigazgatási szerveinek – kénytelen-kelletlen 

– szintén részt kellett venniük a kitelepítési rendelet végrehajtásában, elsősorban az összeírás 

és a leltározás munkálataiban.708 A helyi hivatalnokoknak így nem egy esetben ismerőseik, 

barátaik, esetleg rokonaik elűzetésében kellett közreműködniük.709 Az összeíráshoz, illetőleg 

a leltározáshoz nem csupán a tisztviselőket, hanem például az evangélikus egyház 

pedagógusait is igénybe vették. Azonban a tanárok munkájával, akiknek különböző 

kimutatásokon a volksbundisták neveit kellett bekarikázniuk nem volt elégedett a kitelepítési 

bizottság, ezért másnap valamennyijüket elbocsátották.710  

Sopron környékén a kitelepítés–elűzetés gyakorlati végrehajtása Ágfalván vette 

kezdetét 1946. április 16-án. A határ menti faluból indultak el a térségből az első 

kitelepítetteket szállító szerelvények Németország amerikai megszállási övezetébe. 

„Emberséges bánásmódban részesítik a Németországba költözőket” – írta tudatos ferdítéssel 

és az eseményeket átélt személyek beszámolóinak ellentmondóan az MKP lapja.711 Másnap, 

az 1945-ös németellenes sajtókampány kapcsán már említett Radó Ferenc közölt hamis 

riportot az ágfalvi kitelepítésről az FKGP sajtójában. A cikk írója valótlanul és álszent módon 

idillinek, szinte népünnepélynek mutatta be a tragikus eseménysort.712 A propaganda szinte 

kirándulássá szépítette az emberek százainak sorsát derékba törő elűzetést. A tudatosan 

félrevezetett közvéleményben így hamis kép alakult ki a németek elűzetésével kapcsolatban, 

és nem volt tisztában annak valódi jellegével.  

Ekkora már megérkezett Sopronba Náray József kormánybiztos, aki azonnal felvette a 

kapcsolatot a város, valamit az illetékes hatóságok képviselőivel. Ezekben a napokban 

                                                 
708 „Minden lakost összeírtunk, lakásról-lakásra mentünk, sokszor helyiségről-helyiségre” – emlékezik vissza 
Tirnitz József, aki 1946-ban a Városi Közmunkahivatal alkalmazottjaként szintén részt vett az összeírás 
munkálataiban. Idézi Krisch 2006c. 414. 
709 Az összeírás menetét részletesen elemzi Krisch 2004a. 56-61.  
710 Ziermann: Kitelepítés… SEL Kézirat 32. 
711 Új Sopron, 1946. április 16. 
712 Soproni Újság, 1946. április 17. 
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Sopronban javában zajlott az áttelepítésre kötelezett személyek névjegyzékeinek összeállítása, 

és Bánfalván már be is fejeződött az összeírás. „Április 19-én megjelenik az első kitelepítési 

névsor” – jelentette a Soproni Újság 18-án,713 jelezve, hogy április 17-én befejeződött az 

összeírás, és már csak a kiegészítés van még folyamatban. Először 1.500 kitelepítésre kerülő 

névét hozzák nyilvánosságra, a teljes névsort május 5-ig tervezték elkészíteni. Megismételték 

a később írott malasztnak bizonyuló ígéretet, mely szerint a „kitelepítésre kerülők vagyonát 

megőrzik”. Ám a lap önmagának mondott ellent, amikor azt közölte, hogy a leltárba vett 

vagyontárgyakkal kapcsolatban „bizonyos kilengésekről már történt jelentés” még az elűzetés 

tényleges megkezdése előtt is.  

A kitelepítésre kerülők névsorának közzétételét a városháza előcsarnokában 

tervezték,714 azonban ezt a döntést később megváltoztatták, és a képzőművészeti 

kiállításoknak helyet adó ún. Festőteremben helyezték közszemlére a listákat. A folyamatosan 

frissülő kitelepítési listák 1946. április 20-ától, nagyszombattól kerültek közszemlére, illetve 

voltak megtekinthetők.  

A névjegyzékek nyilvánosságra hozatala után mentesítési ügyben a mentesítési 

bizottsághoz lehetett kérvényeket benyújtani. Ezzel kapcsolatban Sógor Gyula, a Kitelepítési 

Oszlop mentesítési bizottságának elnöke, néhány nappal később fogadta a politikai pártok, a 

Nemzeti Bizottság és a sajtó képviselőit, akik előtt részletesen ismertette a mentesítési eljárás 

rendjét és menetét.715 Eszerint a kitelepítésre kerülők névsorának kifüggesztése után azok, 

akik mentesítést akarnak elérni, a nyilvánosságra hozataltól számított öt napon belül a 

Nemzeti Bizottsághoz nyújtsák be írásbeli kérvényeiket. „A nemzeti bizottság juttatja majd a 

mentesítő bizottsághoz, ahol a kérvényekre a mentesítő bizottság az 5 párt egy-egy 

képviselőjével továbbá a szakszervezet kiküldöttjének jelenlétében tárgyalja le. A mentesítő 

bizottság döntése zárt ülésen történik”.716  

Külön figyelmet fordítottak az ezzel kapcsolatos korrupció elvi lehetőségének 

kizárására. Sógor hangsúlyozta, hogy azt a magánszemélyt, aki a mentesítési bizottság elnökét 

lakásán felkeresi és bebizonyítható róla, hogy mentesítési ügyben járt ott, a karhatalmi 

szervek azonnal őrizetbe veszik. A hatósági szigor azonban sokszor csak verbálisan nyilvánult 

meg; a végrehajtás során éppen a mentesítések bizonyultak a korrupció melegágyának. 

Ezekben a napokban sok szó esett a kitelepítendők vagyonának leltározásáról is. A 

hivatalos szervek kiemelték, hogy a leltározás munkája is hamarosan kezdetét veszi, ennek 
                                                 
713 Soproni Újság, 1946. április 18.  
714 „A városháza előcsarnokába helyezik el a kitelepítésre kerülők névsorát.” Soproni Újság, 1946. április 19.  
715 Új Sopron, 1946. április 21. 
716 Soproni Újság, 1946. április 21. 
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során természetesen „a nemzeti vagyonra legnagyobb gonddal ügyelnek.” Azokat a „sváb 

vagyonmentőket,” akik a németek zár alá vett vagyontárgyaiból vásárolni, eladni stb. 

kívánnak, pedig azonnal internálják.717 Mindennek ellenére a kitelepítés végrehajtásának 

másik neuralgikus pontját a vagyonbiztonság és a vagyonmegőrzés kérdése jelentette, ugyanis 

– a mentesítésekhez hasonlóan – ezen a területen is számos visszaélés történt. 

1946. április 20. nagyszombat napja, Sopron több száz polgárának nem a feltámadást 

jelentette; ekkor hozták ugyanis nyilvánosságra az első kitelepítési listát a Festőteremben. 

Húsvétvasárnap sem az ünnep jegyében telt el. A Soproni Újság számos, nem csak a 

kitelepítendők, hanem a város valamennyi polgárának mindennapjait alapjában érintő és 

azokat gyökerestül felforgató rendelkezést közölt.718 „Nagypénteken és nagyszombaton 

illetékes helyen a kitelepítéssel kapcsolatban fontos intézkedések léptettek életbe. 

Nyomatékosan rámutatnak arra, hogy minden intézkedést és rendeletet nyugodtan fogadják és 

azt a legszigorúbban tartsák meg” – hangzott a felszólítás.  

Az intézkedések valóban húsbavágók voltak: belügyminiszteri rendelet értelmében 

nagypéntek reggelén a várost lezárták, járművel nem volt szabad elhagyni Sopront. Ez a 

hivatalos indoklás szerint arra szolgált, hogy a kitelepítésre kerülők ingóságai megmaradjanak 

az idetelepülők számára. Aki a várost járművel kívánta elhagyni, annak a rendőrség a politikai 

osztályáról kellet igazolást beszereznie arra vonatkozólag, hogy a város területéről milyen 

járművel akar elmenni és milyen árut kíván elszállítani. Az őrszemek még az üres járműveket 

is leállították, átvizsgálták és csak igazolvány felmutatása ellenében engedték ki az illetőt 

Sopronból.  

Április 19-től, nagypéntek reggelétől szesztilalom is életbe lépett a városban. Így 

bizonytalan ideig sem a vendéglők, sem a kocsmák nem hozhattak forgalomba szeszesitalt.719 

Este 9 órától reggel 5 óráig mozgáskorlátozást, illetve kijárási tilalmat léptettek életbe az 

illetékes hatóságok. Ezen idő alatt a városban csak orvosok, szülésznők, továbbá olyan 

személyek mozoghattak, akiknek erre a célra a politikai rendőrség igazolványt állított ki. Az 

este 9 óra után befutó vonatok utasainak pedig vasúti jegyük megőrzése mellett, a lehető 

legrövidebb útvonalon haza kellett sietniük. Az újság tudatta továbbá, hogy „kétnaponként 

helyezik el a festőteremben a kitelepítésre kerülők névsorát.” Az indoklás szerint azért itt, és 

                                                 
717 Új Sopron, 1946. április 21. Az FKGP lapja is figyelmeztette a „sváb vagyont mentőket”, hogy mindazokat, 
„akik sváb vagyont rejtegetnek továbbá ilyent vásárolnak vagy menteni akarnak azokat a legszigorúbban 
megbüntetik és 10 évig terjedhető fegyházra lehet ítélni”. Soproni Újság, 1946. április 21. 
718 Soproni Újság, 1946. április 21. 
719 Ezt a rendeletet – a többi előíráshoz hasonlóan – azonban számos módon kijátszották. 
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nem a Városháza előcsarnokában, mert Festőterem épülete erre a célra a technikai 

lebonyolítás szempontjából alkalmasabbnak bizonyult. 

A város méretei, illetve az elűzendők nagy száma miatt rendkívüli mértékben 

felduzzasztották a karhatalmisták létszámát. Az elűzés megindulásakor a már itt állomásozók 

mellé további 400 rendőrt, illetve 80 fő politikai nyomozót vezényeltek Sopronba, elsősorban 

a fővárosból.720 Hanzmann Károly becsült adatai szerint a kitelepítés végrehajtásának ideje 

alatt mintegy 2.000 karhatalmista tartózkodott a városban.721 

 

5.1.5.4.   Az elűzetés végrehajtása 

1946. április 23-án, a Dr. Házi Jenő és segítői mentesítési kísérletének sikerében bízó, több 

ezer németajkú soproni polgár reményei végleg semmivé foszlottak. „Értesítem a város 

lakosságát, hogy a tegnapi nap folyamán elhangzott és az áttelepítési kérdéssel kapcsolatos 

képviselői beszámolók az áttelepítési rendelet megváltoztatásáról nem helytállók. Az éj 

folyamán kapott belügyminiszteri értesítés szerint a rendelet szövege és szelleme valamint a 

végrehajtás módja változatlan!”722 – hűtötte le a kedélyeket és az optimista hangulatot rögtön 

az ígéretekkel teli kisgazda-nagygyűlés másnapján Sógor Gyula, a kitelepítési miniszteri 

biztos helyettese. És valóban: a kitelepítési rendelet végrehajtásának előkészítése a rendelet 

eredeti szellemében, változatlanul folyt tovább.723  

                                                 
720 Új Sopron, 1946. április 26. Ezeket a kitelepítés végrehajtásával megbízott budapesti tányérsapkás rendőröket 
egy az eseményeket átélt szemtanú úgy jellemzi, mint „újonnan toborzott szedett-vedett népség (…), melynek 
sem tapasztalata, sem erkölcsi érzéke nem volt ahhoz, hogy emberségesen bánjék felebarátaival”. Idézi Krisch 
2006a. 73. 
721 Hanzmann 2000. 207. 
722 Soproni Világosság, 1946. április 23. Még április 18-án az összeírás szabotálásával vádolták meg a politikai 
rendőrség nyomozói a városházi alkalmazottakat. A vita során egy nyomozótiszt azt hangsúlyozta, hogy „a BM-
től közvetlen utasításuk van arra, hogy Sopronban a legnagyobb gyorsasággal és eréllyel hajtsák végre a 
kitelepítést, és ezért semmiféle késedelmet nem tűrnek.” Idézi Krisch 2006a. 111. 
723 „Mitől tartottunk, abban már benne vagyunk! (…) A kitelepítés bűnös tragikuma a legvégzetesebb esemény 
hazánk e nyugati végvárának egész történetében. (…) Minden felterjesztés és felvilágosítás, tárgyilagos és 
egyénenkénti elbírálást kérő folyamodásunk, deputációzásunk meddőnek bizonyult. Városunk őslakosságát – a 
most gyűjtő elnevezéssel, bár teljesen helytelenül ’SVÁB’-nak mondott német anyanyelvű részt – akiknek 
többsége a gyülekezetünknek tagjai, kitelepítik, elhurcolják; tönkretéve vele városunkat s annak sok 
életnyilvánulását és jövőjét” – vetette papírra az események egyik krónikása, Hanzmann Károly esperes. 
Hanzmann 2000. 207. Jelen alfejezet megírása során szinte kizárólag az elűzetés által negatívan érintettek 
visszaemlékezéseire hagyatkozhattunk, amelyeket komoly forráskritika mellett használtunk fel. Sajnos a 
hivatalos szervek részéről – a hivatali ügymenet dokumentációján (mint például az elűzöttek névjegyzéke, a 
mentesítési kérelmek elbírálása stb.), valamint a száraz statisztikai adatokat tartalmazó összesítéseken kívül – 
nem készült, illetve az általunk megvizsgált iratanyagban nem maradt fent leírás, szöveges beszámoló az 
eseményekről. A helyi sajtó – amely az elűkészületekről még meglehetős részletességgel tájékoztatott – a 
végrehajtás alatt feltünően szükszavúan számolt be az eseményekről, csupán egy-két száraz tényt, statisztikai 
adatot közölt. A szinte az egész akciót átszövőt átszövő korrupcióról és visszaélésekről – bár nagyon sokan 
tudtak róluk – természetesen nem készült dokumentáció, hiszen az ilyen jellegű törvénytelenségek természetéhez 
tartozik, hogy írásos nyomuk csak a legritkább esetekben marad. 
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Mivel az elűzetés tényleges megindulása április utolsó hetében már valóban csak 

napok kérdése volt, a leginkább érintett evangélikus gyülekezet lelkészei elhatározták, hogy a 

konfirmáció időpontját előrehozzák húsvét utáni csütörtökre, április 25-re. A mintegy 3.500 

hívő zsúfolásig megtöltötte az evangélikus templomot, és Hanzmann esperes-lelkész 

emlékiratai szerint az „egész hatalmas gyülekezet (…) úgyszólván végigsírta 14 perces 

prédikációmat”.724 A szertartás végén Ziermann esperes-lelkész Sopron legendás 

polgármesterétől, Lackner Kristóftól kölcsönzött metaforával búcsúzott a jelenlévő hívektől: 

„Mergitur, non submergitur! [Alámerül, de el nem süllyed!] Sopron városa és lakossága, a 

kitelepített és az itthon maradt rész süllyedt, de nem fog elsüllyedni. Isten tesz majd róla”.725 

A lelkészek igyekezete ugyancsak indokolt volt: másnap, április 26-án a kitelepítendők első 

csoportja megkapta a vagonszámát,726 április 27-én este fél hét órakor, pedig az első 980 fő, a 

már korábban internált volksbundisták és családtagjaik elszállításával megkezdődött 

Sopronban a kitelepítés gyakorlati végrehajtása.727 

1946. április 28-ától már nagy volumenben zajlott az emberek bevagonírozása és 

elszállítása. Az érintettek sokszor még ekkor sem tudták elhinni, hogy ez velük 

megtörténhet.728 Az embereket és csomagjaikat, legalábbis azt a csekély mennyiségű holmit, 

amit magukkal vihettek, általában rendőri kíséret mellett kocsikkal szállították az állomásra. 

„El is jöttek értünk, lovas kocsival, ilyenkor olyan soproniakat rendeltek ki, akiknek volt lovas 

kocsijuk, sokszor később őket is kitelepítették. Az állomásig a rendőrök végig kísértek minket. 

(…) inkább élelmet, mint ruhát vittünk, egy vindöl rántást és zsírt töpörtyűvel, illetve 

kenyeret” – tudósít egy érintett.729  

Nem volt könnyű feldolgozni azt a tényt, hogy a kitelepítéssel nem csak a hazától, de a 

családi háztól, a pincétől, a felhalmozott vagyontól, az értékektől – egy élet munkájától is 

meg kell válni. Sokaknak, főleg az idősebbeknek, ez nem is sikerült. „Nagypapa a kitelepítés 

előtti napokban megfogta a kezem, átvitt a pincéjébe. Ott folyt a bor a földön, mind a 180 hl-t 

megcsapolta és kifolyatta, azt mondta: látod, ha én nem ihatok belőle, akkor más sem. Ekkor 

én nagyon elkezdtem sírni” – mondja egy túlélő, aki akkor még kislány volt.730 Valaki ennél is 

                                                 
724 Hanzmann 2000. 208. 
725 Ziermann: Kitelepítés… SEL Kézirat 32.  
726 Uo.  
727 Hanzmann 2000. 209.  
728 „Azt hittük, hogy 4–6 hét múlva visszajövünk, senki sem hitte el, hogy ez végleges lesz. Sokan kérdezték, miért 
kell ezeknek a szorgalmas embereknek elmenniük. A két orosz katona, akik hozzánk voltak beszállásolva, ők sem 
értették a kitelepítést” – emlékezett egy szemtanú. Schwarz Alfréd visszaemlékezése. Idézi Krisch 2006c. 420. 
„Mindenki meg volt győződve, hogy ez csak egy átmenet, majd visszajöhetnek” – erősíti meg szavait egy másik 
átélő. Fenyvesi Jánosné, szül. Hotz Terézia visszaemlékezése. Uo. 417. 
729 Zergényi (Zeberer) Győző visszaemlékezése. Uo. 421. 
730 Ringhofer Mária visszaemlékezése. Uo. 412. 
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drasztikusabb eszközhöz folyamodott: „Beszélték, ha valaki megtudta, hogy a listán van, 

akkor öngyilkos lett” – meséli egy akkor 11 éves kitelepített.731 Talán arra a bizonyos Göhring 

nevezetű sopronira gondolt, akiről a szociáldemokraták lapja, a Soproni Világosság a 

kitelepítésről tudósító, ízléstelenül humorizáló cikkében azt jelentette, hogy a „soproni 

Göhring volksbundistatagság miatt került volna a Németország felé indított szerelvényre, 

közben azonban öngyilkos lett”.732  

A vasútállomáson,733 ahol a bevagonírozás, illetve ahonnan az elszállítás történt, 

„mindenki nagyon komor volt, (…) nagy volt a tolongás, mindenki nagyon ideges volt”.734 

„Borzasztó nagy volt a káosz, mindenki keresett mindenkit, nagy volt a sírás, jajgatás. Elég 

durván ment minden” – emlékezik egy szemtanú, aki gyermekfejjel járt kint az állomáson, 

hogy rokonaitól, barátaitól elköszönjön.735 Olykor előfordult, hogy a kitelepítendő gazdát 

kedvenc háziállata is elkísérte az állomásra, de élőállat elszállítása természetesen szigorúan 

tilos volt. Megesett, hogy egy-egy elűzött családot egészen a peronig követett a házőrző eb.736  

Sopron evangélikus lelkészei igyekeztek személyesen búcsút venni híveiktől, noha 

illetékteleneknek elvileg szigorúan tilos volt kimenni a pályaudvarra. Mind a Polgármesteri 

Hivatal, mind a rendőrség megtagadta a lelkészek azon kérését, hogy megkondítsák az 

evangélikus templom harangjait a kitelepítendőkért, illetve hogy a pályaudvaron 

búcsúztathassák el híveiket.737 Öt alkalommal azonban mégis sikerült bejutniuk az állomás 

területére, így legalább részben elköszönhettek a peronon veszteglő szerelvényekbe zsúfolt 

kitelepítendőkkel. „A vagonok egytől egyig tele voltak írva feliratokkal. (…) Isten áldd meg a 

magyart. Hazádnak rendületlenül légy híve ó magyar. (sic!) Wenn Menschen ausseinander 

gehen, so sagen sie auf Wiedersehen. Es ist bestimmt in Gottes Rat, dass man vom Liebsten 

was man hat, muss scheiden.738 (…) A legtöbb sírt, volt olyan, aki kesergősen mosolygott. 

Volt, aki imádkozott s arra kért, hogy menjünk velük. Volt, aki minduntalan elénk került, egyik 

kocsiról a másikra kísért. Volt, aki arra kért, hogy igyekezzünk idehaza odahatni, hogy 
                                                 
731 Fenyvesi Jánosné, szül. Hotz Terézia visszaemlékezése. Uo. 418. 
732 „Göring és Marx a soproni áttelepítendők listáján.” Soproni Világosság, 1946. május 6. „A soproni 
áttelepítendők listáját böngészve érdekes nevekre akad az olvasó. A soproni áttelepítendők között megtaláljuk 
például Marx névrokonát, egy kurucdombi Marx Károly személyében. Marxot német anyanyelve és nemzetisége 
miatt telepítik ki”. 
733 Sopronban mind az ún. Déli pályaudvaron, mind a GYSEV-pályaudvaron vagoníroztak be kitelepítendőket. 
734 Ringhofer Mária visszaemlékezése. Idézi Krisch 2006c. 412. 
735 Pál László visszaemlékezése. Jellemző momentum, hogy a magyar férje miatt mentesített Pál Lászlóné még 
az állomás környékére sem mert kimenni, hogy az ismerősöknek, hozzátartozóknak búcsút intsen, nehogy a 
rendőrök esetleg mégis feldobják egy vagonra. 
736 „Mikor a szerelvény elindult, akkor a kutya sokáig loholt a vonat után.” Fenyvesi Jánosné, szül. Hotz Terézia 
visszaemlékezése. Krisch 2006c. 417. 
737 Ziermann: Kitelepítés… SEL Kézirat 32. 
738 Amikor az emberek útjai elvállnak, azt mondják, „Viszontlátásra!” Meg van írva Istennél, hogy el kell 
válnunk attól, amit a legjobban szeretünk. 
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visszatérhessenek. Egyik-másik mára magával vitt borból kicsit sokat is ivott. Meghatóan 

kérdezte egyik-másik: hát igazán olyan nagy bűnösök vagyunk, hogy kitaszítottak hazánkból? 

(…) Mi lesz a mi szép templomunkból, melyet apáink építettek, kérdezték százan és százan. 

Gondoljanak ránk, imádkozzanak érettünk, ne felejtsenek el bennünket. Volt olyan, aki már itt 

az állomáson leesve a vagonról, szörnyet halt (Müllerné), más meg súlyosan megsebesült 

(Hammel), volt olyan, akit útközben, Ágfalván ölt meg a szíve bánata (Preidlné) (…). Sokszor 

volt úgy, hogy nem is tudtunk szólni, csak sírtunk a sírókkal, de mindegyiktől meleg 

kézszorítással búcsúztunk el” – áll Ziermann esperes–lelkész visszaemlékezéseiben.739 

A bevagonírozást követően a szerelvények nem indultak el azonnal, hanem általában 

több órás, olykor több napos idegtépő várakozás következett.740 Április 29-étől azonban 

folyamatosan szállították el a soproni állomásokról a kitelepítendőket. „Kedden éjszaka 

folyamán két áttelepülő szerelvény elhagyta Sopront, az egyik (…) 29-én 23 óra 54 perckor 

elhagyta az ország területét is. (…) [A másik – G.G.] 30-án hajnali négy óra 40 perckor 

indult el” – jelentette az Új Sopron.741  

Május 5-én, vasárnap, a politikai rendőrség „megszűrte” a már egyszer 

mentesítetteket. Ennek eredményeképpen több, korábban már mentesített soproni német neve 

került az áttelepítendők listájára.742 Május 12-től a nem németajkú gazdák számára ismét 

engedélyezték, hogy kijárjanak dolgozni a város határban fekvő földjeikre.743 „Május 15-ig 

teljesen befejezik Sopronban a kitelepítést” – jelentette az FKGP lapja.744 A kitelepítésre 

kerülők utolsó listáját május 13-án tették közszemlére a Festőteremben.745  

Ismét feltétlenül hangsúlyozandó, hogy azok kitelepítése, akik ellen más „bűn”, mint 

az, hogy 1941-ben német anyanyelvűnek vallották magukat, nem volt felróható, az elűzetés 

menetét újraszabályozó, 1946. május 10-én kelt (bár hivatalosan közzé nem tett) 32.920/1946. 

B. M. sz. rendelet746 értelmében teljes mértékben jogellenes volt. Az új jogszabály annak 

                                                 
739 Ziermann: Kitelepítés… SEL Kézirat 32. Ziermann Lajos, Hanzmann Károly és Beyer Pál lelkészeket több 
alkalommal karhatalmisták távolították el az állomás területéről. Egyik alkalommal, amikor az idős Ziermann 
esperes csak lassan lépkedve tudta elhagyni az épületet, egy százados epésen azt vágta oda hozzá, hogy „ha én 
72 éves leszek, oda haza fogok ülni, és nem fogok svábokat vigasztalni!” Hanzmann esperes számításai szerint 
ezekben a napokban kb. 4.600 kitelepítettel fogott kezet. Hanzmann 2000. 209. 
740 Előfordult, hogy „három éjjel és négy napig voltunk a vagonban anélkül, hogy elindultunk volna. (…) Mi 
gyerekek még hazaszöktünk, és amit lehetett, azt elhoztuk, bár ez tilos volt”. Zergényi (Zeberer) Győző 
visszaemlékezése. Krisch 2006c. 421. 
741 Új Sopron, 1946. május 1. (szerda). 
742 Soproni Világosság, 1946. május 6. 
743 Soproni Újság, 1946. május 12. 
744 Soproni Újság, 1946. május 9. 
745 Soproni Újság, 1946. május 14. 
746 Zinner 2004. 89-92. 
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ellenére nem került alkalmazásra Sopronban, hogy azzal a Dr. Házi Jenő által fémjelzett 

mentesítési akció – ha megkésve is – elérte volna célját.747  

Május 16-án a kitelepítésért felelős miniszteri biztos feloldotta az éjszakai 

mozgáskorlátozást, az utazások engedélyhez kötését valamint a szesztilalmat. Ugyanezen a 

napon Náray József kitelepítési biztos elhagyta Sopront, és másnap eltávozott a két 

Kitelepítési Oszlop legnagyobb része is. Május 18-ra már csak a mentesítő bizottság 

tartózkodott a városban, amely még egyszer átvizsgálta a korábban felmentetteket.748 A 

soproni németeket szállító utolsó kitelepítési szerelvény május 16-án, vagy 18-án hagyta el a 

várost,749 ezzel az elűzetés gyakorlati végrehajtása a városban befejeződött. A soproni 

németség megpróbáltatásai ugyanakkor még mesze nem értek véget. Május 20-án ugyanis 

megjelent még egy pótlista, 94 névvel, másnap hajnali indulással. A kitelepítésnek ezen 

utolsó utáni hullámának végrehajtása azonban meghiúsult, nem utolsó sorban a városi szervek 

ellenállása miatt.750 

A kitelepítés során olykor egészen elképesztő és hihetetlennek tűnő dolgok történtek. 

Az egész eljárásra jellemző volt a visszaélés, a szabálytalanság, a törvényi előírások lábbal 

tiprása, az önkényesség és az erőszak. A rendelet előírásait számos esetben nem tartották be, 

gyakran éppen a törvényesség őrei, a karhatalom képviselői folyamodtak jogellenes és 

brutális eszközökhöz. Különösen a mentesítések, a leltározás és a vagyonbiztosítás terén 

fordultak elő komoly visszaélések. „Nem volt jogvédelem; a nyers erőszak uralkodott 

mindenben. (…) A kormányrendelet értelmében az áttelepítési névjegyzékbe felvetteknek 

jogukban állott, hogy a lista közzétételétől számított öt napon belül felfolyamodással élhetnek, 

újabb elbírálást kérve ügyükben. De ezzel mit sem törődtek, már másnap vitték is őket. (…) 

olyan eset is előfordult, hogy valótlan adatok alapján telepítettek ki egyeseket, ha volt 

valamiféle vagyonuk, mert ez sem volt ám az utolsó szempont az elbírálásnál. (…) Csak a 

kommunista párt tagjaival és a gyári szakmunkásokkal tettek kivételt” – írta az események 

átélője, Hanzmann esperes.751  

                                                 
747 Krisch 2006a. 82-86. 
748 Soproni Újság, 1946. május 18. 
749 A kitelepítetteket szállító vonatokkal kapcsolatban lásd Krisch 2006a. 100-102. 
750 Ezen a listán szerepelt Hanzmann Károly evangélikus esperes-lelkész neve is, aki – mint azt a „kitelepítés 
záróakkordját rendező Gárdos György csepeli munkástól” megtudta – azért kerül fel arra, mert a „soproni 
németség egyik szellemi vezéreként” „nagyon népszerűnek” számított. „A politikai rendőrségen megtudtuk, hogy 
hetekkel ezelőtt érkezett be egy névtelen levél, amelynek éle ellenem irányult, s a kommunista pártból kiszivárgott 
hírek szerint mind a három soproni evangélikus lelkész kitelepítése is szóba került állítólag”. Hanzmann 2000. 
214-216. 
751 Hanzmann 2000. 209. 
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Ezek szerint az elűzetés végrehajtása során a Kommunista Párt tudta leginkább 

érvényesíteni az érdekeit. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a brennbergi bányászokat és 

családtagjaikat (a VDU egykori tagjait és a magukat 1941-ben német nemzetiségűnek 

vallókat is beleértve) ugyanis az MKP közbenjárására a Belügyminisztérium kollektíven 

mentesítette a kitelepítés alól.752 Ezzel szemben a soproni FKGP vezetősége sem az MKP-tag 

Náray kitelepítési kormánybiztossal, sem a szintén kommunista befolyás alatt álló politikai 

rendőrséggel nem tudta saját mentesítő listáját elfogadtatni.753 Olykor azonban elég volt a 

kitelepítés végrehajtásáért felelős személyek „szimpla” megvesztegetése is. „Sokan voltak a 

jegyzéken, közülük többen is megvásárolhatták a mentesítést egy hordó borért és 

maradhattak, de helyükbe másokat vittek el” – mondja egy szemtanú.754 Tehát nem mindig 

kellet MKP tagságot létesíteni, avagy kétkezi munkásnak, bányásznak lenni ahhoz, hogy 

valaki Sopronban maradhasson.  

Sokszor előfordult, hogy jogosan mentesíthető személyek kerültek kitelepítésre. A 

soproni németek egyénileg beadott mentesítési kérvényeikben – a Házi-féle kollektív 

mentesítési kísérlethez hasonlóan – elsősorban nemzethűségüket, az 1921-es népszavazás 

során tanúsított lojális, patrióta magatartásukat hangsúlyozták.755 Megtörtént, hogy egy család 

jogosnak vélt mentesítési kérelmét a kitelepítési oszlop egyik tagja széttépte, mert a házukat 

meg akarta szerezni, és a családot kitelepítették.756 Ugyanakkor volt olyan is, hogy egy család 

fellebbezési kérelmét elfogadták, mert a családtagok neve a listára hibás helyesírással („tz” 

helyett „cz”) került fel, és sikerült „bebizonyítaniuk”, hogy nem róluk van szó.757 A 

beszámolók szerint valóságos üzérkedés folyt a mentesítési igazolásokkal, amelyeket 

„aranyért, vagy jó valutáért s egyéb földi javakért” lehetett megszerezni.758 Arra is volt példa, 

hogy már bevagonírozott és a kiszállításra váró családokat sikerült mentesíteni. Őket szó 

szerint az utolsó pillanatban szedték le a vonatról.759 Ezek az esetek azonban inkább 

tekinthetők kivételnek.  

                                                 
752 A rendeletet lásd Új Sopron, 1946. március 17. 
753 Krisch 2006a. 71. és 79. 
754 Tirnitz József visszaemlékezése. Idézi Krisch 2006c. 421. 
755 Krisch 2006a. 93-94. 
756 Fenyvesi Jánosné, szül. Hotz Terézia visszaemlékezése. Krisch 2006c. 417. 
757 Uo. 
758 Ziermann: Kitelepítés… SEL Kézirat 32. 
759 „Tele volt a vagon, egy marhavagon volt, oda vittek minket csomagokkal együtt. Ott rostokoltunk. 1946. 
április 28-án vagoníroztak be, és közben azért nem vittek el minket az amerikai katonák, mert a szovjet katonák 
elvitték a mozdonyt, tehát nem volt mozdony, ami a szerelvényt kivitte volna Németországba. És május 1-jén 
pedig jött az én keresztapám, aki a GYSEV-en volt főfelügyelő, aki az én anyám unokatestvérének a férje volt. Ő 
hozott mentesítő igazolást, és akkor kiszálltunk a vagonból és újból hazajöttünk”. Zéberer Alfréd 
visszaemlékezése. Hasonló eset történt meg a Zergényi családdal is. Filmeket meghazudtoló dramaturgiájú 
történet az övék is. Már „kihúztak minket a vágányra, ahonnan a vonatot majd indítani fogják. Vártuk, mikor ad 
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A vagyonbiztonság fenntartását, a sokszor eleve hiányosan leltározott német vagyon 

megőrzését szintén nem sikerült biztosítani. Az újságok folyamatosan sváb vagyonmentésről 

cikkeztek, aminek volt is némi alapja.760 Számos németajkú soproni polgár igyekezett ugyanis 

– bízva a visszatérés lehetőségében, a kitelepítés ideiglenes jellegében – bizonyos 

vagyontárgyakat elásni, a házának, pincéjének zegzugaiban elrejteni, „ideiglenes megőrzésre” 

soproni, vidéki, esetleg Ausztriában lakó rokonai, ismerősei gondjára bízni.761  

Ám az esetek többségében azok éltek vissza a helyzetükkel, akiknek éppen a zár alá 

vett ingó- és ingatlanvagyon megőrzése lett volna a feladatuk. Hiába fenyegették meg 

statáriális eljárással a tolvajokat és a fosztogatókat,762 hiába szervezték meg a rend biztosítása 

és vagyonmegőrzés érdekében a karhatalmi alakulatok mellett tevékenykedő polgárőrséget,763 

a kívánt rend és biztonság a kitelepítés végrehajtása alatt, sőt azután sem állt helyre. 

Különösen problematikus volt, hogy önmagában a polgárőrség jelenléte sem nyújtott 

garanciát. A polgárőrség parancsnokának azt a „felszabadulás körüli érdemeiért” köztársasági 

elnöki kitüntetéssel jutalmazott kommunista párti Tóth Bélát nevezték ki, akit a soproni 

telepesek néhány hónappal később erőszakossággal, a kitelepítés idején tanúsított a 

hatalommal való visszaéléssel és önkényes birtokfoglalással vádoltak meg.764  

A problémákat tovább tetézte az elrendelt éjszakai mozgáskorlátozás és a szesztilalom 

folyamatos megsértése. A kijárási tilalom és az alkoholfogyasztás drasztikus korlátozása 

ellenére „rengetegen járkálnak éjszaka engedély nélkül az utcán és soha annyi részeg embert 

nem lehet látni, mint mostanában” – írta az Új Sopron.765 A kommunista lap természetesen 

igyekezett mindent a németek nyakába varrni: „Mindez azt mutatja, hogy a svábok boraikat 

elajándékozzák és megisszák, vagyontárgyaikat ismerősökhöz mentik át. A rendőrség szigorú 

                                                                                                                                                         
jelet a forgalmista. Ez délelőtt 11 felé lehetett, amikor Nándor nevű bátyám megjelent a peronon és minket 
keresett. [Zergényi Nándort, mint az SZDP tagját a nyilas rémuralom alatt Dachauba hurcolták. A család egészen 
addig az időpontig halottnak hitte – G. G.] (…) azokban a percekben, amikor a vonat már indulásra készen állt, 
kérte a forgalmistát, ne indítsák a vonatot. Mutatta a papírját, hogy honnan jött, bizonygatta, hogy szülei itt 
vannak. (…) Ekkor elküldték a vonatparancsnokhoz, majd ő dönthet. Nagyon emberséges volt, (…) visszatartotta 
a szerelvényt, amíg bátyám bement a városházára és fél órán belül hozta a felmentést. Kiraktuk a zsákjainkat, a 
vonat pedig elindult”. Zergényi (Zeberer) Győző visszaemlékezése. Idézi Krisch 2006c. 422. 
760 Lásd például Új Sopron, 1946. április 28. és május 1. 
761 Pál Lászlóné, szül. Meződi Erzsébet visszaemlékezése. Hasonló esetek leírását lásd még SL XVII.530. SFB 
iratai. 1. d. 
762 „Feltűnően sok esetben egyes önmagukról megfeledkezet egyének feltörik a lakásokat, hogy onnét saját 
céljaikra holmikat tulajdonítsanak el. (…) Azokban a lakásokban, melyeket bizonyosan megállapíthatóan 
feltörtek, vagy onnét ingóságok eltulajdonítása történt, a bizottság nem leltározza, hanem a fosztogatás tényéről 
jegyzőkönyvet vesz fel”. Új Sopron, 1946. május 1.  
763 Új Sopron, 1946. április 28.  
764 A „legjobb szőlőket, a szőlők közti krumpli veteményes zöldséges kerteket lucerna és gabona földeket vette 
erőszakosan birtoklásba” – hangzott a vádak egy része. Lásd SL XVII.530. SFB iratai. 1. d. Jegyzőkönyv 1946. 
augusztus 1. 
765 Új Sopron, 1946. április 28.  
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intézkedéseket hozott, már eddig is sok embert előállított és vont eljárás alá sváb 

vagyonmentés miatt, különösen sok borrejtegető akadt horogra”. Más források viszont 

éppenséggel nem az elűzetés által fenyegetett német lakosságot, hanem a kitelepítés 

végrehajtásáért felelős karhatalmistákat jelölik meg a problémák okozóiként, a szesztilalom 

megszegőiként. A „gazdapolgárok negyedében viszik a bort, nagy hordókban, kis hordókban, 

mindenféle edényekben; a felkutatott lisztet, zsírt s egyéb élelmiszereket s holmikat, s az 

oroszok segítenek az új rendőrségnek s ezek is, azok is támolyognak a sok italtól” – tudósít 

egy kortárs.766  

A messze földön híres soproni bor a kitelepítés végrehajtása során is központi szerepet 

játszott. A kitelepítendő szőlőtulajdonos soproni gazdapolgárok rendkívül fájó szívvel váltak 

meg legértékesebb portékájuktól,767 amely ugyanakkor a kitelepítési oszlop tagjai, valamint 

az idevezényelt karhatalmisták körében is keresett árucikknek számított. Amint azonban az a 

forrásokból kitűnik, az elvileg leltározandó, megőrizendő és nemzeti vagyont képező nedűt 

illetéktelenek nem csupán előszeretettel fogyasztották (nem is mindig mértékkel), hanem a 

dokumentumok tanúsága szerint a kitelepítési miniszteri biztos, illetve a Kitelepítési Oszlop 

különböző bizottságai abból önhatalmúlag különböző mennyiségeket utaltak ki. Így például a 

Kitelepítési Oszlop Sopron elhagyásakor 150 hl bort utalt ki saját magának, de a 

karhatalmistáknak is rendszeresen juttattak jelentős mennyiségű bort mindenféle 

ellenszolgáltatás nélkül. A nedűből vállalatokhoz, magánszemélyekhez, vendéglőhöz is jutott, 

sőt, 1946 nyarán Mosonmagyaróváron, Győrött és Budapesten is bukkantak fel Sopronból 

származó boroshordók.768  

A kitelepítendők vagyonának fosztogatása sokszor még a bevagonírozást követően az 

állomáson is folytatódott. Az SZDP Soproni járásának titkára, aki az események elleni 

tiltakozásának kifejezéseként maga is felült egy kitelepítetteket szállító vonatra, beszámolt 

arról, hogy a kitelepítést végző rendőrök a bevagonírozás követően még egyszer átkutatták a 

németek csomagjait, értéktárgyakat keresve. A rendőri fosztogatás csak akkor ért véget, 

                                                 
766 Ziermann: Kitelepítés… SEL Kézirat 32. 
767 Lásd fentebb Ringhofer Mária visszaemlékezését, illetve Fenyvesi Jánosné, szül. Hotz Terézia is beszámol 
két esetről: egy már bevagonírozott férfi visszaszökött a városba, hogy pincéjükből egy kis bort vigyen 
nagybeteg édesanyjának, illetve egy „jó kövér néni” földig érő bő szoknyája alatt egy megmentett kishordó bort 
rejtegetett a vagonban. Lásd Krisch 2006c. 417. 
768 Lásd SL XVII.530. SFB iratai. 1. d. Jegyzőkönyv 1946. július 18. Ennek tükrében legalábbis álszentnek és 
képmutatónak tűnik Náray kormánybiztos azon nyilatkozata, hogy „a kormánybiztosság és a rendészeti 
hatóságok mindent megtettek, hogy a lehetőségekhez mérten a kitelepültek vagyona, amely ma már a nemzet 
tulajdonába ment át, megmentessék. Ez az igazság! S ha ennek ellenére is voltak kilengések, az már nem az ő 
működésük hatáskörébe tartozik”. Soproni Újság, 1946. május 8. 
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miután a párttitkár szólt a szerelvényt kísérő amerikai katonáknak,769 akik közbelépésükkel 

akadályozták meg a további zabrálást.770  

Az eseményeket átélők beszámolóival, illetve az idézett forrásokkal szemben a 

Kommunista Párt szócsövében, az Új Sopronban valóságos sikertörténetként értékelte a 

soproni németek egy részének elűzését: „ha számot adunk magunknak arról, hogy a nagy 

történelmi tett milyen külsőségek között ment végbe és milyen eszközökkel, nyugodtan 

megállapíthatjuk, hogy az igazsághoz méltóan a magyar demokratikus berendezkedéshez, a 

kitelepítés az emberiesség szellemében méltányos módon zajlott le és nem szenvedélyek, nem 

egyéni érdekek, hanem a nagy nemzeti felelősségérzet és öntudat hatotta át azokat, akik ezt a 

felelősségtelje és sorsdöntő feladatot önzetlenül éjjel-nappali munkával vállalták” – 

kommentálta az eseményeket nem kevés cinizmussal a már megismert kommunista 

publicista, Pajzs István, aki mintha egy másik Sopronban élt volna.771 Azt azért elismerte, 

hogy „mint mindenütt, ahol ezres tömegeket kell megmozgatni, ahol napok alatt kell nagy 

történelmi tetteket végrehajtani, előfordulhattak és elő is fordultak kilengések, hibák (…)”. De 

rögvest hozzáfűzte azt is, hogy „minden felelős tényező arra összpontosította akaratát, hogy a 

kitelepítés munkája minél simábban, zökkenő és megrázkódtatás nélkül bonyolódjon le és ne 

hagyjon maradandó nyomokat senkinek az emlékén sem”.  

Az MKP lapjában közölt írás és az elűzetést átélők beszámolói között nem is lehetne 

nagyobb a kontraszt. A kitelepítés végrehajtása egyértelműen az azt leghevesebben követelő, 

abban aktívan közreműködő Kommunista Párt számára hozta a legnagyobb politikai hasznot. 

A törvénytelenségek sorozatával lebonyolított akció embertelen, barbár jellegét pedig az 

MKP bagatellizáló, eufemizáló propagandával kívánta elpalástolni, illetve azt – igazságos 

tettként, történelmi szükségszerűségként beállítva – legitimálni. 

A kitelepítettek teljesen pontos számának megállapítása az ismert okok miatt 

(pontatlan listák, hiányos összeírások, utolsó pillanatban történő mentesítések, a listán 

szereplők helyett mások kitelepítése, szökések stb.) lehetetlen. Egy, a hetvenes évek végén 

soproni helytörténészek által írt munka 8.000 főben adta meg a Sopronból kitelepített 

németajkúak számát.772 A nyolcvanas évek végének kutatásai szerint 6.355 személyt,773 

                                                 
769 „Ekkor láttam először négert, ő amerikai katona volt, éppen csokit osztogatott”. Zergényi (Zeberer) Győző 
visszaemlékezése. Krisch 2006c. 421. 
770 Alpár Geyza visszaemlékezése.  
771 Új Sopron, 1946. május 5. 
772 Hiller – Németh 1978. 25. A szerzők munkájukban nem közölnek forráshivatkozást. 
773 Fehér 1988. 113. Fehér István a Népgondozó Hivatal vezetőjének a külügyminiszterhez írt 1946. június 14-ei 
jelentésében szereplő kimutatást vette alapul a kitelepítettek létszámának meghatározásakor. Ezt a számot 
kommentár nélkül átvette az 1978-ban még 8.000 kitelepítettről író Hiller István is. Hiller 1989. 54. 
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illetve 6.782 főt telepítettek ki Sopronból.774 A legfrissebb, az eddigi adatokat–eredményeket 

összevető és szintetizáló, illetve az újabb forráscsoportokat is megvizsgáló kutatás 7-8.000 

főre teszi az 1946 áprilisában – májusában Sopronból kitelepített németek számát.775  

Az egzakt számokkal ellentétben jól dokumentált az a kábult-zavart lelkiállapot, a 

tátongó űr, amelyet Sopronban a több ezer kitelepített német után maradt. „Szép városunk 

soha nem látott pusztulás képét mutatta. Egész utcák néptelenedtek el. A Balfi utca, a Halász 

utca, a Szent Mihály utca, a Malom utca, a Fapiac, a Domonkos utca, a Kis utca, stb. mintha 

kihaltak volna. (…) A mi szép városunk, s azzal a mi gyülekeztünk (…) összetört. (…) a 

darabok Soprontól egész Nürnberg vidékéig szanaszét hevernek… Ezeket a szétszórt 

darabokat, szétszórt embereket, akik a soproni talajból nőttek ki és ennek a soproni talajnak 

gondos, szakavatott ápolói voltak, másokkal pótolni nem lehet. Sopron és vidéke elpusztul 

nélkülök” – írta az igen súlyos veszteségeket szenvedett evangélikus gyülekezet lelkésze 

Hanzmann Károly.776  

Ziermann Lajos esperes hasonlóan tragikusan és reményvesztetten festette le az 

elűzetés következtében kialakult helyzetet: „Egy-egy utcában egy-két család vagy családtag 

maradt vissza. Sopronban minden rendben – jelentette a kitelepítési akció vezetője – úgy 

hallom – a belügyminiszternek. Azt is jelenthette volna: Sopronban minden csendes. (…) 

Sopron kihalt várossá lett”.777 Az esperes–lelkészek sorai azonban – amint azt a következő 

fejezetekből kiderül – nem a jórészt megsemmisült gyülekezetük felett siránkozó, az elűzetést 

szenvedett híveiket gyászoló írástudók barokkos túlzásai voltak.778  

Az MKP természetesen ettől gyökeresen eltérően ítélte meg és értékelte a kitelepítés 

következtében beállt helyzetet. „A Magyar Kommunista Pártnak köszönhető, hogy Sopron 

magyar maradt” – kürtölte világgá az Új Sopron.779 A cikk beszámolót közölt a május 28-ai 

pártnapról, ahol többek között elhangzott, hogy az „MKP bátor, meg nem alkuvó harcának 

köszönhető, hogy Sopron magyar maradt. Sajnos főképpen a FKgP mindent megtett, hogy a 

kitelepítést elszabotálja, és ha aknamunkája sikerrel járt volna, Sopronban ma igen nehéz 

                                                 
774 Zielbauer 1989. 69. 
775 Krisch 2006a. 95-100. 
776 Hanzmann 2000. 212-213. 
777 Ziermann: Kitelepítés… SEL Kézirat 32. 
778 Ezt a képet erősíti meg a szinte már elindult vonatról leszedett, az utolsó utáni pillanatban a csodával határos 
módon mentesített Zergényi Győző is. „Én gyerekként annak, hogy itthon maradhattunk, hirtelen nem nagyon 
örültem, mert az összes barátomat elvitték. A Thököly téren kb. 30 gyerek volt, akik mind barátok voltak. Ezután 
hazamentünk, úgy rendezkedtünk be, hogy bármikor vihetnek megint, hiszen még három szerelvény ment ki 
Sopronból. A földön, matracokon aludtunk, nem bíztunk a maradásban. A Kurucdomb üres lett. Se gyerek, se 
felnőtt. (…) Az a baráti kör, ami a Thököly téren nap mint nap összejött, nem volt többé”. Zergényi (Zeberer) 
Győző visszaemlékezése. Idézi Krisch 2006c. 422. 
779 Új Sopron, 1946. május 30. 
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helyzet előtt állanánk.780 (…) Sopron mindig magyar volt és a közelmúlt eseményei 

megszabadították városunkat az idegen német befolyás utolsó csíráitól is. Sopron örökre 

magyar marad!” A saját célokat követő és taktikai okokból soviniszta húrokat pengető 

Kommunista Párt – a csúsztatásoktól, sőt a történelemhamisítás eszközétől sem visszariadva – 

saját magának vindikálta a heroikus tettként beállított elűzetés végrehajtásának kétes 

dicsőségét, és az abból származó közvetlen politikai hasznot sem kívánta másokkal 

megosztani.  

 

5.1.5.5.   Az elűzetés utóhatásai Sopron német lakosságára 

Az elűzötteket szállító utolsó szerelvények kigördülése után az indulatok nem csillapodtak és 

Sopron német lakosságának megpróbáltatásai sem értek még véget. Tekintettel arra, hogy az 

elűzés alól jó néhány – egyébként áttelepülésre kötelezett – személynek sikerült kivonnia 

magát, továbbá, hogy a városból történt eltávolításuk után is többen próbálkoztak meg 

illegális úton visszatérni, Sopronban 1946 májusát követően is napirenden voltak a razziák, a 

rajtaütésszerű házkutatások. Ezek végrehajtásában elsősorban a radikális társadalmi–

gazdasági átalakulást forszírozó Kommunista Párt volt érdekelt, amely a mintegy 8.000 főt 

érintő kitelepítés eredményével korántsem volt elégedett.781  

Számos Sopronból kitelepített nem érte el a szerelvénnyel az első németországi 

célállomást, Freilassingot. Amikor az első soproni elűzötteket szállító vonat éjszaka megállt 

Ágfalvánál, arról többen is leszökdöstek. Ausztriában több pihenőt is beiktattak. Ekkor rövid 

időre le lehetett szállni a szerelvényről levegőzni. Itt is sokan voltak, akik nem szálltak vissza 

a vonatra.782 A legtöbben kiutaztak ugyan Németországba, ám többen honvágytól gyötörve 

nem tudtak, illetve nem is akartak gyökeret ereszteni az agyonbombázott, romokban heverő, 

megszállt és számtalan problémával küzdő országban, és döntöttek néhány hét, hónap, vagy 

egy-két év múlva az illegális és igencsak kockázatos hazatérés mellett.783  

                                                 
780 A kitelepítés végrehajtása alatt rendkívül kiéleződött az FKGP és az MKP viszonya. „A kisgazdapárt Sopron 
megyében teljesen a burzsoázia érdekeit képviseli” – jelentette az MKP Sopron megyei titkára. Idézi Fehér 1988. 
104. 
781 Egy 1946. szeptember 30-án kelt MKP jelentés szerint a széles tömegeket érintő kitelepítés ellenére a 
megyében „túlteng a klerikális szellem. A diákság teljesen az egyházak befolyása alatt áll. Sopronnak a telepítés 
után is német jellege van. A helyzeten a betelepítések sem segítettek, mert a telepesek nem egységesek”. Idézi 
Zielbauer 1989. 85. 
782 Az első vonattal kiutazó Alpár Geyza visszaemlékezése. 
783 „Apám a szőlőt sem akarta elhanyagolni, így útra keltünk feketén, összesen heten. Egy darabig vonattal 
utaztunk, éjszaka az erdőben aludtunk, majd szekérrel vittek tovább a német-osztrák határig. (…) Ausztrián át is 
gyalog és szekéren jutottunk tovább. Mikor hazaértünk Sopronba, a nagynéninél kaptunk szállást, mert házunkba 
már mások laktak” – tudósít a nem mindennapi utazásról az egyik túlélő. Ringhofer Mária visszaemlékezése. 
Idézi Krisch 2006c. 412-413. „Voltak, akik visszaszöktek – ez rizikó volt – és a házukban már mások laktak”. Pál 
László visszaemlékezése. 
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Valójában a visszatérés ugrás volt az ismeretlenbe és az illegalitásba. A kitelepítésből 

visszaszököttek tulajdon és állampolgárság nélkül törvénytelenül tartózkodtak a városban, 

ráadásul rejtegetésük, segítésük is büntetendő cselekedetnek számított. A hatóságoknak 

tudomása volt erről a jelenségről, ezért az éj leple alatt rendszeresen tartottak razziákat.784 

Azokat, akiket egy-egy ilyen házkutatás alkalmával elfogtak, a fővárosban található 

gyűjtőtáborokba szállították, ahonnan ismét kitoloncolták őket az országból. Volt, aki több 

alkalommal is végigjárta ezt a procedúrát.785  

A helyi lapok több ízben is beszámolt egy-egy kudarccal végződött visszatérési 

kísérletről.786 Az 1946-os kitelepítés után a kommunista sajtó a visszatérőkről írt 

szenzációhajhász cikkeivel igyekezett fenntartani a németellenes közhangulatot. A cél 

egyértelmű volt: a zűrzavaros időszakban valóban megszaporodott bűneseteknek a 

visszaszivárgó kitelepítettek nyakába varrásával az MKP megpróbálta még inkább 

kriminalizálni az etnikai csoportot. Szinte heti rendszerességgel jelentek meg olyan hírek, 

hogy „a visszaszökött svábok állandóan életveszélyesen fenyegetik a Sopron környéki 

községek közbiztonságát, gyilkosságokat, rablásokat hajtva végre. (…) A visszaszököttek nagy 

része vagy a határon túl vagy a Fertő közelében tanyázik (…). Ideje volna ha a rendőrség egy 

komoly akcióval felgöngyölítené a bujkáló bandákat és közbiztonságot teremtene a Sopron 

környéki községekben”.787 A téma még 1947-ben is slágernek számított.788 Mivel a visszatérő 

németek valóban növelték a bizonytalanságot a telepes lakosság körében, az MKP-nek elemi 

érdeke volt, hogy gátat szabjon az illegális folyamatnak, ezért napirenden tartotta a témát. 
                                                 
784 A razziák a lelkészeket sem kímélték. „Felzavartak éjfél utáni álmunkból, átkutatták lakásunkat, hogy nem 
rejtegetünk-e ’svábokat’? Megidéztek bennünket” – írta Ziermann Lajos esperes. Ziermann: Kitelepítés… SEL 
Kézirat 32. 
785 „Anyám egyik öccsét, a Gyulát is kitelepítették, kint volt két évig. Egyik éjjel visszaszökött, egy évig bujkált, 
nappal nem mutatkozott. (…) Hajnalban járt ki a szőlőbe, éjjel jött haza. (…) Ezt megtudta egy volt osztálytársa, 
aki a rendőrségen dolgozott. Mivel segíteni akart, megbeszéltünk egy jelet. Ha szólt, holnap este jövök, akkor ez 
azt jelentette, hogy holnap este razzia lesz, ilyenkor a Gyula éjszakára a szőlőben maradt”. Fenyvesi Jánosné, 
szül. Hotz Terézia visszaemlékezése. Idézi Krisch 2006c. 417-418. Nem volt mindenkinek ilyen szerencséje. 
„Mikor hazaértünk Sopronba, a nagynéninél kaptunk szállást, mert házunkba már mások laktak. Pár hét múlva 
(…) egy sereg férfi jött be a házba. Egy női kémet kerestek. Anyám gyorsan a szekrénybe bújt, de amikor 
elkezdtek kutatni, előjött és bevitték a rendőrségre. Kihallgatás után kitoloncolták az országból, aztán sikerült 
elérni, hogy visszajöhessen (…). Hetente kétszer kellett a rendőrségen jelentkeznie”. Ringhofer Mária 
visszaemlékezése. Idézi Krisch 2006c. 413. 
786 „A rendőrség államvédelmi osztálya tegnap elfogta Kallbantner Zsuzsannát és két társát, akiket tavaly 
kitelepítettek Sopronból és most visszaszöktek. Kihallgatásuk során azt vallották, hogy legyőzhetetlen honvágyuk 
miatt szöktek vissza Magyarországra. Mindhármukat toloncúton Budapestre szállítják, majd onnan újra 
kitelepítik őket Németországba”. Lásd „Honvágyuk hajtja vissza a kitelepített németeket.” Soproni Újság, 1947. 
június 3. 
787 „Visszaszökött svábok tanyáznak a Fertő nádasaiban. Fenyegetik a környező falvak közbiztonságát.” Új 
Sopron, 1946. november 12. 
788 „Sopronban és a környező községekben egyre nagyobb problémát képez nemcsak közigazgatási, hanem 
közbiztonsági okokból is a visszaszökő svábok növekvő száma. Nincs olyan hét, hogy ne tartóztatnának le 
Sopronban legalább tíz soproni származású vagy bácskai, esetleg erdélyi volksbundistát”. Lásd „Volksbundisták 
betörő- és csempészbandái garázdálkodnak a sopronkörnyéki falvakban.” Sopronmegye, 1947. május 11. 
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Azonban az állandó zaklatások, vegzatúrák, valamint egy újabb kitelepítéssel – 

amelyről rendszeresen fel-felröppentek a hírek – való riogatás nemcsak az illegálisan a 

városban tartózkodó visszaszököttek, de a békésen élni és dolgozni akaró soproni polgárok 

nyugalmát is folyamatosan megzavarták. Ezért 1947 tavaszán azok ellen maga Fábján Lajos 

polgármester is felemelte a szavát a Szociáldemokrata Párt nagygyűlésén. „Szűnjön meg a 

svábok zaklatása!”789 – követelte a polgármester, aki felelős városvezetőként a súlyos háborús 

pusztítás, valamint a telepítések okozta megrázkódtatások után az indulatok lecsillapításában, 

a viszonyok konszolidálásban, a termelő és az építő munka megindításában volt érdekelt. 

 

5.1.5.6.   Betelepítések Sopronban 

A németek kitelepítésével párhuzamosan egy azzal ellentétes irányú folyamat is zajlott 

Sopronban: a földigénylő magyar szegényparasztok be-, illetve letelepítése. A folyamat nem 

csak irányában volt ellentétes; ezen akció mögött főleg azok a (politikai) erők sorakoztak fel 

támogatóként, amelyek nyílt németellenességükkel a kitelepítés radikális és gyors 

végrehajtását szorgalmazták.  

Dr. Soltész Jenő, a Népgondozó Hivatal (NH) Északnyugat-magyarországi 

Kirendeltségének vezetője 1945. július 6-án, Nemzeti Parasztpárt (NPP) Országos 

Központjának címzett, a telepítések alapelveit lefektetető, egyben a Győrött székelő NH 

kirendeltség ars poeticáját tükröző, egész további működését és tevékenységét meghatározó 

credóját tartalmazó memorandumban fontos gondolatokat vetett papírra. A kirendeltség-

vezető – aki maga is az NPP tagja volt – hangsúlyozta, hogy a földreformot „a fasiszta 

németség birtokainak elkobzásával” erős magyar települések létrehozására és a „nyelvhatár 

minél nyugatabbra való kitolására” kell felhasználni. Soltész előtt legfőbb célként lebegett, 

hogy „a nyugati határhoz közel eső egyéb községek telepesei csak az ország keleti részéből 

jöhetnek, akiket nyugat egyáltalán nem fertőzött még meg, akik kemény kiállásukkal, agrár-

szociális voltukkal, törhetetlen paraszt magyarságukkal végvárai lehetnek az országnak”.790  

                                                 
789 „Közel egy esztendeje, hogy elvitték a svábokat. A párt akkor leszögezte álláspontját. Ez máig sem változott. 
Felelőtlen elemek híresztelésére, hogy újabb kitelepítés lesz, megáll a mezőgazdasági újjáépítés. Mi nem 
sajnáljuk a volksbundistákat, az SS-eket, akik vissza akartak menni a Reichbe, de szűnjön meg a zaklatás 
azoknál, akiknek nincs más bűnük, minthogy német nyelven imádják Istenüket. Fábján Lajos polgármester 
elvtárs szavait zúgó tapssal fogadta a nagygyűlés hallgatósága” – így a tudósítás. Lásd „Fábján Lajos 
polgármester: Szűnjön meg a zaklatás azoknál, akiknek nincs más bűnük, minthogy német nyelven imádják 
Istenüket!” Soproni Világosság, 1947. március 24. 
790 GyL XXIV.2. NH NyMoKir. iratai. 1. d. A Népgondozó Hivatal Északnyugat-magyarországi 
Kirendeltségének vezetőjének a Nemzeti Parasztpárt Országos Központjának benyújtott memoranduma. 1945. 
július 6. 
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Annak ellenére, hogy Sopronba és a környező községekbe a betelepítések során 

zömében végül Sopron, Győr-Moson, illetve Vas megyéből származó parasztok kerültek, a 

telepítési akció jellegét, ideológiai hátterét végső soron a fenti memorandumban vázolt 

szellemiség határozta meg, amelyet az egyes politikai pártok – elsősorban az MKP és az NPP 

–, sőt olykor a telepítéseket végző szervek gyakran a szakmai szempontok rovására, azok 

háttérbe szorításával is érvényesítettek. 

A betelepítések szervezésében – a Megyei Földbirtokrendező Tanács (MFT), illetve a 

Soproni Községi Földigénylő Bizottság (KFB) mellett – döntő feladat hárult a NH Soproni 

Kerületére. Bajtai Károly, akit 1946. március 6-án neveztek ki a NH Soproni Kerületének 

vezetőjévé,791 és aki saját bevallása szerint Sopronba érkezése előtt 16 napig tanulmányozta 

Budaörsön a „svábtelepítést”, az Új Sopronnak adott interjújában kifejtette, hogy „szeretnénk, 

(…) hogy a kitelepítéskor az új telepesek azonnal átvehessék a birtokot, hogy ott közben 

semmiféle rongálás ne történhessen. Elsősorban az itteni nincsteleneket akarjuk földhöz 

jutatni és ha ezen felül marad föld, csak akkor hozzanak máshonnan telepeseket”.792  

Bajtai 1946. április 4-ei, a győri NH kirendeltségnek megküldött jelentésében 

részletesen vázolta első benyomásait.793 Ebben leírja, hogy miután Sopronban és környékén 

valamennyi telepes-családot személyesen felkeresett, az a benyomása alakult ki, hogy a 

„telepesek helyzete a lehető legrosszabb”. A legtöbben csak ideiglenesen juttatott lakásokat 

kaptak, azokban is több embert zsúfoltak össze. Sokan közülük sem gazdasági felszereléssel, 

sem állatállománnyal nem rendelkeznek. Mivel 1945-ben főleg az elmenekült német 

tulajdonosok birtokait kapták meg, az időközbeni jelentős visszaszivárgás miatt gyakran két 

tulajdonosa is volt a szántóknak, szőlőknek. Emiatt gyakori a veszekedés a „volksbundista” 

német és a magyar telepes között, ami hátráltatja a munkát. A telepesek helyzetét szerinte az 

is nehezítette, hogy a „községi elöljáróság (…) sváb”.794 Bajtai arra is felhívta főnökei 

figyelmét, hogy a „svábok” értékeiket a néhány kilométerre fekvő Ausztriába csempészik.795 

                                                 
791 A korábbi kerületvezetőt, Dr. Eleméry Imre, volt szolgabírót még 1945. decemberében internálták „múltbeli 
fasiszta magatartásáért”. Decembertől március 6-ig csupán ideiglenes vezetése volt a soproni kerületnek. A 
Győrött székelő NH kirendeltség telepítési főtanácsosának és kirendeltség-vezető helyettesének, Makkos 
Lászlónak a jelenlétében 1946. március 7-én Bajtai Károly hivatalosan is átvette a NH Soproni Kerületnek 
vezetését. Lásd SL XXIV.201. Sopron MFH iratai. 64. d. Jegyzőkönyv 1946. május 29. 
792 Új Sopron, 1946. március 13. 
793 SL XXIV.3. NH Sop.Ker. iratai. 1. d. 104/1946. 
794 E dokumentumból is kitűnik, hogy az NH funkcionáriusai sem tettek különbséget a hazai németség 
különböző háttérrel és tradíciókkal rendlkező csoportjai között, így a Soproni németséget is az akkoriban erősen 
negatívan konnotált – és helyben mindig is szitokszónak számító – „sváb” jelzővel illették.  
795 „Hogy ezen csempészés milyen mértékben folyik, arról magam is meggyőződtem. Óriási értékek vándorolnak 
ki, telepeseink hónapok óta látják és jelentik mi folyik ezen községekben. Szőlő permetezők, prések, gazdasági 
eszközök vándorolnak ki csempész úton”. Erről a jelenségről néhány nappal korábban a kommunista sajtó is 
beszámolt. „Köztudomású (…), hogy a volksbundisták állatállományukat elpusztítják, ingóságaikat kicsempészik 
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A helyzet orvoslására a kerületvezető azt javasolta, hogy mielőbb hajtsák végre a kitelepítést 

Sopronban és környékén. 

Április elején, a németek elűzetésével párhuzamosan, megindultak a betelepítés 

végrehajtásának előmunkálatai, valamint az akció propagandisztikus előkészítése is. A 

kisgazdák helyi lapja – az ágfalvi kitelepítés előkészületeiről szóló számban – a betelepítés 

pontos ütemben történő, olajozott lefolyásáról ír: a leendő telepesek egy nappal a kitelepítés 

tervezett végrehajtása előtt megkapják az értesítést, hogy mikor és hova mehetnek. Erre azért 

van szükség, hogy a juttatott gazdaság egy percig se maradjon gazda nélkül. „Így végre 

megoldódik Sopron megye telepeseinek nagy problémája” – írta a lap.796 Miközben Ágfalván, 

Sopronbánfalván és Fertőrákoson javában folyt az elűzött németek elszállítása, a kommunista 

Új Sopron propagandisztikus cikkben számolt be a földreform, illetve a betelepítés sikereiről, 

egyoldalúan sikeresen láttatva az akciót. A lap arról értekezett, hogy a járásban egy 

talpalattnyi föld sem maradt megműveletlenül a járásban, bő és szép termés ígérkezik, a föld 

szinte észre sem veszi a gazdacserét, a munka egy percig sem szünetel. „Tegnap elvitték a 

svábokat: ma már az új magyar telepes műveli a földet” – lelkendezett a cikkíró.797  

A valóság ezzel szemben kevésbé volt rózsás. Másnap, április 22-én Bajtai 

kerületvezető jelentésében Ágfalva, Bánfalva és Balf vonatkozásában nehézségekről számolt 

be.798 Ágfalván például több olyan – elvileg rendeleti úton mentesített – bányászt is 

kitelepítettek, akik már szerepeltek a kerületvezető által készített, a jogos helyi igénylőket 

tartalmazó összeírási íven,799 továbbá az éjjel ismeretlen tettesek újfent lovakat és tehenet 

loptak el a faluból.800 Bánfalván az nehezítette a telepítést, hogy az orosz katonák minden 

olyan házat lefoglaltak, amelyhez borospince  is tartozott(teli boroshordókkal), és egyszerűen 

nem engedték, hogy a magyar telepesek beöltözzenek a nekik juttatott ingatlanokba. „Mindent 

elkövetünk, hogy a betelepítést végrehajtsuk. (…) azonban az állatállomány megdézsmálása 
                                                                                                                                                         
Ausztriába”. Új Sopron, 1946. március 22. A jelenség hátterében az állt, hogy a német lakosság megpróbálta 
megmenteni a hosszú évak fáradtságos munkájával felhalmozott értékeit. Ezért még a küszöbön álló 
vagyonelkobzás és kitelepítés előtt megpróbálta ingóságainak egy részét értékesíteni, illetve a szomszédos 
Ausztriába a csempészni, és ott eladni vagy biztonságba helyezni, hiszen akkoriban számos németajkú soproni 
polgár, illetve Sopron környéki német gazda rendelkezett kiterjedt osztrák (burgenlandi) rokonsággal, baráti és 
ismerősi körrel. Az ilyen jellegű – a hatályos törvényi szabályozás szerint valóban illegális – vagyonmentést a 
hatóságok nem csupán tiltották, hanem egyenesen üldözték, és minden erővel igyekeztek megakadályozni azt. 
796 Soproni Újság, 1946. április 7. 
797 „Már dolgoznak az új telepesek Sopron környékén. Nem sínyli meg a telepítést a föld.” Új Sopron, 1946. 
április 21. 
798 SL XXIV.3. NH Sop.Ker. iratai. 1. d. 198/1946. 
799 Valószínűleg a bányász igénylők felvétele miatt emlékeztette a Sopron Megyei Földbirtokrendező Tanács 
1946. április 27-én a kerületvezetőt, hogy bányászok részére mezőgazdasági ingatlan nem, csupán „ház és kert 
vagy szőlő, illetve házhely juttatható”. SL XVII.501. Sopron MFT iratai. 1. d. 2.544/1946. 
800 A tettesek kilétére – legalábbis az átvizsgált dokumentumokban – nem derült fény. Az elkövetők egyaránt 
lehettek „vagyonmentő svábok”, a juttatásaikat ezúton kiegészítő telepesek, vagy a zavaros helyzetet kihasználó 
idegenek.  
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oly nagy mérvű, hogy a betelepítettnek nem marad állatja a föld megmunkálásához” – 

jelentette Bajtai, aki egyben arra kérte feletteseit, hogy a Sopron környéki állapotokról az NH 

fővárosi központját is tájékoztassák. 

A telephelyek előkészítésével párhuzamosan történt a Sopronba költözésre jelentkező 

telepesek felülvizsgálata, amelyet a NH, az Országos Földbirtokrendező Tanács (OFT), a 

KFB-k, a községi elöljáróságok és a rendőrség megbízottai elvileg közösen végeztek. 

Azonban ez munka sem zajlott problémamentesen. Az NH Soproni Kerületénél naponta 

százával érkező telepesek kivizsgálására, vagyis a letelepítésre jelentkezettek szakmai és 

erkölcsi alkalmasságának megállapítására, az alkalmatlan jelentkezők kiszűrésére ugyanis 

egész egyszerűen nem állt rendelkezésre sem megfelelő hivatali apparátus, sem elegendő 

kapacitás. Bajtai ezért a temérdek munkája megkönnyítéséhez még két telepfelügyelő 

kirendelését kérte.801  

A ki- és betelepítések gyors végrehajtásában érdekelt pártokat az ilyen részletkérdések 

azonban látszólag kevésbé zavarták. Az NPP Sopron megyei titkársága 1946. április 23-án 

hosszú betelepítési „kívánságlistát” nyújtott be a NH Soproni Kerületéhez, tételesen 

felsorolva, hogy egyes párttagjaik melyik megyén belüli településről hová (Sopronba, illetve 

annak környékére) kívánnak települni.802 A Kommunista Párt helyi sajtójában – a sváb 

vagyonmentésről szóló cikkei és a kitelepítés gyors és radikális végrehajtását forszírozó írásai 

mellett – továbbra is komoly propagandamunkát fejtett ki a betelepítés mellett. A lap 

garantálva látta a kitelepítések következtében a mezőgazdaságban, illetve az iparban 

jelentkező munkaerőigény biztosítását a Sopronba érkező telepesek által, és nem aggódott a 

magas termelési kultúrát, komoly szakértelmet követelő gazdasági ágakban esetlegesen 

felmerülő nehézségek (például a szakemberhiány) miatt.803 „Bizony megváltozik Sopron, de ez 

a változás – ha kisebb zökkenőkkel is – végeredményben nem történik Sopron hátrányára” – 

                                                 
801 SL XXIV.3. NH Sop.Ker. iratai. 1. d. 198/1946. 
802 SL XXIV.3. NH Sop.Ker. iratai. 1. d. 164/1946. Az OFT által a települni kívánók felülvizsgálatával 
megbízott Cserki Gyula ceruzával rá is írta a listára, hogy „nem a pártok telepítenek”. 
803 „Közel tízezer ember kerül rövidesen kitelepítésre városunkból. Gazdát cserélnek a földek, szőlők, 
gyümölcsösök és a porták. Kik lesznek az új emberek, honnan jönnek, megállják-e majd a helyüket? (…) Hegykő 
híres a jó kertészeteiről, onnan jönnek képzett kertészek, de 38 kertész család érkezik Rábacsanakról is. Biztos, 
hogy a szanyi telepesek is megállják a helyüket, közülük több iparos is kerül majd ide. (…) A Sopron környéki 
mezőgazdasági élet fellendülésének biztosítéka Veszkény, Szil, Szárföld, Himód, Páli, Nagylózs, Pinnye, 
Rábacsanak képzett mezőgazdáinak és kertészeinek Sopronba telepítése. A szőlők és gyümölcsösök egy részét 
helybeliek között osztották ki. Kétségtelen, hogy a svábok értettek a szőlőműveléshez, de megnyugtató, hogy s 
szőlők ismét főképpen szakértő kezekbe kerülnek. Több szőlőtelepes család jelentkezett Zala vármegyéből. (…) A 
telepesek között jelentős helyet foglalnak el olyanok, akik városunkban kisipari üzemeket akarnak létesíteni. A 
mezőgazdasági telepesek gyerekei és családtagjai között sok a szakképzett ipari és a gyakorlott gyári munkás. 
(…) Ezenkívül átképző tanfolyamokat terveznek (…). Szakmunkások képzésére is tanfolyamokat terveznek (…).” 
Lásd „Milyen lesz az új Sopron? Komoly értékekkel gyarapodott városunk lakossága a betelepítés folyamán.” Új 
Sopron, 1946. április 28. 
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szólt a cikknek a későbbiekben túlságosan és alaptalanul optimistának bizonyult végső 

megállapítása.  

Május 2-án a NH Soproni Kerülete megsürgette a budapesti központot, hogy 

mihamarabb állítsa ki az elsősorban a vármegyén belülről telepítésre jelentkezett és a 

felülvizsgálat során alkalmasnak talált családok letelepítési engedélyeit. Erre azért volt 

szükség, hogy a kitelepített németek helyére kerülő telepesek mihamarabb, lehetőleg azonnal 

foglalják el telephelyüket, mert mindaddig, amíg ez nem következik be, a gazdátlanul álló 

ingatlanok, a hozzájuk tartozó élő és holt felszerelésekkel egyetemben rongálódásnak és 

pusztulásnak vannak kitéve.804 A vagyontárgyak megóvása érdekében még a központi 

engedélyek nélküli telepítés is felmerült, mint lehetséges opció. Május 4-én azonban végül is 

megérkezett az NH helyi kirendeltségéhez a Sopron megyén belülről települők hatóságilag 

felülvizsgált névsora, így – párhuzamosan a szintén ezekben a napokban zajló kitelepítésekkel 

– megkezdődhetett az összesen 41 községből származó emberek letelepítése, illetőleg 

birtokba helyezése Sopronban.805  

A telepes „új honfoglalókat” a munkáspárti sajtó, nem csupán a kommunisták, de a 

szociáldemokraták lapja is lelkesen üdvözölte. A kommunista publicista, Pajzs István – aki a 

valóságot meghamisító, idilli képet festett a németek elűzésének „humánus” végrehajtásáról – 

ami történt, megtörtént alapon jelentette ki, hogy a múlton már kár keseregni, mert 

„bennünket (…) ezek után elsősorban érdekel, a magyar föld, a magyar házak, a magyar 

vagyon további sorsa, amelyek eddigi gazdáiktól a magyar nép jogos birtokába szállottak. 

(…) Szeretettel köszöntjük az ősi város falai között magyar véreinket, a falvak, a tanyák és 

puszták népét, akik (…) eljöttek birtokba venni a magyar nép ősi jussát, eljöttek erősíteni a 

magyar nép életerejét itt a nyugati végeken”.806  

Ilyen, a két világháború közötti időszak jobboldali radikálisait idéző nacionalista, sőt 

soviniszta retorika – amely a németség mint etnikai csoport diszkriminálása és elűzése árán 

végrehajtott szociális forradalmat volt hivatott legitimálni – legalábbis meglepő egy 

munkáspárti orgánumtól. Annál inkább meglepő, hogy a kitelepítés kérdésében mindaddig 

mérsékelt álláspontot képviselő soproni szociáldemokraták is csatlakoztak a kommunista 

kórushoz. A lépés ugyanakkor érthető és logikus egy politikai párt részéről: a telepesek mint 

potenciális szavazók köszöntésében, „körbe udvarlásában” az SZDP sem akart lemaradni a 

                                                 
804 SL XXIV.3. NH Sop.Ker. iratai. 1. d. 391/1946. Hogy ez az aggodalom megalapozott volt, arról bőven esik 
szó a következő fejezetekben. A NH soproni munkatársai nyilván tisztában voltak a kitelepítés végrehajtásának 
körülményeivel és következményeivel. 
805 Új Sopron, 1946. május 5. 
806 Új Sopron, 1946. május 5. 
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rivális MKP mögött.807 A lap május 20-ai számában közölt cikk – amely szociáldemokrata 

sajtóorgánumhoz képest meglepően és szokatlanul nyílt és durva nacionalista hangnemben 

íródott – azonban még erre is rátett egy lapáttal. Az írás (az SZDP országos vezetőségének 

álláspontjával szemben) a postdami határozatokra való hivatkozással végrehajtott elűzetést 

történelmi igazságtételként, heroikus tettként legitimálta, a kitelepített németek helyére érkező 

„új honfoglalókat” pedig a Kárpát-medencét meghódító ősmagyarokkal állította 

párhuzamba.808 

A németek elűzését követő betelepítések végrehajtása után azonban Sopronban és 

környékén nem a Kánaán köszöntött be, hanem egy instabil, zűrzavaros, kaotikus időszak. 

Erre csakhamar rádöbbentek „azok a körök is (…), akik ama végzetes napokban tapsoltak a 

leszólt őslakók elhurcolásának és ujjongva mondták: majd jönnek helyükbe dolgos magyarok, 

akik felvirágoztatják Sopront. A tények csakhamar kijózanították az ultrasovén reménykedőket 

is” – értékelte józanul a helyzetet Hanzmann Károly evangélikus lelkész.809  

                                                 
807 „Sopron, az ősi magyar város lassan ébred, lerázza magáról a hosszú, nehéz álom minden nyomasztó terhét. 
A vén, háborúsebzett patinás falak közé hazatérnek a germán imperializmus kitaszítottjai. Magyar szótól hangos 
a Wieden, a Halász- és a Balfi-utcák tája. Most még gyéren érkeznek a telepesek, akik itt vannak, azok is a 
legnagyobbrészt csak a családfők. De vannak már sokan, akik családdal együtt, kocsikkal érkeztek a közeli 
falvakból és elfoglalták a részükre kijelölt házakat. A legtöbb nagy családdal sok apró gyermek érkezett. Vannak 
közöttük, akik a csehek magyarüldözésének áldozatai, de legtöbb a falu szegény, elnyomott, a földesurak által 
kopaszra nyúzott zselléreiből kerül ki. (…) Legtöbbjük idegesen türelmetlenkedik és sürgeti az ügyük elintézését. 
Itt a nagy dologidő. A szőlők kötözésre, permetezésre várnak. A gyümölcsfák ingyenélők szabad prédái. És ők itt 
állnak, tele munkavággyal” – írta Dénes József. Soproni Világosság, 1946. május 13. A publicista nem csupán az 
FKGP-nek, hanem a saját, a németek egy részének mentesítését támogató párttársainak is odaszúrt egyet, amikor 
azt vetette papírra, hogy „annál többet dolgozik a reakció, mely igyekszik minden neki nem megfelelő dolgot 
elgáncsolni. (…) Kérjük a telepeseket, akik boldog reménnyel jöttek ezen ősi város falai közé, hogy ne feledjék, 
itt nemcsak helyt kell állni a suttogó propagandával szemben, mely hozzánemértéssel (sic!) vádolja az idejött és 
új otthont létesített magyarokat, hanem állandó éber tekintettel, ökölbeszorított kézzel kell vigyáznunk itt a 
nyugati végen arra, hogy ide többet idegen be ne tegye a lábát és a magyar demokrácia nyugati végvárába: 
Sopronban minél előbb megszűnjön a suttogás és kezdődjék meg az igazi magyar öntudatos szocialista munka”. 
808 A különösebb kommentárt nem igénylő cikk így hangzik: „Sopron város és környéke végre lélekzetvételhez 
(sic!) jut. Évszázados bűnök és megalázások megszűntetését tűzte ki feladatául a magyar kormány akkor, amikor 
a potsdami egyezmény szellemében az itt élő, de a magyar sorssal közösséget nem vállaló németeket, akik 
annyira vágyódtak a ’Reich’-ba, végre kitelepíti. Tiszta bort a pohárba! Tehát azok mennek közülünk, akik 
velünk nem éreztek és minden vágyuk az volt, hogy a német népközösségben találják boldogulásukat. Most 
megadódik az, hogy szívük, vágyuk szerint százszázalékos németek lehessenek. Nem a magyarság közösítette ki 
őket, hanem saját maguk óhajtották ezt, és íme a kívánság teljesül és éljenek boldogan a szerintük boldog 
birodalomban. Reméljük, hogy a magyarság ismét saját életét élheti és nem lesz szükség népszaporításra, mert 
saját testén érezte, milyen hálátlan cselekedet volt ez a múltban. Nézzük most már az új honfoglalást! Az 
elnémetesített falvakban ismét szabad lesz a magyar szó, szokás és erkölcs. Jönnek véreink az egész ország 
területéről, sőt – mint hírlik – a keleti határőrökből (csángók, székelyek) is jócskán jönnek a nyugati határ 
védelmére. Szeretettel fogadjuk véreinket és adja Isten, hogy itt soha más hangtól ne legyen hangos e táj, mint a 
zengő, ritmikus ősmagyar nyelvtől. Sopron vármegye törvényhatósági bizottságától pedig azt kérjük, hogy kérje 
feliratában a kormányzatot, hogy a települő falvaknak adják vissza ősi magyar nevüket. Tehát Ágfalva legyen 
ismét Dág, Bánfalva az ősi Zuán, Balf az elfeledett Farkasd és Kópháza az elfeledett Ravazd község nevét viselje. 
Ezzel tartozunk őseinknek és a az új telepeseknek, hogy a múltat felejtve, ősi légkörben induljon meg a 
megfeszített új munka, a boldog magyar szántás és szőlőművelés. A magyarok Istene segítse véreinket egy újabb 
ezeresztendős jövő megalapozásában”. Soproni Világosság, 1946. május 20. 
809 Hanzmann 2000. 212. A ki- és betelepítés következményeinek részletes elemzésével a disszertáció következő 
fejezete foglalkozik.  
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Az esperes szavai igen hamar beigazolódtak: azok a „bizonyos soproni körök” és a 

városban frissen birtokba helyezett telepes újgazdák összeborulása az „új, magyar Sopronban” 

nem volt hosszú életű. A „mézeshetek” csakhamar véget értek. Az „új honfoglalók” lábai előtt 

nemrég még leboruló Soproni Világosság a telepeseket lelkesen üdvözlő cikk megjelentetése 

után egy héttel már döbbenten számol be arról az esetről, hogy egy 54 főből álló telepes 

csoport azzal fenyegette meg a Soproni Községi Földigénylő Bizottságot (KFB), hogy ha nem 

kapja meg azonnal a neki járó földet, akkor kitűzik a városházára a nyilaskeresztes lobogót.810  

Telepesek által elkövetett visszaélésekről számolt be a KFB elnöke is. Elmondása 

szerint Sopronban nem ritka jelenség, hogy dolgozni nem szerető emberek, akik ellenben 

szívesen szakítják le más fáradtságának a gyümölcsét, kimennek a határba és jól megművelt, 

de még a németek által bevetett földeknél letépik a juttatott telepes nevét és kiírják a saját 

nevüket, azt állítva, hogy azt ők dolgozták meg.811 Nem sokkal később a Soproni Világosság 

arról tudósított, hogy Sopronból éjszakánként különböző holmikkal megrakott szekerek 

gördülnek ki. A cikk megállapítása szerint „a titokzatos szekereken egyes haszontalan 

telepesek mentik ki a városból a könnyen szerzett javakat és minden jel arra mutat, hogy ezek 

el akarják hagyni Sopront és ittartózkodásuk (sic!) csupán kapzsi értékszerzésre szolgált”.812  

Az újság információt a Soproni KFB jegyzőkönyvei is megerősítik. A bizottságánál 

feljelentették többek között Baranyai János Fövényverem u. 9. sz. ingatlanba juttatott telepest, 

mert több ízben szállított ki illegálisan bort és burgonyát Sopronból. Legutóbb 1946. 

szeptember 30-án éjjel szállított ki bort a városból értékesítés céljából Beled községbe.813 

Holper Kálmán, Újteleki u. 11. sz. alatti ingatlanba juttatott telepes ellen azért érkezett 

feljelentés, mert engedély nélkül szüretelt, valamint 120 liter bort szállított illegálisan abba a 

községbe, ahonnan Sopronba települt.814 Az ilyen és ehhez hasonló esetek miatt nem 

meglepő, hogy a telepeseket kezdetben lelkesen üdvözlő helyi sajtóban is megváltozott a 

korábban szinte felmagasztalt újgazdákról alkotott vélemény. A kisgazda Soproni Újság 

például, miután egy cikkben beszámolt a gyakran közös ingatlanokban élő, azokban 

„házigazdát játszva” úrként viselkedő juttatott telepesek és az őslakos soproniak egyre 

                                                 
810 „Csöbörből – vödörbe!.. Nyilasok települnek a volksbundisták helyébe.” Soproni Világosság, 1946. május 27. 
811 Soproni Újság, 1946. május 29. 
812 „Hová zörögnek a titokzatos szekerek a soproni éjszakában? Baj van a telepesek és a telepítők körül 
egyaránt.” Soproni Világosság, 1946. október 7. 
813 SL XVII.530. SFB iratai. 1. d. Jegyzőkönyv 1946. október 1. 
814 SL XVII.530. SFB iratai. 1. d. Jegyzőkönyv 1946. szeptember 25. 
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feszültebbé váló viszonyáról, önkritikát gyakorolva keményebb hangot ütött meg az 

újgazdákkal szemben.815  

Természetesen, ahogyan nem volt minden hazájából elűzött német fasiszta, náci és 

volksbundista, úgy – amint azt az újságcikk is állítja – ugyanolyan hiba volna valamennyi 

magyar telepest mihasznának, semmirekellőnek és ingyenélőnek beállítani.816 Sokan voltak a 

telepesek között, akiket nem csak rövid távú anyagi haszonszerzés, a juttatott német vagyon 

sáskajárás szerű felélése, a szerencsevadászat motivált. Ők voltak azok, akik iparkodtak 

szorgalmasnak és igyekvőnek lenni, megbecsülték a nekik jutatott ingó és ingatlan vagyont, 

igyekeztek elsajátítani a tradicionális soproni termelési módszereket, alkalmazkodni a helyi 

munkakultúrához, megtanulni az eredményes, önálló paraszti gazdálkodás alapjait, a 

gazdasági év tervezését és a tulajdonosi szemléletet. Ehhez az addig főleg cselédként és 

mezőgazdasági munkásként dolgozó, az önálló gazdálkodás terén tapasztalatokkal nem 

rendelkező, a messzemenő személyes függéshez, az állandó irányításhoz és a gyámkodó 

hatalomhoz szokott, korábban szoros patriarchális függésben élő telepeseknek természetesen 

idő kellett.817 Ráadásul a rendezetlen tulajdonviszonyok, a ki- és betelepítések körüli 

bizonytalanságok, az alacsony vagyonbiztonság lassítóan hatottak az amúgy sem gyors 

tanulási–alkalmazkodási folyamatra.818 

A betelepítéseket ugyan zömében a Népgondozó Hivatal koordinálta, azonban a 

városba érkezett újgazdák konkrét birtokba helyezése, illetve a részükre történő megfelelő 

                                                 
815 „Elsők között voltunk, kik meleg szeretettel köszöntöttük a városunkba érkező telepeseket. Hangoztattuk: 
szükség van munkájukra, hogy az újjáépítés meginduljon, hogy egyetlen darab föld se maradjon műveletlenül, 
hogy minden szőlőben meginduljon a munka. Vártuk a telepesektől a határszéli magyarság megerősödését, 
izmosodását s az illetékesek is minden lehetős segítséget megadtak számukra sokszor az őslakók kárára. (…) Míg 
a hontalanok, a háborús események következtében bútorral sem rendelkezők nem kaptak semmit sem, addig 
számukra szépen bútorozott lakások, jól felszerelt gazdasági udvarok nyíltak meg. (…) csak a termelés 
zavartalan legyen, munkáskézben ne szenvedjünk hiányt. A telepesek közül sokakban nem is csalódtunk. Vannak 
szép, számmal olyanok, akik becsületes, dolgos, szorgalmas emberek, de nagyon sok olyan egyénről van 
tudomása a Földigénylő Bizottságnak, aki a múltbéli politikai foltjai ellenére sem akar komoly munkát végezni. 
Ezek csak kifogásolnak és egyes hiányokat reklamálnak, de dolgozni nem akarnak”. Soproni Újság, 1946. július 
9. 
816 „Fél Sopront elvitték, aztán jöttek a telepesek. Volt köztük nagyon rendes, aki megbecsülte, hogy házat kapott, 
de voltak olyanok is, akik még a gerendákat is elfűrészelték és eltüzelték. Jöttek a közeli falvakból. Egy családot 
én is ismerek, ma is ugyanabban a házban élnek, nagyon rendes emberek. A szomszédunk házát is telepesek 
kapták meg, pár év múlva el is adták és vettek egy újat, ne mondhassák róluk azt, hogy ők más házában laknak” 
– értékeli differenciáltan a helyzetet egy Sopronban maradt német származású hölgy. Fenyvesi Jánosné, szül. 
Hotz Terézia visszaemlékezése. Idézi Krisch 2006c. 418. 
817 A telepesek jórészt a két világháború között agrárproletariátusnak nevezett rétegből kerültek ki. Az 
agrárproletariátushoz lásd Gyáni – Kövér 2003. 321-336. 
818 „Befejeződtek a kitelepítések, és lassan jöttek a telepesek az ország más részeiből, ott is voltak gyerekek. 
Hamar megismerkedetem velük, nem voltak azok sem gazdagok, elfoglalták a németek lakásait, minden vagyont 
megkaptak. A szőlőket is, pedig ahhoz nem értettek (…). Befogadtuk őket, vagyis inkább ők fogadtak el 
bennünket. (…) Láttuk persze a szőlőbe menet, hogy dróttal kötik a szőlőt, ezt furcsálltuk. (…) a németek jobban 
értettek a szőlőhöz, ott jobb is volt a termés, de aztán ez később kiegyenlítődött, ők is megtanulták, hogyan kell 
szőlőt művelni”. Zergényi (Zeberer) Győző visszaemlékezése. Idézi Krisch 2006c. 422-423. 
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ingóságok és ingatlanok juttatása már a Soproni Községi Földigénylő Bizottság (KFB) 

hatáskörébe tartozott. Ez a rendkívül szerteágazó, összetett és Sopronban emberek ezreit 

érintő feladat azonban jócskán meghaladta a laikusokból álló KFB képességeit, amelynek 

elnökét és tagjait a földigénylők saját soraikból választották meg. A KFB, mint egyszerű 

telepesekből és a pártok delegáltjaiból álló népi szerv, amelynek egy viszonylag nagy 

lélekszámú, erősen tagolt társadalmú városban, számos parciális érdek keresztmetszetében 

kellett elvégeznie az önmagában is komoly kihívást jelentő, felelősségteljes munkát, 

egyszerűen összeroppant a gigászi munka súlya alatt. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, 

hogy egy év leforgása alatt háromszor is feloszlatták, illetve újraalakították a bizottságot, 

amelynek tevékenysége gyakran állt jogos vagy jogtalan kritikák és bírálatok kereszttüzében. 

Sopronban még javában zajlottak a ki- és betelepítések, amikor 1946. május 13-án, a 

KFB ülésén az MKP-t képviselő Dobos Mihály kijelentette, hogy a bizottság munkájával a 

földigénylők és a telepesek egyáltalán nincsenek megelégedve, és kifogásolják az eddigi 

juttatásokat. Egy másik kommunista delegált azt bizonygatta, hogy „nyugatos tisztek, 

fegyőrök és 20-30 holdas gazdák kaptak földet és házat, a kis embereket pedig elutasították és 

az MKP-nak komoly munkába került (…) [a KFB ellen – G. G.] tüntetésre készülő 

földigénylőket leszerelni”.819 Ezt követően a Kommunista Párt visszahívta delegáltjait a 

bizottságból, akik sorra lemondtak tisztségeikről. Példájukat követték az SZDP, a 

szakszervezetek, majd kelletlenül ugyan, de az NPP delegáltjai is, így végül Friderits István 

elnök is lemondásra kényszerült. A tagok abban állapodtak meg, hogy május 15-éig, az új 

bizottság megválasztásáig, a régi KFB ellátja feladatát.  

Az esetről a lakosság is értesült a helyi sajtó révén, amely részben szintén a KFB-t 

tette felelőssé a mutatkozó anomáliákért.820 Az esettel Sopronban a Megyei 

Földbirtokrendező Tanács (MFT) és a pártközi értekezlet is foglalkozott. Mindkét fórumon 

kiemelték, hogy az új bizottságban komoly szaktudással rendelkező gazdasági 

szakembereknek is helyet kell kapniuk, akiknek ráadásul az adminisztrációhoz is érteniük 

kell, mert különösen ezen a téren mutatkoztak komoly hiányosságok. Az új KFB tagjai – a 30 

tag és 10 póttag szinte önmagában garancia volt a működésképtelenségre –, akik ismét a 

pártok és a telepesek delegáltjaiból kerültek ki, 1946. május 16-án tették le a hivatali esküt.821  

                                                 
819 SL XXIV.201. Sopron MFH iratai. 60. d. KFB jegyzőkönyv 1946. május 13. 
820 „Az utóbbi napokban hivatalos és nem hivatalos helyről igen erélyes és komoly támadások hangzottak el a 
Soproni Földosztó Bizottság (sic!) ellen, mert a betelepítéssel kapcsolatos kérdéseket nem tudta megoldani úgy, 
ahogy azt várták. (…)„Hogy a betelepítés körül olyan nehézségek vannak, mint amilyenek most mutatkoznak, 
abban kétségtelen ők is hibásak” – hangzott a kisgazda sajtóorgánum somás véleménye. Lásd Soproni Újság, 
1946. május 15. 
821 SL XVII.501. Sopron MFT iratai. 1. d. KFB elnök és tagok eskütétele. 1946. május 16. 
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Az MFT, amelynek vezetője a helyi kisgazda lapnak adott nyilatkozatában maga is 

elismerte, hogy Sopronban a telepítés rendkívül nehéz feladat, mert sok speciális problémát 

vet fel,822 nem hagyhatott sok időt az új KFB-nek, hogy ismerkedjen a teendőivel. 1946. 

május 20-án már fel is felszólította a bizottságot, hogy a más helységekből érkezőkre 

vonatkozóan azonnal jelentse, jelenleg hány telepes nyert elhelyezést, melyik községből, 

közülük mennyi a földműves foglalkozású, az ipari munkás, az önálló iparos, a kereskedő és 

az egyéb nem földműves foglalkozású.823 Az MFT arra is utasította a KFB-t, hogy a 

lakóházak és az egyéb vagyontárgyak elidegenítését, egymás közötti cserélgetését azonnal 

szüntesse meg. A bizottságnak a kitelepített németek visszamaradt értéktárgyairól is számot 

kelet adnia, és amennyiben itt megállapíthat volt, hogy a kitelepítettek vagyontárgyai 

illetéktelen kezekbe jutottak, úgy ennek a körülményit is jelenteni kellett.  

Május 29-én a Soproni Újság interjút közölt Bognár Dezsővel, az új KFB 

elnökével.824 Az interjú bepillantást enged a bizottság mindennapi munkájába, a telepítés 

folyamatába. „A telepeseknek megmutattuk a földeket s aki már idehozta családját is, az a 

munkát meg is kezdte. Legtöbbjük azonban most költözik. Tekintve, hogy a vonatköltség igen 

drága, akinek otthon nincs lovasfogatja, annak adtunk telepeskocsit, amivel régi otthonából 

elhozhatja dolgait. Elsősorban tehát a vidéki telepesek ügyeit intéztük, hétfőn pedig a helybéli 

telepesek, lakásigénylők kérvényeit kezdtük feldolgozni” – vázolta az elnök.825 Bognár azt is 

elmondta, hogy sokszor előfordul, hogy egy-egy gazdaságot többen igényelnek. Ilyenkor a 

szociális rászorultság (például az ellátatlan gyermekek száma), illetve az igénylők politikai 

magatartása és megbízhatósága a volt döntő szempont az ingatlan odaítélésekor. Mindemellett 

a KFB igyekezett gondoskodni a szegényebb, illetve a messzebbről érkezett telepesekről is. 

„Sajnos minden telepesnek nem áll módunkban állatot és szerszámot juttatni, de hogy a földek 

megművelése, a szántás, behordás stb. fennakadást ne szenvedjen, két-három telepes fogja 

egyazon állatot és felszerelést használni, tehát egymáson fognak segíteni” – hangsúlyozta az 
                                                 
822 Soproni Újság, 1946. május 18. 
823 SL XVII.501. Sopron MFT iratai. 1. d. 3.122/1946. 
824 Soproni Újság, 1946. május 29. 
825 Érdekes és fontos adalékként röviden meg kell emlékeznünk a vészkorszakot túlélt soproni zsidókról is, 
akiknek a kisemmizése néhány évvel korábban történt, mint a németeké. Sopron közel 2.000 fős zsidó 
közösségéből az auschwitzi haláltábor poklát megjárva 187-en tértek vissza a városba, akik – lévén teljesen 
vagyontalanok – szintén juttatási igénnyel léptek fel. A „deportálást, a gázkamrákat, az embermészárlást túlélt 
soproni zsidók maroknyi csoportjának képviseletében” a soproni izraelita hitközség 1946. május 9-én kérvényt 
nyújtott be Kóczán István főispánhoz, amelyben a kitelepített németek után visszamaradt üzlethelyiségek, 
lakások, bútorok és különböző egyéb vagyontárgyak juttatását kérték. A főispán „Ma!” pecséttel és támogató 
állásfoglalásával ellátva még aznap továbbküldte a kérelmet a KFB-hez, hiszen a földigénylő bizottság volt 
jogosult az ilyen jellegű kérések elbírálására. Lásd SL XVII.530. SFB iratai. 1. d. A visszatért zsidók közül 25-
en hasonló kérelmet nyújtottak be a Soproni Nemzeti Bizottsághoz (NB) is. Az NB 1946. május 23-i ülésén 
foglalkozott a Sopronba visszatért zsidók kérvényével és a kérelmezők valamennyi igényét támogatta. Zielbauer 
1989. 88. 
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elnök. Mivel Sopronban igen speciálisak a termőföld adottságai, a KFB elméleti és gyakorlati 

termelési ismereteket közvetítő szaktanfolyamokat szervezett az új telepesek számára, akiket 

állandó szaktanácsadók is segítettek, hogy minél hamarabb elsajátítsák a hatékony 

gazdálkodás alapjait. A betelepítés lezárása érdekében Bognár felhívta az újgazdák figyelmét, 

hogy május 30-áig mindenki foglalja el a neki kiutalt házat, vagy legalább a neki átadott, a 

juttatást igazoló cédulát függessze ki feltűnő helyen. Ugyanis egy bizottság fogja végigjárni a 

házakat és az olyan telepest, aki a fent nevezett időpontig nem költözött be a lakásba, úgy 

tekinti, mintha az nem is igényelt volna, és a KFB másnak utalja ki az ingatlant. 

Az professzionális hozzáállást tükröző nyilatkozat ellenére, az 1946 májusában 

megalakított Soproni KFB sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. 1946. október 27-én, a 

bizottság munkájával – szakmai és/vagy politikai okokból – elégedetlen 170 telepes paraszt 

lemondatta a régi KFB-t, és a saját soraiból új földigénylő bizottságot alakított (ez volt 

Sopronban az ötödik), amelynek elnökévé azt a Kovács Istvánt választotta, aki a Nemzeti 

Parasztpárt (NPP) soproni szervezetének alelnöki tisztségét is betöltötte. Ez fejlemény a 

soproni NPP és a helyi Kommunista Párt viszonyában komoly feszültséget generált. A 

kommunista Új Sopron élesen bírálta az új bizottságot, illetve annak megválasztásának 

körülményeit, amit Kovács István sem hagyott szó nélkül,826 és éles hangú cikkben verte 

vissza az MKP támadásait.827  

Kovács ebben kifejtette, hogy az előző KFB nem a parasztság érdekeit tartotta szem 

előtt, hanem a politikai pártok érdekeinek mezsgyéjén mozgott. Az új KFB-elnök szerint a 

korábbi bizottság tagjai „6 hónap alatt annyit se tettek a parasztságért, a földreform kötelező 

végrehajtásáért, hogy megállapították volna, melyek azok a földek, amelyeket a 

parasztságnak ki kell osztani! Ezért és csakis ezért nincs még mindig megszántva a soproni 

határ nagy része!” Kovács vádjai súlyosak voltak; meglátása szerint a régi elnök és a tagság a 

felelősek azért, hogy a soproni telepítés, illetve a földreform végrehajtása Sopronban 

zsákutcába jutott és a németek elűzése után hat hónappal még mindig úgy állnak a dolgok 

mint a kitelepítés pillanatában. A soproni telepes parasztság nevében fellépő Kovács, a 

közvéleménynek a földreform szakszerű végrehajtását, a telepítések befejezését ígérte.  

                                                 
826 A két párt viszonya Sopronban amúgy sem volt felhőtlen. Egy novemberi MKP jelentés szerint az NPP „a 
lejtőn egyre jobban lecsúszik. A Sopron megyei vezetőségben antiszemita, soviniszta megnyilvánulások voltak 
tapasztalhatók. Az NPP-be az új telepesek közül Sopronban kb. 250 főt sikerült csak beszervezniök”. Idézi 
Zielbauer 1989. 86. Érdekes módon az MKP befolyása a Soproni járás területén a kitelepítések után csökkent. 
1946 novemberében csupán 775 tagja volt az MKP-nak, szemben az egy évvel korábban regisztrált 1.700 fővel 
(Zielbauer 1989. 86.). A kitelepített németek között kellene keresnünk a hiányzó párttagokat? Esetleg más párt, 
netán az NPP „szipkázott” volna át embereket? Mindenesetre a számok alapján az NPP a telepes újgazdák 
körében sikeresebbnek tűnik, mint az MKP. Ez lett volna a feszültség valódi oka? 
827 Soproni Újság, 1946. november 3. 
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Fél év állt rendelkezésére, hogy ígéreteit beváltsa, vállalásait teljesítse. A Soproni 

KFB 1947 májusában ugyanis kézhez kapta az Országos Földbirtokrendező Tanács (OFT) 

1947. május 28-án kelt levelét, amelyben az állt, hogy az OFT a Soproni Községi Földigénylő 

bizottságot folyó év május hó 31-ével megszűnteti.828 A KFB véleményező és javaslattevő 

ügykörét az UFOSZ (Újgazdák és Földhözjuttatottak Országos Szövetsége) és a Nemzeti 

Bizottság, adminisztratív és szakmai feladatait a Megyei Földhivatal vette át. Az indoklás 

szerint azért ezért került sor erre a lépésre, mert bár a KFB igyekezett ugyan a rá rótt 

feladatokat megoldani, a munkák hátralévő része azonban már több szakértelmet igényelt. 

Ebben sok igazság volt. Ezzel a lépéssel a felsőbb szakmai szervek – ha némi fáziskéséssel is 

– elismerték, hogy KFB kapacitásai és képességei, különösen Sopronban, nem elégségesek a 

földreformmal és a telepítésekkel kapcsolatos igen komplex és szerteágazó feladatok 

megoldására.829 

Amint arról már korábban esett szó, a Sopronba került telepes újgazdáknak juttatásaik 

ellenére nem volt könnyű az új környezetben megkapaszkodniuk és gyökeret ereszteniük. Ez 

sokaknak kemény munkával sikerült, ám jó néhányan meg sem próbálkoztak ezzel; itt 

tartózkodásukat rövid távú haszonszerzésre használták fel, majd távoztak a városból; új 

telephelyre költöztek, vagy visszatértek eredeti lakóhelyükre. Az ezzel kapcsolatos anomáliák 

megszűntetésére felülvizsgálták a juttatásban részesült telepeseket.  

Az FKGP által 1946 második felében kezdeményezett telepes-felülvizsgálatok 

kiélezték a feszültséget a kormánykoalíción belül. A kisgazdák a nagyarányú 

vagyonpusztulás, a jogtalan földelkobzások, a mezőgazdasági termelés visszaesése, a 

telepesek egy részének szakmai alkalmatlansága miatt fékezte volna a földreform „forradalmi 

                                                 
828 SL XVII.530. SFB iratai. 1. d. A soproni községi földigénylő bizottság megszűntetése. 1946. május 28. A 
sokakat érintő hírről a helyi sajtó is beszámolt. Soproni Újság, 1947. június 3. 
829 Kovács István leköszönő KFB-elnök szavai mindenesetre tanulsággal szolgálnak. „Megszűnt az idegölő 
munkánk. (…) Elnökségem alatt sok kemény harcom volt. De elvem az volt, ha valamit vállalok, akkor teljesítem 
is (…). Sokszor el voltam keseredve, mert olyan támadásokat kaptam, ami egyáltalán nem felet meg a 
valóságnak. Sokszor hallgattam sok ellenem és a bizottsági tagok ellen intézett vádakat. Sok telepes társamtól 
elhangzott, hogy az elnöknek és a bizottsági tagoknak mindenük megvan. Ez rágalom volt. (…) Nem voltunk 
kapzsiak. Már régen itt hagyhattuk volna a KFB-t, mert azt is hallottam, hogy ha nem értek hozzá, mondjak le. 
Beismerem, nem vagyok jogász, de amit paraszti mivoltomban tiszta lelkiismeretemmel végeztem, abban nem 
vittem pártérdeket. A NPP jelvényét hordtam és hordom, de ilyen állásoknál félretettem és félreteszem a 
politikát, előttem csak egy cél volt: hogy az illetőben becsületes, jó magyar embert lássak. (…) Előfordult az is, 
hogy nem volt időm heteken át a földeimet megnézni sem, nemhogy dolgozni tudtam volna. Másokat kellett 
alkalmaznom, hogy földjeim meg legyenek munkálva, én viszont díjazás nélkül teljesítettem szolgálatot. Igaz, az 
elnökségem alatt nagy eredményről nem tudunk beszámolni, de azt bátor vagyok felhozni, hogy egy célomat 
elértem: a soproni határban 95 százalékban meg vannak művelve a földek. Szerettem volna azt is elérni, hogy 
minden telepes végre-valahára tudta volna, melyik darabka föld az, amelyet a saját tulajdonának vallhat 
véglegesen. De sajnos, nem tudtuk keresztülvinni, ezt azonban megint nem a mi bűnünkül lehet felróni. 
Szeretettel búcsúzom mindenkitől, és a jövőben is a közért bármikor szívesen dolgozom. Kovács István volt KFB 
elnök”. Soproni Újság, 1947. június 5. 
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lendületét,” az akció végrehajtása során a párt a szakmaiságot a radikalizmus elé kívánta 

helyezni. Emellett az FKGP a Népgondozó Hivatal telepítési tevékenységét is kifogásolta. A 

pártot – amely a törekvései során élvezte az SZDP támogatását – a szakmai szempontok 

érvényesítésén (a mezőgazdasági termelés folyamatosságának, színvonalának biztosítása) túl, 

természetesen politikai célok, jelesül saját szavazóbázisának (a birtokos parasztság, a 

módosabb gazdák, a még ki nem telepített német parasztok védelme) is motiválta. Az MKP és 

az NPP természetesen nem akarta elveszíteni azt a politikai tőkét, amelyet a nincstelen, 

földnélküli és kvalifikálatlan lakosság földhöz-juttatásával megszerzett. Azzal vádolták 

politikai ellenfeleiket, hogy a telepesek felülvizsgálatával megkérdőjelezik a földreform 

eddigi vívmányait, amivel a mezőgazdasági termelése csak tovább destabilizálódik. Emellett a 

népi szervek jogkörének csorbítását is elfogadhatatlannak tartották. Így a két párt a 

felülvizsgálatok halogatásának, ütemüknek lassítása mellett, törekedett a juttatásokból történő 

kimozdító határozatok végrehajtásának elszabotálására is.830 

A Megyei Földbirtokrendező Tanács (MFT) által 1947. január 7-én Sopronban 

megtartott egyik telepes-felülvizsgálat során831 237 telepes (voltaképpen telepes család) 

juttatatásait és települését jóváhagyta, 34 telepes juttatását viszont nem hagyta jóvá, és az 

MFT a kimozdításukat kezdeményezte. A 237 jóváhagyott telepesből 82 volt helyi (soproni, 

illetve brennbergi), 149-en Sopron vármegyén belüli községekből települtek a városba, 1 

telepes érkezett a megyén kívülről (Szombathelyről), 5-en pedig a határon túlról (ebből 4-en 

Erdélyből). A 34 elutasítottból 14 volt a helyi, 19 a megyén belüli, 1 a határon túli (erdélyi) 

telepes. Bár a 237 telepes csak töredékét képezte a soproni újgazdáknak, a minta nagy 

valószínűséggel reprezentatívnak tekinthető. Megállapíthatjuk tehát, hogy az 1947 elejéig 

ideiglenesen juttatásban részesített, összesen 271 telepes család közül 34, tehát csupán 12,5% 

volt az, amely nem telepedet le véglegesen Sopronban.  

Természetesen ez az állapot abban a tekintetben csak pillanatfelvétel, hogy 1947 

elején a migráció még igen erőteljes volt mind Sopron város, mind a vármegyén belül. A 

viszonyok még egyáltalán nem, vagy éppen hogy csak elindultak a konszolidáció útján. 

Másrészt viszont azok a telepesek, akik már jóváhagyott juttatással rendelkeztek, tehát 

jogerősen is birtokba voltak helyezve, nyilvánvalóan hosszabb távra rendezkedtek be 

Sopronban, ezért igyekeztek megkapaszkodni és gyökeret ereszteni a városban. 

A telepesek többsége tehát megpróbált Sopronban hosszú távon is berendezkedni. Ez 

nem volt könnyű. Részben a kezdeti nehézségek leküzdése érdekében alakították meg a 

                                                 
830 Tóth Á. 1993. 130-133., 171-172. 
831 Lásd SL XXIV.201. Sopron MFH iratai. 60. d. valamint SL XVII.501. Sopron MFT iratai. 1. d.  
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telepesek 1946. június 30-án az Újgazdák és Földhözjuttatottak Országos Szövetségének 

(UFOSZ) soproni szervezetét.832 Az MKP égisze alatt megalakult szövetség – a Kommunista 

Párt az UFOSZ-on keresztül próbálta még jobban kiterjeszteni befolyását az újgazdák 

körében – július 28-án a környékbeli telepes-falvak képviselőivel kiegészülve, a városháza 

nagytermében már „telepes-kongresszust” rendezett.833 A rendezvény fő szónoka, Büki 

József, az MKP járási titkára felhívta valamennyi telepes figyelmét, hogy érdekeik 

fokozottabb védelmére lépjenek be az UFOSZ-ba. A kongresszuson a résztvevők hosszasan 

sorolták kifogásaikat, panaszaikat, így pontos képet kaphatunk arról, hogy mik voltak 

akkoriban a frissen települt soproni újgazdák legfőbb problémái.  

Gócs Gyuláné soproni telepes például azt követelte, hogy kutassák fel, hová tűntek 

azok az ingóságok, amelyeket a kitelepítés előtt a rendőrség összeszedett a németektől 

(varrógépek, kerékpárok, fényképezőgépek, rádiók). Továbbá, hogy szűnjön meg a 

fejetlenség és állapítsák meg, hogy melyik telepes melyik földet kapja. Porga János újgazda a 

Termelési Bizottságot hibáztatta, amely szerinte egyáltalán nem látja el feladatát, ugyanis 

szerte a határban elhanyagolt földek és szőlők vannak. Murai László soproni telepes a KFB 

munkájával volt elégedetlen. Szerinte visszaélések fordultak elő az aratás szervezése körül. 

Mészáros Ferenc és Magyar Imre hozzászólásaikban azt kifogásolták, „hogy az aratás igen 

gondtalanul (sic!) ment végbe. Sem a Termelési Bizottság, sem a KFB nem törődik azzal, 

hogy a rosszul aratott földeken szanaszét hevernek a kalászok és nem gereblyézik össze, ami 

által komoly értékek mennek veszendőbe”. Szerintük az említett bizottságok jogtalanul 

utalgatják ki a telepesek udvarában lévő szerszámokat és tüzelőfát, pedig azokra a 

telepeseknek is nagy szüksége lenne. A résztvevők egyhangúan követelték, hogy sürgősen 

rendezzék a birtokviszonyokat, hogy a soproni határban végre megindulhasson a nyugodt 

termelő munka. Kérték, hogy az illetékes szervek biztosítsák a szürethez a megfelelő 

mennyiségű hordókat és enyhítsék az állatállományban keletkezett hiányt. A karhatalomtól 

pedig azt kérték, hogy a erélyesen lépjenek fel a visszaszökött németekkel szemben, és 

„razziázzák végig a telepesfalvakat”.  

A fenti problémákból jól látszik, hogy a számos juttatás ellenére hosszú és rögös volt 

az út, amíg a vidékről Sopronba került, szegény, sokszor kvalifikálatlan és számos 

nehézséggel küzdő telepesek a város „teljes jogú”, saját lábukon megálló, elismert polgáraivá 

váltak. Sokatmondó az az 1947. augusztus 16-án kelt városi jelentés, amely arról számolt be, 

                                                 
832 Új Sopron, 1946. július 2. 
833 „Ágfalva, Bánfalva, Fertőrákos, Harka, Balf, Fertőboz és Kópháza küldötteinek részvételével vasárnap 
megrendezték az első telepeskongresszust Sopronban.” Új Sopron, 1946. július 30.  
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hogy „az 1946-os kitelepítés után a németek helyére került magyar telepesek az ország 

legszegényebb rétegéből tevődtek össze, akik a várost újjáépítő szándékában nem tudják 

támogatni, erősíteni. Sőt ellenkezően, új életük küszöbén a város, az önkormányzat 

támogatására szorulnak”.834 Ezt a véleményt csak megerősíti egy 1948 januárjában 

bekövetkezett esemény. Ekkor a telepesek képviselői megkeresték a városi elöljáróságot, és 

előadták, hogy nehéz helyzetük miatt nem tudnak eleget tenni adófizetési kötelezettségüknek. 

Éppen ezért arra kérték a város vezetését, hogy foglalkoztassa őket, igyekezzen számukra 

munkaalkalmat teremteni. Sopron vezetői válaszukban hangsúlyozták, hogy a város igyekszik 

gondoskodik a telepesek foglalkoztatásáról, azonban fontos lenne, hogy ők akkor is álljanak 

az önkormányzat rendelkezésére, mikor a városnak erre szüksége van, és ne csak akkor, 

mikor ők érnek rá, és éppen nincsen egyéb munkájuk.835 

 

5.1.5.7.   A németek elűzetésének és a magyar földigénylők betelepítésének közvetlen 

következményei 

„Sopron 1946 májusában soha nem látott pusztulás képét mutatta. A város még messze nem 

heverte ki a világháború pusztításait, épületei jelentős része még mindig romokban hevert, a 

háború következtében több ezer polgára menekült külföldre, az orosz csapatok jelenléte 

nehezítette a mindennapi életet. A kitelepítés ezt a nehéz helyzetet tovább rontotta. Egész 

utcák, negyedek haltak ki, ellátási zavarok léptek fel, a hátramaradt német vagyon 

fosztogatása miatt megromlott a közbiztonság. (…) A kitelepítés első hatásai már májusban 

érezhetők voltak. Adót nem fizetett senki, a földeken nem volt, aki dolgozzon, a piacon nem 

volt áru. A város a csőd szélén állt”.836 Amint az a fenti leírásból is kivehető, a ki- és 

betelepítések alapjaiban változtatták meg a város életét. A változás hatással volt a mindennapi 

élet szinte valamennyi szegmensére. A következőkben e gyökeres és radikális változás 

bemutatására törekszünk, a társadalmi és a gazdasági életben bekövetkezett legfontosabb 

változások felvillantása révén.  

Az 1949-es népszámlálás adatai szerint, Sopron 32.726 lakója közül 31.334-en 

vallották magukat magyar, 1.179-en német anyanyelvűnek.837 Jogosan feltételezhetjük, hogy 

ennél azért több német ajkú polgár élt ekkor a városban, ők azonban az elmúlt évek 

tapasztalatai miatt inkább letagadták származásukat. Mégis, ha ezt a számot összevetjük az 

1941-ben 12.633 fő német anyanyelvet valló soproni adataival, érzékelhető az a radikális 
                                                 
834 Idézi Hiller 1989. 56. 
835 Soproni Újság, 1948. január 21. 
836 Krisch 2006a 103. 
837 Krisch 2009a. 94. 
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változás, ami Sopron etnikai összetételében bekövetkezett. Itt nem pusztán számokról van 

szó, hanem egy mélyebb folyamatról. Jelesül arról, hogy a városban egészen az elűzetésig 

jelen lévő, addig szinte mindenhol tetten érhető német nyelv és kultúra szinte teljesen eltűnt a 

közéletből és a soproni mindennapokból. A német beszéd a minimumra redukálódott, és 

jobbára a privát (családi, rokoni, baráti, ismerősi) szférára szorult vissza. Sopron sajátos, 

unikális jellege gyökeresen megváltozott, németes karaktere eltűnt. A város magyarrá lett. A 

folyamat radikálisan, a német őslakosság elűzetésével szinte párhuzamosan ment végbe. A 

német nyelv szinte egyik pillanatról a másikra tűnt el Sopron köztereiről, iskoláiból és 

templomaiból. 

„A német nyelvet hivatalosan nem tiltották, de nem szívesen vették, ha valaki az utcán 

németül beszélt” – mondja egy kortárs.838 „A kitelepítések után a német nyelv használata 

szinte megszűnt” –erősíti meg egy másik szemtanú.839 „A kitelepítés után (…) nem volt szabad 

németül beszélni, nem szólhattam az iskolában, hogy tudok németül. Egyszer a Várkerületen 

németül beszéltünk és egy férfi anyámra kiabált: ’Asszonyom, ha még egyszer németül beszél 

a gyerekkel, akkor elvitetem magukat.’ Nagyon megijedtünk, főleg úgy, hogy feketén jöttünk 

vissza. (…) Egymás között nem mertünk németül beszélni, otthon én is már magyarul 

beszéltem szüleimmel, persze szüleim is csak otthon mertek németül beszélni. Ekkor ment ám 

a ’büdös svábozás’” – sorolja a német polgárok mindennapi élettapasztalatait egy átélő.840 

„Német barátaim egymás között ugyan még mindig németül beszéltek, ám rögtön átváltottak 

magyarra, ha egy idegent vettek észre a közelben”841 – emlékezik vissza a többekkel 

egybecsengően egy szemtanú.  

Nem csak az érintettek számolnak be az asszimilációs folyamatról. A korabeli sajtó – 

természetesen pozitív előjellel – is gyakran tudósított a kívánt és erőltetett 

magyarososodásról. „Örömmel állapíthatjuk meg, hogy most már szemmel láthatóan beállott 

városunknak, Sopronnak reményteljes magyarosodási folyamata, még az utcanévtáblákon 

(sic!) is. Több helyen eltűntek a kétszövegű otromba táblák és helyébe keskeny, frissen 

szövegezett mutatós utcanév feliratok kerülnek. – Ezek a tények is mutatják, hogy Sopronban, 

mint magyar városban, csak magyarul nevezhetik az utcákat, mert gyökeret vert itt ezeréves 

nemzetünk és eredményeinkért a történelem folyamán alaposan megfizettünk. Az átalakító 

munkának csak akkor lesz igazán értelem, ha valamennyi táblát kicserélik” – lelkendezett a 

szociáldemokrata Soproni Világosság, amelytől a nacionalista tendenciák eddig sem álltak 
                                                 
838 Zergényi (Zeberer) Győző visszaemlékezése. Idézi Krisch 2006c. 422. 
839 Fenyvesi Jánosné, szül. Hotz Terézia visszaemlékezése. Uo. 419. 
840 Ringhofer Mária visszaemlékezése. Uo. 414. 
841 BArch Ost-Dok. 2, Nr. 374, Pag. 33-35. 
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távol.842 A lap még Sopron iparosait és kereskedőit is felszólította, hogy kétnyelvű 

cégtábláikat cseréljék le. A korabeli sajtó szót sem ejtett arról, hogy mindez nem természetes 

folyamatként, a lakosság kezdeményezése nyomán következett be, hanem a hatalom 

rendelkezései, adminisztratív intézkedések eredménye volt. 

A németség nagy részének kitelepítése az evangélikus egyházat érintette a 

legérzékenyebben. Hanzmann Károly esperes–lelkész becslései szerint a soproni gyülekezet 

híveinek legalább kétharmad részét elveszítette.843 A lelkész megjegyzi, hogy a 

betelepítésekkel a gyülekezet „néhány nagyon értékes és buzgó evangélikus családdal” 

gyarapodott ugyan, de „mit jelentsen az a néhány kedves lélek az elvesztett circa 6.500 

soproni lutheránushoz viszonyítva?”844 Az evangélikus egyház egész szolgaszemélyzetét 

kitelepítették: az egyházfit, az iskolaszolgát, a pénztárost, a harangozót, a kisegítő altisztet, a 

temetőőrt és a sírásót. A harmadára csökkent gyülekezet nem tudta eltartani lelkészeit, 

alkalmazottait, az iskolát és tanítóit.845 Igaz, akkora iskolát és tanárki kart már nem is kellett 

fenntartani, mert a tanköteles korú gyermekek száma 784-ről 187-re csökkent.846 A 

gyerekhiány miatt a német nyelvű gyermek-istentisztelet már 1946 májusában megszűnt.847 

Szintén létszámhiány miatt vasárnap már csupán egyetlen német nyelvű istentiszteletet 

tartottak. A hatalmas evangélikus templom Sopron belvárosában szinte kongott az ürességtől. 

Megjegyzendő, hogy a németek helyét elfoglaló telepesek nagy része nem volt 

vallásos, illetve hitét csak viszonylag ritkán gyakorolta. A telepítésekkel tehát a betelepült 

újgazdákat behálózni igyekvő Kommunista Párt így indirekt módon egy másik ellenségre, a 

„klerikális reakcióra” is komoly csapást tudott mérni. A zömében konzervatív, vallásos és 

hitbuzgó német lakosság kitelepítéseknek, tehát ez volt az MKP számára egy egyáltalán nem 

elhanyagolható „mellékes hozadéka,” illetve „járulékos haszna.” 

A kitelepítést Sopron gazdasági élet is jócskán megsínylette. A Népgondozó Hivatal 

Telepítési Főosztálya már a kitelepítés előtt, 1946. április 2-án felhívta a kirendeltségek és a 

telepfelügyelők figyelmét arra, hogy a küszöbön álló áttelepítés végrehajtása miatt a német 

lakosság munkakedvét vesztve nem dolgozik.848 Noha ezt a megállapítást (hasonlóan az 

                                                 
842 „Mégis magyarosodik Sopron!” Soproni Világosság, 1947. január 2. 
843 Hanzmann 2000. 213. 
844 Uo. 210. A veszteségeket Ziermann Lajos esperes is „legalább 6.000 lélekre” taksálta. Lásd Ziermann: 
Kitelepítés… SEL Kézirat 32. A  
845 Hanzmann 2000. 213-216. 
846 Ziermann: Kitelepítés… SEL Kézirat 32. 
847 Hanzmann 2000. 213. 
848 SL XXIV.3. NH Sop.Ker. iratai. 1. d. 121/1946. 
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értékek Ausztriába történő csempészéséhez) a helyi sajtó már korábban is terjesztette,849 

mások éppen arról számoltak be, hogy a kitelepítés tényét elhinni és felfogni képtelen soproni 

német gazdapolgárok, továbbra is a „jó gazda gondosságával” művelték meg földjeiket, 

szőlőiket, kertjeiket, gyümölcsöseiket.850  

A kitelepítés még javában zajlott, amikor a németek elszállításának közvetlen 

következményeit elemző cikk jelent meg a Sopron Újság hasábjain. Ez éppen a poncichterek 

eltávolításának gazdasági hatásaival foglalkozott, akik addig – amint azt a szerző is elismeri – 

„termeltek a fogyasztás számára főzelékfélét is, a borfogyasztási adó révén sok pénz került a 

város kasszájába, szorgalmas, munkás lakói voltak városunknak”.851 Tárgyilagosan 

megállapította továbbá, hogy Sopront azok „látták el hosszú éveken keresztül zöld terménnyel, 

akik a kitelepítési rendelet alá estek és akik már nincsenek itt”.852 Őket pótolni kell, ellenkező 

esetben veszélybe kerül a város közellátása. A szerző azonban optimista volt, úgy gondolta, 

hogy arra az átmeneti időszakra, amíg a betelepített újgazdák átveszik az elűzött németek 

funkcióját, majd helyettesítik őket a környező falvak magyar lakosai. A cikkíró viszont azt 

nem vette figyelembe, hogy a Sopron közvetlen szomszédságában fekvő öt település zömében 

szintén német lakossággal rendelkezett, akiknek nagy részét ugyanúgy kitelepítették, mint a 

soproni poncichtereket. Azt elismerte ugyan, hogy átmeneti nehézségek felléphetnek, ám azok 

„biztosra vesszük megszűnnek, ha a helyesen telepített telepesek megfogják a munka végét. 

Mindez a mérleg egyik serpenyője, a gazdasági vonal! S az átmeneti nehézségeket örömmel 

viseljük el, – ha lesznek is, – azzal a tudattal, hogy Sopron népe magyar!”  

Ez az optimizmus egyeseket valóban vigasztalt, de a reménykedő újságcikk ellenére a 

ki- és betelepítések következtében Sopronban valóban komoly ellátási zavarok (áruhiány) 

léptek fel, nem utolsósorban a sokszor jog- és szakszerűtlenül végrehajtott telepítési akció 

következtében. A német szőlősgazdák által fizetett borfogyasztási adó kiesése miatt komoly 

hiány keletkezett a város költségvetésének bevételi oldalán,853 amit csak tetézett, hogy a 

kitelepítés végrehajtása alatt elrendelt szesztilalom alatt a befolyt szikvízfogyasztási adó 
                                                 
849 „(…) tudvalevő, hogy a svábok nem művelik meg rendes gazda gondosságával a földjeiket és a legjobb 
esetben is csak annyit vetnek be, amennyi saját szükségletüket biztosítja. Így még igen sok volksbundista 
tulajdonban lévő gyümölcsös, szőlő, vagy szántó áll (…) megműveletlenül a megyében”. Új Sopron, 1946. 
március 22. 
850 Lásd BArch Ost-Dok. 2, Nr. 374, Pag. 31. Ziermann Lajos esperes is arról számolt be, hogy amikor 1946 
tavaszán a Virágvölgyben (a város közvetlen szomszédságában fekvő kertes-telkes dűlő) sétált, gyönyörködött 
„útközben gazdapolgáraink munkájában, akik az utolsó napig a legnagyobb gonddal és szeretettel művelték meg 
szőllejüket (sic!)”. Ziermann: Kitelepítés… SEL Kézirat 32. 
851 Hanzmann 2000. 212. 
852 Soproni Újság, 1946. május 14. 
853 Fábján Lajos polgármester még 1947 márciusában is azt nyilatkozta, hogy a „borfogyasztási adó terén elég 
nagy a hátralék”. Soproni Újság, 1947. március 25. Ekkor a polgármester információi szerint Sopron 600, egy 
holdon felüli gazdájából 96 még adóhátralékban volt a város felé. 
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mértéke is jelentősen lecsökkent.854 A financiális problémákat pedig csak növelte az a tény, 

hogy kezdetben a telepesek egy része nem hogy adót nem fizetett, hanem maga is a város 

támogatására szorult.855  

A fentiek tükrében nem csoda, ha Fábján Lajos polgármester a belügyminiszterhez 

folyamodott a város számára nyújtandó állami segítségért és budapesti útja során a 

minisztériumokban feltárta „Sopron katasztrofálisan súlyos helyzetét”.856 A város a kívánt 

államsegélyt végül nem kapta meg. Az, hogy Sopron elkerülte a pénzügyi összeomlást, 

jórészt annak volt köszönhető, hogy az adófizetési hajlandóság terén 1947 folyamán pozitív 

fordulat állt be.857 Szerencsére a helyi tradicionális társadalom magas adómorálja pozitívan 

hatott a telepesekre, bár közülük sokaknak még 1948 során is gondot okozott a rendszeres 

adófizetési kötelezettség.858  

Komoly problémát okozott a németség nagy része kitelepítésének következtében 

fellépő iparos-, illetve ipari szakmunkáshiány.859 A német lakosság elűzetése még javában 

zajlott, amikor 1946. április 30-án azt jelentette a város Mérnöki Hivatalának vezetője, hogy 

az összes csatornatisztító munkást kitelepítették. Új embert felvenni pedig az adott 

körülmények között szinte lehetetlen volt, így az esetleges csatornadugulásokat sem tudták 

elhárítani, ami komoly közegészségügyi kockázatot jelentett.860 Mindezért annál is nagyobb 

felelősség terheli a kitelepítés végrehajtóit, mert az FKGP Sopron városi szervezete már 1945. 

szeptember 17-én megkereséssel fordult az Népgondozó Hivatal (NH) Északnyugat-

magyarországi Kirendeltségéhez, amelyben kőművesek és építőipari szakmunkások 

betelepítését kérte a bombázásokkal sújtott városba, tekintettel arra a körülménye, hogy a 

„soproni Volksbund kötelékébe igen sok kőmíves (sic!) és építő szakmunkás tartozott, akiknek 

internálása és áttelepítése súlyosan érintené a soproni építészmunka teljesítőképességét”. A 

párt ezzel a kezdeményezéssel akarta – mint fogalmazott – elejét venni a „komolyabb 

fönnakadásoknak és zavaroknak”.861  

                                                 
854 Krisch 2006a. 103. 
855 Hiller 1989. 56. 
856 Soproni Újság, 1947. március 21.  
857 „Mindezidáig nem kaptunk államsegélyt s hogy a város kiadásait így sikerült fedezni, az valóban az 
adófizetőknek köszönhető. Az adófizetés terén lehette és vannak kisebb-nagyobb nehézségek, az azonban 
kétségtelen: városunkban most is jó az adómorál és a lakosság igyekszik kötelezettségeinek pontosan eleget 
tenni” – nyilatkozta Fábján Lajos polgármester.Soproni Újság, 1947. december 2. 
858 Soproni Újság, 1948. január 21. 
859 „Sopronból elvitték az értelmiség meg az iparosok javát. Itt állt Sopron iparosok nélkül, szakemberek nélkül. 
Sopron nagyon leszegényedett” – mondja egy átélő. Pál László visszaemlékezése. 
860 Krisch 2006a. 106. 
861 GyL XXIV.2. NH NyMoKir. iratai. 1. d. 911/1945. 
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Ez nem sikerült, annak ellenére, hogy 1946. január 19-én már maga a soproni 

kerületvezető figyelmeztette az NH budapesti központját, hogy a lebombázott Sopronban a 

sikeres újjáépítéshez elengedhetetlenül szükséges építőiparosok letelepítése, mert a helyi 

kőművesek mintegy 70%-a kitelepítésre kerül.862 Az 1946 júniusában, az elűzetés 

végrehajtása után néhány héttel Sopronban járt Pagonyi Gyula iparügyi miniszteri biztos is 

kénytelen volt megállapítani, hogy Sopron megye ipara a többi megyével szemben hátrányos 

helyzetben van. Ennek egyik legfőbb oka pedig „a feltétlenül szükségessé vált kitelepítés”. 

Ennek következtében ugyanis komoly munkaerő-, illetve szakmunkáshiány állt be, amely 

különösen súlyosan érinti Sopron városát.863 A munkáshiányt Sopron iparának valamennyi 

szakágazata megsínylette, de különösen az építő- és a textilipar. Azonban ezen belül is, a 

„téglagyáraknál, tehát az újjáépítés legfontosabb iparágánál, mely főleg a nyári és kora őszi 

időszakban dolgozik, a munkásságnak éppen ebben a szezonidőben való kiesése sokkal 

nagyobb akadályokat okoz, mint például a textiliparban” – emelte ki a miniszteri biztos. 

Elgondolkodtató, hogy az olykor teljesen irracionálisnak tűnő kitelepítési akció, amely 

sokszor minden gazdasági ésszerűséget felülírt, nem csupán a mezőgazdaságban, hanem az 

iparban is tetemes nemzetgazdasági károkat okozott. 

A totalitásra törekvő elűzetés következtében – a minden előzetes figyelmezetés 

ellenére – előállt soproni szakmunkáshiányt az államapparátus jellemző módon egy másik 

telepítési akcióval kívánta orvosolni. Erre vall mindenesetre a Magyar Áttelepítési 

Kormánybiztosság (MÁK) 1947. március 31-én kelt és valamennyi MÁK kirendeltséghez 

eljuttatott levele a Sopron és Sopron környéki németek kitelepítése következtében előállt 

építőipari munkáshiány orvoslása tárgyában.864 A levélben arról tájékoztatják az egyes 

kirendeltségek vezetőit, hogy minekután „Sopronban az építőiparosok és az építőipari 

munkavállalók körében a németek kitelepítése folytán olyan hiány állott elő, amely a város 

újjáépítését nemcsak késlelteti, de komolyan veszélyezteti (…) a felvidéki menekült 

építőiparosok és építőipari munkavállalók (…) vagy az áttelepülés folyamán ilyen áttelepülők 

(…) megfelelő munkaalkalom elnyerése érdekében forduljanak Sopron (…) város 

polgármesteréhez.” Vagyis a romos Sopron újjáépítését – az elűzött német iparosok és 

munkások helyett – részben a csehszlovákiai lakóhelyüket elhagyni kényszerülő magyar 

mesterekre, munkásokra bízták volna. A levélben említett Fábján Lajos polgármester 

egyébként még 1947 áprilisában, a kitelepítés után egy évvel is a komoly munkáshiányra 

                                                 
862 SL XXIV.3. NH Sop.Ker. iratai. 1.d. 20/1946. 
863 Soproni Világosság, 1946. június 3. 
864 A levelet lásd BML XXIV.2. MÁK PK iratai. 1. d., valamint TMÖL XXIV.11. ÁTF iratai. 27. d. 



 226 

panaszkodott,865 és egy hónappal később is azt jelentette a belügyminiszternek, hogy Sopron 

komoly munkáshiánnyal küzd, részben a kitelepítés következményeként.866  

A ki- és betelepítésekkel óriási mennyiségű ingó- és ingatlanvagyon, illetve 

birtokállomány is gazdát cserélt. Az Új Sopron által közölt földhivatali kalkulációk szerint, a 

Sopron lakosságának nem egészen egy negyedét kitevő, kitelepített német lakosság 

birtokában volt a Soproni járás földbirtokainak, gyümölcsöseinek és szőlőinek 80-85%-a, és 

nagyjából ugyanez volt az arány az állatállomány esetében is.867 A Sopronhoz tartozó 5.500 

kh. szántóterületből 1.740 hold a város tulajdona, 500 kh. burgenlandi lakosoké, 914 hold volt 

német kézen lévő tulajdon és csak 326 hold volt „a sváboknál négyszeresen nagyobb számú 

magyaroké”. A 914 holdból 148 hold tulajdonosát mentesítették a kitelepítés alól, így 766 

hold kerül kiosztásra. Ebből 1946 májusának elejéig mintegy 150 holdat osztottak ki 

véglegesen a helyi igénylők között, ám 1946. május 4-től megkezdődött a vidéki telepesek 

juttatása, birtokba helyezése is. 

A híres soproni borvidéki szőlők külön kategóriát képeztek. Sopron környékén 

összesen 2.100 kh. szőlő volt, ebből 1.575 hold volt az őslakos német gazdapolgárok 

tulajdona. Az 1.575 holdból 150 kh. tulajdonosát mentesítették, a fennmaradó 1.425 holdból 

1946 májusáig 100 holdat utaltak ki véglegesen. „A többi szőlő kiutalása folyamatban van, de 

ez lassabban megy, mint a szántóföldek kiutalása, mert nagy súlyt fektetnek arra, hogy a szőlő 

szakértő kezekbe kerüljön”. Gyümölcsösök szempontjából hasonló volt a helyzet. A város 

határában lévő 180 hold gyümölcsösből „magyar” tulajdonban, a mentesített németekével 

együtt összesen csak 60 hold volt. Így a későbbiekben 120 hold került kiosztásra, amelyből 40 

holdat 1946. május 8-ig már megkaptak „az új magyar” tulajdonosok. 

A Soproni Községi Földigénylő Bizottság (KFB) által végzett de facto juttatás, tehát a 

ház-, illetve a föld (kert, szántó, szőlő stb.) kiutalása az új tulajdonosoknak azonban csak az 

érem egyik oldalát jelentette. Legalább ilyen fontos, ha nem fontosabb, volt a de jure juttatás, 

vagyis az új tulajdonosok kezére került ingatlanok telekkönyvezése. Ez voltaképpen a 

birtokszerzést szentesítette, ami a Megyei Földhivatal (MFH) kompetenciájába tartozott. Ez a 

feladat Sopronban, tekintettel a gazdát cserélő ingatlanok tetemes mennyiségére, nem kis 

terhet rótt a szakhivatali apparátusra. Ezért nem meglepő, hogy az elvégzendő hatalmas 

munkamennyiség mellett még szakemberhiánnyal is küzdő MFH elnöke, Dr. Tóth Ferenc, az 
                                                 
865 Soproni Újság, 1947. április 19. A munkáshiány egyben arra is magyarázatod ad, hogy 1948 folyamán, 
amikor egy újabb rendelet értelmében ismét összeírták a potenciálisan kitelepítendőket, miért részesültek a 
„nélkülözhetetlen szakmunkások” automatikusan mentességben a tervezett – ám végül végre nem hajtott – 
kitelepítés alól.  
866 Idézi Hiller 1989. 56.  
867 Új Sopron, 1946. május 8. 
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Új Sopronnak azon kérdésére, hogy ilyen körülmények között vajon mikor fejeződik be a 

megyében a telekkönyvezés, lakonikusan csak annyit válaszolt, hogy „soha!” 868  

Sopronban és a környékén ebben az időszakban ugyanis – nem túlzás – teljes 

bizonytalanság és káosz uralkodott a tulajdonjogi kérdésekben.869 Noha a helyi sajtó 1947 

áprilisában már optimistán arról adott cikkezett, hogy még abban az évben elkészül a soproni 

juttatások telekkönyvezése,870 erre végül csak jóval 1948 után került sor. Sopronban ugyanis a 

telepítés, az ingatlanok igénylése és kiutalása valóban kaotikus körülmények között ment 

végbe. Például az egyes földbirtokokra vonatkozó igénybevételi, illetve az új birtokos részére 

való juttatási ívnek Sopronban összesen tizennégyféle változata volt, ami önmagában 

abszurdum.871 1947 júliusában a sajtó arról tudósított, hogy szeptember 1-jéig befejeződik 

egész Sopron megye területén a telekkönyvezés, sőt, 50 községben már ki is osztották a 

telekkönyvi kivonatokat.872 Ez viszont nem állt fent Sopron és a környező, a telepítésekkel 

szintén komolyan érintett községek viszonylatában, ahol a munkálatok várható lezárulására a 

hatóságok még időpontot sem mertek meghatározni.  

Pedig a kérdés igencsak nagy jelentősséggel bírt, a közvéleményt folyamatosan 

foglalkoztatta, ezért a helyi lapok is állandóan napirenden tartották a témát. A kisgazdák helyi 

lapjának a Földhivatal illetékesei részletesen is vázolták azokat a nehézségeket, amelyek 

negatívan befolyásolták a munkát.873 A probléma egyrészt abból keletkezett, hogy a háború 

folyamán elpusztultak a telekkönyvi iratok, csak a betétlapokat tudták megmenteni. A 

kitelepítés csak fokozta a zűrzavart. A helyismerettel rendelkező poncichter tulajdonosok 

Németországba telepítése után ugyanis hamarosan kiderült, hogy nélkülük nem lehetett 

megállapítani, mely házhoz mely földek tartoztak, kinek hol és mekkora volt a földtulajdona, 

továbbá, hogy melyik telepesnek, mely földet lehet juttatni. A több ezer kitelepített német 

esetében csupán egészen elenyésző volt azoknak a száma, akiknél rendelkezésre álltak a 

telekkönyvi adatok.  

Tovább bonyolította helyzetet, „hogy négyezer soproni polgár ’szőrén-szálán’ eltűnt, 

legalábbis papíron. A kitelepítési listán ugyan még szerepeltek, de sem a mentesítettek, sem a 

vagonírozottak között nem lelték őket”. A megoldatlan tulajdonjog kérdése Sopronban 

mintegy 9.000 ezer embert érintett. A Földhivatal végül úgy döntött, hogy egy bíróból, egy 

telekkönyvvezetőből és két bizalmi emberből álló bizottságot állítanak fel. Ez utóbbiak 
                                                 
868 Új Sopron, 1946. november 3. 
869 Uo. 
870 Sopronmegye, 1947. április 5. 
871 Uo. 
872 Sopronmegye, 1947. július 6. 
873 Soproni Újság, 1947. július 24. 
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feladatául azt szánták, hogy kellő helyismeret birtokában a határjárás során a megállapítsák a 

volt birtokosok adatait. A bizottságnak munkájától azt várták az illetékesek, hogy 80-85 

százalékban sikerül tisztázni a tulajdonjogi kéréseket. Csalódniuk kellett. A bizottság nem 

váltotta be a hozzá fűzött reményeket, mert – mint kiderült – a bizalmiak helyismerete kevés 

az ilyen részletekben is nagy pontosságot igénylő munkához.874 

Decemberben a szociáldemokrata Soproni Világosság közölt egy elemző írást, amely a 

Földhivatal adatai alapján számszerűen elemezte a Sopron megyében végrehajtott földreform 

addigi eredményeit. A cikk szerint Sopron megyében befejeződött a földreformmal 

kapcsolatos telekkönyvezés, mely során megyében összesen 90.818 katasztrális hold 

földbirtokot osztottak ki. A földreform a megye 111 községéből 96-ot érintett. Sopronban, 

illetve a környező falvakban addig az időpontig 8.700 hold egykor német kézen lévő ingatlant 

osztottak fel. Itt az elkobzott és juttatott ingatlanok leltározása és telekkönyvezése ugyan még 

folyamatban volt, de a cikk szerint azt még abban az évben be akarták fejezni az egykor 

német többségű – korabeli szóhasználattal „telepes falvaknak” nevezett – településeken is. 

Viszont Sopronban az ismert körülmények miatt csak nagyon nehezen volt keresztül vihető a 

végleges a telekkönyvezés – hangzott a cikk végső konklúziója.875 Mindez önmagában is 

komoly akadálya volt a mezőgazdasági termelés megindulásának, a földek megfelelő 

színvonalú megművelésének. 

A ki- és betelepítések legsúlyosabb hatása a gazdasági élet területén mindenképpen a 

közrend, a vagyonbiztonság és a munkamorál nagymértékű csökkenésében, a mezőgazdasági 

termelés visszaesésében, különösen a híres soproni szőlő- és borkultúra rövid távú drasztikus 

színvonalesésében mutatkozott meg. Már 1946. május 19-én, egy nappal azelőtt, hogy a 

Festőteremben az utolsó kitelepítési listát is közszemlére helyezték volna, és ezelőtt, hogy a 

Soproni Világosság ominózus írásában a városba érkező telepeseket köszöntötte, az MKP 

lapja közétette a kitelepítés közvetlen következményeként bekövetkezett mezei károkról szóló 

első cikkét, amelyben súlyos terméspusztulásról, tömegesen előforduló lopásokról és 

rongálásokról tesz említést.876 Ezt követően folyamatosan jelentek meg az írások a soproni 

határban bekövetkezett különböző káresetekről, bűntettetekről. Érdekes módon éppen a helyi 

                                                 
874 Soproni Világosság, 1947. október 27. 
875 Soproni Világosság, 1947. december 15. 
876 „A vagyonbiztonság nagyon leromlott a soproni mezőn. A dolgozók keservesen megmunkált veteményeseit 
lelkiismeretlen egyének tönkreteszik. Sorozatban érkezik be panasz arról, hogy a veteménykerteket 
összetapossák, a beültetett burgonyát kiszedik a földből, a hagymát ellopják, a fokhagymát elviszik az alig 
beérett cseresznyét ágastól törik le, és így a tulajdonos nemcsak a terméshez nem jut hozzá, hanem még a fáját is 
tönkreteszik. Ha az ember kimegy körülnézni a gyümölcsösökbe, mindenhol kártevéssel találkozik. (…) Lopják a 
szőlőkarókat is. A tettes arra nem gondol, hogy ezzel mily nagy károkat okoz. A szőlőtermeléshez múlhatatlanul 
szükséges a szőlőkaró, ennek ellenére egyesek tüzelésre használják fel” – írta a lap. Új Sopron, 1946. május 19. 
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kommunisták lapja, az Új Sopron volt az, amely ezekről az esetekről a leggyakrabban és 

legnagyobb részletességgel számolt be, pedig ezt az orgánumot nehéz lenne 

németbarátsággal, illetve telepes-ellenességgel vádolni. 

Néhány héttel később újabb aggódó írás jelent meg, „Ha nem gondoskodnak idejében 

a szőlők megmunkálásáról, évekre tönkremegy a soproni szőlőkultúra” címmel.877 A telepítés 

káosza közepette sorsukra hagyott szőlők elkeserítő helyzetéről beszámoló lap figyelmeztette 

az illetékes hatóságokat, hogy sürgősen teremtsenek rendet a földek körüli 

rablógazdálkodásban és büntessék meg azokat, akik jogtalanul elveszik a telepesek elől a 

nekik juttatott földeket és szőlőket.878 A tíz nappal később megjelent cikk címe egyszerre volt 

felhívás és segélykiáltás: „Rendet és vagyonbiztonságot a soproni határban!”879 Ezt már az 

illetékesek is meghallották, és a Sopron Megyei Földhivatal Telepítési Osztálya elkezdte 

kivizsgálni az eseteket.  

„Délután határjárást foganatosítottunk. Bizony, a szántási munkálatok még nagyon 

gyéren láthatók. Szőlők igazán szépek, a sokat hallott lopásokat hála Isten egy helyen sem 

láttam” – jegyezte fel munkanaplójában az első határjáráskor szerzett tapasztalatait Szabó 

Kálmán telepfelügyelő.880 Szabó észlelte, hogy a csemegeszőlő érett, szüretelhető állapotban 

van, ezért másnap szólt a Községi Földigénylő Bizottságnak (KFB), hogy a szüretelési 

engedély kiváltását követően a jogos tulajdonos telepesek kezdjék meg a szüretet.881 A 

következő határjárás alkalmával már kevésbé voltak kellemesek a telepfelügyelő benyomásai. 

Bár „a csemegeszőlők nagyon szépen beértek,” és „itt-ott már lehet szüreteléssel foglalkozó 

emberekkel találkozni, több helyen tényleg megállapítottam, hogy lopások történnek” – 

jegyezte fel munkanaplójába.  

A tolvajoknak a jelek szerint nem volt nehéz dolguk, mert – amint a telepfelügyelő írja 

– „a határt teljesen bejártuk, mezőőrrel azonban nem találkoztunk”.882 Két nap múlva az 

engedéllyel szüretelőket is kellemetlen meglepetés érte. A város környékén hadgyakorlatot 

tartó szovjet katonák „oda jöttek, karókat kapkodtak, az embereket elkergették, (…) és [a] 

                                                 
877 „A határban igen gyakran előfordul az, hogy mások munkájából meggazdagodni akaró lelkiismeretlen 
egyének minden elhagyott gabonatáblára saját névtáblájukat teszik ki (…). Hasonlóképpen kiválasztják a 
legjobb szőlőket és minden kiutalás nélkül saját magukénak nyilvánítják azokat”. Új Sopron, 1946. június 8. 
878 „A szőlőkkel kapcsolatban meg kell állapítani, hogy amennyiben sürgős intézkedés nem történik, nagyrészük 
teljesen kárba veszik, ami nemcsak ebben az évben csökkentené a bortermelést, hanem évekre tönkreteszi a híres 
soproni szőlőkultúrát” – figyelmeztetett az Új Sopron. 
879 Új Sopron, 1946. június 18. 
880 SL XXIV.203. Sopron Megyei Földhivatal Soproni Telepfelügyelőségének (a továbbiakban: SMFST) iratai. 
Szabó Kálmán telepfelügyelő munkanaplója (a továbbiakban: Szabó), 1946. augusztus 29. 
881 SL XXIV.203. SMFST iratai. Szabó, 1946. augusztus 30. 
882 Uo. 1946. szeptember 4. 
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szőlő egy jó részét elvették”.883 A telepfelügyelő a másnapi határjárás során ismét érdekes 

jelenségre lett figyelmes. „A szüretelést azon a címen beszüntették, hogy a meg nem engedett 

fekete borszőlőt is szedik egyesek. (…) Tény az, hogy mindennek dacára a poncichterek 

továbbra is szüretelnek, a telepeseknek azonban nem lehet. Ma a határban illetve a szőlőkbe 

vezető utakon több poncichterrel találkoztam, akik megrakodva, musttal tértek haza a 

szőlőkből. Az ügyet hétfőn kivizsgálom”.884 Kik lehettek a szüretelők? Saját magukat a 

kitelepítés alól illegálisan kivont németajkúak? Olyanok, akiktől szőlőjüket elkobozták, de 

munkájuk gyümölcsét (a szó szoros értelmében) még maguk kívánták learatni? Netán itthon 

marad rokonok, ismerősök szüretelték le a kitelepített barátok, hozzátartozók szőlőjét? 

Néhány nappal később a telepfelügyelő részben megkapta a kérdésre a választ.  

Mikor a telepfelügyelő a következő határjárás során ismét szüretelő németekkel 

találkozott, megtudta tőlük, hogy „a polgármester nekik ad szüretelési engedélyt, a telepesek 

azonban nem kapnak. Holnap tiltakozom ez ellen!!!” –írta.885 Valószínű tehát, hogy olyan 

soproni német szőlősgazdákról volt szó, akik egyrészt mentesültek a kitelepítés alól, másrészt 

a szőlőbirtokaikat sem kobozták el. Másnap a telepfelügyelő ismét találkozott a határban 

illegálisan szüretelőkkel, magyarokkal, németekkel egyaránt. Szabó jó néhány elhanyagolt 

állapotban lévő, nem kezelt szőlőről is jelentést tett.886 Aznap a hatóságok valamennyi 

szőlőfajtára kiadták a szüretelési engedélyt, „mert különben a rendes ember nem szüretelne, 

csak a tolvajok”. Ennek megakadályozása érdekében a telepfelügyelő a KFB-hez fordult. 

Indítványozta, hogy a Földalap tulajdonát képező – vagyis az elkobzott, de még ki nem 

osztott –, illetve a műveletlen szőlőket haladéktalanul lássák el táblákkal. Erről értesítsék a 

csőszöket is, különben illetéktelenek valamennyit leszüretelik.887 A KFB elfogadta Szabó 

indítványát. 

Azonban nem csupán a szürettel kapcsolatban mutatkoztak anomáliák. Az egyéb 

mezei munkák terén is jócskán voltak hiányosságok. „Sajnos a legnagyobb katasztrófát látom 

a határban, alig van munka, szántás stb.” – jegyezte fel keserűen munkanaplójába az újabb 

határjáráskor tapasztaltakat Szabó telepfelügyelő.888 A telepesekkel sem volt minden rendben. 

„A mai napon több telepesházat tekintettem meg. Az állatok bizony több helyen elhanyagoltak, 

                                                 
883 Uo. 1946. szeptember 6. 
884 Uo. 1946. szeptember 7. 
885 Uo. 1946. szeptember 10. 
886 Uo. 1946. szeptember 11. 
887 Uo. 1946. szeptember 13. 
888 Uo. 1946. szeptember 26. 



 231 

nem etetik őket kellően. Figyelmeztettem a telepeseket, hogy azoktól, kik az állatállományt 

elhanyagolják, a végleges juttatást megvonjuk, sőt előbb is elvesszük tőlük”.889  

A telepfelügyelővel párhuzamosan az Új Sopron egyik agrárszakértője is határjárást 

tartott – hasonló benyomásokkal. A lap szeptember 26-án újabb cikket közölt a soproni 

földeken uralkodó állapotokról. Az írás szerzője a következő okokkal magyarázta a 

szőlőkultúra pusztulását: a telepítésekkel járó tulajdonosváltás éppen a legnagyobb 

dologidőre, a késő tavaszi – kora nyári hónapokra esett, valamint a síkvidékről települt 

újgazdák nem rendelkeznek a szőlőműveléshez szükséges szakértelemmel. Ahhoz, hogy 

javulás következzen be, sürgősen tisztázni kell a birtokviszonyokat annak érdekében, hogy a 

leendő bérlők és tulajdonosok mihamarabb megkezdhessék a szükséges munkálatokat.890 

Ezzel a szerző a lényegre tapintott, hiszen amint arról fentebb már szóltunk, éppen a 

birtokviszonyok tisztázatlansága volt a soproni telepítések egyik rákfenéje és legfőbb 

hátráltató tényezője.  

Az Új Sopronnak az 1946. év második felében a tárgyban közölt drámai hangvételű 

írásai már-már apokaliptikus képet festenek a soproni földeken és a szőlőkben uralkodó 

állapotokról. Ezek a sorok nem igényelnek különösebb kommentárt: „Ha az ember a soproni 

határban jár, szomorú kép fogja el. Míg a környező községekben valahogy megoldották a 

telepesek ideiglenes juttatását, addig Sopronban a földek nagy része műveletlenül hever, a 

szőlők, amelyeket ugyan leszüretelte vagy a gazdája, vagy a tolvaja, el vannak hanyagolva 

(…). Meg kell állapítani, hogy népi szerveink, a földigénylő és a terelési bizottság mellett a 

hatósági szervek, a megyei földrendező tanács (sic!), a földhivatal csakúgy mint a telepítési 

kirendeltség vagy a gazdaági felügyelőség is teljes csődöt mondott és bizony akármilyen 

megoldást is találnak most sebtiben (sic!), majdnem minden elkésett. Egyáltalán nem történt 

még gondoskodás a kellő igaerőről, a telepesek tájékozatlanok a vetőmag kérdésében. Nem 

tisztázták a felsőbb földrendező szervek, vajjon (sic!) a végleges juttatásnál ki akarják-e zárni 

a helyi dolgozókat a szőlőjuttatásból, ami újabb károkat okozna, mivel a telepesek nagy része 

nem ért a szőlőhöz, a soproni munkások és kisemberek pedig mindig foglalkoztak szőlővel. 

Általában az egész telepítés és soproni mezőgazdasági termelés körül zűr-zavar, fejetlenség 

mutatkozik, így nem lehet azon csodálkozni, hogy a telepesek egyrésze már hazaköltözött, 

másrésze nem a mezőgazdasággal, hanem gyanús ügyletekkel foglalkozik. A svábok 
                                                 
889 Uo. 1946. szeptember 26. 
890 „Már az idén is sokat ártott a szőlőknek az, hogy igen sok szőlőt csak késő tavasszal vagy a nyári hónapokban 
adtak át. A szükséges munkák, kapálás, metszés, kötözés el lettek hanyagolva és a két háborús esztendő után 
most e a harmadik esztendő is újabb károkat okozott a soproni szőlőkultúrában. (…) Az idejött telepesek nagy 
része sík vidékről települt, nem ismeri kellőképpen a szőlőművelés ezer csínját-bínját”. Új Sopron, 1946. 
szeptember 26. 
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kitelepítése óta fél év telt el, ezalatt nem tudtak rendet teremteni, mi lesz ezután?” – tette fel a 

lap a költői kérdést, amelynek lesújtó volt a véleménye mind az illetékes népi, mind a 

szakmai szervek teljesítményéről egyaránt.891 

Év végig jottányi javulást sem sikerült elérni. Sopronban a mezőgazdaság valamennyi 

ágában, elsősorban a ki- és betelepítéssel együtt járó visszásságok, a vagyonbizonytalanság és 

a szakmai dilettantizmus miatt igen súlyos a helyzet – állapította meg az Új Sopron.892 A 

földeknek mindössze 20-30 százalékában végezték el az őszi szántást, a bevetett területek 

aránya pedig alig érte el a 15 százalékot. Hasonlóan rossz volt a helyzet a szőlőkben, ahol 

hozzávetőleges becslés szerint legalább 60-70 százalékban nem végezték el a szükséges őszi 

munkálatokat.  

Ezek után nem csoda, hogy az 1947-es új gazdasági év sem indult – finoman szólva – 

gördülékenyen. „Végigjárva a soproni szőlőket sajnálattal kell megállapítani, hogy egy egész 

kevés hányadot leszámítva, a szőlőkben semmiféle őszi munka nem történt meg” – írta újévi 

elemzésében a Soproni Újság,893 amely az illetékes szervektől erélyes fellépést követelt a 

kötelességeiket elhanyagolókkal szemben. A cikk érintett egy másik nagyon fontos területet 

is: a szakértelem és a hozzáértés kérdését. A soproni szőlészet–borászat, amely az évszázadok 

során egybeforrt az itt élő németséggel, komoly szakmai tudást követelt meg. A szőlő – amint 

az közismert – nem urat kíván, hanem szolgát, azonkívül a szőlészettel–borászattal 

kapcsolatos ismertek és tapasztalatok generációról-generációra adódtak tovább a poncichter 

családokban. A különböző vidékekről Sopronba telepítette újgazdák nagyon csekély hányada 

rendelkezett a szőlész–borász munkához szükséges ismeretekkel, az évszázadok óta 

felhalmozott tudást pedig nem lehetett egyszerű „gyorstalpaló” tanfolyamokon elsajátítani.894 

Mindenesetre a visszaemlékezők szerint, akiket a források is megerősítenek, az 

1946/47-es mélypont után, lassan ismét fellendülés következett be ezen a téren, bár a háború 

előtti színvonalat még sokáig nem sikerült elérni. A telepesek lassan, fokozatosan 

alkalmazkodtak a helyi termelési kultúrához és elsajátították a szőlészet–borászat csínját-

                                                 
891 „Séta a parlagon heverő, bevetetlen földek, és gondozatlan szőlők között. Katasztrofális a helyzet a soproni 
határban.” Új Sopron, 1946. október 11. 
892 „Katasztrofális a soproni gazdasági helyzet: A szőlők 70, a földek 80 százaléka műveletlen.” Új Sopron, 1946. 
december 25.  
893 „Már régen le kellett volna vágni a szalmakötéseket a szőlőtőkékről, azokat visszahajtani, mert ilyen 
állapotban, különösen figyelembe véve az egyre fokozódó hideget, elfagynak és óriási károkat okoznak. 
Reméljük, hogy – ha másként nem – erélyes intézkedésekkel a soproni szőlőtulajdonosok elvégzik a szükséges 
munkálatokat és ezzel biztosítják a jövő évi termést”. Lásd „Nem indult meg a munka a soproni szőlőkben.” 
Soproni Újság, 1947. január 5. 
894 A „szüret előtt (…) szőlőt béreltünk, mivel a sajátunkat elvették, a telepesek pedig nem értettek a szőlőhöz”. 
Ringhofer Mária visszaemlékezése. Idézi Krisch 2006c. 413. Lásd még Zergényi (Zeberer) Győző korábban 
idézett visszaemlékezését. Uo. 422-423. 
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bínját. Ehhez minden bizonnyal hozzájárultak a még 1946 májusában, a negyedik Soproni 

KFB elnöke, Bognár Dezső által beígért, a telepesek számára tartott szakmai előadások és 

tanfolyamok.895 „Később (…) ők is megtanulták, hogyan kell szőlőt művelni” – emlékezik 

vissza Zergényi Győző.896  

A birtokviszonyok 1948-tól, ha lassan is, de megindultak a konszolidáció útján és a 

hatóságok erőteljesebb fellépésének köszönhetően a vagyonbiztonság is javult a határban. 

Külön bizottságot szerveztek a földeken folyó munkálatok ellenőrzésére, a mezei munkáikat 

elhanyagoló tulajdonosok pedig szigorú büntetésekre számíthattak.897 1947/48-tól már – 

valószínűleg az e téren bekövetkezett pozitív trendforduló miatt – csak elvétve közöltek a 

soproni határban uralkodó kaotikus állapotokról szóló cikkeket a helyi újságok, és ezek 

hangvétele sem volt olyan drámai, mint egy évvel korábban. Sőt, az 1948-as szürethez 

közeledve már bíztató hírekkel is találkozhatott az olvasó.898 A telepesek nagyobbik része – 

ahogyan azt az egy évvel korábban elvégzett felülvizsgálat eredményei is mutatják – tehát 

eredményesen alkalmazkodott a helyi viszonyokhoz, és ha nehezen is, de sikerült 

megkapaszkodnia és gyökeret eresztenie Sopronban. 

Röviden érdemes megemlékezni a kitelepítésig Sopronban külön intézménynek 

számító, a társasági-társadalmi élet fontos színtereként funkcionáló „bokrétás borkimérések” 

(a bejárat felett kilógatott fenyőágakra kötött piros és/vagy fehér szalag jelezte, hogy az adott 

portán borkimérés folyik), helyi kifejezéssel élve, az ún. „Buschenschankok” sorosáról. Ezt, a 

Sopron német gazdapolgárai körében évszázadok óta rendkívül népszerű korcsmáltatási 

formát – amelyet már a két világháború között is sok támadás ért magyar „hazafiak” részéről 

                                                 
895 1946. június 15-én például Pettenkoffer László szőlészeti és borászati felügyelő tartott előadást a KFB 
épületében a jelen lévő mintegy 60 telepesnek a szőlőművelés és a borkészítés alapjairól. Előadásában 
Pettenkoffer részletesen ismertette a permetezés menetét, a növényi és állati eredetű kártevők elleni védekezés 
módozatait, a boroshordók és egyéb pincefelszerelések helyes karbantartását stb. SL XVII.530. SFB iratai. 1. d. 
A telepes szőlősgazdák részére megtartott szőlészeti és borkezelési szakelőadás jegyzőkönyve. 1946. június 15. 
896 Zergényi (Zeberer) Győző visszaemlékezése. Idézi Krisch 2006c. 423. 
897 „Sopronban is megalakult az a bizottság, mely ellenőrizte a határban, kik nem végezték el az őszi szántási-
vetési munkálatokat. A bizottság munkájáról beterjesztette a jelentést és annak kiértékelése folyamatban van. 
Kiértékelése után a városi gazdasági ügyosztály a mulasztók jegyzékét átadja a gazdasági felügyelőségnek ahol 
azután megindítják ezen gazdák ellen az eljárást. Mint jeleztük, Sopronban több olyan gazda van, aki a kötelező 
szántást sem, de különösen a vetést nem végezte ezekre előreláthatóan szigorú büntetést szabnak ki” – írta az 
egyik helyi lap 1948 elején. Lásd „Megindítják az eljárást a földjeiket nem művelő gazdák ellen.” Soproni Újság, 
1948. január 3. 
898 „Szüret előtt (…) az UFOSZ (…) vezetőivel körútra indultunk. (…) Egymás után következnek a jólmunkált 
(sic!) szőlők és csak elvétve akad egy-egy megműveletlen. (…) Mukkné most is ott dolgozik szőlőjében: – 
Mégegyszer (sic!) megkapálom, mert a szüret sokkal könnyebb tiszta földön. A fürtöket sokkal könnyebben lehet 
meglátni és harmat esetén csatakos sem lesz az ember lábbelije. (…) Sopron határa összevetve sokkal szebb 
képet mutat, mint egy évvel ezelőtt. Újgazdáink ma már átlátják, hogy a szőlővel foglalkozni kell, a szőlő csak 
ebben az esetben fizet. S a munkát jól megfizeti a gazdának a szőlőtermés”. Lásd „Mégegyszer megkapálom a 
szőlőt, akkor sokkal könnyebb a szüret. Telepesgazdáink az idén már jó munkát végeztek.” Sopronmegye, 1948. 
szeptember 19. 
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– ugyanis a hatóságok a kitelepítés után fel akarták számolni. E tipikusan soproni italkimérés 

ellen a korábban már számos németellenes, nacionalista hangvételű írást közlő 

szociáldemokrata Soproni Világosság intézett éles kirohanást 1946 őszén.899  

A bokrétás borkimérések eltörlése ellen azonban a szőlősgazda magyar telepesek is 

meglehetősen vehemensen tiltakoztak, ezért a lap visszakozni kényszerült.900 A soproni bor 

szeretete, a „Buschenschank” intézményének védelme, egységfrontba forrasztotta az itthon 

maradt őslakos német gazdapolgárokat és az újonnan érkezett magyar telepeseket.901 A jófajta 

soproni bor tehát örömteli módon feloldotta a nyelvi különbségeket és a nemzetiségi 

ellentéteket. A fő kérdés persze továbbra is az volt, hogy egyáltalán lesz-e mit, és legfőképpen 

lesz-e hol fogyasztani. Hiszen a soproni szőlőkben áldatlan állapotok uralkodtak és a szüret – 

amint azt fentebb láttuk – egyáltalán nem zajlott problémamentesen.  

A „Magyar Bokrétára” keresztelt „Buschenschank” ügye sem állt túl jól, mert ekkora 

már az állami szervek gördítettek akadályt e sajátos borkimérési forma fenntartása ellen. Ezért 

                                                 
899 „Nem kell többé ’Buschenschank’… Szövetkezeti alapon oldják meg a soproni bor problémáját” – állt a 
címben. A cikk számos csúsztatást, tendenciózus megállapítást tartalmazott: „(…) sok-sok baj volt ezekkel a 
bormérésekkel, a tisztelt ’poncihter’ őstermelőkkel, akik jólétükben azt sem tudták, mit kérjenek sokszor igen jól 
vizezett borukért. Az utóbbi időkben, de különösen a hitleri őrületben már az is előfordult, hogy hogyha néha 
magyar ember is betévedt egy ilyen családi bormérésbe és véletlenül magyarul kért egy fröccsöt, bizony 
megesett, hogy ki sem szolgálták, a nyelvükön mondva ’azt a petyárt’ nem szolgálja ki. Ezeken a helyeken folyt a 
hitleri propaganda a legvadabbul, borközi állapotban nem egy verekedés játszódott le ezeken a helyeken, 
úgyhogy az utóbbi időkben a zárórát igen koránra tettek, nehogy politikai tettlegességre kerüljön sor. Most, hogy 
véreink kerültek gazdaságukba, illetve magyar szótól hangos a még mindig ’Wieden’-ben, a Balfi-úti és a 
Halász-utcai telepes házakban, szinte érthetetlen, hogy Sopronban még akad józan fej, mely visszasírná ezeket az 
átkos borméréseket. Hála Isten, hogy megszabadultunk tőle, hiszen Sopron tekintélyes vendéglőipara 
egyöntetűen tiltakozik ezen reakciós intézmény feltámasztása ellen. (…) Ha a soproni vendéglátóipar nem volna 
képes (alig hiszem) az itteni termést felvásárolni, úgy szövetkezeti alapon a termelők közös körzeti bormérő 
helyeken árusítsák ki. Vagyis egy-egy városnegyed nyisson egy üzlethelyiséget, ahol a termelők kimérhetik 
termésüket, de nem otthon, a családi körben, sokszor egyetlen szobába bezsúfolva mérjék a bort (…). Hála Isten, 
hogy már eltemettük a ’Buschenschank’-ot és töröljük ki a soproni szótárból ezt a csúnya szót, amely annyi 
keserűséget, annyi lealázást jelentett magyarságunknak. (…) reméljük a Nemzeti Bizottság a pártokkal karöltve 
felemeli tiltó szavát ezen elavult egészségtelen előjog visszaállítása, illetve feltámasztása ellen”. Soproni 
Világosság, 1946. szeptember 9.  
900 „A cikk írója magánvéleményét közölte akkor, amikor azt tartotta helyesnek, hogy a buschenschankokat 
szüntessük meg. Annakidején kértünk hozzászólásokat. A hozzászólások kicsit késve, de még jókor érkeztek (…) 
Maga a SZDP, amely mindig a dolgozók érdekeit tartja szem előtt, ugyancsak helyesli a hozzánk beérkezett 
telepes-hozzászólásoknak azt a felfogását, mely azt célozza, hogy továbbra is tartsuk fenn a kurtakorcsmák 
rendszerét. – Ezer bortermelő társam nevében szólok akkor – írja az egyik soproni bortermelő –, amikor az 
kérem, hagyják meg a kurtakorcsmák jogait. (…) Ez egyébként nem csak a bortermelők érdeke, hanem magáé a 
városé is, mert így megfelelő adóbevételhez juthat”. Soproni Világosság, 1946. október 14. 
901 „A Földmunkások és Kisbirtokosok Országos Szövetségének [FÉKOSZ] Soproni Csoportja vasárnap délután 
3 órakor a Szakszervezeti Székházban 300 résztvevő érdeklődése mellett ülést tartott. Döbrössy János elnök 
megnyitó beszédében a ’Buschenschankok’ kérdésével foglalkozott és követelte a gazdák nevében a borkimérések 
mielőbbi engedélyezését, mely követelését a megjelentek nagy éljenzéssel, lelkesedéssel vették tudomásul. A 
telepeseket arra kérte, hogy a régi gazdákra vonatkozólag ezután ne használják a ’sváb’ szót, tűnjön el ez a 
kifejezés is, hogy telepes, hanem nevezzék mindannyian magukat ’soproni gazdapolgárnak.’ A nagygyűlés ezt az 
indítványt is elfogadta. A gazdák kiküldötte tejes mértékben helyeselte Döbrössy János elnök beszédét, kérte a 
régi és új gazdák összefogását. Kérte továbbá a Buschenschank szó eltörlését és helyette a ’Magyar Bokréta’ szó 
jelentse a borkimérést. A nagygyűlés ehhez is hozzájárult” – számolt be az eseményekről a kisgazdák lapja. 
Soproni Újság, 1946. november 13. 
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„Buczolits István elvtársunk, a soproni őstermelők egyik vezetője, azzal a kéréssel fordult 

Szakasits Árpád miniszterelnök helyetteshez, a SZDP főtitkárához, hogy nyújtson segítséget a 

soproni bortermelőknek. (…) [és támogassa a – G. G.] kurta-kocsma engedélyre vonatkozó 

kérvényét” – jelentette az ügy mellé állt Soproni Világosság.902 A jelek szerint Szakasits 

lobbi-tevékenysége nem bizonyult elégségesnek, mert a Pénzügyminisztérium 1947. április 3-

án harmadszor is elutasította a soproni bortermelők kérelmet azzal az indoklással, hogy az ősi 

korcsmáltatási forma további fenntartása felborítaná az egész magyar italmérési rendszert.903 

A soproni gazdapolgárok azonban nem hagyták annyiban az ügyet, és kérelmüket a 

Miniszterelnökséghez is felterjesztették. Kezdeményezésüket felkarolta a város vezetése is, 

hiszen a bokrétás borkimérésekből befolyt adók komoly költségvetési tételt képeztek Sopron 

büdzséjében.904  

A gazdák és a város kérelmét azonban a Miniszterelnökség is elutasította. A remény 

utolsó szalmaszálát a bíróság döntése jelentette, ezért a városi közgyűlés felirattal fordult a 

közigazgatási bírósághoz. „Ez az utolsó eszköz, amely ha nem válik be, akkor végérvényesen 

elutasítottnak kell tekinteni a borkimérések ügyét” – írta a sajtó.905 Mivel azonban ezen a 

fórumon is negatív döntés született, a közkedvelt „Buschenschank – Magyar Bokréta” 

intézménye a nem működhetett tovább Sopronban; a magyar újgazdák és német 

gazdapolgárok, valamint a város érdekeivel ellentétben, sok régi és új soproni igen nagy 

bánatára. 

 

5.1.6.   A csehszlovákiai magyarok betelepítése Sopronba 1947-ben 
 
A Sopronban zajló telepítési akcióra hatással volt az 1946 februárjában megkötött 

csehszlovák–magyar lakosságcsere-egyezmény, amelynek gyakorlati végrehajtása 1947 

áprilisában vette kezdetét. A lakosságcsere még nem indult meg ténylegesen, amikor a helyi 

sajtó először hírt adott arról, hogy várhatóan Sopronba is érkeznek majd felvidéki magyar 

                                                 
902 „A kurtakocsmaengedély a régi buschenschank-rendszer formájában kívánja szolgálni a bortermelők 
érdekeit. Szakasits Árpád ígértet tett a kérés pártfogolására és így reméljük, hogy mihamarabb kidugják a 
fenyőbokrétát a soproni telepesházak homlokára”. Soproni Világosság, 1947. január 2. 
903 Soproni Világosság, 1947. április 4. 
904 „A cégéres borkimérések régóta húzódó ügye a miniszterelnökség elé került végső döntés céljából. A 
pénzügyminiszter terjedelmes megokolással támasztotta alá a borkimérések megszűntetésére vonatkozó 
rendeletét. A város vezetősége most válaszolt és felsorolta a termelői borkimérések történeti adatait, a város 
megélhetésének költségvetési tételeit, amely a borkimérések révén fogyasztási adókból befolyt és csaknem 
nélkülözhetetlen jövedelemforrás Sopron számára. A cégéres borkimérések ellen a múltban rendészeti vagy 
közegészségügyi kifogás nem merült fel (…) a város költségvetése szempontjából a jövőben is létfontosságú 
lenne Sopron részére az engedélyek meghagyása” – tudósított a kommunisták lapja. Sopronmegye, 1947. július 
17. 
905 Sopronmegye, 1947. október 28. 
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családok.906 Később a helyi lapok arról cikkeztek, hogy a Csehszlovákiában zajló események 

miatt felfüggesztik a soproni telepítéseket.907 A hír igaznak bizonyult: az illetékes hatóságok 

azonnali hatállyal beszűntették a Sopronba történő további betelepítéseket, és megtették a 

szükséges előkészületek arra, hogy az esetlegesen befogadásra váró felvidéki magyar 

menekültcsoportok részére helyet biztosítsanak a városban. Miután a csehszlovák–magyar 

egyezmény, nem (teljesen) egyoldalú kitelepítés–elűzetés volt, hanem kölcsönösen 

végrehajtandó lakosságcserét takart, ezért a hatóságok felmérték, hogy kik azok a személyek, 

akik önként jelentkeznek a Csehszlovákiába történő áttelepítésre. Sopronban 1947. január 2-ig 

mindössze egyetlen önként jelentkező akadt.908 

Sajátos aktusra került sor 1946 decemberében. Sopron Város Törvényhatósági 

Bizottsága határozatában élesen elítélte a csehszlovákiai magyarok „kényszerkitelepítését 

(sic!),” az akció hátterével kapcsolatban pedig leszögezte, hogy „ennek gazdasági okai 

vannak, hisz az elhurcolt magyarok ingóságait és ingatlanát az újonnan betelepítettek, – 

szlovákok – azonnal igénybe veszik és eltulajdonítják”.909 Vagyis a csehszlovákiai magyarok 

elűzésének motiváció, illetve azok körülményei kísértetiesen hasonlítottak azokhoz az 

okokhoz, amelyek a magyarországi németek kitelepítéséhez vezettek, illetve azon 

jelenségekhez, melyek az akció végrehajtását kísérték. Sajnálatos, hogy a Törvényhatósági 

Bizottság kettős mércével ítélte meg ezeket az önmagukban, és nem az érintettek etnikai 

hovatartozásától függő tragikus eseményeket.  

A lakosságcsere végrehajtásával megbízott Magyar Áttelepítési Kormánybiztosság 

(MÁK) 14. sz. Soproni Kirendeltségének élére 1947. március 17-én kinevezett Tóth Sándor 

március 20-án foglalta el soproni állomáshelyét, ahol még aznap felvette a kapcsolatot a 

Megyei Földhivatallal, illetve Sopron város és vármegye közigazgatási vezetőivel.910 A 

Soproni Kirendeltség fennhatósága Sopron és Vas vármegyék területére terjedt ki. Március 

26-án Tóth kirendeltség-vezető levélben fordult a Megyei Földhivatalhoz (MFH), s felhívta 

annak figyelmét, hogy Sopron városba, illetve vármegyébe települő felvidéki családok 

elhelyezésének biztosítása érdekében, a MÁK Soproni Kirendeltségének minden 

rendelkezésre álló és igénybe vehető ingatlanra szüksége lesz.911 Ezért kérte az eddig még ki 

nem osztott telephelyek, illetve a felülbírálás során kimozdított telepesek ingatlanjainak 

                                                 
906 „Szlovákiából menekült magyarokat telepítenek Sopronba.” Soproni Világosság, 1946. augusztus 19. 
907 Soproni Világosság, 1946. október 14. 
908 Soproni Világosság, 1947. január 2. 
909 Soproni Újság, 1946. december 1. 
910 SL XXIV.2. Magyar Áttelepítési Kormánybiztosság Soproni Kirendeltségének (a továbbiakban: MÁK SK) 
iratai. 1. d. 1/1947. 
911 SL XXIV.2. MÁK SK iratai. 1. d. 4/1947. 
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tartalékolását, továbbá a kitelepítés során mentesített „volksbundisták” vagyonának 

haladéktalan elkobzását, valamint a kitelepítettek itthon maradt hozzátartozói „által elfoglalt 

telephelyek és lakások” felmondását, a bentlakók kimozdítását.  

A következő napok és hetek munkái a potenciális Sopron, illetve Vas megyei 

telephelyek felkutatásával teltek. Ez Sopront fokozottan érintette. „A Belügyminisztériumból 

megérkezett az az értesítés, hogy a kitelepítettek lakásait és házait, amennyiben eddig nem 

voltak juttatva, nem szabad kiadni, hanem a szlovákiai menekültek és áttelepülők számára kell 

fenntartani” – tudósított a Soproni Újság.912 „Azokat az üres lakásokat és nem használt 

épületeket foglalják le, melyek a Földalap tulajdonát képezik és amelyek további juttatásra 

lettek szánva. Az Áttelepítési Kormánybiztosság az üres lakásokra egy papírtáblát helyez el és 

oda nem mehet be a foglalás percétől kezdve senki sem”. A cikk megírásáig több mint 30 

igénybe vehető lakást foglaltak le, de az „üres lakások felkutatása és azonnali lefoglalása 

tovább folyik”. A Sopronba telepítendő szlovákiai magyarok számáról és betelepítésüknek 

üteméről annyit írt az újság, hogy az attól függ, hogy hogyan sikerül számukra lakást és 

megélhetési lehetőséget biztosítani. Mindenesetre az áttelepítettek érkezési ideje egyelőre 

bizonytalan volt. 

Április 11-én a MÁK Soproni Kirendeltségéhez beérkezett az első letelepedési 

kérelem: Szűcs György Ipolyságról menekült drogista kérte a kirendeltség hozzájárulását, 

hogy kibérelhessen egy szoba-konyhás lakást Sopronbánfalván.913 A szlovákiai áttelepültek 

soproni elhelyezésének megoldása komoly fejtörést okozott az illetékeseknek. Az ügyben a 

Nemzeti Bizottság (NB) április 16-án még a városi pártközi értekezlet összehívását is 

kezdeményezte, amelyen részt vettek az MFH és a MÁK képviselői is. Itt az az álláspont 

alakult ki, hogy először a németek kitelepítése következtében felmerült problémákat kell 

megoldani, és véglegesen rendezni kell az eddigi betelepítések ügyét. Csak ezután lesz 

világos az érintettek számára, hogy Sopron hány szlovákiai magyar családot tud befogadni, 

illetve hány számára tud megélhetést biztosítani.914  

Ehhez viszont egy sereg alapvető kérdést tisztázni kellett. Meg kellett állapítani – 

„amit még sem tudnak pontosan az illetékes hatóságok” – hogy 1946-ban pontosan hányan 

kerültek kitelepítésre, pontosan mekkora vagyont hagytak maguk után a kitelepítettek, 

mekkora azoknak a száma, akik nem települtek ki, de akiktől a rendelet értelmében még el 

kell kobozni a vagyonukat. Ezek után annak tisztázására volt szükség, hogy az elkobzott 

                                                 
912 Soproni Újság, 1947. április 10. A kiemelés itt és a későbbiekben az eredeti dokumentum szerint. 
913 SL XXIV.2. MÁK SK iratai. 1. d. 44/14-K/1947. 
914 Soproni Újság, 1947. április 17. 
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német vagyonból mennyit adtak eddig ki a telepeseknek és, a kishaszonbérlőknek, illetve, 

hogy jogosak voltak-e ezek a juttatások. Ahol jogosak voltak, ott véglegesítésre, a 

telekkönyvezés mielőbbi elvégzésére volt szükség, ahol viszont nem, ott a juttatások 

megvonása felől kellett intézkedni. Világosan látható volt: minden összefüggött mindennel. A 

hatóságok számára is nyilvánvalóvá vált, hogy a ki- és betelepítések végleges lezárása, a 

telekkönyvezés elvégzése, a felvidékiek letelepítése nem választható el egymástól, hanem 

csak együtt, a maguk bonyolult összefüggés-rendszerükben, komplex módon voltak 

kezelhetők.  

A fent felsorolt feladatok megoldása érdekében a pártközi értekezleten döntöttek arról, 

hogy a kérdés kezelésére pártközi bizottságot alakítanak, továbbá kezdeményezik a városnál 

egy helyi népszámlálás megtartását. „A tegnapi pártközi értekezlet tehát úgy döntött, hogy a 

szlovákiai betelepítés érdekében végleges rendet teremtenek a múlt ügyeiben, a betelepülés 

előfeltételeit pedig megteremtik”. Egy zűrzavaros és kaotikus időszak után tehát Sopronban a 

felvidéki magyarok fogadása kapcsán végre tiszta vizet kívántak önteni a pohárba. 

Tóth Sándor egy hónap elteltével azt jelentette a MÁK tevékenységéről, hogy a 

kirendeltség fennállása óta egy földműves családot, egy kőműves segédet, egy drogistát, és 

egy vendéglőst telepített le Sopronbánfalván, valamint egy földművest (ház- és 

földingatlannal) Sopronban.915 Az alkalmas telephelyek felkutatása folyamatban volt. Az 

addig felkutatott telephelyek alapján viszont már akkor látszott, hogy azok nem megfelelőek a 

népcsere-egyezmény keretein belül áttelepülő magyarok részére, mivel azok nagy része 

kisebb-nagyobb felújításra szorult és a községek legelhanyagoltabb házai közé tartoztak.  

Tóth a feletteseitől leginkább építőipari munkások, kőművesek, ácsok stb. irányítását 

kérte Sopronba, „mert az újjáépítésnél itt megélhetést találnak. Szükséglakásokat biztosítani 

tudunk”.916 A kérés újabb bizonyíték a németek elűzését követően bekövetkezett 

szakmunkáshiányra, ami nagymértékben hátráltatta a háborús pusztítások helyreállítását, a 

város újjáépítését. Időközben kiderült, hogy Sopronból Csehszlovákiából történő áttelepülésre 

4 fő jelentkezett önként.917 Tóth kirendeltség-vezető 1947. április 20-án az addigi Sopron és 

Vas megyei telephely-felkutatások eredményeként arról tájékoztatta feletteseit, hogy Sopron 

vármegyében 83 mezőgazdasági szakembernek, 1 iparostanoncnak, 7 ipari segédnek, 76 

önálló iparosnak, 128 ipari szakmunkásnak, 50 kőfaragónak, 110 egyéb ipari munkásnak, 200 

                                                 
915 SL XXIV.2. MÁK SK iratai. 1. d. 48/14-K/1947. Részletes havi jelentés a kirendeltség működéséről. 1947. 
április 15. 
916  
917 SL XXIV.2. MÁK SK iratai. 1. d. Puskás Flórián cipész, Várhelyi Gusztáv laboráns, Jakál Gusztáv vendéglős 
és Varga Jánosné döntöttek az áttelepülés mellett. 
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bányásznak, 34 állami tisztviselőnek, 7 orvosnak, 3 háztartási alkalmazottnak és 1 

önkormányzati tisztviselőnek tudnának elhelyezkedési lehetőséget biztosítani.918 Ebből 

Sopronban a 128 ipari munkásra (vasöntödei formázó, pamutszövő, selyemszövő, kádár stb.), 

200 bányászra (brennbergi szénbánya), valamint téglagyári munkásokra volt igény. 

Más foglalkozást űző felvidékieknek valóban igen nehézkes volt Sopronban 

elhelyezkedni. A korábban a vendéglátóiparban dolgozó Szenczy Ernő volt kassai lakos 

például 1947. május 3-án Budapestre szóló menekültügyi utazási igazolvány kiállítását kérte 

MÁK Soproni Kirendeltségtől, „mivel Sopronban elhelyezkedési lehetőséget nem talált,” 

vissza kívánt térni a fővárosban élő családjához.919 Más viszont kapott volna munkát a 

városban, ám nem tudtak neki megfelelő lakóingatlant kiutalni. Így járt többek között Dr. 

Székely József, volt érsekújvári törvényszéki bíró, akinek a soproni törvényszéknél jelölték ki 

új szolgálati beosztását. Ám hiába költözött volna ide feleségével és három gyermekével, a 

MÁK kirendeltségtől azt az értesítést kapta, hogy „a svábok által hátrahagyott házakból már 

csak a legsilányabbak állnak a Kormánybiztosság rendelkezésére. Csak olyanok, amelyek a 

helyi igénylőknek sem kellett[ek]”.920  

Olykor meglehetősen kellemetlen, sőt, kínos esetek is előfordultak. 1947 nyarán 

például arról számolt be az egyik helyi lap, hogy Sopron város szociális ügyosztályát négy 

Csehszlovákiából áttelepített magyar kereste fel, ahol bejelentették, hogy a városban 

szeretnének elhelyezkedni. Kiderült, hogy a négy férfi – foglalkozásukat tekintve 

hentesmesterek – azért jöttek Sopronba, mert arról értesültek, hogy itt van számukra 

munkalehetőség. Itt azonban közölték velük, hogy az információik tévesek, és a város nem 

tud számukra elhelyezkedési lehetőséget biztosítani. Arra a kérdésre, hogy mire alapozták a 

végül falsnak bizonyult információt, a férfiak előadták, hogy az Új Otthon című lapban921 

szerepelt az a hír, mely szerint „Sopronban mintegy 400-450 főnek biztos elhelyezkedési 

lehetősége van bármikor. A négy áttelepített magyar kijelentette, hogy ők csak azért jöttek el 

egyelőre négyen, mert látni akarták, mi is itt a helyzet, de utánuk hamarosan újabb és újabb 

áttelepülők érkeznek. Éppen ezért nagy csalódás számukra, hogy most Sopronban nem tudnak 

elhelyezkedni”.922 A szociális ügyosztály végül a négy szlovákiai magyart a város költségein 

visszautaztatta a Bács-Bodrog megyei Csávolyra, ahova Csehszlovákiából áttelepültek. 

                                                 
918 SL XXIV.2. MÁK SK iratai. 1. d. 66/14-K/1947. Az 1947. április 20-ig feltárt Sopronmegyei és Vas-megyei 
elhelyezkedési lehetőségekről és elhelyezésekről. 
919 SL XXIV.2. MÁK SK iratai. 1. d. 164/14-K/1947. 
920 SL XXIV.2. MÁK SK iratai. 1. d. 256/14-K/1947. 
921 Az Új Otthon a „szlovákiai magyar áttelepülők és menekültek lapja” volt, amelyet elsősorban a MÁK 
terjesztett. SL XXIV.2. MÁK SK iratai. 1. d. 230/14-K/1947. 
922 Soproni Újság, 1947. június 7. Kiemelés az erdeti dokumentum szerint. 
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Érdekes, hogy a MÁK Soproni Kirendeltsége némileg másképp számolt be az esetről. Itt úgy 

dokumentálták a felvidéki magyarok ügyét, hogy miután a június 6-án Sopronban megjelent 

hentes–mészárosok a szóba jöhető telephelyeket megtekintették, kijelentették, hogy azok 

részükre nem felelnek meg, ezért aztán visszautaztak letelepülési helyükre.923 

Minden valószínűség szerint Sopron azért sem volt vonzó a csehszlovákiai magyarok 

számára, mert a telephelyek legnagyobb része nagyon gyenge állapotban volt. A házak zömén 

nem volt ablak és ajtó, sőt a legtöbb esetben a padló és a cserép is hiányzott.924 Ezek az 

ingatlanok a város legrosszabb és legelhanyagoltabb házai közé tartoztak. Mindenesetre a 

kirendeltség munkatársai bíztak abban, hogy az újabb telepes-felülvizsgálat következtében 

további telephelyek szabadulnak majd fel.  

Sopronban viszont, ahol a háborús pusztítások következtében 3.476 épület közül 440 

tejesen elpusztult, a lakások 78%-a pedig megsemmisült,925 közelharc folyt szinte minden 

egyes négyzetméternyi lakóterületért. Miután a MÁK által beígért és a város által várt 

felvidéki betelepülők tömegei elmaradtak, és őszig is csak ímmel-ámmal szálingózott egy-egy 

Sopronban letelepülni szándékozó csehszlovákiai magyar család, komoly feszültség 

keletkezett a MÁK Soproni Kirendeltsége és a város szociális ügyekért felelős szakhivatalai, 

illetve Sopron lakossága között. Ugyanis a MÁK helyi kirendeltsége által még áprilisban 

lefoglalt, ám azóta üresen álló – sok esetben időközben erősen meg is rongálódott – 

lakóingatlanokra bőven akadt volna helyi jelentkező, hiszen Sopronban még 1948 végén is 

450 családra, mintegy 1.200 főre rúgott a lakásigénylők száma.926  

A lakáshelyzet miatt a MÁK Soproni Kirendeltségére már 1947 májusától erőteljes 

nyomás nehezedett. Legalábbis is erre enged következtetni, hogy 1947. május 8-án Tóth 

Sándor kirendeltség-vezető levelet intézett a városi lakáshivatalhoz, amelyben kifogásolta, 

hogy napról-napra egyre többen keresik fel a hivatalát olyan személyek, akiket a lakáshivatal 

irányít hozzá, hogy egy-egy ingatlant szabadítson fel a lefoglalás alól. Tóth figyelmeztette a 

hivatalt, hogy országos hatályú rendelet értelmében a kitelepített németek után visszamaradt 

ingatlanok, lakások stb. juttatása fel van függesztve, és minden ilyen, ki nem osztott 

                                                 
923 SL XXIV.2. MÁK SK iratai. 1. d. 281/14-K/1947. 
924 SL XXIV.2. MÁK SK iratai. 1. d. 313/14-K/1947. Június havi jelentés. 1947 június 14. Figyelemre méltó, 
hogy a jelentést a kirendeltség vezetőjének helyettese készítette, mert Tóth Sándor kirendeltség-vezető május 9-
én a fővárosba távozott és onnan nem érkezett vissza. 
925 Soproni Világosság, 1947. március 24. 
926 Soproni Újság, 1948. december 7. Nem utolsó sorban ezen kívántak enyhíteni Sopronban 1948-ban a 
vagyonelkobzásra, illetve vagyonkorlátozásra ítélt helyi németajkúak ingatlanjaikból való kimozdításával és 
összeköltöztetésével. Noha az ország más területein ezzel a módszerrel elsősorban a Felvidékről érkező magyar 
családok számára csináltak helyet, Sopron speciális helyzete, vagyis az égető lakáshiány miatt a helyi igénylőket 
elégítették ki a németek ellen foganatosított újabb intézkedésekkel. Lásd a következő alfejezetet. 
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lakóingatlan a felvidékről áttelepülni kényszerülő magyarok részére tartalékolandó. Egyben 

felszólította a városi hatóságot, hogy ilyen kérelmekkel többet ne irányítson ügyfeleket hozzá, 

mert kérésüket nem áll módjában teljesíteni.927 Egy 1947. augusztus 22-én készült kimutatás 

szerint egyébként mindössze 49 ingatlanból állt a MÁK Soproni Kirendeltsége által lefoglalva 

tartott épületállomány.928 Ezek túlnyomó többsége – amint arról már esett szó – igen leromlott 

állapotban lévő, egy szoba-konyhás lakás volt. A soproni MÁK kirendeltség 1947 őszétől 

egyébként még nagyobb nyomás alá került az ingatlan-kérdésben, mert a rossz idő beálltával 

egyre akutabbá vált a lakáshiány problematikája, és a helyi sajtó is felkapta a széles 

tömegeket érintő témát.929 

Sopronba 1947 áprilisától végül is a MÁK helyi kirendeltsége által prognosztizáltnál, 

illetve a város által vártnál930 lényegesen kevesebb csehszlovákiai magyar áttelepülő érkezett 

meg. 1947 júniusában is csak szórványosan érkeztek felvidéki magyarok a kirendeltség 

területére: 1 vízvezeték szerelőt, 1 cipészt, 1 szíjgyártót, 1 vegyeskereskedőt, 3 kőművest, 1 

gépészt, 1 szövőtanoncot, 2 földművest és 3 kerti munkást helyeztek el családjaikkal együtt. 

Noha átmeneti szállásokon Sopronban akár 100 ember elhelyezésére is nyílt volna lehetőség, 

ezeken nem tartózkodott senki.  

1947. július 23-áig Sopron vármegye területén csupán 47 fő felvidéki magyar 

menekültet, kiutasítottat, vagy áttelepítettet helyeztek el, illetve telepítettek le családostul 

vagy a nélkül. Ebből mindössze 23 volt a Sopron városában elhelyezettek száma. Társadalmi 

helyzetüket, foglalkozásukat tekintve, meglehetősen heterogén volt a városban élő 

csehszlovákiai magyarok csoportja. Volt közöttük 1 autószerelő, 1 kőműves segéd, 2 gyári 

munkás, 6 földműves, 1 gépész, 1 gépkocsivezető, 1 dohányárus, 1 pék, 3 tanuló, 1 

tisztviselő, 1 háztartásbeli, 2 fényképész, 1 kádár és 1 magánzó. Származási helyüket tekintve 

hasonlóan vegyes volt a kép. A korábbi lakóhelyeik között szerepelt Losonc, Komárom, 

Felsőszeli, Nagypaka, Pozsony, Léva, Rozsnyó, Kassa, Déménd, Galánta stb.931 A 

                                                 
927 SL XXIV.2. MÁK SK iratai. 1. d. 196/14-K/1947. 
928 SL XXIV.2. MÁK SK iratai. 1. d. 453/14-K/1947. 
929 „Végre határozott lépéseket kell tenni a soproni lakáshiány enyhítésére. Ki kell adni az Áttelepítési 
Kormánybiztosság által lefoglalt lakásokat” – írta a Soproni Újság 1947. szeptember 13-án. 1948 januárjában 
még súlyosabbá vált a helyzet. Sopronban a lakáshelyzet „nagyon rossz. (…) Javulásról beszélni sem lehet. (…) 
ha egy lakás véletlenül megürül, akkor már 5-10 jelentkező van rá (…). Felszabaduló lakás a legritkább eset 
Sopronban, és így történhetik meg, hogy még idehelyezett közalkalmazottakat sem sikerül lakásba helyeznünk. 
(…) Megoldódna egyik napról a másikra az egész lakás-kérdés (…). Nem kellene más, csupán annyi, hogy a 
Szlovákiából áttelepültek számára lefoglalt lakásokat utalják át a lakáshivatal kezelésébe (…). Ebben az esetben 
egyelőre 100 százalékosan megoldódna a lakás-ügy (…). Előbb vagy utóbb sort kell keríteni erre”. Soproni 
Újság, 1948. január 3. 
930 Sopron vezetői valóban szeretettel várták a felvidékről elüldözött nemzettársaikat, akiknek befogadása – 
amint azt illetékes helyen hangsúlyozták – „egyúttal hazafias kötelességünk is”. Soproni Újság, 1947. július 19. 
931 SL XXIV.2. MÁK SK iratai. 1. d. 402/14-K/1947. 
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csehszlovákiai magyar áttelepítettek létszáma a későbbiekben csak kisebb mértékben 

emelkedett, így a felvidékiek csoportja Sopronban nem volt számottevő. 

Miután Sopron és környéke nem vált a Csehszlovákiából elűzött magyarok 

letelepítésének fő színterévé, a MÁK 1947. augusztus 11-én felszámolta a Soproni 

Kirendeltség önállóságát, és azt a Győri Kirendeltség szervezetébe integrálta. Sopronban 

ennek ellenére – mint a Győri Kirendeltség fiókhivatala – továbbra is létezett MÁK 

képviselet. Összességében megállapítható, hogy a csehszlovák–magyar lakosságcsere-

egyezmény végrehajtása Sopronban és környékén nem volt akkora befolyással a telepítési 

akcióra, mint az ország egyéb régióiban, például a Dél-Dunántúlon. Sopronba a 

beharangozottnál és vártnál végül jóval kevesebb, alig néhány tucat felvidéki magyar érkezett. 

Ennek oka egyrészt az egy évvel korábban végrehajtott, jelentős mértékű belső 

telepítés volt, amelynek következtében 1947-ben már nem állt rendelkezésre a városban 

megfelelő mennyiségű és minőségű telephely. Másrészt a csehszlovákiai magyarok részére 

tartalékolt ingatlanok zöme rossz állapotban lévő lakás volt, amelyekre azonban még így is 

bőven akadt helyi igénylő. Sopron lakásállományának jelentős része ugyanis a világháborús 

pusztítások következtében megsemmisült, a károkat pedig az eltelt két esztendőben nem 

sikerült helyrehozni, ezért a város egyik legnagyobb problémája az általános lakóingatlan-

hiány volt. Harmadrészt az áttelepített felvidéki magyarok által képviselt, illetve a város által 

igényelt társadalmi és foglalkozási struktúra jelentősen különbözött egymástól. Sopronban 

elsősorban építőipari szakmunkásokra és bányászokra lett volna szükség, míg az áttelepített 

felvidékiek túlnyomórészt földműves parasztok voltak. E három tényező együttesen ahhoz 

vezetett, hogy Sopron a csehszlovák–magyar lakosságcsere végrehajtása szempontjából 

marginális területnek számított. 

 

5.1.7.   Migrációs folyamatok Sopronban 1948 során 
 
1947 októberében a magyar kormány 12.200/1947. Korm. sz. rendelettel újra szabályozta a 

hazai németség kitelepítésének jogi kereteit. Az ahhoz kapcsolódó, az áttelepítés 

végrehajtásának menetét szabályozó 84.350/1947. B. M. sz. rendeletet 1947. november 27-én 

tette közzé a hivatalos lap, és másnap már a városi sajtó is beszámolt a soproniak ezreit érintő 

jogszabályról, illetve annak tartalmáról.932 A belügyminiszteri rendelet alapján 

                                                 
932 Soproni Újság, 1947. november 28. 
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foganatosítandó, öt különböző névjegyzékbe történő összeírásról 1948 elején számoltak be a 

soproni lapok.933  

Az összeírás, illetve az újabb kitelepítés lehetőségének híre, érthető módon komoly 

riadalmat és nyugtalanságot keltett Sopronban.934 A jogos és érthető aggodalmakat csak 

fokozta, amikor az aktuális kitelepítési jogszabályokhoz kapcsolódó, 1948. február 11-én 

közzétett 22.900/1948. F.M. sz. rendelet tartalmát is részletesen ismertette a sajtó.935 Az 

újabb, a soproni németséget érintő intézkedésekkel kapcsolatban Fábján Lajos polgármester is 

állást foglalt. „Az érkezett rendelet tanulmányozása most van folyamatban. (…) a 

nagyközönség részletes tájékoztatására az érkezett rendelet és a velük együtt érkezett 

névjegyzékek áttanulmányozása után kerül sor. (…) Tegnap [1948. március 3. – G. G.] 

különben a városi tanács rendkívüli ülést is tartott az ügyben. Értesülésünk szerint az utasítás 

előírja, hogy az összeírást április közepéig be kell fejezni. Tegnap a déli órákban különben a 

városnál megtörténtek az előkészületek arra vonatkozólag, hogy a megfelelő alkalmazotti 

apparátus az összeírás lebonyolításához rendelkezésre álljon” – nyilatkozta a 

polgármester.936  

A lakosság részletes tájékoztatására másnap került sor. A Polgármesteri Hivatal 

közleményéből kiderült, hogy a Belügyminisztériumból (BM) Sopronba egy 16.615 tételt 

tartalmazó betűrendes névjegyzék érkezett, amely alapján a városnak 1948. április 10-éig el 

kellett végeznie az összeírást. Ennyi német anyanyelvű még 1941-ben sem lakott Sopronban, 

nemhogy 1948 elején, a széles tömegeket érintő kitelepítés után. A Városi Tanács ezzel 

kapcsolatban arról tájékoztatta a közvéleményt, hogy a fenti szám azért olyan feltűnően nagy, 

mert az minden bizonnyal az 1941. évi népszámlálási adatok alapján készült és így magában 

foglalta a már áttelepítettek, az elköltözöttek és az időközben elhaltak nevét is, továbbá az 

1941. évi népszámlálás során magukat német anyanyelvűeknek valló személyeket is, akik 

nem áttelepülésre kötelezettek, hanem csupán vagyonjogi korlátozás alá eshetnek. A tanács 

véleménye egyébként az volt, hogy az áttelepülésre kötelezettek száma Sopronban már csak 

alacsony lehet. A névjegyzékbe foglalással kapcsolatban annyit közöltek a lakossággal, hogy 

a kitöltött összeíró lapokat a polgármester Budapestre küldi, ahol a BM alkalmazottaiból álló 

bizottság állítja össze az áttelepülésre kötelezettek, a kivételezettek és az 1941-ben német 

                                                 
933 Soproni Újság, 1948. január 29., Sopronmegye, 1948. január 29. 
934 Soproni Újság, 1948. február 1. 
935 Soproni Újság, 1948. február 12. 
936 Soproni Újság, 1948. március 4. 
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anyanyelvet vallók névjegyzékét. Ezeket aztán a polgármester közszemlére teszi és azok ellen 

a közhírré tételt követő 5 munkanapon belül bárki felszólamlással élhet.937  

Sopron város részéről az összeírásra vonatkozó előkészületek addigra már 

megtörténtek. A BM által kiküldött, igen csak hosszú listán szereplő személyeket a városházi 

alkalmazottak utcánként csoportosították és a következő hétre tervezték az összeírás 

megkezdését.938 Néhány nappal később a Soproni Nemzeti Bizottság (NB) elnöke fontos 

bejelentéseket tett az összeírással kapcsolatban.939 Mivel a kitelepítés alól történő mentesítési 

kérelmek elbírálása a NB hatáskörébe tartozott, ezért Hoós István elnök nyomatékosította, 

hogy a NB „minden kísértéstől mentesen a tények alapján fogja meghozni határozatát”.  

A BM által küldött névjegyzék alapján az összeírásra kötelezettek utcák szerinti 

csoportosítása 1948. március 13-án befejeződött és március 16-án megkezdődött a megmaradt 

németség újabb összeírása Sopronban.940 A városháza ezzel kapcsolatban újabb, az összeírás 

technikai lebonyolításával kapcsolatos fontos tudnivalókat tartalmazó felhívást tett közzé.941 

Sopron város és a Megyei Földhivatal az újabb összeírástól egyébként az 1946-ban 

kitelepítettek pontos névsorának megállapítását is remélte, hiszen ez nagymértékben 

hozzájárult volna a telepítések, valamint a telekkönyvezés eredményes befejezéséhez.942 A 

sajtó értesülései szerint az összeírásra beidézettek legnagyobb részt megjelentek a bizottság 

előtt, bár akadtak olyanok is, akik az idézést átvették, de nem jelentek meg a tárgyaláson. Az 

ilyen egyéneket szükség esetén karhatalommal állították elő. Naponta mintegy 100 személy 

összeírását lehetett elvégezni.943  

Az összeírást végző bizottság előtt megjelenésre kötelezettek számára nem sok jóval 

kecsegtetett az a hír, hogy Tolna és Veszprém megyében ismét megindult, illetve újfent 

javában zajlott a németek elűzetése.944 Az NB március 25-én kezdte meg a beadott 

mentesítési kérelmek felülvizsgálatát és véleményezését.945 Az érintettek a legkülönbözőbb 

helyekről szereztek be mentesítési igazolást. Sokan a levéltárba siettek, ahol a 

                                                 
937 Soproni Újság, 1948. március 5. 
938 Harkán, Fertőrákoson és Ágfalván egyébként már 1948. március 4-étől folyamatban volt a megmaradt helyi 
németek újabb összeírása. Soproni Újság, 1948. március 5. 
939 Soproni Újság, 1948. március 7. 
940 Az idézéseket, illetve az összeírási kartotékokat lásd SL XXIV.1. SKTB iratai. 1-23. d. 
941 „Minden érdekelt családot a városházára idézünk be. A megjelenés elővezetés terhe mellett kötelező. A 
beidézett személyeknek magával kell hoznia a személyi okmányukat, a vagyoni viszonyukat igazoló adóívet, a 
lakóház-nyilvántartó könyvet, míg a gyári munkásoknak a vállalat igazolását is”. Soproni Újság, 1948. március 
13. 
942 Soproni Újság, 1948. március 18. 
943 Soproni Újság, 1948. március 17. 
944 „Hetenként 1.500 svábot telepítenek az ország területéről. Szovjet megszállási zónába kerülnek a 
kitelepítettek.” Soproni Újság, 1948. március 18. 
945 Soproni Újság, 1948. március 24. 
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megtisztításukat és rendezésüket követően a Volksbund soproni szervezetének megmaradt 

dokumentumait őrizték, és itt próbáltak meg arra vonatkozólag igazolást szerezni, hogy soha 

nem voltak a VDU tagjai.946 Így tett például Menyhárdt Ferenc is, aki a levéltár által kiállított 

dokumentum tanúsága szerint ugyan a 192. sorszám alatt szerepelt a soproni Volksbund 

névjegyzékében, sőt, három példányban megvolt a belépési nyilatkozata is, ám azokról mind 

a dátum, mind Menyhárdt saját kezű aláírása hiányzott. Nevezett a NB-hez benyújtott 

kérelméhez ezen kívül Kerpel Gyula Ásványolaj Nagykereskedésének igazolását is csatolta, 

melyben a cég vezetője igazolta, hogy Menyhárdt „baloldali és demokratikus gondolkodású”, 

„tökéletesen megbízható munkát végez” és a „demokratikus újjáépítés szempontjából” fontos 

szerepet tölt be.947 A NB március végéig mintegy 800 német származású összeírt ügyét 

tárgyalta le,948 április elejéig ez a szám már az 1.500-at is meghaladta.949 

Az újabb elűzetés lehetősége Damoklész kardjaként lebegett a soproni németek feje 

felett, és ez a körülmény nyilvánvalóan a munkához való hozzáállásukon is meglátszott. Ezért 

az NB a termelés biztosítása érdekében határozott hangú felhívást tett közzé.950 Ebben a 

földjeiket és szőlőiket továbbra is szorgalmasan megművelők részére megcsillantották a 

mentesítés lehetőségét, ellenben a kötelezettségeiket elhanyagolókat kitelepítéssel fenyegették 

meg. A folyamatos felhívások ellenére továbbra is voltak olyanok, akik az idézés ellenére 

nem jelentek meg az összeíráson.951 Őket – amennyiben a címükön fellelhetők voltak – a 

karhatalommal állítatták elő. 

                                                 
946 Tirnitz József visszaemlékezése. Idézi Krisch 2006c. 416. 
947 A mentesítési igazolásokat lásd SL XXIV.1. SKTB iratai. 24. d. Néhány tipikus mentesítési kérelm: Tischler 
Józsefné tévesen rögzített VDU-tagságát a Magyar Államrendőrség Államvédelmi Osztályán hadnagyként 
dolgozó veje igazolta. Nevezett hölgy 1943-ban nyolc hónapig internálva is volt, amiért Ausztriából 
Magyarországra szökött zsidókat segített és rejtegetett. Áldozó Rezső tűzoltó őrvezetőt Sopron város 
tűzoltóparancsnoka azzal próbálta mentesíteni, hogy tanúsította, nevezett a „város tűzoltóságánál 
nélkülözhetetlen”. Loibl József szakmunkás nélkülözhetetlenségét a Soproni Vasárugyár Rt. igazolta, Csiszlér 
Sándornéét a Soproni Posztó- és Szőnyeggyár. Az utóbbi helyről kapott igazolást Holndonner Hermann és Pék 
Mihály is. Zeberer Lajos szőlősgazda a NB-hez benyújtott kérelméhez még egy budapesti hiteles törvényszéki 
írásszakértő szakvéleményét csatolta, azt igazolandó, hogy a levéltárban őrzött Volksbund belépési nyilatkozaton 
nem az ő aláírása szerepel. Grubits Mária szakmunkást a Soproni Fésűfonalgyár igazolta, Steiger Károlyt a 
Dunántúli Selyemszövőgyár Rt., Roll Ferencné takarítónőt a Városi Mozi. 
948 Soproni Újság, 1948. március 28. 
949 Soproni Újság, 1948. április 3. 
950 „Az utóbbi napokban és hetekben több helyről lehetett olyan hangokat hallani, hogy nem dolgozzák meg a 
földeket, mert az összeírás folyományaként esetleg elvetik a vagyonukat. A termelés folyamatosságát minden 
körülménye között biztosítani kell és biztosítani is fogják. (…) A Nemzeti Bizottság felhívja az összeírtakat is, 
hogy a földjeiket, szőlőiket, gondos gazda szorgalmával és gondosságával műveljék meg, a kötelezettségeiknek 
minden esetben tegyenek eleget, mert ebben ez esetben méltányosságban, sőt kivételezésben is részesülhetnek, 
továbbá munkájuk gyümölcs őket illeti meg. Azok azonban, akik bármilyen befolyás hatása alatt nem teljesítik 
gazdasági kötelezettségüket, feltétlenül ki lesznek telepítve, még abban az esetben is, ha a kitelepítés hatálya alá 
egyébként nem esnének”. Soproni Újság, 1948. április 2. 
951 Soproni Újság, 1948. április 7. 
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A német lakosság újabb összeírása 1948. április 21-én fejeződött be Sopronban, majd 

a névjegyzéket felülbírálás céljából a BM-be szállították.952 A Soproni NB valamennyi 

összeírt egyént behívatta és egyenként elbírálta. Összesen 7.166 német származású soproni 

polgárt vizsgáltak felül, és ebben a számban „bennfoglaltanak (sic!) mindazok, akik csak 

németanyanyelvűnek (sic!) vallották magukat, a német nemzetiségüek (sic!) továbbá a VB. és 

a fegyveres SS volt tagjai”. A soproni szervek az összeírás során 1.125 olyan egyént találtak, 

akik a rendelet szerint kitelepítendők (a 12.200/1947. Korm. sz. rendelet 1. §-a alá tartozók). 

Ezek közül 420 személy volt az egykori volksbundista és Waffen–SS-katona. A többi, vagyis 

705 fő német nemzetiségűnek vallotta magát. Ám közülük sem fenyegetett mindenkit a 

kitelepítés veszélye, hiszen a rendelet értelmében azok a gyári munkások, akik az ország 

újjáépítése szempontjából nélkülözhetetlen munkát végeztek, valamint az elmúlt esztendők 

folyamán bebizonyították, hogy a „demokrácia érdekében hajlandók munkálkodni és hűséget 

tanúsítanak a demokráciával szemben”, a felülbírálás folyamán kedvező elbírálásban 

részesültek.953  

A 7.166 összeírt személy mindenképpen figyelemreméltó. Az 1941-es népszámlálás 

adatai szerint ugyanis Sopronban 12.633 fő vallotta magát német anyanyelvűnek, akik közül 

1946-ban mintegy 7-8.000 személyt kitelepítettek. E számokat alapul véve viszont 1948 

elején legfeljebb csak 4.600-5.600 fő németajkú tartózkodhatott volna Sopronban. Ehhez 

képest az összeírás ennél 1.500-2.500-zal több személyt „talált” a városban, akik a módosított 

kitelepítési rendelet hatálya alá estek. Mivel magyarázható a különbség?  

Egyrészt elképzelhető, hogy 1946 tavaszán a jelenleg irányadónak tartott becslésnél 

kevesebb számú németajkú került kitelepítésre.954 Másrészt az új összeírásban már 

szerepelhettek olyan illegális úton visszatért elűzöttek is, akik a kitelepítést követően – amint 

azt fentebb már láthattuk, nem kis kockázatot vállalva – folyamatosan szivárogtak vissza a 

városba.955 Harmadrészt valószínűsíthető, hogy a város által végzett összeírás alaposabb és 

pontosabb volt a kitelepítési hatóság által 1946 tavaszán rohamtempóban, kapkodva 

összállított listáknál.956 Így elfordulhatott, hogy ezúttal olyan személyeket is lajstromba 

                                                 
952 Soproni Újság, 1948. április 22. 
953 Soproni Újság, 1948. április 24. 
954 Amint erre fentebb már utaltunk, az 1946-os kitelepítés történét feldolgozó Krisch András adataival szemben 
(Krisch 2006a. 99-100.), a nyolcvanas évek végén született munkák „csupán” mintegy 6.300-6.700 fő 
kitelepítésével számolnak (Fehér 1988. 113., Zielbauer 1989. 69.). 
955 E jelenség – amelyról a sajtó is több ízben tudósított (lásd fentebb) – ha nem is tömeges, de mindenképpen 
jelentős volt. Akár több száz fő is lehetett a visszatért németajkú soproniak létszáma, bár az illegálisan hazatértek 
számára vonatkozóan még csak becslések sem léteznek. 
956 Vö. Krisch 2006a. 110-114. 
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vettek, akik valamilyen ok miatt 1946-ban még nem szerepeltek a kitelepítendők 

névjegyzékén. 

A következő hetek és hónapok számos soproni számára ismét a feszült várakozás 

jegyében teltek. A helyzetet csak fokozta, hogy a helyi újságok ismét a veszprémi, tolnai, 

somogyi és baranyai összeírásokról és kitelepítésekről cikkeztek.957 Az NB többször is 

felhívta a figyelmet arra, hogy a további intézkedésig minden érintett „a jó gazda 

gondosságával” végezze a munkáját, hogy ne legyen fennakadás a termelésben. A BM által 

felülvizsgált névsor visszaérkezését Sopronban májusra várták, ám azt csak 1948 júniusában 

küldték meg a városnak. A Sopron Újság 1948. június 19-én tudatta a lakossággal, hogy a 

BM illetékes osztálya – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – felülbírálta a város által 

összeírt egyéneket, és a következő névjegyzékekbe vette fel őket: 1. § hatálya alá 

(kitelepítendők) felvétetett: 437 személy; 2. § hatálya alá (családtag révén mentesülők) 

felvétetett: 205 személy; 3. § hatálya alá (nélkülözhetetlen szakmunkások) felvétetett: 2.941 

személy; 4. § hatálya alá (vagyonjogi korlátozás alá esők) felvétetett: 692 személy; 

elköltözöttek, már kitelepítettek, illetve elhunytak közé felvétetett 12.330 személy.958  

Ezt követően a Megyei Földhivatal, mintegy preventív lépésként megkezdte az 1. és a 

4. § hatálya alá esők vagyonának leltározását. Emiatt többen megpróbálkoztak a leltározandó 

és a magyar államra szálló vagyontárgyaik áruba bocsátásával.959 A névjegyzékeket 1948. 

szeptember 29-étől kezdték nyilvánosságra hozni, a Városháza előcsarnokában történő 

kifüggesztés útján, illetve hírlap formájában, amelyeket az újságárusoknál lehetett 

megvásárolni. A nyilvánosságra hozott névjegyzékek alapján a 12.200/1947. Korm. sz. 

rendelet 1. §-ának hatálya alá összesen 454 személy (397 fő a rendes, 57 fő a 

pótnévjegyzéken), a 2. § alá 205 személy, a 3. § hatálya alá 2.500 személy (1.987 fő a rendes, 

513 fő a pótnévjegyzéken), a 14. § alá pedig 945 személy (684 fő a rendes, 261 fő a 

pótnévjegyzéken) tartozott.960  

Az ideiglenes névjegyzékeken szereplőknek öt napon belül módjuk és alkalmuk volt 

fellebbezéssel élni. Ezeket az illetékes hatóságok Budapestre küldték, ahol a BM-ben 

felülbírálták őket, és ennek tükrében készítették el a végleges listákat. A város 1948. 

szeptember 29-étől tájékoztató szolgálatot üzemeltetett a Városháza előcsarnokában. Itt 

mindenki megtekinthette, illetve megvásárolhatta a kibocsátott listákat, valamint további 

                                                 
957 Soproni Újság, 1948. április 24. 
958 Soproni Újság, 1948. június 19. 
959 „A soproni Nemzeti Bizottság felhívása a kitelepítési és vagyonelkobzási rendelettel kapcsolatos kérdésekről.” 
Soproni Újság, 1948. június 25. 
960 Lásd SL XXIV.1. SKTB iratai. 33.d. 
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felvilágosítást kérhetett, sőt, még jogi segítséget is igényelhetett, például a fellebbezés 

megírásához.961 Vagyis csakúgy, mint 1946 tavaszán, Sopron vezetőségének humánus 

hozzáállása 1948 őszén is megnyilvánult. A város vezetői a lehetőségeikhez mérten ezúttal is 

megpróbálták megvédeni Sopron német polgárait, és igyekeztek helyben enyhíteni a szigorú 

központi előírások negatív következményein. 

Többen voltak olyanok, akik 1946 tavasza után, 1948 őszén is testközelből 

konfrontálódtak az elűzetés lehetőségével: „Eltelt egy kis idő és jött egy újabb hirdetmény. Ki 

van rajta? Hát megint a mi családunkat akarják kitelepíteni. (…) Valaki Budapestre utazott és 

elintézte, hogy ne kelljen mennünk, pedig közben már összepakoltunk. Végül Sopronban akkor 

senkit nem telepítettek ki” – tudósít egy érintett.962 Valóban, 1948 szeptemberében, amikor 

Sopronban a BM által összeállított névjegyzéket nyilvánosságra hozták, végleg leálltak az 

elűzött magyarországi németeket Németország szovjet megszállási övezetébe szállító 

vonatok. Az újabb elűzetés így elmaradt, ám annál inkább érvényesültek a rendelet 

vagyonkorlátozó intézkedései. Ezt a kérdést Sopronban pedig már csak az égető lakóingatlan-

hiány is felszínen tartotta.  

A Megyei Földhivatal októberben részletesen tájékoztatatta a közvéleményt a 

kitelepítési rendelettel kapcsolatos vagyonjogi korlátozásokról.963 A fellebbezések 

benyújtásának határideje 1948. október 6-án járt le. Addig az időpontig a kitelepítési rendelet 

1 §-a alá vont személyek közül 222 egyén nyújtott be fellebbezést, a 2. §-a alá vontak közül 

118, míg a 14. §-a alá vont személyek közül 360 egyén élt a fellebbezés jogával. Ezeket 

helyben dolgozták fel, majd a fővárosba vitték végleges elbírálásra. Ott a BM munkatársai 

készítették a végleges listákat.964  

A névjegyzékek visszaérkezéséig a helyi hatóságok a listán szereplők ellen nem 

foganatosítottak olyan intézkedéseket, amelyek hátrányosan érintették volna őket. A Megyei 

Földhivatal viszont közleményben tudatta, hogy a végleges listák megérkezése után az 1. § 

hatálya alá tartozók összeköltöztetésre kerülnek. Ők a rendeletnek megfelelően kötelesek 

voltak a telepítési célokra alkalmas házukat, illetve lakásukat elhagyni. Részükre 

                                                 
961 Soproni Újság, 1948. szeptember 29.  
962 Ringhofer Mária visszaemlékezése. Idézi Krisch 2006c. 413. 
963 Az „1. §. alá eső egyének a rendelet értelmében kitelepítésre kötelezettek és minden ingó-ingatlan vagyonuk 
az államra száll át. A 4. §. alá esők nem lesznek kitelepítve, azonban minden ingó és ingatlan vagyonuk az 
államra száll át. A 2. és 14. §§-ok alá esők egyforma elbírálás alá esnek és ezen egyéneknél 10 kat. hold 
mezőgazdasági ingatlan meghagyható, – továbbá meg lehet hagyni minden olyan ingóságát, mely telepítési célra 
nem szükséges. (…) A 3. §. alá eső személyek tényleges birtokában lévő, minden ingóságát, valamint a 10 kat. 
holdat meg nem haladó föld- és családi háznál nem nagyobb házingatlanát tulajdonában meg kell hagyni”. 
Soproni Újság, 1948. október 2. 
964 Soproni Újság, 1948. október 7. 



 249 

szükséglakásokat jelöltek ki a szomszédos Fertőrákoson. Viszont ha Sopronban olyan lakásba 

tudtak költözni, amely telepítési célokra nem volt alkalmas, illetve ha valaki (rokon, ismerős 

stb.) vállalta, hogy befogadja őket, a Földhivatal külön kérelem alapján hozzájárult a városban 

maradásukhoz. Vagyontárgyaik viszont elkobzásra kerültek.965 

A végleges névjegyzékeket 1948. november 29-én küldték vissza a 

Belügyminisztériumból Sopronba. A kitelepítési és vagyonelkobzási lista 1. §-a alá végül 480 

személy, a 2. § hatálya alá 278 fő, a 4. § alá 69 személy, míg a 14. § hatálya alá 399 fő 

tartozott. A 3. § alá tartozók végleges listája addig az időpontig nem érkezett meg. A végleges 

névjegyzékek ellen további jogorvoslattal már senki sem élhetett.966  

A Sopron Megyei Földhivatal másnap ismét tudatta, hogy az 1. § alá tartozó, 

összeköltöztetendő személyek nem kötelesek a kijelölt szükséglakást elfoglalni, tehát nem 

voltak kötelesek kiköltözni Fertőrákosra, hanem Sopronban maradhatnak abban az esetben, ha 

tudtak olyan lakást tudnak szerezni, amely nem volt alkalmas telepítési célokra, illetve ha 

olyan személy fogadta be őket, aki nem esett a fenti rendelet hatálya alá. Ehhez azonban a 

Földhivatal külön engedélyére volt szükség, amelyet december 1-én délelőtt 10 órától 3 óráig 

lehetett kérvényezni. A kérelmeket a Földhivatal munkatársai azonnal elbírálták és 

amennyiben erre a lehetőség volt, azonnal meg is adták.967  

Az elvileg kitelepítendő, gyakorlatilag a városon belül áttelepített és összeköltöztetett, 

illetve a városon kívülre, szükséglakásokba telepített személyek elveszítették teljes ingó- és 

ingatlanvagyonukat. Ezeket az illetékes szervek leltározták, majd a különböző 

vagyontárgyakból juttattak az igényjogosultak számára. Juttatásban azonban főleg csak a 

pártok és a tömegszervezetek részesültek, magánszemélyek csak egészen kivételes 

esetekben.968 Az országból történő elűzetés helyett végül „csupán” vagyonelkobzással, illetve 

vagyonkorlátozással sújtott soproni németek át- és összeköltöztetését 1948–49 telén hajtották 

végre az illetékes hatóságok. Ezzel az akcióval lényegében befejeződtek a telepítések 

Sopronban.  

 

 

                                                 
965 Soproni Újság, 1948. november 26. 
966 Soproni Újság, 1948. november 30. 
967 Soproni Újság, 1948. december 1. 
968 Soproni Újság, 1948. december 8. 
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5.2.   Balf 

 

5.2.1.   Balf német lakossága és a német nemzetiségi mozgalom Balfon a két világháború 
között 
 
Balf, németül Wolfs, kistelepülés az egykori Sopron vármegye, a mai Győr-Moson-Sopron 

megye területén fekszik, Sopron város tőszomszédságában, attól 7,5 km-re, délkeleti 

irányban. Balf szomszédos települései a korábbi megyeszékhelyen kívül, délnyugati irányban 

a vele gyakorlatilag egybenőtt, csupán az 1876-ban átadott GySEV vasútvonala által 

elválasztott Kópháza, délkeleti irányban a tőle 4 km-re fekvő Fertőboz, illetve a tőle 10 km-re 

északra lévő Fertőrákos. A község szép természeti környezetben helyezkedik el; a Balfi-

dombság lankái, a Fertő-tó kiterjedt nádasa és a fertőbozi magaslatok meredek lejtői 

határolják.  

A Fertő-tó mentén húzódó lankás dombvonulat kedvező klimatikus adottságai szinte 

predesztinálták a környék lakosságát a borszőlő termesztésére. Az ókorig visszamenő 

tradíciókkal rendelkező szőlészet–borászat volt a fő tevékenysége a részben autochton, 

részben a (kora) középkori bevándorlás következtében a környéken élő német lakosságnak is. 

A német elem dominanciája – sokáig kizárólagossága – a 14. századtól a 20. század közepéig 

meghatározó volt Balf lakosságának összetételében. Ez az etnikai struktúra – ellentétben a 

magyarországi német települések többségével – tehát nem a törökök kiűzése utáni 18. századi 

betelepítések következtében alakult ki. Sőt, Balf – hasonlóan Sopron, illetve a Sopron 

közvetlen közelében elhelyezkedő falvak németségéhez –, még csak nyelvszigetnek sem volt 

tekinthető, hanem az etnográfiailag–nyelvileg zárt és összefüggő, a történelmi Sopron 

vármegye területére mélyen benyúló német nyelv-, illetve a bajor–osztrák nyelvjárási terület 

keleti határvidékének volt a szerves része.969  

A két világháború között a Soproni járás Kópházi körjegyzőségéhez tartozó Balfon 

103 katasztrális holdon folyt szőlőművelés.970 A megtermelt jó minőségű bor csak kisebb 

része került saját fogyasztásra, a nedű döntő hányadát a házi, bokrétával jelzett 

borkimérésekben, az ún. „Buschenschankokban” értékesítették, illetve borkereskedők, 

vendéglősök vásárolták fel. Fontos melléktevékenységnek számított ezen kívül a gabonafélék 

és a takarmánynövények termesztése, az istállózó állattartás, a learatott fertői nád értékesítése, 

                                                 
969 Dokumentation 1956. 4E-5E. 
970 Balf kül- és belterülete ekkoriban 3.001 kat. holdból (kh.) állt. Ebből 458 kh. volt a szántó, 321 kh. a rét 
(kaszáló) 144 kh. a legelő, 157 kh. az erdő, 1.010 kh. a nádas, 808 kh. pedig a terméketlen terület. Lásd SL V.29. 
Kópházi körjegyzőség iratai. Balf község (a továbbiakban: Kóph. krj. Balf) iratai. 1. d. Közigazgatási tájékoztató 
lap, Balf 1925. 
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valamint a falusi vendéglátás. A tehetősebb balfiak 8-10 kh. földön és 1-2 kh. szőlőn 

gazdálkodtak. Az átlagbirtok azonban csak 2-3 kh. föld, illetve 100-500 négyszögöl szőlő 

volt. Balf nem számított különösebben gazdag településnek, de a lakosság – saját 

szükségleteit megtermelvén, sőt a felesleget értékesítvén – jó átlagon élt.971  

Az idegenforgalom szempontjából kiemelkedő fontosságú volt a falu akkor még 

működő fertő-tavi strandfürdője, ahová a negyvenes években, a nyári időszakban a GySEV 

hetente két autóbuszt indított Bécsből Balfra.972 Hasonló jelentőséggel bírt a feltörő kénes víz 

gyógyító hatásain alapuló, egészségügyi célokra már a 16. század óta hasznosított, majd a 19. 

és 20. század fordulójától szisztematikusan kiépített, külföldön is híres balfi gyógyfürdő. A 

feltörő ásványvizet a helyiek is előszeretettel fogyasztották.973  

Balfot 1925-ben 1.611 lélek lakta. Ebből 1.564 fő volt a németek, 47 fő a magyarok 

száma. A falu lakói közül 1.149 személy az evangélikus, 462 hívő a római katolikus vallást 

követte.974 A község lakosságának több mint 70%-át kitevő evangélikus gyülekezet keretein 

belül 1892 óta működött a Dalárda, a mindenkori kántortanító vezetésével. Ez az egyesület, 

amely különböző templomi ünnepi alkalmakkor lépett fel, az egyházközség férfitagjait 

tömörítette és csakhamar a gyülekezet közvélemény formáló tényezőjévé vált.975 1902-ben 

alakult meg az Evangélikus Nőegylet, amely jobbára karitatív funkciót töltött be.976 Hasonló 

egyesületek természetesen a katolikus egyházközségen belül is alakultak, illetve működtek 

(például 1925-ben jött létre a katolikus férfi dalegylet, „Dalkoszorú” néven).  

A felekezeti határok ekkor még szigorú választóvonalakat jelentettek a helyi 

társadalom életében, így például 1945-ig két fúvószenekar is volt Balfon, külön katolikus és 

evangélikus. A közoktatás terén hasonló volt a helyzet: a két világháború között 

párhuzamosan fennállt egy, a római katolikus, és egy, ez evangélikus egyházközség által 

fenntartott elemi iskola, 1, illetve 2 tanítóval és tanteremmel.977 A katolikus és az evangélikus 

balfiak közötti viszony korrektnek volt nevezhető; a két gyülekezet nem volt kifejezetten 

együttműködő egymással, de nem is volt ellenséges. A „felekezetközi viszony jó” – állapította 

                                                 
971 Kassai 2008. 128-130. 
972 Kassai Róbert visszaemlékezése. 
973 „Akármilyen idő volt, a gyerekeknek el kellett menniük vízért, mert más vizet nem ivott a balfi ember”. Baader 
Erik visszaemlékezése. 
974 SL V.29. Kóph. krj. Balf iratai. 1. d. Közigazgatási tájékoztató lap, Balf 1925. 
975 Ferdinánd István: A balfi evangélikus egyházközség története 1900–1950 (a továbbiakban: Ferdinánd). SEL 
Kézirat 18. 
976 Ilyen volt többek között pl. a karácsonyi ünnepélyek megszervezése, a szegény gyermekek segélyezése stb. 
Ferdinánd. SEL Kézirat 18. 
977 SL V.29. Kóph. krj. Balf iratai. 1. d. Közigazgatási tájékoztató lap, Balf 1925, valamint Krutzler János 
visszaemlékezése. 
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meg egy 1931-es canonica visitatio.978 „Eltűrték egymást. De azért az eszébe sem jutott volna 

egy evangélikusnak, hogy egy katolikus lányt vegyen feleségül” – állapítja meg egy 

visszaemlékező.979 Vegyes házasságra például egészen 1913-ig nem volt példa, és az ilyen 

azután is ritkaságszámba ment.980 „Ellentét volt is, meg nem is. Ezeket olykor a lelkészek és a 

plébánosok is szították mesterségesen. De a nagy községi rendezvényeken, ilyen volt például a 

szüreti felvonulás, vagy a farsang, együtt vett részt a falu” – summázza az evangélikus 

gyülekezet felügyelője.981 A község gazdasági jellegű egyesületei közül kiemelkedett az 

1904-ben alapított Bortermelők Egyesülete és az 1909-ben létrejött Gazdakör. 

1921-ben Sopron városon kívül Balf is egyike volt azon nyolc községnek, ahol 

december 16-án népszavazás döntött az Ausztriához vagy Magyarországhoz való tartozás 

kérdéséről.982 Balf esetében mind a falu etnikai összetétele, mind a lakosság „nemzetiségi 

érzelmei,”983 mind gazdasági jellegű és egyéb kapcsolatai (borkereskedelem, idegenforgalom, 

az Ausztriának ítélt Fertőmeggyes/Mörbisch am See lakóihoz fűződő élénk gazdasági és 

rokoni szálak984) az Ausztriához való csatlakozás mellett szóltak.985 Az egyértelműen 

Ausztriához húzó közvélemény hangulatának megfordítása érdekében Thurner Mihály, 

Sopron város polgármestere személyesen is járt Balfon, ahol nyilvános beszédében a 

Magyarország melletti szavazásra bíztatta a helyi szőlősgazdákat. A Magyarország melletti 

kampány egyik kulcsembere, a népszavazás gyakorlati lebonyolításának főszervezője, többek 

között azzal riogatta a helyi birtokos parasztokat, hogy az osztrákok kommunisták,986 ezért el 

fogják venni a szőlőket, a házakat, és a falu lakossága koldusbotra fog jutni.987  

Ennek ellenére az az 595 balfi, aki a 668 szavazásra jogosult közül 1921. december 

16-án az urnákhoz járult, 349 : 229 (60,4% : 39,6 %) arányban Ausztria mellett tette le 

voksát.988 Mivel azonban a népszavazás végkimenetele szempontjából nem az egyes községek 

eredményei, hanem az érintett területen leadott szavazatok összessége számított, e tekintetben 

                                                 
978 Ferdinánd. SEL Kézirat 18. 
979 Baader Erik visszaemlékezése. 
980 Ferdinánd. SEL Kézirat 18. 
981 Kassai Róbert visszaemlékezése. 
982 Az 1921-es soproni népszavazás történetéhez lásd Ormos 1990. 
983 Ferdinánd. SEL Kézirat 18. 
984 Kassai 2008. 127. 
985 Mindazonáltal érdekes tény, hogy a népszavazás előtt ülésező balfi evangélikus presbitérium kijelentette, 
hogy amennyiben a falu a népszavazás következtében esetleg Ausztriához kerülne, az evangélikus egyházközség 
továbbra is a Soproni Esperességhez, illetve a Dunántúli Egyházkerülethez kíván tartozni. Lásd Ferdinánd. SEL 
Kézirat 18. 
986 Ausztriát csupán 1918 és 1920 között irányította a Szociáldemokrata Párt és a Keresztény-szociális Párt 
koalíciója. 
987 Krutzler János visszaemlékezése. 
988 Pfleger 1971. 77-78. Az érvénytelen szavazatok száma 17 volt. 
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pedig a nagy számú soproni szavazónak köszönhetően a Magyarország mellett voksolók 

voltak többségben, Balf sem váltott országot.  

A népszavazás végkimenetelétől függetlenül többnyire megmaradtak a balfiak intenzív 

gazdasági és rokoni kapcsolatai a szomszédos osztrák, illetve burgenlandi területekkel, 

elsősorban a már említett Fertőmeggyessel. Akiknek hozzátartozói éltek a Balftól 15 km-re 

északra fekvő Fertő-parti településen, 1922–23-tól egész évre válthattak egy meghatározott 

hosszúságú sávra (15 km) érvényes határátlépési engedélyt.989 Az 1922 augusztusában 

megkötött magyar–osztrák határforgalmi megállapodás pedig a kettősbirtokosok problémáira 

hozott megoldást.990 A kishatárforgalmi engedély kiváltásával ugyanis elhárult az akadály az 

elől, hogy a balfiak továbbra is művelhessék a meggyesi határban fekvő földjeiket és 

fordítva.991 A személyi forgalom megkönnyítése érdekében kiadott ún. határ menti úti 

igazolások kiváltása pedig lehetővé tette, hogy több balfi munkát vállalhasson Ausztriában a 

két világháború között.992 

Az 1925-ös községi adatok szerint Balfon a német anyanyelvűek 97%-os többségben 

voltak. A csaknem színtiszta német faluban az első világháborút követő években – minden 

bizonnyal érzékelvén a többségi társadalom felől érkező asszimilációs nyomást – egyre 

nagyobb jelentőséget tulajdonított az anyanyelv, a német kultúra és a hagyományok 

ápolásának. Ennek egyik kézzelfogható jele volt a község domináns, a lakosság csaknem 

háromnegyedét magában foglaló evangélikus gyülekezetben az istentisztelet nyelvének 

többszöri megváltozása a 20. század elején. 1907-ig ugyanis kizárólag a német volt a lelkészi 

szolgálat, az istentiszteletek és a jegyzőkönyvek nyelve. Azonban egy új lelkész (Gyalog 

István) tevékenységének következtében változás állt be e téren, és 1913-tól már minden hónap 

első vasárnapján, valamint a „sátoros ünnepeken” magyar nyelvű istentiszteleteket tartottak. 

A húszas évek elejétől viszont – „nemzetiségi okokból” – ismét kizárólag német lett a liturgia 

nyelve.993  

A soproni németség egyik szellemi vezére, a civitas fidelissima német polgárságának 

sorsáért aggódó, annak asszimilációja ellen küzdő Medgyesi Schwartz Alfréd 1922-ben írt 

munkájában is megállapította, hogy a város német lakosságával szemben, a Sopron környéki 

falvakban élő konzervatívabb paraszti közösségek sokkal jobban ápolják nyelvüket, 

                                                 
989 Krutzler János visszaemlékezése. 
990 Tóth I. 2006. 122-123. 
991 A balfiak és a meggyesiek közötti birtokközösségek egészen a második világháború végéig fennmaradtak. 
992 Kassai 2008. 128. 
993 Ferdinánd. SEL Kézirat 18. Balf evangélikus lelkésze 1923 és 1946 között Schermann Sándor volt. Az első 
világháború után Schermann „magyarsága” miatt volt kénytelen áttelepülni Csehszlovákiából, hogy aztán 23 év 
múlva „németsége” miatt Magyarországról is távozni kényszerüljön. 
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szokásaikat és hagyományaikat, így nehezebben szakítható el a német kultúrától.994 Balfon 

mindezt nyilván jelentősen megkönnyítette határ közelsége, az osztrák területen fekvő 

szomszédos településekkel meglévő napi kapcsolat. 

A Bleyer Jakab neve által fémjelzett, a német nyelv és kultúra ápolását céljául tűző 

Magyarországi Német Népművelődési Egyesület (MNNE) helyi csoportja Balfon 1928. 

december 18-án alakult meg. Az 59 alapító tag által létrehozott egyesület vezetőjévé Hauer 

Mátyást, a község képviselőtestületének egyik tagját választották,995 a balfi a MNNE-t pedig 

Basch Ferenc, a Volksbund későbbi elnöke képviselte a szervezet budapesti központjában.996 

Azonban a német kisebbségi egyesületnek Balfon „nem volt semmi politikai szerepe” – állítja 

egy visszaemlékező.997 Az MNNE tevékenysége Balfon elsősorban a kulturális szférára, a 

nyelv- és hagyományápolásra korlátozódott. Egy-egy összejövetel alkalmával általában az 

iskolás gyerekek a tanítók által betanított színdarabokat,998 népi táncokat adtak elő, az 

egyesület emellett ápolta még a német népszokásokat.  

Annak ellenére, hogy az 1931-ben Scholtz Ödön ágfalvi esperes és Ziermann Lajos 

soproni lelkész, egyházmegyei főjegyző által végzett canonica visitatio megállapította, hogy a 

gyülekezet nyelve most már tisztára német, a balfiak kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy 

a német ajkú falusi gyermekek a távolabb eső magyar nyelvű evangélikus gyülekezetekben a 

magyar nyelvet is elsajátítsák.999 Ezt már csak olyan praktikus szempontok is indokolttá 

tették, mint a magyar településekkel, illetve magyar ajkú kereskedelmi partnerekkel 

fenntartott üzleti és gazdasági kapcsolatok ápolása. A balfi gyermekek főleg Rábatamásiba 

jártak magyarul tanulni, ahonnan magyar cseregyerekek érkeztek a községbe a német nyelv 

elsajátítása végett.1000 

Az 1938-ban bekövetkezett Anschluss a balfi viszonyokra is hatással volt. Az a tény, 

hogy Magyarország a Harmadik Birodalom szomszédjává vált, Sopronhoz hasonlóan – 

természetesen a település méreteiből, annak (szimbolikus) jelentőségéből és eltérő társadalmi 

struktúrájából kifolyólag, jóval kisebb dimenzióban – Balfon is felkorbácsolta az indulatokat. 

                                                 
994 Tóth I. 2006. 145. Schwartz szerint az tükröződött a népszavazási eredményekben is, hiszen a német többségű 
Sopron környéki településeken többségben voltak a Német-Ausztriára leadott voksok. 
995 Zielbauer 1984. 61. 
996 Flach 1968. 6.  
997 Krutzler János visszaemlékezése. 
998 Népszerűek voltak „az osztrák szerzők színdarabjai, mint például Anzengruber. Én magam, mint gyerek is 
szerepeltem ott” – mondja Krutzler János. 
999 Ferdinánd. SEL Kézirat 18. 
1000 Kassai Róbert visszaemlékezése. Később, 1946-ban a telepesek döntő hányada is Rábatamásiból érkezett 
Balfra. Ez nyilván nem volt véletlen, hiszen közülük jó néhányan gyermekként már nyilván jártak a településen, 
így az nem volt számukra ismeretlen. Sok rábatamási telepes viszont egész más okokból szerzett 1944-ben 
Balfon helyismeretet. Lásd a következő alfejezetet. 
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Az egykori népszavazási területre fokozottan igaz a bánfalvi evangélikus lelkész, Pröhle 

Károly megállapítása, mely szerint az „osztrák Anschluss (…) lázba hozta a népet: mindenki 

Hitler bevonulását várta, hogy ezt a vidéket is Németországhoz csatolja”.1001 1938 

márciusától Sopronban valóban folyamatosan és rendszeresen keltek lábra különböző 

híresztelések, melyek szerint a várost és környékét a „Nagynémet Birodalom” előbb-utóbb 

annektálni fogja.1002  

Ez a – olykor nem is minden alapot nélkülöző – szóbeszéd nyilván Balfra is eljutott, és 

a kérdés feltehetően az itt élőket is komolyan foglalkoztatta. Mindenesetre az élénkülő és 

egyre inkább a magyar–német bilaterális kapcsolatok erőterében mozgó, mindinkább azok 

függvényévé váló, és egyre jobban a nagypolitika síkjára terelt német mozgalom, Balfnak az 

átlagosnál erősebb etnikai öntudattal rendelkező német lakossága körében komoly 

visszhangra talált. Az 1939 áprilisában zászlót bontott Volksbund der Deutschen in Ungarn 

(VDU) soproni szervezetének megalakítása után 6 nappal, 1939. július 7-én életre hívták a 

balfi helyi csoportot is, melynek vezetőjévé Auer Mihályt választották meg.1003  

A Basch Ferenc által vezetett német nemzetiségi mozgalom kezdeti népszerűségének 

oka egyrészt abban keresendő, hogy a helyi németség benne látta érdekeik, kisebbségi–

kisebbségvédelmi törekvéseik hatékony képviselőjét. Azonban a VDU balfi népszerűségében 

az Ausztriához, illetve az Anschluss után a Harmadik Birodalomhoz való közelség, az 

intenzív osztrák, majd 1938-tól birodalmi német gazdasági és rokoni kapcsolatok sem voltak 

elhanyagolható tényezők, sőt! Ezek alapvető jelentősége miatt jórészt ezzel magyarázható a 

mozgalom helyi sikerének titka.  

A VDU-ba kezdetben sokan léptek be lelkesedésből, öntudatos németként. E 

döntésükben minden bizonnyal szerepet játszott a népközösség–népcsoport eszméjét átvevő, 

átformáló és azt propagáló nemzetiszocialista ideológia, amellyel a balfiak a fertőmeggyesi 

rokonlátogatások, az osztrák–német munkaalkalmak során ismerkedtek meg. Az NSDAP 

ideológiáját népszerűsítő kiadványok egy-egy ilyen alkalommal, sokszor viszont illegálisan, a 

korszakban mindvégig virágzó, a Fertő-tó nádrengetegén keresztül futó csempész-utakon, 

                                                 
1001 Pröhle. SEL Kézirat 25. 
1002 Lásd a disszertáció Sopront taglaló fejezetét. 
1003 A balfi helyi szervezet megalakítása része volt a Soproni, illetve Sopron környéki VDU csoportalapítási 
hullámnak. Ágfalván, Harkán és Bánfalván július 2-án, Brennbergen és Fertőrákoson pedig szintén július 7-én 
alakult meg a helyi Volksbund–szervezet. A balfi szervezet képviselője a budapesti VDU központban Dr. Neun 
Henrik, a későbbi nyugat-magyarországi területi vezető lett. Flach 1968. 20. 
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csónakokon szivárogtak be és terjedtek el lassan a Sopron környéki, illetve a Fertő-parti 

német településeken.1004  

A szomszédos Harmadik Birodalomból érkező ideológiai hatás egyértelmű 

megnyilvánulása volt az az esemény, amikor 1939. április 20-ára virradó éjszaka, Hitler 

„Nagy-Németország” szerte kötelezően ünnepelt 50. születésnapja alkalmából, a balfi 

legények egy, a falu központjában álló akácfát – a Harmadik Birodalomban kötelezően 

elrendelt fellobogózás mintájára – saját készítésű horogkeresztes zászlókkal aggatták tele.1005 

Az eset egyaránt értelmezhető a hatósági szervek bosszantására végrehajtott csínytevésnek, 

illetve nemzetiszocialista alapú konspirációnak, politikai demonstrációnak.  

Az a tény azonban, hogy valaki Volksbund tagságot létesített, nem mindig volt 

világnézeti–ideológiai alapon meghozott döntésre visszavezethető. Sokszor praktikus 

szempontok, egzisztenciális megfontolások, olykor azonban egészen banális okok voltak a 

motivációs tényezők. Az Anschlusst követően ugyanis már csak VDU-tagok válthattak ki 

osztrák–német határátlépési, illetve munkavállalási engedélyt, ez pedig – a szomszédos 

államhoz fűződő szoros szálak miatt – számos balfinak nem adta meg a kívülmaradás 

lehetőségét.1006 Sőt, sokan úgy váltak a VDU-tagjává, hogy arról nem is volt tudomásuk. 

Visszaemlékezők szerint Dávid József balfi lakos – aki 1945 után az MKP egyik helyi 

prominense lett – által vezetett Hangya szövetkezeti boltban, a szőlők permetezéséhez 

használt rézgálic megvásárlása után, a velük aláíratott átvételi elismervény szignálását 

követően, tagként szerepeltek a helyi VDU listáján.1007  

Egy 1941. december végén készült rendőrségi összesítő szerint Balfon a Volksbund 

370 taggal rendelkezett.1008 Kérdés persze, hogy a magukat 1941-ben német nemzetiségűnek 

valló balfiak 27,6%-át kitevő volksbundisták közül mekkora volt a meggyőződéses, mekkora 

a különböző kényszerítő körülmények hatására belépett, illetve a fiktív (tudtukon és 

akaratukon kívül beléptetett) VDU-tagok aránya. Ezzel kapcsolatban egy kortárs utólag azt 

jegyezte meg, hogy a faluban bár több öntudatos német érzelmű, ám mindössze 5-6 aktív 

                                                 
1004 Krutzler János visszaemlékezése. A két világháború időszakban mindvégig óriási szereppel bírt Sopronban 
és környékén a – sokszor a hatóságok által is elnézett – csempészet. Tóth I. 2006. 122. 
1005 Uo. A visszaemlékező szerint a fiatalok így kívántak borsot törni a magyar csendőrök orra alá. 
1006 Kassai Róbert visszaemlékezése. 
1007 Uo. Dávid markát – mint szervező és szorgalmas tagtoborzó – állítólag komoly pénzösszeg ütötte minden 
egyes beléptetett egyén után. A 3.820/1945. M. E. sz. rendelet alapján Balfon lefolytatott nemzethűségi 
vizsgálatok során egyéb, meglehetősen sajátos körülmények között létesített VDU-tagsági viszonyra is fény 
derült. Ennek tárgyalását lásd a megfelelő alfejezetben. 
1008 Zielbauer 1984. 63. 
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volksbundista család volt.1009 Más források szerint a falu lakosságának fele (tehát mintegy 7-

800 fő) legalábbis kötődött a Volksbundhoz.1010 Megint más források azt állítják, hogy az 

ekkor kb. 1.200 fős evangélikus gyülekezet „kevés kivételtől eltekintve” a VDU tagjává 

vált.1011 Az 3.820/1945. M. E. sz. rendelet alapján Balfon lefolytatott nemzethűségi vizsgálat 

egyébként utólag azt állapította meg, hogy a 471 vizsgálat alá vont balfiból 68 személy VDU-

vezető, 256 fő tag, 25 egyén támogató, 122 személy pedig kívülálló volt.1012 

A VDU hatását is eltérően értékelik a visszaemlékezők. Míg egyesek szerint a 

Volksbund tevékenységének megítélése kapcsán „nem voltak ellenségeskedések, egymással 

rivalizáló csoportok a községen belül,”1013 mások ennek ellentételéről számolnak be. Ezek 

szerint a Dávid József által vezetett Hangya szövetkezeti bolton a „Tritts du als Deutscher 

hier herein, so soll dein Gruß ’Heil Hitler!’ sein”1014 felirat éktelenkedett. Akik viszont 

továbbra is a „Grüß Gott!” formulát preferálták, azok inkább a másik boltba jártak vásárolni. 

Sőt a visszaemlékezők volksbundisták és nem-volksbundisták közötti kocsmai 

verekedésekről, a helyi VDU-vezető helyettesének egy Buschenschank-látogatás utáni 

helybenhagyásáról is beszámolnak.1015  

Egy 1940 táján a birodalmi szervek számára készült jelentés szerint Balf „tiszta német 

falu, amely még nem ébredt telesen népi öntudatára. Erkölcsét elrontotta a bor”.1016 A 

dokumentum szerint Schermann Sándor lelkész rossz viszonyban van a híveivel. A 

gyülekezet és a lelkész viszonya akkor romlott meg, amikor az egy helybéli parasztlányt vett 

feleségül, a rangon alulinak tartott frigy pedig kiváltotta a presbitérium, illetve a gyülekezet 

rosszallását.1017 Ezt követően Schermann elveszítette befolyását a hívei felett, ami Balfon 

azért bizonyult döntő momentumnak, mert a jelentés megállapítása szerint „a falvakban 

általában a lelkész és a plébános személye határozza meg a gyülekezete [politikai – G. G.] 

magtartását, illetve beállítottságát”.1018 A VDU-tól magát egyébként távol tartó, ám 

                                                 
1009 Baader Erik visszaemlékezése. Ennek ellenére Balf lakosságának egy része kezdetben nagy lelkesedéssel 
hallgatta Hitler beszédeit a faluban akkor fellelhető két rádió egyikén, „de ezek mind félrevezetett emberek 
voltak” – értékel utólag a visszaemlékező. 
1010 Kassai Róbert visszaemlékezése. 
1011 Ferdinánd. SEL Kézirat 18.  
1012 SL XXIV.3. Népgondozó Hivatal Soproni Kerületének (a továbbiakban: NH Sop.Ker.) iratai. 1. d. 99/1945. 
1013 BArch Ost-Dok. 17/35, Pag. 4. és 6. Hauer János földműves és Zwickl József katolikus plébános 
visszaemlékezései. 
1014 „Ha németként lépsz be ide, Heil Hitler-rel köszönj!”  
1015 Ez utóbbi esetnek bírósági per lett a következménye. Kassai Róbert visszaemlékezése. 
1016 Vertraulicher Bericht über die völkische Haltung der evangelischen Pfarrern in den deutschen Gemeinden in 
Ungarn (Bizalmas jelentés a magyarországi német községekben szolgáló evangélikus lelkészek népi 
beállítottságáról). é.n. IDGL, Friedrich Spiegel-Schmidt hagyatéka. 
1017 Ferdinánd. SEL Kézirat 18. 
1018 Die Lage des deutschen evanelischen Kirchenvolkes in Ungarn (A német evangélikus egyházi nép helyzete 
Magyarországon). é.n. IDGL, Friedrich Spiegel-Schmidt hagyatéka.  
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tekintélyét megőrizni nem tudó Schermann tehát – más, a helyi közösségekben 

megkérdőjelezhetetlen autoritást képviselő lelkészekkel, illetve plébánosokkal ellentétben – 

nem tudta megakadályozni, hogy balfi evangélikus németjei nagy számban lépjenek be a 

Volksbundba.1019  

 

5.2.2.   Balf a második világháború viharában 
 
Az 1941-es népszámlálás adatai szerint Balf 1.449 fős lakosságából 1.389 személy (95,8%) 

vallotta magát német anyanyelvűnek és 1.340 személy (92,4%) német nemzetiségűnek.1020 A 

Waffen–SS kötelékeibe való toborzás és sorozás Sopron vármegyében 1942 márciusának első 

napjaiban kezdődött meg. Az első toborzási akció eredményeképpen Sopron vármegyében a 

jelentkezők közül 521 főt, Balfról 42 személyt találtak alkalmasnak, illetve ennyi volt a német 

katonai szolgálatra ténylegesen bevonultak száma.1021 Más források ennél kevesebb, 

mindössze 35 balfi önkéntesről számolnak be.1022  

A második Waffen–SS toborzási akciót Sopronban és környékén Dr. Neun Henrik, a 

VDU nyugat-magyarországi területi vezetője indította el az 1943. május 17-én megtartott 

nagygyűlésen.1023 A nyár folyamán a Volksbund nyomásgyakorlása és propaganda-hadjárata 

mellett levezényelt akció következtében a soproni járásból 204 fő jelentkezett, köztük olyanok 

is, akik egyáltalán nem beszéltek németül.1024 Balfra vonatkozó adatokkal az 1943-as 

toborzással kapcsolatban azonban nem rendelkezünk. Mindenesetre a balfi VDU szervezet is 

alaposan megkörnyékezte a falu fiatal férfijait. „Ha német vagy, légy büszke arra, hogy német 

katona lehetsz!” – hangzott az egyik tipikus toborzási propagandaszólam 1942/43-ból.1025  

Az 1944 során végrehajtott kényszersorozás, amely sok balfi hadköteles korú férfit 

érintett, április folyamán vette kezdetét.1026 Sokan próbáltak meg elszökni a magyar 

                                                 
1019 „Sokkal inkább kell hibáztatnunk a híveket, hogy lelkészük példáját ebben nem követték s oly nagy 
arányokban lettek a Volksbund tagjaivá. Az egész gyülekezet fizetett, keserűen a vigyázatlan, meggondolatlan és 
elvakult propagandáért, melynek olyan nagy számmal áldozatul esett tagjaiban” – értékelte utólagosan az 
eseményeket Ferdinánd István lelkész, aki viszont nem vette figyelembe, hogy sokan nem a propaganda 
hatására, hanem egzisztenciális kényszerből, illetve akaratukon kívül lettek a Volksbund tagjai. Ferdinánd. SEL 
Kézirat 18. 
1020 Lásd Czibulka – Heinz – Lakatos 2004 (online). 
1021 Zielbauer 1984. 63-64. A csendőrségi jelentések ugyanakkor ettől jóval nagyobb számokat közölnek. Az 
állampolgársági törlések alapján 888 fő volt 1942-ben a Sopron megyei önkéntesek száma és Balfról 86 fő 
jelentkezett. Zielbauer 1989. 18. A Sopron megyei, valamint a Győr-Moson-Pozsony k.e.e. és a Vas megyei 
önkénteseket, összesen 937 főt, 1942. április 22-én szállították el Sopronból. A besorozott fiatalok ünnepélyes 
búcsúztatásán kb. 5-6.000 fős tömeg vett részt a vasútállomáson. Hiller – Németh 1978. 15. 
1022 BArch Ost-Dok. 17/35, Pag. 4. 
1023 Hiller – Németh 1978. 21. 
1024 Zielbauer 1989. 19. 
1025 Krutzler János visszaemlékezése. 
1026 Hiller – Németh 1978. 21-22. 
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csendőrség bevetésével levezényelt akció elől, de akiket a hatóságok a sorozóbizottság elé 

tudtak vezettetni, azokat az esetek többségében elvitték „Muss–SS-katonának”. Balfon a 

sorozást az evangélikus iskola épületében tartották.1027 A kényszersorozott balfi férfiakat 

Zsámbékon képezték ki, ahonnan 1,5–2 hónap elteltével kikerültek a frontra.1028 Összesített 

adatok szerint a világháború alatt kb. 60 balfi férfi vonult be a Magyar Honvédséghez, és 

mintegy 175 fő a német hadsereg különböző alakulataihoz (Waffen–SS, Wehrmacht).1029  

Bár a Bonyhádról indult, a VDU politikájával szembehelyezkedő „Hűséggel a 

Hazához” (HH) elnevezésű mozgalom több forrás szerint Sopron megyébe is eljutott,1030 nem 

találtunk adatot, illetve utalást arra vonatkozólag, hogy a HH helyi csoportja Balfon 

formálisan is megalakult volna. A helyi lakosságnak azonban a világháború évei alatt alkalma 

nyílt arra, hogy emberségességét, az üldözött magyarokkal való szolidaritását bizonyítsa. 

Magyarország német megszállását, majd a nyilas hatalomátvételt követően, 1944 

októberében–novemberében a német hadvezetés parancsa értelmében ugyanis az ország 

nyugati határvidékén megkezdődött az ún. Birodalmi Védőállás (Reichsschutzstellung) 

kiépítése.  

A Dél-keleti Falnak (Südostwall) is nevezett, hadászatilag már akkor korszerűtlennek 

számító földerődítmény-rendszernek a Pozsonytól a Kőszeg melletti Írottkőig terjedő ún. 

Niederdonau erődvonal egy szakasza Sopron térségében húzódott. Az embertelen 

körülmények között végzett erődítmény építésén, amely többnyire a nedves, fagyott 

földtalajban széles és mély harckocsi-árkok kiásásából, kő- és földkitermelésből, erdőirtásból 

állt, 1944 novembere óta mintegy 35.000 magyar zsidó is dolgozott.1031  

Az erődvonal építésén dolgoztatott, mindeközben éheztetett és brutális bánásmódban 

részesített kényszermunkásokat zömmel a határ menti településeken felállított 20 láger 

valamelyikében helyezték el. Balfon a község kiürített birkaistállójában, valamint a 

lakóházakhoz tartozó, a német gazdáktól igénybe vett gazdasági épületekben helyezték el a 

szerencsétlen embereket. Egy-egy családi házhoz tartozó pajtában kb. ötven zsidó származású 
                                                 
1027 „Reggel megjelent négy szuronyos csendőr, kivezényelve a magyar hatóságok által. A német 
sorozóbizottságnak még nyoma sem volt, ezek már ott álltak. Akik a behívó ellenére nem jelentek meg a 
sorozóbizottság előtt, azokat a csendőrök hajtották oda” – emlékszik vissza az eseményeket gyerekfejjel átélt 
Krutzler János. 
1028 Többen, akik túlélték a harctéri eseményeket szovjet hadifogságba kerültek. A fogságban eltöltött hosszú 
évek után sokakat egyből Németországba szállítottak, a Magyarországról időközben elűzött családtagjaik után. 
1029 BArch Ost-Dok. 17/35, Pag. 4. A 3.820/1945. M. E. sz. rendelet alapján Balfon lefolytatott nemzethűségi 
vizsgálatok megállapítása szerint Balf községből 57 férfi vonult „be SS katonának.” Bár a jegyzőkönyv nem 
teszi egyértelművé, hogy ezek mely években léptek a német hadsereg kötelékeibe, a számok alapján inkább az 
feltételezhető, hogy ők az 1942–43 folyamán önként jelentkezettek voltak. Lásd SL XXIV.201. Sopron Megyei 
Földhivatal (a továbbiakban: MFH) iratai. 26. d. 
1030 Kolta – Solymár 1994. 137., Zielbauer 1989. 22. 
1031 Szita Sz. 2008. 94-100. 
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foglyot osztottak be. 1944/45 fordulóján összesen mintegy kétezer kényszermunkás 

tartózkodott Balfon, köztük több neves magyar író, újságíró és művész.1032 A minimálisnak 

sem nevezhető „ellátásban” részesített kényszermunkások a környező magaslatokon végeztek 

földmunkát (futóárkok, géppuskaállások, tankcsapdák ásása stb.), nádvágást, fakitermelést. 

Az embertelen körülmények, a hideg időjárás, az éheztetés és nem utolsósorban a német és a 

magyar felügyelő személyzet brutális bánásmódja következtében a veszteségek jelentősek 

voltak.  

Visszaemlékezők szerint különösen kegyetlenül bántak a foglyokkal a magyar 

zsidóőrök. Több nyilaskeresztes, felfegyverzett zsidóőr a megyéből, Farádról és 

Rábatamásiból érkezett Balfra. „Ezek az emberek aztán 1946-ban megjelentek itt telepesként,” 

igaz, akkor már a Kommunista Párt színeiben.1033 Olyan eset is előfordult, hogy egy 1946-ban 

Balfra érkezett rábaközi telepesben a megpróbáltatásaik helyszínére visszaérkező zsidók 

felismerték egykori gyilkosukat.1034 A német őslakosoknak tilos volt érintkezniük a 

pajtáikban elhelyezett zsidó kényszermunkásokkal.1035  

Ennek ellenére a balfi lakosság egy része a náci és nyilas „rémtettek hatására nem 

burkolózott passzivitásba, nem állt meg a döbbenetnél”.1036 Az uszító propaganda ellenére, 

mint „jóérzésű, keresztény emberek”,1037 megpróbáltak segíteni a szerencsétlen 

kényszermunkásokon. Ez a segítségnyújtás kiterjedt a zsidó származású foglyok titkos 

élelmezésére, elbújtatására, megszöktetésére,1038 üzeneteik továbbítására stb., ami miatt több 

konfliktushelyzet is kialakult a magyar zsidóőrök és a helybeli német lakosság között.1039 

Másfél év múlva, amikor fordult a kocka, és a helybéli németség vált üldözötté, a borzalmakat 

                                                 
1032 Szita Sz. 1998. 2371-2372. A magyar szellemi elit prominensei közül többek között Szerb Antal író, 
irodalomtörténész, Halász Gábor kritikus, irodalomtörténész, író és Sárközi György költő, prózaíró, szerkesztő, 
műfordító is Balfon vesztette életét. 
1033 A Rábatamásiból érkezett, a magyar telepesek egyik vezéregyénisége, a Kommunista Párt színeiben Balfon 
komoly karriert befutott Horváth Vince állítólag azt válaszolta a múltbeli és jelenlegi politikai magatartásának 
ellentmondásait firtató kérdésre, hogy a „nyilasokból lesznek a legjobb kommunisták”. Kassai Róbert szóbeli 
közlése, amelyet Szita Szabolcs történész kutatásai is megerősítenek. 
1034 A Kisfaludról származó G. Varga Sándorról a bűntetőeljárás során be is bizonyosodott, hogy zsidóőrként 
részt vett a munkaszolgálatosok bántalmazásában, illetve meggyilkolásában, ezért halálra ítélték.  
1035 A dokumentumok szerint a kényszer és a „kiemelt javadalmazás” ígérete ellenére Balfról és a környékbeli 
falvakból „alig” (Szita Sz. 1998. 2372.), illetve „egyáltalán nem” (BArch Ost-Dok. 17/35, Pag. 7.) akadt olyan, 
aki zsidóőrnek jelentkezett volna. Ugyanakkor a balfi lakosoknak – a kényszermunkásoktól szigorúan 
elkülönítve – is részt kellett venniük az „erődvonal” építéséhez kapcsolódó munkálatokban. 
1036 Szita Sz. 1998. 2372. 
1037 Kassai Róbert visszaemlékező szavai. 
1038 Dokumentáltan 40 zsidó embert szöktettek meg Balf németajkú lakosai. Szita Sz. 1998. 2372-2373. 
1039 Egy kiragadott eset: amikor egy őslakos balfi német nő almát akart vinni egy, a pajtájukban fogva tartott 
zsidó férfinak, az egyik magyar nyilas zsidóőr – miután észlelte az esetet –, a nőt szidalmazni, a férfit pedig ütni-
verni kezdte. A csetepaténak a helybéli német családhoz beszállásolt birodalmi német tiszt vetett véget, aki 
állítólag úgy fékezte meg a tomboló zsidóőrt, hogy erélyesen rászólt: „Hagyd békén! Az is ember!” Kassai 
Róbert visszaemlékezése. 
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túlélt magyar zsidók közül többen is igyekeztek segíteni egykori jótevőiknek, hogy 

megmentsék őket a fenyegető elűzetés elől. Beadványokkal, igazoló írásokkal, levelekkel, 

újságcikkekkel próbálták felhívni az illetékes hatóságok figyelmét számos balfi német 

életeket mentő segítségnyújtására, kérve a bátor cselekedetek méltányolását és figyelembe 

vételét a kitelepítésről szóló döntés meghozatala során.1040  

A front közeledte miatt 1945. március 28-án, illetve 29-én – a többi határ menti 

lágerhez hasonlóan – a visszavonuló német és magyar egységek megkezdték a balfi tábor 

felszámolását. A kényszermunkások egy részét tovább hajtották nyugat felé, de a mauthauseni 

koncentrációs táborig tartó „erőltetett menetet” vállalni képtelen, a pajtákban fekvő, 

végletekig legyengült 183 beteg foglyot a német Tábori Csendőrség (Feldgendarmerie) tagjai 

a szovjet csapatok bevonulás előtti utolsó órákban a falu melletti sáncárokba lőtték.1041 

Még mielőtt az előrenyomuló Vörös Hadsereg egységei megközelítették volna Balfot, 

a Sopronban tartózkodó Volksbund vezetősége – a Volksdeutsche Mittelstelle parancsára – 

1945. január 11-én elrendelte Győr, Moson, Sopron, Zala és Vas vármegyék német lakossága 

számára a három napon belüli evakuálást.1042 Bár Balfon is történtek előkészületek, a helyi 

„népi német” lakosság szervezett kiürítésére a VDU vagy más birodalmi szerv által végül nem 

került sor.1043 Ugyanakkor itt is előfordult, hogy bizonyos személyek, illetve családok – 

legfőképpen azok, akik a Volksbundban vitt (vezető) szerepük miatt politikailag 

kompromittálódtak – még a szovjet csapatok megérkezése előtt, az önkéntes menekülés 

mellett döntöttek. Ez a mintegy 75 személy, illetve 15–20 család az „oroszoktól való 

félelmében” ideiglenesen Ausztria és Bajorország területére távozott.1044 Ők később szinte 

valamennyien visszatértek a faluba, ám korábban elhagyott házaikba már nem költözhettek 

vissza.1045  

A front 1945. március 31-én, nagyszombaton érte el a falut. Aznap, a Vörös Hadsereg 

bevonulása előtti órákban, nem csupán a falu határában – az ártatlan zsidók barbár 

lemészárlásával –, hanem a községben is tragédiák sorozata zajlott le. A településről távozó 

                                                 
1040 Szita Sz. 1998. 2372-2373. Az egykori zsidó kényszermunkások beadványainak, igazolásainak stb. az 
elűzetés folyamatára gyakorolt hatásának elemzését lásd a megfelelő alfejezetben. 
1041 BArch Ost-Dok. 17/35, Pag. 5., Szita Sz. 1998. 2372. A hevenyészve elhantolt tömegsírban fekvő halottakat 
exhumálására 1946 áprilisának elején, a kitelepítés előtt egy hónappal, a falu német lakosságát vezényelték ki, 
akiknek puszta kézzel kellett kiásniuk a tetemeket. Soproni Újság, 1946. március 28. és április 4. „Kihajtották az 
embereket, (…) kegyetlen munka volt” – emlékszik vissza Krutzler János. 
1042 Tilkovszky 1978. 347. 
1043 BArch Ost-Dok. 17/35, Pag. 4. 
1044 Pag. 4. és 6. Sokan a Fertő-tó nádasaiban kerestek menedéket és ott várták ki a frontátvonulás kísérő 
kaotikus időszakot. Lásd Ferdinánd. SEL Kézirat 18. 
1045 BArch Ost-Dok. 17/35, Pag. 6. Ezt erősíti meg Krutzler János visszaemlékezése is. Ezeket az ingatlanokat 
használták fel legelőször a telepítési akció céljaira. Lásd a disszertáció vonatkozó alfejezetét. 
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náci és nyilas csapatok által terjesztett, a szovjet katonák kíméletlen viselkedéséről szóló 

rémhírek hatására a faluban többen követtek el öngyilkosságot. A katolikus pap mintegy 12 

öngyilkosról számolt be.1046 Ezt a számot nagyrészt megerősítik az evangélikus lelkész 

feljegyzései is, aki azokban a napokban 10 öngyilkost részesített egyházi temetésben.1047 „Egy 

cipész a nagy bőrvágó késsel elvágta a fiának a torkát, a feleségét felakasztotta, majd elvágta 

a saját torkát is. A felesége viszont kövér asszony volt, a kötél megnyúlt, és az asszonynak 

leért a lábujja a földre, így nem fulladt meg. Végül az oroszok vágták le a kötélről” – ismertet 

egy borzalmas esetet az egyik szemtanú, aki arra is emlékszik, hogy egy család valamennyi 

tagja kútba ugrott a szovjet katonáktól való (jogos) félelmében.1048 Valószínűleg a Kranixfeld 

családról lehet szó, amely az egyházi krónika szerint „teljesen kiirtotta magát”.1049  

A délkeleti irányból, Fertőboz és Nagycenk felől érkező szovjet csapatok komolyabb 

harcok után délelőtt 10 órakor vonultak be a faluba. A lakosság nagyobb része a pincékbe 

húzódott vissza. A községet „gránát- és puskagolyózápor között” szinte egyedül járó 

Schermann Sándor evangélikus lelkész köszöntötte az „első orosz élharcost”.1050 A Vörös 

Hadsereg kötelékeibe tartozó katonák az első napokban és hetekben komoly anyagi 

veszteségekkel járó dúlást, fosztogatást végeztek Balfon. A falu borkészletét gyakorlatilag 

felélték,1051 de egyéb károk is keletkeztek.1052  

A lakosság sem érezhette magát biztonságban: a bortól lerészegedett katonák 

garázdálkodtak, erőszakoskodtak. Magas volt a megerőszakolt nők száma.1053 „Szemtanúja 

voltam annak, hogy egy 60 éves anya feláldozta magát unokáiért és 3 orosz katonának 

áldozatul esett” – írta Schermann lelkész.1054 Egy férfival azért végeztek részeg orosz 

katonák, mert meg akarta védeni tőlük a feleségét.1055 Egy apa, Pöltl János, inkább 

                                                 
1046 BArch Ost-Dok. 17/35, Pag. 6. 
1047 Varga 2006. 61. 
1048 Baader Erik visszaemlékezése. 
1049 Ferdinánd. SEL Kézirat 18. 
1050 Varga 2006. 61. 
1051 Kassai 2008. 128. A balfi szőlészet–borászat a legnagyobb veszteséget ugyan a szőlőművelésben és a 
borkészítésben jártas németajkú őslakosság kitelepítésével, valamint az ezen a területen teljesen járatlan magyar 
újgazdák betelepítésével szenvedte el, ám az első jelentősebb károk már a „Niederdonau erődvonal” építése 
során bekövetkeztek. A munkálatok ugyanis nem kímélték a szőlőskerteket és a gyümölcsösöket, így egész 
dűlők váltak a „futóárkok és a nagyobb földmunkák miatt megközelíthetetlenné, művelhetetlenné”. Szita Sz. 
2008. 97. Ezt tetézte a teljes borkészlet megsemmisülése 1945 tavaszán–nyarán.  
1052 „Jelenleg sem irodám, sem íróasztalom, sem a mellette lévő hálószobám nem áll rendelkezésemre. Azt az 
orosz katonai hatóság foglalta le. (…) Teljesen ki lettem fosztva, fehérnemű és ruházatom alig maradt. Élelmezés 
tekintetében csak jelzem, hogy a múlt héten az itteni [Zwickl József római katolikus – G. G] plébános is 
megajándékozott egy karéj kenyérrel” – jelentette a Balfon uralkodó állapotokról felettesének, Ziermann Lajos 
esperesnek Schermann Sándor evangélikus lelkész.Idézi Varga 2006. 61. 
1053 BArch Ost-Dok. 17/35, Pag. 4. és 6. 
1054 Idézi Varga 2006. 61. 
1055 BArch Ost-Dok. 17/35, Pag. 6. 
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felakasztotta magát, de nem árulta el az ittas katonáknak, hogy hol rejtőzött el két lánya, 

Terézia és Anna.1056 Ugyanakkor Balf német lakosságát nem érintette az akkoriban már 

lecsengett, viszont az ország keleti, illetve dél-keleti régióiban élő német sorstársaikat 

komolyan sújtó „malenkij robot”, vagyis a Szovjetunió munkatáboraiba irányuló 

kényszermigrációs jelenség. A Vörös Hadsereg Sopron környékének lakosságát – jobbára 

nemzetiségi hovatartozástól függetlenül – általában „csupán” egy-egy napos robotra 

(különböző jellegű közmunkákra, mint például romeltakarítás, vagonrakodás stb.) vette 

igénybe. 

 

5.2.3.   Társadalmi és politikai viszonyok Balfon 1945-ben 
 
A nyilasok és a nácik, vagyis a magyar és német csapatok távozása, majd a Vörös Hadsereg 

egységeinek bevonulása után Balfra is kaotikus napok és hetek köszöntöttek. Annak ellenére, 

hogy a községi elöljáróság a helyén maradt, a helyzet csak viszonylag lassan 

konszolidálódott, az élet nehezen tért vissza a normális kerékvágásba. Ez elsősorban a 

községben tartózkodó, fosztogató–erőszakoskodó szovjet katonák jelenlétének volt betudható. 

1945. április 20-án Sopronban munkába állt az új vármegyei főispán, a Független 

Kisgazdapárt (FKGP) színeiben politizáló Dr. Hám Tibor, akinek a Sopront taglaló fejezetben 

már vázoltuk a tevékenységét.  

A megyében és a városban tartózkodó nagyszámú orosz haderő miatt igen rossz a 

közbiztonság, Sopronban és környékén „sem személy, sem vagyon-biztonság nincs” – 

szögezte le májusi jelentésében Hám.1057 A főispán kezdetben igen ellenségesen viszonyult a 

soproni és a Sopron környéki németséghez. Hám Tibor első hivatali napján még az összes 

németet át akarta hajtani a határ túloldalára,1058 és első hivatali hónapjaiban a kérdés radikális 

megoldását, a térség etnikai viszonyait gyökeresen átalakító telepítések végrehajtását sürgette. 

A főispán az elűzendő német lakosság helyére leginkább székelyeket vagy csángókat telepített 

volna le.1059  

                                                 
1056 Kassai Róbert szóbeli közlése. 
1057 SL XXI.1.a. Főispáni elnöki iratok. 1. d. Sopron vármegye és Sopron szab. kir. thj. város Főispánjának 
jelentése 1945. május hó.  
1058 Stöckert 2006. 410. 
1059 „Sopron város és megye területén hatalmas volksbund szigetek vannak. A városban legalább 5-6.000-re 
tehető számuk, a város körül elhelyezkedő 5, 6 község teljes egészében volksbundistákból áll. Ezek internálása 
nagy számuk miatt lehetetlen, és egészséges megoldás csak a kitelepítéssel lehetséges. Sürgős intézkedést kíván e 
kérdés megoldása, mert csak megfelelő számú áttelepülő magyar megérkeztével oldhatjuk meg e kérdést, hogy a 
kitelepítendő volksbundisták házai elhagyottan ne álljanak, mely esetben azok kifosztása nem lenne 
megakadályozható. Legszívesebben áttelepülő székelyek, vagy csángókat látna a vármegye népe és külön 
kívánság lenne mezőgazdasági szempontból, hogy a szőlő és gyümölcstermeléshez értsenek. E kérdés azonnali 
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Hám ezért – teljesen önhatalmúlag – 1945. május 10-én, tehát még az ominózus május 

14-i pártközi értekezlet és jóval a potsdami határozatok megszületése előtt, a 

törvényhatóságok, a rendőrség, a Megyei Földbirtokrendező Tanács (MFT) és a politikai 

pártok képviselőiből álló ún. „Telepítési Bizottságot” hozott létre saját hivatali apparátusán 

belül, különböző albizottságokkal.1060 Sőt, május 13-án még egy telepítési biztost is 

kinevezett Horváth Lajos nagylózsi lakos személyében, aki 1945 júliusában Harka és Balf 

községekben, a front elől elmenekült tulajdonosaik által elhagyott, üresen álló házakba meg is 

kezdte a telepítéseket (Harkán augusztus elejéig már mintegy 100 családot telepítettek le).1061 

Egy, a balfi községi bíró, illetve a kópházi körjegyző által 1945. július 2-án készített 

kimutatás szerint Balfon 13, korábbi tulajdonosai által elhagyott lakóház állt üresen,1062 

amelyek így felhasználhatók voltak a Hám-féle telepítési akció céljaira.  

A főispán július 21-én kelt jelentése egy új, a későbbiekben még több ízben visszatérő 

jelenségről tett említést: Sopronban és környékén – így Balfon is –, a német lakosság körében 

Ausztriából származó suttogó propaganda ütötte fel a fejét, mely szerint a várost és vidékét 

Ausztriához csatolják. Hám az ezzel kapcsolatos osztrák sajtóhírekről és politikai 

nyilatkozatokról beszámolt a feletteseinek, és egyben biztosította a belügyminisztert, hogy a 

„sváb kérdés végleges megoldására” vonatkozólag, az új – a Magyar Közlöny 1945. július 1-

jei számában közzétett 3.820/1945. M. E. sz. – rendelet szellemében sürgősen intézkedni 

fog.1063  

Erre szükség is volt, hiszen a főispán – önhatalmúlag megkezdett telepítési akciója 

miatt – konfliktusba került a német községeket érintő telepítések kizárólagos jogával 

rendelkező Népgondozó Hivatallal (NH), amely 1945. augusztus 1-jén felszólította Hámot e 

tevékenységének azonnali megszüntetésére.1064 A felszólításnak a főispán – tiszteletben tartva 

a fenti jogszabály alapján kibővített hatáskörrel időközben már Sopronban is működő NH 

előjogait – 1945. augusztus 4-én eleget is tett.1065 Mindenesetre Hám augusztus közepén kelt 

jelentésében – mindezt tehát még jóval az erről szóló kormányrendelet meghozatala előtt – az 

                                                                                                                                                         
megoldása nem tűr halasztást”. SL XXI.1.a. Főispáni elnöki iratok. 1. d. Sopron vármegye és Sopron szab. kir. 
thj. város Főispánjának jelentése 1945. május hó.  
1060 SL XVII.501. Sopron Megyei Földbirtokrendező Tanács (a továbbiakban: MFT) iratai. 3. d. A főispán által 
kinevezett telepítési biztos és telepítési bizottság működésének megszűntetése. 1945. augusztus 4. 
1061 GyL XXIV.2. Népgondozó Hivatal Nyugatmagyarországi Kirendeltségének (a továbbiakban: NH 
NyMoKir.) iratai. 1.d. A kópházi körjegyzőség jelentése az NH Kirendeltségnek. 1945. augusztus 1. 
1062 SL XXIV.201. Sopron MFH iratai. 60. d.  
1063 SL XXI.1.a. Főispáni elnöki iratok. 1. d. Július havi főispáni jelentés. 1945. július 21. 
1064 GyL XXIV.2. NH NyMoKir. iratai. 1. d. 53/1945. és Uo. Az NH Északnyugat-magyarországi Kirendeltség-
vezetőjének jelentése az NH központjának. 1945. augusztus 7. 
1065 SL XVII.501. Sopron MFT iratai. 3. d. A főispán által kinevezett telepítési biztos és telepítési bizottság 
működésének megszűntetése. 1945. augusztus 4.  
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elűzetés mihamarabbi megkezdését forszírozva megpendítette, hogy mivel a Sopron környéki 

„sváb lakosság” körében a potsdami konferencia határozatai miatt nyugtalanság észlelhető, 

indokoltnak tartaná, ha minél sürgősebben megtennék kitelepítésükre vonatkozó megfelelő 

intézkedéseket.1066 

A Sopronban és környékén végrehajtandó telepítések jellegéről és dimenziójáról, 

illetve az őslakos német lakossággal való bánásmóddal kapcsolatban nem pusztán a saját 

hatáskörében telepítésekbe fogó főispán, hanem a kérdésben 1945 májusától döntő szóval bíró 

Népgondozó Hivatal (NH) is kifejtette álláspontját. A megyei közigazgatás első emberének, 

és a telepítési akció első szakaszában (1945–46) meghatározó szerepet játszó szerv véleménye 

sok tekintetben – legalábbis az alapkérdésekben – megegyezett. A Sopronról szóló fejezetben 

már röviden idéztünk Dr. Soltész Jenő, az NH Északnyugat-magyarországi Kirendeltsége 

vezetőjének 1945. július 6-án a Nemzeti Parasztpárt (NPP) Országos Központjának írt 

memorandumából. Mivel az ott papírra vetett gondolatok Balfon a későbbiekben szinte szó 

szerint megvalósultak, érdemes a telepítések alapelveit lefektetető és a Győrött székelő NH 

kirendeltség felfogását híven tükröző, a hivatal egész további működését és tevékenységét 

meghatározó dokumentumot e helyen hosszabban is szó szerint ismertetni.1067  

A kirendeltség-vezető – aki szintén az NPP tagja volt – a telepítések pártpolitikai 

aspektusai kapcsán azt javasolta az NH Telepítési Főosztályának, hogy a telepesek 

kiválasztása során „az általános nemzeti érdekek szolgálata mellett pártszempontokat is 

irányítóan vegyen figyelembe”. A memorandum külön kiemelte Balfot, amelynek lakosai 

„úgyszólván 100%-ig kicserélődnek”. Miután Dr. Soltész már személyesen is járt a 

községben, meggyőződött róla, hogy a községben „a parasztságból származó és a 

parasztságot szívesen fogadó értelmiségi vezető van, akinek kezében az odaküldendő anyag 

pártunk erős eszközévé formálódhat”.  

A földreform és az azzal összefüggő telepítések végrehajtása kapcsán hangsúlyozta, 

hogy „a fasiszta németség birtokainak elkobzásával (…) az eddigi német falvak helyett erős 

magyar falvak létesülnek”. E folyamat során különös gondot kell fordítani a „nyelvhatár 

minél nyugatabbra való kitolására”. A memorandum szerzője előtt legfőbb célként lebegett, 

hogy „a nyugati határhoz közel eső egyéb községek telepesei csak az ország keleti részéből 

jöhetnek, akiket nyugat egyáltalán nem fertőzött még meg, akik kemény kiállásukkal, agrár-

                                                 
1066 SL XXI.1.a. Főispáni elnöki iratok. 1. d. Főispáni jelentés. 1945. augusztus 15.  
1067 Lásd GyL XXIV.2. NH NyMoKir. iratai. 1. d. A Népgondozó Hivatal Északnyugat-magyarországi 
Kirendeltségének vezetőjének a Nemzeti Parasztpárt Országos Központjának benyújtott memoranduma. 1945. 
július 6. Szembetűnő, hogy telepítési akció előkészítésekor az NH szinte az NPP agit-prop. osztályaként 
viselkedett, ami egy országos hatáskörű szerv esetében több mint érdekes és különös. 
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szociális voltukkal, törhetetlen paraszt magyarságukkal végvárai lehetnek az országnak”. 

Emiatt „Fertőrákos, Ágfalva, Sopronbánfalva, Harka, Fertőboz, Balf (…) községekbe bár 

volnának közelebbről települők is, mégis csak Duna-Tisza közi, illetve Tiszántúli magyarokat 

kívánok telepíteni. Az így magyarrá tett községek politikai kézbe vétele tudom az én feladatom 

és ez meg is történik”.1068  

Bár Sopronba és a környező községekbe – így Balfra is – a betelepítések során 

zömében végül megyén belüli, vagy a szomszédos vármegyékből származó parasztok 

kerültek,1069 a fenti memorandumban vázolt szellemiség határozta meg a telepítési akció 

jellegét, és jelentette annak ideológiai alapját. Ezért történhetett meg az, hogy a politikai 

pártok, sőt, olykor még a bizonyos pártok befolyása alatt álló telepítő szervek is, gyakran a 

szakmai szempontok rovására, azok háttérbe szorításával is érvényt kívántak szerezni 

kirendeltség-vezető által is vázolt elképzeléseknek. 

Figyelemre méltó, hogy mind Hám főispán, mind Soltész kirendeltség-vezetőnek a 

németség elűzetését szorgalmazó állásfoglalásai még jóval a nagyhatalmak potsdami 

határozatok megszületése előtt keletkeztek. Elképzelhető, hogy a regionális, illetve megyei 

vezetők gondolatai és tettei inspirálóan, sőt radikalizálóan hatottak az országos politika 

döntéshozóira is. A dolog azonban fordítva is működhetett és lehetséges, hogy az egyes 

vidékeken végrehajtott „magánakciónak” tűnő intézkedések voltaképpen nagyobb dimenziójú 

koncepcióknak voltak a „pilot projektje”. Ennek tisztázása mindenesetre olyan további 

kutatásokat igényelne, amely meghaladja jelen disszertáció kereteit. 

A szavakat csakhamar tettek követték. Dr. Soltész Jenő 1945. augusztus 18-án azt 

jelentette az NPP Országos Központjának, hogy a kirendeltség területén a ki- és betelepítés 

teljes egészében előkészítést nyert.1070 Emellett kérte, hogy az NPP vezetősége járjon el az 

NH Központjánál annak érdekében, hogy „a határ menti községekbe, különösen Moson, 

Sopron és Vas megyékben 1-1-község teljes egészében kun, jász, palóc, matyó stb. lehessen”. 

Nem sokkal később, egy soproni lap interjút közölt Dr. Eleméry Imrével, a Népgondozó 

Hivatal győri kirendeltsége alá tartozó Soproni Kerületének vezetőjével.1071 A kerületvezető 

megerősítette felettese szavait: „Fő feladatunk (…) a Borsod megyei és Tokaj vidéki 

                                                 
1068 A memorandum Balffal kapcsolatban azt is megjegyzte, hogy a község határában fekvő, kb. 1.200 kh. 
kiterjedésű nádast, amely a helyi németségnek a téli hónapokban „nagyon szép megélhetést biztosított,” a 
jövőben szövetkezeti alapon kezelendő. 
1069 Bár Balfra a Hajdúságból is érkeztek telepesek, ezek rövid időn belül visszatértek eredeti lakóhelyükre. Lásd 
a későbbi alfejezetben.  
1070 GyL XXIV.2. NH NyMoKir. iratai. 1. d. 78/1945. A kirendeltség fennhatósága Sopron megyén kívül Győr–
Moson, Fejér, Komárom–Esztergom, Vas, Zala és Veszprém vármegyék területére terjedt ki. 
1071 „Magyar falvak lesznek Sopron környékén. Beszélgetés dr. Eleméryvel, a Népgondozó Iroda (sic!) 
vezetőjével.” Új Sopron, 1945. szeptember 13. 
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nincstelen mezőgazdasági munkások idetelepítése. Tekintve, hogy Sopron vidéke is erősen 

bortermelő vidék, olyan nincsteleneket akarunk elsősorban idetelepíteni, akik értenek is a 

szőlőföldek megműveléséhez”. A környező falvak német lakosságát nem sok jóval bíztatta: 

„Ágfalváról, Balfról, Harkáról, Fertőrákosról, Fertőbozról, Bánfalváról és a környező 

jobbára svábok által lakott községekből (…) kitelepítjük azokat, akik a népszámláláskor német 

nemzetiségűnek vallották magukat, és a volkbundistákat”.  

Eleméry kitért az akkor már zajló nemzethűségi vizsgálatokra is; ismertette azok 

menetét és az egyes kategóriákba való besorolás következményeit. Arra a kérdésre, hogy 

hogyan boldogulnak azon új telepesek, akik zömében eddig mint mezőgazdasági munkások, 

illetve uradalmi cselédek mindeddig irányítás mellett dolgoztak, és az önálló gazdálkodás 

terén még nem szereztek tapasztalatokat, a kerületvezető a következő választ adta: „Bizony 

irányítás nélkül nehezen, különösen azért is, mert a felszerelésük nagyon is hiányos. Igen 

fontos volna, hogy a telepesek egymáson segítsenek, kölcsönös összefogással biztosítsák a 

munka folytonosságát. Elgondolásunk az, hogy egy-egy községbe odatelepítünk okleveles 

gazdát, aki irányítaná a gazdálkodást és az új gazdákat tanáccsal látná el. A legideálisabb 

mind a termelés, mind az értékesítés szempontjából az volna, ha a telepesek szövetkezetekbe 

tömörülnének. Természetesen a sok és súlyos probléma megoldására idő kell, de minden 

reményünk meg lehet arra, hogy szorgos munkával, megértéssel, egymáson segíteni akarással 

hamarosan virágzó falvak lesznek a ma még sváb községek helyein. E cél megvalósítása 

érdekében kell megtennünk minden lehetőt, mert különösen itt a nyugati határszélen fontos, 

hogy színtiszta magyar községek létesüljenek”. E törekvést sikerült valóban csakhamar 

megvalósítani. Azonban évtizedek teltek el, amíg az egykori német községek helyén újra 

„virágzó települések” létesültek. A közeljövő eseményei ugyanis más irányú folyamatokat 

indítottak el, és ezek a telepítési akció szkeptikusait igazolták. 

Miközben felsőbb szinten javában zajlott a földreform és az ahhoz szervesen 

kapcsolódó telepítési akció tervezése, koncepciójának kidolgozása, valamint azok gyakorlati 

végrehajtásának előkészítése, Balf községben is lezajlott néhány fontos esemény és változás. 

Az egyik egy sajátságos migrációs jelenség volt: az 1945 márciusában a közeledő front elől 

nyugatra, Ausztria és Bajorország területére menekült őslakos német személyek, illetve 

családok fokozatosan visszaszivárogtak a faluba. Ez a folyamat nem csak a balfiakat, hanem 

az ország számos más településéről elmenekült magyarországi németek ezreit érintette. A 

birodalmi szervek által evakuált, vagy a szovjet csapatok elől spontán elmenekült németek 
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1945 június–júliusában Sopron térségében tömegesen lépték át a határt, és gyalogosan vagy 

egyéb módon megkísérelték a hazatérést.1072  

A jelenségről a helyi sajtó több ízben is beszámolt, így például a Magyar Kommunista 

Párt (MKP) lapja, az Új Sopron is. „A Sopron környéki volksbundisták a Fertő nádasai között 

bujdosnak, várják a visszatelepülés lehetőségét. Fedett kocsikon, álcázva közelítik meg a 

határt és lépnek ismét magyar földre” – jelentette ilyen és hasonló cikkekben a sajtóorgánum, 

amely a félelem és a németellenes közhangulat keltésére használta fel ezeket a 

tudósításokat.1073 A Balfra 1945 nyarán visszatért elmenekült németajkú őslakosok viszont 

már nem költözhettek vissza elhagyott lakóházaikba, mert – amint arról már szóltunk – az 

1945 június–júliusában a Hám főispán-féle akció, majd augusztustól a Népgondozó Hivatal 

(NH) által megindított telepítések következtében a faluban is megjelentek az első telepesek, 

akiknek az elhagyott „volksbundista” házakat utalták ki. 

Időközben formálódtak a koalíciós pártok helyi szervezetei is. 1945 májusában Hám 

Tibor főispán azt jelentette, hogy a vármegyében a politikai pártok csak most kezdik meg 

munkájukat, és a nemzeti bizottságok is csak most vannak alakulóban.1074 A dokumentum 

külön kitért arra, hogy a Kommunista Párt fővárosi kiküldötteinek – nagyvárosiak lévén – 

nem volt érzékük a vidéki lakossággal való bánásmódhoz, és agresszív fellépésükkel a 

lakosság körében visszatetszést és félelmet keltettek. Azt is megjegyezte, hogy volt olyan 

község, amelyben senki sem akadt, aki vállalkozott volna arra, hogy szerepet vállaljon, 

valamelyik politikai pártban, félve annak esetleges következményeitől, ugyanis sokan „nem 

hiszik el, hogy Magyarország független és hogy Magyarországon demokrácia van”.  

A balfiak 1945. augusztus 10-én értesítették a kópházi körjegyzőt arról, hogy egy 

nappal korábban hivatalosan is megalakították az MKP helyi szervezetét.1075 Érdekes tény, 

hogy egy 1945. június 6-án, az új képviselőtestület megalakulását (amely akkor még 14 fő, 

egy kivételével kizárólag német származású helybéliből alakult meg) dokumentáló 
                                                 
1072 Fehér 1988. 53. 
1073 Új Sopron, 1945. július 28. Hasonló cikkek jellemzően ekkor és 1946 második felében jelentek meg nagy 
számmal. Akkor az elűzött, majd illegálisan visszatérő, a környékbeli nádasokban, erdőkben bujkáló németekről 
adtak hírt a helyi lapok. A kommunista lapra – a párt irányvonalának megfelelően – a korszakban mindvégig 
jellemző volt a tendenciózus németellenesség az egyik, illetve a betelepülő újgazdák feltétlen és kritikátlan 
védelme a másik oldalon. 1945 második felében az Új Sopron több egyoldalú, és a végletekig leegyszerűsített 
írást is megjelentett e témákban. Júliusban például arról cikkezett, hogy „több sopronmegyei sváb községnek, így 
Harkának, Bánfalvának, Ágfalvának, Balfnak és Fertőrákosnak különböző mezőgazdasági ingóságokat kellett 
volna leadnia. Svábjaink azonban a rendelkezéseket sok esetben szabotálják és különböző kibúvókkal akarnak 
kitérni azok végrehajtása elől. Azok ellen, akik nem teljesítik a rendelkezésekben előírt kötelességüket, 
internálási eljárást tesznek folyamatba”. „A Volksbund községek szabotálják a hivatalos rendelkezéseket. Több 
gazdát internáltak.” Új Sopron, 1945. július 26. 
1074 SL XXI.1.a. Főispáni elnöki iratok. 1. d. Sopron vármegye és Sopron szab. kir. thj. város Főispánjának 
jelentése 1945. május hó. 
1075 SL V.29. Kópházi körjegyzőség iratai. Balf község iratai. 2. d.  
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jegyzőkönyv szerint Balfon már akkor létezett „egy demokratikus párt”, jelesül az MKP.1076 

Mivel azonban ennek tagjai (akárcsak az akkor már szintén létező Nemzeti Bizottságé, illetve 

az újjáalakult képviselőtestületé) kizárólag németek voltak, valószínűleg feloszlatták az MKP 

első helyi szervezetét, majd 1945. augusztus 9-én főleg telepes, illetve magyar származású 

tagokból újjáalakították azt.1077 Az új MKP titkárává Szentpály Sándort, „agit. prop.” 

felelőssé Rózsa Józsefet, szervezővé Gaisler Pált, gazdasági felelőssé Dávid Józsefet 

választották, őt minden bizonnyal azért, mert a Hangya Szövetkezet helyi boltjának 

vezetőjeként rendelkezett az elvárt gazdasági–pénzügyi tapasztalatokkal.1078 A párt az „új 

nemzeti bizottság megalakítására (…) mivel más párt nem működik” Gaisler Pált, Dávid 

Józsefet, Krompaker Jánost és Sebők Lajost jelölte.  

A Nemzeti Parasztpárt (NPP) helyi szervezetének megalakítását a Népgondozó 

Hivatal (NH) Északnyugat-magyarországi Kirendeltségének vezetője, Dr. Soltész Jenő már 

1945 júliusában kezdeményezte. Soltész a már ismertetett memorandumában hangsúlyozta, 

hogy a helyi pártsejtek megalakításának előkészítését Balfon már a telepesek megérkezése 

előtt elő kell készíteni. Ellenkező esetben ugyanis az történik, mint néhány Esztergom megyei 

településen, ahol „már betelepített emberek ilyen előkészítéssel nem rendelkeztek”, ezért 

„megérkezésük után másnap a helybeli magyar kommunista párt (sic!) szervezetébe léptek 

be”.1079 Jól látható, hogy Balfon, illetve a Nyugat-Dunántúlon a telepes újgazdák 

beszervezése, szimpátiájuk megnyerése, csatasorba állítása és a pártcélok érdekében történő 

felhasználása terén az MKP és az NPP egymás konkurenseiként léptek fel és vetélytársként 

tekintettek egymásra.1080 Soltész kirendeltség-vezető ezért hangsúlyozta, hogy „hivatásom 

gyakorlásán belül és kívül kapcsolódhatom bele (…) a pártszervezésbe”. Az NH állami 

tisztviselője ezek szerint hivatali tisztségében is pártkatonaként kívánt viselkedni. Ebbéli 

szándékát megerősíti egy augusztus 18-án kelt dokumentum is, amelyben Soltész azt közölte, 

hogy a „kirendeltségem területén (…) részt vettem és részt veszek a párt kiépítésének 

munkájában”.1081 Ez akkor is egyértelmű politikai állásfoglalást tükröz, hogyha a 

kirendeltség-vezető csak – mint írja –, „vasárnap és ünnepnapokon” tette ezt.  

                                                 
1076 SL V.29. Kópházi körjegyzőség iratai. Balf község iratai. 1. d. 
1077 A fentiek tükrében nehezen értelmezhető az az állítólagos 1945 őszén keletkezett Sopron megyei MKP 
jelentés, amelyre Zielbauer György hivatkozik munkájában, és amely szerint addig az időpontig nem sikerült 
megalakítani a párt balfi alapszervezetét. Lásd Zielbauer 1989. 36-37. 
1078 Amint az ismeretes, Dávid korábban – akkor még mint „Volksgenosse” és nem mint elvtárs – a VDU-nak 
toborzott tagokat, tisztának egyáltalán nem nevezhető eszközökkel. 
1079 GyL XXIV.2. NH NyMoKir. iratai. 1. d. A Népgondozó Hivatal Északnyugat-magyarországi 
Kirendeltségének vezetőjének a Nemzeti Parasztpárt Országos Központjának benyújtott memoranduma. 1945. 
július 6. 
1080 Ez a tendencia Balfon – amint azt a későbbiekben még látni fogjuk – különösen érvényesült. 
1081 GyL XXIV.2. NH NyMoKir. iratai. 1. d. 78/1945. 
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Az NPP és az MKP mellett a Független Kisgazdapárt (FKGP) és a Szociáldemokrata 

Párt (SZDP) is megalakította helyi szervezeteit. „Akik ragaszkodtak a földjükhöz, azok 

legtöbbje a kisgazdapárthoz húzott inkább. A szociáldemokraták faluhelyen, a parasztság 

körében idegennek hatottak. A kommunista pártba tényleg csak az igazi kommunisták léptek 

be, később részben a telepesek. A Nemzeti Parasztpárt eleinte eléggé erős volt. Ezek a pártok 

teaestéket rendeztek, hogy így csalogassák a népet” – fogalmazza meg gondolatait a helyi 

pártpreferenciák alakulásával kapcsolatban az egyik szemtanú.1082  

1945. augusztus 10-én Balfon egy új Nemzeti Bizottság (NB) alakult a telepesek 

részvételével, mert a régi kizárólag őslakos németekből állt.1083 Néhány hónappal később 

azonban ezt is átalakították. Az időközben alaposan megváltozott etnikai és politikai 

viszonyokat hívebben tükröző NB megalakítására 1945. december 3-án került sor.1084 A 

politikai pártok közül az NPP Hardt Antalt, Jäger Károlyt, az FKGP Baader Samut és 

Halmosi Mihályt, az SZDP ifj. Baader Jánost és Horváth Gyulát,1085 a mára már 

kideríthetetlen okokból a bizottsághoz csak később, december 12-én csatlakozó MKP pedig a 

korábbi jelöltjeit, Dávid Józsefet és Sebők Lajost delegálta az újabb balfi NB-be. Az újonnan 

magalakult NB 1945. december 12-én új községi képviselőtestületet választott. A pártok ebbe 

a grémiumba Baader Samut, Halmosi Mihályt, Pöltl Pált, Jäger Mihályt (FKGP), Rózsa 

Józsefet, Sebők Lajost, Dávid Józsefet, Szalay Jánost (MKP), ifj. Baader Jánost, Horváth 

Gyulát, Fleck Jánost (SZDP), valamint Hardt Antalt, Pöltl Mihályt és Jäger Károlyt (NPP) 

jelölték.1086 Az új képviselőtestület 1945. december 19-én egyhangúlag megválasztotta az új 

községi bírót a német származású Móser Antal személyében.1087  

Még a nemzetgyűlési választások előtt, 1945. augusztus 29-én – tehát még az új 

választójogi törvény, az 1945. évi VIII. törvénynek az Ideiglenes Nemzetgyűlés által történt 

szeptemberi elfogadás előtt – Hám Tibor főispán levélben hívta fel a belügyminiszter 

figyelmét a Sopronban és a környékbeli falvakban élő németek választójogának általános 

                                                 
1082 Baader Erik visszaemlékezése. 
1083 SL V.29. Kópházi körjegyzőség iratai. Balf község iratai. 1. és 2. d. A korábban alakult Nemzeti Bizottság 
iratanyaga nem maradt fent. 
1084 SL V.29. Kópházi körjegyzőség iratai. Balf község iratai. 1. d. 
1085 Szembetűnő, hogy az NPP delegáltjai német családi névvel rendelkeztek. Érdekes tény továbbá, hogy az 
FKGP és az SZDP egy-egy őslakos német, illetve telepes magyar tagot jelölt. Kérdés, hogy a paritás a véletlen 
vagy tudatos döntés eredménye volt. 
1086 SL V.29. Kópházi körjegyzőség iratai. Balf község iratai. 1. d. valamint SL V.62. Községi képviselőtestületi 
jegyzőkönyvek – Balf. Talán némileg a tagság összetételére is következtetni enged, hogy az FKGP egy 
kivétellel, őslakos németeket, az MKP régebb óta itt élő vagy frissen betelepített magyarokat, míg az SZDP 2:1 
arányban németeket és magyarokat egyaránt delegált. Az NPP delegáltjai (a póttag is) – a párt deklarált céljaival 
szöges ellentétben – meglepő módón szintén helyi német származásúak voltak. 
1087 SL V.29. Kópházi körjegyzőség iratai. Balf község iratai. 1. d. A mindössze 1945. október 17-ike óta 
hivatalban lévő Auer István lemondott. 
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felfüggesztésére. Indoklásában kifejtette, hogy az e községekben élő német lakosság több 

mint 50%-os arányban a VDU tagja volt, ezért indokoltnak és célszerűnek tartotta az 

inkriminált népcsoport tagjai aktív választási jogosultságának megvonását mindaddig, amíg a 

„svábok kitelepítése nem nyer befejezést”.1088 Így az 1945. november 4-én megtartott 

nemzetgyűlési választásokon Balfon csupán 180 választópolgár adhatta le voksát. Ez azonban 

– ez különösen a választási eredmények tükrében válik egyértelművé – még így is magasabb 

volt, mint az akkor már a községben tartózkodó telepes újgazdák száma. A választásokat 

Balfon is az FKGP nyerte, méghozzá toronymagasan, 130 szavazattal. Az MKP ezzel 

szemben csupán 42, az NPP mindössze 5, az SZDP pedig csak 2 szavazatott kapott.1089 

 

5.2.4.   Földreform és telepítések Balfon 1945-ben 
 
Amikor földreformról szóló 600/1945. M. E. sz. rendelet 1945. március 18-án megjelent, 

Balfon még a nyilasok és a nácik képviselték a hatalmat. Bár a rendelet 4. §-a kimondta 

többek között a volksbundisták kézén lévő földbirtokok „teljes égészében és nagyságra való 

tekintet nélküli” elkobzását, a jogszabály azt nem tiltotta, hogy a helyben megalakítandó 

Községi Földigénylő Bizottság (KFB) tagjait a német származásúak soraiból válasszák, 

illetve, hogy a KFB-t egy település (nem volksbundista) német lakosai alakítsák meg. Sőt, a 

rendelet a földigénylők nemzetiségi hovatartozása szerint sem tett különbséget. Így elviekben 

a nem VDU-tag helyi németek is igényelhettek földbirtokot.  

Ennek megfelelően 1945 áprilisában, a front átvonulását követően Balfon is – 

akárcsak Sopronban és a németek által lakott környező településeken – a helyi németség 

soraiból kerültek ki a KFB tagjai és földigénylők jelentős része. Balfon az őslakos németség 

1945. április 22-én hozta létre a KFB-t a Kommunista Párt képviselőinek (Luksander Károly 

és Tifnbrunner Vilmos) jelenlétében.1090 A helyi németajkú lakosság soraiból megalakított 

balfi KFB elnökévé a bírói tisztséget is betöltő Hauer Jánost, tagjaivá Auer Istvánt, Huber 

Jánost, Geiszler Jánost és Baader Jánost választották.1091 A földigénylő bizottság azonban 

nem sokkal később, 1945. május 3-án már át is alakult, mivel az elnöki tisztet betöltő Hauer 

János lemondott azzal az indokkal, hogy ő még a bizottság tagja sem lehetne, hiszen földet 

sem igényelt. A tagok az új KFB-elnöknek Baader Jánost, új tagnak pedig Jäger Pált 

választották meg.1092 

                                                 
1088 Fehér 1988. 63. 
1089 Zielbauer 1989. 49. Egyetlen voks jutott a Polgári Demokrata Pártnak. 
1090 SL XXIV.201. Sopron MFH iratai. 26. d. 
1091 Uo. 
1092 Uo. 
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A földreformot a törvényalkotók és az államhatalom azonban részben a magyarországi 

németség terhére, annak vagyoni és tulajdonjogi korlátozásával kívánta végrehajtani; a 

földbirtokrendezés folyamatában pedig nem az aktív résztvevő, hanem a passzív elszenvedő 

szerepét szánta neki. Ezért nem meglepő, hogy Hám Tibor főispán a németség részvételét 

megakadályozandó, 1945. május 3-án azt jelentette az Országos Földbirtokrendező 

Tanácsnak (OFT), hogy „Sopron város területén [és környékén – G. G.] a földigénylők 99%-a 

(…) a Volksbund tagja volt, s a földosztás csak áttelepítéssel oldható meg”.1093  

Ez az adat minden bizonnyal túlzó volt, de híven tükrözte a német kérdésben akkor 

még radikális nézeteket valló főispán álláspontját. Az OFT válasza nem váratott sokáig 

magára: 1945. május 5-én, Veres Péter, az OFT elnöke meghozta 1.234/1945. sz. határozatát, 

melyben „Sopron vármegye főispánjának előterjesztésére” Sopron, Ágfalva, Balf, Fertőrákos 

és Harka területén felfüggesztette a KFB-k működését, mivel mind Sopronban, mind az 

említett községekben a földreformot „telepítés útján” kívánta végrehajtani.1094 A határozat 

értelmében – amelyet még a koalíciós pártok május 14-ei értekezlete, és jóval a potsdami 

határozatok, illetve az azokon alapuló rendelkezések megszületése előtt hozott meg az OFT – 

az említett településeken működő KFB-ket azonnali hatállyal megszüntették. A Sopron 

Vármegyei Földbirtokrendező Tanács-ának (MFT) kötelessége volt a továbbiakban 

gondoskodni arról, hogy a KFB-k „csak kizárólag teljesjogu (sic!) – vagyis magyar – 

földigénylőkből alakuljanak újra”. Amennyiben ilyenek helyben nem voltak, a kérdést 

telepítéssekkel kellet rendezni, az MFT pedig feladatául kapta, hogy jelentse az OFT-nak azt, 

hogy mennyi föld és lakóház állt rendelkezésre a telepítés céljaira. A fenti döntés értelmében 

az MFT sem határozhatott másképpen 1945. május 10-én mint úgy, hogy az április 22-én a 

helyi németek által megalakított Balfi (akárcsak a Soproni és a Fertőrákosi) KFB működését 

felfüggeszti, illetve a bizottságokat végleg megszünteti.1095  

Május 11-én az MFT felkérte a Balfi Nemzeti Bizottságot (NB), hogy az új KFB-t 

szíveskedjék „teljes jogú, vagyis magyar emberekből” megalakítani.1096 A megkeresésre a 

kópházi körjegyző reagált május 24-én, aki közölte a Megyei Földbirtokrendező Tanáccsal, 

hogy Balfon az új KFB-t megalakítani nem lehet, mert a községben magyar ajkú személy 

                                                 
1093 SL XXI.1.a. Főispáni elnöki iratok. 1. d. 178/1945.  
1094 SL XVII.501. Sopron MFT iratai. 3. d. Sopron vármegye főispánjának kérelme aziránt, hogy az OFT a 
földreform végrehajtását Sopron város, valamint Harka, Ágfalva, Balf és Fertőrákos községek területére 
függessze fel. 1945. május 5. 
1095 SL XVII.501. Sopron MFT iratai. 1. d. 129/1945. Ágfalván és Harkán addig az időpontig a német őslakosság 
még nem alakította meg a KFB-t. 
1096 Uo. A helyzet fonákja abban állt, hogy a balfi NB tagjai ekkor még szintén kizárólag helyi németek voltak.  
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nincsen.1097 Május 25-én, a feloszlatott balfi KFB elnöke, Baader János megjelent a MFT 

soproni hivatali helyiségében, ahol elmondta – mintegy megerősítve a körjegyző szavait –, 

hogy a régi bizottság feloszlatása óta új nem alakulhatott, „mert az igénylők között 5 magyar 

ember nincsen. Csak 3-an vagyunk és pedig id. Baader János (…), Geisler János (…), Auer 

István (…) [!]. Több igényjogosult a községben nincsen, mert a többi igénylő állítólag a 

Volksbund tagja”.1098 Közölte továbbá, hogy a községben elkobzandó ingatlan ugyan akadna, 

hiszen a falu lakóinak kb. 90%-a volksbundista volt, de mivel érhető okokból nem akarta saját 

falubelijeit elárulni, ezért csupán azt vallotta, hogy „ezeket név szerint megállapítani nem 

tudom, a megállapítás csak úgy volna lehetséges, ha a községen kívül alakult bizottság 

kiszállna és kihallgatásokat végezne”.1099 A volt KFB elnök közölte még, hogy a községből a 

front elől elmenekültek földjeit a hozzátartozók művelik, Balfon 15-16 lakatlan ház van, a 

település határában található néhány műveletlen szántó és szőlő.  

A Baadertől kapott információk birtokában az MFT még aznap több irányba is 

lépéseket tett. Egyrészt jelentette az OFT-nak, hogy Balfon nem áll rendelkezésre 5 magyar 

igényjogosult, akikből az KFB megalakítható lenne, továbbá, hogy a község lakosainak 90%-

a volksbundista, akik személyazonosságának megállapítása folyamatban van.1100 E 

körülmények miatt viszont Balfon a földbirtokrendezés csupán telepítések útján valósítható 

meg.1101 Ennek lebonyolítása viszont nehézségekbe ütközik, így Sopronban és környékén a 

földreform végrehajtása késedelmet szenved, ami hátrányt jelent a magyar földigénylők 

számára. Baader vallomása után az MFT a Hám Tibor főispán által létrehozott, akkor még 

javában működő Telepítési Bizottsággal (TB) is felvette a kapcsolatot. Egyrészt közölte vele, 

hogy tekintettel a Balfon kialakult helyzetre, vagyis hogy a faluban csupán 3 föligénylő van, 

az ottani földbirtokrendezés csak telepítések árán keresztülvihető,1102 másrészt megbízta a TB 

„Adatszerző Albizottságát,” hogy állítsa össze a község egykori volksbundistáinak névsorát, 

annak érdekében, hogy a tényleges igényjogosultak, illetve az elkobzandó ingatlanok 

megállapíthatók legyenek.1103 

Ilyen előzmények után indult meg Balfon a földreformrendelet végrehajtása. Ez 

azonban a továbbiakban sem zajlott zökkenőmentesen, leginkább éppen a VDU-tagok 

kilétének megállapítása miatt. Ez volt a kulcskérdés, hiszen e nélkül sem az elkobozható és 

                                                 
1097 SL XXIV.201. Sopron MFH iratai. 26. d. 
1098 Uo. Jegyzőkönyv, 1945. május 25. 
1099 Lényegében ezt a feladatot töltötték be e néhány hónappal később lezajlott nemzethűségi vizsgálatok. 
1100 SL XXIV.201. Sopron MFH iratai. 26. d. 33/1945. 
1101 SL XVII.501. Sopron MFT iratai. 1. d. 129/1945. 
1102 SL XXIV.201. Sopron MFH iratai. 26. d. 33/1945. 
1103 Uo. 
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újra elosztható ingatlanok száma és nagysága, sem az esetleges igényjogosultak köre sem volt 

megállapítható. Ezt azonban még egy bő hónappal később sem sikerült tisztázni. „Jelentem, 

hogy Balf községre vonatkozóan az elkobzásra kerülő ingatlanokat és a helyi igénylőket 

összeírni nem tudom, mert nem tudom megállapítani, hogy ki volt nyilas és ki volt 

volksbundista, semmiféle adat nem áll a rendelkezésemre. Mindenki tagadja, hogy 

volksbundista volt. Valószínű a közeljövőben adatok fognak a rendelkezésünkre állani” – 

jelentette a kópházi körjegyző 1945. július 4-én.1104  

Addig mindössze a helyi nagybirtokos rovására foganatosítottak birtokelkobzást, 

jelesül gróf Széchenyi Endre rét, nádas és tó ingatlana került kisajátításra, 987 kat. hold és 

772 négyszögöl nagyságban, amelyet Balf község igényelt. Ekkor már az aktivizálódó 

Népgondozó Hivatal (NH) is élénken érdeklődött a körjegyzőnél a telepítési lehetőségek 

iránt.1105 A kirendeltség-vezető közvetlen megkeresésére a kópházi körjegyző röviden vázolta 

a Balfon kialakult helyzetet, illetve javaslatokat fogalmazott meg a telepítésekkel 

kapcsolatban. „A község lakosainak foglalkozása szőlő-művelők és földmívesek (sic!). Az ide 

települők szőlő-művelők és földmívesek legyenek. Vallási szempontból 2/3-d részben 

evangélikus 1/3-d részben r. kat. vallásúak, kívánatos, hogy ilyen arányban jöjjenek a 

települők”.1106 Az országos méretű és sokszor nem kellőképpen koordinált telepítési akció 

természetesen nem volt tekintettel a vallási szempontokra. Balf példája azonban azt is 

megmutatja, hogy sokszor bizony még a minimálisan elvárható szakmai szempontok 

(hozzáértő szőlő- és földművesek telepítése) is áldozataivá váltak a politikai 

megfontolásoknak. 

A Hám Tibor-féle telepítési akció, valamint augusztustól a NH által végzett 

betelepítések következtében Balfon is megjelentek az első telepesek, így immár lehetőség 

nyílt a „magyar” Községi Földigénylő Bizottság (KFB) megalakítására. Erre 1945. augusztus 

2-án került sor a községháza épületében. A telepesekből álló KFB elnökévé Kóta Sándort 

(NPP), jegyzőjévé Szalai Jánost (MKP), tagjaivá Erdélyi Ferencet, Simon Istvánt és Sebők 

                                                 
1104 Uo. 
1105 „Ebben a községben szántóterület (…) nagyon kevés éspedig azért, mert a községhez tartozó nádas és tó 
1.800 holdat tesz ki. A már fent említett nádas és tórészlet nagybirtokmegváltással kerül kiosztásra, illetve 
eszmei megosztásban szövetkezeti kezelésbe. A szántóterület egészében csak 458 kh, de van 160 hold szőlő is. Itt 
is (…) nádfeldolgozó üzemek létesítése válik elkerülhetetlenül szükségessé” – jelentette az Északnyugat-
magyarországi Kirendeltség vezetője az NH budapesti központjának GyL XXIV.2. NH NyMoKir. iratai. 1. d. 
1945. július 7. 
1106 „Jelenleg földigénylő bizottság nincs.” A község lakossága „95%-ban németek, kb. 90%-ban volksbundisták, 
pontosan ezt megállapítani nem tudjuk.” A körjegyző közölte ezen kívül, hogy a Széchenyi-birtok kisajátításán 
kívül a községben a földreform érdemben még nem indult meg. A helyi KFB-t az MFT feloszlatta, mivel az 
német tagokból állt. GyL XXIV.2. NH NyMoKir. iratai. 1. d. A kópházi körjegyző jelentése a Népgondozó 
Hivatal Északnyugat-magyarországi Kirendeltsége vezetőjének. 1945. július 17. 
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Lajost (MKP) választották.1107 Az új KFB nem sokat tétlenkedett: hamarosan benyújtotta a 

Megyei Földbirtokrendező Tanácsnak (MFT) az első vagyonelkobzási javaslatát, amely 

alapján 1945. augusztus 11-én az MFT 9 balfi „volksbundista” vagyonára mondta ki az 

elkobzási határozatot, ezzel jóváhagyta az új KFB juttatási tervezetét.1108 Az MFT egy 1945 

augusztusában kelt jelentésében megállapította, hogy Balfon eddig 9 személy ingatlana került 

elkobzásra. A további elkobzások a nemzethűséget igazoló eljárások eredményeitől függenek. 

Idáig a vármegye más részéből, Kisfaludról települt ide 11 család. Balfi személyek juttatásban 

nem részesültek. Igénybe vétetett Sopron város és Széchenyi Endre ingatlana, amelynek 

legnagyobb része nádas.1109  

A Kisfaludról Balfra beköltözött telepes újgazdák és a német őslakosság egy részének 

a viszonya már kezdetben is konfliktusoktól volt terhelt, ami számos formában 

megnyilvánult. A földreform végrehajtásában ellenérdekelt felek hamar egymás ellen 

fordultak. A balfi KFB 1945. augusztus 22-ei ülésén a telepesek például előadták, hogy „az 

elkobzott és juttatott földekről a helybeli német lakosság bosszúból mindent ellop. Reggel 4-5 

óra között olyan embereket lehet a szőlőből jönni látni kosár szőlőkkel, akiknek szőlőjük 

nincs”. A KFB ezért nagyobb éberségre utasította a csőszöket, és a telepesek számára is csak 

előzetes írásbeli igazolással engedte meg az elhagyott, illetve elkobzott szőlőkben való 

tartózkodást.1110  

Augusztus 30-án a balfi KFB beadvánnyal fordult az MFT-hez. Ebben 

visszautasították Mocsári (Unger) Pál, a Sopron városi KFB elnökének állításait, aki azzal 

vádolta meg balfi hivatali kollégáit, hogy „svindliznek és lopnak”.1111 Mikor a nézeteltérést 

tisztázandó a balfi telepesek felkeresték az MFT soproni irodáját, a tanács elnökének részéről 

hasonló vádak érték őket. Sőt, az MFT első embere egyenesen azt vágta Kóta Sándor elnök 

fejéhez, hogy „egész nap lop és szajrézik a határt járva”. Ezzel szemben a KFB tagjai azt 

állították, hogy „Balfon dicséretet érdemlő rendben folyik minden, csupán a volt 

volksbundisták erőszakossága akadályozza a magyarság nyugalmát.” Kiálltak továbbá Kóta 

elnök mellette, akinek a „személye garancia. (…) Senki annyit nem fáradt a közügyekért, mint 

ő, erkölcsi tisztasága pedig megtámadhatatlan”.1112  

                                                 
1107 SL V.29. Kópházi körjegyzőség iratai. Balf község iratai. 1. d. 
1108 SL XXIV.201. Sopron MFH iratai. 26. d. 1.459/1945. A határozat ellen Kammerer Nándor fellebbezett, aki 
tagadta, hogy a Volksbund tagja lett volna. 
1109 SL XVII.501. Sopron MFT iratai. 3. d. Kimutatás a földbirtokrendezés helyzetéről Sopronvármegyében 
(sic!) és Sopron városában. 
1110 SL XXIV.201. Sopron MFH iratai. 26. d. 2.772/1945. 
1111 SL XXIV.201. Sopron MFH iratai. 26. d. 2.491/1945. 
1112 Az ügy végül OFT-hez került, ahol további vizsgálatot írtak elő. Ennek kimeneteléről – ha volt egyáltalán 
ilyen – azonban nem maradtak fent dokumentumok. 
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Mindenesetre az „erkölcsileg feddhetetlen” Kóta Sándor ellen szeptember 10-én újabb 

panasz érkezett Lipp Pál balfi lakostól. Ezek szerint a KFB elnöke augusztus 26-án a 

községházára rendelte be a balfi csőszöket. A csőszök a felszólításnak eleget téve „ott 

várakoztak kettő óra hosszat. Mivel az őket berendelő Kóta Sándor nem jelent meg, du. 5 

órakor eltávoztak és visszamentek a szőlőkbe. Ekkor tudták meg, hogy a KFB elnöke a 

telepeseket ezalatt szüretelni küldte ki. A szőlőkben tényleg meg is találtuk őket, akik engedély 

nélkül szedték a szőlőt” – állt a feljelentésben.1113 A telepesek végül erélyes felszólításra 

elhagyták a szőlőt.  

A telepesek és az őslakosok között adok-kapok azonban tovább folytatódott. 

Szeptember 24-én a balfi KFB – „amely teljes egészében magyar telepesekből áll” – tagjai 

újfent felkeresték az MFT irodáját Sopronban, és a következő ügyben tettek panaszt. A 

kisfaludi újgazdák, akik jobbára az elmenekült őslakosok földjeit és szőlőit vették igénybe, 

nem jutottak a megtermelt javakhoz, mert szerintük a „helybéli svábok a termést 

legnagyobbrészt ezekről az elhagyott földekről is beszedik és a telepesek elől 

eltulajdonítják”.1114 Előadták továbbá, hogy a balfi „volksbundisták” ingatlanjainak 1/3 részét 

már elkobozták, a fennmaradó részre az elkobzási javaslat pedig jelenleg is készül.1115 

Kifogásolták azt is, hogy – a birtokelkobzás reális lehetőségével számolva – a kedveszegett 

helyi németek földjeiket már nem művelték kellő gondossággal, az őszi vetést sem mindig 

végezték el, így bizonyos parcellák parlagon maradtak. A telepesek viszont a németektől 

elkobzott és nekik juttatott földeket nem vehették ténylegesen is birtokba, „mivel a svábok ezt 

erőszakkal is megakadályozzák”. Elképzelhető, hogy ilyesmi megtörtént, hiszen az 1946-ban 

bekövetkezett kitelepítésig az őslakos németség jelentős számbeli fölényben volt a 

Kisalföldről érkezett telepesekkel szemben. Azon pedig nincs mit csodálkozni, hogy az 

elűzetéssel riogatott német gazdák csökkent munkakedvvel végezték napi teendőiket. 

Az ellentétek olykor tettlegességig fajultak. „Megdöbbentő fasiszta roham a balfi 

magyar telepesek ellen” – tudósított egyoldalú cikkében az őslakosok és az „új honfoglalók” 

összetűzéséről a telepesek pártján álló kommunista Új Sopron.1116 „Sopron környékének sváb- 

és volksbundista-kérdése megoldásában a magyarok idetelepítése igen nagy szerepet játszik. 

Ezek a magyar telepesek, akiket az ország földben szegényebb vidékeiről telepítenek át a 

                                                 
1113 SL XXIV.201. Sopron MFH iratai. 26. d. 2.536/1945. 
1114 Uo. 2.809/1945. Jellemző, hogy a telepesek is a központi propaganda által differenciálatlanul sulykolt, 
Sopronban és Balfon helytelen és sértő „sváb” terminológiát vették át a helyi németség megnevezésére. 
1115 A KFB 1945. augusztus 24-ei birtokösszeírási ívén 144 olyan németajkú balfi tulajdonos neve szerepelt, 
akinek a földbirtokait elkobzásra terjesztették fel. Lásd SL V.29. Kópházi körjegyzőség iratai. Balf község iratai. 
7. d. 
1116 Új Sopron, 1945. szeptember 19. 
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gazdag sváb földekre, vannak hivatva a magyar szellemet a volksbund szellemmel szemben, a 

népi demokráciát a fasizmussal szemben megerősíteni” – hangzott az ideológiai felvezetése, 

majd következett a konkrét – kellően felfújt – eset konkrét ismertetése: „Balfon is vannak 

magyar telepesek, akiket a földreform során az ottani svábok helyébe telepítettek és akik 

szálkát jelentenek a svábok és a reakciósok szemében. Az elmúlt vasárnap este a szomszédos 

Kópházán vagy tizenhat horvát–sváb legénynek a fejébe szállt a magyar gyűlölet és fasiszta 

dalokat énekelve átvonultak a szomszédos Balfra azzal a szándékkal, hogy a magyar 

telepeseket megverjék. A kópházi magyargyűlölő suhancok azonban nem számítottak a 

demokratikus rendőrségre (…). A helybéli rendőrségnek a soproni kapitányság segítségével 

sikerült a zavargást keltőket ártalmatlanná tenni és a súlyosabb összetűzést megakadályozni” 

– számolt be egy nagy port kavaró esetről a lap.  

Ez azonban csupán az érem egyik oldala volt; a valóság érzékelése, a tények 

interpretációja és elferdítése a kommunista orgánum szemüvegén keresztül. Egy kortárs 

egészen másképp emlékszik vissza az idézett eseménysorra. „Az üres házakba beköltöző első 

telepesek egy éjjel rekvirálni akartak az őslakosoktól. Azok igyekeztek megvédeni saját 

tulajdonukat, ezért az esetből verekedés keletkezett. Néhány arra járó kópházi horvát–sváb 

legény is a helyiek segítségére sietett. Emlékszem az Új Sopron cikkére is. Az újság a rablót 

védte, és aki a saját védte, amiért megdolgozott, az volt a fasiszta. Ez volt aztán a tények teljes 

elferdítése! De hát, ilyen világot éltünk akkor”.1117 A korabeli szituációt fegyelembe véve 

természetesen az utóbbi variáció jóval életszerűbbnek tűnik. Az újságcikk stílusa, 

szóhasználata egyértelmű propagandacélokra enged következtetni, amely nem volt más, mint 

a németek kriminalizálása, a németellenes közhangulat megteremtése, a magyarországi 

németekkel szembeni retorziók szellemi–ideológiai előkészítése. 

A két csoport közötti együttélés tehát a legkevésbé sem volt békésnek nevezhető. A 

feszültség nem oldódott egyhamar, sőt, a faluban az ellenséges, bizalmatlan légkör 

állandósult. A németség nagy részének 1946-os kitelepítése után a helyzet csak annyiban 

változott, hogy a továbbiakban – amint azt látni fogjuk – a különböző helyekről érkező, és 

egymással rivalizáló telepes csoportok vívták egymással a küzdelmet.  

A Megyei Földbirtokrendező Tanács 1945. október 31-én készült kimutatása szerint 

addig az időpontig Balfon 152 kat. hold (kh) szántót, 99 kh szőlőt és 32 kh rétet, összesen 

tehát 283 kh ingatlant koboztak el 125 egyéntől, az ún. „volksbundistáktól”. Az elkobzott 

                                                 
1117 Krutzler János visszaemlékezése. 
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birtokokból a fenti időpontig 12 személy számára 42 kh szántó és 13 kh szőlő került 

kiosztásra.1118 Balfon a földreform 1945-ben azonban még távolról sem ért véget. 

 

5.2.5.   A nemzethűségi vizsgálatok Balfon 
 
Az ún. nemzethűség-vizsgálatok lefolytatásáról az 1945. június 30-án kelt 3.820/1945. M. E. 

számú rendelet intézkedett. Az igazolási eljárásoknak is nevezett, 1945 nyarán országszerte 

meginduló procedúrában kulcsszerep hárult a telepítések gyakorlati végrehajtásával megbízott 

Népgondozó Hivatalra (NH). Dr. Soltész Jenő, az NH Északnyugat-magyarországi 

Kirendeltségének vezetője 1945. augusztus 1-jén hivatalos úton közölte Hám Tibor 

főispánnal, hogy Sopron város, valamint Sopron vármegye területén megkezdődött a németek 

igazolási eljárása.1119  

A kirendeltség-vezető augusztus 18-án az NH budapesti központját is értesítette arról, 

hogy „a fasiszta németeket igazoló bizottságok” – Sopron vármegyében két bizottság –, 

működésüket már megkezdték.1120 Balfon a nemzethűség-vizsgálatok lefolytatásától egy 

rendkívül fontos kérdés tisztázását, a Volksbund egykori vezetőinek, tagjainak és 

szimpatizánsainak pontos, név szerinti megállapítását is remélték. Ez alapján ugyanis – a 

földreform kulcsmomentumaként – végre össze lehet volna állítani az elkobzandó ingatlanok 

és földbirtokok, illetve az esetleges őslakos igényjogosultak pontos listáját.  

Dr. Eleméry Imre kerületvezető az 1945. szeptember 13-ai köztes, illetve december 

12-ei zárójelentésében a következőképpen összegezte a Balfon lefojtatott nemzethűségi 

vizsgálatok eredményét: „a soproni járási II. sz. igazoló bizottság Balfon 1945. augusztus 22., 

23., 28., 30., 31., szeptember 1., 3., 4., 5., 6.-án tartotta tárgyalásait. Minden tárgyalási napon 

folytatólagos jegyzőkönyvet vett fel”. Balfon a bizottság összesen 471 személyt hallgatott ki. 

Ezekből 68 főt VDU–vezetőnek, 256 személyt Volksbund–tagnak, 25 főt támogatónak 

minősített, a további megvizsgált „122 egyén ellen bizonyíték nem volt”. 1121 

A fennmaradt vizsgálati jegyzőkönyvekből olykor rendkívül érdekes és tanulságos 

esetekre is fény derül.1122 Ezek mind arról tanúskodnak, hogy nagyon nehéz volt éles 

határvonalat vonni az egyes kategóriák között, és egységesen, objektíven megítélni a sokszor 

                                                 
1118 SL XVII.501. Sopron MFT iratai. 1. d. Kimutatás a volksbundtagoktól (sic!) elkobzott ingatlanokról. 1945. 
október 31. 
1119 GyL XXIV.2. NH NyMoKir. iratai. 1. d. 53/1945. 
1120 GyL XXIV.2. NH NyMoKir. iratai. 1. d. 76/1945. 
1121 Lásd GyL XXIV.2. NH NyMoKir. iratai. 1.d. 817/1945. valamint SL XXIV.3. Népgondozó Hivatal Soproni 
Kerületének (NH Sop.Ker.) iratai. 1. d. 99/1945. 
1122 A töredékesen fennmaradt nemzethűség-vizsgálati jegyzőkönyveket lásd SL XXIV.201. Sopron MFH iratai. 
26. d. 



 279 

ellentmondásos élethelyzeteket. Számos egyén politikai magatartása, a Volksbundhoz való 

viszonya ugyanis változott a világháború évei alatt, és ilyenkor kizárólag a bizottságon múlt, 

hogy mit tekint irányadónak a vizsgálat során. Erre lássuk néhány konkrét példát: 

Az 1945. augusztus 31-ei tárgyalási napon a Dr. Kremser Károly törvényszéki 

tanácselnök, mint elnökből, valamint Kárász Ernő (NPP) és Tama János (MKP) tagokból álló 

igazolóbizottság, az 1944 szeptemberében a német hadseregbe kényszerrel besorozott és 

jelenleg is távollévő Kutrovátz Antalt VDU–tagnak minősítette, mivel felesége nem tudta 

hitelt érdemlően bizonyítani, hogy férje nem önként, hanem kényszerből vonult be a német 

hadseregbe.1123 Wisi József és felesége tagadták, hogy a Volksbund belépési nyilatkozatukon 

a saját aláírásuk szerepel. Ennek ellenére VDU–tagnak minősítették az egész családot.1124 

Jäger Pál 36 éves kőműves-segéd saját bevallása szerint négy éven keresztül csempészett 

zsidókat és a német katonai szolgálat elől megszökött. Ennek ellenére a neve szerepelt a VDU 

tagnyilvántartójában, ezért a bizottság Volksbund-tagnak minősítette.1125  

Gaisler Pálnak, a balfi MKP egyik prominensének a neve a VDU vezetők között 

szerepelt. Noha magyar párttársai kiálltak mellette (Rózsa József, helyi MKP-titkár: „a 

legnagyobb Volksbundellenes volt (…), mint német katona szökésben volt, (…) be sem vonult 

német katonának”; Dávid József, helyi MKP-tag: „(…) Volksbund-ellenes volt. Állandóan a 

Volksbund-ellen beszélt”.), és hangsúlyoztok Gaisler (Geiszler) kommunista elkötelezettségét, 

illetve Volksbund-ellenességét, az igazolóbizottság őt és családját a VDU vezetői közé 

sorolta.1126  

A legérdekesebb minden bizonnyal Hauer János községi bíró esete, aki 1939 és 1945 

között töltötte be ezt a tisztséget.1127 Hauer a vizsgálóbizottság előtt előadta, hogy 1942-ben, a 

községi bíróválasztás során „Volksbundista propagandisták Auer Volksbundista vezetőt 

akarták községi bírónak megválasztani (…) és tekintettel arra, hogy a község lakosainak 

legnagyobb része Volksbundtag volt és ő nem volt tagja a Volksbundnak, ki akarták buktatni 

az állásából”. E helyzetben Hauernak, aki másodízben is meg akarta magát választatni 

községi bírónak, azt tanácsolta, illetve „arra szólították fel” Dr. Molnár Elemér soproni 

főszolgabíró és Király Ferenc jelenlegi kópházi körjegyző, hogy „lépjen be a Volksbundba, 

hogy a községi bíró magyar érzelmű legyen, a magyarság érdekeit képviselje és esetenként 

bizalmasan közölje a főszolgabíróval azt, hogy mi történik a Volksbundban”. Ezt követően 

                                                 
1123 Uo. Jegyzőkönyv, 1945. augusztus 31. 
1124 Uo. Jegyzőkönyv, 1945. szeptember 5.  
1125 Uo. Jegyzőkönyv, 1945. augusztus 23.  
1126 Uo. Jegyzőkönyv, 1945. augusztus 22.  
1127 BArch Ost-Dok. 17/35, Pag. 4. Hauer emellett a gazdakör elnöke is volt. 



 280 

Hauer VDU–tagságot létesített – „mert különben nem választottak volna meg” –, minekután 

ismét bírónak választották. A bizottság az előadott történet ellenére Hauer Jánost és családját 

Volksbund–tagnak minősítette.1128 Ő viszont nem nyugodott bele a döntésbe, és újabb eljárás 

lefolytatását kezdeményezte. Azonban annak ellenére, hogy egy másik tárgyalási napon az 

egykori bíró által előadottakat két másik tanú (Moser Antal és Krammer Mihály) is 

megerősítette, a bizottság nem módosított Hauer korábbi, VDU-tag minősítésén.1129  

A Volksbunddal kapcsolatban nem csak a nemzethűségi vizsgálatok során, hanem már 

korábban, a földreformmal, illetve később, az elűzetéssel összefüggésben általában sokan 

panaszolták, hogy „nem is léptek be (…), csupán tagsági díjat fizettek, vagy adakoztak 

céljaira, mint ahogyan általában minden közösségi, jótékonysági ügyre adakozni szoktak. 

Olyanok is voltak, akik azt állították, hogy tudtuk és bele egyezésük (sic!) nélkül mások írták 

be őket, vagy hozzátartozóikat a Volksbundba. (…) de még ha beléptek is, ők azt nem tudták 

megfontolni, politikai látás híján, hogy a Volksbund vezetői az egyesületet nemzetellenes 

irányba viszik majd”.1130 Végső soron azonban az elűzetés vagy az itthon maradás kérdésében 

nem a nemzethűséget vizsgáló bizottságok által adott minősítés volt a döntő. A 

vizsgálóbizottságok állásfoglalásától függetlenül, az 1941-es népszámlálása során vallott 

német anyanyelve és/vagy nemzetisége miatt, Hauer János, illetve rajta kívül még több száz 

balfi, 1946 májusában kitelepítésre került. 

 

5.2.6.   A balfi németek elűzetése 1946-ban 
 

5.2.6.1.   Az elűzetés előkészítése és a mentesítések kérdése 

Visszaemlékezések szerint, a balfi őslakos németek 1946 januárjában, a 12.330/1945. M. E. 

sz., a Németországba történő áttelepítési rendelet, valamint a hozzá tartozó belügyminiszteri 

végrehajtási utasítás megjelenését követően szembesültek az elűzetéssel, mint a község 

                                                 
1128 SL XXIV.201. Sopron MFH iratai 1945-1950. 26.d. Jegyzőkönyv, 1945. augusztus 23.  
1129 Uo. Jegyzőkönyv, 1945. szeptember 6. Moser Antal, akit 1945 decemberében választottak meg Balf község 
bírájának a következőket vallotta: „1942 évi választás előtt a község lakosai között a Volksbundisták túlnyomó 
többségben voltak, és akik nem voltak a Volksbundnak tagjai, azok elenyésző kisebbségben voltak. A 
Volksbundisták kényszeríttették arra Hauer Jánost, hogy lépjen be a Volksbundba, mert csak akkor választják 
meg községi bírónak. Dr. Molnár Elemér soproni főszolgabíró felkérte Hauer Jánost, hogy fogadja el a bírói 
tisztséget a község kedvéért. A főszolgabíró megbízott Hauer Jánosban”. Krammer Mihály tanúvallomása: 
„1942-ben Balfon a községi bírót újraválasztották, és a választás előtt a nagy többségben lévő Volksbundisták 
azt mondották Hauer Jánosnak, hogyha nem lép be a Volksbundba, akkor nem választják meg. Hauer János 
elment dr. Molnár Elemér soproni főszolgabíróhoz és tanácsot kért tőle, hogy belépjen-e a Volksbundba, vagy 
sem. A főszolgabíró szerette a községi bírót, mert állásában jól megfelelt, és azt a tanácsot adta neki, hogy lépjen 
be a Volksbundba, én ezt közvetlenül dr. Molnár Elemértől tudom (…)”. 
1130 Ferdinánd. SEL Kézirat 18. 
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lakosságának szinte egészét reálisan fenyegető veszéllyel.1131 Az elűzést előíró jogszabály 

megjelenése Balfon érthető módon nagy riadalmat, aggodalmat, egyben értetlenséget és 

tanácstalanságot okozott. „Az egyszerű, szorgalmas, szőlőművelő balfi emberek, egyszerűen 

nem tudták elképzelni, hogy nekik miért kell most elmenniük. Hiszen őseik már évszázadok óta 

itt éltek. Azt kérdezték egymástól: ’- Csak az a bűnünk, hogy németül beszélünk? Mert más 

nem követtünk mi el! Csak az a bűnünk, hogy ilyen szorgalmasan dolgoztunk? Ezért most el 

kell nekünk menni?’ Nem akartak elmenni. Nagyon nehezen hagyták el a falut” – számol be a 

kitelepítési rendelet hatásáról, a balfi emberek lelkiállapotáról egy visszaemlékező.1132 

Számos, a rendelet által érintett balfi a Volksbundot tette felelőssé a kitelepítésért. De 

hangsúlyozták, hogy ők a VDU-nak, „mint a magyar kormány által jóvá hagyott egyesületnek 

lettek tagjaivá és mégis olyan mérhetetlen szenvedéssel bűnhődnek miatta. (…) Nem 

politizáló, egész nap a szöllőben (sic!) dolgozó emberek, akik a kollektív felelősségre vonást 

már csak ezért is igazságtalannak tartják”.1133   

1946. április elején Sopron vármegyében is megkezdődött a kitelepítés előkészítése. 

Az első Sopron megyei község, amelynek lakossága elűzésre került, a Sopron várostól 

nyugatra, az osztrák határ tőszomszédságában fekvő Ágfalva volt. 1946. április 27. és május 

16–18. között zajlott a Balf közvetlen közelében fekvő megyeszékhely, Sopron német 

lakosságának elűzetése. Ezen eseményekkel párhuzamosan a város környéki falvakban is 

megkezdődött a kitelepítés előkészítése, illetve végrehajtása. „Balf és Fertőboz lezárása 

rövidesen megtörténik és az összeírás folyamatban van” – jelentette április 21-én a Soproni 

Újság.1134 „A kitelepítést egy bizottság hajtotta végre, melynek élén egy kormánybiztos állt, és 

amely kommunistákból, patriótákból és katonákból tevődött össze” – emlékezett vissza 1961-

ben Balf római katolikus plébánosa, a szintén kitelepített Zwickl József.1135  

Az a bizonyos „bizottság”, nem volt más, mint a Sopronban és környékén 

tevékenykedő II. és III. Kitelepítési Oszlop (KO). A KO illetékes bizottságai csakhamar 

végeztek Balfon az összeírással, azaz elkészítették a kitelepítésre kötelezettek névjegyzékét. 

Ezután megtörtént utóbbiak ingó- és ingatlanvagyonának leltározása, valamint zár alá vétele 

                                                 
1131 BArch Ost-Dok. 17/35, Pag. 5. 12.330/1945. M. E. sz., „a magyarországi német lakosságnak Németországba 
való áttelepítéséről” szóló rendelet tartalmát 1946. január 1-jei számában kivonatosan ismertette az Új Sopron. 
Nem sokkal később a Soproni Újság közölte a rendelethez tartozó 70.010/1945. B. M. sz. végrehajtási utasítást. 
Soproni Újság, 1946. január 17. 
1132 Baader Erik visszaemlékezése.  
1133 Ferdinánd. SEL Kézirat 18. 
1134 „Újabb szerelvény indult el Ágfalváról. Balf és Fertőboz összeírására sor kerül.” Soproni Újság, 1946. 
április 21. 
1135 BArch Ost-Dok. 17/35, Pag. 6. 
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is.1136 Az elűzés alóli mentesítés–mentesülés kérdésében a KO mentesítő bizottsága döntött, a 

bizottsághoz intézett beadványok tanúbizonysága szerint rendkívül szigorúan.1137 A 

nemzethűségi vizsgálatok jegyzőkönyveihez hasonlóan, a benyújtott mentesítési kérelmek is 

bepillantást engednek az egyéni sors-mozaikokba. Ezekből álljon az alábbiakban néhány 

jellemző, a balfi németek sorsát híven tükröző, esszenciálisan magában foglaló eset: 

Mentesítés iránti kérelmet nyújtott be például között Leyrer Mihály, aki leírta, hogy 

mindig magyarnak vallotta magát, magyar érzésű volt, és soha nem volt a VDU tagja. 1941-

től a háború végéig magyar katonaként szolgált, bajtársai is magyarok voltak, és „ha 

anyanyelvünk nem is egyezett, de érzelmünk egyforma magyar volt”. Fiát, az akkor 16 éves 

Nándort, 1944 októberében az ő beleegyezése nélkül kényszersorozták a Waffen–SS-be. 

„Bánt, hogy most, amikor mindig magyar hazámat szolgáltam, hazaárulónak tekintsenek. (…) 

Szerettem szép hazámat, és most is nyíltan és őszintén tudom állítani, hogy nem szűnök meg 

hazámat szeretni. Akkor is ha el kell mennem, az én hazám csak Magyarország volt és eztán is 

csak az lesz” – írta Leyrer. Az 1946. április 29-én benyújtott mentesítési kérelmet, amelyet a 

körjegyző, a községi bíró, az FKGP, az NPP és az SZDP balfi szervezetei, valamint egy 

egykori Balfon fogva tartott zsidó kényszermunkás, a budapesti Graf György is 

támogatott,1138 a mentesítési bizottság „a.n.” (anyanyelve német) megjegyzéssel elutasította.  

Nem ez volt az egyetlen eset, hogy az 1944 késő ősze és 1945 márciusa között a 

Balfon embertelen körülmények között fogvatartott, a borzalmakat túlélt zsidó 

kényszerunkások kiálltak egykori jótevőik mellett. Néhány korábbi fogvatartott még a 

kitelepítés végrehajtásának tényleges megkezdése előtt, 1946 februárjában a nyilvánossághoz 

fordult, szorgalmazva az őslakos németség soraiból kikerült egykori segítőiknek a kitelepítés 

alóli mentesítését. „Most egy esztendeje a balfi Lagler-ház pajtájában ötven ’Jude’ lakott, 

annak a pápailag védett századnak ötven tagja, ahová a felejthetetlen emlékű íróhármas: 

Szerb Antal, Halász Gábor és Sárközy György is tartozott. (…) a Lagler-ház gazdaasszonya, 

Lagler pékné, akinek mi, ötvenen soha nem felejtjük el azt, amit értünk tett. Mikor a sötétség 

már mélyen beburkolta a falut, ott gyülekeztünk a pékség ajtaja előtt és sohasem hiába. Mint 

                                                 
1136 A hiányos kitelepítési vagyonleltárakat lásd SL V.29. Kópházi körjegyzőség iratai. Balf község iratai. 2. d. 
1137 A bizottsághoz benyújtott mentesítési kérelmeket lásd SL V.29. Kópházi körjegyzőség iratai. Balf község 
iratai. 2. d. 
1138 Graf György két igazoló írást is küldött a Leyrer család számára, egyet még 1945. március 26-án, a front 
átvonulása előtt néhány nappal, vagyis minden bizonnyal a saját szabadulása utáni órákban. Ebben leírta, hogy 
„Leyrer Mihály és családja, úgy velem, mint a többi munkaszolgálatossal szemben a legjobb magatartást 
tanúsította. Álladóan támogatott mindnyájunkat élelmiszer adományaival. (…) Gyakran élete kockáztatásával 
juttatatta el hozzánk a nekünk szánt élelmet”. 1946. február 20-án, kifejezetten a család mentesítésére írt 
levelében pedig Graf azt írta, hogy „Leyrer Mihály és családja balfi deportálásom alatt velem jót tett. Az ő 
jószívűségüknek köszönhetem, hogy Balfot egészségben hagytam el és túléltem a németországi deportálás 
borzalmait. Mindez állításaimat szükség esetén személyesen is igazolom”. 
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a mesék jó tündére jelent meg Lagler pékné és frissensült kenyeret osztott szét közöttünk. A 

mindennapos élelem nemcsak életünk fennmaradását, hanem a szeretet győzelmébe vetett 

hitünket is jelentette. Most, amikor a hazai svábságot visszatelepítik a ’Birodalomba’, a 

péknére gondolunk mi ötvenen és úgy érezzük, hogy szólnunk kell. A pékné nem tartozik a 

felelősök közé. Szeretném, ha most ő érezné azt a megnyugtató, reményteljes érzést, amit mi 

éreztünk, mikor a Lagler pékné segélykezet nyújtott a pajtában tengődő, állatnál kivetettebb 

ötven magyar munkaszolgálatos felé” – szólt az egyik nyilvános, a kisgazdák soproni 

napilapjában közzétett mentesítő írás,1139 amelyet hamarosan újabb is követett a helyi 

sajtóban.1140 Az újságcikkek azonban – csakúgy, mint a személyesen írt levelek – süket 

fülekre találtak.  

Többek között a zsidó kényszermunkások megsegítésére, rejtegetésére, sőt 20 zsidó 

rab Balfról való megszöktetésére hivatkozott kérelmében özv. Pöltl Jánosné, aki saját maga, 

valamint fia, Róbert és lánya, Teréz mentesítését kérte. Annak ellenére, hogy kérelmüket a 

helyi MKP (!) és SZDP is támogatta, továbbá egy, a borzalmakat túlélő egykori zsidó fogoly, 

Kurt Révész is igazolta a Pöltlék állításait,1141 a család tagjai kitelepítésre kerültek. Szintén 

Kurt Révész igazolta a februári újságcikkben már említett Lagler családot. Lagler Pál balfi 

pékmester a házukban „beszállásolt deportáltakkal szemben” tanúsított „legmesszebb menő 

emberi bánásmód”-ra, valamint minden időben bátran kinyilvánított magyarságára 

hivatkozott, amikor saját maga, felesége és fia mentesítését kérte. Mindhiába, kérelmüket a 

mentesítő bizottság „a.n.” (német anyanyelv és nemzetiség) megjegyzéssel elutasította.1142  

Az ugyancsak kitelepített Pöltl Mátyás, az időközben ismét egy fővárosi kórházban 

orvosként dolgozó Dr. Mittelmann Zsolttól kapott – tényleges segítséget nem jelentő – 

igazolást. Mittelmann 1944. december 3-ától 1945. március 26-áig tartózkodott fogolyként 

Balfon.1143 Auer Mihálynak is hiába írta azt az 1946. április 15-én Budapesten kelt igazoló 

                                                 
1139 „A balfi pékné.” Soproni Újság, 1946. február 21. 
1140 „Anélkül, hogy kisebbíteni akarnám a balfi pékné érdemeit, kötelességem egy szintén balfi néninek 
emberséges magatartását a kezeim között lévő levél részletével igazolni. (…) Balfon abban a házban ahol el 
voltunk szállásolva lakott egy idős néni, akinek a hét fiát mint sebesültet elvitték a németek magukkal. A fiúk a 
magyar hadseregben szolgáltak. Ez az idős néni önzetlenül, minden ellenszolgáltatás nélkül szintén nagyon jó 
volt hozzám és úgyszólván minden falatját megosztotta velem. (…) Amennyiben tudna valamiben segítségére 
lenni úgy kérem tegye meg nekem, s segítsen ezen idős asszonyon. (…) Az idős néni neve és címe Lipp Pálné, 
Balf, Fő-utca 122. (…)”. „Gregorenics Lajos: Nem csak a balfi pékné!” Soproni Újság, 1946. február 23. 
1141 SL V.29. Kópházi körjegyzőség iratai. Balf község iratai. 2.d. A bécsi illetőségű Kurt Révész 1946. február 
13-án kelt levelében igazolta, hogy a Pöltl és a Lagler család tagjai mindent megtettek annak érdekében, hogy „a 
pajtáikban elszállásolt mintegy száz zsidó életét elviselhetőbbé tegyék. (…) Az én életemet is megmentették 
amikor flekktífuszban szenvedtem azáltal, hogy titokban ápoltak és tápláltak.” 
1142 SL V.29. Kópházi körjegyzőség iratai. Balf község iratai. 2. d. 
1143 „Ezen idő alatt Pöltl Mátyás úr mindenben a legnagyobb segítségemre volt (…) betegségem alatt élelemmel 
ellátott, de nem csak engem, hanem számos más deportált társamat is, kiknek nem egy ízben hangosan pártjára 
kelt az ütlegelő nyilasokkal szemben”. SL V.29. Kópházi körjegyzőség iratai. Balf község iratai. 2. d. 
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levelében Apor László egykori kényszermunkás, hogy „kis gazdaságának hozamából inkább 

nekünk adott ellenszolgáltatás nélkül, semhogy pénzért a német katonaságot lássa el”, őt is 

kitelepítették.  

Wieder Lukács, a katolikus konvent és a katolikus férfidalkör egykori elnöke is 

megemlítette a mentesítő bizottsághoz, valamint a belügyminiszterhez (!) írt kérelmében, 

hogy a házához beszállásolt zsidó rabokat segítette.1144 Emellett számos, önmagában is 

megálló érvet sorakoztatott fel mentesítési kérelme mellett: 1941-ben magyar nemzetiségűnek 

vallotta magát, magyar cseregyerek volt, magyar gyerekeket vett magához és eljárt azok 

elhelyezése érdekében, községi pénztáros volt, amely tisztségből 1942-ben a volksbundisták 

„buktatták ki,” fiát nem engedte el német önkéntesnek, majd miután 1944-ben 

kényszersorozták a német hadseregbe, megszökött. „A magyarság mellett vallott hitemért 

üldöztek (…).” Wieder – akinek vezetése alatt a balfi „daloskör magyar szellemben működött” 

és aki a férfikórus a VDU-ba belépett tagjait a „daloskörből eltávolította, majd a dalkör 

működését felfüggesztette” –, mentesítési kérelmében még egy, Sopronban és környékén sokat 

hangzott érvre is hivatkozott: az 1921-es népszavazásra, és a népszavazás során betöltött 

szerepére. Balfon ugyan az Ausztriára leadott voksok voltak többségben, Wieder azonban 

hangsúlyozta, hogy 1921-ben „a magyarság és Magyarország mellett tettem hitet”. Ezt 

dalosköri kerületi igazgató is megerősítette, aki azt írta igazolásként, hogy „az 1921. évi 

népszavazásnál ő propagálta nemzeti ügyünket és nemcsak szavazatával, de személyes 

közbenjárásával is elősegítetett azt”. Azonban ez mind kevésnek bizonyultak ahhoz, hogy 

meggyőzzék a bizottságot, és Wieder Lukácsot feleségével együtt kitelepítették.1145  

A népszavazás idején tanúsított nemzethű magatartására hivatkozott Lipp Lőrinc is, 

ám ő is teljesen eredménytelenül; nejével együtt el kellett hagynia az országot.1146 

Természetesen amikor olyan, valóban méltányolható és honorálható tettekért nem járt 

mentesítés, mint a zsidó kényszermunkások megsegítése, vagy az 1921-ben Magyarország 

javára végzett propaganda-tevékenység, akkor „csupán” magyar katonai szolgálattal, a 

Volksbundtól való távolmaradással, „szimpla” nemzethűséggel, politikai passzivitással, 

magyar nemzetiség bevallásával, még olyannyira sem lehetett elkerülni az elűzetést. Így nem 

járt „kegyelem” az akkori községi bírónak, a magyar katonaként két világháborút 

végigharcoló Móser Antalnak, a „magyar hazáját szerető” Kranixfeld Mihálynak, a magyarul 
                                                 
1144 „Élelemmel, meleg ruhaneművel, meleg szobával láttuk el őket és a mi címünkön leveleztek hozzátartozóikkal 
is”. SL V.29. Kópházi körjegyzőség iratai. Balf község iratai. 2. d. A zsidó kényszermunkások szerepét a balfi 
németek mentesítési kísérletében lásd még Szita Sz. 1998. 2372-2373. 
1145 „(…) az 1921. évi népszavazáskor magyar propagandát fejtettem ki”. SL V.29. Kópházi körjegyzőség iratai. 
Balf község iratai. 2. d. 
1146 Uo.  
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jól tudó családtagokkal rendelkező – „(…) mert erre nagy súlyt helyeztem. Ezzel is 

dokumentálni akartam magyar hűségünket.” – Pieler Nándornak sem.1147  

A fentiek tükrében jogosan tehető fel a kérdés: kik részesülhettek egyáltalán 

mentesítésben? Kiknek nem kellett elhagyniuk szülőföldjüket? A visszaemlékezők szerint 

leginkább azoknak, akik magyar nemzetiségű, anyanyelvű, illetve származású közeli rokonnal 

rendelkeztek.1148 Maga a 12.330/1945. M. E. sz. rendelet 2. § 1. pontja is előírta, hogy nem 

kell kitelepíteni a nem német nemzetiségű/anyanyelvű házastársakat, a kiskorú gyermekeket 

és a 65 évesnél idősebb felmenőket. „Édesanyám magyar származású, Vas megyei volt. Mi 

maradhattunk”.1149 Valóban, a visszaemlékező Baader Erik és testvérei, Mihály és Imre, 

magyar édesanyjuk, Csuka Etelka révén mentesültek a kitelepítési kötelezettség alól.1150 De 

nem csak ők, nagynénjük, Baader Mária, magyar férje, Lukács Ignác révén szintén 

mentesítésben részesült, csakúgy, mint gyermekeik (Baader Erik unokatestvérei), Lukács 

Julianna és Zsuzsanna.1151 Gyermekei révén pedig Baader Erik nagyszülei, Baader Samu és 

neje is lekerültek valahogyan a kitelepítési listáról, noha még nem voltak 65 évesek, igaz 

1941-ben magyar nemzetiségűnek vallották magukat, és Baader Samu tagja volt a helyi 

Kisgazdapártnak.1152  

Az undi származású Horváth János is fellebbezet a kitelepítendők listájára történt 

felvétele ellen, hiszen, „nevem (…) nem magyarosított név, mert őseim mind ezt a nevet 

viselték és mind magyarok voltak, ősi származás szerint magyarok”.1153 A bizottság ezt az 

érvelést – úgy tűnik – elfogadta, és mind őt, mind balfi német származású feleségét, 

Bierschock Zsuzsannát mentesítette. Valószínűleg a korára és betegségére való tekintettel 

úszta meg a kitelepítést a 75 éves özv. Jäger Mihályné, akinek itthon maradó, Sopronban élő 

leányai vállalták, hogy ellátásáról gondoskodni fognak.1154  

Elvileg a demokratikus pártok cselekvő tagjai is automatikusan mentesültek, de ez 

nem volt minden esetben így. Az 1945. december 12-én felállt új balfi képviselőtestületnek a 

koalíciós pártok által delegált német származású tagjait figyelembe véve megállapíthatjuk, 

hogy az FKGP-t képviselő, fent említett Baader Samu Balfon maradhatott, ám ő lehetséges, 

hogy csupán családtagjai révén mentesült. A szintén kisgazdapárti Jäger Mihályt, Pöltl Pált, 

                                                 
1147 Uo.  
1148 BArch Ost-Dok. 17/35, Pag. 7. , Baader Erik és Krutzler János visszaemlékezései. 
1149 Baader Erik visszaemlékezése. 
1150 SL V.29. Kópházi körjegyzőség iratai. Balf község iratai. 2. d. Édesapjuk, Baader Mihály magyar katonaként 
a világháborúban életét vesztette. 
1151 SL V.29. Kópházi körjegyzőség iratai. Balf község iratai. 2. d. 
1152 Uo. 
1153 Uo. 
1154 Uo. 
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Wieder Károlyt viszont kitelepítették. Szintén a kitelepítés jutott osztályrészül Pöltl 

Mihálynak, az NPP helyi politikusának. Hardt (Harth) Antal, egy másik balfi parasztpárti 

viszont megúszta, és itthon maradhatott. Maradhattak Balfon az SZDP-s ifj. Baader János és 

Fleck János is. Igaz, Baader szociáldemokrata párttagsága mellett egy pékséget is 

üzemeltetett, ezért fontos kisiparosnak számított, Fleck felesége pedig magyar asszony volt.  

Beadott mentesítési kérelme ellenére még a Kommunista Párt színeiben politizáló 

Gaisler Pál sem úszta meg a kitelepítést.1155 „Ha valaki vasutas volt, az megúszta, mert őket 

nem vitték el”.1156 Így járt például Floiger András, neje és négy gyermekük, akik azért 

maradhattak Balfon, mert a férj 1934. január 1-je óta, mint üzemi altiszt a GYSEV 

alkalmazásában állt.1157 „Ha valakinek üzlete volt, szintén maradhatott”.1158 Talán ezért nem 

telepítették ki a fent említett ifj. Baader János pékmestert és feleségét (ugyanakkor a zsidókat 

mentő Lagler Pál péket és nejét elűzték), maradásukban viszont talán az sem volt utolsó 

szempont, hogy ifj. Baader egyben a helyi SZDP vezetője is volt.1159  

Általánosságban elmondható, hogy a mentesítés, illetve a kitelepítés kérdésének 

eldöntésében sokszor semmiféle logika, rendszer nem fedezhető fel. Gyanítható – és ezt a 

feltételezést a szemtanúk beszámolói is megerősítik –, hogy számos mentesítés a bizottság 

tagjainak megvesztegetésével, vagy különböző protekciók, kapcsolati tőkék érvényesítésével 

realizálódott. Ám mivel e dolgok természetükből fakadóan nem dokumentálódtak, ezért ezek 

utólagos bizonyítása levéltári iratanyagok segítségével nem lehetséges.  

Külön kategóriát képviseltek az elvileg szintén kitelepítendő, azonban az elűzetés 

végrehajtásakor szülőföldjüktől távollévő hadifoglyok. Ezek legtöbbje – kivéve akiket utóbb a 

szovjet lágerekből, vagy Tiszalökről egyenes Németországba irányítottak –, miután több évi 

nélkülözésekkel teli távollét után megérkezett a számukra már idegenek által lakott Balfra, és 

konstatálta egykori háza, vagyona elkobzásának és családja elűzetésének a tényét, a 

„kitelepített családja után ment Németországba”.1160 Kivételt képezett a szintén szovjet 

fogságból hazatért Hauer János, akinek korábban elűzött felesége – miután tudomást szerzett 

                                                 
1155 1946. május 1-én beadott kérelmére a mentesítési bizottság egyik tagja piros ceruzával ráfirkantotta, hogy 
„a.n.” és „v.b.” (volksbundista). Lásd SL V.29. Kópházi körjegyzőség iratai. Balf község iratai. 2. d.  
1156 Baader Erik visszaemlékezése. 
1157 SL XVII.5. Balfi Nemzeti Bizottság (a továbbiakban: BNB) iratai. 
1158 Baader Erik visszaemlékezése. 
1159 SL V.29. Kópházi körjegyzőség iratai. Balf község iratai. 2.d. Ugyanakkor kérdéses, hogy mekkora lehetett 
az SZDP érdekérvényesítő ereje az elűzések során. Hiszen a kitelepítést végrehajtó „kellemetlenkedő rendőrök”, 
az akciót kísérő „lopások és zabrálások” ellen a szavát felemelő SZDP járási titkárának „pokollá tették az életét”. 
Ez odáig fajult, hogy a SZDP felsőbb szervei azt tanácsolták a németeket érintő vegzatúrák ellen fellépő soproni 
járási titkárnak, hogy tűnjön el a városból és környékéről, mert nem tudják garantálni a személyes biztonságát. 
Alpár Geyza visszaemlékezése. 
1160 Ferdinánd. SEL Kézirat 18., Kassai Róbert visszaemlékezése. 
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férje visszatéréséről –, illegálisan visszatért Németországból Balfra.1161 Hasonló sorsban 

osztozott Lipp Mihály, aki 1947. július 19-én tért haza Balfra „orosz hadifogságból”. Lipp 

szüleit, feleségét és gyermekét 1946. május 14-én, „mint német anyanyelvű és nemzetiségű, 

valamint v.b. tagok kitelepültek a (…) 804. szer. 29. waggonban (sic!)”.1162 Mindennek 

ellenére Lipp felesége és gyermeke valamilyen úton-módon visszatért a faluba, mert 1948 

augusztusában a háromtagú család már újra együtt élt Balfon.1163  

A rendelet azon pontja, mely szerint mentesülnek azok, akik „hitelt érdemlően 

igazolják, hogy a magyarsághoz való nemzethű magatartásukért üldöztetést szenvedtek,” – 

amint az fentebb ismertetett, elutasított kérelmekből is kiderült – leginkább írott malaszt 

maradt. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az 1921-ben Magyarország mellett 

agitálókon kívül, a Volksbundtól való távolságtartásuk ellenére kitelepítették a falu két 

meghatározó szellemi vezetőjét, Zwickl József római katolikus plébánost, valamint 

Schermann Sándor evangélikus lelkészt is. „Schermann lelkész először nem került fel a 

kitelepítési listára, boldogan telefonálta ezt még az napon (sic!) Ziermann Lajos esperesnek. 

Ez is bizonyítja, hogy nem volt a Volksbundnak tagja” – írta Ferdinánd István az 1950-ben 

íródott egyházkrónikában.1164 Akkor miért kellet mégis elhagynia Balfot? Ferdinánd így 

folytatja: „Ő talán a balfi lelkészek között az egyetlen, aki Balfon szép vagyont szerzett, éppen 

építkezés előtt állott, szőlői és pincéje az egész környéken híresek voltak. Másnap azonban a 

kitelepítettek pótlistájára került és hívei legnagyobb részével Németországba vitték”.1165 

Valószínűleg nem járunk messze az igazságtól, ha azt feltételezzük, hogy mind Schermann 

lelkész, mind „hívei legnagyobb része” esetében a „szép vagyon”, és nem a vélt vagy valós 

VDU-tagság, volt az a tényező, amely elűzésük során igen sokat nyomta a latba.  

A „hűtlenség” és a „hazaárulás” vádpontjai az esetek többségében nem állták volna 

meg a helyüket, hanem csupán az utilitarista szempontok érvényre juttatásának elpalástolásául 

szolgáltak. Emellett igen fontos szerepet játszott az etnopolitikai aspektus is, vagyis a nyugati 

határszél etnikai megtisztítása, annak érdekében, hogy elejét vegyék egy esetleges 
                                                 
1161 Krutzler János visszaemlékezése. A család egy 1948. augusztus 7-ei összeírás szerint Balfon élt az az évben 
született gyermekükkel. Lásd névjegyzék a 12.200/1947. M. E. sz. r. 3. §-a értelmében kivételezett balfi 
lakosokról. SL XXV.1. SJ TH kitelepítési iratai. 7. d. 
1162 A hazatért Lipp Mihály föld- és házjuttatási kérelmét, annak állítólagos VDU-tagsága, valamint az 1941-ben 
bevallott német anyanyelve és nemzetisége miatt a Megyei Földhivatal 1947. augusztus 29-én először, majd 
Lipp fellebbezése után, 1947. október 6-án másodszor is elutasította. Lásd SL XXIV.201. Sopron MFH iratai. 
94. d. 
1163 Lásd névjegyzék a 12.200/1947. M. E. sz. r. 3. §-a értelmében kivételezett balfi lakosokról. SL XXV.1. SJ 
TH kitelepítési iratai. 7. d. 
1164 Ferdinánd. SEL Kézirat 18. 
1165 Az első világháború után az elűzetés traumáját egyszer már átélni kényszerülő Schermann Sándor lelkész 
lelkileg és fizikailag belerokkant a megpróbáltatásokba, és a kitelepítés után nem sokkal, 1948-ban elhunyt a 
németországi Rothenburgban. 
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határkorrekciónak, amelyet Ausztria a nemzetiségi elvre hivatkozva – amint azt láttuk – több 

ízben is felvetett. Ezért a hatóságok Balfon az elűzetést a totalitásra törekedve hajtották végre. 

 

5.2.6.2.   Az elűzetés végrehajtása 

Az összeírások és a különböző listák–névjegyzékek elkészítése, a kitelepítendők vagyonának 

leltározása, valamint a mentesítési eljárások lezárulás után Balfon is megkezdődött az elűzetés 

gyakorlati végrehajtása. Az első ütemben mintegy 290 fő balfi németet szállító vasúti 

szerelvények 1946. május 12-én, egy vasárnapi napon gördültek ki a Harka–Kópháza (ma 

harkai) vasútállomásról.1166 A szintén elűzetésben lévő harkaiak ugyanis nem tettek ki egy 

egész vonatra való „szállítmányt,” ezért a fennmaradó tíz üres marhavagonba még balfiakat is 

bezsúfoltak.1167  

A balfi németeket, illetve a rendeletben maghatározott, fejenként legfeljebb 100 kg-os 

poggyászaikat a falubeliek szállították ki igás szekereken Kópházán keresztül a 

vasútállomásra.1168 A lovas kocsikra főleg a csomagokat pakolták, illetve az idősebbek és a 

gyerekek foglaltak rajtuk helyet, a legtöbben jobbára a kocsik mellett gyalogosan haladtak az 

állomás felé. A hosszú „karavánt” magyar karhatalmisták mellett helyenként amerikai katonai 

járőrök is kísérték. A balfiakat ugyanis Németország amerikai megszállási övezetébe 

szállították, és – Sopronhoz hasonlóan – az amerikai hatóságok Balfra is kirendeltek néhány 

katonát a transzport körülményeinek ellenőrzésére, illetve a kiszállítás biztosítására.1169  

„Újabb kitelepítő vonat indult vasárnap Harkáról, amely 1.299 kitelepülőt vitt 

magával. A kitelepülők között 351 soproni 658 harkai és több balfi lakos volt. A kitelepítés a 

legnagyobb rendben folyt le” – tudósított az eseményről szűkszavúan és hamisan a helyi sajtó, 

amely minden áron meg akarta akadályozni, hogy közvéleményben a legcsekélyebb mértékű 

részvét is kialakuljon az elűzöttekkel szemben.1170 Az eseményeket átélők másképp 

emlékeznek az elűzetés végrehajtására. „Kisbalf és Nagybalf között a kanyarban telepesek 

álltak, akik önkényesen fosztogatták a szekerekre rakott poggyászokat. Volt, aki egy 25 literes 

hordóban még vitt volna magával a saját borából. Azt is levették. Erre egy öreg bácsi, aki 

tudott angolul – mert korábban Amerikában járt – panaszt tett az amerikai járőröknél, akik 

                                                 
1166 Volt olyan balfi (egy idősebb hölgy), aki a kitelepítés előtti éjszaka szökött át a közeli Sarródra a magyar 
férjével élő lányához, és hetekig nála bujkálva végül megmenekült a kitelepítés elől. Kassai Róbert szóbeli 
közlése. 
1167 Krutzler János visszaemlékezése. 
1168 A vörös katonák által igénybe vett lovak hiánya miatt, zömében ökröket, teheneket fogtak be a szekerek elé. 
1169 Krutzler János visszaemlékezése. 
1170 Soproni Újság, 1946. május 14. 
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aztán leállították a zabrálást”.1171 Ez az epizód csak egy adalék a kitelepülőket ért 

jogtalanságok újabb és újabb törvénytelenségekkel való megfejelésének hosszú sorához.  

A balfiak nagyobb részét két nappal később, 1946. május 14-én, kedden telepítették ki 

Magyarországról. Ezt a nagyobb csoportot, majdnem 900 főt, a nap folyamán Fertőboz 

vasútállomáson 41 vasúti kocsiba (értsd: marhavagonokba) vagonírozták be, majd a 804. sz. 

szerelvény még aznap este elszállította őket – csakúgy, mint az első transzportot – 

Németország amerikai megszállási övezetébe.1172  

„1946-ban történt meg a gyülekezet életében az a törés, melyet sohasem tud már 

helyrehozni, az a kitelepítés. Kitelepíttetett a gyülekezet 95%-a, mindössze 58 hívő maradt 

meg” – írta az evangélikus egyházkrónikában Ferdinánd István. Az elűzetés nem csupán az 

evangélikus gyülekezetre, hanem az addig szinte teljesen német Balfra is végzetes hatással 

volt. A németség döntő többségének elűzése miatt Wolfs, az addigi német Balf nem volt 

többé. Az 1946 májusában, a helyi sajtóban közölt statisztikák szerint Balfon a II. Kitelepítési 

Oszlop 1.250 főt írt össze, amelyből 66 személyt mentesített és 1.184-et, vagyis a regisztrált 

németek 94,7%-át, kitelepített.1173 Ezt az adatot vette át Fehér István is.1174 Az 1946. június 

25-én, a Győri Püspökség adminisztrátora által végzett vizitáció ugyanezeket a számokat 

állapította meg. Emellett megjegyezte, hogy a 66 mentesített német mellett 35 magyar őslakos 

maradt Balfon.1175 Zielbauer György hivatalos vagonlistákra hivatkozva 1.185 kitelepített 

balfit ad meg.1176 A visszaemlékezők eltérően adják meg az otthon maradt balfi németek 

számát. A hivatalos 66 fővel szemben valaki csupán 62 személyről,1177 mások 35 személyről, 

illetve 9 családról,1178 megint mások 20,1179 illetve 12–14 visszamaradó családról1180 

számolnak be. Mindenesetre egy 1949 januárjából származó névjegyzék szerint 46 fő volt a 

Balfon született és német családi névvel rendelkező lakosok száma.1181  

Az általánosságban elmondható, hogy nem csupán a hazájukból az értékek és 

vagyontárgyaik döntő részének hátrahagyása mellett elűzöttek, hanem az itthon maradottak is 

tragédiának élték meg az elűzetést. Hiszen nem voltak többé az ismerős arcok, a barátok, a 
                                                 
1171 Krutzler János visszaemlékezése. 
1172 Az erre a szerelvényre vonatkozó balfi kitelepítési vagonlistákat lásd SL XXV.1. SJ TH kitelepítési iratai. 5. 
d. 
1173 Soproni Világosság, 1946. május 27. 
1174 Fehér 1988. 113. 
1175 A forrást lásd Nemzeti Emlékhely Állandó Kiállítás, Balf. 
1176 Zielbauer 1989. 66., 71. Ugyanakkor az 1.184-es számot ő is megemlíti. 
1177 Kassai Róbert szóbeli közlése. 
1178 BArch Ost-Dok. 17/35, Pag. 5. 
1179 BArch Ost-Dok. 17/35, Pag. 7. 
1180 Baader Erik visszaemlékezése. 
1181 Ebből egy fő (Lipp Károly) viszont már 1948-ban született. Lásd Balf község lakóinak névjegyzéke 1949. 
január havában. SL XXV.1. SJ TH kitelepítési iratai. 7. d. 
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munkatársak, a játszópajtások. Eltűnt az addig használt német szó, és vele együtt a 

megszokott üdvözlési formák, a meghitt beszélgetések. „Elkeserítő volt, én is el voltam 

kenődve. Mikor visszajöttem a bozi állomásról, bebújtam a paplan alá és sírtam. A kutyák 

vonyítottak, csupa idegen ember a faluban, mindenféle szokatlan hangok, úgyhogy elkeserítő 

volt. Mondom: csupa idegen. Úristen! Mi lesz itt? Egyszerűen nem tudtam elképzelni! Az 

ember hozzászokott gyerekkorától ezekhez az emberekhez, aztán egyszer csak csupa idegennel 

volt körülvéve. Borzalmas világ volt!”1182 A visszaemlékező által említett „idegen emberek” 

az áprilistól fokozatosan Balfra érkező telepes újgazdák voltak. A betelepülők nem csak az 

elűzött németek ingatlanjait foglalták el, hanem gyökeresen megváltoztatták a Fertő-parti 

község arculatát is.  

 

5.2.7.   Betelepítések Balfra 1946-ban 
 
Balfon a német őslakosok kitelepítésével párhuzamosan megindult a magyar telepesek 

betelepítése is. A két egymással ellentétes irányú folyamat egy időben zajlott a községben. A 

betelepítések szervezésében – a Sopron Megyei Földbirtokrendező Tanács (MFT), illetve a 

Balfi Községi Földigénylő Bizottság (KFB) mellett – döntő feladat hárult a Népgondozó 

Hivatal (NH) Soproni Kerületére (SK). Bajtai Károly, akit 1946. március 6-án neveztek ki a 

NH SK vezetőjévé, és aki saját bevallása szerint Sopronba érkezése előtt 16 napig 

tanulmányozta Budaörsön a „svábtelepítést”, az Új Sopronnak adott interjújában – felettese, 

Soltész kirendeltség-vezető korábbi, 1945 nyarán ismertetett elképzeléseinek némileg 

ellentmondva – kifejtette, hogy „elsősorban az itteni nincsteleneket akarjuk földhöz jutatni és 

ha ezen felül marad föld, csak akkor hozzanak máshonnan telepeseket”.1183 

A frissen kinevezett Bajtai első körben a Sopron környéki falvakban – miután felvette 

a kapcsolatot az ott működő KFB-kel – lévő telepítési lehetőségeket térképezte fel. Bajtai 

megkeresésére március 15-én azt jelentette Kóta Sándor, a balfi KFB erdélyi származású 

telepes elnöke, hogy Balf községben eddig 282 kh föld került elkobzásra, és mindeddig15 

család telepedett le a községben; ebből ház- és konyhakert-juttatásban részesült 1 iparos 

család, a többi 14 földműves família, akik összesen 70 kh föld- és házjuttatásban 

részesültek.1184  

Az adatok birtokában a kerületvezető másnap jelentést tett az NH Északnyugat-

magyarországi Kirendeltségének. E szerint Balfon addig 15 család került letelepítésre, 

                                                 
1182 Krutzler János visszaemlékezése. 
1183 Új Sopron, 1946. március 13. 
1184 SL XXIV.3. NH Sop.Ker. iratai. 1. d. 
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amelyből 4-et az NH, 11-et pedig még a Hám Tibor főispán-féle Telepítési Bizottság 

telepített. A községben még 50 ház és az azokhoz tartozó földbirtokok, továbbá 150 ház 

telephely igénybevételével lehet kalkulálni. Bajta megjegyezte, hogy Balfon a telepesek csak 

a még 1945-ben elmenekültek földjeit és házait kapták meg, illetve gondoskodni kell a 

megfelelő számú szakmunkás és iparos letelepítéséről is.1185  

A soproni járás telepítési szempontból szóba jöhető községeinek feltérképezése után a 

kerületvezető a győri NH kirendeltségnek írt jelentésében részletesen vázolta első 

benyomásait.1186 Ebben leírta, hogy Sopronban és a környékbeli falvakban valamennyi 

telepes családot személyesen felkeresett, és az a benyomása alakult ki, hogy a telepesek 

helyzete igen rossz. A legtöbben csak ideiglenesen juttatott lakásokat kaptak, azokban is több 

embert zsúfoltak össze. Sokan közülük sem gazdasági felszereléssel, sem állatállománnyal 

nem rendelkeznek. Mivel 1945-ben főleg az elmenekült német tulajdonosok birtokait kapták 

meg, az időközbeni jelentős visszaszivárgás miatt gyakran két tulajdonosa is volt a 

szántóknak, szőlőknek. Emiatt „gyakori a veszekedés a volksbund német és a magyar telepes 

között”, ami hátráltatja a munkát.  

A telepesek helyzetét Bajtai szerint az is nehezítette, hogy a „községi elöljáróság (…) 

sváb”. A kerületvezető arra is felhívta főnökei figyelmét, hogy a „svábok” megpróbálják 

menteni értékeiket, ezért az folyamatosan zajlik a vagyontárgyak, az értékes gazdasági 

felszerelések kicsempészése a közeli Ausztriába. A súlyos helyzet orvoslására a kerületvezető 

is a kitelepítés mielőbbi végrehajtását javasolta Sopron és környékén.1187 Balf vonatkozásában 

Bajtai megállapította, hogy a telepesek létszáma a hó eleji 63-ról (15 család) a hó végére 67-re 

nőtt (vagyis még egy család érkezett a községbe). A faluban a szociális helyzet – a családok 

átmeneti elhelyezése és elégtelen élelmezése miatt – rossz. A telepesek az 1945-ben 

elmenekült németek elhanyagolt, kifosztott és igen rossz állapotban lévő házaikban élnek 

összezsúfolva, de a lakáskérdés az őslakos németek elűzésével megoldható. Javasolta, hogy a 

telepesek vezetője (telepesgazda), csakis a szükséges szaktudással rendelkező, tapasztalt és 

kellő körültekintéssel kiválasztott gazda lehessen. Hangsúlyozta továbbá – bár Balfon ekkor 

már ez a helyzet állt fenn –, hogy a KFB elnökei és tagjai is csak magyarok lehessenek.1188  

Ezzel párhuzamosan a telepesekből álló balfi KFB is sürgette a németek ki-, illetve a 

magyar családok betelepítését. A telepesekből álló földigénylő bizottság minden bizonnyal 

már alig bírta kivárni az elűzetés végrehajtását, ezért már március folyamán „törvénytelen 
                                                 
1185 Uo. 35/1946. 
1186 A jelentést egyéb aspektusait még a disszertáció Sopront tárgyaló fejezetében. 
1187 SL XXIV.3. NH Sop.Ker. iratai. 1.d. Havi jelentés, 1946. április 4. 
1188 Uo. 106/1946. 
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úton birtokba vett élő és holt gazdasági felszerelést” az elűzendő őslakos németektől. Emiatt a 

kópházi rendőrparancsnokság vizsgálatot indított a balfi KFB ellen. A KFB ezért az NH 

Soproni Kerületének a segítségét kérte, hogy védje meg őket, illetve járjon közbe érdekükben 

a járási rendőrkapitányságon.1189 A Sopron környéki elűzetések gyakorlati végrehajtásának 

megindulása után Kóta Sándor, a balfi KFB elnöke, az NH SK-hoz 1946. április 6-án írt 

levelében követelte a „volksbund tagokból álló” községi elöljáróság feloszlatását, és 

magyarokból való újjá szervezését, mivel szerinte a német tagok „szabotázs szerű 

viselkedés[e] nagymértékben észlelhető”.1190 A községi autonómiát végül nem az NH, hanem 

az országos gyakorlatnak megfelelően a II. Kitelepítési Oszlop függesztette fel az elűzetés 

végrehajtásának időtartamára.  

A kitelepítés előszelét megérző németek a tavaszi munkálatokat érthető módon már 

nem minden esetben végezték el a jó gazda gondosságával és lelkiismeretességével. Erre a 

tényre az NH Telepítési Főosztálya központilag is felhívta a figyelmet az 1946. április 2-án 

kelt, valamennyi kirendeltségnek megküldött körlevelében.1191 Mindenesetre olyan 

dokumentumot, amely konkrétan a balfi németajkúak csökkenő munkakedvére utalt volna, 

nem találtunk a levéltári források között.  

A betelepítés körül legyeskedetek a saját érdekeiket érvényesíteni kívánó politikai 

pártok is. Így például az NPP Sopron megyei titkársága, amely – amint az ismeretes – az NH 

Északnyugat-magyarországi Kirendeltségével is szorosan együttműködött, 1946. április 23-án 

vaskos betelepítési „kívánságlistát” nyújtott be az NH Soproni Kerületéhez, amelyben 

tételesen felsorolta, hogy egyes párttagjaik melyik megyén belüli településről hová kívánnak 

Sopronba és környékére települni.1192 Balfra Bágyogszovátról, Bőből, Sopronnémetiből, 

Vadosfáról és Zsebeházáről költöztek volna szívesen az önként jelentkező telepesek.  

A német őslakosságot érintő elűzés végrehajtásának előkészítésével, majd 

megindulásával a betelepítések is új lendületet kaptak. „Balfról még nem vitték el a németeket, 

de az illetékesek már felhívták az idetelepítendőket, hogy családonként egy-egy férfit 

küldjenek el, hogy betelepítésüket elintézhessék” – jelentette már április végén a belső 

telepítéseket propagáló Új Sopron. A kommunista lap így folytatatta: „Balfra Kisfaludról 13, 

Sopronhorpácsból 8, Nemeskérről 6, Röjtökmuzsajról 4, Ebergőcről 2, Magyarkeresztúrról 

                                                 
1189 Uo. 84/1946. Az ügyről, vagyis hogy Kóta Sándor KFB elnök „egyes volkbundista egyénektől 14 db állatott 
igénybe vett és azokat a telepesek között kiosztotta”, a Megyei Földbirtokrendező Tanács már március 2-én 
tájékoztatta az NH-t. Lásd SL XXIV.201. Sopron MFH iratai. 26. d. 
1190 SL XXIV.3. NH Sop.Ker. iratai. 1. d. 114/1946. 
1191 Uo. 121/1946. 
1192 Uo. 164/1946. Az Országos Földbirtokrendező Tanács által a települni kívánók felülvizsgálatával megbízott 
Cserki Gyula ceruzával rá is írta a listára, hogy „nem a pártok telepítenek”. 
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13, Rábatamásiból 26, Farádról 9 család települ. A férfiaknak, akik a településüket elintézni 

indulnak a balfi földigénylő bizottsághoz, kétheti élelmet kell magukkal vinniük. A telepesek 

csak alapos kivizsgálás után foglalhatják el helyeiket, ami biztosíték arra, hogy ott meg is 

állják helyüket”.1193 Már ekkor látható volt, hogy a Dr. Soltész Jenő NH kirendeltség-vezető 

által 1945 nyarán vizionált kelet-magyarországi jászok, kunok, matyók és palócok 

betelepítése helyett, elsősorban a Sopron vármegyén belülről települőket preferálják az 

illetékes szervek és hatóságok.  

Annak ellenére, hogy az őslakos németek 1946. május 12-éig, illetve 14-éig még a 

faluban tartózkodtak, 1946. április végétől – május elejétől folyamatosan érkeztek Balfra a 

telepesek, elsősorban a megyén belüli községekből, de kisebb számban más helységekből is. 

Néhány példa arra, hogy miként zajlott a jelentkezők letelepítése és birtokba helyezése: 1946. 

április 26-án az NH SK engedélyezte, hogy az eredetileg Erdélyből menekült László István a 

Vas megyei Bükről Balfra települjön.1194 Május 14-én, tehát azon a napon, amikor a balfi 

németek nagyobbik csoportját is elszállították a fertőbozi vasútállomásról, Bajtai Károly, az 

NH SK vezetője Daróczi János telepes birtokba helyezésére, valamint ház és szőlő juttatására 

utasította a balfi KFB-t.1195 Két nappal később ismét NH Soproni Kerületének vezetősége 

szólította fel a balfi KFB-t, hogy a községben elkobzott házak egyikében helyezze el özv. 

Gaál Györgyné rábatamási telepest.1196 Május 17-én megint az NH SK szólította fel a helyi 

földigénylő bizottságot, hogy telepítse le Balogh János, Nagy Bálint és Bognár István 

rábatamási földműveseket, és juttasson részükre földet, szőlőt és házat.1197  

„A soproni ki- és betelepítés mellett folyamatban van a vidék rendezése is. 

Beszámoltunk arról, hogy Ágfalván, Bánfalván, Rákoson és Balfon befejezték a telepítést, 

ezekben a községekben már békésen végzik munkájukat a magyar gazdák” – írta a német 

őslakosság kényszerű kitelepítésének másnapján az Új Sopron, egyoldalúan idilli képet festve 

a sokszor bizony kaotikus körülmények között végbement tulajdonosváltásról.1198 Két héttel 

később a kisgazdák helyi lapja, a Soproni Újság is optimista hangvételű írásban számolt be a 

már részben lezajlott, illetve a még zajló ki- és betelepítési akcióról. „Részben Sopront 

megelőzve, majd Sopron után a környékbeli falvakban is végrehajtották a kitelepítést. A 

                                                 
1193 Új Sopron, 1946. április 26. Amint az a későbbiekben kiderült, az alaposnak mondott vizsgálat sem volt 
mindig elegendő biztosíték arra, hogy kiszűrjék az alkalmatlan telepeseket. Persze az is előfordulhatott, hogy a 
vizsgálat nem volt eléggé alapos. 
1194 SL XXIV.3. NH Sop.Ker. iratai. 1.d. 167/1946. 
1195 Uo. 389/1946. 
1196 „A végleges birtokbavaló (sic!) helyezés a Megyei Földbirtokrendező Tanács határozata alapján történik.” 
SL XXIV.201. Sopron MFH iratai. 64. d. 
1197 Uo. 
1198 „Befejezés előtt áll a sopronkörnyéki (sic!) falvakban a betelepítés.” Új Sopron, 1946. május 15. 
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kitelepítők munkája most megyeszerte befejeződött (…). Ezekben a falvakban is, miként 

Sopronban a kitelepítő bizottságok után megkezdették a betelepítést a betelepítő bizottságok. 

Ezek a bizottságok értesülésünk szerint jól működnek és a betelepített telepesek sok helyütt 

megkezdték már a munkát”. 1199 A valóság – amint azt látni fogjuk – ehhez képest korántsem 

volt ennyire idillikus. 

A csaknem 1.200 fő németet érintő elűzetést követően 1946 júniusáig a Balfon maradt 

kb. 60 mentesített német és 35 magyar származású őslakos mellé 536 személyt (telepes 

újgazdákat és családtagjaikat) telepítettek be, így a falu lakóinak száma akkor 637 fő volt.1200 

Felekezeti bontásban 412 római katolikus, 112 evangélikus, 104 református, 8 görög katolikus 

és 1 unitárius személy élt a községben 1946 derekán. A balfi telepfelügyelő, Sopronfalvi 

Rezső egy valószínűsíthetően 1946 második felében készített összeírásban 143 balfi telepest 

regisztrált.1201 Ezek között 3 volt a helyi telepes, 7 a szomszédos településekből érkezett (5 

Kópházáról, 2 Sopronból). A telepesek döntő hányada Sopron megye határain belül fekvő 

községekből jött a faluba. 30 család érkezett Rábatamásiból, 18 Kisfaludról, 11 Nemeskérről, 

9 Farádról, 7 Sopronhorpácsról, 6 Magyarkeresztúrról, 3-3 Barbacsról, Kapuvárról és Páliból, 

2-2 Bágyogszovátról, Cirákról és Süttörből, 1-1 pedig Babótról, Fertőszéplakról, Lövőről, 

Nagylózsról és Újkérről. A szomszédos Győr-Moson megyéből 1 (Győrből), illetve Vas 

megyéből 2 (Horvátzsidányból és Sárvárról) telepes család érkezett. A fővárosból szintén két 

család települt Balfra. Az Alföldről 23 családot telepítettek be a faluba Hajdúhadházáról, 1-1 

telepes család Soltvadkertről, illetve Szegedről érkezett a községbe. A határon túlról, 

Erdélyből 2 család települt be Balfra.  

Foglalkozásukat tekintve, a telepesek közül 75 volt földműves–napszámos, 18 

földműves, 13 gazdasági cseléd, 5 kertész, 4 gyári munkás, 3 szabó, 2-2 cipész, és 

villanyszerelő, illetve 1-1 uradalmi gazda, asztalos segéd, molnár segéd, pék, borbély, kocsi 

fényező, Hangya üzletvezető, kovács, illetve kovács segéd, bognár, háztartásbeli, 

operaénekes, kőműves, katona, tanító, kereskedő, szőlőmunkás, magántisztviselő, bádogos, 

szőlész–borász és kádár.  

Míg a helyi és a megyén belüli telepeseket a Népgondozó Hivatal (NH) Soproni 

Kerülete (SK), a balfi Községi Földigénylő Bizottság (KFB), illetve kisebb részben még 

                                                 
1199 Soproni Újság, 1946. május 29. 
1200 A Győri Püspökség adminisztrátora által 1946. június 25-én végzett vizitáció adatait lásd Nemzeti 
Emlékhely Állandó Kiállítás, Balf. 
1201 Lásd SL XXIV.202. Sopron Megyei Földhivatal Balfi Telepfelügyelőségének (a továbbiakban: SMFH BT) 
iratai. 1. d. Kimutatás a balfi telepesekről. A pontos dátum közelebbi megjelölése nélkül. A telepesek sokszor 
természetesen nem egyedül, hanem családjukkal (feleségükkel, gyermekeikkel) együtt érkeztek Balfra. Az 
összeírás alapján gyermekek száma jellemzően 2-6 fő között ingadozott. 
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annak idején a Hám Tibor főispán által létrehozott Telepítési Bizottság (TB) telepítette be, 

addig a 23 hajdúsági családot az NH Országos Központja irányította csoportosan Balfra, 

minden bizonnyal megszívlelve Dr. Soltész Jenő kirendeltségvezető korábbi, a tiszántúli 

magyarok betelepítésének szükségességére vonatkozó intelmeit. A többi megyéből, és 

országhatáron kívülről érkezett telepest is vagy a helyi KFB, vagy az NH SK, vagy még a TB 

helyezte el Balfon. Ők feltehetően a felsorolt szervek valamelyikénél közvetlenül jelentkező, 

egyéni be-, illetve letelepülők voltak. 

A frissen kitelepített őslakos németség helyét elfoglaló, magyarul beszélő, másképp 

öltözködő, eltérő mentalitású, alapvetően más szociokulturális háttérrel rendelkező telepesek 

tömeges megérkezése valósággal sokkolta a helyben maradt csekély számú német lakosságot. 

A rokonok, barátok, ismerősök elvesztése által okozott trauma hatása alatt lévő maroknyi 

németség a rapid módon és nagy dimenzióban végrehajtott, radikális népességcserét képtelen 

volt ilyen hirtelenséggel felfogni, illetve feldolgozni, ezért érthetően sokkos, kábult, zavart 

lelkiállapotban volt.1202 A különböző hátterű (etnikai) csoportok együttélése kezdetben nem is 

alakult konfliktus- és problémamentesen. A fő törésvonalak azonban nem pusztán, és nem is 

elsősorban a csekély számú német őslakosság és a betelepült magyarok, hanem a különböző 

helyekről származó, eltérő háttérrel rendelkező telepes csoportok között húzódtak. 

 

5.2.8.   A németek elűzésének és a magyar földigénylők betelepítésének közvetlen 
következményei Balfon 1946–1948 között 
 
A Balfra érkezett telepesek pontos számát, érkezésük, illetve távozásuk idejét, csak igen 

nehezen lehet meghatározni. Az átvizsgált, nem csekély mennyiségű iratanyagból ugyanis az 

derül ki nagyon egyértelműen és világosan, hogy a tárgyalt korszakban egy rendkívül 

erőteljes belső migráció volt a meghatározó tényező. A németség elűzetését követően a 

viszonyok még egyáltalán nem konszolidálódtak; Balf község társadalmára 1946 tavaszától 

egészen 1948 második feléig igen erőteljes mobilitás, folyamatos népességmozgás–

népességcsere volt jellemző.  

Ezeknek csak egy része volt az illetékes telepítési hatóságok által szervezett, irányított 

és végrehajtott népességmozgás. Nagyon sokszor találkozunk spontán módon végbement, 

illetve önhatalmúlag véghezvitt (ezért sok esetben jogszerűtlen) migrációs jelenségekkel. 

Ezek a nagyfokú népességváltozással járó folyamatok (ilyenek voltak például a telepesek 

                                                 
1202 „A szomszéd bácsi azt mondta nekem, amikor a kitelepítés előtti napon látta megérkezni a telepeseket a 
faluba: ’- Wohin mit der Welt?/ Was sind das für Menschen?!’ [- Atyaúristen?! Micsoda emberek ezek?!]” 
Krutzler János visszaemlékezése. 
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sokszor önkényes ide-, illetve hazatelepülése, a falun belüli mozgása, vagyis a lakóházak 

egymás közötti cserélgetése, vagy új ingatlanokba való beköltözése, bizonyos telepeseknek 

felülvizsgálatuk utáni hatósági kimozdítása, a kitelepített németek illegális visszaszivárgása 

stb.) gyakran már akkor átláthatatlanok voltak a telepítéseket végző szervek számára. Főleg az 

önhatalmúlag, vagy törvénytelenül végrehajtott akciók voltak – kellő dokumentáció híján – 

követhetetlenek a hatóságok számára.  

A telepítési akció sokszor kaotikus jellegét csak fokozta, ha annak egy-egy mozzanata 

során az abban résztevő felek (például a telepítési szervek és a politikai pártok) között 

érdekellentét merült fel. A komplex és szerteágazó folyamat – amint arról már szóltunk – 

nagyon sokszor csak igen hiányosan dokumentált, ezért az a rendelkezésre álló források 

segítségével utólag minden mozzanatában nem, csupán fő vonalaiban rekonstruálható. Az 

ebben az időszakban készített különböző névjegyzékek és összeírások is csak egy 

pillanatfelvételt rögzítenek. A helyi társadalom, a lakosság ugyanis állandó mozgásban volt. 

Könnyen megeshetett, hogy azon telepesek közül, akik egy adott napon elkészített listán még 

balfiként szerepeltek, néhányan másnap már egy másik faluba álltak tovább, esetleg 

visszaköltöztek eredeti lakóhelyükre, hogy aztán az ő helyüket megint mások foglalják el.  

Ugyanígy az összeírt visszamaradott németek listája sem tekinthető minden esetben a 

valóságot híven tükröző, teljes lajstromnak. A Németországból visszaszökött és illegálisan az 

országban tartózkodók ugyanis aligha tolongtak, hogy számba vegyék őket a különböző 

összeírások során. Az is előfordult, hogy sokan ideiglenesen más községekben húzták meg 

magukat ismerőseiknél, hogy aztán a veszély elmúltával térjenek vissza Balfra. Röviden 

tehát: a vizsgált korszak lényege és legjellemzőbb momentuma éppen a különböző jellegű, 

erőteljes migrációs folyamatokra visszavezethető állandó népességcsere, a falu lakosságának 

állandó cserélődése, a helyi társadalom összetételének folyamatos változása volt.  

Az 1946 áprilisában–májusában Balfra települt újgazdák igyekeztek befolyásos 

pozícióhoz jutni a falu életét meghatározó, legfőbb döntéshozó szervekben. Az egyik ilyen a 

telepítés folyamatára komoly ráhatással rendelkező KFB volt. 1946. május 29-ikén a kópházi 

körjegyző jelenlétében újjáalakult a balfi KFB. Új elnöke a legnagyobb, ezért a faluban a 

legerősebb érdekérvényesítési potenciállal rendelkező rábatamási telepes csoport egyik 

meghatározó személyisége, a korábban Balfon mint nyilas zsidóőr szolgálatot tevő1203 

Horváth Vince (MKP) lett.1204 Az új KFB az elnökön kívül még 10 rendes és 2 póttagból állt, 

akik zömében az újonnan érkezett telepesek közül kerültek ki. Azonban ez a KFB is 

                                                 
1203 Kassai Róbert szóbeli közlése. 
1204 SL XVII.501. Sopron MFT iratai. 1. d. 
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csakhamar átalakult. 1946. július 14-én már a balfi származású Hollós Henrik tette az esküt, 

mint a balfi KFB új elnöke a Dávid József vezette helyi Nemzeti Bizottság (NB) előtt.1205 A 

korábbi KFB tagok közül öten folyatták munkájukat az immáron 18 fősre bővült 

bizottságban, és egyszerű KFB-taggá vált a korábbi elnök Horváth Vince is.  

A források szerint nem pusztán a KFB elnökei és tagjainak szakmai felkészültsége – 

vagyis a földreformrendelet és annak végrehajtáshoz kapcsolódó jogszabályok pontos ismerte 

– hagyott kívánnivalót maga után, hanem az is, hogy gyakran visszaéltek pozíciójukkal, vélt 

vagy valós hatalmi helyzetükkel. Erre példa, amikor 1946. július 9-én a Megyei Földhivatal 

(MFH) Telepítési Osztályán a balfi telepesek panaszt tettek a helyi KFB által elkövetett 

visszaélések miatt.1206 Német József, 1946 áprilisában Babótról jött telepes többek között 

előadta, hogy a németek által visszahagyott, összegyűjtött terményből nem kapott semmit. 

Ellenben a „mostani KFB tagok a még be nem telepített lakások kulcsát maguknál tartották, s 

ezeket a lakásokat felnyitogatták, s belőlük a bútort elvitték”. A számára kiutalt lakást a mai 

napig nem tudta elfoglalni, mert laknak benne (jelesül Dávid József MKP-tag, a helyi NB 

vezetője). Ezenkívül Németh lovát a rábatamási telepesek elvitték takarmányt hordani , és 

azóta sem kapta vissza. Azt is kifogásolta, hogy a „földosztás sem történt igazságosan, mert a 

nagycsaládosoknak adták a legrosszabban termő földeket”. Rózsa Pál hajdúhadházi telepes 

azért tett panaszt, mert nagycsaládos létére csak igen kicsiny házat és portát, valamint rossz 

minőségű termőföldet kapott, így nem látja biztosítottnak családja megélhetését. Az MFH 

Telepítési Osztályának vezetője az esetek kivizsgálására utasította a telepfelügyelőt. 

Könnyen elképzelhető, hogy a feltárt visszásságok miatt alakították újjá a KFB-t 1946. 

július 14-én. Ugyanakkor a Hollós Henrik-féle KFB sem folytatott makulátlan tevékenységet. 

Amellett, hogy az 1946. augusztus 23-án Balfon megtartott telepes-felülvizsgálatot követően 

Hollóst „Volksbund leszármazott mivolta miatt”1207 juttatásából kimozdították, a rendőrség 

lopás vétsége miatt eljárást is indított ellene, melynek következtében a soproni járásbíróság 

1947. szeptember 18-án tárgyalásra idézte be november 4-ére.1208 Hollós ugyanis több 

dologgal nem tudott elszámolni: 1947. november 20-án Sopronfalvi telepfelügyelő számon 

kérte rajta például a neki juttatott gazdasági épület engedély nélküli lebontását, az abból 

                                                 
1205 Uo. 
1206 SL XXIV.201. Sopron MFH iratai. 64. d. 
1207 Uo. 94. d. Kiderült ugyanis, hogy a magyarosított családnévvel rendelkező Hollós Henrik édesapja, Hachbolt 
János a szomszédos Harkán vezető szerepet vitt a Volksbundban. 
1208 Uo. 26. d. 
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származó bontási anyagot, 3 db varrógépet, az evangélikus egyház pincéjéből eltűnt 

borszivattyút és tömlőt, a községi posta kútházát, valamint 10 db tehenet.1209  

A balfi telepesek döntő többsége egyszerű földműves–napszámos, mezőgazdasági 

munkás és gazdasági cseléd, kisebb részben iparos volt. A korábbi agrárproletárokból – akik 

1945 előtt az önálló gazdálkodás terén tapasztalatokkal nem rendelkeztek, korábban állandó 

irányítás és ellenőrzés mellett, gyámkodó hatalom alatt és szoros patriarchális függésben  

végezték munkájukat1210 – a földreform csinált birtokos parasztot. Emiatt idő kellett nekik, 

amíg elsajátították a tradicionális balfi termelési módszereket és a tulajdonosi szemléletet, 

alkalmazkodtak a helyi viszonyokhoz és munkakultúrához, megtanulták az eredményes 

tervezés és gazdálkodás alapjait. Mindemellett a rendezetlen tulajdonviszonyok, a ki- és 

betelepítések körüli bizonytalanságok, az alacsony vagyonbiztonság mind lassítóan hatott az 

amúgy sem gyors tanulási–alkalmazkodási folyamatra. Sokan valóban törekedtek arra, hogy 

szorgalmasak és igyekvők legyenek; megbecsülték a részükre jutatott ingó és ingatlan 

vagyont. Viszont voltak a telepesek között szép számmal olyanok is, akiket csak a rövid távú 

anyagi haszonszerzés, a juttatott német vagyon sáskajárás-szerű felélése, a szerencsevadászat 

motivált.1211  

Több telepes hozzáállására, munkamoráljára a község életében meghatározó 

jelentőségű szőlészet–borászat sem volt jó hatással. Sopronfalvi Rezső telepfelügyelő már egy 

1946 augusztusában kelt jelentésben figyelmeztett, hogy bár „Balfon a telepesek jól 

mozognak, itt félő, hogy egyeseket a bor meg fog bolondítani”.1212 Ezek a félemek valóban 

beigazolódtak. „A borgazdaság szintén nagy kísértést rejtett magában az új hívekre nézve, 

mert eddig anyagiak híján szinte nem is ismerték a bort, most pedig pincéjük (…) sokáig telve 

volt. Voltak olyanok, akik áldozatul estek az italnak, munkájukat elhanyagolták, s ma már 

nem tudnak szabadulni a szenvedélyük rabságából. Legnagyobb része sokgyermekes család. A 

gazdálkodást, a szöllőmunkát (sic!) most kellett volna elsajátítaniok (sic!), s e helyett 

                                                 
1209 SL XVII.5. BNB iratai. 
1210 Vö. Gyáni – Kövér 2003. 322-336. 
1211 Az „új hívek cselédsorból kerültek ki, (…) maguk is a kezdet sok nehézségével küzdenek. Meggyökeresedni 
sokan nem tudnak. (…) A telepes hívek sokáig nem tudtak beilleszkedni új helyzetükbe, lelkileg nehéz volt 
elviselniük annak tudatát, hogy miattuk szenvedtek, és ők másoktól elvett javakban dúskálhatnak. Sokan 
igazságtalannak tartották azt az állapotot, hogy olyan vagyon jusson osztályrészükül, melyért nem dolgoztak 
meg. Nagy kísértés volt számukra, hogy jó ideig élhettek a készből, anélkül, hogy dolgozniuk kellett volna, mikor 
ez elfogyott kezdették eladogatni a reájuk bízott földalapi tulajdonokat is. (…) Az elhagyott holmi leltározásánál 
sokan hűtlenül jártak el, harácsoltak, aki többet harácsolt, irigykedett a másikra, feljelentette, vagy feljelentéssel 
fenyegetőzik ma is” – jellemezte a telepeseket a kortárs Ferdinánd István evangélikus lelkész. Ferdinánd. SEL 
Kézirat 18. 
1212 SL XXIV.202. SMFH BT iratai. 1. d. 
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gyermekeikre bízva a munkát, napokon keresztül egymás pincéjében dorbézoltak vagy 

aludtak” – jellemezte az állapotokat az evangélikus lelkész.1213  

A helyi viszonyokhoz alkalmazkodni képtelenek közül többen önként elhagyták a 

juttatott telephelyet és tovább álltak, vagy visszaköltöztek eredeti lakóhelyükre. Másokat 

viszont a telepítő szervek mozdítottak ki, olykor hatósági kényszerrel. „Amikor a hatóság 

kemény kézzel avatkozott be életükbe, méltatlankodtak és a visszatelepülés gondolatával 

foglalkoztak. Sokan el is mentek régi helyükre vissza, sokan pedig még ma is visszasírják régi 

állapotukat, de már vissza nem mehetnek, mert nem tudják megfizetni azt a magas használati 

díjat, melyet visszatelepülésük esetén a telepes vagyonhasználatért fizetni kellene” – adta a 

helyzet reális értékelését Ferdinánd István.1214  

A lelkész korrajzát a visszaemlékezők és a levéltári források is megerősítik. „A 

legtöbben, akik jöttek telepesek, semmijük sem volt. Uradalmi alkalmazottak voltak, saját 

gazdaságuk korábban nem volt” – mondja egy szemtanú.1215 „1945/46-ban itt teljesen 

tönkrement minden. (…) A telepesek – a Hajdúságból kerültek ide sokan, legtöbben a 

Rábaközből, konkrétan Rábatamásiból – nem ezzel foglalkoztak, nem értettek hozzá, azt 

mondják, hogy az első években dróttal kötözték a szőlőt. Elkezdtek gabonát termelni, de itt a 

Fertő partján ezek a szikes területek abszolút alkalmatlanok ilyesmire” – erősíti meg szavait 

egy másik visszaemlékező.1216 „A telepesek is cserélődtek. Kezdetben egy csomó alföldi 

ember jött ide. Ezek az itteni gazdálkodáshoz nem értettek. Befeküdtek az árokba, pipáztak, 

aztán legeltették az állatokat. Nem tetszett nekik itt; az első év jó volt, amikor még a németek 

szüretét leszedték, megitták az összes bort, éjjel-nappal berúgtak, aztán elvonultak haza az 

Alföldre. Alig maradt egy-kettő” – jellemzi az NH központ által telepített hajdúságiak 

mentalitását egy kortárs.1217  

Pedig nem volt feltétlenül törvényszerű, hogy így alakuljanak a dolgok. A telepítő 

szervek és hatóságok számos tanfolyamot, szakmai továbbképzést szerveztek a telepesek 

részére, hogy ezáltal is megalapozzák, meggyorsítsák a helyi munkamorálhoz és termelési 

kultúrához való alkalmazkodást. A Népgondozó Hivatal (NH) 1946. február 12-ére például 

helyszíni, gyakorlati foglalkozással egybekötött szőlészeti–borászati oktatást szervezett a 

telepesek számára.1218 A kerületi háziipari felügyelőség a NH-on keresztül kukoricacsuhé- és 

                                                 
1213 Ferdinánd. SEL Kézirat 18. 
1214 Uo. 
1215 Baader Erik visszaemlékezése. 
1216 Kassai Róbert szóbeli közlése. 
1217 Krutzler János visszaemlékezése. 
1218 SL XXIV.3. NH Sop.Ker. iratai. 1. d.  
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kákafonó háziipari tanfolyam megtartását tervezte Balfon 1946 júliusában.1219 A 

telepfelügyelő 1947–48 telén egy újabb szőlész–borász tanfolyamot szervezett Pettenkoffer 

László kerületi szőlészeti és borászati felügyelő vezetésével.1220 A dokumentumok viszont 

arról tanúskodnak, hogy ezekre a szakmai továbbképzésekre vagy egyáltalán nem volt igény, 

vagy csak igen gyér volt az érdeklődő résztvevők száma.1221  

A telepesek a kitelepített németek teljes ingó és ingatlanvagyonát is megkapták. Erről 

tanúskodik a számos, ingatlanra, állatra, hordóra, bútorra, gabonára, szőlőre stb. vonatkozó 

juttattatási ív.1222 Ennek ellenére sokan nem tudtak, vagy esetleg nem is akartak 

megkapaszkodni és gyökeret ereszteni Balfon. A hajdúságiak, akik korábban 

birkatenyésztéssel foglalkoztak, egyáltalán nem találták fel magukat az új viszonyok 

között.1223 A 23 Balfra telepített hajdúhadházi család közül 10 már 1946. november 4-én 

kérvényezte a Megyei Földbirtokrendező Tanácstól (MFT), hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy 

visszatelepülhessenek volt lakóhelyükre.1224 1946 decemberében a tíz család a saját költségén 

önként vissza is települt.1225 Őket fokozatosan követték a többiek is. Ez önmagában nem is 

lett volna probléma, viszont jogtalanul boroshordókat is vittek magukkal (feltételezhetően 

nem üresen). Emiatt a Sopron Megyei Földhivatal (MFH) 1947. július 22-én a hajdúhadházi 

főjegyző útján felszólította őket a hordók visszajuttatására, ellenkező esetben bűnvádi eljárás 

kezdeményezését helyezve kilátásba.1226 Mivel ez nem történt meg, az ügy 1948 júniusában a 

debreceni törvényszéken folytatódott, ahol az egykori balfi telepeseknek sikkasztás bűntette 

miatt kellett felelniük.1227  

„Bizony sokan csak azért jöttek és addig voltak itt, amíg volt mit ellopni és kifosztani” 

– mondja egy visszaemlékező.1228 A dokumentumok szerint valóban tartózkodott a faluban 

„telepes” jogcímen néhány olyan személy – köztük 1-2 igen destruktív és antiszociális elem –, 

akiknek balfi tartózkodását kizárólag a rövid távú anyagi haszonszerzés motiválta. Ezek 

gátlástalanul kihasználták a telepítési akció zavaros, kaotikus jellegét és a kusza tulajdonjogi 

                                                 
1219 SL XXIV.201. Sopron MFH iratai. 64. d. 
1220 SL XXIV.202. SMFH BT iratai. 1. d. 
1221 Előfordult, hogy a távolabbról érkezett előadót csupán a szállásadó gazdája és annak neje hallgatta meg – 
nyilván ők is csak udvariasságból. Pettenkoffer 1948 januárjában pedig arra kérte Sopronfalvi Rezső 
telepfelügyelőt, hogy segítsen neki abban, hogy a fertőrákosi, illetve a fertőbozi szőlész–borász tanfolyam 
„sikeresebb legyen mint a balfi”. 
1222 SL XXIV.202. SMFH BT iratai. 1. és 2. d., SL XXIV.201. Sopron MFH iratai. 100., 111., 122. és 198. d. 
1223 Kassai Róbert visszaemlékezése. 
1224 SL XXIV.202. SMFH BT iratai. 1. d. 
1225 Uo. Telepfelügyelői jelentés, 1946. december 13. 
1226 SL XXIV.201. Sopron MFH iratai. 94. d. 
1227 Uo. 26.d. A tárgyalásra Balf községi elöljáróságát is a beidézték, az viszont anyagi fedezet hiányában nem 
tudta vállalni a hosszú és költséges utazást, ezért kérelmezte, hogy őket Sopronban hallgassák ki. 
1228 Kassai Róbert visszaemlékezése. 
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viszonyokat alantas céljaik megvalósítására. Emellett azoknak a híreknek is lehetett némi 

alapjuk, hogy sok község arra használta fel a földreformhoz kapcsolódó belső migrációt, hogy 

a telepítésekkel megszabaduljon saját megbízhatatlan, lumpen elemeitől.1229  

A Megyei Földhivatal (MFH) Telepítési Osztályának egy 1946. október 1-jén kelt 

jelentése például megemlítette, hogy Nagy Lajos farádi származású balfi telepest a KFB 

vissza szeretné telepíteni, mert több ízben követett el lopásokat.1230 Egy 1947-es felülvizsgálat 

16 balfi telepes esetében állapított meg különböző szabálytalanságokat.1231 Például Halász 

János eladott, Szita István pedig levágott egy tehenet, de annak árával egyikük sem számolt 

el. Gál Antal telepítési engedély nélkül tartózkodott Balfon, „összeférhetetlen, szidta a 

hivatalt, engem csirkefogónak nevezett” – jelentette a telepfelügyelő. Bai József nem művelte 

rendszeresen földjeit, azon felül „részeges” életmódot folytatott. Szatmári László, Geszler 

János és Lukács István szintén nem feleltek meg telepesnek, mivel földjeiket elhanyagolták. 

A sort még lehetne folytatni.  

A Csehszlovákiából áttelepítendő magyarok számára a potenciális telephelyeket 

felkutató Magyar Áttelepülési Kormánybiztosság (MÁK) 1947. január 17-én 8 balfi telepes 

juttatásának megvonását illetve kimozdítását javasolta.1232 Így például a már korábban is 

említett Nagy Lajosét, aki „egy helybeli volksbund vezető lányát vette el, aki maga is 

volksbund tag volt és volksbundvezetőnő. (…) A nevezett a F. A. [Földalap – G. G.] tulajdonát 

képező ingóságokat kilopkodta a községből. Ellene jelenleg bűnvádi eljárás van”. Továbbá 

Végh Gáborét, aki „közmegbotránkozást kiváltó családi életet él, állandó lumpolás jellemzi, a 

rendőrség kötelékéből mint megbízhatatlan egyént elbocsátották”. A már fentebb említett Bai 

Józsefét is, aki „az OFT [Országos Földbirtokrendező Tanács – G. G.] telepítési osztályát 

félrevezetve került telepesnek, ugyanis legényember létére családos embernek adta ki magát 

és utazás alatt szedett fel magának asszonyt a menhelyből pedig 4 gyermeket. A földjeit nem 

művelte, iszákos munkakerülő magatartásával a telepesek hírnevét rongálta”. Vagy éppen 

Kiss Gyuláét, aki „több esetben lopáson tetten értek, állandóan mulat és áldatlan családi 

életet él. Földjeit nem műveli”.  

Az alkalmatlannak bizonyuló telepesek között nő is akadt. Például özv. Gál Gyuláné, 

aki mint „özvegyasszony megbotránkozató erkölcstelen életet él. Négy leánygyermeke fertőző 

nemi bajjal veszélyezteti a község közegészségét. Földjeit nem műveli”. A balfi Termelési 

Bizottság 1947. november 24-én azt állapította meg a „kétesnek vélt” Szabó Sándor telepesről, 
                                                 
1229 Soproni Újság, 1945. október 16. 
1230 SL XXIV.202. SMFH BT iratai. 1.d. 
1231 Uo. 160/1947. 
1232 SL XXIV.201. Sopron MFH iratai. 100. d. 
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hogy „takarmányát már eladta, (…) földjei teljesen munkálatlanok”.1233 Némely „telepes” 

egyszerűen lebontotta a számára lakóhelyül kijelölt, vagy egy, a községben üresen álló házat, 

az építőanyagot pedig eladta.1234 Sopronfalvi Rezső telepfelügyelő 1947 december 18-án 

megállapította, hogy a „falu végén két rom épület van, melynek anyagát állandóan lopják”.1235  

A minden szempontból alkalmatlannak bizonyult telepesek kimozdítása ugyanakkor 

korántsem volt egyszerű. Sok telepes létesített ugyanis MKP-tagságot, és a Kommunista Párt 

pedig általában még akkor is megvédte a tagjait, ha azok sem emberileg, sem szakmailag nem 

feleltek meg az újgazdákkal szemben jogosan támasztott elvárásoknak. Egy ilyen kirívó eset 

történt meg Balfon 1947 szeptemberében. Szeptember 8-án Sopronfalvi Rezső telepfelügyelő, 

az UFOSZ,1236 a községi elöljáróság, valamint a Nemzeti Bizottság (NB) közös ülésen 

vitatták meg, hogy kik azok, akik nem alkalmasak telepeseknek. A megbeszélésen végül 32 

(!) családot javasoltak a juttatásukból történő kimozdításra és visszatelepítésre.  

A megbeszélés után, az ott megtárgyaltakat azonban valamelyik jelenlévő, erősen 

kiszínezve kikotyogta. Ezt követően pedig futótűzként terjedt a faluban a hír, hogy az 

érintetteket még aznap éjjel teherautóval fogják elszállítani Oroszországba, a tulajdonukat 

pedig az itthon maradók között osztják szét. A forrongó indulatokat csak fokozta a Sopron 

járási MKP titkár jelenlétében megtartott „nagyon viharos” politikai gyűlés, ahol még 

„szurkálás is volt”. Ezen ugyanis Rózsa József, az MKP helyi titkára – egyben a balfi NB 

elnöke – kijelentette, hogy a telepesek „deportálásáról” szóló információ magától a 

telepfelügyelőtől ered. Erre a feltüzelt tömeg a jelentés szerint azt kiabálta: „- Halál rá!”  

Az elkeseredett Sopronfalvi Rezső telepfelügyelő erre szeptember 19-én fegyelmi 

vizsgálat megindítását kérte maga ellen munkaadójától, a Megyei Földhivataltól, majd a 

következő sorokat vetette papírra. „Több rendeletben le van fektetve, hogy a meg nem felelő 

telepeseket fel kell jelenteni és azokat a vissza telepítésre kell javasolni. Azok, akik a földjüket 

és szőlőjüket nem munkálták meg rendesen és a F. A. [Földalap – G. G.] tulajdonát jogtalanul 

elherdálták, ezeket írták össze. Nézetem szerint a fent nevezett bizottságok jogosan jártak el 

(…). Nagyon sok telepes van, aki a követelményeknek nem felel meg. És ezek azok, akik fel 

vannak háborodva, és igazságtalanságnak tartják ezt rájuk nézve, pedig én úgy gondolom, 

hogy állami érdek, hogy a földek rendesen legyenek megmunkálva, és a több termelés 

                                                 
1233 SL XVII.5. BNB iratai. 
1234 BArch Ost-Dok. 17/35, Pag. 5. 
1235 SL XXIV.202. SMFH BT iratai. 1.d. 478/1947. 
1236 Az 1947-ben életre hívott, a KFB-k mintegy utódszervezeteként funkcionáló, erős kommunista befolyás alatt 
álló Újgazdák és Földhözjuttatottak Országos Szövetsége (UFOSZ) a községe telepes újgazdáit tömörítő 
szervezet volt. 



 303 

elkezdődjön”.1237 Szavai komoly tanulsággal szolgálnak. Egy – meglepő módon iktatott – 

magánlevelében Sopronfalvi még azt is leírta, hogy „az MKP megtiltotta, hogy kommunista 

családokat ajánljanak a vissza településre (sic!)”.1238  

A szakmai szempontokat érvényesíteni akaró telepfelügyelőnek azonban nem csupán a 

Kommunista Párttal, hanem a balfi telepesek körében ugyancsak népszerű Nemzeti 

Parasztpárttal (NPP) is meggyűlt a baja. Az NPP megyei titkára, Dr. Pálffy Miklós 1947 

nyarán ugyanis egyrészt azzal vádolta meg Sopronfalvit, hogy „sváb”1239 (!), valamint 

feljelentette őt az Országos Földbirtokrendező Tanácsnál (OFT), mert 27 illegálisan, illetve 

formailag szabálytalanul települt család ügye közül csupán annak a négynek a helyzete került 

rendezésre, „amelyeket az MKP protezsált, köztük a rábatamási volt nyilas pénztáros (…) 

fiának, és az Operaházból nyilas párttagsága miatt kizárt és nem igazolt volt kóristának 

Jászay Andrásnak”.1240 Pálffy az OFT elnökéhez írt levelében kifejtette, hogy pártjának 

„szégyenkeznie kell a miatt, hogy átvedlett nyilasok ügye rendeződik csak azért, mert MKP 

tagok; a többiek, akiknek semmi sincs a fülük mögött, csupán jóhiszeműségüknek áldozatai, 

bizonytalanságban maradnak, mert a Nemzeti Parasztpárt tagjai, mivel parasztok”.1241  

A szabálytalanul települt balfi telepes családok ügyével az MKP helyi lapja is 

foglalkozott, és jellemző módón a szakhatóságokat okolta a kialakult helyzetért. „Immár több 

mint egy esztendeje, hogy az első telepesek megérkeztek Sopronba és környékére, sajnos 

azonban a telepítés körüli kezdeti és azóta elkövetett hibák súlyosan éreztetik hatásukat, a 

községekben erőszakoskodó telepesgazdák, izgága rétegek, a földrendező szervek huzavonája 

miatt állandó a tulajdonbizonytalanság.1242 Balfon minden jogos indoklás nélkül 27 

telepescsaládot akarnak azon a címen kimozdítani, hogy későn jöttek. (…) Ezeknek az 

állapotoknak mielőbb véget kell vetni, mert nemcsak a telepesek, hanem a mezőgazdasági 

termelés szenvedi ennek a kárát. Teremtsenek végre nyugalmat a telepesfalvakban, töröljék el 

a kimozdítási határozatokat, egyes indokolt eseteket kivéve, sürgősen adják oda minden 

                                                 
1237 SL XXIV.202. SMFH BT iratai. 1. d. 356/1947. és 358/1947. 
1238 Uo. 347/1947. 
1239 Sopronfalvi „Seltenhofer”-ből magyarosított. 
1240 Nem tudni, hogy Pálffy Miklós levelének volt-e köze Jászai (a sajtóban „i”-vel írták a nevét) 
lelepleződéséhez, mindenesetre az MKP lapja néhány hónappal később arról számolt be a címlapon, hogy 
„Elfogták Balf-fürdőn Jászait az Operaház nyilas rémét”. A cikk arról írt, hogy „felismerték és elfogták Jászai 
Andrást, a nyilas Operaház volt vezetőjét, aki annak idején a baloldali művészeket és alkalmazottakat kitette az 
Operaházból s a nyilas uralom bukása után arra kényszerítette az opraházi személyzetet, hogy kövessék e 
menekülő nyilas kormányt Nyugatra. Ő maga hat láda értékes anyaggal távozott vezére ée eszményképe, Szálasi 
után Nyugatra, akinek tiszteletére egyébként a híres ’Ébredj magyar’ című Szálasi-indulót is szerezte”. 
Sopronmegye, 1948. március 4. Jászai András, aki Jászai Mari unokaöccse volt, mindennek ellenére haláláig 
Balfon élt, ahol a továbbiakban tanítóként dolgozott és a helyi színjátszókört is vezette. Kassai Róbert közlése. 
1241 SL XXIV.201. Sopron MFH iratai. 94. d. Jászai András ügyének dokumentumait lásd uo. 
1242 Kiemelés itt és a továbbiakban az eredeti dokumentum szerint. 
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újbirtokos kezébe házáról és földjéről a telekkönyvi kivonatot, mert ha a jelenlegi állapotok 

továbbra sem változnak meg, elpusztul Sopron környékének magas nívójú mezőgazdasági 

kultúrája.” – írta a kommunista lap.1243 „Megfeledkezve,” vagy inkább tudatosan hallgatva 

arról, hogy Sopron és környéke mezőgazdaságának színvonalát nem az „erőszakoskodó, 

izgága telepesgazdák, telepfelügyelők”, hanem éppenséggel a lap és az MKP által védett, 

minden szempontból alkalmatlan telepesek fenyegették. Bár Sopronfalvi tisztázta magát a 

vádpontok alól – és éppen a fentebb ismertetett eset mutatta azt, hogy a telepfelügyelő 

munkája során egyáltalán nem az MKP bábjaként járt el –, az ügy jól példázza, hogy a 

partikuláris érdekek keresztmetszetében mekkora nehézségekbe ütközött a szakmai 

szempontok érvényesítése a telepítési akció során. 

A balfi telepesek egy része szakmai dilettantizmusának, illetve jellembeli 

hiányosságainak következményeit az egész község gazdasági élete szenvedte meg. Jól tükrözi 

a helyzetet az evangélikus lelkész fentebb ismertetett helyzetelemzése, de a telepfelügyelői 

jelentések is bőven szolgálnak erre vonatkozó adalékkal. 1946 még viszonylag jó gazdasági 

évnek számított, hiszen a májusban kitelepített németek az addig esedékes munkákat 

elvégezték a szőlőkben és a földeken. Így – némi túlzással – a megérkező telepeseknek szó 

szerint csupán a „gyümölcsöt kellett leszakítaniuk,” csak be kellett takarítaniuk, le kellett 

aratniuk a termést.  

Balf híres szőlő- és borkultúrájában a német gazdák kényszerű kitelepítésének 

következtében komoly károk keletkeztek. Nem csupán a szőlőhöz, borhoz értő, e téren több 

generációnyi ismertetet felhalmozó német őslakosokat telepítették ki, hanem az elűzetés során 

– még az akció végrehajtása előtt – a telepesekből álló KFB által összegyűjtött, mintegy 237 

hl bor, boroshordókkal együtt szőrén-szálán eltűnt a községből. A bor, de főleg a hordók 

Balfról történt elszállítása az őszi szüret előtt komoly gondot okozott. 1946 októberére csupán 

45 hektónyi hordókapacitást sikerült visszaszerezni a soproni KFB-től, ami olyan kevésnek 

bizonyult, hogy emiatt a szüretet is félbe kellett hagyni.1244 Az elszállított balfi bor sorsát 

sohasem sikerült megnyugtatóan és teljes mértékben tisztázni.1245 

                                                 
1243 Sopronmegye, 1947. július 26. 
1244 SL XXIV.202. SMFH BT iratai. 1. d. „Balfon sürgősen szükség volna az elvitt hordókra, félő, hogy nem lesz 
elég a hordó és így a szüretet félbe kell majd hagyni, ami nagy kárt jelentene úgy az országra, mint a 
telepesekre” – figyelmeztett idejekorán – mindhiába – a telepfelügyelő. 
1245 Egy 1947 első felében a Sopron Megyei Földhivatal által lefolytatott vizsgálat csupán annyit állapított meg, 
hogy a kitelepítendőktől begyűjtött bort 1946 májusában „a kitelepítési kormánybiztos mellé beosztott és a 
Földművelésügyi Miniszter Úr kiküldöttje Nemestóti állami jószágigazgató vette át az akkor KFB-től, amelynek 
egy részét a soproni állami pusztára szállították, melyből 15 hl-t a hegykői korcsmabirtokosság vett át, melynek 
árát a Földhivatalnak befizette”. A fennmaradó 222 hl bor sorsára vonatozóan a hivatalos vizsgálat sohasem 
derített fényt, a vörösbor a hordókkal együtt „nyomtalanul” eltűnt. SL XXIV.201. Sopron MFH iratai. 94. d. 
„Fertőszentmiklósiak is mesélték, hogy annak idején Balfról mennyi hordóhoz jutottak” – mondja Kassai Róbert. 
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Már a Sopron járási UFOSZ alakuló „kongresszusán”, 1946. június 28-án, a balfi 

telepeseket képviselő Horváth Vince balfi KFB-elnök, előadta azon kérést, hogy „a telepes 

községek, ahol gabona igen kevés terem és különösen az idei gazdasági évben a 

beszolgáltatás után sem fejadag, sem vetőmag nem marad, a terménybeszolgáltatást szőlővel 

és borral is teljesíthessék”. Kitért arra – a fentebb már ismertetett – problémára is, hogy 

Balfon „a szüret munkáját viszont a hordóhiány veszélyezteti”.1246 Sopronfalvi Rezső 

telepfelügyelő már augusztus 15-én jelezte a Megyei Földhivatalnak, hogy Balfon a szántási 

munkálatok lassan haladnak, és már akkor előrevetítette, hogy a burgonya és a kukorica 

termés gyenge, a szőlő termés jó közepes lesz.1247  

Hasonló gondokról számolt be a telepfelügyelő 1946. szeptember 9-ei jelentése is, 

amelyben arra kérte a Közellátási Főfelügyelőséget, hogy Balf (valamint Fertőrákos és 

Fertőboz) telepes község „beszolgáltatási kötelezettségét töröljék, mert a termés olyan rossz 

volt, hogy még a fejadagjuk sem lesz meg a telepeseknek. Ugyan ilyen értelemben kérem az 

adógabona leadásának elengedése végett (…) a lépéseket megtenni, mert ezt sem tudják 

teljesíteni”.1248 Noha az 1947-es telepfelügyelő jelentések arról tanúskodnak,1249 hogy a 

telepesek nagyobbik hányada próbált racionálisan gazdálkodni, és ténylegesen a számára 

juttatott föld és szőlő megművelésével foglalkozott, ám a szintén számos telepes által 

képviselt restség és hozzá nem értés megbosszulta magát.  

A szomorú valóságot az sem tudta elfedni, hogy a baloldali sajtó – amely az általa 

erősen forszírozott földreformot és a telepítési akciót mindenáron sikertörténetként kívánta 

bemutatni – propagandisztikus hangvételű írásaiban ezzel ellentétes tartalmú cikkeket közölt: 

„Balfon az új telepesek halászattal és nádvágással is foglalkoznak. A halászatban nagyobb 

eredményeket értek el és ennek következtében sok hal kerül a városba”.1250 Ez mindenképpen 

értékelendő próbálkozás volt, ám mivel a szőlészethez és a borkészítéshez sokan továbbra 

sem értettek – különösen, hogy az ilyen képzést nyújtó szaktanfolyamok látogatottsága is 

meglehetősen gyér volt – a telepfelügyelő még 1947. augusztus végén is arról panaszkodott, 

hogy egyes telepesek a szőlőt lábon – vagyis a tőkén lógó fürtöket – eladják.1251 Emellett 

Balfon közellátási problémák is felléptek, hiszen alapélelmiszerekből is komoly hiány volt. A 

                                                                                                                                                         
Kevés kétségünk lehet a tekintetben, hogy „egyesek” minden bizonnyal „jól jártak” a hegy levének feltételezhető 
értékesítésével. 
1246 „Ágfalva, Bánfalva, Fertőrákos, Harka, Balf, Fertőboz és Kópháza küldötteinek részvételével vasárnap 
megrendezték az első telepeskongresszust Sopronban.” Új Sopron, 1946. július 30. 
1247 SL XXIV.202. SMFH BT iratai. 1. d. 
1248 SL XXIV.202. SMFH BT iratai. 1. d. 
1249 Lásd uo., továbbá SL XXIV.201. Sopron MFH iratai. 94. d. 
1250 Soproni Világosság, 1946. augusztus 5. 
1251 SL XXIV.201. Sopron MFH iratai. 26. d. Telepfelügyelői jelentés, 1947. augusztus 28. 
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„három telepes községben [Balf, Fertőrákos, Fertőboz – G. G.] sem burgonyát, sem hagymát, 

stb. beszerezni nem lehet” – jelentette a telepfelügyelő.1252  

A falu gazdasági és pénzügyi helyzete csak lassan konszolidálódott. A szőlészet–

borászat hanyatlása miatt a község elesett egyik legfőbb bevételi forrásától, a borfogyasztási 

adó jelentős részétől. Ezt csak tetézte, hogy az újgazdák egy része vonakodott megfizetni a rá 

eső adóhányadot. Egy 1947 nyarán megtartott képviselőtestületi ülésen szomorúan 

konstatálták a jelenlévők, hogy a borfogyasztási adót nagyon kevesen fizetik be, jóllehet azt 

az elöljáróság a legnagyobb eréllyel szorgalmazza. Ezért felszólították a képviselőtestületet, 

hogy „a behajtást a legnagyobb igyekezettel végezzék és lakosság figyelmét hívják fel a 

borfogy. adó befizetésére, mert ez a községnek legnagyobb bevételi forrása”.1253 Az 

előterjesztés híven tükrözte a telepes lakosság alacsony adózási morálját.  

A testület által egyhangúlag elfogadott határozat azt is kimondta, hogy a képviselők 

igyekeznek ennek fontosságára „a szőlőtermelőket felhívni, és felvilágosítani ezen 

állampolgári kötelezettségére, mert a községi házt. [értsd: költségvetés – G. G.] csak így tud 

előre haladni”. A falu pénzügyi helyzete azonban még a következő évben is rendkívül ingatag 

lábakon állt. „Balf szegény telepesközség” – konstatálták 1948 derekán a községi 

képviselőtestület ülésén, ezért a falu egyetlen forinttal sem tudott hozzájárulni egy, a 

vármegye által üzemeltetett szeretetotthon fenntartásához.1254  

Egy 1948 elején kelt telepfelügyelői jelentés szerint a Balfon élő 130 telepes – akik a 

nagy fluktuáció miatt csak részben voltak azonosak az 1946 derekán regisztrált 143-al – a 

nekik összesen kiosztott 1.114 hold földet a következő megoszlásban művelte meg: 469 kh. 

szántó, 280 kh. rét, 150 kh. szőlő, 140 kh. erdő, 130 kh. legelő, 10 kh. kert.1255 Ám a 

legtöbben sosem barátkoztak meg az önálló gazdálkodással, és sohasem éltek teljesen azzal a 

lehetőséggel, amit ez jelentett. Az eredménytelenség, a sorozatos kudarcok, a lumpoló, mások 

munkáját megkárosító „telepestársak” minden bizonnyal még a szorgalmasan 

gazdálkodóknak is kedvét szegték. „A kollektív gazdálkodás megindulásával a legtöbbje 

belépett a szövetkezetbe, vagy visszaadta vagyonát és szívesebben járt napszámba a Nemzeti 

Vállalathoz, mint önállóan gazdálkodik” – írta az evangélikus lelkész.1256 Az állandó 

irányításhoz, munkafelügyelethez szokott egykori napszámosok és cselédek – akikből csak a 

földreform „csinált” gazdaparasztot – 1949-től inkább a frissen megalakított Micsurin TSZ-

                                                 
1252 Uo. 
1253 SL V.62. Községi képviselőtestületi jegyzőkönyvek, Balf. 1947. július 30. 
1254 SL V.62. Községi képviselőtestületi jegyzőkönyvek, Balf. 1948. június 28. 
1255 SL XXIV.202. SMFH BT iratai. 1. d. Telepfelügyelői jelentés, 1948. február 6. 
1256 Ferdinánd. SEL Kézirat 18. 
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ben gazdálkodtak tovább. „Ezek az emberek megkapták mások földjeit, házait és igazából nem 

tudta mit kezdeni vele. Ezért 1949-ben Balfon létrejött a TSZ. Persze könnyű volt bevinni a 

’mások’ földjeit” – értékeli a helyzetet egy visszaemlékező.1257  

 

5.2.8.1.   Az együttélés problematikája, politikai és vallási viszonyok Balfon 

Amint arról már szóltunk, a különböző etnikai, szociális és kulturális háttérrel rendelkező 

csoportok együttélését eleinte komoly konfliktusok terhelték. Kezdetben főleg a helyben 

maradt maroknyi németajkú őslakosság és az újonnan érkezett magyar telepesek között 

húzódott egy markáns törésvonal. E két csoport közötti viszony kezdetben „eléggé fagyos 

volt. Ők érezték azt, hogy nem fogadjuk őket tárt karokkal, hogy őket csak az akkori helyzet és 

az akkori politika sodorta ide”.1258 Természetesen a szembenálló felek között a németség 

pozíciója volt lényegesen gyengébb; ők voltak lényegesen kiszolgáltatottabb helyzetben. Erről 

tanúskodik egy 1946. augusztus 26-án a Megyei Földhivatal (MFH) által kiállított 

dokumentum, amely az itt maradt németajkúak folyamatos zaklatása ellen emelt szót. Többen 

ugyanis panaszt tettek az MFH-nál, „hogy a KFB olyan visszamaradt németajkúak vagyonát 

kobozzák el (…), akik nem voltak volksbundisták. A panaszosok szerint a kitelepítő 

bizottságok minden volksbundistát kitelepítettek, tehát volksbundisták a kitelepítési eljárás alá 

vont falvakban nincsenek. Ezzel szemben a Megyei Földhivatalnak is olyan értesülései 

vannak, hogy a kitelepítő bizottságok hagytak vissza Volksbundistákat is”.1259 Az MFH ezért 

vizsgálatot rendelt el ez ügyben, hogy fény derüljön az esetleg még Balfon tartózkodó egykori 

VDU-tagok kilétére, vagyoni helyzetükre és tulajdonviszonyaikra, hiszen az ő javaik még 

elkobzandó birtokként voltak számba vehetők.1260  

Ugyanakkor a kedélyek a német–telepes ellentét tekintetében viszonylag hamar 

nyugvópontra jutottak. Az elenyésző számú, jogaiban erősen korlátozott, itt maradt németség 

örült, hogy nem került kitelepítésre, így egyáltalán nem volt érdekelt további feszültségek, 

konfliktushelyzetek generálásában. „Balfon már egymásra találtak a nemzethű németajkúak 

és az új telepesek. A demokratikus újjászervezésben igen példaadóan veszi ki részét az 

értelmiség is” – jelentette a szociáldemokrata sajtó jó adag propagandisztikus felhanggal már 

1946 őszén.1261 Bár ebben a sommás megállapításban sok volt a túlzás, azt a négy évvel 

                                                 
1257 Kassai Róbert visszaemlékezése. Érdekes tény, ám ennek részletes elemzése szétfeszítené a disszertáció 
kereteit, hogy a TSZ keretein belül működő egyik legeredményesebb brigád, szinte kizárólag az itt maradt helyi 
őslakos németajkúakból állt. 
1258 Baader Erik visszaemlékezése. 
1259 SL XXIV.202. SMFH BT iratai. 1. d. 
1260 A vizsgálat eredménye nem ismert. 
1261 Soproni Világosság, 1946. szeptember 23. 
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később íródott egyházkrónika is megállapította, hogy a „régi hívek és a telepes hívek között a 

viszony eleinte feszült volt, ma már jónak mondható, az összeházasodás napirenden van”. 

Továbbá az „új hívek és a régi hívek közötti válaszfal az összeházasodás révén és az 

életformabéli feszültségek eltűnés révén már leomlott”.1262 A megmaradt csekély számú 

német őslakosság az 1946-os elűzetés után már nyilvánvalóan nem alkothatott egy homogén, 

monolit, „endogám” blokkot. Saját jól felfogott érdekei is az új helyzethez való 

alkalmazkodást, a konfrontáció kerülését, az új csoportok felé való nyitást, nagyfokú 

asszimilációs hajlandóságot tükröző magatartás folytatását diktálták.  

A nagyobb ellentétek, a mélyebb és komolyabb konfliktusok főleg az egyes, más-más 

helyről származó, ezért eltérő szociokulturális háttérrel rendelkező telepes csoportok között 

húzódtak meg. Ezek általában az egyes csoportok karizmatikus vezető személyiségei körül 

kristályosodtak ki. Konfliktus feszült például a már 1945-ben letelepített, illetve a csak 1946 

tavaszán a faluba érkezett telepesek között.  

Erről árulkodik egy 1946. július 29-én a Megyei Földbirtokrendező Tanácshoz (MFT) 

címzett levél is. Ebben az újonnan megalakított Hollós Henrik-féle KFB panaszolta be Kóta 

Sándor korábbi földigénylő bizottsági elnököt. Az erdélyi származású, parasztpárti és már 

1945 nyarától fogva Balfon élő Kóta minden bizonnyal nehezen dolgozta fel, hogy 

megfosztották korábbi befolyásos pozíciójától és hatalmától, mert a „a telepes falu egy rétegét 

állandóan uszítja a mindenkori KFB ellen”.1263 Annak ellenére, hogy Kótát a telepesek már 

„alaposan megverték és a falun végigkergették”, folyamatosan az új KFB ellen agitált. 

Továbbá nem hajtotta végre a KFB utasításait, „lakásába bizottsági tagot nem enged be, nem 

lehet nála semmi ellenőrizni, trágár és Istent káromló szavakat használ a bizottsággal 

szemben”. Már több KFB tagot is megsértett, azonkívül „nem vetett búzát, a vetőmagot 

elkótyavetyélte, most mégis a legszebb búzát aratta le, a két db. juttatott sertésből egyet 

levágott”. A KFB az MFT segítségét kérte, mert „a falu ma ott áll, hogy kocsira rakja Kóta 

urat és családját, és ásó-kapával kergeti ki a (…) telepes-községből”. Az MFT válasza nem 

ismeretes, mindenesetre Kóta Balfon maradt, így a személye körüli konfliktusok a 

későbbiekben is folytatódtak.  

1947 folyamán Balfon új Nemzeti Bizottság (NB) alakult, mivel az előző elnöke, 

Dávid József (MKP) lemondásra kényszerült. Kiderült ugyanis, hogy felesége német 

származású, és korábban a Volksbund tagja volt.1264 A leköszönő Dávid epésen megjegyezte, 

                                                 
1262 Lásd Ferdinánd. SEL Kézirat 18. 
1263 SL XXIV.201. Sopron MFH iratai. 26. d. 
1264 SL XVII.5. BNB iratai. 
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hogy „ennek az elvnek a szem előtt tartásával Kóta Sándor sem lehet tagja a nemzeti 

bizottságnak, mert az ő felesége is sváb”. A mélyen megsértett Kóta azzal vágott vissza, hogy 

felesége „sem fajilag, sem semmi módon a svábokkal semmi kapcsolata nem volt”. Végül a 

felek között olyan heves vita támadt, hogy az elnök kénytelen volt az ülést berekeszteni. 

1948. január 9-én megint nem lehetett NB ülést tartani, mert a helyi MKP-titkár és NB-elnök 

Rózsa József addig nem volt hajlandó azt megnyitni, amíg a helyi NPP-titkár Kóta Sándor is a 

teremben a tartózkodott.1265 Ezek a személyes ellentétek csak tovább színezték a Kommunista 

Párt és a Parasztpárt kezdettől fogva meglévő szembenállását Balfon.  

Emellett Balfon további konfliktusokat generált a telepesek rendkívül erős 

fluktuációja, és az azzal járó értékvesztés. A helyzet csak 1948 második felétől kezdett 

javulni, addig a falu sokkal inkább hasonlított egy átjáró házhoz, mintsem egy koherens 

közösséghez: folyamatosak voltak a ki- és betelepülések, hatósági kimozdítások, a sokszor 

követhetetlen be- és elköltözések.1266 1946 derekán a legnagyobb létszámú telepes csoport, a 

Rábatamásiról származó telepesek kísérelték meg átvenni a falu irányítását. Ezek közül 

többen már ismerősök voltak a községben, hiszen 1944/45 telén, mint nyilas zsidóőrök jártak 

Balfon. 1946 tavaszán viszont már telepesként, mint a Kommunista Párt protezsáltjai, tértek 

vissza a községbe.1267 A mintegy 30 telepes családra rúgó rábatamási közösség, köztük 

számos kisnyilasból lett kommunista, mint számszerűleg a legnagyobb telepes csoport, 

domináns–hegemón szerepre tört a községben. Egy rábatamási telepesekből álló csoport még 

a kópházi körjegyzőt is felkereste, hogy kezdeményezze nála Balf „Kistamási”-ra való 

átnevezését.1268 A rábatamásiak ambíciói természetesen számos konfliktust szült a különböző 

                                                 
1265 Uo. 
1266 Néhány kiragadott példa: 1947. március 12-én a községi elöljáróság külön kimutatást készített 23 család 
faluba érkezésének az időpontjáról az MFH részére, mert a hivatal sem látott tisztán az ügyben. SL XXIV.201. 
Sopron MFH iratai. 94. d. 1947. október 13-án az MFH 14 család letelepítését engedélyezte, 5 családot viszont 
eltávolíttatott Balfról. SL XVII.5. BNB iratai. Sopronfalvi telepfelügyelő még 1948 márciusában – áprilisában is 
telepített le Balfon erdélyi származású telepeseket. SL XXIV.202. SMFH BT iratai. 1. d. 139-147/1948. 
1267 Lásd SL XXIV.201. Sopron MFH iratai. 94. d.  
1268 A körjegyző a javaslatot természetesen elutasította. Kassai Róbert szóbeli közlése. Nem ez a formálisan 
alulról jövő (a külső ráhatás ez esetben nem zárható ki) kezdeményezés volt az egyetlen olyan szándék, amely 
arra irányult, hogy Balf, illetve a Sopron környéki falvak nevét megváltoztassa, korabeli szóhasználattal 
„visszamagyarosítsa,” hogy azok egykori német jellegére még elnevezésük se utaljon, illetve emlékeztessen. A 
korban felülről is kezdeményezték, szorgalmazták az ilyen jellegű „átkereszteléseket,” hogy ezáltal is 
hangsúlyozzák a földreformmal és népességcserével etnikai összetételükben gyökeresen megváltoztatott ún. 
„telepesfalvak” (ős)magyar jellegét. A szociáldemokrata Soproni Világosság 1946 májusában arról cikkezett, 
hogy Sopron vármegye törvényhatósági bizottsága „kérje feliratában a kormányzatot, hogy a települő falvaknak 
adják vissza ősi magyar nevüket. Tehát Ágfalva legyen ismét Dág, Bánfalva az ősi Zuán, Balf az elfeledett 
Farkasd és Kópháza az elfeledett Ravazd község nevét viselje”. Soproni Világosság, 1946. május 20. Parragi 
György publicista 1948. július 25-én a Magyar Nemzet hasábjain a belügyminiszterhez intézett cikkében 
lényegében megismételte a soproni lap kérését. Idézi Zielbauer 1996a. 155-156. Végül is Harka lett az a 
település, amelynek nevét „magyarosították”. „1947 szeptemberében Harka község nevét a belügyminiszter 
Magyarfalvára változtatta. A névváltoztatás egy helyi becsvágyó, karrierista pártfunkcionárius műve volt, aki 
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időpontokban, egyéb helyekről Balf érkezett telepesekkel. Egy 1946 augusztusában kelt 

telepfelügyelői jelentés jegyezte meg azt, hogy a „nézeteltérések már szűnőben vannak, 

ugyanis egyes falvakból jött telepesek akarták az egész községet vezetni”.1269  

Balf lakossága 1946-ban mintegy 90%-ban kicserélődött. A beköltözött–betelepített 

újgazdákat természetesen a politikai pártok is megkörnyékezték. Amint azt fentebb már 

láttuk, e folyamat során a radikális földreform és telepítési akció koncepcióját kidolgozó 

Nemzeti Parasztpárt (NPP), illetve az azt feltétel nélkül támogató Magyar Kommunista Párt 

(MKP) érte el a legnagyobb sikereket. E pártok voltak ugyanis azok, amelyek a telepeseket a 

végsőkig védték és támogatták, az újgazdák érdekeit a saját politikai ambícióiknak alárendelt 

földbirtokrendezés során a szakmai szempontok rovására is érvényre juttatták. Helyi szinten 

azonban az MKP és az NPP – noha céljaik gyakran megegyeztek – a telepesek beszervezése 

és csatasorba állítása során gyakran egymás konkurenseiként léptek fel.  

Mindkét pártnak sikerült Balfon stabil bázist kiépítenie, ahol rövidesen komoly 

mozgalmi élet bontakozott ki. „Jól sikerült parasztnap volt Balfon” – tudósított a kommunista 

Sopronmegye 1947 májusában.1270 Júliusban már úttörőtábor is várta a nyaraló ifjúságot 

Balfon,1271 augusztusban pedig az SZDP szervezésében rendeztek zenés felvonulást 

Fertőrákoson és Balfon a brennbergi szénbányászok részvételével, akik mellett a telepes–

falvak lakosai „kitörő lelkesedéssel tüntettek”.1272 Hosszabb távon, vagyis 1948-tól 

természetesen Balfon is kizárólag az MKP/MDP lehetett sikeres. A Kommunista Párt stabil 

bázisát a községben legelőször a Rábatamásiból települtek körében építette ki. Az a tény, 

hogy közülük jó néhányan kisnyilas politikai előélettel rendelkeztek, nem számított 

akadálynak. Egyik vezéregyéniségük a korábbi zsidóőr Horváth Vince komoly pártkarriert 

futott be. A balfi KFB egykori elnöke csakhamar az UFOSZ megyei vezetőjévé avanzsált, 

majd az 1947-es országgyűlési választásokon ő lett az MKP országgyűlési képviselő-
                                                                                                                                                         
mindenáron produkálni akart és ezt produkálta”. Lásd SEL Kézirat 24. Sághy Jenő: A harkai evangélikus 
egyházközség története. 1900-1949. Mindez annak ellenére történt, hogy a falu evangélikus lelkésze több 
újságcikkben is kifejtette, hogy Harka ősi magyar név, a „horka” szó egyik változata, így „magyarosításról ez 
esetben nem lehetett szó, csak egy ősi magyar szónak rosszabbal való kicserélésről”. Lásd uo. Mindesetre 
Harkán – Magyarfalván 1947. szeptember 28-án „nagyszabású keresztelési ünnepséget” tartottak, amelyre 
többek között meghívták Rajk László belügyminisztert – aki „a keresztapaságot is elvállalta” – is. Sopronmegye, 
1947. szeptember 27. 
1269 SL XXIV.202. SMFH BT iratai. 1.d. 
1270 „Lelkes hangulatban sokszáz (sic!) főnyi résztvevő zajlott le a NPP balfi parasztnapja. Az ünnepi beszédet 
Pálffy Miklós, a NPP megyei titkára mondotta. Az ünnepségen a soproni telepes lányok és a NISZ 35 tagú 
énekkara szerepelt nagy sikerrel. Népi énekeket és táncokat mutattak be nagy sikerrel. A helybeli pártszervezet 
részéről Kóta István [helyesen: Sándor – G. G.] titkár mondott beszédet. A balfi parasztnap résztvevői 
üdvözletüket küldték el Veres Péternek a mezőtúri programadás alkalmából. A balfi parasztnap, amelyre 
Sopronból, Bánfalváról és Fertőrákosról jött össze a közönség, az együvétartozás (sic!) és barátság jegyében 
folyt le”. Sopronmegye, 1947. május 13. Sopronban és környékén az NPP nem rendelkezett önálló lappal.  
1271 Sopronmegye, 1947. július 6.  
1272 Soproni Világosság, 1947. augusztus 27. 
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jelöltje.1273 A balfi telepes-feleségek által létrehozott helyi MNDSZ (Magyar Nők 

Demokratikus Szövetsége) már 1947 augusztusában kérte a Megye Földhivataltól (MFH) egy 

romház juttatását, hogy kultúrházat emelhessenek Balfon, amelyhez Gerő Ernő nejétől kaptak 

pénzt.1274 Az MFH eleget tett a kérésnek, így a megfelelő infrastruktúra birtokában még 

egyszerűbbé vált a „kommunista kultúra” terjesztése Balfon. 

Az 1946-tól hatalmas mérteket öltő népességmozgás a falu vallási viszonyaira is 

jelentős hatással volt. A Kommunista Párt sikerességéhez jelentős mértékben hozzájárult a 

más politikai orientációval rendelkező német őslakosság kitelepítése is. Az alapvetően 

vallásos, hitét rendszeresen gyakorló, az egyháza, az egyházközség intézményei 

fenntartásához anyagilag is jelentős mértékben hozzájáruló németség elűzésével a hatalom 

megszerzésére törekvő MKP két legyet ütött egy csapásra. A német őslakosság eltávolításával 

egyrészt kiaknázhatta a kitelepítettek elkobzott vagyonának, földbirtokainak újraelosztásában 

rejlő jelentős potenciált. Másrészt a német származású híveik elvesztésével is jelentős csapás 

ért egy másik politikai ellenfelet, az egyházakat.  

Az elűzöttek helyét elfoglaló telepesek általában idegenül, bizalmatlanul tekintettek – 

amennyiben nem telepítették ki őket is híveikkel együtt – a németül is prédikáló papokra és 

lelkészekre. Az újgazdák rendszerint az MKP (és részben az NPP) potenciális bázisának 

számítottak, ezért alapvetően másképp viszonyultak az egyházhoz és a vallásossághoz, bár 

antiklerikalizmusoknak sokszor nem csak ideológiai, hanem anyagi (ez egyházadó rendszeres 

megfizetése) okai is voltak.1275  

A ki- és betelepítések következtében a hitélet is alapjaiban változott meg. Német 

nyelvű istentiszteletet a lelkész már csak a „sátoros ünnepeken” tartott. A megmaradt őslakos 

német hívek viszont a magyar nyelvű istentiszteleteken is csaknem teljes létszámban részt 

vettek, annak ellenére, hogy „még mind a mai napig nem tudnak hozzászokni”1276 ahhoz, hogy 

az anyanyelvükön már nem fohászkodhatnak Istenhez az őseik által emelt templomban. A 

telepes magyar hívek viszont „előbbeni helyükön nem voltak szokva rendszeres egyházi 

                                                 
1273 Sopronmegye, 1947. augusztus 31. 
1274 SL XXIV.201. Sopron MFH iratai. 94.d.  
1275 Ezt bizonyítják a balfi evangélikus lelkész sorai is: „A gyülekezet tagjainak száma ma már a betelepítéssel, 
vagy bevándorlással alig növekedik tovább. (…) A hívek áldozatkészsége már nem a régi, az új hívek (…) nem 
voltak hozzászokva a rendszeres egyházi közösségi élethez, a teherviseléshez (…). Mindazonáltal 
áldozatkészségük lassan növekvőben van (…). Az egyházi adó három éven keresztül nem volt kivetve reájuk. 
Mikor 1948-ban ez először kivettetett, az új hívek közül csak elvétve fizették meg azt a nagyon is alacsonyan 
megállapított természetbeni adót, amit a közgyűlés megszabott; míg ellenben e régi hívek a sok nehézségek 
ellenére is általában megfizették. A helyzet ma már változott, lassan hozzá szoknak az egyház terheinek 
viseléséhez, csupán a készpénzben megállapított adót fizetik nehezen, mert készpénzük (…) kevés”. Ferdinánd. 
SEL Kézirat 18. 
1276 Uo. 
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élethez, templomba látogatásuk buzgónak még ma sem mondható, de ha nem is rendszeresen, 

időközönként eljönnek a templomba” – számolt be a lelkész néhány pozitív tendenciáról.1277  

Az MKP helyi szinten folytatott antiklerikális politikája Balfon is tetten érhető volt. A 

rábatamási nyilas–kommunista telepesek például azt javasolták, hogy a háborúban megsérült 

evangélikus templomot – amelynek kitört ablakait csak 1948-ban, a megsérült homlokzati 

Luther-rózsát pedig csak 1950-ben hozták helyre – ne építsék újjá, hanem alakítsák át 

magtárrá.1278 Nem ok nélkül jegyezte fel Ferdinánd István lelkész azt sem, hogy a „hitéletnek 

a fellendülését nagy mértékben akadályozza az a sok összejövetel, program, gyűlés, szervezet, 

melyben az utóbbi időkben [a híveknek – G. G.] részt kell venniök, s a mely sokszor egyházi 

összejövetelek idejére esik”.1279 A társadalom totális megszervezésére törekvő MKP tudatosan 

szervezett rá a helyi egyházi alkalmakra. 

Amint arról fentebb szóltunk, a kitelepítés következtében az evangélikus gyülekezetet 

hatalmas csapás érte; a hívek 95%-át kitelepítették, mindössze 58 német lutheránus maradt 

meg Balfon.1280 Bár a betelepítések következtében ez a szám 1946 derekára csaknem a 

duplájára, 112-re nőt, a sokáig domináns evangélikusok, a katolikusok mögött messze 

lemaradva (412 hívő 1946 júniusában) már csak a második legnagyobb egyházközséget 

alkották Balfon. A betelepítések következtében az evangélikusok mellett megjelent viszont 

egy majdnem akkora, 104 fős református gyülekezet is,1281 amely addig nem volt jelen 

Balfon.  

Emiatt kérelmezte Szigyártó Albert, Balf újsütetű református lelkésze 1947 júniusában 

a Megyei Földhivataltól (MFH) egy házingatlan, 1 kh. 800 négyszögöl szőlő, 10 kh 800 

négyszögöl szántó, 1 kh. rét és 1 kh. erdő juttatását a balfi református egyházközség 

részére.1282 A kérelmet az MFH elutasította, amely döntés ellen a lelkész 1947. július 7-én 

fellebbezéssel élt. Beadványa – előttünk ismeretlen befolyásos közvetítő révén – komoly 

pártfogóra talált, Kiss Roland, a Belügyminisztérium szociáldemokrata államtitkárának 

személyében. Kiss 1947. szeptember 5-én baráti hangvételű levélben fordult Veres Péterhez, 

az Országos Földbirtokrendező Tanács (OFT), egyben az NPP elnökéhez. Ebben a balfi 

                                                 
1277 Uo. 
1278 Kassai Róbert visszaemlékezése. 
1279 Ferdinánd. SEL Kézirat 18. 
1280 Uo. 
1281 Lásd győri egyházmegyei vizitáció, 1946. június 25. Nemzeti Emlékhely Állandó Kiállítás, Balf. 
1282 A „balfi református egyházközség a Balfra települt református hívek kívánságára az egyházi főhatóság 
rendelkezése alapján a települések befejezte után létesült. Minthogy Balfon a kitelepítés előtt református hívek 
nem laktak, itt református egyházközség nem létesülhetett, így természetesen a kitelepített svábság által 
visszahagyott református egyházközségi vagyon sem volt” – írta kérelme indoklásában a lelkész. SL XXIV.201. 
Sopron MFH iratai. 94. d. 
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lelkész kérésének támogatására kérte Verest, hogy a „kis telepes gyülekezet 127 lélekből álló 

szórvány (…) a koldusszegény gyülekezet (…) egyházközségi életének alapját 

megvethesse”.1283 A kérés ezúttal meghallgatásra talált: 1947. szeptember 22-én az Országos 

Földhivatal arra utasította az MFH-t, hogy a lelkész által kért juttatást hagyja helyben.1284 Így 

október 7-én az MFH – a kért 1 kh. erdő kivételével – kiutalta a balfi református 

egyházközség számára a megjelölt ingatlanokat. 

 

5.2.9.   A csehszlovákiai magyarok tervezett betelepítése és az azzal kapcsolatos migráció 
Balfon 1947–48-ban 
 
Az 1946 februárjában megkötött csehszlovák–magyar lakosságcsere-egyezmény 

végrehajtásával megbízott Magyar Áttelepítési Kormánybiztosság (MÁK) 14. sz. Soproni 

Kirendeltsége 1947. március 20-án kezdet meg működését Sopronban.1285 A Soproni 

Kirendeltség fennhatósága Sopron és Vas vármegyék területére terjedt ki. Március 26-án Tóth 

Sándor kirendeltség-vezető levélben fordult a Megyei Földhivatalhoz (MFH), és közölte, 

hogy a Sopron városba, illetve vármegyébe települő felvidéki családok elhelyezésének 

biztosítása érdekében, a MÁK Soproni Kirendeltségének minden rendelkezésre álló és 

igénybe vehető ingatlanra szüksége lesz.1286 Ezért a kirendeltség-vezető kérte az eddig még ki 

nem osztott telephelyek, illetve a felülbírálás során kimozdított telepesek ingatlanjainak 

tartalékolását, továbbá a kitelepítés során mentesített „volksbundisták” vagyonának 

haladéktalan elkobzását, valamint a kitelepítettek itthon maradt hozzátartozói által elfoglalt 

telephelyek és lakások felmondását és a bentlakók kimozdítását.  

A következő napok és hetek a MÁK munkatársai részéről a potenciális Sopron és Vas 

megyei telephelyek felkutatásával teltek. Tóth kirendeltség-vezető 1947. április 20-án 

terjesztette fel feletteseinek az addigi munka eredményét.1287 Balfon mindössze egyetlen 

római katolikus tanítóra volt igény, vagyis 1 fő csehszlovákiai magyar elhelyezkedését és 

megélhetését tudta biztosítani az amúgy is komoly gondokkal küszködő település. 

Ugyanakkor a MÁK telephelykutató bizottsága egy 1947. április 23-án kelt jelentésében 

                                                 
1283 „Érthetetlen, hogy a Sopron megyei Földhivatal épen (sic!) a legszegényebb tiszántúli és erdélyi református 
földmívesekből (sic!) összeverődött kis gyülekezet kérelmét nem teljesítette. A gyülekezet lelkipásztora három 
gyermekes, kipróbált, helytálló székely ember, aki hűségesen kitart gyülekezete mellett, de semmiből nem tudja 
azt fenntartani. A telepesek ugyanis olyan szegények, hogy még egyházi adót sem tudnak fizetni” – írta Kiss 
államtitkár. A „Kedves Barátom!” megszólítással kezdődő, minisztériumi fejléces papírra írt levelet lásd uo. 
1284 Uo. 
1285 SL XXIV.2. Magyar Áttelepítési Kormánybiztosság Soproni Kirendeltségének (a továbbiakban: MÁK SK) 
iratai. 1. d. 1/1947. A MÁK működésével kapcsolatban lásd még a disszertáció Sopront tárgyaló fejezetét. 
1286 SL XXIV.2. MÁK SK iratai. 1. d. 4/1947. 
1287 SL XXIV.2. MÁK SK iratai. 1. d. 66/14-K/1947. Az 1947. április 20-áig feltárt Sopronmegyei és Vas-
megyei elhelyezkedési lehetőségekről és elhelyezésekről. 
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megállapította, hogy a Balfi Telepfelügyelőség körzetében még nagyon sok volt a kapott 

juttatásából kimozdításra javasolt telepes, akik még birtokon belül voltak. Ugyancsak magas 

volt az önkényesen betelepült személyek száma, akik még a telepes-felülvizsgálatok során 

sem jelentek meg az illetékes bizottság előtt. Ezen személyek kimozdítása nagyban 

elősegítette volna a Csehszlovákiából áttelepülni kényszerülő magyarok elhelyezését.1288  

A soron következő telepes-felülvizsgálat tehát részben a fenti megfontolások 

szellemében zajlott. Ennek során az illetékes bizottság 17 problémás balfi telepest javasolt a 

juttatásából történő kimozdításra.1289 A 1947. augusztus 27-én a MÁK által lefoglalt házakról 

és lakásokról készített kimutatás megállapította, hogy a Balfon számba vehető 33 ingatlan 

olyannyira leromlott állapotban volt, hogy valamennyi javításra–felújításra szorult.1290 A 

MÁK által lefoglalt és tartalékolt épületek felújításának megtárgyalása végett a Megyei 

Földhivatal (MFH) 1947. szeptember 24-ére hivatali helyiségébe rendelte Sopronfalvi Rezső 

balfi telepfelügyelőt. A telepfelügyelőnek addig az időpontig tisztáznia kellett a felvidékiek 

elhelyezésére leginkább alkalmasnak tűnő ingatlanok jogi státuszát, és persze azt, hogy azok 

ténylegesen lakatlanok-e.1291  

A nagy készülődés és a komoly előkésztő munkák ellenére – akárcsak Sopronban és 

az egész vármegyében – rendkívül csekély, szinte elenyésző volt a Balfra települő felvidéki 

magyarok száma. Az átvizsgált iratanyag alapján mindössze egyetlen egy csehszlovákiai 

magyar család tényleges betelepülése rekonstruálható. Öllőzs Gyula 1948. február 25-én 

foglalta el Balfon a számára már egy hónappal korábban kijelölt telephelyet, a 112. számú 

házat.1292 Igaz, arról külön kellett intézkedni a telepfelügyelőnek, hogy a neki járó bútorokat, 

hordókat és gazdasági felszereléseket is megkapja, mert azokat időközben „széthurcolták (…) 

egyes vezetők”, illetve magával vitte a házból kiköltözött telepes.1293  

A felvidéki magyarok tömeges betelepülése–letelepítése tehát elmaradt Balfon és 

környékén. Ennek több oka is volt. Egyrészt a már korábban végrehajtott, és részben még 

akkor is zajló nagy volumenű belső népmozgások, telepítések következtében a faluban 

ekkorra már nem állt rendelkezésre kellő mennyiségű, illetve minőségű telephely. Másrészt a 

hazánkba érkező csehszlovákiai magyarokat főleg az ország azon régióiba irányították 

(például Baranya és Tolna megyébe), ahol a németek körében addig kisebb arányban 

                                                 
1288 SL XXIV.2. MÁK SK iratai. 1. d. 93/14-K/1947. 
1289 SL XXIV.2. MÁK SK iratai. 1. d. 
1290 Uo. 467/S/1947. 
1291 SL XXIV.202. SMFH BT iratai. 1. d. 370/1947. 
1292 Uo.  
1293 Uo. 127/1948. 
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végrehajtott elűzetések miatt még nagyobb mennyiségben állt rendelkezésre a felvidékiek 

elhelyezéséhez szükséges lakóingatlan- és földbirtok-kapacitás. 

Részben a csehszlovák–magyar lakosságcsere-egyezmény végrehajtásával volt 

összefüggésben az 1947. október 28-án kiadott, a további kényszerű kitelepítések alapját 

jelentő új jogszabály, a 12.200/1947. Korm. sz., illetve a 84.350/1947. B. M. sz. rendelet, 

amelyek értelmében a még ki nem telepített német lakosságot öt névjegyzékben (nj.) kellet 

összeírni. Balfon erre – hasonlóan a többi Sopron környéki településhez – 1948 tavaszán 

került sor. Ennek alapján a Belügyminisztérium 1948. augusztus 7-én elkészítette a Balfra 

vonatkozó végleges listákat. A vonatkozó iratanyag tüzetes átvizsgálása ellenére nem járt 

eredménnyel valamennyi névjegyzék felkutatása, de annyi megállapítató, hogy a rendelet 3 §-

a alapján 51 személy mentesült a kitelepítési kötelezettség alól (III. nj. alá tartozók).1294 A II., 

III. és V. nj. alá összesen 58 személyt vettek fel, az I. és a IV. névjegyzéken pedig 11 fő neve 

szerepelt.1295 Megállapítható tehát, hogy 1948-as összeírás szerint 69 őslakos német 

tartózkodott még Balfon.  

A listák nyilvánosságra hozatalát követően a faluban élő németek feszülten várták a 

további fejleményeket. 1948 utolsó hónapjaiban – annak ellenére, hogy ekkoriban már nem 

indultak magyarországi német elűzötteket szállító szerelvények a szovjet megszállási 

övezetbe – Balfon mindenki még egy újabb kitelepítéssel, de legalábbis összeköltöztetésekkel 

és vagyonelkobzásokkal számolt, hiszen a korabeli sajtóhírek is erre engedtek 

következtetni.1296 A listákon szereplő balfiak lelkiállapotát jól jellemezte az akkori 

evangélikus lelkész. „A kitelepítés után minduntalan olyan hírek jártak, hogy a vissza maradt 

német ajkú lakosok szintén kitelepítettnek, de legalább is vagyonukat elveszik tőlük. A 

kormánynak újabb kitelepítési rendelete már végre hajtatott a környező községekben és 

mindennap várták, hogy Balfon is megjelennek a végrehajtó hatóságok, akik őket romházakba 

összetelepítik, vagyonukat pedig elkobozzák”.1297 A bizonytalan helyzet többeket megviselt. 

„Sokan nem bírták ezt az idegölő állapotot elviselni, s előle a bormámorba menekültek” – írta 

a lelkész.1298  

                                                 
1294 SL XXV.1. SJ TH kitelepítési iratai. 5. d. 
1295 Uo. 7. d. 
1296 „(…) szlovákiai magyarok érkeznek Sopron környékére és ezért szükségessé vált a kitelepítési listán 
szerepeltek összetelepítése a Sopron környéki községekben” – adta hírül a Soproni Újság 1948. október 17-ei 
száma, majd így folytatta: „Azoknak a telepítésre alkalmas épületeit [veszik igénybe – G. G.], akik a végleges 
kitelepítési lista 1. és 14. §§ alá tartoznak. (…) Az összetelepítés minden érdekelt községben keddig befejeződik. 
A szükséges munkálatokat ugyanis gyors ütemben végezzük el, tekintettel arra a körülményre, hogy kedden már 
meg is érkezik az első szerelvény”. 
1297 Ferdinánd. SEL Kézirat 18. 
1298 Uo. 
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A várakozásokkal ellentétben a hatóságok végül nem foganatosítottak drasztikus 

intézkedéseket a német őslakossággal szemben, így Balfon 1948 végén sem újabb elűzetésre, 

sem községen belüli áttelepítésekre–összeköltöztetésekre, „csak” egy kisebb mértékű 

vagyonkorlátozásra került sor. „A szomszédos Bozon [Fertőboz] ez megtörtént [értsd: a 

vagyonelkobzás és az összetelepítés – G. G.], Balfon azonban nem. Itt csupán évi függő 

termésüket vették igénybe, vagy annak megállapított pénzbeli egyenértékét. (…) A második 

kitelepítés, a vagyon elkobzás, a romházakba való összetelepítés végrehajtása elmaradt”.1299 

Erre a tényre pedig egyrészt a különböző hatóságok által prognosztizált és a sokak által várt 

felvidéki magyarok tömeges betelepülésének–letelepítésének elmaradása, másrészt a 

földreform és telepítési akció egészének lezárulása ad magyarázatot.  

1949 elején, a telepítések lényegi momentumainak lezárulása után, a következő 

cikkben értékelte a több évet felölelő akció eredményeit az egyik soproni lap. „Az elmúlt évek 

során a nyugati határszélen nagy változások történtek. Falvak népei cserélődtek, a régi 

lakosok, akik az elmúlt évek folyamán a magyarsághoz nem viseltettek hűséggel és 

bizalommal, sok-sok száz kilométerrel nyugatabbra kerültek, ugyanakkor helyükre a magyar 

föld ugarának és szikes földjeinek szegényei települtek, akik elmúlt évtizedek során csak a 

szolgaság kenyerét ehették. Messze földről vándoroltak ide, hogy a magyar demokrácia 

segítőkezével végre saját földjükhöz, saját házukhoz juthassanak és családjuknak 

megteremthessék azt a magyar parasztalkotta (sic!) egyéni életet, melyre mindig büszke volt a 

magyar gazda. A sopronkörnyéki (sic!) magyar telepesek – most már így az évek távlatából 

tekintve – megállapíthatóan helytálltak. Idegen vidékre, környezetbe érkeztek, ahol az első 

hónapokban bizony ellenséges érzülettel, árgus szemekkel és kétkedő, lekicsinylő mosollyal 

fogadták őket. Természetes, hogy így fogadták őket, hiszen a saját szegénységükből érkeztek, 

és mindaz, amit magukkal hoztak, csak egy kis kordéra rakott bútor és egy-két gazdasági 

eszköz volt. Voltak, akik ezek közül a telepes népvándorlók közül nem váltak be az új maguk 

hódította földön, nem váltak be, mert otthon sem voltak földjeik éber őrei. Ezektől azonban 

hamarosan megszabadultak a telepes községek, mert a törvény ereje, rövid úton visszaküldte 

őket kiinduló helyükre, hogy becsületesebbek és jobbak kerüljenek a nyugati határszélre. Ma 

már a termelő munka hatalmas fokán áll Sopron környék telepes világa”.1300  

Az 1945 és 1948 közötti, fentebb részletesen ismertetett események tükrében teljesen 

egyértelmű, hogy a propagandisztikus hangvételű „elemzés” számos valótlanságot, 

féligazságot, illetve csúsztatást tartalmaz. A helyenként már-már cinikus hangvételű írás – 

                                                 
1299 Uo. 
1300 „Magyar telepesek között a nyugati határszélen.” Soproni Újság, 1949. január 9. 
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amely az 1945–46-os ki- és betelepítések során íródott újságcikkek szellemiségéhez nyúlt 

vissza – a „megszépítő messzeségből” eufemizálva, túlidealizálva, mintegy sikertörténetként 

mutatta be azt a rendkívül komplex, súlyos konfliktusokkal terhelt, óriási veszteségekkel járó, 

mozgalmas és küzdelmes időszakot, amelyet a fenti oldalakon keresztül részletesen 

ismertettünk. Az 1949-re kialakult, az újságcikk által idilliként bemutatott állapotokért Sopron 

és környéke súlyos árat fizetett.  
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5.3.   Bonyhád 

 

5.3.1.   Bonyhád, a bonyhádi németség és annak nemzetiségi mozgalma a két 
világháború között 
 
Bonyhád, német nevén Bonnhard, a Dél-Dunántúlon, Tolna megyében fekszik, a 

megyeszékhelytől, Szekszárdtól 21, Baranya megye központjától, Pécstől 40, Budapesttől 160 

km-re. A település a Tolna-Baranyai dombvidék területén, e két megye határán, országos 

jelentőségű, a dél-dunántúli régiót a fővárossal összekötő főútvonal mentén, szép természeti 

környezetben helyezkedik el. A kedvező földrajzi adottságokból kifolyólag Bonyhád és 

környékének területe minden bizonnyal már a legrégebbi idők óta folyamatosan lakott vidék 

volt.1301  

Az Oszmán Birodalom ellen a 17. század végén sikeresen megvívott felszabadító 

háborút követően fokozatosan visszaállt a vármegyei közigazgatás és Bonyhád az 1725-ben 

létrehozott Völgységi járás központjává vált.1302 A közigazgatás kiépítésével szinte 

párhuzamosan zajlott a háborús viszonyok miatt gyér lakosságú vidék újratelepítése,1303 

amelynek következtében a 18. század végére kialakult Bonyhádnak, illetve a Völgységi 

járásnak egészen a huszadik század elejéig jellemző etnikai és vallási szerkezete. Az 1782-ben 

mezővárosi rangra emelkedett települést1304 jellemzően németek, zsidók és magyarok, illetve 

római katolikusok, evangélikusok, izraeliták és reformátusok lakták.  

A 18. század utolsó harmadától Bonyhád igen intenzív gazdasági, demográfiai és 

kulturális fejlődésnek indult, amelynek lendülete – kisebb-nagyobb megszakításokkal – 

egészen a 20. század első feléig kitartott.1305 A 19–20. század fordulójára Bonyhád erősen 

polgárosodott városias jellegű nagyközséggé, valamint fontos gazdasági, ipari–kereskedelmi, 

pénzügyi, közigazgatási, egészségügyi és oktatási–kulturális központtá vált. Bonyhád, mint 

regionális centrum vonzáskörzete túlmutatott a közigazgatási értelemben vett Völgységi járás 

                                                 
1301 Bonyhád őskori, ókori, középkori és újkori történetére vonatkozóan lásd pars pro toto Knabel 1972. 3-36., 
Vörös 1942. 1-11. 
1302 A földrajzi értelemben vett Völgység a Baranya megyei Hegyháthoz és Ormánsághoz, a Zala megyei 
Göcsejhez stb. hasonló történeti tájegység, kistáj a Mecsek-hegység északi előterében, Tolna megye déli részén. 
Természetföldrajzi tekintetben a Völgység a Dunántúli-dombságnak a része, pontos földrajzi határainak 
megvonása ugyanakkor problematikus. Ezzel kapcsolatban lásd Solymár 1987. 9-29., Szőts 2007. 9-12. A 
közigazgatási értelemben vett Völgység Tolna (vár)megyének egy változó kiterjedésű járását jelentette 1725-től 
egészen 1977-ig, amelyhez 1945-ben 28 település tartozott. Szőts 2007. 4. 
1303 A betelepítésekkel kapcsolatban lásd Knabel 1972. 10-20., Palkó é. n. 4-12., Solymár 1987. 18-23., Vörös 
1942. 3-7. 
1304 Kolta 2001. 15. 
1305 A fejlődést nem befolyásolta a település közigazgatási státuszának változásai. Bonyhád 1872-ben ismét 
„község” lett, majd 1903-ban nyerte el a „nagyközség” rangot. Lásd Kolta 2001. 17. Bonyhád 18-19. századi 
gazdasági, demográfiai, kulturális fejlődésére vonatkozóan lásd Kolta 1987. 65-124., Vörös 1942 5-19. 
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határain, és kiterjedt a Keleti-Mecsekben található Baranya megyei falvakra (például Hidas, 

Mecseknádasd, Óbánya, Ófalu), a szintén Baranyában fekvő észak-mecseki bányavidék ipari–

bányász településeire (például Máza, Szászvár), illetve egyéb Tolna megyei községekre 

(például Felsőnána, Kéty) is.1306  

A két világháború között Bonyhád heti két piacot és évi öt országos vásárt tartott; a 

nagyközségben cipő-, zománc-, olaj-, és ecetgyár, valamint egy hengermalom és két 

téglaégető is működött. Emellett a korszakban Bonyhádon mintegy 270 önálló, engedéllyel 

rendelkező kisiparost tartottak nyilván (kötelest, asztalost, borbélyt, szabót, cipészt, molnárt 

stb.). A nagyközség és környéke banki ügyleteinek lebonyolítására, illetve hiteligényének 

kielégítésére három pénzintézet állt rendelkezésre.1307 Mezőgazdasággal a lakosságnak 

csupán mintegy harmada foglalkozott,1308 zömében 1–15 kat. hold nagyságú területen, 

viszonylag magas színvonalon.1309 Itt kiemelkedő területnek az állattenyésztés, ezen belül is a 

szarvasmarha, az országos hírű, a helyi vásárokon igen keresett ún. bonyhádi tájfajta 

tenyésztése számított.1310 A nagyközség székhelyül szolgált a főszolgabírói apparátusnak, a 

járási adóhivatalnak, valamint a járásbíróságnak; Bonyhádnak volt kórháza, két 

gyógyszertára, két községi és hat magánorvosa.1311  

A településen négy felekezeti (római katolikus, evangélikus, református és izraelita) 

fenntartású elemi, valamint ismétlő-, tanonc- és polgári leányiskola, sőt, 1870-től evangélikus 

egyházi fenntartású gimnázium is működött.1312 Bonyhád pezsgő társadalmi-kulturális életére 

jellemző, hogy 1837 és 1949 között 93 különböző jellegű (szakmai-érdekvédelmi, társasági-

közművelődési, sport, önsegélyező, gazdasági, politikai és egyházi) egyesület működött a 

településen,1313 köztük olyan kiemelkedők, mint az 1903-ban alapított Római Katolikus 

                                                 
1306 Lásd Szőts 2007. 4., 13., 24. 
1307 Bonyhád két világháború közötti gazdasági életének részletes bemutatását lásd Kolta 1987. 93-96., Vörös 
1942 13-19. 
1308 Knabel 1972. 37. 
1309 Kolta 1987. 95., Vörös 1942 15-19. 
1310 A jellegzetes, rendkívül előnyös tulajdonságokkal rendelkező bonyhádi tájfajtával kapcsolatban lásd Etting 
1991. Bonyhádon 1894-ben szarvasmarha tenyésztési egyesület is alakult a tájfajta céltudatos 
továbbfejlesztésének érdekében. Kaczián 1991. 75. A bonyhádinak nevezett tájfajtát a Völgységi járás számos 
egyéb településén is tenyésztették. Ezzel szoros összefüggésben állt a községi tejszövetkezetek megalakítása, 
melynek következtében a 20. század harmincas éveinek derekára-végére a járás szinte valamennyi helységében 
működött tej-, illetve tejfeldolgozó szövetkezet, Bonyhádon 3 is. Lásd Etting 1991. 220., Szőts 2007. 64. A 
tejszövetkezetek feletti ellenőrzés gyakorlása a negyvenes években egy újabb konfliktus forrását jelentette a 
magyar állami hatóságok, illetve a Volksbund között, amely a „népi német” tejszövetkezetek feletti ellenőrzés 
megszerzését a népcsoport gazdasági autonómiájának megteremtéséhez vezető fontos lépésnek tekintette. Lásd a 
későbbiekben. 
1311 Kolta 1987. 95-96., Vörös 1942 19-20. 
1312 Kolta 1987. 98-108. 
1313 Kaczián 1991. 72-77. Ezek természetesen nem mind egyidejűleg működtek Bonyhádon, mint ahogy 
különbség mutatkozott jelentőségükben, társadalmi beágyazódottságukban, a taglétszámban, tagságuk 
összetételében stb. is. 
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Olvasókör, vagy az 1909-ben életre hívott (evangélikus és református híveket tömörítő) 

Protestáns Olvasókör.1314  

Bonyhád lakossága 1920-ban 6.379 fő volt; ebből 4.244 (66,5%) vallotta magát német, 

2.118 (33,2%) magyar és 17 (0,3%) egyéb anyanyelvűnek.1315 A népszámlálási adatok 

ugyanakkor nem jelentik a tényleges etnikai viszonyok hű leképezését. Számos zsidó ugyanis 

szintén német anyanyelvűnek vallotta magát, illetve az egyre erőteljesebben érvényesülő 

asszimilációs tendenciák miatt jó néhány német származású vallott be magyar anyanyelvet. A 

vallásra vonatkozó statisztikák némileg árnyalják a képet. Az 1920-as cenzus adatai szerint 

1920-ban 2.789 (43,7%) katolikus, 2.095 (32,8%) evangélikus, 1.058 (16,6%) izraelita, 245 

(3,9%) református, 180 (2,8%) baptista és 15 (0,2%) egyéb vallású élt Bonyhádon.1316 Míg az 

evangélikus és a baptista közösség szinte kizárólag német, addig a katolikus és a református 

magyar–német vegyes gyülekezetnek volt tekinthető.  

A nagyközség gazdasági életében egy sajátos etnikai munkamegosztás is jelen volt. A 

többségi németek elsősorban és jellemzően árutermelő fölműveléssel, míg a magyarok 

földműveléssel, szőlő- és gyümölcstermesztéssel foglalkoztak, illetve jórészt az iparosok is 

közülük kerültek ki. A zsidók szervezték az élénk kereskedelmet, valamint iparosként is 

tevékenykedtek.1317 Bonyhád iparában, kereskedelmében és pénzügyi életében 18. század 

második felétől egészen a második világháborúig meghatározó volt a zsidóság szerepe. 

Kereskedelmi kapcsolataik jóval túlmutattak a megye- és az országhatáron, a téglaégető 

üzemek, valamint az olajgyár is zsidó tulajdonban voltak.1318  

Bonyhád meghatározó nemzetiségi csoportja még a 20. század elején is a vallásilag 

nem egységes (zömmel evangélikus és katolikus, kisebb részben baptista és református) 

németség, helyi szóhasználattal a „svábság” volt. A nagyközség az ún. „Schwäbische Türkei,” 

a „Sváb Törökország”-nak nevezett, a magyarországi németség dél-dunántúli, Baranya, 

Somogy és Tolna megyékre kiterjedő, csaknem teljesen összefüggő településterületének a 

centrumában helyezkedett el. Bonyhád ennek a viszonylag kompakt etnikai régiónak volt a 

központi települése. E tényből kifolyólag a korszakban Bonyhádon és vonzáskörzetében az 

etnopolitika frontján történt események a helyi viszonyokon túlmutatva, regionális, sőt, 

országos jelentőséggel bírtak. 

                                                 
1314 Knabel 1972. 35. 
1315 A népszámlálási adatokat közli Vörös 1942. 8. 
1316 Uo. 11. 
1317 Szőts 2007. 23-24. 
1318 Vörös 1942. 14-15. A bonyhádi zsidó kereskedők nem csupán a szomszédos államokban élő kollégáikkal, 
hanem svájci és svédországi partnerekkel is kapcsolatban álltak. 
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Az első világháború előtt a német nemzetiségi mozgalom Bonyhádon még csak 

csíráiban jelentkezett. Ennek első jele a már részben etnikai alapon szerveződött Deutsch-

ungarischer Landes Bauernbund (Magyarországi Németek Országos Gazdaszövetsége) 

megalapítása volt 1910-ben Betnár Béla által.1319 A nemzetiségi kérdés az 1918/19-es 

forradalmak korában ismét aktuálissá vált. A Tanácsköztársaság idején Bonyhád központtal 

megkezdődött a Dél-Dunántúl németek által lakott vidékeire (a „Schwäbische Türkei”-ra) 

kiterjedő „német autonóm jogterület (kormányzóság),” az ún. „Deutsche Gau” szervezése.1320 

Az ellenforradalmi rendszer uralomra jutásával azonban ez kísérlet hamvába holt.  

A Horthy-korszakban kibontakozó keresztény nemzeti kurzus következtében a 

bonyhádi közszellemet is nacionalista nézetek uralták, amelyekkel nem pusztán az állami 

intézmények, hanem szinte valamennyi egyházi közösség és intézmény, politikai párt, 

társadalmi szervezet, egyesület, és civil tömörülés is azonosult, illetve közösséget vállalt.1321 

A „hazafias szellem,” a „hazaszeretet szent lángja,” az „erős nemzeti érzés,” a „józan 

keresztény erkölcs” és „mély meggyőződéses vallásosság” hangzatos jelszavai mögé bújva 

voltaképpen a magyarosítást, az asszimilációt propagáló közegben kevés esély mutatkozott 

egy etnikai alapon definiált német nemzetiségi mozgalom kibontakozására. Jellemző 

momentum, hogy a bethleni nemzetiségpolitika jegyében 1923-ban létrejött, majd 1924-től 

legalizált Ungarländischer Deuscher Volksbildungverein (UDV) helyi csoportja Bonyhádon 

meg sem tudott alakulni,1322 amiben komoly szerepe volt a járási főszolgabírónak és a helyi 

értelmiségnek.1323  

Gratz Gusztáv, volt külügyminiszter, aki Bethlen István miniszterelnök kifejezett 

kérésére, a kormány bizalmi embereként vállalta el az UDV elnöki posztját, és aki 1926-től a 

kormánypárt színeiben képviselte a parlamentben a bonyhádi választókerületet, a húszas évek 

közepétől számos alkalommal utazott le a Völgységi járás községeibe. Gratznak így alkalma 

nyílt alaposan megismernie a helyi viszonyokat és éleslátó megfigyeléseit papírra is vetette. 

„A bonyhádi körzet, amelynek mandátumával megbíztak, túlnyomórészt német lakossággal 

                                                 
1319 A bonyhádi Bauernbund történetéhez lásd Eppel 1991., Szita L. 2004. 
1320 Knabel 1972. 38-39., Kolta 1987. 90-91. 
1321 Kolta 1987. 96-97. 
1322 A Völgységi járás községeinek zömében a húszas évek második felére sikerült létrehozni a helyi UDV-
csoportokat. Lásd Flach 1968. 6-7. Itt – a vonatkozó alispáni leirat értelmében – azzal a feltétellel kapták meg a 
működésükhöz szükséges hatósági engedélyt, amennyiben azokban „az egyes községi vezető egyéniségek, kiknek 
személyében a hazafias irányú működésre vonatkozóan Főszolgabíró úr garanciát lát feltétlenül helyet” 
foglaltak. Idézi Kaczián 1991. 74. 
1323 A Völgységi járás főszolgabírája 1925-ben az alispánhoz írt levelében a következőképpen reagált az UDV-
csoportok legalizálására vonatkozó felszólításra: „Alulírott mindig küzdött ezen egyesületek engedélyezése ellen, 
de a felsőbb parancs előtt meghajolok. (…) 13 évig folytatott őrtálló (sic!) küzdelmem, a magyar nemzeti állam-
nyelvünk (…) megvédése az országos politika parancsára lezárult”. Idézi Kaczián 1991. 74. 
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rendelkezett. Főleg jómódú sváb parasztok éltek itt, akiknek a teheneik voltak a büszkeségeik, 

amelyekből egy saját fajtát – a bonyhádi tájfajtát – tenyésztettek ki” – jellemezte választóit az 

UDV elnöke, majd így folytatja visszaemlékezéseit: „Az volt a benyomásom, hogy teheneiket 

nagyobb gondossággal nevelték, mint a gyerekeiket. Voltak parasztporták, ahol a kínosan 

rendben tartott istállókba be volt vezetve az elektromos világítás, míg a szűk szobákban 

továbbra is olajlámpák szennyezték a levegőt”.1324 E sorok sokat elárulnak a dél-dunántúli 

németség gazdaság-centrikus mentalitásáról. 

Gratz kitért az itt többségi német és a kisebbségi magyar lakosság viszonyának 

elemzésére is. „A német parasztok a legnagyobb egyetértésben éltek az ebben a körzetben 

kisebbségben lévő magyarokkal, de szinte soha sem fordult elő, hogy egy magyar legény sváb 

lányt, vagy egy sváb egy magyar lányt vett volna feleségül; egy bizonyos fokig tehát 

mégiscsak idegenek voltak egymásnak”.1325 Majd a politikai viszonyok bemutatásával 

folytatja sorait a volt külügyminiszter. „A kerület szavazóinak politikai irányultságát a 

múltban az ottani magyar értelmiség vékony rétege határozta meg, ők pedig készségesen 

hagyták magukat e vékony réteg által irányítani. Ez az értelmiség néhány földbirtokosból, 

tisztviselőből, gimnáziumi tanárból, orvosból, ügyvédből, stb. állt, akik még akkor is, ha 

német származásúak voltak, mindig a magyarsághoz tartozónak vallották magukat”. Gratz 

tehát éleslátással mutatott rá a helyi honoráciorok kulcsszerepére, amely réteg politikai 

preferenciái mintaként szolgáltak az alsóbb társadalmi rétegekbe tartozók számára is. 

1918 után azonban zavarok keletkeztek a helyi értelmiségi réteg és a német parasztság 

aszimmetrikus viszonyában. Néhány, erős etnikai öntudattal rendelkező, értelmiségi 

nemzetiségi politikus fellépése következtében a bonyhádi körzetben is gyökeret eresztett a 

német mozgalom. Gratz így jellemezte a megváltozott helyzetet: „Az első világháborút 

követően (…) felbukkantak olyan momentumok, amelyek eme idillikus politikai viszonyok 

egyensúlyának felborulásával fenyegettek. A németségből származó értelmiségiek között 

ugyanis olyan emberek jelentek meg, főleg orvosok és ügyvédek, akik elutasították a magyar 

honoráciorokkal való együttműködést, és akik politikai tekintetben is a németségüket 

hangsúlyozták, és megpróbálták a parasztokat olyan irányba befolyásolni, hogy azok német 

nemzeti érzelmű jelölteket válasszanak képviselőiknek. (…) E körök fáradhatatlan és 

szisztematikus munkájának nem is maradt el az eredménye. A bonyhádi kerületben is felszálló 

ágba került a német mozgalom és számolni kellet annak a lehetőségével, hogy előbb vagy 

utóbb megfogalmazódik az a kívánalom, hogy ez a kerület egy német nemzeti jelöltet küldjön 

                                                 
1324 Lásd Paál – Seewann 2009. 428-429.  
1325 Uo. 429. 
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képviselőjének az országgyűlésbe”.1326 Ezért nem véletlen, hogy 1926-tól a volt 

külügyminiszter képviselte a bonyhádi körzetet a magyar országgyűlésben. Gratz ugyanis az 

UDV elnökeként hitelesen léphetett fel helyben a német nemzeti kisebbség érdekeinek 

szószólóiként, ugyanakkor – mint a kormányfő bizalmasa – személye a mérvadó politikai 

körök számára is garanciát jelentett. 

Gratz Gusztávnak fenti helyzetértékelése a problematika lényegére tapintott rá: Vagyis 

már a húszas évek elejétől kibontakozott az a politikai alapfelállás, amely Bonyhád és 

vonzáskörzetének viszonyait a következő két évtizedben meghatározta. Ez pedig nem jelentett 

mást, mint két, egymással összeegyeztethetetlen etnopolitikai felfogást képviselő, egymással 

folyamatosan rivalizáló csoport kibékíthetetlen ellentétét. Az évek során – az országos, illetve 

a nemzetközi folyamatok következtében – csupán az erőviszonyok változtak, a frontok 

(vagyis az etnopolitikai koncepciók és azok képviselői) nem. A két világháború közötti 

időszakot folyamatosan végigkísérő ellenségeskedés végül a második világháború évei alatt, a 

„Volksbund” és a „Hűségmozgalom” antagonizmusában csúcsosodott ki.  

A két szemben álló oldalt egyrészt a magyar, illetve elmagyarosodott honoráciorok, a 

helyi politikai és szellemi elit döntő része képviselte. Ez a bonyhádi intelligencia teljes 

mértékben azonosult az országos politikai vezetés által képviselt és propagált 

nemzetfelfogással és az uralkodó nemzetiségpolitikai koncepcióval. Az erős nacionalista 

meggyőződésből, valamint a megszerzett hatalmi pozíciókhoz való ragaszkodásból, a 

meglévő politikai befolyás védelméből kifolyólag, a bonyhádi értelmiség minden eszközzel 

küzdött „a magyarországi németség önálló érdekeinek, kívánalmainak és követeléseinek 

hangsúlyozására irányuló mozgalma ellen” – írta a körzet parlamenti képviselője, Gratz 

Gusztáv.1327  

Az UDV elnöke – akihez hasonlóan csak kevesen mérték fel ilyen éleslátóan és 

pontosan a helyzetet – 1926-tól országgyűlési képviselőként tett rendszeres látogatásai során 

általában keserűen tapasztalta, hogy a jórészt az asszimiláns honoráciorok által dominált 

közegben esély sem volt az általa vezetett kulturális egyesület bonyhádi csoportjának 

megalakítására.1328 Sőt, a helyi értelmiség „olykor kimondott, gyakran kimondatlan végcélja a 

németeknek a magyarságba történő beolvasztása volt”.1329 A kormánykörök bizalmát élvező 

Gratz megállapítja, hogy Bonyhádon mindig barátságosan és szívélyesen fogadták, „csupán 
                                                 
1326 Uo. 429-430. 
1327 Lásd Paál – Seewann 2009. 430. 
1328 Gratz arról is beszámolt, hogy a helyi értelmiség – akinek a szemében az UDV puszta léte is tüske volt – 
gyakran büszkélkedtek azzal, hogy egyik-másik községben sikeresen megakadályozták a helyi UDV-csoport 
megalakítását. 
1329 Paál – Seewann 2009. 431.  
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egyetlen kérdésben, a német kisebbség kezelésének kérdésében jelentek meg kezdettől fogva 

rendszeresen nézetkülönbségek köztem és a kerület úgynevezett intelligenciájának egy része 

között, amely még mindig a régi, nacionalista eszmék foglya volt, és olyan nézeteket vallott, 

amelyek távol álltak az általam képviselt nemzetiségi jogok toleráns és liberális felfogásától. 

Minden igyekezetem, amely a kerület magyar értelmiségének meggyőzésére, e kérdésben 

vallott felfogásának hibás voltára történő rámutatására irányult, megbukott azon a soviniszta 

állásponton, amelyet elsősorban a gimnáziumi tanárok, de néhány katolikus falusi plébános, 

főleg német származású, magyarosított családi névvel rendelkező férfiak, e kérdésben 

elfoglaltak” – hangzott Gratz keserű, ugyanakkor realista summázata.1330 Ez a bonyhádi 

honoráciorokból álló, befolyásos, a megyei és az országos politikai körökkel jó kapcsolatokat 

fenntartó társaság képezte a későbbiekben a „Hűséggel a Hazához” mozgalom 

vezetőségét.1331 

A másik oldalon az öntudatos német nemzeti érzelmű, német–sváb származásukat és 

anyanyelvüket büszkén vállaló, általában főiskolai és egyetemi végzettséggel rendelkező, 

felsőfokú tanulmányaikat sokszor – részben vagy teljesen – a Német Birodalomban végző 

értelmiségiek csoportja állt. Noha ezek az elemek már egészen a húszas évek elejétől jelen 

voltak Bonyhádon,1332 igazán egységesen, következetesen és határozottan 1929-től léptek fel, 

miután a Német Birodalomban folytatott egyetemi tanulmányai után Dr. Mühl Henrik1333 

visszatért a nagyközségbe. Az UDV elnöke, Gratz Gusztáv a német nemzeti(ségi) politikai 

mozgalom vezetőit úgy jellemezte, mint akiket „a Német Birodalom többé-kevésbé 

’össznémet’ [eredetiben: alldeutsch] beállítottságú egyesületei céltudatosan és 

                                                 
1330 Uo. 433. Gratz saját bevallása szerint hiába érvelt azzal, hogy Bethlen miniszterelnök bizalmasaként 
ugyanazokat a kisebbségpolitikai elveket vallja, mint a kormányfő, továbbá, amennyiben Magyarország elvárja a 
szomszédos államokban élő magyar kisebbségek helyzetének javulását, akkor magának is toleráns és 
példamutató nemzetiségi politikát kell követnie. Mint írta, nem alakult ki az a benyomása, hogy „akár egyetlen 
egy bonyhádi sovinisztát megtérítettem volna”. Azok ragaszkodtak azon álláspontjukhoz, hogy a német 
kisebbség legyen elégedett jelenlegi helyzetével, egyébiránt pedig minden nyelvhasználatra, iskolai oktatási 
nyelvre stb. irányuló követelés káros, és mint ilyen, elvetendő. Uo. 434. 
1331 Lásd Kolta 1992. 55. 
1332 A Völgységi járás főszolgabírája 1926 májusában például azt jelentette, hogy a „német népművelődési 
egyesület emberei és vezetői titokban meg-megjelennek a községekben, és gyűlések tartása nélkül felkeresik 
bizalmi embereiket, s elhintik a nemzetiségi érzés veszedelmes csíráit”. Idézi Kolta – Solymár 1994. 13. 
1333 Mühl Henrik (1901-1963); orvos és kisebbségi politikus. Budapesten – ahol belépett a Sueviába – Pécsett és 
Hamburgban folytatott fogorvosi tanulmányai után 1929-től nyitotta meg praxisát szülőfalujában, Bonyhádon. 
Tagja volt az UDV-nak és a Volksdeutsche Kameradschaftnak. 1939-től a bonyhádi választási kerület parlamenti 
képviselője volt. 1940-1942 között a Volksbund der Deutschen in Ungarn Tolna megyei Területi Vezetőjeként 
tevékenykedett. Az 1942-ben alapított MILAG elnökének választották, 1943-tól egyre inkább eltávolodott a 
Volksbund vezetésétől, ami a VDU-ból való kizáráshoz vezetett. 1945 után Németországban telepedett le, ahol 
Heidelberg környékén orvosként praktizált, illetve tartományi szinten a politikába is bekapcsolódott, és az 
Elűzöttek Szövetsége (Bund der Vertriebenen) színeiben 1953–1956 között Baden-Württemberg tartományi 
parlamentjének is tagja volt. 
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szisztematikusan neveltek fel”.1334 E mozgalom (nem csupán bonyhádi) vezetői különböző 

ösztöndíjakkal a Birodalomban végezhették felsőfokú tanulmányaik egy részét, ahol viszont 

az előadások és szemináriumok látogatása mellett, nemzetpolitikai, német nemzeti-ideológiai 

kurzusokon való részvételre is kötelezték őket, hogy aztán a „népi német eszme” 

élharcosaiként térjenek vissza hazájukba.1335 Az általuk megfogalmazott, az egyéni és 

kollektív nemzetiségi jogok biztosítására (például a nyelvhasználat, az iskolaügy, a kulturális 

élet területén), azok esetleges kiszélesítésére vonatkozó kívánalmak-követelések 

hangoztatásakor, azonban rendszerint „hazafiatlanként,” „hazaárulóként,” „pángermánként,” 

„hűtlenként” stb. stigmatizálták és kriminalizálták e csoport tagjait. A hatósági repressziók és 

számos más egyéb tényező miatt fokozatosan radikalizálódó,1336 sokszor illegális 

eszközökhöz folyamodó német nemzeti mozgalom tagjai adták a későbbiekben a Volksbund 

der Deutschen in Ungarn (VDU) helyi vezérkarát és szilárd bázisát. 

Bonyhád és környéke a korszakban a magyarországi németség etnopolitikai alapon 

definiált mozgalmának legjelentősebb helyi, vidéki központjává vált. Emiatt pedig a magukat 

kihívottnak érző, a hazai német nemzetiség politikai mozgalmának vezetői által képviselttel 

gyökeresen szembenálló nézeteket valló, a fennálló rendszert megtestesítő erők is a 

Völgységben koncentrálódtak, itt fejtették ki legintenzívebben tevékenységüket. A két, 

egymással a végletekig konfrontálódó szekértábor harca Bonyhádon és környékén a többnyire 

az apolitikus és passzív, munkaorientált és gazdaság-centrikus mentalitású német–sváb 

lakosság – ellentétes előjelű – (etno)politikai aktivizálásáért és annak irányításáért folyt; a 

küzdelem a meginduló politikai mobilizáció orientációjának kijelölésért, annak 

kanalizálásáért zajlott.1337 A helyi viszonyok alakulásába sokszor szólt be az eseményeket 

                                                 
1334 Paál – Seewann 2009. 429. 
1335 Gratz megállapítása szerint azok a birodalmi német politikai és társadalmi körök álltak a külföldi német 
kisebbségek „megdolgozása és befolyásolása” mögött, akik az első világháború előtt német nagyhatalmi-
imperialista álmokat (gyarmatosítás, flottaépítés stb.) kergettek. Paál – Seewann 2009. 429-430. 
1336 Erre vonatkozólag lásd a disszertáció korábbi fejezeteit. Itt csupán az a momentum emelendő ki, hogy az 
1930-as népszámlálás eredményei Bonyhádon is riasztóan, sőt mi több, sokkolóan hatottak a német nemzetiség 
politikai mozgalmának prominenseire. A tíz évvel korábbi eredményekhez képest, amikor is még 4.244 fő, az 
összlakosság 66,5%-a vallotta magát német anyanyelvűnek, addig 1930-ban már csupán 2.993 személy, a 
lakosság 43,7%-a nyilatkozott így (ebbe ráadásul még a helyi zsidóság egy része is beletartozott). A magyar 
anyanyelvűek (3.842 fő, illetve 55%) a település új- és legújabb kori történelme során először kerültek abszolút 
többségbe. Az érzékeny, 1.251 fős, azaz csaknem 30%-os veszteség – miközben 482-vel, 6.861 főre nőtt a 
nagyközség összlakossága – az asszimiláció riasztó méreteire, annak rohamosan előrehaladó voltára 
figyelmeztette a németség beolvadásáért aggódókat. Az „ellentábor” természetesen éppen ellenkezőleg, 
megelégedéssel és nem csekély kárörömmel nyugtázta a szándékainak nagyon is megfelelő tendenciákat. A 
népszámlálási eredményeket közli Vörös 1942. 8. 
1337 A lakosság nagy része a húszas évek derekán Gratz helyzetértékelése szerint e kérdések iránt még „szívélyes 
közömbösséget” mutatott. Lásd Paál – Seewann 2009. 432. Gratz bonyhádi képviselőségének ideje alatt (1926–
1935) próbált a két tábor között egyfajta mediátori, egyensúlyi szerepet betölteni, mint például 1930-ban 
Gömbös Miklós gimnáziumi tanár és Mühl Henrik konfliktusában (lásd később). A korábbi külügyminiszter 
célja az volt, választókerületében megmaradjon a „magyarság és a németség közötti összhang és harmónia”. 
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mindvégig élénk figyelemmel kísérő országos politika. Bonyhád és környéke etnopolitikai 

történéseinek alakulása sok esetben az országos kisebbségpolitikában bekövetkezett 

változások helyi leképeződése volt, de ez fordítva is igaz volt: olykor a helyi események 

váltak az országos folyamatok alakítójává és motorjává. 

A két csoport közötti nyílt konfrontáció 1930-ban tört ki, Mühl Henrik és Gömbös 

Miklós1338 gimnáziumi tanár közötti „lovagias ügy” kapcsán.1339 A konfliktusban még a 

körzet országgyűlési képviselője, Gratz Gusztáv UDV-elnök is közvetíteni próbált – nem sok 

sikerrel.1340 A „pángermánokként” aposztrofáltakkal szemben vívott harcban mindvégig 

kulcsszerep hárult az evangélikus gimnáziumra. Az 1806-ban Sárszentlőrincen alapított 

középfokú intézményt 1870-ben helyezték át Bonyhádra, amit az akkoriban dinamikusan 

fejlődő mezőváros kedvezőbb földrajzi fekvése, polgárosodó társadalmának növekvő 

iskoláztatási igénye, Bonyhád pezsgőbb kulturális élete önmagában is indokolt volna. 

Azonban a döntés mögött egy alig titkolt hátsó szándék is meghúzódott: „az iskolát oly német 

központba akarták helyezni, hol közvetlen hatásával a népet nyelvben is magyarrá tegye”,1341 

                                                                                                                                                         
Igyekezett fenntartani a helyi „uralkodó osztály” hatalmát, ugyanakkor megpróbált fellépni a német lakosság 
bizonyos kívánalmainak – amelyek leginkább a német anyanyelv és kultúra megtartására vonatkoztak – 
teljesítése mellett. „Feltétlen államhűség az egyik, messzemenő nemzeti tolerancia a másik oldalon” – hangzott a 
veterán politikus krédója. Lásd Paál – Seewann 2009. 430-431. Ez a felfogás lényegében egybecsengett Jakob 
Bleyer „Deutschungar” tézisével, amelyet az UDV „lelke” (ezzel a szóval Gratz jellemezte Bleyert Uo. 430.) a 
harmincas évek elejéig egyre elkeseredettebben és reménytelenebbül próbált képviselni az országos politikában 
is. Azonban ez a „harmadikutas” etnoplitikai koncepció olyan „keskeny pallónak” bizonyult, amelyen az adott 
kor viszonyai között lehetetlenség volt áthaladni. Lásd a disszertáció korábbi fejezeteit. 
1338 Gömbös Miklós a bonyhádi evangélikus gimnázium magyar-latin szakos tanára, nem csupán névrokona, 
hanem unokaöccse volt a későbbi – többek között fajvédő nézeteiről elhíresült – Gömbös Gyula 
miniszterelnöknek. Kisebbségpolitikai nézeteiről sokat elárul az 1930-ban a Pesti Hírlapban közölt terjedelmes 
írása, amely olyan sorokat tartalmazott, mint „(…) minden tisztaszemű magyar látja, érzi, hogy egyedül a 
soknyelvűség vezette Trianonhoz a magyar nemzetet! Enélkül meg sem születhetett volna ez a szörnyű 
megcsonkítás!” Idézi Kolta – Solymár 1994. 19. 
1339 Az ügy nagy port vert fel a Völgységi járásban, a helyi honoráciorok teljes mellszélességben felsorakoztak 
Gömbös Miklós mögött. Még egy német nyelvű ún. „Deklaráció” kiadására is sor került, amely lényegében a 
korszak hivatalos nemzetiségpolitikai koncepciójának alaptételeit sorolta fel és tiltakozását fejezte ki Bleyer, 
Guido Gündisch és Mühl politikája ellen. A „Deklarációt” magyar és német nyelven közli Kolta – Solymár 
1994. 20-27. A Kolta László és Solymár Imre bonyhádi helytörténészek által összeállított kötet a korszak 
történetének elmélyültebb tanulmányozásához elengedhetetlenül szükséges dokumentumokat tartalmaz, 
ugyanakkor az azokat kísérő kommentárok rendkívül egyoldalúak, leegyszerűsítettek, tendenciózusak és 
kizárólag a magyar, illetve elmagyarosodott értelmiségi réteg szubjektív álláspontját tükrözik. 
1340 Gratz: Az „értelmiség, különösen a gimnázium tantestülete, rossz néven vette, hogy ebben a konfliktusban 
közvetíteni igyekeztem ahelyett, hogy határozottan Gömbös oldalára álltam volna, amit egész egyszerűen azért 
nem tudtam megtenni, mert nem volt neki igaza”. Ugyanakkor Mühl is elégedetlen volt Gratz magatartásával, 
mivel szerinte az túl szorosan működött együtt a bonyhádi honoráciorokkal és az ő „gondolatmenetével szemben 
elutasítóan viselked[ett]”. Gratz egyébként annyira megcsömörlött a bonyhádi választókerületben uralkodó 
viszonyoktól, hogy második képviselői mandátumának ideje alatt (1931–1935) már egyszer sem utazott le a 
nagyközségbe. „Állandó kapcsolatban maradtam a választókkal, egyetlen levelet sem hagytam 
megválaszolatlanul, segítettem, ahol tudtam (…), de egy bonyhádi személyes tartózkodásra képtelen voltam 
többé elhatározni magam”. Lásd Paál – Seewann 2009. 431-437. 
1341 Kolta 1987. 69. Ezt erősíti meg a bonyhádi evangélikus lelkész Krähling Dániel is: „Bonyhád volt a 
’Schwäbische Türkeinak’ a fővárosa. Gyakorlatilag egy szinte zárt német nyelvterületnek a (…) központja. 
Ebben idegen test volt a gimnázium – amely 1806-ban létesült Sárszentlőrincen – azzal a nem titkolt céllal, hogy 
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vagyis „a magyar nyelv elsajátítását, annak a sváb falvakban történő terjesztését 

támogassa”.1342 A gimnázium, amely többek között a környékbeli értelmiségiek zömét is 

kinevelte1343 – a korszellemnek, illetve a tanári kar már megismert politikai beállítottságának 

megfelelően – erősen érvényesültek a magyarosító tendenciák.1344 A középiskola oktatói 

olykor még a diákságot1345 is felhasználták – de legalábbis nem fogták vissza – a német 

mozgalom bonyhádi élharcosai ellen fáradhatatlanul vívott küzdelmükben.1346  

Közben ez utóbbiak is kitartóan dolgoztak céljaik elérése érdekében. Egy 1936-os 

Baranya megyei (!) jelentés megállapította, hogy az UDV „baranyai helyi csoportjainak 

tevékenysége (…) csak a szokásos lanyha keretek között mozgott. A helyi csoportok vezetősége 

sem fejtett ki semmiféle kezdeményezést, vagy akciót s így a tagok száma sem emelkedett. Az 

anyaegyesület vezetőségének ellenzéke főként Mágocs és a Tolna vármegyei Bonyhád 

községből kiindulóan fejt ki tevékenységet (…). Ez az ellenzék azonban, melynek irányítói dr. 

                                                                                                                                                         
magyarul tudó értelmiséget neveljen, itt a sváb nyelvterületen. Az egy más kérdés, hogy ebből a népcsoportból, 
ha valaki értelmiségivé vált, az asszimilálódott”. 
1342 Knabel 1972. 30. A gimnázium történetével általában lásd Kolta 1987. 66-72., 106-108., 127-130., valamint 
Nagy 2006 (online). 
1343 Kolta 1970. 7. Nem volt tehát véletlen, hogy 1940/41-ben a Volksbund tett egy – kudarccal végződő – 
kísérletet a gimnázium megszerzésére (lásd később.) 
1344 Az iskola tantestületét „a polgári demokratikus nézetek mellett asszimilációs nemzetiségi elgondolás, 
nacionalista felfogás jellemezte (…)”. Kolta 1970. 21. Egy jellemző eset: „Édesapám osztályfőnöke Bonyhádon 
Gömbös Miklós volt, aki Gömbös Gyulának [volt] az unokatestvére, aki arra ment rá, hogy az érettségi tablóra 
lehetőleg minél kevesebb sváb név kerüljön fel. Így aztán a Krählingből Keszthelyi lett. Miután [édesapám – G. 
G.] egy szem gyerek volt és a tanítója egy álló évig könyörgött a nagyapámnak, hogy taníttassa, otthon kitört a 
botrány: ’Te tanultál, és neked az őseid már nem jók! Megtagadod a gyökereidet!’” Krähling Dániel 
visszaemlékezése. Egy német birodalmi jelentés szerint egy bonyhádi gimnáziumi osztály 17 német származású 
tanulója közül az érettségiig 14 magyarosította a családi nevét. Lásd Die Lage des deutschen evanelischen 
Kirchenvolkes in Ungarn [A német evangélikus egyházi nép helyzete Magyarországon]. é.n. IDGL, Spiegel-
Schmidt hagyatéka. 
1345 A Sárszentlőrinchez tartozó felsőrácegrespusztai születésű Illyés Gyula, a népi írók mozgalmának egyik 
vezető személyisége, 1914–1916 között töltötte diákéveinek egy részét az evangélikus gimnáziumban. Az író 
saját bevallása szerint bonyhádi diákként gyakran megfordult a szomszédos (de már Baranyában fekvő) Hidason. 
Miután 1933 nyarán újra bejárta a környéket, a Nyugat szeptemberi számában „Pusztulás” címmel publikálta úti 
jegyzeteit, amelyben – aktuális társadalompolitikai kérdéseket feszegetve – többek között a „német tengerben 
fuldokló magyarságról” írt. Lásd Illyés 1933. A cikk komoly visszhangot keltett, annak nyomán heves diskurzus 
bontakozott ki a korabeli sajtóban és dél-dunántúli (völgységi) szociális, vallási és etnikai problémákra-
feszültségekre irányította az ország közvéleményének figyelmét. Lásd Kolta – Solymár 1994. 30-33., Solymár 
1986. 35-40., Solymár 1991. 85-90., Spannenberger 2009b. 
1346 Számos ilyen „diákcsíny” fordult elő: 1933 júniusában például végzős diákoknak egy csoportja letépte Mühl 
Henrik házáról az orvosi táblát (Kolta 1987. 120.). Amikor 1935-ös országgyűlési választás során Basch Ferenc, 
a Volksdeutsche Kameradschaft prominense a Kisgazdapárt színeiben – végül is sikertelenül – indult a bonyhádi 
választási kerület képviselői mandátumáért, gimnáziumi diákok megzavarták, és botrányba fullasztották Basch 
bonyhádi választási nagygyűlését (Kolta 1970. 22., uő. 1987. 120., uő. 1992. 68.). A választási kampány 
hevében az evangélikus oktatási intézmény tanulói tojással dobálták meg, majd egy másik alkalommal az 
internátus ablakából vízzel öntötték le Mühl Henriket (Kolta 1987 120.). 1937 februárjában egy éjszaka 
bonyhádi diákok betörték Mühl Henrik házának ablakait (Spannenberger 2005. 132.) 1939-ben, a kormánypárt 
színeiben induló Mühl bonyhádi választási győzelmét követően a gimnázium diákjai kitépték Mühl képét az 
iskola folyosóján elhelyezett érettségi tablóból, ismét betörték házának ablakait és a ház falára rámázolták, hogy 
„Hazaáruló piszok!” valamint „Du bist ein Schwein [Disznó vagy]!” (Kolta 1987. 121., uő. 1992. 68.). 
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Mühl Henrik bonyhádi és dr. Faulstich Egyed1347 németbólyi orvosok, dr. Mischung 

Konrád1348 mohácsi ügyvéd (…) a nyilvános megnyilatkozásoktól teljesen tartózkodik s így 

tevékenysége nem ellenőrizhető. A találkozások ugyanis a vezetők és híveik között 

alkalomszerűleg és magánlakásokban történnek s a levelezéseket is a helyi posta 

megkerülésével közvetítik”.1349 Mühl tevékenysége során tehát nem állt meg a megyehatárnál, 

hiszen a baranyai németséget ugyanúgy a „Schwäbische Tükei”-nak nevezett kompakt etnikai 

régió részének tekintette, közigazgatási választóvonalakra való tekintet nélkül. Ezt a korabeli 

jelentések is megerősítik: „dr. Mühl Henrik bonyhádi orvos igen gyakran járt és jár még ma 

is Hidas községbe beteglátogatás címén, de csaknem minden egyes esetben a beteg lakásában, 

esetleg annak közelében összejött a helyi csoport vezető tagjaival és azokkal bizalmas 

megbeszéléseket folytatott”.1350 A német mozgalom szervezői tehát nem idegenkedtek a 

konspiratív eszközök használatától1351 és nem hagyták magukat céljaiktól eltántorítani a 

hatósági represszió hatására sem.1352  

                                                 
1347 Faulstich Egyed/Ägidius (1899–1951); orvos és kisebbségi politikus. A Baranya megyei Nyomjáról 
származó Faulstich Nagyszebenben végezte gimnáziumi tanulmányait. Zágrábi, grazi és budapesti egyetemi évei 
után Marburgban és Berlinben gyakornokoskodott, majd Németbólyban helyezkedett el, ahol orvosként 
praktizált. Közben aktív szerepet vett mind a Sueviában, mind az UDV-ban. Faulstich radikalizmus miatt nem 
pusztán a helyi értelmiséggel került összetűzésbe, emiatt Baschsal is konfliktusba keveredett. A VK-ban ő 
képviselte a Baschsal szemben álló, radikális szárnyat. A VDU-ban már csak regionális, illetve helyi szinten 
játszott szerepet. 1945 után Németországban telepedett le, ahol orvosként praktizált. 
1348 Mischung Konrád (1904–1942); ügyvéd és kisebbségi politikus. A bánáti Oravicából származó Mischung 
Szegeden, majd Budapesten végezte jogi tanulmányait, itt került kapcsolatba Bleyerrel és a Sueviával. Bleyer 
által közvetített németországi ösztöndíjjal Heidelbergen és Tübingenben is eltöltött egy-egy szemesztert. 1929-
tól ügyvédként praktizált Mohácson, ahol 1933-an saját irodát nyitott. Mischung aktív tagja volt a VK-nak, a 
Volksbundban 1942-ben bekövetkezett haláláig, mint Dél-Dunántúli (Schwäbische Türkei) Területi Vezető 
tevékenykedett. 
1349 Baranya vármegye és Pécs szabad királyi város főispánjának bizalmas jelentése a belügyminiszterhez. 1936. 
június 22. Idézi Füzes 2001. 155-157. itt 156. 
1350 A pécsváradi járás főszolgabírójának bizalmas jelentése Baranya vármegye és Pécs szabad királyi város 
főispánjához. 1936. november 25. Idézi Füzes 2001. 170-172. itt 171. Ezt erősíti meg egy másik dokumentum is: 
„[Bonyhádról] nyúlnak ki a szálak nemcsak a völgységi járás, de a pécsváradi járás északon fekvő községeire is. 
(…) a Bonyhádon lakó dr. Mühl János (sic!) orvos irányítója minden szervezkedésnek”. A pécsváradi járás 
főszolgabírójának bizalmas jelentése Baranya vármegye és Pécs szabad királyi város főispánjához. 1938. május 
31. Idézi Füzes 2001. 221-223. itt 223. 
1351 „Dr. Mühl bonyhádi orvos továbbra is állandóan küldözi a német lapokat. Ezeket küldöncök viszik egyik 
községből a másik községbe s egy községben azokat csak rövid ideig szabad tartani s így ezeket a lappéldányokat 
megszerezni igen nehéz”. Baranya vármegye és Pécs szabad királyi város főispánjának bizalmas jelentése a 
belügyminiszterhez. 1936. október 19. Idézi Füzes 2001. 168-170. itt 168-169. 
1352 Dr. Mühlt 1936. június 5-én a bonyhádi csendőrségen brutálisan helybenhagyták; a beszámolók szerint 
vérezve, olajos, piszkos ruházatban lépett ki az épületből. Spannenberger 2005. 112. Az eset közvetlenül a Basch 
Ferenc elleni per után történt, és része volt a magyarországi német mozgalom „radikálisnak”, „pángermánnak” 
tartott vezetői ellen folytatott repressziós, megtorló intézkedéseknek. A Mühl Henrik megveretést elrendelő 
Mészáros József csendőr alhadnagynak, aki 1932 és 1940 között Bonyhádon, mint községi csendőr-
szakaszparancsnok teljesített szolgálatot, a Bonyhádi Nemzeti Bizottság 1946 februárjában a politikai 
megbízhatóságát igazoló hatósági bizonyítványt állított ki. Mészáros érdeme volt többek között az, hogy „(…) 
Értelmi szerzője volt annak, hogy csendőrei Mühl Henriket vad magyarellenes ténykedése miatt tettleg 
bántalmazták, amellyel nevezettet ténykedésében akadályozták. Számtalan titkos Volksbundista gyűlést, 
összejövetelt, szervezkedést oszlatott fel. Sok esetben túlhajtotta magát minden útjában álló akadályon azért, 
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A két tábor közötti küzdelem különösen az országgyűlési képviselőválasztások 

alkalmával – amelyekre a harmincas években több alkalommal is sor került a bonyhádi 

választókerületben – vált kiélezetté. 1935-ben a Független Kisgazdapárt (FKGP) színeiben 

induló Basch Ferenc, a Volksdeutsche Kameradschaft (Népi Német Bajtársi Szövetség, 

VK)1353 vezető személyisége egyenlőtlen küzdelemben vereséget szenvedett a kormánypárti 

Pekár Gyulától.1354 Bár 1937 szeptemberében a – Pekár halála miatt – megüresedett bonyhádi 

képviselői mandátum betöltésére ellenjelölt hiányában a tradicionális bonyhádi nemesi 

családból származó Perczel Béla1355 delegáltatott,1356 ám ő még az év decemberében 

lemondott mandátumáról, ezért 1938 januárjában képviselői pótválasztásra került sor a 

bonyhádi választókerületben. Az FKGP színeiben induló – szintén német származású – Klein 

Antal fölényes győzelmet aratott a függetlenként ringbe szálló, a VK vezetéséhez tartozó 

Goldschmidt György felett.1357 Alig több mint egy évvel később, 1939 májusában, a kisgazda 

Klein, az időközben Volksbund der Deutschen in Ungarn (VDU) néven legalizált VK egyik 

prominense, a kormánypárttal kötött választási paktum értelmében a Magyar Élet Pártja 

színeiben induló bonyhádi Mühl Henrikkel csapott össze. A kampány rendkívül kemény 

küzdelmet hozott; a sajtó, a közigazgatási apparátus és a helyi értelmiség által támogatott 

ellenzéki (!) Kleinnel szemben Mühl végül is elsöprő, csaknem 70%-os többséggel (9.727 

szavazat 4.289 ellenében) megnyerte a választásokat, és így parlamenti mandátumhoz 

jutott.1358 

                                                                                                                                                         
hogy Basch és Mühl féle Volksbund szervezkedés minél eredménytelenebb maradjon”. TMÖL XVII.2. Bonyhád 
Községi és Járási Nemzeti Bizottság (a továbbiakban: BNB) iratai. 1. d. 
1353 A Basch Ferenc elleni pert (1934) követően a magyarországi német nemzetiségi mozgalom végleg két 
táborra szakadt. A VK-ban tömörültek azok a kisebbségi politikusok, akik Bascht támogatták, az UDV pedig a 
hivatalos kormánypolitika által tűrt-támogatott nemzetiségi vezetők egyesülete maradt. Lásd Spannenberger 
2005. 105-124. 
1354 A Baschra leadott mintegy 5.200 szavazat (42.5%) „a közigazgatás és a karhatalom által támogatott 
kormánypárti, fajvédő” (Kolta 1991. 80.) Pekárra leadott majdnem 7000-el (57,5%) szemben így is komoly 
eredménynek számított. A gimnazisták már említett – inkább csak epizód-szerep jellegű akciója mellett – például 
a bonyhádi csendőrőrs vezetőjének az „1935. évi képviselői választásoknál igen nagy szerepe volt abban, hogy 
Basch Ferenc (…) kibukott”. Kezdeményezésére Bascht „bizonytalan időre a járás egyes községeiből” 
kitiltották, továbbá „Basch híveit mindenhol akadályozta az összejövetelben”. TMÖL XVII.2. BNB iratai. 1. d. 
Az 1935-ös völgységi választási küzdelemmel kapcsolatban lásd még Knabel 1972. 41., Kolta 1991. 79-80., 
Kolta 1992. 37-39., Kolta – Solymár 1994. 35-37. 
1355 A korábban a Völgységi járás főszolgabírói, illetve Tolna vármegye al- és főispáni tisztségeit is betöltő 
Perczel Bélát Gratz Gusztáv úgy jellemezte, mint szilárd politikai meggyőződéssel és értékrenddel bíró, 
nézeteiért kiálló, korrekt, tisztességes és egyenes, ezért Magyarországon ritkaság számba menő politikust. Gratz 
szerint Perczelt szűkebb pátriájában tisztelet övezte ugyan, ám fenti tulajdonságai miatt mindvégig egyfajta Don 
Quijote-ként tekintettek rá. Lásd Paál – Seewann 2009. 432-433. Perczel Béla politikai életrajzához lásd Kolta 
1992. 
1356 Spannenberger 2005. 133-134. 
1357 Kolta 1991. 80-81. 
1358 Klein Antal a Völgységben nem csupán a világi, általában hagyományosan kormánypárti helyi értelmiségiek, 
hanem az aktívan politizáló klérus támogatását is élvezte. A választási kampány tetőpontján a hírhedt Rongyos 
Gárda is bekapcsolódott a küzdelembe, fegyverrel terrorizálva és „erős nyomás” alá helyezve a lakosságot. Az 
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5.3.2.   Bonyhád a második világháború viharában 
 
Az 1938. november 26-án megalapított, 1939 áprilisában engedélyezett Volksbund der 

Deutschen in Ungarn (VDU) első hivatalos, „zászlóbontó” nagygyűlésére Bonyhád 

tőszomszédságában, a nagyközségtől 6 km-re fekvő völgységi Cikón került sor.1359 Ezt 

követően a Völgységi járás településein 1939/40 folyamán sorra megalakultak a VDU 

csoportjai, így Bonyhádon is, bár itt a helyi szervezet magalapításának pontos időpontja nem 

rekonstruálható.1360 Az alapítási dátum egzakt meghatározásánál azonban fontosabb annak a 

kérdésnek a tisztázása – különösen az előzmények tükrében –, hogy a Volksbund milyen 

támogatottsággal, milyen társadalmi beágyazottsággal rendelkezett a központi szerepkörrel 

bíró nagyközségben? Hogyan viselkedett az „egyszerű bonyhádi német polgár”, kinek hitt és 

adott igazat, merre felé hajlott, milyen irányba orientálódott, hogyan hatott rá a két ellenséges 

tábor – egyre inkább állásfoglalásra kényszerítő – küzdelme?  

Mivel az érintettek (az eseményeket akkor felnőtt fejjel megéltek) ma már jórészt 

nincsenek közöttünk – kitelepítés, elhalálozás stb. miatt –, ezért kevésbé visszaemlékezések, 

inkább egyéb források felhasználásával tehetünk kísérletet az akkori korszellem 

rekonstruálására. A német lakosság egy részét tömörítő katolikus egyház krónikája a 

következőket jegyezte fel: „[A harmincas évek derekától – G. G.] a nálunk elő németek 

helyzete gyökeresen megváltozott. Eddig csak a munkának élt, most elkezdett politizálni. A 

békésen élők között kitört a háborúskodás. Családok megoszlottak (sic!). Testvérek, rokonok, 

haragba lettek. Minden kapcsolat megszűnt, ami eddig példás volt. Külön váltak az iskolában, 

a szórakozásban. Amivel csak lehetett, bosszantották egymást. Az ellenségeskedés nem 

egyszer tettlegességé fajult”– áll a Historia Domusban.1361 A német mozgalom erősödése 

tehát polarizálóan hatott a lakosságra, ami számos konfliktushelyzetet teremtett.1362  

                                                                                                                                                         
1939-es választások völgységi vonatkozásait lásd Kolta 1991. 81., Kolta – Solymár 1994. 41-47., Spannenberger 
2005. 175-183., Tilkovszky 1978. 55. Jellemző momentum, hogy a 36 településből álló bonyhádi 
választókerületben 31 községben győzedelmeskedő Mühl – 4 kisebb falu mellett – éppen Bonyhádon nem tudott 
sikert aratni; itt Klein győzött, 1.135 szavazattal 1.018 voks ellenében. Lásd Kolta – Solymár 1994. 47. Klein 
Antal kisgazda parlamenti képviselőként a későbbiekben egyre inkább a szélsőjobboldali körökhöz közeledett 
(Turáni Vadászok Szövetsége, Törzsökös Magyarság Tábora, Magyar Fajvédők Országos Szövetsége stb.), és 
1941-ben kilépett az FKGP-ből. Kolta 1991. 81-82., Kolta 1992. 47-50., Kolta – Solymár 1994. 48-52., 62-63. 
1359 Spannenberger 2005. 171-175. A zászlóbontó nagygyűlés helyszínének kiválasztásakor nem véletlenül esett 
a választás Cikóra, a „völgységi szakrális táj központjára”. Lásd Solymár 1986. 40-44. 
1360 Flach 1968. 21-22. 
1361 Historia Domus (a továbbiakban: HD) Bonyhád. A bonyhádi római katolikus plébánia, illetve egyházközség 
történetét megörökítő Historia Domus, más néven Historia Parochiae nem tartalmazza az 1931–1964 közötti 
évek krónikáját. Ez az időszak egybeesik Bauer (Pór) József apátplébános bonyhádi szolgálati idejével, aki a 
szóban forgó dokumentációt hivatali ideje alatt egyáltalán nem vezette. Ez a tény annál is sajnálatosabb, mert így 
nem csupán a település 20. századi történelmének sorsdöntő évei maradtak dokumentálatlanok a katolikus 
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A gyakorta egész települések, nagyobb közösségek kollektív véleményét, 

állásfoglalását meghatározó, arra döntő befolyással bíró honoráciorokra és az aktívan 

politizáló klérusra e tekintetben is kulcsszerep hárult. Ez Bonyhádon hatványozottan igaz 

volt. A szóban forgó bonyhádi plébános, Bauer (Pór) József,1363 1942-től címzetes cikádori 

apát, a német nemzetiség etnikai alapon definált mozgalmának kezdettől fogva kérlelhetetlen 

ellenfele volt;1364 annak vezetőjét, Mühl Henriket gyakran bökversekben pellengérezte ki,1365 

a szószékből elmondott beszédei gyakran illetek be politikai állásfoglalásnak.1366 Személye, 

VDU-ellenes politikai magatartása kétségkívül komoly hatást gyakorolt a katolikus hívekre.  

A szinte „tisztán németnek” mondható evangélikus közösség – annak ellenére, hogy 

Mühl is lutheránus volt – sem volt okvetlenül Volksbund-szimpatizáns, már csak a 

gimnázium hatása miatt sem. Egy birodalmi német jelentés a negyvenes évek legelejéről így 

jellemezte a bonyhádi gyülekezetet: „A közösségben az értelmiség hatására (gimnázium!) 

magyar tendenciák érvényesülnek. Az iparosok nagyobbrészt – legalábbis érzéseikben – 

elmagyarosodtak. A parasztság tudatában van népiségének. [Bonyhád] az egyházkerület és a 

tolnai németség központja. A lelkész Genersich Tivadar. Szepességi. Művelt, de nem produktív 

ember. (…) Az értelmiség nyomása miatt a népi mozgalom határozott ellensége, aki aktívan 

részt vett a Dr. Mühl ellen irányuló bojkott-akciókban, annak ellenére, hogy annak hittan 

                                                                                                                                                         
annalesben, hanem mert a Bonyhád közéletében sokáig meghatározó jelentőséggel bíró és kulcsszerepet játszó 
Bauer apátplébánosnak az eseményekkel kapcsolatos reflexiói is ismeretlenek maradnak az utókor számára. A 
kimaradt 33 év utólagos rekonstruálására az ezredfordulón tett kísérletet – részben idősebb hívek 
visszaemlékezései alapján – a felvidéki származású Vitéz Jónás János, Bonyhád akkori címzetes apátplébánosa. 
1362 Általában a Völgységre vonatkozóan azt írja az egyházkrónika, hogy „a Volksbund (…) német alapossággal, 
fegyelemmel és szívóssággal szervezked[ett] és terjeszked[ett]. A németek többsége melléjük állt. (…) A hazához 
hűséges németek próbáltak védekezni, ellenállni. Egy-egy helység vezetőitől sok függött. Ha a pap, tanító, jegyző 
jó példát adott, kiállt bátran, akkor sokat segített. Szerencsére a bonyhádi katolikusok hallgattak papjaikra, akik 
józanságra, higgadtságra intették őket. Kivétel itt is akadt”. Lásd HD Bonyhád. 
1363 Bauer (Pór) József (1883–1964); katolikus pap, Bonyhád apát-plébánosa. A bácskai Apatinból, német 
családból származó Bauer kalocsai és pécsi tanulmányait követően 1906-ban szentelték pappá. 1912-ig Pécsett, 
Mágocson, Bonyhádon majd Szekszárdon szolgált káplánként. Plébánosi vizsgáját és több helyen végzett papi 
szolgálatát követően 1931-ben bízták meg a bonyhádi plébánia vezetésével. Itt Bauer – a helyi értelmiséggel és a 
közigazgatási apparátussal vállvetve – a német nemzetiség mozgalmának kérlelhetetlen ellenségeként szerzett 
magának tekintélyt és hírnevet. A Hűségmozgalom egyik meghatározó alakja volt, emiatt a Gestapo 1944-ben 
letartóztatta. 1945-ben szabadult, nevét 1946-ban magyarosította. A háború tán közvetlenül visszatért 
Bonyhádra, ahol 1964-ben bekövetkezett haláláig vezette a plébániát. 
1364 „A katolikus püspöknek az volt a bevált módszere, hogy a sváb gyülekezetekbe, ha lehetett, akkor próbált 
[német származású, de] magyar érzelmű papot küldeni. Tehát így próbált ellene dolgozni a Volksbundnak”. 
Krähling Dániel visszaemlékezése. A Pécsi Egyházmegye püspöke 1926–1958 között a bonyhádi születésű 
Virág (Blum) Ferenc volt. 
1365 Lásd Kolta 1992. 46., Kolta – Solymár 1994. 52-54. 
1366 1935-ben, a polgári leányiskola tanévzáró szentmiséjén az elmúlt országgyűlési képviselőválasztásra utalva 
például a következőket mondta: „A magyar haza iránti hűség legyen szent bennetek, és ettől eltántorítani ne 
hagyjátok magatokat. Ha német is a nevünk és nyelvünk: a szívünk, a lelkünk, a szeretetünk magyar”. Idézi Kolta 
1987. 121. 
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tanára volt”.1367 Mindenesetre a VDU-híveinek többsége az evangélikus gyülekezet tagjai 

közül került ki, ami több okkal volt magyarázható.  

Egyrészt az a társadalmi csoport, amely a Volksbund által megfogalmazott (sokszor 

gazdasági és szociális aspektusokat is érintő) propagandisztikus jelszavakra és célkitűzésekre 

– legalábbis ideiglenesen – a leginkább fogékonynak mutatkozott, a parasztság különböző 

rétegeiből képződött,1368 melynek többsége Bonyhádon történetesen evangélikus vallású volt. 

Másrészt a lutheránus Mühl is könnyebben tudott magának, illetve a VDU-nak követőket 

toborozni a „német vallásként” propagált evangélikus hittestvérei között. Annál is inkább, 

mert az evangélikus intelligencia, élén a gimnázium tanári karával – a katolikus értelmiséggel 

ellentétben1369 – nemigen érintkezett az „egyszerű hívek” tömegével.1370 Mindez azonban 

még így is kevésnek bizonyult ahhoz, hogy Mühl és hívei 1940. január 6-án átvegyék a 

Protestáns Olvasókör vezetését; az összehívott közgyűlés a Mühl-csoport valamennyi 

indítványát és követelését nagy többséggel visszautasította.1371  

Vagyis a Volksbundnak még Bonyhád protestáns németségének többségét sem 

sikerült a maga oldalára állítania. Ennek racionális magyarázta – a magyar, illetve a magyarul 

érző asszimiláns honorácior réteg folyamatos, kétségtelenül erős nyomása és befolyása 

mellett – minden bizonnyal a helyi „sváb” lakosság társadalmi helyzetében és annak 

mentalitásában keresendő. „Egy komoly parasztember, akinek volt veszítenivalója, az a 

politikába nem nagyon keveredett be, távol tartotta magát ezektől a dolgoktól. Eleinte a 

Volksbundnak is nagyon szép volt a máza, mint ahogy sok minden másnak. De egy 

parasztcsaládnak mindig drágább volt a vagyona, ami biztos egzisztenciát jelentett. Ők 

büszkék voltak arra, hogy független parasztemberek, ezek az emberek nem cseréltek volna 

senkivel. Igaz, háromszor annyit dolgoztak, mint egy gyári munkás, rabjai voltak saját 

munkájuknak, de az övék volt. Éppen ezért nagyon nehezen voltak behúzhatók a 

Volksbundba” – mondja egy visszaemlékező.1372  

                                                 
1367 Vertraulicher Bericht über die völkische Haltung der evangelischen Pfarrern in den deutschen Gemeinden in 
Ungarn (Bizalmas jelentés a magyarországi német községekben szolgáló evangélikus lelkészek népi 
beállítottságáról). é.n. IDGL, Spiegel-Schmidt hagyaték. „A Volksbundnak itt irodája, központja volt, hogy 
mennyire infiltrálta itt a gyülekezetet, azt én most már nem tudom megítélni” – mondja a jelenlegi evangélikus 
lelkész. Krähling Dániel szóbeli közlése. 
1368 Spannenberger 2005. 299-305. 
1369 A Hűségmozgalom – amelynek vezetői közül Perczel Béla, Bauer József katolikus, Lehmann István pedig 
evangélikusból átkeresztelkedett katolikus volt – összejöveteleit gyakran tartotta a Katolikus Olvasókör 
helyiségében. Knabel 1972. 41., Kolta 1992. 68. 
1370 Knabel 1972. 41. 
1371 Uo. 
1372 Jenei József visszaemlékezése. Jenei egyúttal tesz egy másik tanulságos megállapítást is: „Akinek nem volt 
mit veszíteniük, azok lettek volksbundisták; utána meg esetleg kommunisták, vagy mások. Ezek között utána hány 
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A Volksbundba belépők – és ez Bonyhádon a német lakosság kisebbik részét jelentette 

– motivációja rendkívül sokszínű volt. Ezek skálája az érzelmi alapú indíttatástól, az 

ideológiai meggyőződéstől kezdve, a különféle partikuláris érdekek és manipulációk 

érvényesülésén-érvényesítésén át, a szűklátókörűségig, a rövid távú karrierlehetőség és az 

anyagi haszonszerzés remélésig terjedt. E szubjektív célok ráadásul idővel változhattak is. 

Legalább ennyire heterogén volt a tagság társadalmi háttere is. Sőt, 1939 és 1944 között maga 

a Volksbund, valamint annak megítélése, a róla alkotott egyéni és kollektív vélemény is sokat 

változott. Azok egy jelentős része, akik például 1939-ben öntudatos németként még a 

kisebbségi jogok hatékony érdekképviseletét várták el a szervezettől, 1943/44-re – látva 

annak „vadhajtásait” – már sokszor elfordult tőle.1373 Mindenesetre 1939–40 táján a VDU 

még sokkal inkább lelkesedést váltott ki az általa képviselt eszmék iránt fogékony német 

lakosság körében, majd ez a támogatottság, a kezdetben jelentősnek mondható társadalmi 

bázis, a világháború előrehaladtával – az egyre növekvő áldoztavállalás mértékével egyenes 

arányban – fokozatosan erodálódott. 

Ez az erózió viszonylag korán, 1939 őszén megkezdődött az ún. Reimesch-levél 

hatására, amely által a hazai németség először konfrontálódott – az írás szerint birodalmi 

német részről forszírozott – a ki-, illetve áttelepítés, a szülőföld kényszerű elhagyásának 

lehetőségével. A „Heim ins Reich” címszóval meghirdetett akció valósággal sokkolta a 

völgységi németséget.1374 Ebben a légkörben kezdődött meg Bonyhádon az 1941-es 

népszámlálás előkészítése. A kérdőívek felvételével párhuzamosan az egyes községekben ún. 

tudományos ellenőrzések is zajlottak, amelyek alapján jelentéseket készültek az egyes 

településeken uralkodó hangulatról.  

                                                                                                                                                         
volt, aki röhögött, amikor zajlott a kitelepítés: ’Na, látjátok? Volksbund tag voltam, mégis itt maradtam!’ Mert 
nem volt tőle mit elvenni és olyan nagy disznóságot meg nem csinált”. 
1373 A tagok és szimpatizánsok indíttatásának sokszínűségére részben az 1945 folyamán elvégzett nemzethűségi 
vizsgálatok világítanak rá. Lásd a későbbi alfejezetet. 
1374 „Jellemző a bonyhádkörnyéki (sic!) – Mühllel gyakran érintkező svábokra, hogy közülük többen azt 
híresztelik, hogy Fritz Heinz Reimesch levelei nem Németországból jöttek, hanem Budapestről és azt csak 
magyar urak találták ki. Ők soha nem gondoltak visszatelepítésre, hanem úgy vélték, hogy őket a földdel együtt 
csatolják vissza Németországhoz. A bonyhádi őrskörletbe igen sok levél érkezett. Egyedül Cikó községbe több 
mint száz. De érkezett Bonyhádra és Kakasdra is. A svábok tömegesen keresték fel Mühl dr.-t Bonyhádon, de 
sokan Baschoz (sic!) (…) fordultak. (…) Basch november második felében leutazott Bonyhádra Mühlhöz. Basch 
állítólag azt a kijelentést tette, hogy a Reimesch féle levél Németországból származott ugyan, de azt nem 
németek, hanem az angolok adták fel, a magyarországi svábok Németországhoz ragaszkodásának megbontására. 
1939 november második felében Mühl dr. bonyhádi lakóházának utcai falára ismeretlen személyek németül a 
következő szavakat írták fel: ’Népcsaló, elhagytad népedet!’” Magy. Kir. Pécsi IV. csendőrkerület. 4. Nyomozó 
alosztály. Bizalmas jelentés a Baranya megyei főispán számára a magyarországi németek hangulatáról a 
kitelepítési hírekre. 1939. december 10. Idézi Füzes 2000. 20-25. itt 23. 
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Bonyhádról az 1941 elején kelt jelentésükben1375 azt írták a KSH szakértői, hogy az 

anyanyelvi és nemzetiségi bevallásra vonatkozó hírek ellentmondóak. A zsidóság 

valószínűleg magyarnak fogja vallani magát, ellenben az evangélikusok túlnyomórészt 

németek lesznek, csakúgy mint a katolikusok nagy része is.1376 A jelentés készítői úgy vélték, 

hogy a VDU propagandája folytán német anyanyelvűnek és német nemzetiségűnek vallja 

magát a lakosság, annak ellenére, hogy a plébános befolyása alatt álló katolikus parasztság 

nem volt híve Baschéknak. A szakértők szerint a bonyhádi kisiparosok alapvetően magyar 

érzésűek voltak, ám mivel legfőbb üzleti partnereik a helyi németek, nem merik magyarnak 

vallani magukat, mert féltik a megélhetésüket. Kirívó példaként megemlítették egy 

zománcgyári német munkás „színmagyar” feleségét, aki attól való félelmében, hogy férje 

elválik tőle, német nemzetiségűnek fogja vallani magát.1377 A szakértők azt valószínűsítették, 

hogy a disszimilációs folyamat következtében Bonyhádon a magyarság 60%-os aránya a 

lélektani 50% alá fog olvadni. 

A jelentés szerint előfordult, hogy köztiszteletnek örvendő, korábban „magyarhű” 

polgárok – a korszellemnek megfelelően – erős német propagandát folytattak. Megemlítették, 

hogy helyben rongyosoknak gúnyolják „magyarhű” lakosságot. Kitértek arra is, hogy a 

képviselőtestületben a magyar szó dominált, az evangélikus gimnázium pedig továbbra is a 

hazafias szellem fellegvára volt. Ugyanakkor a külterületi községi iskolában mindinkább teret 

nyert a német elem. Jellemző esetként megemlítették, hogy amíg a tervezett „Magyar Ház” 

felállítása anyagiak hiányában nem sikerült, addig a felépítendő Volksbund kórház számára 
                                                 
1375 A dokumentum részletesen kitért a német nemzetiségi mozgalom kulcsszereplőjének, Dr. Mühl Henrik 
személyének és tevékenységének az ismertetésére is: „(…) Az 1930-as adatok a valóságnak megfelelő képet 
mutatnak, befolyás nem történt. A község lakossága régebben 48-as érzelmű s általában ellenzéki volt és csak 
Mühl (…) munkája folytán kezdett megváltozni a helyzet. (A megelőző években a németek Somogyba jártak 
magyarul tanulni, azok meg ide jöttek német szóra.) A Volksbund itteni fő vezetője Mühl Henrik orvos, képviselő, 
ide való napszámos gyerek. Gyakorló orvosi éveit Németországban töltötte. Valamikor a legnagyobb zsidóverő 
volt. Konjunktúra lovag. Egyéniségére és jellemére eléggé rávilágít az a tény, hogy apja ma is a legnagyobb 
nyomorban élő napszámos, bátyja szintén. Egyáltalán nem törődik velük. Azt is tudják róla, hogy anyját többször 
megverte. Van 50-60 hold földje, két autója. Cselédségével komiszul bánik. Úgy hírlik, hogy a képviselők nem 
nagyon állnak vele szóba, egyedüli barátja Jandl Lajos tamási képviselő. Néha Fenczik István társaságában 
látják”. Jelentés az 1941. évi népszámlálás tudományos ellenőrzéséről a dél-dunántúli községekben. Thirring 
Lajos KSH-főmunkatárs hagyatékából származó jelentést teljes terjedelmében közli Bank – Őze 2005. 83-100. 
itt 86. 
1376 Ezt a tényt egy visszaemlékező is megerősíti: „Az evangélikusok, akik nagyrészt meg magyarul beszélni sem 
tudtak, a német anyanyelv mellett német nemzetiséget vallottak be. Mit is mondtak volna? A magyarokhoz 
hasonlítva ők csak németek voltak! Őszinték voltak, és aztán… A katolikus plébános Pór (Bauer) József viszont 
1941-es népszámlálásnál azt sulykolta a híveinek, hogy mi ilyen, meg olyan, meg amolyan magyarok vagyunk”. 
Jenei József visszaemlékezése. 
1377 Azokra, akik öntudatos németek által lakott településrészben éltek, valóban erős nyomás helyezkedett a 
népszámláskor. „(…) szüleimet, de főleg anyámat hazaárulónak nevezték, mert népszámláláskor magyar 
anyanyelvet és nemzetiséget vallottak. Ezért azzal fenyegetőztek, hogy a biztos német győzelem után mi is és 
minden magyar ázsiába (sic!) lesz telepítve” – mondta egy volksbundista család szomszédságában élő személy. 
TMÖL XXXV.1.d. A Magyar Szocialista Munkáspárt Tolna Megyei Bizottságának (a továbbiakban MSZMP 
TMB) iratai. Gy./B/12. Balogh József visszaemlékezése. 
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már vettek egy 6.000 négyszögöles telket.1378 A jelentés beszámolt arról, hogy élt a 

nagyközségben 25-30 elnémetesedett magyar származású család, akik állítólag 

„veszedelmesebb pángermánok, mint a fajnémetek”.1379 A KSH szakértői a dokumentumban 

két fontos momentumot is kiemeltek: egyrészt érzékelték és hangsúlyozták a Mühl Henrik, 

illetve a VDU – akkor még népszerűnek mondható – tevékenysége miatt a németség körében 

megindult disszimilációs folyamatot, másrészt rámutattak a német anyanyelv és nemzetiség 

bevallásában szerepet játszó azon szubjektív tényezőkre, amelyek jelentősen befolyásolták az 

egyéni állásfoglalásokat.  

Mindenesetre az 1941-es népszámlálás során Bonyhád 8.333 fős lakosságából 4.391 

személy (52,7%) vallotta magát német anyanyelvűnek, és 2.716 (32,6%) fő német 

nemzetiségűnek.1380 Ez azt jelentette, hogy a nagyközség összlakosságának több, mint a fele, 

tehát az abszolút többség német anyanyelvet vallott be, és ezek majdnem 62%-a német 

nemzetiségűnek is érezte magát.1381 A Völgységi járás 40.768 lakójából ugyanekkor 30.698 

fő volt a német anyanyelvűek száma, ami 75,3%-os arányt, vagyis túlnyomó német többséget 

jelentett.1382 A német anyanyelvet bemondók 82%-a ráadásul német nemzetiségűnek is 

vallotta magát.1383 Ez a tény azt jelentette, hogy a Völgység volt Magyarország „legnémetebb 

járása” és ennek konkrét és szimbolikus jelentőségével mind a Volksbund, mind a magyar 

szellemi–politikai elit tisztában volt. 

A két politikai szekértábor küzdelme Bonyhádon és környékén 1939/40-ben – az 

országos és a nemzetközi folyamatok hatására – látszólag a Volksbund, az öntudatos „népi 

németek” mozgalmának javára dőlt el. A harc a háttérben azonban tovább zajlott; a magyar 

kormányzat által (hol nyíltan, hol burkoltan) támogatott helyi közigazgatási apparátus és 

értelmiségi réteg továbbra is minden eszközt bevetett a VDU által fémjelzett etnopolitikai 

irányzat visszaszorítására, illetve a Volksbund társadalmi bázisának erodálására. Ez a 

tevékenység a világháború előrehaladtával ráadásul egyre inkább legitimálható volt az 

antifasizmus jelszavával, hiszen az 1940. augusztus 30-án megkötött ún. bécsi 
                                                 
1378 A VDU Bonyhád határában Schäffer Konrád hidasi lakostól egy 10.000 négyszögöl nagyságú telket vásárolt, 
hogy azon a későbbiekben egy kórházat építsen fel. Lásd Baranya vármegye és Pécs szabad királyi város 
főispánjának bizalmas jelentése a belügyminiszterhez. 1941. július 2. Idézi Füzes 2000. 166. A Volksbund-
kórház tervezett felállítása Bonyhádon a tagság körében – a VDU által képviselt egyéb szociális és gazdasági 
célkitűzések mellett – kedvező fogadtatásra talált. Spannenberger 2005. 248. 
1379 Jelentés az 1941. évi népszámlálás tudományos ellenőrzéséről a dél-dunántúli községekben. Thirring Lajos 
KSH-főmunkatárs hagyatékából származó jelentést teljes terjedelmében közli Bank – Őze 2005. 83-100. itt 86. 
1380 Az adatokat lásd Czibulka – Heinz – Lakatos 2004 (online). 
1381 A német anyanyelvűek száma 1930-hoz képest – az 1920-as értéket is meghaladva, az első világháború előtti 
értékhez közelítve – 1.398 fővel, aránya pedig 9%-al nőtt. Ezek a számok egyértelműen a Mühl Henrik és Basch 
Ferenc nevével fémjelzett mozgalom sikerét és eredményességét igazolták. 
1382 László 1987. 164. 
1383 Kolta – Solymár 1994. 62-63. 
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népcsoportegyezményt követően felgyorsult az eredetileg kulturális egyesületként indult 

VDU nemzetiszocialista típusú népcsoport szervezetté történő átalakítása.  

A náci penetráció hatása, az eredeti kisebbségpolitikai célok alárendelése a Harmadik 

Birodalom hatalmi érdekeinek 1941-től mindinkább nyilvánvalóbbá vált, ami nyomasztólag 

és egyben riasztóan hatott a tagságra és a szimpatizánsok körére. A VDU bázisa és vezetősége 

között egyre mélyülő szakadék pedig táptalajul szolgált az antifasizmus–antinácizmus 

zászlaja alatt fellépő, e célok mellett viszont továbbra is az asszimilációt forszírozó 

Volksbund-ellenes erőknek. Ez a politikai konstelláció olykor a végletekig kiélezett 

konfliktushelyzeteket szült a Völgységi járás településein, amelyek sok esetben vezettek 

eszkalációhoz. 

A Volksbund 1940–41-ben kísérletet tett bizonyos bonyhádi, illetve völgységi oktatási 

intézmények megszerzésére, ami azonban komoly ellenállásba ütközött. Bonyhádon az 

egyházi fenntartású elemi iskolák1384 átvételére irányuló próbálkozások mind kudarcot 

vallottak.1385 Hasonlóképpen eredménytelennek bizonyult a felnövekvő értelmiség nevelése 

szempontjából kulcsfontosságú gimnázium megkaparintásáért folytatott küzdelem.1386 A 

VDU-tag, illetve szimpatizáns presbitereknek a gimnázium német tannyelvű oktatási 

intézménnyé történő átalakítására irányuló követelését a Baranya–Somogy–Tolna megyékre 

kiterjedő evangélikus egyházmegye 1941. évi közgyűlése visszautasította.1387  

A VDU megpróbálkozott a „népcsoport” gazdasági autonómiája alapjainak 

megvetésével is, amelynek a völgységi tájfajta tenyésztésén alapuló tejfeldolgozás lett volna a 

bázisa. A Volksbund égisze alatt 1942. október 12-én Budapesten megalakult az Agronomia – 

Zentrale Milch und Verwertungsgenossenschaft (Központi Tej- és Tejfeldolgozó Szövetkezet), 

amelyet néhány nappal később a MILAG névre kereszteltek. Elnökévé Mühl Henriket 

választották, a szövetkezet első központját pedig Bonyhádon alakították meg. A VDU a 

csatlakozó parasztoknak magasabb felvásárlási árat ígért, illetve garantált, ami vonzóvá tette 

az együttműködést a német tejtermelők számára. A MILAG – a magyar hatóságok ellenállása 
                                                 
1384 A nagyközség valamennyi elemi iskoláját valamelyik vallási (katolikus, evangélikus, református, izraelita) 
közösség tartotta fent.  
1385 Kolta 1987- 102-103. A VDU a Völgységben végül is csupán Kisdorogon tudott egy magán elemi 
népiskolát, illetve a közigazgatásilag nem, de vonzáskörzetileg szervesen a Völgységhez tartozó baranyai 
Hidason egy polgári iskolát létrehozni.  
1386 „Nem titkolt céljuk volt az, hogy megszerezzék a gimnáziumot. A középiskolát fenntartó gyülekezeteket 
próbálták meggyőzni arról, hogy adják át a gimnáziumot a Volksbundnak. Ez nem sikerült. A lelkészi karnak egy 
jelentős része magyar érzelmű volt” – emlékszik vissza Krähling Dániel lelkész. 
1387 Kolta 1987. 121-122. Hasonló szándékot tükrözött – bár ez az akció, legalábbis közvetlenül, nem a VDU-tól 
indult ki – az 1940. november 4-én Kapi Béla evangélikus püspöknek átadott „Memorandum evangélikus német 
gyülekezeteink égető kérdéseinek megoldásáról” című dokumentum. Ennek szerzői egyebek mellett az 
evangélikus egyház által fenntartott bonyhádi (és/vagy a soproni) gimnázium tisztán német tannyelvű, német-
evangélikus oktatási intézménnyé alakítását irányozta elő (Spannenberger 2005. 233., Tilkovszky 1978. 120.). 
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miatt, amelyek a szövetkezethez való csatlakozást a kormány jóváhagyásához kötötték – 

azonban nem tudta maradéktalanul megvalósítani eredeti célkitűzéseit.1388 

Bár mind az iskola-, mind a gazdaságpolitika frontján zajló küzdelmek szították a 

konfliktusokat, a helyzet igazán a fenti eseményekkel részben párhuzamosan meginduló 

Waffen–SS toborzásokkal vált élessé. Fennmaradt jelentések szerint az első ilyen jellegű 

akció során Bonyhádon a VDU-tagjai súlyosan megfenyegették a magyar érzelmű német 

lakosságot.1389 Az önkéntesek pontos száma a rendelkezésre álló források alapján nem 

rekonstruálható egyértelműen,1390 csendőrségi jelentések szerint 1942-ben Bonyhádról 20, 

környékéről (minden bizonnyal a Völgységi járásból) összesen 671 fiatal jelentkezett a 

Waffen–SS kötelékeibe.1391 Az mindenesetre tény, hogy Bonyhádról 1942. április 30-án a 

„11. szállítmánnyal” 800 fő tolna megyei német önkéntest szállítottak el.1392  

A Waffen–SS-akció kiélezte a németajkú lakosságon belüli, az öntudatos, illetve a 

„magyar érzelműek” között eddig is meglévő ellentéteket. Az aktívan politizáló papság, 

illetve bizonyos sajtóorgánumok ezeket tovább szították azáltal, hogy a birodalmi 

alakulatoknál való katonai szolgálatot, valamint a magyar állampolgárságról történő 

lemondást a hazai németség (legalábbis egy részét érinteni fogó) kitelepítésének első 

lépcsőfokaként interpretálták. A Waffen–SS akció következtében – részben a toborzás során 

tett, ám később beteljesületlenül maradt ígéretek miatt – a VDU vezetése és bázisa közé 

végérvényesen ék verődött. A szimpatizánsok nagy számban fordultak el a Volksbundtól, a 

                                                 
1388 Spannenberger 2005. 266-267. 1944-ig a tervezett 250 üzemből csupán 38 lett a MILAG tagja. A dolog 
szépséghibája az volt, hogy a kezdeményezés mögött az SS által irányított Volksdeutsche Mittelstelle (VoMi) 
állt, melyet kevésbé a magyarországi német parasztság szociális problémáinak enyhítése és jólétének biztosítása, 
hanem sokkal inkább azoknak a német hadigazdaság számra történő csatasorba állítása motivált. A 
tejszövetkezet 1942-es indulásakor a hatóságok csupán 24 Tolna és Baranya megyei német község 
tejszövetkezete számára engedélyezték azt, hogy eddigi szerződéseik felbontásával a MILAG-ba tömörüljenek, 
holott a Volksbund eleve mintegy 60 szövetkezeti fiók alapítására kért engedélyt, sőt, a „népi német” 
tejgazdaság kiépítésére vonatkozó VoMi-program ennek négy-ötszörösét irányozta elő. Basch 1943. november 
18-án a miniszterelnökhöz intézett memorandumában védelmet követelt a MILAG részére, és sürgette, hogy 
további német községek tejszövetkezetei is csatlakozhassanak a MILAG-hoz. Lásd Kolta – Solymár 1994. 91-
93., Tilkovszky 1978. 283-285 Részben emiatt, de több más ok miatt is, a bonyhádi élharcos, Mühl Henrik 
viszonya 1943 végére olyannyira megromlott a VDU vezetőségével, hogy 1944 februárjában intern kizárták a 
Volksbundból és lemondatták a MILAG elnökségéről, bár képviselői mandátumát megtarthatta. 
1389 Tilkovszky 1974. 46. 
1390 Az 1946-os kitelepítési névjegyzéken összesen 2.165 személy szerepelt a „Wehrmacht-, illetve SS-szolgálat” 
tétel alatt, ebbe azonban az 1944-ben kényszer által besorozattak is benne foglaltatnak. Czibulka – Heinz – 
Lakatos 2004 (online). 
1391 Kovács – Számvéber 2001. 56. 
1392 Uo. 58., Tilkovszky 1974. 60. Werner Lorenz, a VoMi vezetője 1942 szeptemberében Himmler 
Reichsführer-SS számára készített jelentésében többek között úgy summázta a magyarországi németek körében 
végrehajtott Waffen–SS toborzás tapasztalatait, hogy a „dél-dunántúli megyék tehetős német parasztsága (…), 
jóllehet többnyire németül beszél, magyar befolyás alatt áll, és kevésbé bizonyult áldozatkésznek”. A jelentés 
megállapította továbbá, hogy az önkéntesek távozása következtében a „népcsoportszervezet aktivitása (…) 
csökkent, és az alsóbb vezetésben hézagok támadtak”. A jelentést részletesen ismerteti Tilkovszky 1974. 66-71. 
itt 70. 
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tagok tömegesen jelentették be kilépésüket a szervezetből; a vezetőség és a bázis 

elidegenedése a későbbiek során csak fokozódott.  

Az 1943-ban végrehajtott második Waffen–SS akciót mindvégig beárnyékolta a 

Harmadik Birodalomba történő áttelepítésétől való félelem, amely a terjengő híresztelések 

szerint a magyarországi németség öntudatos, volksbundista részét fogja érinteni. A szülőföld 

kényszerű elhagyásának lehetősége nyugtalanította és nyomasztotta a bonyhádi–völgységi 

németséget, és elkedvetlenítette a potenciális önkénteseket is.1393 Emiatt a bonyhádi 

önkéntesek száma minden bizonnyal még az egy évvel korábbitól is elmaradt, bár az 1943-as 

toborzásra vonatkozólag nem rendelkezünk összesített adatokkal.1394 

1942 első hónapjaiban, az első Waffen–SS toborzás előkészítésével párhuzamosan 

Bonyhádon szerveződni kezdett az ún. „Hűséggel a Hazához!”, más néven „Hűségmozgalom” 

(HH). A HH hivatalosan 1942. január 25-én alakult meg egy bonyhádi szállodában, a 

mozgalom hivatalos zászlóbontójára – amelyen már a völgységi települések képviselői is 

részt vettek – néhány héttel később, február 15-én került sor a bonyhádi Katolikus Olvasókör 

nagytermében.1395 A mozgalom – amely a Volksbunddal szembeni ellenállásra szólította fel a 

németajkú lakosságot – héttagú vezetősége a már jól ismert magyar, illetve asszimiláns helyi 

elit tagja közül került ki,1396 amely már korábbról kiváló kapcsolatokat ápolt a legmagasabb 

szintű politikai körökkel, illetve a politikai rendőrséggel.1397 Ez a tény megmagyarázza, hogy 

a de jure mindvégig hivatalos bejegyzés nélkül, illegálisan működő HH miért tudott a járás és 

a megye határain túl is viszonylag szabadon és sikeresen terjeszkedni, helyi csoportokat 

szervezni, tagokat toborozni.  

A Belügyminisztérium, a Nemzetvédelmi Propagandaminisztérium, valamint a 

Miniszterelnökség nemzetiségi ügyosztálya által támogatott1398 Hűségmozgalom – amelynek 

                                                 
1393 Spannenberger 2005. 350-351., Tilkovszky 1974. 108-110. Negatívan hatottak a keleti frontról érkező rossz 
hírek – ezek „kárörvendő” terjesztői ellen Mühl 1943. február végén Bonyhádon elmondott beszédében élesen 
kikelt –, illetve a hadigondozási segélyek kérdésének rendezetlensége is. Tilkovszky 1974. 126. 
1394 Kovács – Számvéber 2001. 67. 
1395 Kolta 1992. 54-55., Kolta – Solymár 1994. 68-71. 
1396 A HH elnöke a már megismert Perczel Béla ny. alispán, korábbi parlamenti képviselő volt, vezetőségébe 
pedig Bauer (Pór) József apátplébános, Lehmann (Türje) István orvos, Krasznay (Kurz) István főszolgabíró, 
Gömbös Miklós, Kunszt (Kerényi) Henrik és Tomka Gusztáv gimnáziumi tanárok tartoztak. Lásd Kolta 1992. 
55., Tilkovszky 1978. 233-234. A vezetőség származására, anyanyelvére, iskolázottságára, pártállására stb. 
vonatkozóan értékes adatokat közöl Kolta 1992. 68. 
1397 Spannenberger 2005. 328-329. A mozgalommal szemben végletekig elfogult Kolta László is elismeri, hogy a 
„mozgalom zászlóbontásához és nyílt szervezkedéséhez az engedélyt Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter 
adta, aki közismerten náciellenes politikus volt”. Kolta 1992. 55. Sőt, Perczel Béla – azonkívül, hogy a 
Belügyminisztériumban biztosította mozgalom számára a közigazgatási hatóságok passzív támogatását – két 
alkalommal Horthy Miklós kormányzóval is tárgyalt, aki az ellenállási munka további folytatására bíztatta a HH 
vezetőségét. Kolta – Solymár 1994. 85. 
1398 Tilkoyszky Loránt: Az ellenállási mozgalom és a magyarországi németség. In: Uő. 1997. 132-139. itt 137., 
valamint uő. 1978. 306. 
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„egyik fellegvára”1399 a bonyhádi gimnázium volt – 1944 márciusáig mintegy 20-30.000 tagot 

szervezett be,1400 és eljutott Tolna és Baranya megye németek által lakott járásaiba, de ún. 

„hűségbizottságok” alakultak Veszprém, Fejér, Békés stb. megyében, sőt még a Bácskában 

is.1401 A HH – amely a kormány intenciói szerint egyrészt a VDU ellenpólusának szánt 

Népművelődési Egyesület (UDV) feloszlatása nyomán keletkezett vákuumot volt hivatott 

kitölteni, másrészt a Waffen–SS akciók során hatékony ellenpropagandát kifejteni1402 – nem 

hivatalos lapja a bácskai Apatinban, a már a harmincas évek második felétől antifasiszta 

szellemben tevékenykedő katolikus pap, Berenz Ádám által szerkesztett Die Donau című 

újság volt.1403  

Ahogy a Volksbund 1942-től folyamatosan veszített népszerűségéből, úgy a 

Hűségmozgalom egyre inkább megerősödött. Nem hiába kelt ki élesen Basch Ferenc, a VDU 

vezére 1943 júniusában egy, az SS-nek írt jelentésében a mozgalom tevékenysége ellen.1404 A 

nyíltan Volksbund-ellenes Hűségmozgalom leghatékonyabb propaganda-fogásának a VDU-

ból egyre jobban kiábrándulók megnyerésére, az ún. „hűtleneknek”, a „bundosoknak” a 

Birodalomba történő ki-, illetve áttelepítésének hirdetése, és e kérdés folyamatos napirenden 

tartása bizonyult.1405 Emellett előszeretettel hangsúlyozták azt, hogy hívő keresztény ember 

nem azonosulhat az antiklerikális politikát folytató Volksbunddal.1406  

Ami Hűségmozgalom által képviselt etnopolitikai koncepciót illeti, egyet kell értenünk 

Tilkovszky Loránttal, aki azt hangsúlyozza, hogy a HH „hűség Istenhez, hűség a magyar 

hazához, hűség a népiséghez” hármas jelszavából „a német népiséghez való hűség (…) 

gyakorlatilag kikopott, sőt hovatovább a magyar tannyelvben, magyar beszédben, magyar 

dalok éneklésében látta (…) a magyar hazához való hűség kritériumát. Ezért a magyarországi 

németség azon részében, amely ragaszkodott a maga német identitásához, nem is lehetett 

igazán hatásos”.1407 Valójában a Hűségmozgalom nem kínált reális alternatívát a VDU-val 

szemben, ezért „nem lehetett vonzó éppen azon öntudatos németek számára, akiket 

                                                 
1399 Kolta 1987. 108. 
1400 A HH tagjait ún. Hűségigazolvánnyal és Hűségjelvénnyel látta el, amelyek bonyhádi üzemekben készültek. 
Kolta 1987. 123. A jelvények viselését a helyi hatóságok kifejezetten támogatták. Spannenberger 2005. 329. 
1401 Kolta – Solymár 1994. 90-91., 123. 
1402 Spannenberger 2005. 330. 
1403 Berenz és a szintén Apatinból származó Bauer (Pór) József bonyhádi plébános, valamint a Hűségmozgalom 
többi vezetője között meglévő személyes kapcsolatra vonatkozóan lásd Kolta – Solymár 1994. 95-100. 
1404 Tilkovszky 1974. 129-132. A HH természetesen a birodalmi szervek szemében is tüske volt, ezért 
folyamatosan figyelemmel kísérték tevékenységét. Spannenberger 2005. 330-331. 
1405 Spannenberger 2005. 331-332., Tilkoyszky Loránt: Toborzás és kényszersorozás a Fegyveres SS-be. In: Uő. 
1997. 101-114. itt 108. 
1406 Spannenberger 2005. 331., Tilkoyszky Loránt: Az egyházak „nemzetiségpolitikája” és a magyarországi 
németség 1919–1945. In: Uő. 1997. 84-100. itt 98. 
1407 Uo. 97. 
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eltávolítani vagy elvonni akart az őket veszélyeztető káros befolyásoktól.1408 A 

Hűségmozgalom a magyarosodott vagy magyarosodó néprész mozgalma volt és maradt 

(…)”.1409 Más szóval: a HH nem egy „középutas” kisebbségi jog- és érdekvédelmi koncepciót 

jelenített meg a Harmadik Birodalom által gleichschaltolt és náci jelleget öltött Volksbund, 

illetve a nemzetiségek asszimilációjára törekvő magyar politikai erők között, hanem az 

utóbbiak trójai falovaként működött 1944 tavaszáig a németajkú közösségekben.1410 

Az 1944. március 19-én bekövetkezett német megszállás Bonyhádon is új helyzetet 

teremtett. A birodalmi német biztonsági szervek elérkezettnek látták az időt, hogy csapást 

mérjenek a – az ő olvasatukban a háborúzó náci Németország érdekekeit veszélyeztető – 

Hűségmozgalomra. Megkezdődtek a letartóztatások, internálások, a Gestapo a mozgalom 

számos tagját hurcolta el.1411 A megszállást követő napok rendkívül feszültek voltak a 

nagyközségben. Az evangélikus gimnázium tanárai diáktűntetés szervezését tervezték a 

megszálló német csapatok bevonulása ellen,1412 majd annak bekövetkezte után, két 

szabadságos SS–katona a nyílt utcán bántalmazta a „zsidónak nézett” Genersich Tivadar 

evangélikus lelkészt.1413  

1944. április 23-án került sor Bonyhádon a VDU utolsó országos nagygyűlésére. A 

helyszín kiválasztása nem volt véletlen: „a magyarországi nemzetiszocialista mozgalom 

hagyományos területén, a Schwäbische Türkei szívében”1414 militarista külsőségek között, 

mintegy húszezres tömeg előtt megrendezett esemény azt demonstrálta, amit a VoMi a 

Volksbundtól már régóta elvárt, és amelynek megvalósításában most néhány VDU-

funkcionárius készséggel segédkezett. A „magyar, Volksbund- és horogkeresztes zászlók, 

valamint egy életnagyságúnál nagyobb Hitler-kép alatt az ’egységes német nemzet’ egyik 

                                                 
1408 „Így a Hűségmozgalom nem lehetett igazán vonzóvá, s a volksbundisták diadallal mutathattak rá: 
Magyarországon németnek lenni csak a Volksbund révén lehet”. Lásd Tilkovszky Loránt: Az ellenállási 
mozgalom és a magyarországi németség. In: Uő. 1997. 132-139. itt 137. 
1409 Tilkoyszky Loránt: A magyarországi németek szerepe a második világháborúban és ami azután következett. 
In: Uő. 1997. 140-147. itt 145. 
1410 Tanulságos egy visszaemlékező vallomása: „A többség [ti. a német lakosság] túlzottan nem akarta hagyni, 
hogy belevigyék. Szerintem, ha nem lettek volna meg ’felfelé’ a kapcsolatok, akkor ez túlságosan nem is lett 
volna annyira jelentős. Így most ezt részben Bonyhád javára írják, de nem véletlenül mondták azt, hogy ’HűHá-
sok’, nagy hűha volt, és kész. Nem harapózott ez el annyira… Jó, vannak, ahol ezt értékelik, hogy Bonyhádon ez 
és ez volt, de ez inkább néhány embernek volt a találmánya, akik azt hirdették, hogy mi nem vagyunk azok a 
németek, mi hűséges magyar hazafiak vagyunk”. Jenei József visszaemlékezése. 
1411 Fehér 1983. 52., Spannenberger 2005. 357-358., Tilkovszky 1978. 306. Ugyanakkor a HH még 1944 nyarán 
is szórt szét Bonyhád és Pécs utcáin két nyelven írt, Hitler-ellenes indulókat (Fehér 1983. 58-59.), és a 
mozgalom vezetőségére csupán a nyilas hatalomátvétel után, 1944 októberében–novemberében mértek végső 
csapást (a Gestapo letartóztatta és elhurcolta például Perczel Bélát és Bauer (Pór) Józsefet (Kolta 1987. 124., uő. 
1992. 62-63.). 
1412 Spannenberger 2005. 357. 
1413 Tilkovszky 1978. 306. 
1414 „Traditionsgau der nationalsozialistischen Bewegung in Ungarn, im Herzen der Schwäbischen Türkei” – így 
aposztrofálta a települést a Deutscher Volksbote 1944. április 28-ai száma. Idézi Spannenberger 2002a. 375. 
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népcsoportja sorakozott fel, amelyet ’egységbe forrasztott’ a nemzetiszocializmus, és amely 

prominens magyar és birodalmi német személyiségek1415 (…) jelenlétében ujjongó 

egyetértéssel juttatta kifejezésre a háború iránti elkötelezettségét”.1416  

Basch Ferenc „népcsoportvezető” lényegében a bonyhádi nagygyűlésen hirdette meg 

„ünnepélyesen” a harmadik magyarországi Waffen–SS-akciót,1417 amely a két korábbi – 

önkéntességen alapuló – toborzással szemben, valamennyi hadra fogható, 17 és 50 év közötti 

magyarországi német férfi kényszersorozását jelentette. Bonyhádról és környékéről több ezer 

főt kényszeríttettek – olykor fegyveres erőszakkal – birodalmi német katonazubbonyba, 

tekintet nélkül arra, hogy a Volksbunddal szimpatizált, vagy a Hűségmozgalom tagja volt-e, 

esetleg semleges politikai nézeteket vallott. Miként ez sok más helyen, úgy Bonyhádon is 

tömeges jelenség volt, hogy németek „nagyon sokan, tudatosan, gyorsan kérték a 

bevonultatásukat a magyar hadseregbe”1418 annak érdekében, hogy a Honvédség 

önkénteseként elkerüljék a rettegett „Muss–SS” szolgálatot.1419 

A német megszállást követő időszak különösen tragikus eseménye volt a bonyhádi és 

a völgységi zsidóság pusztulása 1944 nyarán.1420 Bonyhádon, ahol 1944-ben 1.177 izraelita 

élt, zsidó lakosság kálváriája 1944. április 3-án kezdődött, amikor a helyi közigazgatás 

elrendelte a zsidó üzletek sárga csillaggal történő megjelölését, két nappal később pedig a 

sárga csillag viselését.1421 Május 11-étől kezdetét vette a zsidók gettóba tömörítése, amelyből 

a nagyközségben kettőt is kialakítottak. Minden bizonnyal akadtak helyben is olyanok, akik 

kárörömmel és nem leplezett gúnnyal tekintettek az embertelen lépésekre, sőt, néhányan 

aktívan is közreműködtek azok végrehajtásában, azonban általánosan az mondható el, hogy 

Bonyhád lakosságának többsége helytelenítette és elítélte a zsidó polgártársak ellen hozott 

drasztikus intézkedéseket.1422  

                                                 
1415 A nagygyűlésen jelen volt többek között magyar részről Rátz Jenő miniszterelnök-helyettes, Tasnádi-Nagy 
András, a képviselőház elnöke, valamint Balla Pál miniszterelnökségi osztályfőnök, német részről Edmund 
Veesenmayer, nagykövet és a Harmadik Birodalom teljhatalmú magyarországi megbízottja, és Gerhart Feine 
követségi tanácsos. A nagygyűlésről beszámoló újságcikket terjes terjedelemben közli Kolta – Solymár 1994. 
96-97. 
1416 Ugyanakkor ekkora már minden józanul gondolkodó számára nyilvánvaló volt, hogy a „pusztulás előestéjén 
ez az ünnepi demonstráció tragikomikus színjátéknak hatott; a győzelmi mámort persze beárnyékolta a szovjet 
csapatok közeledése. A felvonuló Waffen–SS alakulatok és a népviseletbe öltözött lányok hada sem tudta 
feledtetni, hogy az összes hadköteles népi német fiatal a fronton harcol. Az ünnepségen főleg aggastyánok és a 
Deutsche Jugendbe belépett ’kölykök’ emelhették magasba a ’győzelmi zászlót’. A közeledő pusztulást vetítették 
előre a népcsoportvezető szavai, aki kijelentette, hogy ’a népcsoport hamarosan új arcot ölt’.” Spannenberger 
2005. 361-362. 
1417 Tilkovszky 1974. 154-155. 
1418 Jenei József visszaemlékezése. 
1419 Füzes – Újvári 1996., Spannenberger 2005. 366. 
1420 László 1987. 166. A problematikát teljes részleteiben tárgyalja Blau 1994. 
1421 Blau 2001. 103. 
1422 Uo. 104-105. 
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Az évszázados együttélésből kifolyólag szoros emberi és munkakapcsolat alakult ki a 

nagyközség zsidó lakossága és a többi etnikai csoport között, emiatt sokan megpróbáltak 

segíteni a közvetlen életveszélyben lévő embertársaikon.1423 A segítségnyújtásban 

kiemelkedtek a katolikus és a protestáns egyházak vezető személyiségei,1424 de az egyszerű 

lakosság támogatása is jelentős volt. „Bonyhádról és környékbeli településekről is érkeztek 

emberek élelmiszerrel és itallal, szegények [ti. a zsidók – G. G.] sírtak a szomjúságtól és az 

éhségtől, de csak ritkán lehetett olyan közel kerülni a kerítéshez, hogy valamit át lehetett 

volna dobni rajta. Én három palack sört dobtam át a szomszédomnak” – tudósít egy bonyhádi 

német, akit 1946-ben telepítettek ki.1425 „Bár tiltva volt, de a mi evangélikus svábjaink, a 

parasztemberek vittek nekik ennivalót. Állítólag az egyik [zsidó] azt mondta: ’- Köszönjük. 

Most mi vagyunk soron. De vigyázzanak! Mi utánunk maguk következnek…’”1426 Szavai 

felértek egy próféciával.  

Olykor még a VDU helyi vezető funkcionáriusai is „zsidósegítőként” léptek fel. 

„Nekem személyes ismerősöm volt a Volksbund bonyhádi ifjúsági vezetője, egy hívő 

evangélikus ember, aki ezt az egész zsidóirtást utálta és nem vállalta. Próbált ezeken a 

dolgokon – amennyire lehetett – enyhíteni, és lovas kocsin hordta a gettóba a bezárt 

zsidóknak az élelmet”.1427 A segítségnyújtás 1944 júniusától még nehezebbé vált, miután 

Budapestről egy különösen brutális csendőregységet vezényeltek Bonyhádra.1428 Ezek 

végezték a hónap végétől a zsidó lakosság deportálását is. A vasúti szerelvényekbe zsúfolt 

1.177 bonyhádi, valamint a 90 környékbeli zsidót, illetve a szekszárdi és bátaszéki zsidókat 

1944. július 1-jén deportálták a nagyközségből.1429 A Pécsre, majd onnan július 6-án az 

auschwitzi haláltáborba szállított zsidó lakosság vesztesége tetemes volt: a deportáltak közül 

1.046 fő a megsemmisítő tábor poklában pusztult el.1430  

A front közeledtével egyre sürgetőbbé vált a „Schwäbische Türkei népi német 

lakosságát” érintő, az SS által tervezett kiürítésének kérdése is. A VoMi és a Volksbund 1944. 

augusztus végén kidolgozta és véglegesítette az evakuálás végrehajtásának konkrét terveit.1431 

                                                 
1423 A vészkorszak túlélői 138 ilyen esetet gyűjtöttek össze. Uo. 104. 
1424 Név szerint Bauer (Pór) József apátplébános, Thomka Gusztáv evangélikus hittanár és Lombos Alfréd 
református lelkész. 
1425 BArch Ost-Dok. 17/36. Pag. 208. 
1426 Jenei József visszaemlékezése. 
1427 Krähling Dániel visszaemlékezése. 
1428 Blau 2001. 104. 
1429 László 1987. 166. 
1430 Ehhez jön még a mintegy 150-200, a fronton elpusztult zsidó munkaszolgálatos. A számadatokra 
vonatkozóan lásd Blau 2001. 108. Az Auschwitzba deportált bonyhádi zsidók sorsával kapcsolatban pars pro 
toto lásd TMÖL XXXV.1.d. MSZMP TMB iratai. Gy./A/107. Warum Ignácné visszaemlékezése. 
1431 Dokumentation 1956. 10-11. 
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Bonyhádon az 1944 őszén a menekülő romániai, bánáti és bácskai németekkel átvonuló 

szekérkaravánok látványa – miként Sopronban is – nagy riadalmat keltett és megosztotta a 

helyi németséget.1432 Mint ahogyan az a Dél-Dunántúl németek által lakott községeiben 

általában történt, a honoráciorok és a közigazgatás helyi képviselői Bonyhádon is heves 

ellenpropagandát fejtettek ki annak érdekében, hogy a „sváb” lakosságot lebeszéljék az ország 

önkéntes elhagyásáról.1433 A nagyközség német lakossága a VDU és a birodalmi szervek által 

forszírozott tervszerű kiürítési parancsnak való engedelmesség és a helyi értelmiség 

maradásra bíró szólamai között vergődött.  

Dr. Lehmann (Türje) István, a Hűségmozgalom egyik, még helyben lévő vezető tagja 

által irányított evakuáció-ellenes propaganda-hadjárat nem volt mentes a gúnytól és a 

kárörömtől sem.1434 Ezek hatása nem is maradt el. A kiürítéssel megbízott Weibgen SS–

Standartenführer (SS–ezredes) 1944. november 22-én kelt jelentése szerint a VDU bonyhádi 

körzetvezetőjét kövekkel dobálták meg, amikor a település elhagyására szólított fel, az SS 

evakuálással megbízott különítményének tagjait pedig megfenyegették.1435 Mühl Henrik, a 

Volksbund funkcionáriusai, valamint a községben tartózkodó mintegy 700 beszállásolt 

birodalmi német katona ugyanakkor mind hevesebben a kiürítés mellett kardoskodtak, többek 

között a Szovjetunió és a Vörös Hadsereg démonizálása által.1436  

November utolsó napjaiban küszöbön állt az evakuálás. „1944. november 26-án az ő 

[Dr. Mühl Henrik – G. G.] házában vágtam disznót. Ő [Mühl] este jött vissza és amikor 

egyedül voltunk, megkérdeztem: ’Megyünk hamarosan?’ Erre ő: ’(…) Mondd meg az 

embereknek, hogy mindenki csomagoljon, mert lehet, hogy hirtelen kell indulunk.’ (…)” – 

emlékezett vissza egy 1944 késő őszén elmenekült bonyhádi német.1437 Az SS és a Volksbund 

helyi vezetése által szervezett első kiürítési hullámban, 1944. november 20-án kb. 20-30 

család hagyta el Bonyhádot vasúti szerelvényeken, őket a következő napokban néhány 

önkéntesen a menekülés mellett döntő család követte.1438 A szovjet erők november végi 

sikeres dunai étkelése (a batinai/kiskőszegi áttörés, 1944. november 24.) és hirtelen 

                                                 
1432 BArch Ost-Dok. 2, Nr. 377, Pag. 71-73. 
1433 Dokumentation 1956. 11. 
1434 „Menjetek csak Hitlerhez babot zabálni!”, „Hamarosan éhezni fogtok, Hitlernél nincsen annyi ennivaló!”, 
„Majd hamarosan német kenyeret ehettek. Az nem lesz olyan finom, mint a magyar!” BArch Ost-Dok. 2, Nr. 
377, Pag. 73-75. 
1435 Tilkovszky 1978. 399. 
1436 „[Szomszédjaink – G. G.] Menekülésük előtt állandóan agitáltak bennünket és az utcabelieket, hogy 
meneküljön mindenki, mert az ’oroszok mindenkit megölnek, vagy elhurcolják Szibériába’ mondották”. TMÖL 
XXXV.1.d. MSZMP TMB iratai. Gy./B/12. Balogh József visszaemlékezése. 
1437 BArch Ost-Dok. 2, Nr. 377, Pag. 73. 
1438 Uo. Pag. 75. 
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előrenyomulása volt az a tényező, amely kimozdította a holtpontról a dél-dunántúli németek 

evakuálásának az ügyét.1439  

A Tolna megyei német falvak evakuálásért felelős VDU- funkcionárius 1944. 

november 27-én hagyta el Bonyhádot, a front akkor már csak 7 km-re volt a 

nagyközségtől.1440 November 28-án, még éppen a rendkívül gyorsan előrenyomuló Vörös 

Hadsereg megérkezése előtt egy második evakuációs hullámban 9 család hagyta el vasúti 

szerelvényeken a Völgység központjában fekvő lakóhelyét. Ezen a napon távozott 

Bonyhádról egy nagy szekérkaraván élén Mühl Henrik – aki útközben a szomszédos Majos és 

Hidas német lakosságát is távozásra szólította fel – és a német mozgalom helyi prominensei 

is.1441 A nagyközségből 1944 késő őszén összesen mintegy 40-60, más források szerint 80 

család távozott.1442 Ők valamennyien a VDU aktív tagjai voltak, akik vagy a propaganda 

hatására, vagy helyzetüket reálisan felmérve döntöttek a Bonyhádról való távozás mellett. 

Ezek többsége már a későbbiekben sem tért vissza lakóhelyére.1443 Mindenesetre a birodalmi 

szervek által lebonyolított evakuálási akció a bonyhádi–völgységi németséget érintő, a maga 

teljességében a következő években kibontakozó kényszermigrációjának a nyitányát jelentette. 

Bonyhád nem, illetve nem exponáltan volksbundista lakossága a maradás mellett döntött. 

Rájuk hamarosan más megpróbáltatások vártak… 

 

5.3.3.   Bonyhád és a bonyhádi németség helyzete 1944/45 fordulóján 
 
Bonyhádot 1944. november 27–28-án hagyták el a magyar, illetve a német csapatok, majd a 

következő napon, 1944. november 29-én, a hajnali órákban megkezdték benyomulásukat a 

nagyközségbe a Vörös Hadsereg egységei.1444 A szovjet katonai parancsnokság 1944. 

december 7-én történő megérkezéséig ideiglenes jelleggel létrejött egy alulról szerveződő, 

baloldali, demokratikus gondolkodású, szociális érzelmű, értelmiségiekből és szervezett 
                                                 
1439 „Még akik eddig hallani sem akartak arról, hogy elhagyják szülőföldjüket, a Volksbund–funkcionáriusok 
által tervszerűen szított és kihasznált pánik hatására igen sokan menekülni kezdtek, részben szekérsorokban, 
részben a VoMi által rendelkezésre bocsátott vasúti szerelvényeken”. Tilkovszky 1978. 345. Ugyanakkor éppen 
a gyors szovjet előretörés akadályozta meg egyúttal azt, hogy a kiürítés hatékonyabb és nagyobb méretű legyen, 
hiszen a szovjet csapatok november 29-én elfoglalták Mohácsot és Pécset, majd december 2-án Szekszárdot és 
Paksot is.  
1440 Dokumentation 1956. 12. 
1441 Ugyanakkor a bonyhádi VDU csoportvezető, Potzner Pál annak ellenére otthonában maradt, hogy 
megfenyegették, hogy a szovjet csapatok bevonulása után felakasztatják. BArch Ost-Dok. 2, Nr. 377, Pag. 75-
77.  
1442 Az elmenekült családok számára vonatkozó adatok igen eltérőek. Míg a Bundesarchiv vonatkozó 
dokumentumai alapján a 40-60 család közötti szám tűnik valószínűnek, addig több forrás 80 elmenekült 
családról tud. Lásd HD Bonyhád, Solymár é. n. 3. 
1443 BArch Ost-Dok. 17/36. Pag. 208., 210. 
1444 TMÖL XXXV.1.d. MSZMP TMB iratai. Gy./B/12. Simon Sándor visszaemlékezése, valamint Solymár é. n. 
4-5. 
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munkásokból álló csoportosulás, az ún. „Szociális Munkaközösség”, amely Lombos Alfréd 

református lelkész személye körül kristályosodott ki.1445 Részben ez a „népi szerv” alakult át, 

illetve bővült ki – további, paraszti származású tagokkal is kiegészülve – az ún. „13-as”, majd 

„Húszas Bizottsággá”, amely felvette a kapcsolatot az átvonuló szovjet csapatok vezetőivel, 

megszervezte a katonai kórházat és a sebesültellátást (a gimnázium épületében), ellátta a 

nagyközség életének operatív irányítását, közigazgatási teendőit is.1446 Az 1945 augusztusáig 

Bonyhádon működő Szovjet Parancsnokság1447 is az ezen bizottság(ok)ban képviselt 

csoportokra támaszkodott a termelés újraindítása, a közellátás javítása, a rend és a nyugalom 

biztosítása terén.1448 A közbiztonság fenntartása Bonyhádon ebben az időszakban, ha nem is 

tökéletesen, de viszonylag jól sikerült.1449 

Bonyhád és a Völgység bizonytalanságban élő német lakossága számára a szovjet 

csapatok bevonulás nem a felszabadulás felemelő érzését jelentette. A Vörös Hadsereg 1944. 

december 22-én kelt 0060. számú, „közvetlen mögöttes területen végzendő közmunkákról” 

szóló katonai parancsa értelmében, a szovjet katonai parancsnokság december 28-án 

elrendelte Tolna megye településein a németes hangzású nevet viselő 18 és 30 év közötti nők, 

illetve a 17 és 45 év közötti férfiak összeírását.1450 Az listák Bonyhádon és készültek.1451 

1945. január 2-án a követkő hirdetményt dobolták ki Bonyhádon: „A munkára kijelölt 

németajkú lakosság holnap, 3-án, délelőtt tíz órára tartozik a gimnáziumban jelentkezni. 

Mindenki vihet magával meleg ruhát, 2 pár jó lábbelit, 3 pár alsóneműt, ágyneműt, a 

                                                 
1445 TMÖL XXXV.1.d. MSZMP TMB iratai. Gy./B/12. Erményi János visszaemlékezése, László 1987. 170., 
Solymár é. n. 11-12. 
1446 TMÖL XXXV.1.d. MSZMP TMB iratai. Gy./B/12. Tamás István visszaemlékezése, Solymár é. n. 12-13. 
1447 Bonyhád szovjet katonai parancsnokáról, Ivan Szergejevics Babin őrnagyról feljegyezték, hogy „nagyobb 
garázdaságok nem igen fordultak elő, mert a városparancsnok (…) kemény kézzel rendet teremtetett” (HD 
Bonyhád), illetve „(…) nem tűrt meg semmiféle rendellenességet. Határozottságával, következetes szigorával, 
megértő emberségével biztosította a rendet és a fegyelmet”. Solymár é. n. 6-7. Lásd még Knabel 1972. 42. 
1448 László 1987. 170-171. 1945 januárjára Bonyhád két legnagyobb üzemében, a cipő- és a zománcgyárban is 
újraindult a termelés. Lombos Alfréd a frontátvonulás zavaros napjaiban a Polgárőrséget is megszervezte. A jól 
szervezett civil őrség egészen 1946. június 11-éig fennállt, és szerepet kapott a ki- és betelepítések 
lebonyolításában is. Solymár é. n. 15-16. 
1449 Ezt tényt a később kitelepített németek is megerősítik. Faubel Erzsébet beszámolt arról, hogy amikor 
Schaufmann Ádám házában három szovjet katona erőszakoskodni akart a ház asszonyaival, az időközben 
riasztott Babin városparancsnok a helyszínre érkezvén ostorral véresre verte a katonákat, majd a ház lakónak 
lelkére kötötte, hogy a hasonló eseteket azonnal jelentsék nála. BArch Ost-Dok. 2, Nr. 377, Pag. 79. „Babint 
szerették. Volt egy kutyakorbácsa, és ha meghallotta, hogy valahol valamelyik katona csibészkedik, azt úgy 
elverte korbáccsal, hogy az már nem csinálta többször. Elég volt csak a Babin nevet mondani, és azok már úgy 
mentek, hogy nagyon” – erősíti meg az információt Jenei József. Azért vagyon elleni bűncselekmények 
Bonyhádon is előfordultak. Egyes beszámolók szerint Dr. Lehmann a fosztogatni vágyó vörös katonákat 
célirányosan a VDU-tagok házaihoz irányította. BArch Ost-Dok. 2, Nr. 377, Pag. 79. 
1450 László 1987. 169. Az akció hátteréhez lásd a disszertáció korábbi fejezetét. 
1451 László 2006. 29-31. 
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szükséges edényt és 15 napi élelmet. (…) Aki a parancsnak nem tesz eleget, orosz hadbírósági 

eljárás és haditörvényszék elé kerül”.1452  

A parancs hallgatott a „helyreállítási munkálatok” valódi színhelyéről – ezzel 

kapcsolatban a legkülönfélébb híresztelések kaptak lábra –, sokan mégis megpróbáltak 

megszökni a mozgósítás elől. Azonban „nem jutottak messzire, mert a községet körbevette az 

orosz katonaság (…) Szoptatós anyákat szakítottak szét gyermekeiktől, és gyakran apák, 

anyák, és két gyerek, akik alig voltak 18-20 évesek, is az elhurcoltak között voltak”.1453 

Bonyhádra, mint járási központba, a völgységi községekből is szállítottak, majd tereltek innen 

tovább német származású deportálandókat. Bonyhádról, a gimnázium épületéből 1945. január 

5-én indult útjára a „németes hangzású” névvel rendelkező egyének „erőltetett menete”. Az 

emberek csomagjait lovas kocsikra rakták, őket magukat azonban gyalog hajtották 

Bátaszékre, majd onnan tovább Bajára, az ottani nagy gyűjtőtáborba, ahol a bevagonírozásuk 

és kiszállításuk megtörtént.  

Útközben megtudták, hogy az ún. „malenkij robot” (kis munka), nem kukoricatörést 

jelent a Bácskában, hanem az útjuk valójában a Szovjetunió kényszermunkatáboraiba vezet. 

Emiatt többen szökést kíséreltek meg, amely néhány esetben sikeres is volt.1454 Ekkor 

azonban előfordult az, hogy teljesen „ártatlan” embereket fogtak el helyettük, hogy a létszám 

meglegyen. A deportáltakat Románián keresztül szállították a szovjet lágerek 

valamelyikébe.1455 Az évekig tartó, nélkülözéssel, megpróbáltatásokkal és szenvedéssel teli 

távollét után több szabaduló már eleve nem Bonyhádra, hanem közvetlenül (esetleg Bonyhád 

érintésével) az időközben Németországba elűzött családjához tért vissza. 

Bonyhádról végül is 215 fő volt az 1945 januárjában a Szovjetunió lágereibe deportált 

kényszermunkára kötelezettek száma; ezek közül csupán 55-nek volt köze a Volksbundhoz 

(vagy saját maga volt VDU-tag, vagy valamelyik hozzátartozója) és 1 volt nyilas párti. 136 

elhurcoltat „megbízható” jelzővel minősítettek az összeíró hatóságok, 23-an pedig korábban a 

Hűségmozgalomnak voltak a tagjai.1456 Ez pedig sejtetni engedte azt, a későbbiekben egyre 

nyilvánvalóbbá váló tényt, hogy az elkövetkezendő időszakban bizonyos sorsdöntő kérdések 

elbírálása folyamán nem feltétlenül a múltban követett politikai magatartás lesz az irányadó. 

                                                 
1452 TMÖL XXIII.710.d. Bonyhád nagyközség dobolási könyve (a továbbiakban: Dobolási könyv). 1945. január 
2. 
1453 BArch Ost-Dok. 2, Nr. 378, Pag. 381-383.  
1454 A Bonyhádról történt elszállítástól a bevagonírozásig lásd BArch Ost-Dok. 2, Nr. 378, Pag. 381-385. 
1455 „Sokan már útközben meghaltak közülük (zsúfolt marhavagonok, étel, ital, takaró, fekhely nélkül) a többiek 
meg a táborokban pusztultak el éhségtől, kimerültségtől, hidegtől. Igen kevesen tértek haza évek múltán. 
Rettenetesen sokat szenvedtek és mindezekről hallgatniuk kellett”. Lásd HD Bonyhád. 
1456 TMÖL XXI.1. Tolna Megye Főispánjának iratai. Általános iratok. 71. d. 189/1945. Kimutatás a 
munkaszolgálatra elvitt bonyhádi lakosokról. 
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Eközben Bonyhádon zászlót bontottak a Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontba, 

illetve az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe tömörült pártok helyi szervezetei. Legelőször a Magyar 

Kommunista Párt (MKP) szervezete alakult meg, 1944 decemberében.1457 A bonyhádi MKP, 

melynek alapítói meghatározó szerepet vittek a szovjet katonai parancsnokság mellet működő 

„Húszas Bizottságban”,1458 tagjait zömmel a nincstelen, szegény rétegek, a gyári munkások, 

később a nagyközségbe érkező telepesek között toborozta.1459  

A többi párt magalakulására 1945 januárjában került sor. Újjászerveződött a 

Bonyhádon komoly hagyományokkal rendelkező Szociáldemokrata Párt (SZDP), amelynek 

tagsága leképezte a település teljes társadalmi rétegződését, ám azt legnagyobb arányban 

mégis csak a gyári munkások, az iparosok, a kereskedők és a tisztviselők alkották. A szintén 

újjászerveződött Független Kisgazdapárt (FKGP) bázisának derékhadát a német 

parasztgazdák és az értelmiség adta. Érdekes tény, hogy a Nemzeti Parasztpárt (NPP) helyi 

szervezetét szintén német gazdák hozták létre. A Tolna megyében Szekszárdon kívül csak 

Bonyhádon alapszervezettel rendelkező Polgári Demokrata Párthoz (PDP) jobbára 

értelmiségiek, tisztviselők és vállalkozók csatlakoztak.1460  

1945. február 4-én került sor Bonyhádon az első pártközi értekezlet összehívására, 

amelyen az MKP, az SZDP, az NPP, a PDP és Szakszervezeti Tanács (SZT) képviseltették 

magukat,1461 majd az itt résztvevők még ugyanezen a napon megalakították a Bonyhádi 

Nemzeti Bizottságot (NB). Az NB-be az SZDP Karl Gusztávot és Vágvölgyi Jánost, az NPP 

Weiszenburger Józsefet és Bach Ádámot, a PDP Hosszú Ferencet és Brauer Vilmost, az MKP 

Vér Bélát és Somogyi Józsefet, az SZT Simon Sándort1462 és Leitz Antalt delegálták.1463 Az 

alakuló ülésre nem küldött képviselőket az FKGP, ezért az csupán a későbbiekben 

csatlakozott az NB-hez.1464 A változó személyi összetétellel működő helyi Nemzeti Bizottság 

– amely a korszakban a nagyközség legfőbb irányítószerveként funkcionált – és a szintén 

tovább működő intézmény, a pártközi értekezletek, az elkövetkező években éles politikai 

                                                 
1457 A párt megalakításának pontos időpontjára vonatkozó adatok ellentmondásosak. Legvalószínűbbnek a 
december 14-ei időpont tűnik. TMÖL XXXV.1.d. MSZMP TMB iratai. Gy./B/12. Simon Sándor és Tamás 
István visszaemlékezései. A helytörténész Solymár Imre ugyanakkor december 15-ét vagy 18-át valószínűsíti az 
alapítás időpontjának. Solymár é. n. 16-17.  
1458 TMÖL XXXV.1.d. MSZMP TMB iratai. Gy./B/12. Kolpech Lajos visszaemlékezése. 
1459 László 2001. 62. 
1460 A pártok létrejöttéhez Bonyhádon lásd László 2001. 61-63., Solymár é. n. 16-18. 
1461 Solmyár é. n. 18-19.  
1462 Simon egyben MKP-tag is volt, tehát a paritás elve csak formálisan érvényesült. 
1463 TMÖL XVII.2. BNB iratai. 1. d. Jegyzőkönyv 1945. február 4. 
1464 Uo. Jegyzőkönyv 1945. február 7. 
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csatározások színhelyeivé váltak, többek között a bonyhádi németséget érintő kérdések 

(földreform, telepítések stb.) miatt.1465  

Ezekkel kapcsolatban a bonyhádi pártszervezetek álláspontja nagyjából megegyezett 

az országos központjaikéval. Jóllehet az SZDP április végi bonyhádi nagygyűlésének 

vezérszónoka meglehetősen differenciálatlanul „a völgységi járás székhelyén, a németség 

legerősebb magyarországi fészkében, élesen elítélte a Volksbund bűnös érzelmeit és ráolvasta 

a Magyarországon jólétbe került svábságra az árulás bűneit a magyar nép és a magyar 

gondolta ellen”, továbbá hangsúlyozta, hogy pártja „kíméletlen lesz (…) minden germán 

expanziós törekvéssel szembe[n]”,1466 mind a szociáldemokraták, mind a kisgazdák (csakúgy 

mint a folyamatosan marginalizálódó PDP) tevékenységére az volt a későbbiek során a 

jellemző, hogy – inkább kevesebb, mint több sikerrel – igyekeztek megvédeni német 

származású tagságukat–bázisukat, az őket érő támadásokkal, igazságtalanságokkal, 

meghurcoltatásokkal és retorziókkal szemben.1467  

Az NPP bonyhádi szervezete sajátos metamorfózison ment keresztül. Amint arról már 

fentebb szóltunk, a párt alapszervezetét eredetileg német származású gazdák (Jung János, 

Bach Ádám, Weiszenburger József1468 és Ferenc stb.) hozták létre 1945 januárjában. A tagság 

azonban – teljes joggal és érthető módon – megrettent az NPP országos vezetősége által 

nyilvánosságra hozott radikális gazdasági és társadalmi átalakulást hirdető programjától, 

illetve a Parasztpárt prominensei által képviselt nacionalista és kifejezetten németellenes 

retorikától, amivel a bonyhádi tagság képtelen volt azonosulni. Emiatt az NB 1945. március 

28-i ülésén bejelentették az NPP helyi szervezetének feloszlatását.1469 A német származású 

                                                 
1465 Az első komolyabb összetűzésre nem is kellett sokáig várni. Az NB 1945. április 10-ei rendkívüli ülésén az 
FKGP, az SZDP és a PDP hevesen tiltakozott az MKP, valamint a lényegében a párt irányítása alatt álló 
rendőrség túlkapásai, hatalmával való visszaélései ellen. A nézeteltérés miatt a testület két hétig nem is ülésezet. 
A konfliktust az 1945. április 22-ei pártközi értekezleten próbálták meg elsimítani, ahol megállapodtak abban, 
hogy a vitás kérdéseket nem az NB-ben, hanem az előzetes pártközi értekezleteken beszélik meg és ott próbálják 
meg azokat rendezni. Az ominózus értekezleten a „malenkij robotra” szállítottak névjegyzékének összeállítása is 
szóba került, ahol Nusser János (FKGP), aki „mint községi esküdt (…) részt vett az akkori munkában”, azt 
közölte a jelen lévőkkel, hogy „az órák alatt történt lebonyolítás folytán, valamint a népmozgalmi lapokból az 
oroszok által kiszedett adatok alapján lehetetlen volt jobban, vagy igazságosabban az összegyűjtést 
végrehajtani”. Az értekezletet követően az NB április 25-én újra összeült. TMÖL XVII.2. BNB iratai. 1. d. 
Jegyzőkönyv 1945. április 10. és 25., TMÖL XXXIII. 225. Magyar Kommunista Párt Völgységi Járási 
Titkárságának (Bonyhád) (a továbbiakban: MKP VJT) iratai. Pártközi értekezlet jegyzőkönyve 1945. április 22. 
1466 Tolnamegyei Néplap, 1945. április 29. 
1467 László 1991. 142-144. 
1468 Weiszenburger József, aki egy iskolázott parasztgazda volt, a beszámolók szerint 1946-ban részt vett a 
Bonyhádról kitelepítendők listájának összeállításában is – bár ez a tény többet mond el Weiszenburger jeleméről, 
mint pártállásáról. Lásd BArch Ost-Dok. 2, Nr. 377, Pag. 83. 
1469 TMÖL XVII.2. BNB iratai. 1. d. Jegyzőkönyv 1945. március 28. Itt a hivatalos indoklásban a csekély 
tagszámra való hivatkozás szerepelt (bár ezen az alapon a PDP helyi szervezete is feloszlathatta volna önmagát), 
de a valós ok az volt, hogy „a párt országos vezetése által közzétett programmal a tagság nem ért egyet”. László 
1991. 142. 
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bonyhádi parasztok döntését hamarosan igazolta Harcos Ottónak, az NPP dunántúli kerületi 

megbízottjának, a párt Tolna megyei és szekszárdi szervezetének zászlóbontása alkalmából 

elmondott, Kovács Imre pártfőtitkár gondolatait idéző beszéde: „(…) Magyarország a 

magyaroké! Magyarországon a ’választott nép’ a magyarság. (…) Magyarországon csak 

magyarul lehet élni! Aki nem akar, vagy nem tud magyarul élni, az pusztuljon innen – egy 

batyuval!… (…) akarjuk (…) az anyagi felemelést: földbirtokreform, telepítés (…) által 

(…)”.1470 Az NPP bonyhádi szervezete 1945 júniusában alakult meg újra – ekkor már az 

időközben idetelepített bukovinai székelyekből, hogy immáron a „székelyek pártjaként” 

ellássa azok érdekképviseletét.1471  

Mint a Kommunista Pártról általában, úgy az MKP helyi szervezetéről is elmondható, 

hogy tényleges – bár a telepítések és a földreform megindításával folyamatosan bővülő – 

társadalmi támogatottságán messze túlmutató érdekérvényesítési potenciállal rendelkezett 

Bonyhádon és a völgységi falvakban is. A Kommunista Párt – amely a magyarországi 

németség megítélése, a földbirtokreform és a telepítések kérdésében magáévá tette az NPP 

álláspontját – eszközökben nem válogatva vitte véghez helyben a saját maga számára mind 

szélesebb legitimációt és támogatást biztosító gazdasági és szociális intézkedéseket – mindezt 

a német (föld)birtokos réteg kárára.  

A párt bonyhádi alapító tagjai csakhamar megszerezték a nagyközség kulcspozícióit, 

így például Cser Sándor, Tolna megye kommunista főispánja az MKP-tag Jancsecz Antalt 

bízta meg a Völgységi járás területén a rendőrség megszervezésével és vezetésével.1472 „A 

párt mindenütt jelen volt. Bármilyen kis létszámú is volt, irányító szerepe érezhető volt. (…) 

Valamennyien jártuk a vidéket, pártot szerveztünk. Népi szervek létrehozásában segédkeztünk, 

és a Földreformmal kapcsolatban támogattuk a hivatalos szerveket. (…) Állandóan figyeltük a 

nép hangulatát. (…) Bp-ről állandóan kaptuk az instrukciókat, amit helyi viszonylatra 

dolgoztunk át, megmagyaráztuk falujáróinknak a teendőket (…)”.1473 „Megszerveztük a FIB-t 

[Községi Földigénylő Bizottság – G. G.] és irányítottuk annak tevékenységét. A párt a FIB-n 

keresztül hajtotta végre a Földreformot”1474 – adják az MKP munkájának summázatát és 

világítanak rá annak kulcsszerepére a volt bonyhádi pártaktivisták. A koalíciós pártok által 

Bonyhádon követett – itt csak vázolt – irányvonalat és magatartást a későbbiekben konkrét 

példákon keresztül is szemléltetjük. 
                                                 
1470 Tolnamegyei Néplap, 1945. május 20. 
1471 Az NB 1945. június 13-i ülésétől vett részt újra a testület munkájában az NPP, amelyet akkor Török Pál és 
László Antal képviseltek. TMÖL XVII.2. BNB iratai. 1. d. Jegyzőkönyv 1945. június 13. 
1472 TMÖL XVII.2. BNB iratai. 1. d. Jegyzőkönyv 1945. március 28. 
1473 TMÖL XXXV.1.d. MSZMP TMB iratai. Gy./B/12. Simon Sándor visszaemlékezése. 
1474 Uo. Tamás István visszaemlékezése. 
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5.3.4.   Földreform Bonyhádon 1945-ben 
 
Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 600/1945. M. E. sz. rendelete a földbirtokreformról nem 

maradt hatás nélkül Bonyhádon sem. A jogszabály 48. §-a értelmében a helyi földigénylők 

soraiból felállítandó Községi Földigénylő Bizottság (KFB) megalakítására Bonyhádon a járási 

főszolgabíró jelenlétében 1945. március 26-án került sor.1475 A 30 földigénylő által 

megalakított KFB elnökévé Somogyi Józsefet, a helyi MKP egyik aktivistáját választották.1476 

A Bonyhádi KFB 1945. április 5-én megtartott ülésén – amelyre az MKP mellett az SZDP és 

az FKGP is küldött megfigyelőket – ismertették a nagyközség határában fekvő két 

nagybirtok, a Wéber- és a Perczel-féle gazdaságok, összesen 722 kh. terület felosztási 

tervét.1477 A következő napokban a KFB 41 igénylőnek juttatott (összesen 403 kh. nagyságú) 

földbirtokot, akik elsősorban a felosztott nagybirtokok gazdasági cselédei és napszámosai 

közül kerültek ki.1478 A helyi németség „volksbundista” része által birtokolt földek 

„rendezésének” kérdése ezután került volna napirendre, azonban április végén megérkezett 

Bonyhádra Bodor György, aki megkezdte a bukovinai székelyek letelepítését a Völgységi 

járás községeiben, amivel gyökeresen megváltoztatatta az addigi etnikai, gazdasági, 

társadalmi és birtokviszonyokat. 

 

5.3.4.1.   A bukovinai székelyek letelepítése 

 
„Bukovinából a Bácskába telepített, de onnan a múlt év szeptemberében elmenekített 

magyarok1479 letelepítésére az Országos Földbirtokrendező Tanács április 18-án adott 

                                                 
1475 TMÖL XVII.512. Bonyhádi Községi Földigénylő Bizottság (a továbbiakban: KFB) iratai. 3. d. A Völgységi 
járás németek lakta községeiben – tömegesen jelentkező földigénylők híján – nem alakultak mindenhol KFB-k. 
A főszolgabíró 1945. április 3-án kelt jelentése szerint március 29-ig a járás 28 községe közül csupán 22-ben 
alakult meg a földigénylő bizottság. Kőhegyi – Tóth Á. 1994. 176. A helyben működő KFB-k munkáját a 
megyei sajtó fontos információk közlésével, az aktuális jogszabályi változások, a földreform mindenkori 
állásának stb. folyamatos ismertetésével segítette. Lásd például „Népgyűlés a földreform ügyében.” Tolnamegyei 
Néplap, 1945. március 27., „A községi Földigénylő Bizottságok feladatai.” Uo., 1945. április 1., „Hogyan osszuk 
ki a földet?” Uo., 1945. április 3., „Hogy áll a földosztás Tolnamegyében?” Uo., 1945. április 12., „A 
Földbirtokrendező Tanács fontos határozatai a földreformról.” Uo., 1945. május 13. 
1476 TMÖL XXIV.201. Tolna Megyei Földhivatal (a továbbiakban: TMFH) iratai. 34. mappa. Jegyzőkönyv a 
Bonyhádi KFB 1945. április 3-i üléséről. A bizottság tagjai: Polecsák Ferenc, Baranyai Lajos, Pálfi Ádám, Bálint 
György. A kertész képesítésű Somogy József, mint a bonyhádi zsidó közösség tagja, 1941 ősze és 1944 tavasza 
között munkaszolgálatosként a keleti fronton tartózkodott. 1944-ben őt is gettóba zárták, majd deportálták. A 
vészkorszak kevés túlélőjének egyikeként kapcsolódott be 1945-től a közéletbe. Somogyi egyéb életrajzi 
adataihoz lásd TMÖL XVII.512. KFB iratai. 1. d. 
1477 TMÖL XVII.512. KFB iratai. 3. d. 
1478 Uo. Jegyzőkönyv a Bonyhádi KFB 1945. április 13-ai üléséről. 
1479 A 1764-ben a madéfalvi vérengzés, más néven a madéfalvi veszedelem következtében Moldvába 
kivándorolt, majd az 1774-ben osztrák fennhatóság alá került Bukovinába 1776–1786 között, az ott megalapított 
Istensegíts, Fogadjisten, Hadikfalva, Józseffalva és Andrásfalva községekbe áttelepített, ezért bukovinai 
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megbízást”1480 – írta Bodor György,1481 a „bonyhádi telepítési hivatal vezetője.”1482 A Bodor 

által végrehajtott önkényes, folyamatos visszaéléssekkel és túlkapásokkal kísért, a törvényes 

                                                                                                                                                         
székelyeknek nevezett etnikai csoportot, a magyar és a román kormány között 1941. május 11-én aláírt 
áttelepítési megállapodás értelmében – miután a román fél elutasította az Észak-Erdély területére vonatkozó 
lakosságcserére történő javaslatot – az 1941 áprilisában a Jugoszláviától „visszaszerzett” Bácskában telepítették 
le. A német „Heim ins Reich” akció mintájára 1941 májusa és júniusa között „hazahozott” 3.279 bukovinai 
székely család, kb. 13-14.000 fő, az onnan a délszláv állam által az első világháborút követően földhöz juttatott 
dobrovoljácok részleges elűzetését, kitoloncolását és internálását követően, a részükre juttatott 35.000 kh. 
földnyi területen lelt „új otthonra” – amint az hamarosan kiderült, csupán ideiglenes jelleggel. A visszacsatolt 
Délvidéken letelepített bukovinai székelyek – valamint az 1941 folyamán a szintén itt földhöz juttatott 481 vitézi 
család, 46 hősi halált halt katonai hozzátartozó és 53 moldvai csángó család – 1944 októberében (tehát nem 
szeptemberben, amint azt Bodor fentebb állítja) kapták meg a kiürítési parancsot, és a legszükségesebb 
felszereléseiket szekérre pakolva – joggal tartva a partizánok bosszújától – fejvesztett menekülésbe kezdett a 
trianoni Magyarország területei felé. Lásd bővebben A. Sajti 1984.  
1480 A „székelység nagy futásának” is nevezett, a Délvidék kiürítését követő menekülés, az „országút szélére 
vettetés” és szétszóródás, a bukovinaiak nagy traumatikus élménye a második világháború után. Az 1944 
októbere és 1945 márciusa közötti időszakot a székelyek a Dunántúl különböző területein (Zala, Tolna, Fejér, 
Komárom stb. megyékben), Baja környékén és az Észak-Bácskában vészelték át. (A Bonyhádon átvonuló 
menekülő székelyek számára 1944 késő őszén pénz- és élelmiszergyűjtést szerveztek; a nagyközség „sváb” 
lakossága meleg ételt is főzött a – szekereiken akkor továbbvonuló, majd pár hónap múlva visszatérő – 
rászorulóknak. Lásd Knabel 1972. 42.) A Nemzeti Parasztpárt – amely a koalíciós pártok közül akkoriban a 
leghangosabban propagálta a magyarországi németség kollektív alapon történő megbüntetését, „egy batyuval” 
való kitelepítését és a népcsoport kezén lévő birtokállományt a párt által forszírozott radikális gazdasági és 
szociális reformok céljaira történő felhasználását – vezető köreiben 1945 tavaszán döntés született arról, hogy a 
szétszóródott bukovinai székelyeket egy kompakt tömbben telepítik le, és erre a Tolna vármegye 75%-ban 
németek által lakott Völgységi járásában kerül sor. A tervhez az akció egyik ötletgazdája, a szintén erdélyi, 
székely származású Bodor György – aki az NPP prominens politikusaként Kovács Imre mellett a magyarországi 
németséggel szemben a legélesebb hangot ütötte meg, követelve azok elűzését – régi barátja, a földkérdés egyik 
legelismertebb hazai szakértőjének számító, az Országos Földhivatal (OF, a földreform végrehajtásáért felelős és 
a Veres Péter NPP-elnök által vezetett Országos Földbirtokrendező Tanács mellé rendelt, közigazgatási irányító-
ellenőrző szerv) élére frissen kinevezett Kerék Mihály támogatását is megszerezte. Bodor, Kovács Imre NPP-
főtitkár ajánlásával bejutott – a formálisan a Parasztpárt alelnöki posztját betöltő, ám titkos MKP-tagsággal is 
rendelkező – Erdei Ferenchez, az Ideiglenes Nemzeti Kormány belügyminiszteréhez, aki az OF-hez hasonlóan 
szintén megbízta Bodort a bukovinai székelyeknek a Völgységben történő letelepítésével. „Bodor már 1945 
április második felében lent volt. Alighogy Debrecenből Budapestre költözött az Ideiglenes Kormány. Erdei Feri 
volt akkor a belügyminiszter, vele beszélte meg a dolgot. Persze előtte több ízben tárgyalt erről már a 
Parasztpárt vezetősége is. Erdei azt mondta neki: menj, csináld, intézd az ügyet; javaslatodnak megfelelően vidd 
őket Tolnába. Mert a telepítés helyét Bodor György javasolta. Attól függetlenül, hogy akkor még a 
volksbundisták kitelepítésére nem született határozat. Így aztán Bodor vitt magával egy belügyminiszteri levelet a 
Tolna megyei kommunista főispánhoz, Cser Sándorhoz. Ő egy nagyon jóindulatú kőműves ember volt, régi 
kommunista, aki azonnal felkarolta Bodor akcióját. Mert a belügyminiszteri levél önmagában semmi sem ért, 
tulajdonképpen ez semmire sem hatalmazta fel Bodort. Még így, a főispáni támogatás mellett is, rengeteg 
gáncsoskodás érte. (…) Az otthontalan bukovinaiaknak és moldvaiaknak nem volt pártfogójuk, csak Bodor, 
kezében egy levéllel, meg Veres Péter vállveregetésével, hogy ’indulj Gyurka.’ (…) Bonyhádon ütötte fel a 
székhelyét” – emlékezett vissza Bodor akkori munkatársa, Talpassy Tibor. Lásd Hajdú 1986. 31-32. A népi 
írókhoz és Bajcsy-Zsilinszky köréhez, majd az NPP balszárnyához tartozó Talpassy a letelepítési akcióval 
párhuzamosan írta meg a gyorsan pergő események krónikáját, amely híven tükrözi a „székely honfoglalást” 
irányítok világképet, szellemiségét, küldetéstudatát. Lásd Talpassy 1945. A vázolt problematikához lásd 
Kőhegyi – Tóth Á. 1994. 173-177., Szőts 2007. 26-31., Tóth Á. 1993. 56-60., V. Kápolnás 1991. 123-124. 
Kőhegyi Mihály és Tóth Ágnes szerint Bodor eredeti, az Országos Földbirtokrendező Tanács (OFT) által 1945. 
április 18-án kiállított megbízólevél eredeti példánya máig nem került elő (Kőhegyi – Tóth Á. 1994. 192.). A 
Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára mindenesetre őriz egy 1945. május 19-én kelt, az OFT nevében Kerék 
Mihály, az Országos Földhivatal igazgatója által szignált és a Tolna vármegyei Földbirtokrendező Tanács (MFT) 
részére kiállított dokumentumot, amely azt igazolja, illetve erősíti meg, hogy Bodort az OFT „széleskörű 
felhatalmazással bízta meg a ki- és betelepítéssel járó feladatok elvégzésére”. Kerék emiatt felszólította a 
Szekszárdon székelő MFT-t, hogy a „volksbundisták kitelepítésével valamint a székelyek betelepítésével 
kapcsolatos minden ügyben egyetértőleg járjon el és a tanács minden intézkedését előzőleg Bodor Györggyel 
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alapokat jórészt teljesen nélkülöző telepítési akciónak ma már viszonylag gazdag történeti 

szakirodalma van.1483 Éppen ezért e helyütt az eddigi kutatási eredményekre támaszkodva 

csupán vázlatosan ismertetjük a telepítés lefolytatásának módszereit és főbb mozzanatait, 

majd az akció helyi hatásainak, következményeinek bemutatására koncentrálunk.  

                                                                                                                                                         
való megbeszélés alapján tegye meg”. Vagyis az MFT nem dönthetett ilyen ügyekben Bodorral történő előzetes 
konzultáció nélkül. Lásd TMÖL XXIV.201. TMFH iratai. 34. mappa. 
1481 Bodor György (1904-1976); jogász, történész. A kézdivásárhelyi születésű Bodor Budapesten végezte jogi 
tanulmányait, majd ügyvédként dolgozott a fővárosban. A Bajcsy-Zsilinszky Endre szellemi harcostársaként 
annak politikai köréhez tartozó jogász, 1945 tavaszán csatlakozott a Nemzeti Parasztpárthoz, amely akkoriban 
egy székely szervezetet kívánt létrehozni Budapesten. E megbeszéléseken vetődött fel a szétszórt székelyek egy 
tömbben történő letelepítésének a gondolata, melynek megvalósítására Bodor vállalkozott. Később műkedvelő 
történészként több munkát jelentetett meg a székelyek eredetéről, történetéről. Emlékét ma a Kovászna megyei 
Gelencén (Románia) mellszobor őrzi. 
1482 Idézi Kőhegyi – Tóth Á. 1994. 179. Noha Bodor György a későbbiekben úgy állította be a történteket, 
mintha ő lett volna a székelység letelepítésének egyedüli spiritus rectora, az újabb kutatások más, tőle részben 
független fontos kezdeményezésekre, háttérmozzanatokra is rávilágítottak. Németh Kálmán józseffalvi espres-
plébános – aki az erdélyi magyar vezetőkhöz, a magyar kormányhoz (saját bevallása szerint személyesen Teleki 
Pál miniszterelnökhöz), illetve a magyarországi katolikus klérushoz fűződő kapcsolatai révén már a bukovinai 
székelység második világháború alatti Magyarországra történő áttelepítésében is kulcsszerepet játszott – és más 
székely vezetők a világháborút követően ismét kapcsolatot létesítettek a kormánykörökkel, valamint más 
befolyásos állami, egyházi és társadalmi szervezetekkel, melyeknek érdekében állt a bukovinaiak gyors és 
végleges letelepítése. Németh Kálmán már 1945 márciusában olyan információk birtokába jutott Debrecenben 
(az Ideiglenes Nemzeti Kormány akkori székhelyén), hogy a kompakt blokkban történő letelepítés színhelye 
Tolna megyében lesz (László 1987. 175., Szőts 2007. 31.). Egy 1945 április 17-én kelt, Kerék Mihály 
„miniszteri osztályfőnök az Országos Földhivatal [OFH] ügyvezető igazgatója” által szignált, és Tolna 
vármegyei Földbirtokrendező Tanács (MFT) részére kiállított, 112/1945 sz. dokumentum-másolatot szerint az 
OFT szükségesnek látja az 1944 őszi bácskai menekülésük óta szétszórtan székelyek letelepítését, e célra pedig 
„legalkalmasabbnak találja a tolnavármegyei völgységi járásnak a sváb lakta községeit, valamint az ezzel 
esetleg szomszédos területeken lévő sváb nemzetiségű községeket”. Az OFT ezért felkérte az MFT-t, hogy a 
„magyarság szempontjából annyira értékes székelyek végleges és megnyugtató letelepítése végett” 
haladéktalanul jelölje ki a számba vehető községeket és vegye fel a kapcsolatot Németh Kálmán espressel, 
valamint Molnár Ambrus telepes-gazdával, „akik vállalkoztak arra, hogy a telepeseket a kijelölt községekbe 
irányítják”. TMÖL XXIV.1. Népgondozó Hivatal Délnyugatmagyarországi Kirendeltségének (a továbbiakban 
NH DNyMoKir.) iratai. 1. d. A székelység letelepítése (összekapcsolva a földreformrendelet végrehajtásával) 
valójában már 1945. március végén – április elején elkezdődött. Az alig dokumentált akció hátterében minden 
bizonnyal az attól politikai hasznot remélő Magyar Kommunista Párt (MKP) állt, amely azonban – kalkulálva 
egy esetleges skandalum kirobbanásával, ami később valóban be is következett – igyekezett az NPP-t és Bodort 
az ügy kezdeményezőjeként láttatni. Mindenesetre Tolna vármegye kommunista főispánja, Cser Sándor március 
31-én tett javaslatot – minden bizonnyal felsőbb utasításra – a Megyei Földbirtokrendező Tanácsnak (MFT) a 
bukovinai székelyek csoportos letelepítésére. Április elején a Földművelésügyi Minisztérium (FM – akkori 
vezetője a kommunista Nagy Imre volt) biztosa és az MKP budapesti „földosztó különítménye” (Szőts 2007. 
30.) a Völgységi járás rendőrségének hathatós segítségével, megkezdte a földreform, valamint a ki- és 
betelepítések végrehajtását – amelyeknek módszere kísértetiesen hasonlított a későbbiekben a Bodor által 
alkalmazott eljáráshoz (vö. Várhegyi György és Horváth József MKP-funkcionáriusok jelentése. Közli: Tóth Á. 
1993. 58-59.). Az ország területén szétszóródott – ám egymással kapcsolatban álló – székelység áramlása már 
március második felében megkezdődött Tolna megye felé. Sőt, 1945. április 13-ától már a hírhedt lengyeli 
internáló tábor is működött. Az 1945. április 25-én Bonyhádra érkező Bodor György – akit az OFH-t vezető 
Kerék Mihály még a fővárosban összehozott a földreformot a Völgységben elkezdő kommunista aktivistákkal – 
tehát egy már megkezdett és „módszertanilag is kidolgozott” akció irányítását vette át, amelyet aztán méreteiben 
kiteljesített és konzekvensen végig vitt. Lásd Szőts 2007. 30-31., Tóth Á. 1993. 58-60., V. Kápolnás 1991. 124. 
1483 Pars pro toto lásd Fehér 1988. 28- 31., Uő. 1993. 119., Füzes 1990. 19-22., László 1987. 174-178., Szőts 
2007. 30-39., Tóth Á. 1993. 56-64., V. Kápolnás 1991. 124-127., Zielbauer 1990. 44-54. Bodor György maga is 
közzétette a „székely honfoglalással” kapcsolatos emlékiratait. Lásd Bodor 1975. Összefoglaló jelentését a 
Bonyhád környéki telepítésekről teljes terjedelmében ismerteti Füzes 2002. 83-92., Kőhegyi – Tóth Á. 1994. 
179-190., valamint kivonatosan V. Kápolnás 1991. 125-127. 
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Bodor György 1945. április 25-én érkezett meg Bonyhádra,1484 ahol lefoglalt egy 

irodát, bejelentette a „Telepítési Hivatal,” mint független szerv megalakulását, önhatalmúlag 

kinevezte magát kormánybiztosnak,1485 és rohamtempóban nekilátott – egy hetekkel korábban 

megkezdett akció folytatásaként – a székelyek nagy volumenben történő letelepítéséhez. A 

következő módszert alkalmazta: a karhatalom1486 általában kora reggel körülzárta a kiszemelt 

települést,1487 majd a rendőrség által a pécsi VDU-irodából megszerzett hiányos – ezért 

helyben kiegészített – lista1488 segítségével megállapították, hogy a falu lakói közül kik 

minősülnek vagyonelkobzással sújtható volksbundistának, vagyis hogy „egy községben 

hozzávetőleg mekkora terület és hány ház áll rendelkezésre. Ehhez mért számban telepítettem 

                                                 
1484 Bodor több okból választotta a bukovinai székelyek letelepítésének helyszínéül a Völgységet. Egyrészt a 
járás lakosságának mintegy háromnegyede vallott be az 1941-es népszámláláskor német anyanyelvet, így joggal 
feltételezte azt, hogy a „volksbundista rész” kimozdítását követően rendelkezésre fog állni a letelepítéshez 
szükséges házállomány és földbirtokmennyiség. Másrészt a térség földrajzi–gazdaságföldrajzi viszonyainak 
tanulmányozása után arra a következtetésre jutott, hogy Bonyhád környékének gazdálkodási kultúrája hasonlít 
leginkább a székelység által is alkalmazott gazdálkodási módszerekhez. Emellett Bodor nagyobb esélyt látott 
arra, hogy a Völgységben – amelynek dombjai, szelíd lankái és patakvölgyei erősen emlékeztették a székelyeket 
egykori településterületükre –, annak zárt jellege révén a székelység megőrizheti a tradícionális paraszti 
életformáját és nem veszíti el szokásait, hagyományait, identitását sem. Lásd Kőhegyi – Tóth Á. 1994. 177., 
Szőts 2007. 68-71., Tóth Á. 1993. 59. 
1485 „Ezt tulajdonképpen önkényesen tette, mert ilyen kinevezéssel nem rendelkezett. (…) Amikor én lementem 
[1945 nyarán – G. G.] (…) Gyurkát már mindenki kormánybiztosnak titulálta. Cser Sándor [főispán – G. G.] is, 
aki pedig tudta az igazságot, de örült Bodor kezdeményezőkészségének (…), határtalan munkabírásának, 
segítőkészségének. Engem is azzal fogadott, hogy dicsérte Gyurka talpraesettségét” – emlékezett vissza Talpassy 
Tibor, Bodor közvetlen munkatársa. Hajdú 1986. 32. 
1486 Amint az ismeretes, Bonyhádon és a Völgységi járásban főispáni megbízás alapján a bonyhádi MKP alapító 
tagja, Jancsecz Antal kapott felhatalmazást a rendőrség megszervezésére. Lásd fentebb. Az általa és fivére által 
vezetett karhatalmi szerv tagjai is szinte kizárólag a Kommunista Párt soraiból kerültek ki. Tóth Á. 1993. 61. A 
rendőrség tagjai nem csupán a székelység letelepítéséért végeztek önzetlen munkát, hanem magukra is volt 
gondjuk. A Bodor-féle Telepítési Hivatal teendőit 1945 nyarán átvevő Népgondozó Hivatal az elődje 
tevékenységének hatásait elemző egyik jelentésében megemlíti, hogy „a bonyhádi politikai rendőrség (…) 
működése során (…) joggal kifogásolható, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető módszereket alkalmazott 
(…)”. Ennek következtében „az ingatlanokhoz tartozó élő- és holtfelszerelési tárgyak és a házakban volt 
ingóságok, különösen baromfiállomány, lakásberendezési tárgyak, ruha- és ágyneműk tekintélyes értéket 
képviselő mennyiségéről nem állapítható meg, hogyan és milyen célra lettek felhasználva, mert azokról sem 
leltár, sem más igazolvány nem áll rendelkezésre”. TMÖL XXIV.1. NH DNyMoKir. iratai. 2. d. Arról 
mindenesetre maradtak fent dokumentumok (leltárak, kimutatások stb.), hogy a Magyar Államrendőrség 
Völgységi Járási Kapitányságán 1945 nyarán tekintélyes mennyiségű elkobzott tárgyat (például boroshordók, 
lószerszám, ruha- és ágyneműk, evőeszközök, különféle élelmiszerek stb.), készpénzt, sőt, még élőállatot is 
(például 6 db malac, 2 db ló stb.) őriztek. TMÖL XXIV.201. TMFH iratai. 34. mappa. Hogy ezekből aztán 
mennyit juttatttak a későbbiek során a telepeseknek, és mi tűnt el belőlük kézen-közön, mára már kideríthetetlen.  
1487 Kakasdon például 1945. április 17-én hajnali öt órakor terelték ki a falu melletti dombra a község lakosságát, 
hogy karhatalmisták elvégezhessék a volksbundisták „szelekcióját”. Lásd Kemény Ferenc plébános jelentését. 
PPL 2.521/1945, Kakasd. Hasonlóan drasztikus volt az eljárás Bátaszéken és Tevelen is. Lásd Botz József 
bátaszéki és Faust Antal teveli plébánosok jelentéseit. PPL 2.521/1945, Bátaszék, illetve PPL 670/1945. 
1488 A VDU-tagok listáját szinte a felszabadulás pillanatától kezdve igyekeztek megkaparintani az MKP 
bonyhádi aktivistái. A szovjet csapatok bevonulását követően házkutatást tartottak az elmenekült Mühl Henrik 
házában, ahol találtak is „egy németül írt névsort a járásra vonatkozólag. Ez a névsor azonban igen rövid időn 
belül eltűnt. Ezután került sor a pécsi beszerzésre”. A baranyai megyeszékhelyen a „párt megbízottai 1945 
januárjában (…) a Volksbund központból megszerezték a Völgységi járás Volksbundjainak névsorát, illetve 
kartotékait”. TMÖL XXXV.1.d. MSZMP TMB iratai. Gy./B/12. Simon Sándor és Tamás István 
visszaemlékezései. 
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be az elhelyezésre váró magyarságot” – írta Bodor.1489 Bonyhádi működésének első négy (!) 

napjában tíz németek által lakott községet ürített ki, és azokban mintegy 1.500 bukovinai 

családot (kb. 6.000 főt) telepített le,1490 akik sorából (újra) megalakult a helyi községi 

földigénylő bizottság (KFB), amelyek – utólagosan – elkészítették a „személyre szabott” 

elkobzási javaslatokat. A házaikból–vagyonukból rapid módon kimozdított német lakosságot 

internáltatta,1491 többek között a lengyeli Apponyi-kastélyba,1492 amelyről Bodor azt írta, 

hogy „koncentrációs tábornak neveztük ki”.1493  

Bodor eljárása csakhamar országos visszhangot váltott ki, amely eljutott a 

legmagasabb szintekig. Bár az 1945. május 14-ei ominózus pártközi értekezleten is 

napirenden volt a Tolna megyei „nem egészen legitimált tervek által történt” telepítések 
                                                 
1489 Idézi Kőhegyi – Tóth Á. 1994. 181. 
1490 Kőhegyi – Tóth Á. 1994. 177. A szétszórtságuk ellenére egymással kapcsolatot tartó és egymást láncszerűen 
értesítő székely családok, a vártnál gyorsabban, május közepére népvándorlásszerűen megérkeztek a 
Völgységbe. Lásd V. Kápolnás 1991. 125. 
1491 Bodorék körültekintőnek a legkevésbé sem nevezhető eljárásából kifolyólag a völgységi járásban olyan 
német származású személyek is internálótáborokba kerültek, akik hűségmozgalmi múlttal rendelkeztek, de szép 
számmal akadtak olyanok is, akik az MKP tagjaként korábban köztudottan VDU-ellenes magatartást 
tanúsítottak. Emiatt fordult a Kommunista Párt járási titkára 1945. május 24-én a következő írással a országos 
pártközpont felé: „Kérjük azon egyének szabadon bocsátását és hazajövetelét, akik mindig mellettünk állottak és 
akkor kérték felvételüket a Kommunista Pártba, amikor még nem is sejtették, hogy elviszik őket. Segítsünk olyan 
embereken, akik mindig velünk voltak, és biztosan most – ebben a rájuk nézve nem éppen kellemes helyzetben is 
– a volksbundosok gúnyolódásaival és lelki, testi fájdalmakkal küszködve mégis mellettünk állnak. Kérjük 
mindazok szabadon bocsátást, akik magyarságukkal hűek voltak a hazához és a munkáseszményhez”. Közli 
Fehér 1988. 36. A Bodor-féle Telepítési Hivatal tevékenységét 1945 nyarától törvényesebb keretek között 
folytató Népgondozó Hivatal a fentebb már idézett jelentésében kitért arra is, hogy a „pol. rendőrség eljárásának 
eredményekép[p]en nemcsak Volksbund-tagok, hanem ezen a szervezeten kívül álló németeket is internáltak”. 
TMÖL XXIV.1. NH DNyMoKir. iratai. 2. d. 
1492 A megyében még Szekszárdon és Tolnán állt fenn huzamosabb ideig nagyobb internáló tábor. A korszakban 
a bonyhádiak zömét többnyire az utóbbi táborba internálták. A legtöbbjüket általában Volksbund tagságukért, 
vagy azért internálták, mert Waffen–SS katonaként harcoltak a világháborúban. De sokszor már az is elég volt, 
ha a német kisebbséghez tartozott valaki. A „székely honfoglalás” időszakában a belügyminiszter 110.136/1945 
B. M. sz. rendelete intézkedett a vagyonuktól megfosztott német lakosság összeköltöztetéséről, hogy ily módon 
biztosítható legyen a székely telepesek és egyéb újonnan földhöz jutott családok elhelyezése. A Bodor által 
végrehajtatott internálások dimenziói olykor még „kollégáit” is megbotránkoztatták. Bóné Gyula, aki Baja 
környékéről Baranyába utazott, hogy ott irányítsa a belső telepítéseket, útközben Bátaszéken találkozott Bodor 
Györggyel. Ott éppen gyűjtötték össze a németeket, hogy internáló táborba szállítsák őket. Bóné érdeklődött 
Bodornál, hogy milyen utasítás alapján internáltatja a németeket, amikor csupán az összeköltöztetésüket kell 
végrehajtani. A kapott válaszról így tájékoztatta Erdei Ferenc belügyminisztert: „Bodorék azt mondták, hogy a 
Te álláspontod szerint a legalitás látszatának megőrzésével kell a telepítést végrehajtaniok. (…) Tolnában a 
svábok pángermán része internálás alatt van különböző gyűjtőtáborokban. Bátaszékről Szekszárdra vitték be az 
ott összeszedetteket. A bátaszéki nemzeti bizottság, s az új főjegyző is sérelmezték, hogy a magyarhű elemeket is 
elvitték, talán még magyarokat is. Az összeszedést végző közegek viszont azzal érveltek, hogy mindenki csak 
menteni akar, de egyetlen svábot sem jelentettek, aki véletlenül kimaradt volna, jóllehet, pángermán volt”. Lásd 
Bank – Őze 2005. 23-24., Fehér 1988. 38-39. 
1493 Idézi Kőhegyi – Tóth Á. 1994. 178. A második világháború végén, a front átvonulása körüli időszakban 
teljesen kifosztott, mintegy 20.000 internált németajkút befogadó lengyeli kastélyban valóban koncentrációs 
táborokra emlékeztető körülmények uralkodtak, ahol napirenden volt az erőszak. Bár a Völgységi járás 
rendőrsége által felügyelt tábor őrzőit utóbb bíróság elé citálták, a per 1948-ban a vádlottak felmentésével 
végződött. A peranyagot – a tanúvallomásokból jól rekonstruálhatók a fogva tartottak életkörülményei – lásd 
TMÖL V. 669/1946. A Szekszárdi Törvényszék irata. A lengyeli táborban uralkodó körülményekről említést 
tesznek az internált híveiket meglátogató plébánosok jelentései is. Lásd például Kemény Ferenc kakasdi 
plébános és Albert János bonyhádi káplán beszámolóit. PPL 2.521/1945, Kakasd, illetve PPL 788/1945. 
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ügye,1494 Bodor ekkor még a helyén maradhatott.1495 Csupán 1945. május 28-án kapta meg 

Budapesten a megbízatásának visszavonásáról szóló dokumentumot azzal a szóbeli 

kiegészítéssel, hogy a telepítések által érintett községekben fejezze be a földbirtok-politikai 

teendőket.1496 Bodor ekkor visszatért Bonyhádra – ahol eltitkolta visszahívását –, és a Megyei 

Földbirtokrendező Tanáccsal (MFT) szinte teljes egészében elfogadtatta az addig 

foganatosított vagyonelkobzásokat és juttatásokat.1497 A de jure nagyrészt illegitim, ám de 

facto az akkori magyar politikai elit egy része által hallgatólagosan, a végrehajtó szervek és a 

karhatalom által ténylegesen is támogatott1498 tevékenységére Bodor 1945. június 10-én tette 

fel a koronát, amikor is Bonyhádon megalakításra került a Völgységi Telepesek Központi 

Szövetkezte (VTKSZ), a letelepített székelység – akik ugyanezen a napon (Veres Péter 

javaslata alapján) kollektíven beléptek a Parasztpártba, újjáalakítva ezáltal az NPP bonyhádi 

szervezetét – a legfőbb érdekvédelmi szerve.1499  

Noha a telepítési akciót Bodor a külső körülmények hatására nem tudta az általa 

vizionált mértékben véghezvinni, legfőbb célját röpke 6–7 hét leforgása alatt elérte: a 

völgységi zárt német tömböt megbontotta.1500 Az önjelölt kormánybiztos tevékenysége 

                                                 
1494 A pártközi értekezlet jegyzőkönyvét közli Tóth Á. 1992. 343-366. Az idézet Erdei Ferenc belügyminisztertől 
származik. Lásd Uo. 344. Bodor önkényes és törvénytelen telepítési akciójának apropóján készítette el az 
akkoriban a Belügyminisztérium (BM) törvényelőkészítő osztályát vezető Bibó István (NPP) a szintén 1945. 
május 14-ére datált „A magyarországi német kisebbség helyzetéről, a lehetséges megoldási alternatívákról” 
címet viselő memorandumát. Közli Tóth Á. 1992. 335-342. 
1495 Tóth Á. 1993. 62.  
1496 Kőhegyi –Tóth Á. 1994. 179. 
1497 V. Kápolnás 1991. 126. Ilyen értelemben a fentebb már idézett Kerék Mihály, az OFH igazgatója által 1945. 
május 19-én a Tolna vármegyei Földbirtokrendező Tanács (MFT) részére kiállított dokumentum komoly 
segítséget jelentett Bodornak, hogy tevékenysége legitimitásának látszatát fenntarthassa. TMÖL XXIV.201. 
TMFH iratai. 34. mappa. 
1498 Bodor visszaemlékezései szerint az „egyetlen politikai faktor, amelyik mellénk állt, a Kommunista Párt volt”. 
Idézi László 2006. 44. MKP-n keresztül biztosítható volt továbbá a megyei főispán, valamint a járási 
rendőrparancsnokságok támogatása is. Változó intenzitással, de Bodor akciója mellett állt NPP prominenseinek 
nagy része, a BM, továbbá az OFT és az OFH is. 
1499 Az 1948 májusáig fennálló VTKSZ – amelynek elnöki posztját maga Bodor György töltötte be, és amelynek 
igazgatóságában Németh Kálmán esperes is helyet kapott – formálisan termelő-, beszerző- és értékesítő 
szövetkezetként, tehát gazdasági társulásként funkcionált, ám voltaképpen a letelepített székelység autonóm 
önkormányzati szerveként kívánt fellépni. (Maga Bodor a Telepítési Hivatal kvázi jogutódjaként tekintett a 
VTKSZ-re, amely a bukovinaiak által dominált KFB-ken keresztül jutatta érvényre befolyását.) Lásd Kőhegyi –
Tóth Á. 1994. 184-185., Szőts 2007. 69-71. Ugyanezen a napon került sor a Baranya megyei Hidason a „székely 
honfoglalás” ünnepélyes és szimbolikus befejező aktusára, a hidasi református templomnak az odatelepített 120 
andrásfalvi kálvinista család által történő demonstratív birtokbavételére. „Mindannak, amit tettem, ez a perc adta 
meg a jutalmát” – írta Bodor. Idézi Solymár 1991. 103. A székelység és az „elnémult harang falvának” 
szimbolikus kapcsolatához lásd Solymár 1991. 91-93., Spannenberger 2009b. 99-101. 
1500 Szőts 2007. 35. Bodor 1945. július 4-ei dátummal Budapesten írta meg végjelentését a Bonyhád környéki 
székely telepítésekkel kapcsolatban, amelyet ugyanazon a napon a pártközi értekezlet is tárgyalt. Ebben Bodor a 
Völgység német őslakosságával kapcsolatban a következő javaslatot tette: „A (…) Bundosokat mintegy 4.000 
családot és kb. 10.000 személyt távoli vidékre kell irányítani. Javasoljuk, hogy vigyék a munkaképes elemeket 
alföldi közmunkára, utak, vasutak, hidak rendbehozatalára vagy mezőgazdasági munkára. A családtagokat 
helyezzék el az Alföldön kifogástalanul emberséges bánásmód mellett és kifogástalanul higiénikus viszonyok 
között egyelőre barakktáborokban”. Míg Bodor jelentését és az abban megfogalmazott javaslatait a koalíciós 
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következtében 1945. június 16-ig a Völgységi járás 22 községében (Bonyhád, Grábóc, Szálka, 

Bátaapáti, Mórágy és Murga kivételével valamennyiben), Tolna megye négy másik 

településén és a baranyai Hidason mintegy 4.360 vagyonelkobzással sújtott német családot 

mozdított ki és a helyükre 2.446 bukovinai székely családot (kb. 13.500 főt) telepített le.1501 

Hogyan reagáltak Bodor akciójára a helyi társadalmi-politikai erők Bonyhádon? 

Milyen hatásai voltak a „székely honfoglalásnak” a nagyközségben? Ennek vizsgálata azért is 

fontos, mert a Telepítési Hivatal vezetője maga is különleges szerepet szánt a Völgységi járás 

székhelyének. A „kormánybiztos” elképzeléseiben ugyanis Bonyhád, mint a Völgység 

területén létesítendő „székely vármegye” központja szerepelt, és csak azért nem lett azzá, 

mert az időközben megváltozott körülmények Bodort az önkényes telepítő akciójának 

leállítására kényszeríttették.1502  

A Bonyhádi Nemzeti Bizottság (NB) minden bizonnyal értesült róla, hogy a 

Kommunista Párt aktivistái 1945. április 10-én a Völgységi járás egyik németek által lakott 

településén, Váralján megkezdték a földreform végrehajtását – azzal a módszerrel, melyet 

később maga Bodor is alkalmazott.1503 Az NB bizonyára számolt annak a lehetőségével, hogy 

egy ilyen jellegű akcióra a későbbiekben akár Bonyhádon is sor kerülhet, azért másnap, 

április 11-én dobszó útján felszólította mindazokat, „akik tudtuk és akartuk nélkül kerültek a 

Volksbund tagjai közé, mentesítésük végett igazoló irataikkal, hiteles tanúkkal (…) 

haladéktalanul, saját érdekükben” jelentkezzenek.1504 A község minden bizonnyal saját 

hatáskörében kísérletet tett ezen személyek igazolására. 1945. április 25-én – tehát aznap, 

amikor Bodor Bonyhádra érkezett – a Nemzeti Bizottság (NB) ülésén határozat született arról, 

                                                                                                                                                         
pártok képviseletében jelen lévő Tildy Zoltán (FKGP), Révai József (MKP) és Kovács Imre (NPP) elfogadták, a 
távollévő SZDP csupán kifogásai és módosító javaslatai csatolásával volt hajlandó utólagosan aláírni azt. A 
végjelentést a szociáldemokraták függelékével közli és kommentálja Kőhegyi –Tóth Á. 1994. 179-190. Bodor 
1945. május 29-ei dátummal az OFH Telepítési Főosztálya számára is készített egy rövidebb összefoglaló 
jelentést addigi tevékenységéről. Lásd TMÖL XXIV.1. NH DNyMoKir. iratai. 1. d. 
1501 Az egymásnak is gyakran ellentmondó számadatokat összeveti és elemzi Szőts 2007. 35-39. 
1502 Bodor nem titkolt célja volt egy ún. „székely vármegye” létrehozása Bonyhád központtal. Maga a VTKSZ is 
magába hordozta a későbbiekben esetleg tovább bővíthető kulturális–területi autonómia lehetőségét. A Bonyhád 
központjában megszerzett ún. Hónig-ház (ma a Völgységi Múzeum épülete), amely a Telepítési Hivatal és a 
VTKSZ székhelyeként szolgált – melynek udvarán nyaranta székely napokat tartottak – töltötte volna be a 
megyeháza szerepét. László 1987. 177., Szőts 2007. 68-69. „Míg a székelyek politizáltak és Veres Péter vezérlete 
alatt, Veres Péter szónoki beszédének a hatására, amit Bonyhádon tartott, egyöntetűen beléptek a Nemzeti 
Parasztpártba, utána pedig olyan követelésekkel léptek fel, amit alig tudtunk elhárítani. Szerettek volna székely 
megyét csinálni Bonyhád székhellyel. Bonyhádon volt is egy székelyház, (…) ez lett volna a megyeháza, és a 
megyéhez tartoztak volna azok a telepes községek, ahova a székelyeket telepítették le. Újabb telepítés is 
szükséges lett volna, ha valóra válik. (…) két évig folyt efölött a vita a megyében is, és biztosan országosan is 
hatott ez” – emlékezett vissza Bárd Flórián, FKGP járási, majd megyei titkára, 1948-től Szekszárd 
polgármestere, 1949–1953 között országgyűlési képviselő. TMÖL XXXV.1.d. MSZMP TMB iratai. Gy./B/43. 
1503 A későbbi Bodor-féle akciók archetípusának tekinthető váraljai esethez lásd Szőts 2007. 30., V. Kápolnás 
1991. 124. 
1504 TMÖL XXIII.710.d. Dobolási könyv. 1945. április 11. 
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hogy „Volksbund ügyekben (…) minden pártból 1-1 taggal egy bizottság működjön és járjon a 

kitelepítési kormánybiztosnál (sic!)”.1505 Ez a bizottság azonban – amennyiben tényleg 

működött egy ilyen a Telepítési Hivatal vezetője mellett – semmiféle befolyást nem tudott 

gyakorolni a telepítéseket messianisztikus küldetéstudattal végző Bodor tevékenységére, 

amely hamarosan Bonyhádon is közfelháborodást váltott ki.  

Az NB május 22-ei ülésén Karl Gusztáv cipőgyáros, az SZDP bonyhádi 

alapszervezetének vezetője napirend előtti felszólalásában súlyos bírálattal illette a Bodor 

által fémjelzett telepítéseket, valamint az azokhoz asszisztáló, a „kormánybiztos” parancsait 

végrehajtó, önkényeskedő, hatalmával visszaélő rendőrség tevékenységét.1506 Karl maga és 

pártja nevében tiltakozott az „igazságtalan és embertelen” eljárás ellen, és követelte, hogy az 

NB a legsürgősebben járjon el az ügyben. Az FKGP-t képviselő Nusser Antal teljes 

mértékben csatlakozott a helyi SZDP véleményéhez. Az MKP delegáltjai viszont minden 

tekintetben védelmükbe vették Bodor tevékenységét és tiltakoztak a (saját párttársaik által 

irányított) „rendőrségnek ily módon való megvádolása ellen, mert (…) az mindig a 

kormánybiztosok (sic!) utasítása szerint jár el”. Arról, hogy az utasításokat adó 

„kormánybiztos” maga is a törvénytelenség talaján állt, nem tettek említést. A rendőrséget 

szintén védő Somogyi József (MKP) egyenesen azt javasolta, hogy az „NB ez ügyben 

közvetlenül a kitelepítési kormánybiztoshoz forduljon”.  

Az ülés azzal folytatódott, hogy a kisgazdapárti Nusser Antal feszegetni kezdte a 

lengyeli táborban tapasztalt „anomáliákat”, „tűrhetetlennek, embertelennek” minősítve „az 

ottani állapotokat, amely ellenkezik mindennel, amely emberséget, józan észt és demokráciát 

jelenthet”. Az orvos végzettségű Nusser a helyszínen járva több esetben a súlyos testi sértés 

nyomait állapította meg, 12 esetben súlyos bélhurutot diagnosztizált, amely a rossz 

táplálkozásnak és a higiénia teljes hiányának volt a következménye. Megállapította, hogy a 

rendőrség által kirendelt polgári őrök „állatok módjára ütik-verik, terrorizálják az 

embereket”. Nusser az egészet a Gestapo eljárásához hasonlította, az ismét szót kérő 

szociáldemokrata Karl pedig azon aggodalmának adott hangot, hogy az ügyből még 

nemzetközi bonyodalmak is származhatnak. Az NB ezután határozatban utasította a 

rendőrséget a „lengyeli táborban garázdálkodó éretlen és felelőtlen suhancok” azonnali 

eltávolítására. Vágvölgyi János (SZDP) indítványozta, hogy az NB vigye a kormány elé az 

                                                 
1505 TMÖL XVII.2. BNB iratai. 1. d. Jegyzőkönyv 1945. április 25. Ezek szerint Bodor az NB előtt már 
kormánybiztosként mutatkozott be. 
1506 „A községek lakosságát tekintet nélkül azok kilétére kihajtják házaikból és a falu szélén lévő réten, 
vásártéren történik azután a Volksbundosok kiválasztása. (…) Megállapítja, hogy a rendőrség visszaél a kezébe 
adott hatalommal”. TMÖL XVII.2. BNB iratai. 1. d. Jegyzőkönyv 1945. május 22. 
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ügyet. Javasolta továbbá a rendőrség – amely „csak a Kommunista Párt embereiből tevődött 

össze” – koalíciós alapon történő újjászervezését.  

A Nemzeti Bizottság soron következő, május 30-ai ülésén kiderült, hogy Bodor 

hajlandó némi gesztust gyakorolni az NB felé: két NB-tagot meghívott, hogy tekintsenek meg 

vele együtt egy letelepült székely falut, továbbá megígérte, hogy módot fog keresni arra, hogy 

a „volksbundisták” kimozdítása alkalmával ne kelljen egy község egész lakosságát 

kiterelni.1507 Addigra azonban Bodor lényegében kész helyzetet teremtett a Völgységben. Így 

a június 13-ai ülésen az NB köszöntötte soraiban a három nappal korábban a bukovinai 

székely telepesek által újraalakított Nemzeti Parasztpárt helyi szervezetének két képviselőjét, 

Török Pált és László Antalt.1508  

Bodor inhumánus és differenciálatlan eljárása a vagyonelkobzással és a házaikból 

történő kimozdítással sújtott völgységi németekkel szemben cselekvésre késztette az egykori 

Hűségmozgalom (HH) vezetőit is.1509 A „kormánybiztos” bonyhádi ténykedésének negyedik 

napján, 1945. április 29-én a HH egykori vezetői, Bauer (Pór) József apátplébános, Kunszt 

Henrik és Tomka Gusztáv gimnáziumi tanárok egy memorandumot fogalmaztak meg, 

amelyet a Belügyminisztériumhoz (BM) terjesztettek fel. A memorandum – amely részletesen 

ismertette a Hűségmozgalom létrejöttének körülményeit és történelmi előzményeit – konkrét 

kifogásokat sorolt fel a Bodor-féle eljárással kapcsolatban. A Volksbund „tagtoborzó” 

gyakorlatát részletesen ismertetve megállapította, hogy azok a VDU-taglisták, amelyek 

alapján a rendőrség a kimozdításokat és az internálásokat végzi „teljesen megbízhatatlanok, 

hamisak”. Majd gazdasági megfontolásokra apellálva a memorandum készítői leszögezték – 

azt a későbbiek során kétségtelenül igaznak bizonyuló állítást –, hogy az ország gazdaságát 

hatalmas kár fogja érni a németség kitelepítésével.1510 HH vezetői differenciált elbírálás 

alkalmazását kérték a német kisebbség tagjaival szemben, elutasítva a kollektív felelősségre 

                                                 
1507 Uo. Jegyzőkönyv 1945. május 30. A gesztus értékéből ugyanakkor sokat levon, hogy Bodort ekkora már 
hivatalosan visszahívták a Telepítési Hivatal éléről – amiről ő persze a helyi, járási és megyei szervek–hatóságok 
előtt mélyen hallgatott. 
1508 Uo. Jegyzőkönyv 1945. június 13. 
1509 A HH egyik karizmatikus vezetője, a Gestapo által 1944 októberében letartóztatott és elhurcolt Bauer (Pór) 
József apátplébános 1945. április 21-én tért vissza Bonyhádra, ahol ismét átvette a plébánia vezetését. 
Visszatérése alkalmából a Nemzeti Bizottság érdemeiről megemlékezvén külön méltatásban részesítette, és az 
NB tagjai tisztelgő látogatást tettek nála a parókián. TMÖL XVII.2. BNB iratai. 1. d. Jegyzőkönyv 1945. április 
25. 
1510 „Nagyszerű adófizető alanyok voltak a svábok, szakszerűen gazdálkodtak. Szorgalmuk, hozzáértésük 
kétségbevonhatatlan. Minden faluban példát mutathatnak arra, hogyan kell kitartó szorgalommal, szakszerű 
gazdálkodással javakat gyarapítani!” A memorandumot teljes terjedelemben közli Kolta – Solymár 1994. 117-
121. itt 120. 
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vonás elvét.1511 A memorandum felvetette a korábbi kormányok felelősségét is, amely 

politikájával hozzájárult a Volksbund sikereihez.1512 Ugyanakkor a Hűségmozgalomra 

jellemző asszimilációs hajlandóság a memorandumban is visszaköszönt.1513  

Mivel a völgységi németek (köztük a volt hűségmozgalmisták) internálása változatlan 

intenzitással tovább zajlott, a memorandum – melyet a BM a frissen magalakított és az általa 

felügyelt szervnek, a Népgondozó Hivatalnak továbbított1514 – pedig visszhangtalan maradt, a 

HH egykori vezetői (Gömbös Miklóssal kiegészülve) 1945. május 23-án egy újabb 

emlékiratot szerkesztettek. Ebben – az első memorandumban leírtakat megismételve – kérték 

a differenciált bánásmódot, a különbségtételt például az 1942–43-ban önként bevonult és az 

1944-ben kényszerrel besorozott Waffen–SS katonák között. Kérték továbbá a HH-taglisták 

figyelembevételét és rámutattak arra a speciális körülményre, hogy többen „kettős tagsággal” 

rendelkeztek, hiszen „olyanokat is bevettünk a mozgalomba, akik rövidebb ideig a Volksbund 

tagjai voltak, de amikor tisztába jöttek a Volksbund hazaáruló jellegével, kiléptek az 

egyesületből”.1515 A mozgalom asszimilációs jellegének kidomborítása itt is kiemelt helyet 

kapott.1516  

Direkt válasz erre az emlékiratra sem érkezett, sem a BM-ből, sem a megyei 

főispántól, akihez szintén eljuttatták mindkét memorandumot. A HH vezetői 1945. május 28-

án dobszó útján tudatták a súlyos retorziók által fenyegetett egykori tagokkal, hogy 

igazolásuk végett a „saját érdekükben a Polgári Demokrata Párt helyiségben (…) okvetlenül 

jelentkezzenek. Tagsági igazolványt mindenki hozzon magával”.1517 Bodor két hét múlva 

befejezte telepítő tevékenységét, de ez elsősorban nem a memorandumoknak volt köszönhető. 

A Hűségmozgalom volt vezetői az általuk (is) szorgalmazott differenciáltabb elbírálást a 

                                                 
1511 „Bűnhődjenek a főbűnösök vagyonelkobzással, kitelepítéssel, de hagyják meg az életlehetőséget a kisebb 
bűnösök számára, s az ártatlanokat ne üldözzék azért, mert véletlenül németnek születtek”. Uo. 120. 
1512 „Hogy a hazai német nemzeti kisebbség az utóbbi 8–10 év alatt legnagyobbrészt hűtlenné vált hazájához, 
nem írható pusztán az ő agitátorai számlájára, bűnös volt ebben a kormányzat is, amely hintapolitikája folytán 
(…) sokszor még lovat is adott a pángermán agitáció képviselői alá.” Uo. 121. 
1513 „(…) mondja ki az állam, hogy a német nemzeti kisebbség, mint ilyen megszűnt létezni”. Uo. 120. A 
memorandumot a bonyhádi SZDP választmánya is „teljes egészében magáévá tette” és támogatta. TMÖL 
XXXV.1.d. MSZMP TMB iratai. Gy./B/5. A bonyhádi Szociáldemokrata Párt jegyzőkönyve. 1945. május 2. A 
párt május 7-i ülésén is foglalkoztak az üggyel, ahol ismét leszögezték, hogy az SZDP „Volksbund ügyben 
szigorú de igazságos eljárást kíván. (…) sok a panasz, hogy sokan vannak, kik nem voltak sem nyilas sem 
Volksbund tagok, hanem a Hűségmozgalom tagjai voltak, és mégis internálták őket, és vagyonukat elkobozták. 
Ezeken az embereken segíteni kell a leggyorsabban”. Uo. 1945. május 7. 
1514 Tóth A. 1991. 111-113. 
1515 A memorandumot lásd TMÖL XXIV.1. NH DNyMoKir. iratai. 1. d., illetve teljes terjedelmében közli Kolta 
– Solymár 1994. 122-126. itt 125. 
1516 „Ne büntessük azokat, (…) akiknek lélekben, nyelvben és népben való beolvadása most már nem lehet 
kétséges”. Uo. 126. 
1517 Lásd TMÖL XXIII.710.d. Dobolási könyv. 1945. május 28. 
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Népgondozó Hivatal által felügyelt, 1945 nyarán meginduló nemzethűség-vizsgálatoktól 

remélhették. 

Bodor megjelenése és telepítő tevékenysége a helyi Községi Földigénylő Bizottság 

(KFB) tevékenységében is csakhamar nyomot hagyott. A bonyhádi KFB elnöke, a 

kommunista Somogyi József 1945. április 30-án tudatta a Völgységi járás főszolgabírájával, 

hogy Bonyhádon a földosztás még nem fejeződött be. A volt „volksbundisták kitelepítése” 

még nem történt meg, így – Dr. Kardos László kormánybiztos1518 utasítása alapján – április 

15-ike óta a földosztás a székelyek letelepítéséig szünetelt a nagyközségben. Somogyi 

jelentette, hogy a helyi KFB működési területéhez tartozó két nagybirtokot a földreformról 

szóló rendelet értelmében már felosztották, az ott birtokba helyezetteknek a birtokleveleket 

kiadták. A helyi „volksbundisták” elkobzandó, illetve juttatandó birtokait a kormánybiztos1519 

utasítása értelmében, a németek kimozdításának megtörténte után az ide érkező kb. 50 székely 

család részére tartalékolták.1520  

A KFB 1945. május 13-ai ülésén Somogyi József elnök bejelentette, hogy a Völgységi 

járás „kormánybiztosa” 12 – „volksbundistáktól” elkobzott – tehenet bocsátott a rászoruló 

földhözjuttatottak rendelkezésére. Az elnök ismertette a hallgatósággal Bodor azon utasítását 

is, mely szerint az ún. volksbundházakból Bonyhád területén mintegy ötven székely család 

számára kell gazdasági épülettel ellátott házingatlant biztosítani. A fennmaradó ingatlanok a 

már földhözjuttatottak, illetve az „arra érdemes” helyi igénylők számára voltak 

juttathatók.1521 Május 18-án Somogyi KFB-elnök a Megyei Földbirtokrendező Tanácstól 

(MFT) a bonyhádi földhözjuttatottak megsegítését kérte, mivel a már kiosztott földeken, 

amelyek főleg a felosztott nagybirtokból állnak, semmiféle készlet nincsen. A 

„volksbundisták” kitelepítése pedig még nem történt meg, így az ott mutatkozó esetlegesen 

juttatható készletfelesleg csak a kimozdítások után állapítható meg.1522  

A KFB 1945. június 16-ai ülésén a KFB-tagok között a bukovinai székelyek 

képviseletében már Szőcs Géza telepes is helyet foglalt.1523 Az egy héttel későbbi, június 23-

                                                 
1518 Kardos László a Földművelésügyi Minisztérium (FM) által kirendelt kormánybiztosként ellenőrizte 
földreformrendelet végrehajtását Tolna megyében 1945. április eleje óta. Szőts 2007. 30. 
1519 Itt nem egyértelmű, hogy Kardosra, avagy Bodorra gondolt-e Somogyi. 
1520 TMÖL XVII.512. KFB iratai. 4. d. 
1521 TMÖL XVII.512. KFB iratai. 3. d. Jegyzőkönyv 1945. május 13. Az arra érdemesek között első két helyen 
Jancsecz Antal és József, a helyi MKP-tagjai és a völgységi rendőrség vezetői – Bodor végrehajtói – szerepeltek.  
1522 TMÖL XXIV.201. TMFH iratai. 34. mappa. 
1523 TMÖL XVII.512. KFB iratai. 3. d. Jegyzőkönyv 1945. június 16. A KFB e napon egyébként Polecsák 
Ferenc bizottsági tag ügyét tárgyalta, akit az SZDP azzal vádolt meg, hogy „a volksbund ingóságok 
felleltározása alkalmával (…) ingóságokat akart elsikkasztani, a második esetben pedig lakásán nem tartózkodó 
volksbundosnak borospincéjét feltörte s ott leitta magát”. A tanúmeghallgatásokat követően a KFB kizárta tagjai 
sorából Polecsákot. Az SZDP helyiségében felvett jegyzőkönyv csatolva. 
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ai ülésen feloszlatta magát a régi KFB, de egyben meg is alakult az új földigénylő 

bizottság.1524 Ennek az elnöke is Somogy József lett, illetve maradt, a bizottságba pedig – 

mintegy paritásos alapon – három tagot delegáltak a helyi „őslakos” földigénylők (Pálfi 

Ádám, Bálint György, Papp János), hármat pedig a „székely telepesek” (Pótápi Árpád, Szőcs 

Géza, Miklós Antal). Az új KFB határozatot hozott arról, hogy a 600/1945. M. E. sz. rendelet 

értelmében elkobzásra kerülő birtokok összeírási íveit három napig közszemlére teszik a 

községháza folyosóján. Az elkobzásra ítélt birtokok alá a Perczel- és a Wéber-féle 

gazdaságok, valamint „a hivatalos volksbundlistán szereplő volksbundosok földingatlanai” 

tartoztak. A földreform továbbvitelének kulcskérdése tehát az autentikus VDU-névjegyzék, a 

már sokak által és sokszor emlegetett ominózus „volksbundlista” összeállítása volt. E feladat 

megoldására tett kísérletet a Bonyhádon működő nemzethűséget vizsgáló bizottság.1525  

 

5.3.5.   A nemzethűségi vizsgálatok 
 
Bodor György távozását, illetve a földreformmal kapcsolatos aktív szerepvállalásának 

befejezését követően, az 1945. május 4-én felállított Népgondozó Hivatal (NH) szekszárdi 

székhelyű Délnyugatmagyarországi (sic!) Kirendeltsége (DNyK) vette át a telepítésekkel 

kapcsolatos teendők lebonyolítását.1526 A Völgységi járás községei az NH DNyK „Völgységi 

körzetének” felügyelete alá tartoztak, amelynek első számú vezetője Bonyhád központtal 

Fürst Sándor, helyettese Zomba székhellyel Nagy Aladár Árpád volt. Az 1945. július 1-jén 

közzétett 3.820/1945. M. E. sz. rendelet értelmében elvégzendő ún. nemzethűség-

vizsgálatokat az NH kompetenciájába tartoztak.  

Fürst Sándor, aki – Bodort felváltva – 1945. június elején kezdte meg tevékenységét a 

Völgységi járásban, kezdetben még csak tapogatózott a helyi viszonyokat illetően. 1945. 

június 12-én kelt jelentésében megemlítette, hogy „Bauer apát és Gömbös tanár urak kérik, 
                                                 
1524 TMÖL XVII.512. KFB iratai. 3. d. Jegyzőkönyv 1945. június 23. A KFB a Népgondozó Hivatal 
képviselőjétől kaptak szóbeli információt arra vonatkozólag, hogy az MFT a járás valamennyi földigénylő 
bizottságát feloszlatta. Bár a bonyhádi KFB semmiféle írást nem kapott erre vonatkozólag, ám preventív 
jelleggel – a működés folyamatosságát biztosítandó – a régi bizottság feloszlatása és egy új megalakítása mellett 
döntött. Az események mögött minden bizonnyal az Országos Földbirtokrendező Tanács 1945. május 22-ei 
határozata húzódott meg, amely a „német nemzetiségű” községekben felfüggesztette a nem a 
„földreformrendelet szellemében” tevékenykedő, német tagokból álló KFB-k működését. Tóth Á. 1993. 53-54. 
Bár a bonyhádi bizottság estében – amint láttuk – ez nem állt fent, a feloszlatás–újjáalakítás itt is megtörtént.  
1525 A Bonyhádi történések további tanulmányozása előtt érdemes e helyütt kitérni arra a sajátságos körülményre, 
hogy a megyei sajtó milyen szűkszavúan és mekkora fáziskéséssel tájékoztatta a közvéleményt a székelyek 
letelepítéséről. „Mi lesz a bukovinai székelyekkel?” címmel közöl cikket a Tolnamegyei Néplap 1945. július 15-
én, amely jövő időben (!), mintegy tervezetként számol be a már bekövetkezett eseményről. A Tolnamegyei 
Hírlap 1945. augusztus 25-ei számában írt először az eseményről, és a „Bonyhád környékén telepítették le a 
bukovinai magyarokat” címmel közölt írásában voltaképpen Bodor György összefoglaló jelentését ismertette 
röviden. 
1526 Az NH Délnyugatmagyarországi Kirendeltségével kapcsolatban lásd Gonda 2009. 485-486. 
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hogy disztingváljunk a kényszer és az önkéntes SS között,1527 és fogadjuk el a hűség mozgalom 

igazolásait annak dacára, hogy a listák rekonstruáltak.1528 Úgy tudom Bodor ezt tekintetbe is 

vette, de csak működése második felében”.1529 Mint írta, a németeknek három csoportja van: 

„a bundosok, a hűek és a közömbösek. Tényleg nem lenne méltányos, ha a hűeket 

megfosztanánk ingatlanaiktól, de a közömböseket sem”. Ezzel kapcsolatban viszont a 

körzetvezető is rávilágított arra a problematikára, amelyet a májusi memorandumukban a HH 

vezetői is hangsúlyoztak: „(…) a hűek egy része rajta van a bundos listán, (…) másként nem 

is merülne fel a probléma”. A legnagyobb fejtörést tehát azon németek politikai 

magatartásának megítélése okozta, akik különböző okokból mind a VDU, mind a HH 

tagnyilvántartásában szerepeltek. 

Június 17-ei jelentésében, némileg több helyismerettel a birtokában, Fürst 

differenciáltabb képet tárt felettesei elé, és érzékeltette a helyzet sokrétűségét és 

bonyolultságát. Szerinte a közvélemény minden eszközzel igyekezett menteni az egykori 

volksbundistákat. „Most egyszerre nagyon sok tagja van a hűség mozgalomnak, és ezzel 

utólag mintegy igazolják Bodorékat, akik kész helyzetet teremtettek. (…) Bonyhádon a listán 

150-160 olyan bundos van, akinek részben ház, részben ház és föld ingatlana van, de van már 

ellenlista, amelyen több mint 70 bundosról sül ki, hogy jó magyar”.1530 A körzetvezető 

megemlített egy lényeges, az NH és a Megyei Földbirtokrendező Tanács (MFT) között 

fennálló, a jogszabály eltérő értelmezéséből fakadó véleménykülönbséget a mentesítés 

tekintetében: „Az én álláspontom az, hogy aki a listán rajta van, az feltétlenül bundos. (…) 

Hazaáruló azonban szerintem a bundos közös háztartásban élő fel- vagy lemenője is, akitől a 

600-as rendelet [a földreformrendelet – G. G.] 5. § 2. szakasza értelmében el lehet kobozni a 

földet. Ezt a [Megyei Földbirtokrendező – G. G.] Tanács, eddigi gyakorlatában legalább is, 

nem fogadta el”. Utalt továbbá még egy komoly, a kérdésben de jure nem, de facto viszont a 

jelek szerint fajsúlyos tényezőre, a még Bonyhádon tartózkodó Szovjet Parancsnokság 

álláspontjára, mely szerint azok, aki 1942. december 31-ike (lényegében a sztálingrádi 

fordulat időpontja) előtt kiléptek a VDU-ból, mentesíthetők az internálás alól.  

                                                 
1527 A Hűségmozgalom vezető tehát Fürst felé is a május 23-ai, második memorandumukban leírt kívánalmaikat 
fogalmazták meg. 
1528 A taglistákat ezért rekonstruáltak, mert az eredeti dokumentumokat a HH vezetősége 1944. március 19-ike 
után, illetve 1944 októberében, a Gestapo által történt letartóztatásuk előtt megsemmisítette, hogy a tagság 
lehetőleg elkerülje az ő sorsukat. 
1529 TMÖL XXIV.1. NH DNyMoKir. iratai. 2. d.  
1530 Uo. Ezzel Fürst is érzékelte–érzékeltette azt az általános, szinte valamennyi németek által lakott településen 
jelentkező problémát, amely – mivel az eredeti taglistákat ekkorra már többnyire megsemmisítették – az 
utólagosan összeállított VDU-taglisták hitelességével volt kapcsolatos. 
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Fürst jelentésében leírta a Hűségmozgalom megítélésével kapcsolatos aggályait is, 

melynek egykori vezetői – szerinte helytelenül és el nem fogadható módon – emlékezetből 

rekonstruált listák alapján utólagos igazolásokkal látták el a volt tagokat.1531 Az mindenesetre 

fontos tény, hogy a HH korábbi vezetői ténylegesen is megpróbálták mentesíteni a mozgalom 

egykori tagjait a rendelet negatív következményei alól. Ennek ellenére a körzetvezető által 

felvetett kérdések teljesen jogosak voltak. Fürst bizonytalansága érthető, ezért akart a 

feletteseitől valamiféle instrukciót kapni.1532 Később, a helyi viszonyokat még jobban 

megismerve, teljes mélységében tárta fel felettesei előtt a mentesítések (vagyis a 

nemzethűséget vizsgáló bizottságok által majdan meghozandó döntések) problematikájának 

összetettségét. Jól érzékeltette, hogy milyen bonyolult és komplex viszonyok húzódtak meg a 

háttérben, és milyen sok tényező (a telepítési szervektől kezdve, a politikai pártokon át a helyi 

elitekig) volt érdekelt a vizsgálatok ilyen vagy olyan kimenetelű lebonyolításában. Ilyen 

előzmények után látott neki Fürst Sándor körzetvezető Bonyhádon, illetve a Völgységi 

járásban lefolytatandó nemzethűség-vizsgálatok előkészítésének.1533 

A körzetvezetőre a tekintetben is fontos feladat hárult, hogy a felállítandó 

nemzethűséget vizsgáló ún. hármas-bizottságok összetétele megfelelő legyen. Ez a NH 

szempontjából azt jelentette, hogy az lehetőleg minél nagyobb számban szülessenek 

vagyonelkobzó, illetve vagyonkorlátozó határozatok annak érdekében, hogy a Völgységi 

körzetben nagy számban található székelyek, valamint az ország más vidékeiről ide érkező 

belső telepesek mihamarabb letelepíthetők és birtokba helyezhetők lehessenek. Fürst 1945. 

július 12-én olyan alapvető fontosságú információkat jelentett az NH Telepítési 

Főosztályának a bonyhádi politikai viszonyokkal kapcsolatban, hogy feltétlenül indokolt 

hosszabban is szó szerint idézni a dokumentumból: „A (…) rendelet értelmében felállítandó 

hármas bizottság tagjait Pers kirendeltségvezető úr jelenlétében összeállítottuk (…). Elnökül 

                                                 
1531 „Az Alispán úr méltánylást kér azok számára, akik rendelkeznek a piros-fehér-zöld színű igazolással [ez nem 
volt más, mint hűségmozgalmi tagságot igazoló kártya – G. G.], ez a Hűségmozgalom, úgyszólván csak 
Bonyhádra korlátozódik. Bauer apát és Gömbös tanár urak viszont, akik ennek a mozgalomnak vezetői voltak, 
külön igazolást adnak, állítólag azért, mert sokan vannak, akik mindkét oldalon biztosítani akarták magukat 
[vagyis mind a VDU-ba, mind a HH-ba beléptek – G. G.], viszont az igazolásokat emlékezetből adják, mert 
listáikat 1944. III. 19-én érthető okokból megsemmisítették, de kérdem, emlékezetből kiállított igazolások 
elfogadhatók-e. Szerintem ezek közül is csak azok mentesíthetők, akik még néhai Perczel Béla aláírásával ellátott 
igazolvánnyal rendelkeznek”. TMÖL XXIV.1. NH DNyMoKir. iratai. 2. d. A völgységi körzetvezető jelentése 
1945. június 17. 
1532 „Szeretném ha a [NH Telepítési – G. G.] Főosztály e téren nekem valami tájékoztatást adna, hogy 
működésem során még kis hibát se kövessek el”. TMÖL XXIV.1. NH DNyMoKir. iratai. 2. d. A völgységi 
körzetvezető jelentése 1945. június 17. 
1533 A megyei sajtó az 1945. július 1-jén közzétett 3.820/1945. M. E. sz. rendelet alapján meginduló 
nemzethűséget vizsgáló–igazoló bizottsági eljárásokról meglehetősen megkésve, csaknem három hét elteltével 
informálta a lakosságot, egy mindössze öt mondatból álló kurta cikkben. „Megkezdődnek a sváb igazoltatások.” 
Tolnamegyei Néplap, 1945. július 18. 
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kértük fel a tamásii (sic!) járásbíróság egyik bíróját, egyik tagul Probst teveli közs. bírót, aki 

a hűségmozgalom tagja,1534 helyére póttagul Gömbös Miklóst. A Nemzeti Bizottság részéről 

Somogyi József bonyhádi lakóst akarjuk kiküldetni, aki zsidó ugyan és (…) a Kommunista 

párt tagja, de más megbízható személyt nem találtunk.1535 Tárgyaltunk aziránt is, hogy két 

bizottság kiküldését kérjük, de nem tudtunk mégegyszer (sic!) három megfelelő személyt 

összeállítani. (…) A kisgazdapárt tagjai között megbízható egyáltalán nem akad más mint 

Probst. A szoc. dem. pártban megfelelő ember nincs, a parasztpárt tagjai helyi ismeretekkel 

nem rendelkeznek, kizárólag [székely – G. G.] telepesekből áll a párt. A Nemzeti Bizottságban 

csak úgy tudjuk kívánságunk szerint irányítani az ügyet, ha a Szoc. Dem. Párt velünk szavaz 

és felhagy a további bujtatással, aminek előfeltétele ha Karl Gusztáv cipőgyári igazgató a 

vezetőségből kiválik. Ehelyett legutóbb a párt nevezettet ismét elnökévé választotta. Dr. Rozsi 

kerületvezető úr1536 tudomásom szerint intézkedett már, hogy sürgősen tisztítsák meg a pártot 

felülről. A másik mód, hogy a Parasztszövetség (…) onnan kiválik, ezek mind a kisgazdák 

emberei és teljesen megbízhatatlanok. Meg vagyok győződve arról, hogy a hármas bizottság 

munkája nyomán sok fog közölük elhullani (sic!). Ennek módja az, ha a Nemzeti Bizottságot a 

Belügyminiszter Úr sürgősen feloszlatja, és az a Parasztszövetség nélkül újjá alakul. Ilyen 

lépést Dr. Kardos miniszteri biztos útján már tettünk is, de kérem a Főosztályt, hogy Dr. 

Kardos ilyen irányú kérését a belügyben támogassa. A Nemzeti Bizottságtól addig míg 

ilyenirányú (sic!) intézkedés nem történik tagot nem is kérünk, mert könnyen megtörténhetik, 

hogy ő éppen Karl Gusztávot küldené ki”.1537  

Látható, hogy éles a küzdelem folyt a nemzethűség-vizsgáló bizottságba történő 

tagjelölés jogáért. Az NH-t képviselő agilis körzetvezető igyekezett minden szálat 

megmozgatni, minden információnak utánajárni annak érdekében, hogy a bizottság 

tagösszetétele a hivatal elvárásai szerint alakuljon, és működése során az NH, közvetve pedig 

annak felügyeleti szerve, a BM érdekeinek megfelelő döntéseket hozzon. Fürst fenti 

jelentésében pontos receptet vázolt fel arra nézve, hogy konspiratív eszközökkel, szükség 

esetén a Belügyminisztérium közvetlen beavatkozásával miként érhető el a kulcsfontosságú 

grémium(ok)ban az NH számára kívánatos tagösszetétel, annak érdekében, hogy a 

                                                 
1534 Probst (Probszt) József, Tevel község bírája a Hűségmozgalom 1942. február 15-ikei zászlóbontása óta aktív 
tagja volt a mozgalomnak. Lásd Kolta – Solymár 1994. 70-72. 
1535 Az NB a járási főjegyző javaslata alapján az 1945. július 11-ei ülésén egyhangúlag jelölte ki a nemzethűséget 
vizsgáló bizottság tagjává Somogy i Józsefet, aki „ígértet tett arra, hogy megbízatása esetén az igazság és érdem 
szerint fog eljárni az érdemesekkel szemben és mindent el fog követni, hogy azok a Volksbundodok, nyilasok és 
SS-ek, akik az országot a szégyenteljes bukáshoz hozzásegítették most végleg kirekesztődjenek a társadalomból”. 
TMÖL XVII.2. BNB iratai. 1. d. Jegyzőkönyv 1945. július 11. 
1536 Helyesen: Dr. Rozsy Pál, a NH Tolnavármegyei kerületének volt a vezetője. 
1537 A jelentést lásd TMÖL XXIV.1. NH DNyMoKir. iratai. 2. d. 
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vizsgálóbizottság a Hivatal prekoncepciójának megfelelő ítéleteket hozzon. Írásából kitűnik 

az is, hogy a körzetvezető komoly kapcsolatokkal rendelkezett az NH országos központjában, 

ahol a jelek szerint hallgattak a szavára, tanácsait megfogadták.1538  

Fürst későbbi jelentéseiben több ízben is kitért az SZDP-vel, illetve a 

Parasztszövetséggel kapcsolatos problémákra, melyek a körzetvezető olvasatában hátráltatták 

az NH kívánalmainak megfelelő összetételű bizottság felállítását, illetve a nemzethűségi 

vizsgálatok menetét.1539 A körzetvezető a német-ellenességen kívül egyéb kritériumok 

érvényesítését is szükségesnek, vagy éppenséggel nem kívánatosnak tartott a bizottsági tagság 

kialakítása során. Egy női tagjelölt, a bonyhádi adóhivatal főnökének felesége esetében 

megjegyezte, hogy az illető „tényleg gyűlöli a németeket, de (…) személyeskedő, így elfogult 

is. Rendkívül bőbeszédű, ami a bizottságban hátrányos. Állítólag zsidó származású is, ami 

szintén nem előnyös, tekintettel arra, hogy van már egy zsidó tagunk az első 

bizottságban”.1540 Ezek szerint már formálódtak egy második bizottság körvonalai is, amely 

felállításának tíz nappal korábban még éppen a megbízható emberek hiánya volt az akadálya.  

A bizottság összetételének problematikája mellett nagy fontossággal bírt a helyi VDU-

taglista kérdése is, amelynek rekonstruálása továbbra is komoly fejtörést okozott. Ez ügyben a 

politikai rendőrség ugyan állandó nyomozást folytatott, ám Fürst szerint nem kellő 

hatékonysággal.1541 Pedig ez kulcskérdés volt, mert a VDU vezetőinek, tagjainak és 

támogatóinak nevét tartalmazó névjegyzékek függvénye volt az elkobzandó ingatlanok száma 

és nagysága, így lényegében ettől függött a küszöbön álló telepítési akció sikere is. Az 

egykori VDU-taglista alapján potenciálisan elkobzandó ingatlanok előzetes számbavételét 

                                                 
1538 Nyilván az NH sem véletlenül nevezte ki Fürst Sándort a telepítési szempontból az ország egyik 
legproblematikusabb területének számító völgységi körzet vezetőjévé.  
1539 1945. július 15-én kelt jelentésében ismét sürgette az SZDP helyi szervezete elleni akció mielőbbi 
megtételét, „mert annak vagyunk kitéve, hogy ha Karl Gusztáv cipőgyári igazgatót nem távolítjuk el az elnöki 
székből, hogy a Nemzeti Bizottság éppen őt delegálja a hármas bizottságba”. Továbbá biztosította feletteseit 
afelől is, hogy „megtettük a szükséges lépéseket” a Parasztszövetségnek az NB-ből történő kiválása érdekében. 
Másnapi jelentésében ismét megerősítette, hogy amit „az itteni Szoc. Dem. pártot illetően kértem, annak 
szükségessége most is fennáll”. 1945. július 27-én újfent a bonyhádi SZDP tevékenységére panaszkodott: 
„Tapsonyi a szoc. dem. párt járási titkára sorozatos gyűléseken olyan beszédeket tart, hogy a németek igazságos 
érdekeit meg fogják védelmezni, ezzel természetesen az amúgy is izgatott hangulat megint romlik a telepítés 
rovására (…). Feltétlenül fel kell lépnünk velük szemben, annál inkább, mert ebben is Karl cipőgyáros kezét 
látom”. A jelentéseket lásd TMÖL XXIV.1. NH DNyMoKir. iratai. 2. d. 
1540 TMÖL XXIV.1. NH DNyMoKir. iratai. 2. d. A völgységi körzetvezető jelentése 1945. július 22. 
1541 „A bonyhádi Volksbund lista kiegészítő nyomozása folyik, de nem megfelelő eréllyel. A pol. osztály figyelmét 
ismételten felhívtam arra, hogy ne kesztyűs kézzel fogja a dolgokat, és lehetőleg ne foglalkozzék mással (…) 
Indokolt lenne a megyei főkapitányságon nyomást gyakoroltatni Vágvölgyi János [a bonyhádi SZDP 
alapszervezet tagja – G. G.] pol. oszt. vezetőre, hogy ne az igazság bajnoka legyen, mert az igazság 
megállapítása a bizottság dolga lesz, hanem adatokat hozzon mindenkiről. Kicserélését most nem tartom 
időszerűnek, mert nagy helyi ismerettel rendelkezik” – írta Fürst 1945. július 23-án. TMÖL XXIV.1. NH 
DNyMoKir. iratai. 2. d. A völgységi körzetvezető jelentése 1945. július 23. 
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Fürst július 23-ikára már szintén elvégezte.1542 Július végén azonban csalódottan jelentette a 

körzetvezető, hogy a politikai rendőrség megszüntette a Volksbund-listákkal kapcsolatos 

nyomozást.1543 Ezt másnapi beszámolójában – megnevezve a két bizottság jegyzőkönyv-

vezetőnőit – is megerősítette, amelyben „erélytelennek” minősítette a rendőrsége kihallgatási 

módszereit. „Megfelelő rendőrség nélkül azonban a 3-as bizottságnak nem fogok tudni 

adatokat hozni” – konstatálta.1544 Augusztus 6-án mégis azt írta, hogy bár a „rendőrség 

egyébként teljesen leállt a volksbund ügyeket illetően” és „Bonyhádon eddig egyetlen pártolót 

sem deríttetett fel, de a hivatalos lista bővült”. Ez valószínűleg egy-két egyéni bejelentésnek, 

vagy Fürst „privát” nyomozásának volt köszönhető.1545 

Mindezen előkészületek után a nemzethűséget vizsgáló–igazoló bizottság 1945. 

augusztus 13-án kezdte meg munkáját Bonyhádon. Az első tárgyalási nap eredményével Fürst 

körzetvezető nem volt maradéktalanul elégedett. Véleménye szerint a bizottság elnöke, Dr. 

Bakay László, a Hűségmozgalom vezetőinek befolyása alá kerülhetett. Ahogy írta, 

„ellensúlyozom a dolgokat. [De n]em vagyok vele még egészen tisztában”.1546 Pozitívumként 

könyvelte el viszont, hogy aznap felmentő határozat nem született.1547 Véleménye szerint e 

szempontból akkor kezdődnek majd a nehézségek, ha a Hűségmozgalom (HH) tagjaira kerül a 

sor, „mert a mozgalom részéről már megkezdődött a gyúrás, amit igyekszem ellensúlyozni”. A 

HH-ról és annak egykori tagjairól Fürst ugyanis – újabb információk birtokában – már igen 

negatív véleménnyel volt.1548  

Az eljárás során a körzetvezető többször került összeütközésbe a HH prominenseivel, 

de olykor még a bizottság elnökével is. Ilyen konfliktust generált például a volt Waffen–SS 

katonák megítélése. Míg az NH képviselője az 1944-ben kényszerrel besorozottakat is kivétel 

nélkül a 2., azaz a VDU-tag kategóriába sorolta volna, a bizottság elnöke – szintén erősen 

vitathatóan – őket támogatónak minősítette. „Itt még vitatkozunk [az elnökkel – G. G.]” – írta 

Fürst, aki azt is megjegyezte, hogy a HH egykori vezetői küzdeni fognak azokért, akik tagok 

hűségmozgalmi voltak, de egyben Waffen–SS kényszersorozottak is, hacsak „addig teljesen 
                                                 
1542 „Úgy látom eddig, hogy az új eljárás következtében kb. 400 ház kerül elkobzásra. Az eredeti 130 házat már 
eddig 240-re emelte a nyomozás, de ez mind tagé, a támogatók nincsenek benn ebben még, mert ilyent a 
nyomozás még nem produkált”. Uo. 
1543 Uo. A völgységi körzetvezető jelentése 1945. július 27. 
1544 Uo. A völgységi körzetvezető jelentése 1945. július 28. 
1545 Uo. A völgységi körzetvezető jelentése 1945. augusztus 6. 
1546 Uo. A völgységi körzetvezető jelentése 1945. augusztus 13. 
1547 TMÖL XXIV.1. NH DNyMoKir. iratai. 1. d. A völgységi körzetvezető jelentése 1945. augusztus 13. 
1548 A hűségmozgalommal kapcsolatban több sajnálatos esetnek jöttem nyomára, bizony a mozgalom nem éppen 
megbízható. Épp ezért nem ajánlhattunk még egy bizottságot. Az egyik tag fiáról kitűnt, hogy Jugendleiter [a 
VDU kvázi ifjúsági szervezetének (DJ) vezetője – G. G.] volt. Az egyik listát megmutattam az illető község egyik 
intelligens emberének, aki első pillanatra megállapított néhány emberről Volksbund agitációs működést”. 
TMÖL XXIV.1. NH DNyMoKir. iratai. 2. d. A völgységi körzetvezető jelentése 1945. július 12. 
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el nem megy a kedvük, mert a szerdai [1945. augusztus 15. – G. G.] tárgyaláson a 

pótigazolvány kérdésében ½ órai harc után kellemetlen vereséget szenvedtek”.1549 Mint írta, 

az NH képviselőjének feltétlenül jelen kell lennie a tárgyalásokon, „mert Somogyinak [az 

MKP helyi szervezetének delegáltja– G. G.] segíteni kell”, valamint az elnök „néha tényleg 

igazságos akar lenni (…). Vér járási főjegyzővel [MKP – G. G.] együtt a 

legméltánytalanabbnak tartjuk, hogy Dr. Katonát [egy másik bizottság elnöke – G. G.], akit 

mi mozgatunk, nem ide nevezték ki, holott ez a legexponáltabb hely”.1550 A fenti mondatok 

tükrében egyértelműen látszik, hogy a telepítések és a nemzethűségi vizsgálatok 

lebonyolításával megbízott NH és képviselője nem az objektív tények, az „igazság” 

felderítésében, hanem politikai és gazdasági célok által motivált elmarasztaló határozatok 

meghozatalában volt érdekelt. Fürst az igazoló bizottság tevékenységére csupán mint kirakat-

eljárásra tekintett és mindent megtett, hogy az ott zajló munkát a Népgondozó Hivatal érdekei 

szerint manipulálja. 

Fürst körzetvezető az eljárás során többször kifogásolta a lassú munkatempót. „A 

jegyzővel nem csináltunk valami jó fogást” – jelentette az első tárgyalási nap végén.1551 

„[E]elég lassan dolgozik, (…) de talán belejön. (…) 6 ügyet tárgyaltunk le, mind a 6 tiszta1552 

volt, tehát könnyen ment. 1 ügy átlag 40 percig tartott, ami túl hosszú idő. Remélem, hogy 

megfelelő nyomtatványok birtokában és a tárgyalás menetének megváltoztatásával ez 

lényegesen meggyorsul”.1553 Ez egyelőre nem következett be. A körzetvezető augusztus 18-ai 

jelentésében ismét a bizottság – szerinte – túlságosan is lassú munkája ellen kelt ki.1554 A 

jegyző munkájáról különösen lesújtóan nyilatkozott: „az egy külön szerencsétlenség”, az 

elnök pedig „túl sokat kérdez, úgy látszik az alapos bírók közé tartozik, ami általában jó, de 

ennél a bizottságnál a gyorsaság rendkívül fontos, mert így maga Bonyhád sem készül egy 

hónap alatt”. Augusztus 23-ai beszámolójában a körzetvezető továbbra is a munkatempóra 

panaszkodott.1555 Augusztus 30-án a jegyzőkönyvi nyomtatványokat – amelyektől a 

tárgyalások tempójának felgyorsulását várta a körzetvezető –, valamint a tagok napidíját és a 

napidíjak elszámolási nyomtatványait kérte meg a szekszárdi NH kirendeltségtől.1556  

                                                 
1549 TMÖL XXIV.1. NH DNyMoKir. iratai. 1. d. Uo. A völgységi körzetvezető jelentése 1945. augusztus 18. 
1550 Uo. 
1551 TMÖL XXIV.1. NH DNyMoKir. iratai. 1. d. A völgységi körzetvezető jelentése 1945. augusztus 13. 
1552 Jelen esetben a „tiszta”, a problémamentesen kategorizálható személyt jelentette. 
1553 TMÖL XXIV.1. NH DNyMoKir. iratai. 2. d. A völgységi körzetvezető jelentése 1945. augusztus 13. 
1554 A „tempó túl lassú, tegnap 20 ügyet intéztek el reggel 8-tól d.u. ½ 3-ig, és ahogy az elnökkel ma beszéltem, 
ez a tempó csak a nyomtatványok megérkezésével emelkedik (…) majd csak valamit. Tekintve, hogy ezek mind 
tiszta dolgok voltak, (…) így el sem képzelhető, hogy ez a bizottság a napi 50 tárgyalást megközelítse” – 
türelmetlenkedett Fürst. Uo. A völgységi körzetvezető jelentése 1945. augusztus 18. 
1555 „A III-as bizottság működése még mindig lassú”. Uo. A völgységi körzetvezető jelentése 1945. augusztus 23. 
1556 Uo. A völgységi körzetvezető jelentése 1945. augusztus 30. 
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1945. szeptember 10-én kelt havi jelentésében Fürst a következők szerint summázta a 

bizottságok addigi tevékenységét. Mivel ez számos tanulsággal szolgál, érdemes a jelentésből 

hosszabban is szó szerint idézni: „A III-as bizottságok a járásomban működnek. Az I. sz. 

bizottság Bonyhádon van mindig; és e héten fejezi be a hivatalos volksbund listát, eddig igen 

lassan de eredménnyel dolgozott, mert a tagok hozzátartozóit kevés de indokolt kivétellel 

támogatónak minősítette. A lakosság a legnagyobb részvétlenséggel, inkább kárörömmel nézi 

a történteket, annak dacára, hogy nap nap után közhírré tesszük a tárgyalásra kerülők 

névsorát, azt külön ki is függesztjük és a lakosságot is minden nap felszólítjuk, hogy tegyen 

bejelentést, eddig egyetlen egy esetben sem történt bejelentés, és a bizottság egy-két telepes és 

az én munkámra van utalva, ami viszont azt eredményezi hogy az anyag lassan kimerül. A 

bizottság elnökét most már azt hiszem meggyőztük a kényszer SS kérdésében. Amennyiben 

azonban itt nehézség lenne, azt a Kirendeltségnek azonnal jelentem”.1557  

Látható, hogy a körzetvezetőt a minél nagyobb számban meghozandó 

vagyonelkobzási-határozatok motiválták, hiszen az általa képviselt Népgondozó Hivatal – 

elsősorban az MKP és az NPP szándékainak megfelelően – a hazai németség kárára 

megvalósított földreform és a telepítési akció gyors és sikeres véghezvitelében volt érdekelt. 

Fürst munkáját a németajkú őslakosság részéről nem csupán passzivitás, hanem passzív 

ellenállás is kísérte, hiszen tőlük semmiféle segítség nem érkezett, sőt, a helyi „svábok” 

magatartásukkal jelentősen hátráltatták a vizsgálatok elvégzését. A körzetvezető ellenben 

számíthatott az MKP és az NPP által felkarolt, a németektől elkobzandó birtokállományra és 

vagyontárgyakra áhítozó telepesek hathatós támogatására. Megjegyzendő azonban, hogy 

Fürst munkája során lényegesen jobban ügyelt a törvényesség, illetve annak látszatának 

fenntartására, ami minőségi változást jelentett a brutálisan fellépő Bodor György 

tevékenységéhez képest. 

A Völgység 1. számú nemzethűséget vizsgáló bizottsága szeptember közepén fejezte 

be működését Bonyhádon és kezdte meg tevékenységét – a Fürst által kialakított 

ügymenetnek, munkatempónak és elveknek megfelelően – a járás kisebb településein.1558 A 

bizottság végül 15 családot, illetve 26 főt sorolt a „volksbundista vezető” (4.§ 1.),1559 221 

családot, vagyis 605 személyt a VDU-tag (4.§ 2.), 22 családot, azaz 58 személyt pedig a 

                                                 
1557 Uo. A völgységi körzetvezető jelentése 1945. szeptember 10. 
1558 Szeptember 12-én Fürst még pénzt kér a bizottság napidíjának kifizetéséhez, valamint piros kartont a 
leltározáshoz és a jegyzőkönyvekhez – ez pedig már a bizottsági határozatok következtében foganatosított 
vagyonelkobzások érvényesítését, tehát a bizottság munkájának végét jelzi. TMÖL XXIV.1. NH DNyMoKir. 
iratai. 1. d. A völgységi körzetvezető jelentése 1945. szeptember 12. 
1559 Ezen a listán valójában 41 személy neve szerepelt, de közöttük többen voltak olyanok (például Dr. Mühl 
Henrik és neje), akik már 1944 novemberében elhagyták Bonyhádot. 
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támogató kategóriába (4.§ 3.). 44 családot, illetve 73 főt a bizottság a vizsgálat lefolytatása 

után nem minősített sem vezetőnek, sem tagnak, sem támogatónak (4.§ 4.).1560  

Érdemes a jegyzőkönyvekből néhány egyéni sors-mozaikot közelebbről is 

felvillantani, hogy lássuk, milyen tényállás döntött a vizsgált személyeknek az egyes 

kategóriákba való besorolásáról. Noha a vallomások annak tükrében értékelendők, hogy a 

kihallgatott egyének tisztában voltak a bizottsági minősítések alapján rájuk váró személyi és 

vagyonjogi konzekvenciákkal, ám azok még így is számos tanulsággal szolgálnak a 

Volksbund által képviselt német nemzetiségi mozgalom helyi recepciójával, értékelésével, 

annak működésével és hatásmechanizmusával kapcsolatban.  

A vezetőnek minősített Hortobágyi (Helfenbein) Jánosné, a VDU bonyhádi 

helyiségének egykori takarítónője tagadta, hogy ő maga VDU lett volna, viszont férjével, aki 

1942-ben önként vonult be a Waffen–SS-hez, több előadást is meghallgatott a Volksbund-

házban. Wirth Márton – akit szintén vezetőnek minősítettek – tagadta állítólagos VDU-

tagságát, sőt állítása szerint vasárnaponként rendszeresen részt vett Katolikus Körben a 

Hűségmozgalom összejövetelein. Két tanú viszont azt vallotta, hogy Wirth a „volksbundisták 

kémjeként” látogatta az említett a rendezvényeket. A távollétében kategorizált Musch Henrik 

esete egyértelműnek tűnik, a volksbundisták egyik hangadójaként több embert is beszervezett, 

ráadásul 1944 novemberében elmenekült Bonyhádról.  

Weber Fülöp borbélymester, aki Mühl Henriket is borotválta, viszont tagadta, hogy 

vezető szerepet vitt volna, ám a tanúk azt vallották ellene, hogy nemtelen eszközökkel még 

tagokat is toborzott a VDU számára – naptárakat árult, a vásárlókkal pedig átvételi 

elismervénynek álcázott belépési nyilatkozatokat íratott alá. Weber Fülöp nyomására lépett be 

1942-ben a Volksbundba Ritzl Vilmos is, mert Weber csak így engedte, hogy Ritzl az 

üzletében cukorkát áruljon a kuncsaftjai számára. Ám mivel Ritzl „korlátolt ember 

benyomását” tette, és nem utolsó sorban teljesen vagyontalan volt, a bizottság csupán 

támogatónak minősítette. Binder József ácsmester, aki a hidasi Volksbund-iskola építkezésén 

dolgozott, inkább otthagyta munkáját, amikor megtudta, hogy további alkalmazásának 

feltétele a VDU-tagság létesítése. Ennek ellenére támogatónak minősítették, mert az egyik fiát 

1944 szeptemberében kényszerrel bevonultatták a Waffen–SS-hez, a másik pedig 1944 őszén 

nyugatra menekült.  

Gradwohl János vagyontalan napszámos egyik fia szintén Waffen–SS-nél szolgált, 

ennek ellenére őt a 4.§ 4. bekezdés alá tartozónak minősítették. Werner József vagyontalan 

                                                 
1560 A listákat lásd TMÖL XXIV.201. TMFH iratai. Igazoló bizottsági jegyzőkönyvek, névjegyzékek 1945. 
Bonyhád (2 doboz, 3 iratcsomó). 
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gyári munkást Musch Henrik korábban ugyan felírta a VDU-listára, azonban őt 

Weiszenburger József bizottsági tag tisztázta, ezért nem minősítették sem vezetőnek, sem 

tagnak, sem támogatónak. Szintén Weiszenburger tisztázta – távollétükben, mert őket 1945 

januárjában malenkij robotra hurcolták a Szovjetunióba – Wagner Istvánt és Lohn Henriket, 

akik a Hűségmozgalom kultúr-délutánjainak fő szervezői voltak. Tisztázódott Loósz Fülöp is, 

aki mint „megbízható (…) beszervezett ’B’ egyén” a csendőrség bizalmas utasítására lépett be 

a VDU-ba, hogy „onnan adatokat szolgáltassak a csendőrségnek”. A tanúvallomások őt is 

igazolták.  

A tagnak minősített Tamás Flórián nem keresett mentséget, és vállalta amit tett: „Azt 

beismerem, hogy 1942. június havában a Volksbundba önként beléptem, a tagsági díjakat is 

fizettem, az összejövetelekre azonban nem jártam”. A tüdőbeteg Reim Henrik azért lett tag 

1942-ben, mert Mühl Henrik ugyan ingyen vállalta a gyógykezelését, de cserébe VDU-tagság 

létesítését várta el tőle. Becker József bányász, akinek a beteg gyermekét kezelte Mühl, 

szintén azért lépett be a Volksbundba, mert elengedték neki 215 pengős tartozását. Hasonló 

körülmények között lett – akarata ellenére, állítólag Mühl önkényesen léptette be – a 

Volksbund tagja a ház- és földbirtokos Szeifert Konrád, aki viszont később a 

Hűségmozgalomhoz is csatlakozott. Amikor töröltetni akarta magát a VDU-tagok sorából, 

Gömbös Miklós és Tomka Gusztáv HH-vezetők azt tanácsolták neki, hogy ne lépjen ki, 

hanem szállítson nekik a „Volksbundból bizalmas híreket”.  

A szintén egy házat és 8 hold földet birtokló Rodumer Jánost is tagnak minősítették, 

holott saját bevallása szerint csak akkor szerzett tudomást saját állítólagos Volksbund-

tagságáról, amikor a helyi KFB az év tavaszán a kimondta földjére az elkobozási határozatot. 

Tagként kategorizálták a malenkij robotra hurcolt Panholczer Jánost és feleségét, akinek azért 

kellett belépnie a VDU-ba, hogy az 1939-től 1944-ben Németországban dolgozó férje haza 

tudja utalni fizetését. A hasonlóan a 4.§ 2. bekezdés alá sorolt Till Konrád 1940-ben lépett be 

a VDU-ba, majd a következő évben ki is lépett onnan. Fiát – akiről 1944 novembere óta nem 

volt tudomása – 1941-ben sportkiképzés címén Németországba vitték, ám ott besorozták a 

Waffen–SS-be.  

A szintén tagnak minősített kőműves-segéd Heller József beismerte, hogy 1941-ben 

„meggondolatlanul beléptem a Volksbundba és pedig azért, mert nem volt munkám és 

gondoltam, hogy így munkához fogok jutni”. Ám kilépett onnan és tagdíjat sem fizetett amikor 

„láttam, hogy a Volksbundisták csak bolondítják az embert (…)”. Tagként kategorizálták, 

Pfeiffer Henriket, aki csak addig volt VDU-tag, amíg az „mint kultur egyesület működött”, 

aztán bejelentette kilépési szándékát, „de ez nem vezetett eredményre”, valamint ifj. Rein 
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Józsefet, aki egyszer Tabódon volt egy táncmulatságon „és a végén mondták meg, hogy azt a 

volksbundisták rendezték”. Támogatónak minősült az óvatos id. Reining Ádám, aki 

kijelentette, hogy a „családban Volksbund tag senki sem volt, de a Hűség-mozgalomba sem 

léptünk be”. Felmentették viszont Czentner István kőművest, 1919-es vörös katonát, 

szervezett munkást és régi szociáldemokrata aktivistát, annak ellenére, hogy fiát 1944 

augusztusában kényszerrel besorozták a Waffen–SS-be.1561  

A fenti esetek alapján jól látható, hogy az ún. „volksbundisták” (vezetők, tagok és 

támogatók) egy rendkívül heterogén csoportosulást, igen színes társaságot képeztek, akik 

sorsában leginkább csak annyi volt a közös, hogy a második világháború évei alatt valamilyen 

úton-módon kapcsolatba kerültek a magyarországi németség kizárólagos képviseletére jogot 

formáló Volksbund szervezettel, esetleg valamelyik birodalmi német katonai, vagy egyéb 

alakulattal. Ugyanúgy megtalálhatók voltak közöttük a világnézeti alapon meggyőződéses 

náci-szimpatizánsok (jobbára ők tartoztak az 1944 végén elmenekült a vezetők közé), mint az 

utilitarista megfontolásokból VDU-tagságot létesítetők, a szerencsétlen sorsuk jobbra 

fordulását a Volksbundtól várók, a céltalanul az árral sodródók, az akaratukon kívül 

megvezetettek, csakúgy, mint a VDU-ba kényszerített egyének. 1945-ban azonban 

mindannyian kénytelenek voltak elviselni a Volksbunddal korábban nolens volens vállalt 

sorsközösség következményeit, akár tudatos döntésük alapján, akár tudtukon kívüli kerültek 

kapcsolatba a német kisebbségi egyesületnek indult, majd nemzetiszocialista mintára 

átformált népcsoport szervezettel. 

 

5.3.5.1.   Kifogások a bizottságok működésével és határozataival szemben 

A hármas-bizottság munkájával kapcsolatban számos kifogás fogalmazódott meg. Elsősorban 

a Fürst körzetvezető által több alkalommal bírált Hűségmozgalom (HH) egykori vezetői 

fejezték ki fenntartásaikat, de nemtetszésüknek adtak hangot egyes politikai pártok is. A HH 

prominensei 1945. augusztus 17-én, a nemzethűséget vizsgáló bizottság elnökének, Dr. Bakay 

Lászlónak címzett beadványukban tették szóvá, hogy a bizottság bár – a már említett Probst 

teveli bíró személyében – rendelkezik olyan taggal, aki részt vett a Hűségmozgalomban, őt 

azonban egyrészt a HH egykori vezetőinek tudta és beleegyezése nélkül nevezték ki, másrészt 

Probst nem rendelkezik a bizottsági munkához elengedhetetlenül szükséges helyismerettel.1562 

Emellett aggályosnak tartották azt is, hogy a bizottságot az ő megkérdezésük nélkül 

alakították meg, ezért – mint írták – „mi a bizottságot szabályszerűen megalakultnak el nem 

                                                 
1561 Az idézett vallomásokat lásd uo. 
1562 TMÖL XXIV.1. NH DNyMoKir. iratai. 1. d. 
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ismerhetjük és tisztelettel tiltakozásunkat jelentjük be az így alakult bizottságnak a további és 

eddigi működése ellen, melynek eddig hozott határozatait ennélfogva visszamenő hatállyal 

megsemmisíteni és hatálytalanítani kérjük”.1563  

Ugyanezen a napon egy, Nusser Antal által aláírt levélben tiltakozott a bizottság 

elnökénél az FKGP bonyhádi alapszervezete is. A párt is a bizottság összetételével 

kapcsolatban emelte fel szavát, de ők a másik tag, a Nemzeti Bizottság (NB) által kiküldött 

Somogyi József személyét tekintették elfogadhatatlannak. Somogyit ugyanis szerintük az NB 

nem saját elhatározásból, hanem a járási főjegyző, a kommunista Vér Béla nyomásának 

engedve delegálta. De más kifogást is felhoztak vele kapcsolatban: Somogyi ugyanis egyben 

a KFB elnöke is volt, és e minőségében a földreformrendelet végrehajtása során – az 

elkobzásra kerülő ingatlanok számbavételekor – egyszer már felülbírálta a bonyhádi németek 

múltbéli politikai magatartását.1564 Emiatt az FKGP a bizottságot szabályszerűen 

megalakultnak elismerni nem tudta és kérte, hogy az függessze fel működését. A Polgári 

Demokrata Párt (PDP) bonyhádi szervezete Dr. Bakay elnöknek címzett 1945. augusztus 19-

én kelt levelében ugyanezen fenntartásainak adott hangot.1565  

A három említett szervezet kifogását Bakay az NH szekszárdi kirendeltségéhez 

együttesen jutatta el, azzal a meghagyással, hogy azokat a hivatal sürgősen terjessze fel a BM-

be állásfoglalás végett, mert a bizottság tagösszetételének megváltoztatása túlesik a 

hatáskörén. Addig is, a „bizottság további működését nem függesztettem fel, a tárgyalásokat 

tovább is megtartom (…)” – írta Bakay.1566 A dokumentumokat a kirendeltség minden 

bizonnyal nem továbbította a BM-be, mert már másnap, 1945. augusztus 22-én Pers Pál 

kirendeltség-vezető maga válaszolt a bizottság elnökének. Levelében – a kifogásokat 

lényegében lesöpörve az asztalról – jóváhagyta a hármas-bizottság eddigi összetételét.1567 

                                                 
1563 A dokumentumot Bauer József, Tomka Gusztáv, Lehmann István és Kunszt Henrik írták alá. 
1564 „Lényegileg tehát a saját maga ténykedését bírálja el és vizsgálja felül. Elképzelhetetlen, hogy a saját eddigi 
ténykedésével szemben más álláspontra helyezkedjék s így emberi számítás szerint minden egyes ügy 
elbírálásához már bizonyos praejudicummal kezd”. TMÖL XXIV.1. NH DNyMoKir. iratai. 1. d. 
1565 Uo. A megyei sajtóban ugyanakkor a fenti beadványokban foglaltakkal szöges ellentétben álló cikkek 
jelentek meg a hármas-bizottságok működésével kapcsolatba. Itt éppen hogy azt kifogásolták, hogy az 
„igazolóbizottságok munkáját megnehezíti az, hogy helyet foglalnak bennük a helybeli Nemzeti Bizottságok 
kiküldöttei is, akik között igen sok volksbundista sváb is bekerült illetéktelenül ezekbe a bizottságokba és ezek 
természetesen mindent megtesznek, hogy a bizottságok munkáját szabotálva mozdítsák elő fajtestvéreik 
érdekeit”. Lásd Tolnamegyei Néplap, 1945. december 1. Mint láttuk, az NH Bonyhádon gondoskodott arról, 
hogy ott ilyesmi ne fordulhasson elő. 
1566 TMÖL XXIV.1. NH DNyMoKir. iratai. 1. d. 
1567 Uo. Az lett volna a meglepő, ha Pers nem ezt teszi, hiszen azt Fürst Sándor körzetvezetővel közösen ő maga 
állította össze 1945 júliusában. Lásd fentebb. Az ügynek egyébként az NB-ben is komoly utójátéka volt. Az 
augusztus 22-ei ülésen Somogyi József – egy székely telepes panaszaira reagálva – azt hangoztatta, hogy 
Bonyhádon bizonyos „pártokban olyan emberek a hangadók és irányítók ma is, akik ha maguk nem is, de 
családjuk egyik vagy másik tagja érdekelt fél Volksbund tag vagy SS katona volt”. Karl Gusztáv, az SZDP helyi 
vezetője erre azt válaszolta, hogy „ő csak mindig az igaz ügyek védője és akkor amikor ő kifogással él ilyen 
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A nem kielégítő válasz, a bizottság változatlan jellegű további tevékenysége, majd 

annak húsbavágó vagyonjogi és személyi következményei azonban csakhamar ismét 

cselekvésre késztették a fent említett három bonyhádi szervezetet. Az egykori 

Hűségmozgalom vezetői október 16-án egy újabb emlékiratot terjesztettek fel a BM-be,1568 

majd 1945. december 15-én a HH, az FKGP és a PDP, az SZDP helyi csoportjával közösen 

újabb beadványokat fogalmaztak meg, és küldték el azokat a Belügyminisztériumba, az NH 

Délnyugatmagyarországi Kirendeltségének, valamint a Tolna vármegyei Földbirtokrendező 

Tanácsnak (MFT).  

A belügyminisztert arról tájékoztatták, hogy Bonyhádon a hármas-bizottság működése 

következtében jogellenes elkobzási javaslatok tömege született hűségmozgalmi tagokkal, „a 

jó magyarságból próbát tett egyénekkel szemben”.1569 Erre meglátásuk szerint csak az hozhat 

megoldást, ha az FM és a BM egy közös szakértői bizottságot küld a Völgységi járásba a 

jogsérelmek kivizsgálása és orvoslása végett. Az NH-tól azt kérték az aláírók, hogy az NH 

által delegált telepesekből álló KFB addig ne terjesszen be elkobzási javaslatot német 

személyekkel szemben, amíg őket a hármas-bizottság el nem bírálta.1570 Különösen ne tegyék 

ezt a HH, „tehát ellenállási mozgalmi tagokkal szemben”, akik „jó magyar érzésükről és 

demokratikus gondolkozásukról (…) tettek tanúbizonyságot”, és akiket a bizottság reményeik 

szerint ezért a 3.820/1945. M. E. sz. rendelet 6. §-a alá tartozóknak minősít majd.  

Az MFT-t tájékoztatták a leghosszabban azokról, a német lakosságot ért sérelmekről, 

melyek az NH által felügyelt bizottság munkájának anomáliáiból eredtek.1571 Kérték, 

„minthogy (…) a németséggel szemben alkalmazandó megtorlás tekintetében maga a 

kormányzat is az egyéni elbírálás álláspontjára helyezkedett”,1572 a HH egykori tagjai, akik 

                                                                                                                                                         
esetekben az mindig az igazság nevében történik”. Karl cáfolta Somogyi azon állítását, mely szerint zsidó volta 
miatt kifogásolná részvételét a hármas-bizottság munkájában. Ezt egyrészt ezért teszi, mert „kinevezése Vér Béla 
járási főjegyező [MKP] presszionálása következtében történt, másrészt mint földigénylő bizottsági tag nem lehet 
tagja egy olyan bizottságnak, amely előző határozatait csak megerősíti”. Bár többen egyetértettek a helyi 
szociáldemokrata vezetővel, a vitát azzal zárták le, hogy Somogyi kiküldetéséről végül is az NB határozott, 
Somogyi bizottsági működésének megítélése a továbbiakban pedig már a Belügyminisztérium feladata. Erre a 
Nusser Antal (FKGP) hozzáfűzte, hogy Somogyi kinevezése is úgy történt „mint már oly sokszor”, hogy az „NB-
t kész tények elé állítják és még gondolkodási idő sincs. 1-2 párt, a Szakszervezet és a járási főjegyző 
összedugják a fejüket és csak a kész dolgokkal jönnek elő”. Erre a székely László Antal (NPP) úgy reagált, hogy 
„forradalmi időket élünk, forradalmi rendeletekkel irányítják az országot, forradalmi cselekedetekre van szükség 
és aki ezt nem hajlandó megérteni és átérezni az álljon félre”. Lásd TMÖL XVII.2. BNB iratai. 1. d. 
Jegyzőkönyv 1945. augusztus 22. 
1568 Közli Kolta – Solymár 1994. 128-132. Ebben – a HH megalakulásának körülményeit, célkitűzéseit és 
eredményeit részletesen ismertetve – a Hűségmozgalmat „antifasisztának” minősítették és kérték annak hivatalos 
„ellenállási mozgalomként” történő elismerését. 
1569 TMÖL XXIV.1. NH DNyMoKir. iratai. 3. d. 
1570 TMÖL XXIV.1. NH DNyMoKir. iratai. 1. d. 
1571 Uo. Lásd még TMÖL XXIV.201. TMFH iratai. 34. mappa. 
1572 A beadvány megírásakor már csak egy hét volt hátra a kollektív bűnösség elvén nyugvó 12.330/1945. M. E. 
sz. kitelepítési rendeletet elfogadó kormányülésig. 
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„[m]ellénk, magyarok mellé állottak”, részesüljenek méltányos elbánásban, és ismerjék el 

őket a rendelet 6. §-a alá tartozóknak.1573 Az aláírók védelmet kértek az MFT-től az egykori 

hűségmozgalmisták számára a telepesek képviselőiből álló KFB-k által kimondott jogtalan 

vagyonelkobzó határozatokkal szemben, hiszen az azokban helyet foglalók a helyi 

viszonyokat egyáltalán nem ismerik, és ezért mindenben az NH utasításait kell követniük.  

Végül újfent kérték, hogy az egykori HH tagokat semmiféle vagyonjogi hátrány ne 

érje, hiszen ők valamennyien „hitvallói a magyar nemzeti gondolatnak, s a hűségért egy 

nemzet sem fizethet hálátlansággal”. Hangsúlyozták, hogy „még a magyar telepesek 

érdekeinek is határt kell, hogy szabjon a jogrend, mely merőben célszerűségi szempont, sőt 

még nemzeti szempontból sem engedhet meg ártatlannal szemben vagyonelkobzást”. A 

földreform és a telepítések végrehajtása során viszont gyakran éppen ez az utóbbi elv 

érvényesült. Arra vonatkozólag nem találtunk forrásokat, hogy a négy bonyhádi szervezet 

beadványaira bármelyik intézmény érdemben reagált volna, így a beadványokban 

megfogalmazott gondolatok csak pusztába kiáltott szavak maradtak. 

 

5.3.6.   Németek, székelyek és egyéb telepesek együttélése Bonyhádon 1945–1946-ban 
 
Amint arról fentebb már szóltunk, a Bodor György által megkezdett telepítési tevékenység 

irányítását és koordinálást 1945. június 10-ike után a legális keretek között működő, Fürst 

Sándor völgységi körzetvezető által képviselt Népgondozó Hivatal (NH) vette át.1574 

Távozása előtt Bodor azonban a székelyek vezetői közül még maximális juttatásban kívánta 

részesíteni az általa írásban megjelölteket. Fürst viszont figyelmeztette a KFB-t arra, hogy 

csak a földreformrendelet alapján lehet megállapítani az igényjogosultságot. A körzetvezető 

jelentette feletteseinek a székely telepeseket tömörítő Völgységi Telepesek Központi 

Szövetkezte (VTKSZ) megalakítását is. A völgységi községekben frissen letelepített 

székelyekkel kapcsolatban azt írta beszámolójában, hogy köreikben egy belső települési 

                                                 
1573 Érveikben részben visszautaltak a HH által kezdettől fogva képviselt asszimilációs programra, amikor azt 
írták, hogy a „nagy német tömbök meghagyását egyenesen veszélyesnek tartjuk a magyarság szempontjából, s 
ezért a legmesszemenőbb helyesléssel és jóakarattal látjuk, hogy az itt egy tömbben élt németség 
szétrobbantásával ezen az áldott magyar földön jó magyar emberek telepíttetnek le, s töltik ki az űrt, mely a 
lakosság hazafiatlan többségének kitelepítésével keletkezni fog”. Az egykori volksbundisták eltávolítását 
meglepően éles retorikával támogatták a dokumentum aláírói: „(…) a hazaáruló, fasiszta németeket, akiknek 
mielőbbi kitelepítését, s mint salaknak és idegen testnek a nemzettestből való kioperálást, kilökését nálunk 
jobban senki sem kívánja, sőt követeli”. Sőt, a dokumentum szerint 1945 decemberére a Hűségmozgalom vezetői 
az egykori „kettős kötődésű” (VDU és HH) tagok kezét is elengedték: „Nem a semleges, félrehúzódó és esetleg 
magukat mindkét irányban biztosítani óhajtó opportunista svábokról van szó, mert ezek javára nem szól 
semmiféle védelem. Nekik egyénileg kell tárgyi bizonyítékokkal bebizonyítaniok érzületüket és 
megbízhatóságukat”. Kiemelés az eredeti dokumentum szerint. 
1574 Fürst 1945. június 12-én jelentette feletteseinek, hogy „Bodor Bonyhádról elutazott”. TMÖL XXIV.1. NH 
DNyMoKir. iratai. 2. d. 
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mozgalom van kifejlődőben, vagyis néhány bukovinai elhagyja kijelölt telephelyét és máshol 

települ. Fürst szerint „már Bonyhádra is kezdenek beszivárogni, oly módon hogy kinéznek 

maguknak egy házat, és azután másnap se szó se beszéd oda betelepednek”. Fürst ezeket azzal 

a figyelmeztetéssel, „hogy amennyiben nem tágítanak, a rendőrséget leszek kénytelen ellenük 

igénybe venni”, azonban még távozásra bírta.1575  

A körzetvezető 1945. június 14-én foglalta el hivatalos helyiségét Bonyhádon a 

községházán, és a helyzetet alaposabban felmérve újfent megállapította, hogy a körzetbe 

érkezésekor Bodor valóban felhagyott addigi tevékenységével. Továbbá azt is, hogy 

Bonyhádon 11 székely család van rátelepítve német családokra, vagyis az elkobzott házakba 

betelepített bukovinaiakkal egy fedél alatt éltek még azok eredeti német tulajdonosai is. Az 

NH Telepítési Főosztályának írt jelentésében Fürst azon véleményének is hangot adott, hogy 

„Bonyhádon lényeges telepítésre nem hiszem hogy sor kerüljön. Az elkobzandó ingatlanokra 

szükség lesz a helyi igénylők, a már rátelepített székelyek és azoknak a székelyeknek a 

számára, akiket a már betelepített 20 községből a Megyei [Földbirtokrendező – G. G.] Tanács 

felmentő döntései alapján kell majd kimozdítani”. Ezeknek a konkrét számát azonban akkor 

még nem lehetett megállapítani.1576  

A telepítési akció lebonyolításáért felelős körzetvezető csakhamar azt tapasztalta, hogy 

a Bodor György-féle telepítési akció során elkövetett jogsértések sorozata miatt tömegesen 

fordultak hozzá panasszal nem csupán a különböző hatóságok, hanem a politikai pártok és 

magánszemélyek is. Problémaként jelentkezett ezenkívül az is, hogy a Bodorék által 

erőszakosan kimozdított német birtokosokat sokszor még a Megyei Földbirtokrendező Tanács 

(MFT) felmentő határozata dacára sem helyezték vissza jogos tulajdonukba a helyi 

földigénylő bizottságok (KFB). Fürst célja az volt, hogy először a járási központban, 

Bonyhádon rendezze a telepítés kérdését, mert ez szerinte precedenst teremtene a járás 

falvaiban is.1577  

                                                 
1575 Uo. A völgységi körzetvezető jelentése 1945. június 12. 
1576 Uo. A völgységi körzetvezető jelentése 1945. június 17. Fürst ebben a jelentésében írja, hogy „Bonyhádon 
állítólag nem tudták”, ezért ő közölte a hírt, hogy a KFB-k működését felfüggesztették. Emiatt a föligénylő 
bizottság által foganatosított leltározást a körzetvezető leállítatta. A KFB ezt követően újjáalakult. Lásd fentebb. 
15771577 „[H]a itt simán menne a dolog, az a többi községben is éreztetné hatását” – írta Fürst. TMÖL XXIV.1. 
NH DNyMoKir. iratai. 2. d. A völgységi körzetvezető jelentése 1945. június 19. A Völgység telepített 
községeiben ekkoriban valóban pattanásig feszült volt a helyzet. A Bodorék által erőszakkal kimozdított német 
háztulajdonosok kezdtek fokozatosan visszaszivárogni, ami aggodalommal töltötte el a székelyek újgazdákat. 
„Tíz községben jártam ahol Bodorék telepítettek, mindenhol könyörögnek, hogy vigyük el a bundosokat. 
Mindenhol sikerült őket megnyugtatni, jobb belátásra bírni, bár csodálom a türelmüket, olyan szemtelenek a 
bundosok” – jelentette Fürst a feletteseinek 1945. július 16-án. Lásd TMÖL XXIV.1. NH DNyMoKir. iratai. 2. 
d. 
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Ez azonban korántsem volt ennyire egyszerű. Az NH emberének – aki 

németbarátsággal ugyan szemernyit sem volt vádolható, ám a jogszabályi előírásoknak 

igyekezett érvényt szerezni – nem sikerült elnyernie a helyben egyre magabiztosabban mozgó 

székelyek bizalmát. Utóbbiak körében júliusban elterjedt a hír, hogy Bodor visszakapta 

megbízatását, és mozgalom indult „kormánybiztosuk” visszahívására.1578 Augusztusban a 

körzetvezető például azért utasította el egy székely származású munkatárs maga mellé történő 

kinevezését a bonyhádi irodába, „mert épp a székelyek miatt van sok komplikáció, és ha itt 

székely is dolgozik, akkor s szövetkezetben [értsd: a VTKSZ-ben – G. G.] mindent tudnak, ami 

nem lenne megfelelő”.1579 A bukovinaiak vezetői az érdekeiket szerintük nem kellő eréllyel 

képviselő Fürst ellen még a Bodor Györgyön révén a legmagasabb körökhöz fűződő 

kapcsolataikat is felhasználták.1580  

Fürstnek azonban hamarosan a birtokukból jogtalanul kimozdított, a Bodor György-

féle akció okozta sokkból lassan felocsúdó német őslakosság növekvő ellenállásával is 

szembe kellett néznie.1581 A helyi németség és a Bodor György által letelepített székelyek 

között egyre éleződő konfliktus a Nemzeti Bizottságban (NB) is téma volt. Az 1945. 

                                                 
1578 Lásd uo. A völgységi körzetvezető jelentései 1945. július 17. és 23. Fürst egyébként idővel egyre több 
dologra derített fényt Bodor és társai viselt dolgaival kapcsolatban. Bodor, aki augusztus elején valóban leutazott 
Bonyhádra, 1945. augusztus 5-én felkereste az NH völgységi körzetvezetőjét hivatali helyiségében, bemutatta 
neki a koalíciós pártok képviselői által aláírt összefoglaló jelentését, valamint bizalmasan beavatta őt azon 
tervébe, hogy a Bácskában rekedt székely családokat is Bonyhád környékére kívánja telepíteni. Bodor ezenkívül 
felnyittatta az általa korábban vezetett „Telepítési Hivatal” Fürst által zárolt bankszámláját, és az ott tárolt 
„lényeges összeget” a VTKSZ számlájára utalta. „Ez az összeg csak elkobzott és értékesített volksbund 
vagyonból eredhet. (…) kényszervágott állatok árából (…) borok értékesítéséből (…). Nagy összegek vannak 
még az egyes földigénylő bizottságoknál is (…)” – írta Fürst. A körzetvezető jelentésében a VTKSZ-szel 
kapcsolatban is kétes üzelmeket emlegetett és megjegyezte, hogy „[á]ltalában nem a helyes irányban működik a 
szövetkezet, és ez csak fokozódni fog, ha nem küldünk ki megfelelő embereket”. Augusztus 6-án Bodor újra 
felkereste Fürstöt, hogy a bankszámlán szereplő összeg kérdésében értekezzen vele. Szóba került a 
tulajdonosaiktól a Bodorék akciója során nagy tömegben elkobzott, jobb sorsra érdemes használati tárgyak 
kérdése is. „A ruhák és a bútorok részben a székelyek használatában, részben hatósági zárjeggyel ellátott 
szobákban vannak” – jelentette a körzetvezető. TMÖL XXIV.1. NH DNyMoKir. iratai. 2. d. A völgységi 
körzetvezető jelentése 1945. augusztus 6. A Telepítési Hivatal számláján szerelő összeg kezelésével 
kapcsolatban a dokumentumok tanúsága szerint Bodor, mint a VTKSZ elnöke, valamint Szepessy Géza, a 
Népgondozó Hivatal országos vezetője között 1945 őszén olyan megállapodás jött létre, mellyel anyagilag mind 
a Szövetkezet, mind az NH jól járt. Bodor baráti jobbot nyújtott a korábbi akciójából ezúton profitáló NH-nak, 
melynek jeleként Fürs Sándor körzet- és Pers Pál kirendeltségvezetőt meghívta tagnak a VTKSZ igazgatóságába. 
TMÖL XXIV.1. NH DNyMoKir. iratai. 2. d. 
1579 Uo. A völgységi körzetvezető jelentése 1945. augusztus 13. 
1580 Augusztus végén például „Bodor helyettesei”, Török Albert Pál és László Antal felkeresték Fürst Sándort 
hivatali helyiségében és annak megdöbbenésére közölték vele, hogy az Országos Földbirtokrendező Tanácsnál 
(OFT) „elintézték”, hogy a székelyek a 600/1945. M. E. sz. rendelet 34.§-nak megfelelően 15 kh. 
földbirtokjuttatásban részesülhessenek. „Nem értem a dolgot, hogy a Veres Péter vezetése alatt álló hivatal 
hogyan adhatott ki ilyen rendelkezést, de legnehezebb helyzet elé állítja a Népgondozó Hivatalt akkor amikor a 
már letelepítettek ilyen nagy előnyökhöz jutnak a most letelepítendőkkel szemben” – írta Fürst. TMÖL XXIV.1. 
NH DNyMoKir. iratai. 2. d. A völgységi körzetvezető jelentése 1945. augusztus 23. 
1581 „Jelentem, hogy úgy itt mint a környező falvakban a német lakosság részéről az ellenállási kísérletek a jelek 
szerint megindulnak. Mindenütt bizonyos izgalom tapasztalható, a telepesekkel szemben a németek 
agresszívebbek mint a múltban”. Uo. A völgységi körzetvezető jelentése 1945. augusztus 24. 
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augusztus 22-ei NB ülésen László Antal (NPP), a bukovinaiak egyik szószólója kijelentette, 

hogy Bonyhádon a volksbundistákat védik, a székelység ügyével ugyanakkor senki sem 

foglalkozik. Emiatt a székelyek már ott tartanak, hogy feliratban kérik a kormánytól: 

telepítsék őket az ország más vidékére, mert „Bonyhádon és környékén a magyarul érzést és 

gondolkodást nem ismerik. Hónapok teltek el idetelepítésük óta és még ma is a Volksbundos 

az úr a házban, aki elrejt és elad előlük mindent ráadásul (…) igen gyakran a viselkedésük is 

kihívó”.1582 Az utána szót kérő Somogyi József (MKP) megerősítette a László által 

elmondottakat, és kijelentette, hogy mindez azért van, mert itt helyben a mind mai napig a 

volt volksbundistákat mentik, védik és támogatják, ahelyett, hogy a „nemzet testéből kivágnák 

és helyettük a magyarság igaz ügyeiért harcolnának”.1583  

Augusztus végén az NH völgységi körzetvezetője – a nemzethűséget vizsgáló 

bizottság döntései alapján – megkezdte a vagyonelkobzásra ítélt németajkúak kilakoltatását és 

vagyonuk leltározását.1584 A németek növekvő ellenállását éppen a gyors ütemben végzett 

kimozdításokkal, kész helyzet teremtésével tudta megtörni.1585 Ezzel sikerült elérnie azt, hogy 

a „kitelepítendő és a már kitelepített lakosság hangulata most már nem fenyegetőző”.1586 A 

német tulajdonosok kimozdításáról, illetve a székely telepesek elhelyezéséről a Bonyhádi 

KFB 1945. augusztus 27-ei ülésén született döntés, és az akció részleteit is ekkor dolgozták 

ki.1587 Az ülésen – amelyen Somogyi József KFB-elnök, Fürst Sándor NH-körzetvezető és a 

székelyeket képviselő KFB-tagok is jelen voltak – jelölték ki a 131 elkobzott házból azokat, 

                                                 
1582 TMÖL XVII.2. BNB iratai. 1. d. Jegyzőkönyv 1945. augusztus 22. 
1583 Uo. 
1584 „Az egyes házakban néhol lakó van, ezeknek is ki kell menni, mert különben nem tudnánk a telepest 
betelepíteni” – írta Fürst Sándor. TMÖL XXIV.1. NH DNyMoKir. iratai. 2. d. A völgységi körzetvezető 
jelentése 1945. augusztus 25. 
1585 „Az elmúlt hetek izgatott hangulatát azzal vezettem le, hogy sürgősen kitelepítettem néhány napon át mindig 
8-10 családot, tekintet nélkül arra, hogy azonnal szükség volt-e az ingatlanra, vagy sem. Ezzel elértem legalább 
annyit, hogy látták, hogy mégis ők vannak alul, mert szinte, hihetetlen, hogy mennyire reménykednek még 
mindig” – állt a körzetvezető jelentésében. Lásd TMÖL XXIV.1. NH DNyMoKir. iratai. 2. d. A völgységi 
körzetvezető jelentése 1945. szeptember 10. 
1586 Uo. Viszont már a telepítések e viszonylag korai szakaszában felbukkant egy, a későbbiekben még 
komolyabb szerepet játszó motívum, jelesül a német származású bányászok mentesítése a különböző 
diszkriminatív rendeletek drasztikus személyi és vagyonjogi következményei alól – függetlenül azok politikai 
múltjától. Az NH szekszárdi irodáját 1945. szeptember 25-én hivatalos levélben kereste meg a Salgótarjáni 
Kőszénbánya Rt. Nagymányoki Bányaigazgatósága, és felszólalt az alkalmazásukban álló bányászok érdekében. 
A „környékbeli volksbundosokkal szemben foganatosított jószág és vagyonelkobzás végrehajtása során az 
alkalmazásunkban volt bányamunkások – egyébként volksbundosok – is ki lettek vagyonkáikból emelve és 
összeköltöztetve. (…) Kérik (…), hogy miként azt Baranya megyében sikerült megvalósítani, egy-egy hízó 
hagyassék meg részükre (…), hogy ilyképpen élelmezésüket biztosíthassák. (…) a magunk részéről is javasoljuk 
és kérjük (…), hogy mindazon volt volksbundos munkásaink, akik a múltban és ez idő szerint is üzemeink 
valamelyikénél nehéz testi munkát végeznek, egy-egy hízójukat megtarthassák (…)”. A kirendeltség eleget tett a 
bányaigazgatóság kérésének, és 1945. október 2-án arra utasította Fürst körzetvezetőt, hogy ennek szellemében 
folytassa telepítő tevékenységét a Völgység járás községeiben. TMÖL XXIV.1. NH DNyMoKir. iratai. 2. d. 
1587 TMÖL XVII.512. KFB iratai. 3. d. Jegyzőkönyv 1945. augusztus 27. 
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amelyekbe a kilakoltatás és a leltározás után foganatosítható a betelepítés.1588 Fürst 

körzetvezető a kimozdított „volksbundosoknak” a környékről való mihamarabbi elszállítását 

javasolta, mert szerinte azok szándékosan kárt okoznak a termésben; leszedik a szőlőt, 

kikapálják a burgonyát, letörik a kukoricát.1589  

Az NH és a KFB által foganatosított rapid kilakoltatások és betelepítések azonban nem 

minden esetben állták ki a jogszerűség próbáját. 1945. december 8-án fellebbezést nyújtott be 

a MFT-hez a nemzethűséget vizsgáló bizottság által támogatónak minősített id. Reining 

Ádám, Jung Károly, Lohn Jakab és Wirth Péter, akiket a KFB 1945. október folyamán 

házaikból 24 óra leforgása alatt lakoltatott ki, és oda székelyeket telepített be.1590 Az MFT 

leiratában figyelmeztette a KFB elnökét az elkövetett jogszerűtlenségre, és egyben kötelezte 

őt egy igazoló jelentés megtételére. Somogyi József 1946. január 8-án kelt jelentésében 

egyrészt igyekezett az NH-ra hárítani a felelősséget, másrészt a Bonyhádon uralkodó 

rendkívüli állapotokkal, a további káresetek és konfliktusok megelőzésének, illetve a 

nagyközség nyugalmának biztosításának szándékával magyarázta a jogszerűtlen eljárást.1591 

A 24 órás határidőt pedig a ház és az ahhoz tartozó értékek megőrzésének szükségességével 

indokolta, mert ha több idő állt volna rendelkezésre, akkor a „még a beépített sertésólakat is 

szétszedték” volna. Somogyi szerint azért volt szükség a támogatóknak minősítettek 

kimozdítására is, mert az NH által „tömegesen Bonyhádra irányított telepeseket máshol már 

elhelyezni nem tudtuk”. A KFB elnöke tisztában volt azzal, hogy az alkalmazott eljárás 

jogszerűtlen, ám azt azzal védte és magyarázta, hogy csupán a végrehajtott radikális 

intézkedések voltak azok, amelyek elejét vették a további visszaéléseknek. 

A székelységgel kapcsolatban azonban nem csupán azok elhelyezése és letelepítése 

jelentette a problémát. Bár mind a helyi, mind az országos közvélemény megosztott volt e 

kérdésben, a „hangos többség” a „hazaáruló svábsággal” szemben általában és jellemzően a 

bukovinaiak pártján állt.1592 Ennek ellenére a „fasiszta németek” kitelepítésével megbízott 

                                                 
1588 Az ülésen megállapodtak abban is, hogy a helybeli igénylők között maximum 50, gazdálkodásra nem 
alkalmas ház osztható ki. Az elkobzott 131 ház kb. 60%-a volt gazdálkodásra alkalmas. 
1589 TMÖL XXIV.1. NH DNyMoKir. iratai. 2. d. A völgységi körzetvezető jelentése 1945. szeptember 10. 
1590 TMÖL XXIV.201. TMFH iratai. 34. mappa. 
1591 Szerinte az NH utasítására a KFB „ezzel próbálta megakadályozni azt a rengeteg visszaélést, mely előbb 
utóbb a község teljes anyagi és gazdasági leromlását vonta volna maga után. Az összeköltöztetettek, úgy a 
telepesek, mint a volksbundista tulajdonosok egymás után tulajdonították el az állam tulajdonát képező s zár alá 
vett javakat. Az eltulajdonítás tényét pedig kölcsönösen igyekeztek egymásra hárítani. Napirenden voltak az 
összetelepített magyar és volksbundista sváb lakosság közt a civakodások és torzsalkodások is, amik legtöbbször 
tettlegességig fajultak. Ezen okoknál fogva szükségessé vált a volksbundista svábság kitelepítése s a rokonsághoz 
való költöztetése, mert csak ezen radikális módszer volt az, ami a község nyugalmát biztosítani tudta”. TMÖL 
XVII.512. KFB iratai. 1. d. 
1592 A Tolnamegyei Néplap 1945. szeptember 1-jei száma terjedelmes írást közölt a címlapon „Néhány szó a 
Székely telepesekről” címmel, amelyben többek között a következő gondolatok voltak olvashatók: „Ha az ember 
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Népgondozó Hivatal (NH) völgységi körzetvezetője 1945. szeptember 10-ei jelentése szerint 

a székelyekkel betelepített községekben a rend továbbra sem akart helyre állni, amiért Fürst 

Sándor elsősorban a székelység vezetőit tette felelőssé.1593 Szerinte a helyzet az NPP 

bonyhádi nagygyűlése óta csak rosszabbodott.1594 A velük szemben felhozott valamennyi 

panaszt a körzetvezetőnek sem állt módjában kivizsgálni, de a KFB-ket figyelmeztette a 

szaporodó problémákra, „nehogy megint általános zabrálás kezdődjön”.1595 Fürst a 

bukovinaiakkal kapcsolatban a legnagyobb gondnak az alacsony munkamorált, a hanyag 

szorgalmat tartotta.1596  

A körzetvezető által felvetett probléma valójában nem volt új keletű. A Nemzeti 

Bizottság (NB) már korábban érzékelte azt. A Népgondozó Hivatal (NH) Telepítési 

Főosztálya (TF) 1945. augusztus 1-jén figyelmeztette Pers Pált, az NH 

Délnyugatmagyarországi Kirendeltségének vezetőjét, hogy az NB „illetékes helyeken” 

panaszt nyújtott be a betelepített székelyek „megütközést keltő magatartása” miatt. Az NB 

által megfogalmazott kifogások valóban súlyosak voltak. Ezek szerint a bukovinaiak 

„semmiféle munkát nem végeznek, állataikat nem gondozzák, volksbundházakban talált 

ingóságokat eladogatják, hatósági zár alatt lévő volksbundista házakat feltörnek, éjjel-
                                                                                                                                                         
járja a vidéket, úgy megyei, mint országos viszonylatban gyalog, kocsin vagy vonaton, mindenütt hallja, hogy a 
Székely ilyen, a Csángó olyan. (…) Hát kérdezem, mi a Székely bűne? (…) talán az, hogy most betelepítették a 
hazaáruló bitang Volksbundos házába és neki adták a földet? Vagy az, hogy felmeri a községben emelni szavát 
és kéri a jegyző urat, hogy adjon védelmet a sváb terrorral szemben és ne zaklassák folyton a svábokból alakult 
rendőrség emberei (…). Én csak azt izenem a telepeseket rágalmazó svábmentő egyéneknek (…) Lesz rá mód, 
hogy a svábok ’egy batyuval’ elhagyják ezt az országot (…). Biztosíthatom őket, hogy nem fognak hiányozni (…). 
A Székelyt pedig mindenki, aki nemcsak mondja, hanem érzi is, hogy magyar, becsülje és ne rágalmazza, mert ha 
valaki igazán megérdemli a becsülést, úgy az a Székely telepes” – írta Czéh József a Nemzeti Parasztpárt (NPP) 
Tolna megyei szervezetének elnöke, 1945 novemberétől országgyűlési képviselő. A cikk jól illett az országos 
szinten folytatott németellenes sajtóhadjáratba. 
1593 TMÖL XXIV.1. NH DNyMoKir. iratai. 2. d. 
1594 Kovács Imre az NPP prominens politikusa 1945 szeptemberében kampánykörúton járt Tolna megyében. 
Bonyhádon és Szekszárdon elmondott beszédeiben is teljes mellszélességgel kiállt a székely telepesek mellett, a 
„svábkérdéssel” kapcsolatban pedig a következő álláspontra helyezkedett: „- Azt hittük (…), hogy a svábok végre 
bele tudnak illeszkedni a megváltozott körülményekbe. Nem így történt. Bűntudat helyett egyre szemtelenebbül 
provokálják a közéjük telepített székelyeket. Figyelmeztetjük a svábokat, hogy semmi körülmények között nem 
tűrjük tovább a székelyek zaklatását! A potsdami konferencia döntött sorsukról. Felszólítjuk őket, hogy hagyják 
el ezt az országot, mert ha osztozni akartak a hitleri Németország győzelmében, most osztozzanak vereségében 
is!” Lásd Tolnamegyei Néplap, 1945. szeptember 8. A beszéd természetesen „lovat adott” a Völgységben új 
otthonra lelt bukovinaiak alá, ugyanakkor Kovács szavai Bonyhádon nem arattak osztatlan tetszést. A Nemzeti 
Bizottság 1945. szeptember 5-ei ülésén Lékay Rezső „Bonyhád község lakossága nevében” tiltakozott Kovács 
Imre bonyhádi beszédének azon része ellen, mely szerint a nagyközségben nincsen „magyarérzelmű lakosság”. 
TMÖL XVII.2. BNB iratai. 1. d. Jegyzőkönyv 1945. szeptember 5. 
1595 Uo. Az más kérdés, és megállapítása további vizsgálatokat igényelne, hogy a székely újgazdákból alakult és 
a VTKSZ-en keresztül egymással kapcsolatban álló völgységi KFB-k miképpen reagáltak a kérésre; próbálták-e 
a dolgokat normális mederbe terelni, avagy további teret engedtek az önkényeskedéseknek? 
1596 „A munkakészségük a cséplés befejezése óta határozottan csökkent (…), túlzás lenne azt mondani, hogy nem 
dolgoznak, de tény hogy csak a legszükségesebbet végzik el. Teljesen negligálják a járási gazdasági felügyelő 
helyszíni előadásait, aki nekem azt mondta, és nincs okom a szavában kételkedni, hogy az eddig bejárt 
községekben egyetlen székelyt sem látott az előadásokon, és aki szintén elégedetlen a munkatempóval”. TMÖL 
XXIV.1. NH DNyMoKir. iratai. 2. d. A völgységi körzetvezető jelentése 1945. szeptember 10. 
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nappal, úton-útfélen kóborolnak egyik faluból a másikba, a járást gazdasági csődbe 

viszik”.1597 Az NH TF vezetője ezért felszólította Pers Pált a panaszok kivizsgálására és 

tételes jelentés megtételére.  

Az NB vádjai mindenestre nem voltak légből kapottak; azok valószínűleg – legalábbis 

részben – a Földművelésügyi Minisztérium (FM) megbízottjának azon megfigyelésein 

alapultak, amelyekre szeptember elején Fürst NH-körzetvezető is hivatkozott. Gonda Béla 

gazdasági felügyelő, miniszteri biztos 1945. július 31-én kelt jelentése szerint ugyanis a 

vármegyében járva azt tapasztalta, hogy sem a helyi termelési, sem a községi földigénylő 

bizottságok nem voltak tisztában működési körükkel. Emiatt viszont jelentősen hátráltatták a 

mezőgazdasági termelés ügyét ahelyett, hogy előbbre vitték volna azt. Sok helyütt nem 

tartották kézben a termelés legfontosabb tényezőit, az emberi, az állati és a gépi erőt. Gonda 

ezért több járásban erélyes intézkedések foganatosítására tett javaslatot a leromlott 

munkaerkölcs helyreállítása érdekében.1598 E gondolatokat másnap, 1945. augusztus 1-jén a 

Bonyhádi Termelési Bizottságnak (TB) írt levelében is megismételte, kifogásolva emellett a 

termelés folytonosságának biztosítatlanságát, a munkamorál leromlott állapotát, valamint a 

termelőeszközök elhanyagolását.1599  

Pers Pál NH-kirendeltség-vezető mindenestre lefolytatta a vizsgálatot, melynek 

eredményéről szóló jelentést 1945. szeptember 7-én terjesztette fel feletteseinek.1600 Ebben 

némileg árnyalta a Bonyhádi NB által festett képet. Szerinte túlzás azt állítani, hogy a 

székelyek nem dolgoznak. Mivel azonban a végleges birtokba helyezésük még nem történt 

meg, ez a körülmény a munkavégzésben „habozóvá és bizonytalanná” teszi őket. Az állatokat 

szeretik és gondozzák is azokat; volksbundista ingóságokat legfeljebb hébe-hóba adogattak el; 

zár alatt lévő volksbundista házak feltörésére valóban volt precedens, de sokszor előfordult, 

hogy a tettes a korábbi tulajdonos volt, aki a feltörést a telepesekre fogta; a kóborlás jelensége 

korábban valóban jellemző volt, ám az NH sikeresen fellépett ellene; az pedig, hogy a 

székelyek csődbe vinnék a járás gazdaságát, Pers szerint szintén túlzó állítás. A jelentés 

végkövetkeztetése az volt, hogy a bonyhádi NB panasza a Bodor György-féle telepítés 

kezdetén esetleg fennállhatott, ám az NH folyamatosan azon van, hogy ezeket a problémákat 

orvosolja.  

                                                 
1597 TMÖL XXIV.1. NH DNyMoKir. iratai. 1. d. 
1598 TMÖL XXIV.218. A Völgységi (Bonyhádi) járás Gazdasági Felügyelőjének iratai. 1. d. Bizalmas iratok. 
1599 „(…) ellenőrző utam alkalmából megütközéssel kellett tapasztalnom, hogy a község mezőgazdasági 
termelésének folytonossága nincsen biztosítva. Sem a gépi, sem az iga, sem pedig a kézi-erő nem a 
rendeltetésének megfelelően van foglalkoztatva és kihasználva, az emberekből pedig a munkakészség, fegyelem 
hiányzik, a munkaerkölcs pedig igen leromlott”. Uo. 
1600 TMÖL XXIV.1. NH DNyMoKir. iratai. 1. d. 
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Könnyen meglehet azonban, hogy a kirendeltség-vezető optimista hangvétele csupán a 

feletteseinek szólt (érthető módon senki sem szereti rossz színben feltűntetni magát a 

munkaadói előtt), mert alig egy hónappal később, 1945. október 3-án Pers Pál már arra 

szólította fel a KFB-ket, a TB-ket és a községi elöljáróságokat, hogy „fokozottabb 

munkatempóval bírassanak rá az érdekeltek az őszi szántási és vetési munkálatok 

elvégzésére”.1601 A felszólított szervek „a legnagyobb szigorral, (…) a legnagyobb 

igyekezettel hassanak oda, hogy úgy a telepesek, mint az eljárás alá került, de még birtokban 

lévő volksbundosok az őszi szántási és vetési munkálatokat feltétlenül és maradéktalanul 

elvégezzék”. Pers egyébként ekkor már elismerte azt a nyilvánvaló tényt, hogy az ún. 

„volksbundosok” kimozdításával és a telepesek elhelyezésével, továbbá az állami tulajdonba 

került élő- és holtfelszerelés kiosztásával és a telepesek gondozásába került földterületek 

kijelölésével oly mértékű időveszteség állt elő, amely a termelés folytonosságának biztosítása 

szempontjából jelentős fennakadásokat eredményezett. A termelőmunka folyamatosságának 

biztosítása terén a helyzet tehát korántsem volt annyira rózsás, amint azt a kirendeltség-vezető 

a fővárosi feletteseinek írt korábbi jelentésében lefestette. 

A székely telepesekkel kapcsolatban azonban nem csupán a termelőmunka, hanem a 

készletgazdálkodás vonatkozásában is problémák merültek fel, főleg ami az állatállományt 

illeti. A Bonyhádi Nemzeti Bizottság (NB) 1945. november 8-ai ülésén Karl Gusztáv, az 

SZDP helyi szervezetének vezetője felszólalásában vázolta azt a „súlyosan káros és az ország 

amúgy is csekély állatállományára veszélyes helyzetet, amely a Volksbundosok helyére 

telepített székelyek könnyelműsége és nemtörődömsége folytán előállt”.1602 A cipőgyár 

igazgatója felszólította a bukovinaiak vezetőit, „hassanak oda, hogy az alig számottevő 

állatállomány, amely még megmaradt1603 meg is maradjon, ne forduljon elő az, hogy 

anyaállatot levágjanak vagy egy-egy keresztelőre vagy lakodalomra több borjút vagy sertést 

levágjanak. A legmesszebbmenőkig tiltakozik az ellen, hogy természetellenes beavatkozással, 

állatkínzással kényszervágást idézhessenek elő”. Karl bűnpártolóknak minősítette azokat, akik 

e jelenségek előmozdításában vagy elleplezésében segédkeztek. A második világháborút 

követő években a Bonyhádra érkező telepesek között – nem csupán a székelyek, hanem a 

Magyarország különböző vidékeiről idetelepültek között is – akadtak olyanok, akik a 

                                                 
1601 Uo. 2. d. 
1602 TMÖL XVII.2. BNB iratai. 1. d. Jegyzőkönyv 1945. november 8. 
1603 A második világháború előtt a messze földön híres bonyhádi tájfajta szarvasmarha állománya igencsak 
megsínylette a frontátvonulással és a megszállással járó pusztításokat, majd az 1944/45-öt követő népesség-, 
illetve tulajdonoscserét. Csupán egy kiragadott példa a sok közül: 1944 őszén a Bonyhádhoz tartozó István-
majorban létrehozták a Vörös Hadsereg élelmezési bázisát, és ott igen rövid időn belül mintegy 200 tehenet és 
növendékállatot vágtak le. Lásd Etting 1991. 223. 
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számukra juttatott német ingó- és ingatlanvagyonnal, gazdasági felszerelésekkel, 

állatállománnyal, élelmiszerkészlettel stb. egyáltalán nem sáfárkodtak jól, hanem rövid távú 

célok által motiválva eladták, elcserélték, vagy egyszerűen csak felélték azt.1604  

Ezért nem csoda, ha a lumpen elemek illegális és minden szempontból káros 

tevékenység miatt 1945. december 6-án a Népgondozó Hivatal (NH) is tiltakozását fejezte ki 

a Bonyhádi Községi Földigénylő Bizottságnál (KFB). Pers Pál, az NH kirendeltség-vezetője 

erélyes hangú levélben emelte fel a szavát bizonyos telepesek és a KFB részéről kialakult 

„tovább nem tűrhető szokás” állandósulása ellen, és követelte e káros gyakorlat azonnali 

megszüntetését. Ezek szerint mind gyakrabban fordulnak elő a nagyközségben olyan esetek, 

hogy a telepes a helyi KFB „egyöntetű határozata, sőt tudomása nélkül, önkényesen” vagy a 

KFB „egyik tagjának vagy elnökének, mert az illetőnek rokona, vagy jóbarátja (sic!), amint a 

községben egy jobb ház kerül elkobzásra, a már neki juttatott házat elhagyja, a juttatott ingó 

javakat is magával vive (sic!) beköltözik az újonnan elkobzás alá került házba s annak a 

háznak a javait is birtokba veszi, egyszóval kétszer, esetleg háromszor is települ s ezáltal 

jogtalanul gazdálkodik, a telepes társak és a jövőben telepítésre kerülők hátrányára”.1605  

Azonban nem ez volt az egyetlen jogszerűtlen eljárás, amit a kirendeltség-vezető 

kifogásolt. Az is egyre inkább gyakorlattá kezdett válni, hogy még a német őslakos ingó- és 

ingatlanvagyonára vonatkozó elkobzási határozat kimondása előtt, a KFB képviselője, illetve 

a telepes „már előre a lakásba behatol, ingóságokat, különösen sertést és más élelmiszert, 

vagy elviszi, vagy oda beköltözik, avagy a KFB egyik tagjával igénybe veteti”. E súlyos 

szabálytalanságokat csak tetézték az illegális disznóölések, az ún. feketevágások, vagyis hogy 

„a telepesek engedély nélkül vágnak le sertéseket, (…) még abban az esetben is, ha már a 

törvény szerint engedélyezett sertés létszámot és mennyiséget levágták, akár a KFB 

pótjuttatása alapján akár önkényesen jutottak birtokába, ha szükségletükön felül van is, 

minden további engedély nélkül levágják (…)”. Pers ezért arra utasította a Bonyhádi KFB-t, 

hogy akadályozza meg a telepesek önkényes házfoglalásait és költözködéseit, mind 

                                                 
1604 A „telepes lakosság (…) nagyon heterogén összetételű volt, pl. voltak olyan családok, akik 4-5 házat kiéltek, 
hetenként disznótorokat, mulatságokat rendeztek, levágták az állatokat, különösen a sertéseket, de a fiatal 
szarvasmarhákat is, elherdálták a kapott vagyont, aztán továbbálltak” – emlékezett vissza egy szemtanú. Somi 
Benjámin visszaemlékezése. TMÖL XXXV.1.d. MSZMP TMB iratai. Gy./B/48. A Tolna megyében komoly 
pártkarriert befutó Somi maga is 1946-ban, a földreformmal kapcsolatos telepítések keretében került a 
Dunántúlra. Ő maga így vallott erről: „1946-ban bekerültem a sarkadi járási bizottságra propagandista-
adminisztrátornak. Itt nem tudtam sokáig tevékenykedni, mert azt a megbízatást kaptam, hogy szervezzem meg a 
megbízható emberek Dunántúlra való áttelepülését, földnélküli vagy földhözjuttatott elvtársaknak a Dunántúlról 
kitelepített svábok helyébe való átköltöztetését. Ezt a munkát végeztem, s amikor 20-30 család kifejezte 
áttelepülési szándékát, megbíztak azzal, hogy kísérjem el őket Tolna megyébe”. Így szervezte tehát helyi szinten 
az MKP a telepítéseket. 
1605 TMÖL XVII.512. KFB iratai. 1. d. 
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Bonyhádon belül, mind két község között, továbbá vessen véget az engedély nélküli 

disznóvágásoknak. 

A törvénytelenségekhez történő asszisztálással, az azokban való közreműködéssel 

megvádolt KFB nevében 1946. január 9-én a bizottság elnöke reagált az NH vádjaira.1606 A 

kemény hangvételű válaszlevélben Somogyi József támadásba ment át, kijelentve, hogy a 

KFB nem hajlandó átvállalni az NH-t terhelő felelősséget, amely nem közölte időben és 

írásban a telepítések irányelveire vonatkozó rendeleteket és utasításokat. Állítása szerint, ha a 

Bonyhádra tömegesen érkező telepesek elhelyezésével kapcsolatban megvárták volna a 

Megyei Földbirtokrendező Tanács (MFT) vagyonelkobzást kimondó határozatait, a „telepesek 

ma még mind kivétel nélkül (…) az utcán állnának szekereikkel”. Somogyi szerint, most 

amikor az NH is „végre rájön a rendszertelen telepítés káros következményeire”, ne próbálja a 

felelősséget egyoldalúan a KFB-re hárítani, az ugyanis nem vállalhat kezességet olyan 

esetekben, amikor a Népgondozó Hivatal a községet „igazolatlan és ismeretlen múltú” 

személyekkel árasztja el. 

Az elnök szerint ugyanis rendszeresen előfordult, hogy az NH „olyan egyéneknek ad 

telepedési engedélyt, akiknek a puszta megjelenése is bizalmatlanságra ad okot. Kikről lerí 

már messziről, hogy soha életükben nem foglalkoztak mezőgazdasági munkával s a 

fölművelésről halvány sejtelmük sincs. Ezek a telepesek azután borért elcserélik a juttatott 

jószágot, a hatóságilag kiutalt vetőmag nem a földbe kerül, hanem a malmokba, a trágya nem 

a föld megtermékenyítését szolgálja, hanem csere eszközt képez”.1607 A KFB elnöke azzal 

zárta sorait, hogy a bizottság „megpróbálta az ilyen telepesek kimozdítását, de mikor 

nevezettek panaszra mennek, felettes hatóságok által telepükbe újra visszahelyeztetnek. Ilyen 

körülmények között nem lehet tehát a felelősséget vállalni”.1608 Az igazság – mint oly sok 

esetben – valószínűleg most is a két álláspont között volt: a mind nagyobb mérteket öltő 

telepítési akciót egyre nehezebb volt szervezett keretek között tartani, és ez mindkét felelős 

szervezet részéről szabálytalanságok, jogtalanságok elkövetéséhez vezetett.  

                                                 
1606 Uo. 
1607 Szélsőséges esetben az is előfordult, hogy minden szempontból alkalmatlan telepesek nem pusztán a 
(szabályosan vagy szabálytalanul) juttatott ingatlanban található értékekkel, hanem magával a lakóházzal 
kereskedtek – lebontva, építőanyag formájában. Nem véletlenül hívta fel a KFB a telepesek és földhöz juttatottak 
figyelmét arra, hogy „épületfa, cserép és téglák eladása szigorúan tilos. Akik ezen építőanyagokat eladják, vagy 
másúton elidegenítik, a juttatásból azonnal kizáratnak”. TMÖL XXIII.710.d. Dobolási könyv. 1946. március 29. 
1608 A KFB a fenti tiltakozását az NH mellett a közvetlen felettes szervének, az MFT-hez is eljuttatta. Ebben a 
fenti panaszok megismétlése mellett Somogyi József azt is megemlítette, hogy amíg a „helybeli igénylők (…) 
szigorú rostáláson esnek át”, addig más településekről érkezők számára az NH állít ki „igazolást és minden mást 
mellőzve tömegesen adja ki a sablonos telepítési engedélyeket”. TMÖL XVII.512. KFB iratai. 1. d. A két levél – 
számos tanulsága mellett – arra is rámutat, hogy mennyire más képet mutatott a telepítés testközelből, mint 
„felülnézetből”. 
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Természetesen nem célunk – mivel az nem fedné a valóságot sem – a sokat 

szenvedett, hazájukat vesztett, négy-öt éven belül két „honfoglalást” és egy menekülést, a 

szétszóródás és az országút szélére vettetés tramautikus élményét megélni kényszerült 

székelységet a Bonyhádon, illetve a Völgységben az 1945 végére – 1946 elejére kialakult 

viszonyokért egyedül felelőssé tenni. Az áldatlan állapotokért sokkal nagyobb felelősség 

terhelte a politikai döntéshozókat, illetve a bukovinaiak letelepítéséért felelős személyeket és 

szerveket, amelyek különböző célok érdekében eszközként használták fel a székelységet, és 

amely mint népcsoport ilyen értelemben – a helyi németséghez hasonlóan – csupán politikai 

objektum maradt. Tény, hogy az önkényes és drasztikus módszerrel a Völgységbe telepített 

bukovinai székelyeknek meg kellett küzdeniük a helyi lakosság (magyarok és németek 

egyaránt) előítéletével, sőt és ellenszenvével.1609  

Tény azonban az is, hogy a le-, illetve betelepítésüket követően Bonyhádon a 

„dominánsok, a hangadók a székelyek voltak”,1610 akik – elsősorban a koalíció baloldali 

pártjai által támogatva – összeütközésbe kerültek az 1944/45 előtt meghatározó, ám a 

második világháborút követően folyamatosan diszkriminált és deklasszálódó német 

lakossággal. A törvényileg szankcionált kényszerű ingatlancsere, vagyis a német származású 

tulajdonosok házaikból, birtokaikból történő kimozdítása és az újgazdák betelepítése; a 

rövidebb-hosszabb ideig tartó kényszerű együttlakás már önmagában számos konfliktust 

generált.1611 Ezeket csak tovább tetézték a jelentős kulturális, nyelvi, értékrend- és 

mentalitásbeli különbségek, melyek közül e helyütt csupán azok gazdasági aspektusát 

emeljük ki. A távoli Bukovinából származó székelyek által képviselt mezőgazdasági kultúra 

alacsonyabb fejlettségi szinten mozgott, mint a kétszáz éve helyben élő völgységi 

németségé.1612 Ismeretlen volt számukra például a belterjes mezőgazdasági művelés, a magas 

                                                 
1609 „Ezt elsősorban a telepítés módja váltotta ki, de jelentősen hozzájárult az is, hogy a jómódú környezetben a 
székely fogalma még hosszú ideig a szegénységet jelentette”. A. Sajti 1984 34. A problematikához lásd még 
Sima 2000. 30-35. 
1610 Krähling Dániel szóbeli közlése.  
1611 A székely–német „közös házban” történő együttéléshez lásd Nagy 2009. „Volt azért egy-két olyan eset, ahol 
a rátelepítésből [vagyis amikor az új tulajdonos úgy költözött be a neki juttatott ingatlanba, hogy a régi még bent 
lakott – G. G.] még barátság is lett, és megmaradtak együtt ott, amíg valahogy megegyeztek és szereztek helyet 
az egyiknek, vagy a másiknak”. Jenei József visszaemlékezése. Pers Pál, az NH Délnyugatmagyarországi 
Kirendeltségének vezetője – részlehajlóan – a következőképpen értékelte ezt a jelenséget: „Két dudás egy 
csárdában – különösen ha az egyik magyar nótát, a másik náci indulót játszik – állandó súrlódásokra, időt rabló 
veszekedésekre, kölcsönös huzavonára, egymás, de inkább a telepes megkárosítására és a ma létfontosságú 
gazdasági munkák elmaradására vezet. Meg kell jegyeznünk, hogy a rosszindulatú és közösség szempontjából 
ártalmas fél majdnem kivétel nélkül a sváb”. TMÖL XXIV.1. NH DNyMoKir. iratai. 2. d.  
1612 Lásd Szőts 2007. 68-75. „Az a belterjes földművelés, ami itt volt, az a székelyek számára ismeretlen volt. A 
legtöbben addig vetőgépet sem láttak még. Volt, aki vetőgéppel akart krumplit vetni. A búzát marokkal szórták ki 
a földre, úgy vetettek. Volt, hogy a szüleim éppen metszették a szőlőt, amikor a sor végén megállt két székely és 
odaszólt nekik: ’- Hát mit csinálnak kendek?’ ’- Metsszük s szőlőt!’ – hangzott a válasz. Mire székelyek egymás 
között: ’- Nézd, a hülye svábja! Levágja a vesszejét, hát miből fog ennek nőni?’ Két év múlva megtudták ők is, 



 385 

színvonalon űzött istállózó állattartás, a fejlett szőlészeti és borászati kultúra.1613 A hiányzó 

ismereteket különböző gazdálkodási szakismereteket közvetítő tanfolyamokon kellett 

elsajátítaniuk, ami bizony hosszabb időt, több évet vett igénybe. A székelységre – ahogyan 

sok más, alacsonyabb szintű mezőgazdasági kultúrával rendelkező vidékekről származó, 

sokszor cseléd és mezőgazdasági munkás gyökerekkel rendelkező telepesre is – tehát egy 

hosszabb tanulási folyamat várt, hogy a tradicionális völgységi struktúrák közé történő 

gazdasági integrációjuk sikeresnek bizonyuljon.1614 Ugyanakkor megjegyzendő, és a 

„székelyek becsületére legyen mondva, hogy egy generáción belül behoztak egy legalább száz 

éves lemaradást”.1615  

A bukovinai székelyek, mint jól körülhatárolható csoport kegyeiért, szavazatokra 

váltható szimpátiájukért a politikai pártok között is küzdelem zajlott. Bár a székelység 

érdekeinek védelmét és politikai képviseletét elsősorban a Nemzeti Parasztpárt (NPP) vállalta 

magára,1616 a Kommunista Párt (MKP) is erőteljesen agitált a bukovinaiak, valamint a 

Bonyhádra érkező egyéb telepes csoportok között.1617 E munka eredménye nem is maradt el, 

mert az MKP a székelyek között is egyre népszerűbbé vált.1618  

                                                                                                                                                         
hogy miért kell metszeni. Hatalmas tudásbeli értéket szórtak el ekkor, amit a svábság képviselt” – emlékszik 
vissza egy német származású bonyhádi. Jenei József visszaemlékezése. 
1613 Az alföldi származású Somi Benjámin – aki a Kommunista Párt megbízásából kapcsolódott be a telepítési 
akcióba – utólag így értékelte a helyzetet: „Az itteni őslakó svábok magas termelési, és főleg állattenyésztési 
kultúrával rendelkeztek, messze felette álltak az idetelepült alföldi telepeseknek, és magasabban a Bukovinából, 
illetve Erdélyből idetelepülteknek. Hogy egy példát mondjak: az első évben a bukovinai telepesek közönséges 
sarlóval metszették a szőlőt, a kukoricát kézzel vettették, mint valamikor a búzát, és amelyik jobban fejlett növény 
volt, azt hagyták meg kapáláskor”. TMÖL XXXV.1.d. MSZMP TMB iratai. Gy./B/48. 
1614 Ezt egy székely származású bonyhádi is megerősíti. „- A székelyek tudtak úgy földet művelni, mint a 
németek? ’- Nem! Ezt őszintén megmondom. Ezt nem kell tagadni. Sokan azt mondják, hogy igen, de sokat 
lestünk tőlük. Nagyon sokat. Úgy loptuk, lestük tőlük. (…) Ők már gépesítve voltak. Lovasítva voltak. A 
tehenészetük más volt. Más volt az élet már itten és sok fokkal magasabb. Higgye el, hogy fejlettebb. (…) Nagyon 
sokan végeztek [a székely telepesek közül – G. G.] Ezüstkalászos tanfolyamot. Ilyen hat hónapos téli 
tanfolyamot. Hát ott már az írásvetést, számolást is tanították, és gyakorlatokat”. Domokos Ferenccel az interjút 
készítette és közli Füzes Miklós. Lásd Füzes 1990. 79-80. 
1615 Krähling Dániel visszaemlékezése. 
1616 Szőts 2007. 69. 
1617 „Természetesen a legfőbb tennivalónk nyilvánvalóan a politikai munka, a kommunista párt vezető szerepének 
erősítése volt, harc a községi hatalom megszerzéséért (…). A székely[ek] politikailag nem tartoztak az ellenséges 
elemek közé, bár különböző pártokban foglaltak helyet, – többségük a Nemzeti Parasztpártban –, de a 
kommunista párt nélkül nem tudtak, és talán nem is akartak egyetlen lépést sem tenni, hiszen a helyzetük 
bizonytalan volt. A jobboldali pártok az ő letelepedésüket nem tartották véglegesnek, legalábbis az 
őslakosságnak ezt mondották, hogy nem a telepeseké a ház, nem őket illeti a vagyon. És ők, nálunk, a 
kommunista pártnál találtak menedéket” – értékelte a helyzetet az MKP egykori aktivistája, Somi Benjámin. 
TMÖL XXXV.1.d. MSZMP TMB iratai. Gy./B/48. Az MKP ugyanakkor ellenségesen tekintett a  székelyek 
érdekvédelmi szervére, a VTKSZ-re. Erről Somi így nyilatkozott: „Politikai fedőszervéül a parasztpártot 
választotta, valódi irányító (…) mégis a szélsőséges nézetű székely értelmiség volt. A hangoztatott cél az volt, 
hogy ’megőrizzék’ a székelységet, mintegy zárt népcsoportot, és a székelység politikai, társadalmi, gazdasági és 
kulturális érdekképviseletét minden fórumon ellássák. Mi kategorikusan reakciós irányzatnak minősítettük e 
mozgalmat. A székely párttagokat kivontuk, működését különböző akciókkal akadályoztuk, majd (…) fel is 
számoltuk [1948 májusában – G. G.]. Ideológiailag és politikailag káros volt e ’szövetkezet’, gazdasági 
tevékenységét azonban nehezen tudtuk pótolni, hiszen (…) némi termelési segítséget nyújtott tagjainak, de még 
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A Kisgazdapárt (FKGP), illetve a szociáldemokraták (SZDP) a betelepülőkkel 

szemben inkább a német őslakosság érdekeinek védelmére tettek kísérletet. Az SZDP elvi 

alapon utasította el kollektív bűnösség, a kollektív felelősségre vonás elvének alkalmazását, 

míg az FKGP a párt helyi bázisának derékhadát jelentő keresztény-konzervatív német gazdák 

által képviselt magas színvonalú mezőgazdasági, termelési kultúrát féltette – a fentiek 

tükrében teljes joggal – a gazdasági racionalitásokat a politikai érdekeknek alárendelő 

telepítési akciótól.1619 Az 1945 novemberében megtartott nemzetgyűlési választásokat az 

országos trendeknek megfelelően Bonyhádon is az FKGP nyerte 54%-al (8.067 szavazat),1620 

ám a székely telepeseknek köszönhetően a helyben 24%-ot (3.454 szavazat) kapott NPP lett a 

„második erő,” melyet a MKP (12%, 1.705 szavazat), az SZDP (9%, 1.309 szavazat) és a 

PDP (1%, 162 voks) követett.1621 

A Völgységi Telepesek Központi Szövetkezetén (VTKSZ) kívül a Völgységbe települt 

székelységnek számos más hasonló, a gazdasági, kulturális, szervezeti stb. elkülönülésre 

irányuló kezdeményezése volt.1622 Részben a székelyek külön utas, részben viszont az egyéb 

telepesek érdekérvényesítő törekvéseinek a megnyilvánulása volt a földreform és a telepítési 

akció továbbvitelére közvetlen befolyással bíró Telepes Földigénylő Bizottság (TFB) 

megalakítása 1946. április 11-én.1623 Az új bizottságot 110 bonyhádi telepes alakította meg 

azzal az indokkal, hogy számszerű többségük ellenére, az egy évvel korábban főleg a helyi 

igénylők, illetve a régebb óta Bonyhádon élő telepesek által megalakított Községi Földigénylő 

Bizottságban (KFB) nem rendelkeznek képviselettel, „mert a földigénylő bizottság ilyen 

irányú kérésünket mereven elutasította”. Az új(abb) földigénylő bizottság megalakulását 

                                                                                                                                                         
jelentősebb volt szaktanácsadásuk. Minden községre kiterjedő szakemberhálózattal rendelkeztek az ún. 
telepgazdák személyében, akiknek többsége közép-, vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezett. Pártunk befolyása 
ugyanakkor elenyésző volt közöttük”. 
1618 Egy helyi MKP aktivista szerint a székelyek „tele voltak bizonytalansággal, keserűséggel. Az idők folyamán 
sokszor becsapták őket. (…) Sokszor csavaros észjárásukkal zavarba hoztak bennünket. Később, amikor már 
kiismertük észjárásukat, könnyebben érvényesíthettük a párt akaratát”. TMÖL XXXV.1.d. MSZMP TMB iratai. 
Gy./B/12. Simon Sándor visszaemlékezése. 
1619 László 1991. 142-145., uő. 2001. 63-66. 
1620 A Kisgazdapárt annak ellenére érte el ezt a kimagasló eredményt, hogy Bonyhád németajkú lakosságának 
zömét megfosztották szavazati jogától. „A reakció igen erősen dolgozott Bonyhádon és főleg a Kisgazda Pártba 
tömörült és az első választáskor Dr. Lábadi (Nusser) Antal pfeifferpárti képviselő került ki győztesen” – 
kommentálta a végeredményt jó néhány év távlatából az MKP bonyhádi aktivistája, Balogh József. TMÖL 
XXXV.1.d. MSZMP TMB iratai. Gy./B/12. A választási kampány idején, 1945. október 14-én Farkas Mihály 
belügyi államtitkár, az MKP egyik prominense is felkereste a nagyközséget, ahol mintegy 2.000 fős hallgatóság 
előtt a „sváb kérdéssel” kapcsolatban kijelentette, hogy „azok, akik németnek vallották magukat, menjenek 
Németországba, aki magyar maradt, az legyen dolgos munkás tagja a társadalomnak”. Tolnamegyei Néplap, 
1945. október 20. 
1621 Az 1945-ös nemzetgyűlési választás bonyhádi eredményeit közli Kolta 1987. 125. 
1622 A székely autonómia törekvésekkel kapcsolatban lásd Szőts 2007. 68-75. 
1623 TMÖL XXIV.201. TMFH iratai. 34. mappa. Ugyanakkor a régi KFB-ben is képviseltette magát a bukovinai 
székelység Szőcs Géza és Miklós Antal személyében. TMÖL XVII.512. KFB iratai. 2. d. 
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másnap a Megyei Földbirtokrendező Tanács (MFT) is jóváhagyta, így Bonyhádon az a 

sajátságos, és talán országos viszonylatban is egyedülálló helyzet állt elő, hogy a 

nagyközségben 1947. február 2-ig, (az ilyen bizottságoknak a Földművelésügyi Minisztérium 

által történt országos megszűntetéséig) két földigénylő bizottság is tevékenykedett.1624  

1946. április 20-án a Somogyi József vezette „régi” KFB is tudomásul vette – az MFT 

határozata alapján nem is tehetett mást – a TFB megalakulását. Az ülésen kimondták azt a 

működési alapelvet, hogy a telepesekből alakult bizottság „kizárólag a volksbundista 

elkobzott vagyonok ügyeit fogja intézni, míg a régi Bizottság a két nagybirtok [ti. a volt 

Perczel- és Wéber-féle gazdaságok] ügyeit intézi”.1625 A kompetenciák éles és pontos 

elválasztása valójában csak papíron érvényesült; a számos összefonódás és a napi, operatív 

ügyekben meglévő érintkezési pont miatt a KFB és TFB folyamatosan rivalizált egymással. 

Így például a TFB már 1946. május 18-án panaszt tett az Országos Földbirtokrendező 

Tanácsnál (OFT) a KFB tevékenysége ellen, saját magának vindikálva a Perczel- és Wéber-

féle gazdaságokból juttatott földbirtokok felett való rendelkezés jogát.1626 1946. május 31-én 

az MFT utasította rendre – a KFB panasza alapján – a TFB-t, hogy ne avatkozzék bele olyan 

ügyekbe, melyek a hatáskörén kívül esnek. Egyben felszólította a két bizottságot, hogy a 

„földreform érdekében őrizzék meg a békés együttműködés lehetőségét, mert a torzsalkodásuk 

nemcsak, hogy a földreform szempontjából káros, de az érdekelteknek is hátrányos”.1627 

Fennállásuk alatt történtek – sikertelen – kísérletek a két bizottság egyesítésére is,1628 és mind 

a KFB, mind a TFB létrehozott a saját égisze alatt egy-egy földműves-szövetkezetet.1629 

Mikó Balázs az NH völgységi körzetvezetője – aki Fürst Sándort követte ebben a 

pozícióban – 1946. január 13-án készített kimutatása szerint addig az időpontig 102 családot, 

                                                 
1624 A telepesek már 1946. február 25-én arra kérték az MFT-t, hogy alakíttassa újjá a régi KFB-t. Miután ez nem 
történt meg, március 24-én a telepesek kimondták egy „ellen KFB” megalakulását, ám ezt az MFT nem ismerte 
el, mivel annak megalakítása nem a hatályos jogszabályok szerint történt. Az április 11-én szabályszerűen 
megalakított TFB elnökévé Várszegi Imrét, tagjaivá Ferencz Antalt, Deér Lórándot, Pótápi Jánost, Szabó 
Albertet, Illés Ferencet, Szőts Árpádot és Pék Gáspárt, míg póttagjaivá Végvári Antal és Rákóczi Péter 
telepeseket választották. A TFB tagjainak személye, illetve létszáma a későbbiekben folyamatosan változott. 
TMÖL XXIV.201. TMFH iratai. 34. mappa, TMÖL XVII.512. KFB iratai. 1. d. 
1625 Uo. 
1626 TMÖL XVII.512. KFB iratai. 1. d. 
1627 Az MFT egyben ismét felhívta a két bizottság figyelmet arra a működési alapelvre, mely szerint a KFB 
„ügykörébe a bonyhádi uradalmak (nagybirtokok) ügye tartozik”, míg a TFB az ún. „volksbundos javak 
(kisbirtokok) felett intézkedik”. Uo. 
1628 Uo. 2. és 3. d. Az egyesülést a TFB kezdeményezte és a két bizottság közötti aránytalansággal indokolta 
annak szükségességét. Míg 1946 szeptemberében a TFB több mint 360 telepes- és helyi földhöz juttatott család 
ügyeit intézte és kb. 4.000 kh. németektől elkobzott föld felett rendelkezett, addig a KFB csupán 27 család 
ügyével foglalkozott és kb. 714 kh. nagyságú terület tartozott a hatáskörébe. 
1629 Ez volt az a nagybirtokokon letelepített 27 család által létrehozott István-majori Földműves Szövetkezet, 
illetve a telepesekből álló Bonyhádi Földműves Szövetkezet. TMÖL XXIV.201. TMFH iratai. 34. mappa. A két 
szövetkezet tevékenységével kapcsolatban lásd még Etting 1987. 217-218., Szőts 2007. 71. 
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illetve 486 személyt telepítettek le Bonyhádon.1630 A nagyközségben összesen rendelkezésre 

álló 5.303 hold szántóterületből 1.072 holdat juttattak a telepeseknek, akik addig az időpontig 

e terület mindössze 20%-át szántották fel, illetve 45%-át vetették be vetőmaggal, vagyis a 

megművelt területek aránya mindösszesen 65% volt. Az elkobzott házak száma 154 volt, ezek 

mind juttatásra kerültek a helyi igénylők, illetve a telepesek között, több szabad ingatlan a 

nagyközségben ekkor már nem is állt rendelkezésre. Így álltak a dolgok a Bonyhádon 1946 

januárjában, amikor megjelent, illetve általánosan ismertté vált a német őslakosok 

Németországba történő áttelepítését előíró rendelet és az ahhoz tartozó végrehajtási utasítás. 

 

5.3.7.   A bonyhádi németek elűzetésének előkészítése és végrehajtása 1946-ban 
 
Bonyhád német lakossága az elűzetés, vagyis nem csupán a ház és a földbirtok, de a haza és a 

szülőföld elvesztésének fenyegető lehetőségével nem csupán a telepítést végző szervektől, az 

újgazdák vészjósló megjegyzéseiből, hanem a megyei sajtóból is tudomást szerezhetett. Amit 

kocsmai beszélgetésekben sokan – talán csak önmaguk megnyugtatásaképpen – sokáig 

csupán pletykának igyekeztek betudni,1631 csakhamar kegyetlen valósággá vált. „A 

magyarországi svábok kitelepítése a németországi ellenőrző tanács előtt” – tudósított a sajtó 

1945 kora őszén.1632 Néhány héttel később már arról számolt be címlapon az újság, hogy 

„Felfüggesztették Tolna vármegye önkormányzatát (…) amíg a volksbundista svábok 

kitelepítése és helyükbe mások odatelepítése be nem fejeződik”.1633  

A belügyminiszteri rendelet következtében Bonyhád nagyközség 

képviselőtestületének tevékenysége is szünetelt. Az 1945. december 29-én a Magyar 

Közlönyben közzétett 12.330/1945. M. E. sz., a magyarországi németek áttelepítéséről szóló 

kormányrendelet tartalmát 1946. január 5-én címlapon ismertette Tolna megye központi 

sajtóorgánuma.1634 Egy másik megyei lap három héttel később szintén a címlapon tudatta, 

hogy „Megjelent a svábok kitelepítésére vonatkozó végrehajtási utasítás”, kivonatosan 

ismertetve az 1946. január 4-ei keltezésű 70.010/1946 B. M. sz. rendelet főbb kitételeit.1635 

Bonyhádon a belügyminiszteri rendelet megjelenése másnapján dobszó útján tették közhírré a 

                                                 
1630 Ezeket és a további adatokat lásd TMÖL XVII.512. KFB iratai. 5. d. 
1631 „Amikor a kocsmában egyszer szóba került, hogy lesz kitelepítés, csak kiröhögték azt, aki ezt mondta. ’- Ki 
tudná Bonyhádot kitelepíteni?!’ Pár hónap múlva aztán megláthatták…” Jenei József visszaemlékezése. 
1632 Tolnamegyei Néplap, 1945. szeptember 15. 
1633 Tolnamegyei Néplap, 1945. október 27. Ugyanezt Baranya megyében is elrendelték – nem véletlenül. 
Tolnában és Baranyában volt a legmagasabb a német lakosság aránya. 
1634 Tolnamegyei Néplap, 1946. január 5. 
1635 Tolnamegyei Hírlap, 1946. január 26. 
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legfontosabb tudnivalókat.1636 Négy nappal később újabb információkkal láttak el a rendelet 

által érintett bonyhádiakat.1637 A Bonyhádi Nemzeti Bizottság (NB) 1946. január 10-ei ülésén 

Gaál Miklós felszólította az NB azon tagjait, akik a 12.330/1945 M. E. sz. rendelet 

értelmében kitelepítésre kerülnek, mondjanak le bizottsági tagságukról.1638 Mintegy két héttel 

később a követelést megtoldották azzal, hogy a járás valamennyi községének nemzeti 

bizottságai mondassák le azon tagjaikat, akik a fenti rendelet értelmében „kitelepítésre 

kerülnek, hogy a községek ügyeinek a vezetését most már azok vehessék a kezükbe, akik itt 

maradnak”.1639 

A kulcskérdés a nagyközségben is a névjegyzékek összeállítása, vagyis a 

kitelepítendők, illetve a mentesítendők kijelölése volt, és itt több fél is igyekezett érdekeit 

érvényesíteni. Mivel ezek gyakran ellentétesek voltak egymással, a konfliktusok eleve 

kódoltak voltak. A fennmaradt dokumentumok szerint a bukovinai székelyeket tömörítő 

Völgységi Telepesek Központi Szövetkezete (VTKSZ) volt az a szervezet, amely a 

kitelepítési listák összeállítása kapcsán elsőként reagált, magához ragadva a kezdeményezést. 

A Népgondozó Hivatal (NH) völgységi körzetvezetőjéhez 1946. január 25-én írt hivatalos 

levelében a VTKSZ hangsúlyozta, hogy a „járás községeiben a községi elöljáróság [amelyek 

működését a belügyminiszter 1945 őszén egyébiránt felfüggesztetette – G. G.] ma is 

változatlanul sváb”.1640 A székely szövetkezet vezetői ezért – álszent módon humanitárius 

megfontolásokra hivatkozva – a német tagokból álló elöljáróságok felfüggesztését kérték.1641 

A névjegyzékek összeállítására vonatkozóan a levél aláírói, Török Albert Pál – Bodor György 

egykori jobb keze – és László Antal székely szövetkezeti vezetők a következő javaslattal 

                                                 
1636 „A Németországba való áttelepítés alá eső német nemzetiségű vagy anyanyelvű személyek – tekintet nélkül 
arra, hogy az ország területén, vagy azon kívül tartózkodnak – minden ingatlan és ingó vagyona zár alatt van, a 
tulajdonos, birtokos abból semmit el nem idegeníthet, azt meg nem terhelheti”. TMÖL XXIII.710.d. Dobolási 
könyv. 1946. január 5. 
1637 A korábbi hirdetményt azzal egészítették ki, hogy az érintett személyek „a tulajdonukban, vagy birtokukban 
lévő (…) jószágot le nem vághatják (…)”. Továbbá felhívták a figyelmet arra, hogy „aki a fenti tiltó 
rendelkezéseket megszegi, internálva lesz”. Uo. 1946. január 9. 
1638 TMÖL XVII.2. BNB iratai. 1. d. Jegyzőkönyv 1946. január 10. 
1639 Uo. Jegyzőkönyv 1946. január 26. Jellemző momentum, hogy Teleky Istvántól, a bonyhádi SZDP titkárától, 
aki 1941-ben magyar nemzetiségűnek, de német anyanyelvűnek vallotta magát, az NB – többek között Gaál 
Miklós javaslatára – megtagadta a kitelepítés alóli mentesítésüléshez szükséges igazolás kiadását. Uo. 
Jegyzőkönyv 1946. február 14. 
1640 TMÖL XXIV.1. NH DNyMoKir. iratai. 4. d. 
1641 „Gyakorlatból tudjuk, hogy a sváb képviselőtestület, sváb bíró, albíró, esküdtek, a sváb származású vagy 
beházasodású jegyző, – aki a volksbundok virágzási idejében is vígan ülte hivatalát, – semmi esetre sem 
alkalmas megbízható névsorok összeállítására. De embertelenség is lenne, a végrehajtást magukra a svábokra 
bízni és még könyörtelen pontosságot is kívánni” – hangzott a humánusnak tűnő, de inkább végtelenül cinikus 
konklúzió. 
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éltek: a visszaélések elkerülése érdekében központilag kirendelt „magyar jegyzők” végezzék a 

kitelepítésre kötelezett németek listájának összeállítását.1642  

Mikó Balázs körzetvezető 1946. január 28-án támogató állásfoglalással továbbította az 

írást az NH szekszárdi kirendeltségének.1643 A VTKSZ javaslatait illetékes helyen minden 

bizonnyal megszívlelték, legalábbis erre enged következtetni az a tény, hogy a listák 

elkészítésekor sok helyen a fenti recept szerint jártak el. Sőt, Bonyhádon maga a VTKSZ volt 

az a „szerv,” amelynek döntő beleszólása volt a névjegyzékek összeállításába, és amely a 

kitelepítés során a legkevésbé sem a levelükben hangoztatott emberbaráti módon járt el.  

A minél nagyobb mennyiségű felosztható föld- és házingatlan reményében a 

kitelepítendő németek számát maximalizálni igyekvő VTKSZ-szel szemben merőben 

ellentétes volt a bonyhádi SZDP eljárása. A szociáldemokraták fő törekvése éppen az arra 

érdemes németek mind nagyobb számban történő mentesítése volt. A helyi alapszervezet 

1946. február 9-ei ülésén Teleky István párttitkár beszámolt arról, hogy a Szekszárdon járva, a 

megyei titkárságon megkapta az elűzetés alóli mentesítésre vonatkozó instrukciókat.1644 Itt a 

bonyhádi szervezet figyelmét arra is felhívták, hogy amennyiben a helyi SZPD-nek „olyan 

tagjai volnának kiket mentesíteni lehet a kitelepítés alól, a szükséges intézkedéseket azonnal 

tegye meg és a mentesítési javaslatokat a vármegyei titkársághoz juttassa el”.  

1946. február 15-én érkezett meg Tolna megyébe Székely Sándor kitelepítési 

kormánybiztos,1645 aki kapcsolatba lépett a községi nemzeti bizottságokkal (NB). A Bonyhádi 

NB 1946. február 22-ikei ülésén tárgyalták meg a kormánybiztos azon átiratát, melyben 

Székely az NB-től 5–6 tag ajánlását kérte a mentesítő bizottságba.1646 Az ülésen döntés 

született arról, hogy a pártok 24 órán belül javaslatot tesznek egy-egy személyre, aki őket a 

bizottságban képviseli. Az NB a jelölteket másnap felterjesztette a kormánybiztosnak, majd 

pár nappal később, a soron következő NB-ülésen nyilvánosan is ismertették a pártok által 

                                                 
1642 „Kérjük a Körzetvezető urat, hogy javasolja a járás területén ezen sváb elöljáróságok haladéktalan 
felfüggesztését. Az összeírás tartalmára rendeltessenek a községekbe magyar jegyzőket, (…) azt bízzák meg az 
összeírással. A rendes elöljáróság helyett pedig a községi nemzeti bizottságok magyar tagjai pótolnák a bíró és 
egyéb elöljárók szerepét. Máris hallani olyan hangokat, hogy a legegyszerűbb és legbiztosabb módja a 
kitelepülés elkerülésének az, ha valaki nem kerül a listára. Mi a volksbundtagok összeírása során nyert 
tapasztalatainkból kiindulva tudjuk, hogy ilyen lehetőség a kilátásba helyezett büntetés dacára fennáll” – 
hangzott a VTKSZ javaslata. 
1643 Mikó többek azt írta, hogy „a fenti ügyben tisztelettel kérem illetékes hatóságoknál közben járni, hogy az 
áttelepülésre kötelezettek névjegyzékét magyar elöljáróságok, magyar jegyzők vezetésével foganatosítsák”. 
TMÖL XXIV.1. NH DNyMoKir. iratai. 4. d. 
1644 TMÖL XXXV.1.d. MSZMP TMB iratai. Gy./B/5. A bonyhádi Szociáldemokrata Párt (a továbbiakban: 
SZDP) jegyzőkönyve. 1946. február 9. 
1645 László 2006. 63. 
1646 TMÖL XVII.2. BNB iratai. 1. d. Jegyzőkönyv 1946. február 22. 
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javasolt hat mentesítő bizottsági tagjelölt nevét.1647 Közben a sajtó interjút közölt a 

Népgondozó Hivatal (NH) vezetőjével, aki beszámolt arról, hogy a „svábok 

hazaköltöztetésének előmunkálatai Budaörs községben megkezdődtek”, illetve hogy a 

„hazatérő svábok” számára a „végállomás Németországnak az amerikaiak által megszállt 

területén lesz”, és az NH komoly hangsúlyt fektet „az egész eljárás szervezett és emberséges 

intézésére, valamint a visszahagyott vagyontárgyak lehető tökéletes megőrzésére”.1648 A 

gyakorlat azonban Bonyhádon sem igazolta hangzatos szólamokat.  

A VI. sz. Kitelepítési Oszlop munkaterve Bonyhádra vonatkozólag 3.400 német 

nemzetiségű állampolgár kitelepítésével számolt.1649 A tervezet 1946. május 6–15. közé 

tervezte az összeírás, majd az azt követő napokra a mentesítési eljárás végrehajtását; május 

20-át jelölte meg az „eljárás” kezdő, május 24-ét a befejező napjának. A Hidas–Bonyhád 

vasútállomáson bevagonírozandó kitelepítendőket pedig négy etapban (1 db 400-as és 3 db 

1.000-es csoportban), a május 25–28. közötti napokon kívánta elszállítani. Az előzetes terv 

azonban a későbbiek során némileg módosult.  

A kitelepítési listákat Bonyhádon már a végrehajtás előtt egy hónappal, 1946. április 

végére összeállították.1650 Amint arra már fentebb utalás történt, a bukovinai székelyek 

érdekvédelmi szerveként funkcionáló VTKSZ – melynek vezetői egyben a helyi NPP 

prominensei is voltak1651 – meghatározó szerepet játszott annak eldöntésében, hogy ki lesz az, 

aki áttelepül Németországba. Egy visszaemlékező – sajnos, ám érthető okok miatt egyéb 

írásos dokumentummal nem igazolható – szavai szerint maguk, a még a bonyhádi németek 

által birtokolt családi házakba beköltözni kívánó székelyek voltak azok, akik ténylegesen 

                                                 
1647 A jelöltek: Szász Rezső villanyszerelő vállalkozó (FKGP), Erb József cipőgyári munkás (SZDP), Balogh 
Ferenc autószerelő (MKP), László Antal szövetkezeti igazgató (NPP), Ottoványi György kistrafikos (PDP) 
valamint Csima József magántisztviselő (Szakszervezetek). TMÖL XVII.2. BNB iratai. 1. d., uo. BNB 
Jegyzőkönyv 1946. február 28. Az SZDP részéről történt tagjelölést a bonyhádi szociáldemokraták 1946. február 
23-ai ülésén némi vita előzte meg. A vezetőség által jelölt Erb Józseffel kapcsolatban Hetényi János azon 
aggályának adott hangot, hogy őt esetleg a „német hangzású neve miatt a bizottság rossz szemmel nézi”. 
Azonban a vezetés akkor még kitartott választottja mellett. A kitelepítés előtt közvetlenül – valószínűleg külső 
nyomásra – a párt azonban mégiscsak revideálni kényszerült korábbi álláspontját, és a mentesítő bizottságban 
helyet foglaló két kiküldöttjét „Erb Józsefet és dr. Streicher Benőt nevük hangzása miatt kicserélték és helyettük 
Teleky István és Varga János került a mentesítési Bizottságba”. TMÖL XXXV.1.d. MSZMP TMB iratai. 
Gy./B/5. A bonyhádi SZDP jegyzőkönyve. 1946. február 23. és május 18. A kényszerű tagcsere híven tükrözte 
az akkori állapotokat, illetve az uralkodó németellenes közhangultatot. 
1648 Tolnamegyei Néplap, 1946. január 26. 
1649 A munkatervet lásd TMÖL XXIV.11. Az Állami Telepítési Felügyelő (Benkó Béla) (a továbbiakban: ÁTF) 
iratai. 35. d. Nem tudni, hogy a Kitelepítési Oszlop milyen kalkulációk alapján jutott 3.400-as számra. Mint 
ismertes, Bonyhádon az 1941-es népszámlálás alkalmával az akkori 8.333 fős lakosságából 4.391 személy 
(52,7%) vallotta magát német anyanyelvűnek, és 2.716 (32,6%) fő német nemzetiségűnek. Az akkori etnikai és 
népességi viszonyok pedig – a világháború alatti és azt követő, fentebb már tárgyalt népmozgások következtében 
– 1946-ra már jelentősen átrendeződtek. 
1650 Jenei József visszaemlékezése, illetve László 1987. 181. 
1651 Uo. 193. 
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döntöttek a kitelepítési névjegyzékre kerülők, vagyis a ténylegesen elűzendő személyek kiléte 

felől. Ennek során pedig nem az illető korábbi politikai magatartása – volksbundista, Waffen–

SS-katona, német nemzetiségű stb. – hanem annak vagyoni helyzete volt a mérvadó.1652  

Valószínűleg ez a megállapítás – sajnos – nem tekinthető túlságosan elfogultnak, 

illetve részrehajlónak, mert a korábban már idézett Gonda Béla, a Földművelésügyi 

Minisztérium (FM) biztosa, aki gazdasági felügyelőként 1945 nyarán egyszer már járt a 

környéken, az elűzetésekkel kapcsolatban a következőket jelentette az FM Telepítési 

Osztályának: „A kitelepítés maga sem az igazságnak megfelelően történik. A kitelepítést végző 

bizottság vagy párt sok helyütt igen egyoldalúan működik, minek folytán olyan egyén marad 

vissza az országban, akinek múltbéli magatartása miatt ki kellett volna települnie, viszont 

számos egyént telepítettek ki, akik az ellenállási mozgalomban [Bonyhádon leginkább a 

Hűségmozgalomban – G. G.] vettek részt, vagy a magyarság melletti közelmúltbeli kiállásuk 

miatt vissza kellett volna maradniok, és ez utóbbiak csak azért kerültek kitelepítési listára, 

mert vagyonosok voltak. A völgységi járásban pl. a kitelepítést végző közegek a hatóságoktól 

bekérték azon sváb gazdáknak a jegyzékét, akiknek a földbirtoka a 20 holdat meghaladta1653 

és ebből készítették a kitelepítési pótlistát. Egyes sváb gazdákat lemondatják földjeikről, 

minek fejében itt maradásukat biztosítják.1654 Egyik pártnak célja,1655 hogy Tolna 

vármegyében összefüggő székely telepet telepítsen… s e célja érdekében más betelepítőt meg 

nem tűrnek s törvénytelen eszközöktől sem riadnak vissza… A betelepült új gazdák körében a 

tulajdonjog tisztelete, a munkakészség és a fegyelem teljes hiánya tapasztalható”.1656 

Azonban nemcsak a „székelyek pártja,” az NPP követett el szabálytalanságokat.1657  

                                                 
1652 „A kitelepítés előtt egy hónappal össze kellett állítani a listát, hogy kik menjenek. Amikor a székelyek 
megtudták, hogy kitelepítés lesz, előtte 2-3 héttel jöttek-mentek föl-alá lovaskocsikkal a községben, és kinézték, 
hogy mi tetszik nekik; melyik utca, hányas házszám. Felírták maguknak a kinézett házat, aztán bementek a 
Hónig-házba, ami most a Múzeum épülete [a VTKSZ székhelye – G. G.], és ott bejelentették az igényüket. Ha 
addig nem volt az illető a kitelepítési listán, ezután rákerült, függetlenül minden mástól. Itt egy szép parasztház 
nem maradt úgy, hogy székely ne került volna bele. Az egyszerű kis házikókban megmaradtak az emberek, de a 
többi az ment. Akkoriban így gyűjtötték össze az embereket, és menni kellett, itt nem volt mese”. Jenei József 
visszaemlékezése. Ezt erősíti meg egy bonyhádi kitelepített 1960-ban rögzített visszaemlékezése is. Lásd BArch 
Ost-Dok. 17/36. Pag. 208. 
1653 Bonyhádon 1940-ben a 851 földbirtokosból a legtöbben, a 271 birtokegységgel rendelkező 5-50 holdas 
gazdák voltak. Vörös 1942. 18.  
1654 Könnyen meglehet, hogy német származású Weiszenburger József parasztgazdát, az „első” bonyhádi NPP 
egyik megalapítóját is így bírták rá arra, hogy működjön közre a kitelepítési lista összeállításában. BArch Ost-
Dok. 2, Nr. 377, Pag. 83. Több, „volskbundista” múlttal rendelkező németet pedig úgy vettek rá az 
együttműködésre, hogy őt magát törölték a listáról, amennyiben bediktálta a többi tag nevét. László 2006. 66. 
1655 Köztudott, hogy a Völgységben a zömében székelyekből álló Nemzeti Parasztpárt volt az, amely még 1946 
derekán is dédelgette a Bodor Györgytől származó „székely vármegye” tervét. 
1656 Gonda Béla 1946. június 14-én kelt jelentését közli Kőhegyi – Tóth Á. 1994. 193. 
1657 Mivel ezekről a háttérben lejátszódó, ám mégis döntőnek bizonyuló momentumokról érthető módón írásos 
dokumentumok nem, vagy csak a legritkább esetben maradtak fent, így a kutató utólag csupán a – könnyen 
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Az MKP is komoly eredményeket ért el a kitelepítési listákról való törléses során. A 

Kommunista Párt elsősorban azon vagyontalan, szegényebb, alsóbb rétegekből származó 

német származásúakat igyekezett mentesíteni – a birtokos parasztok, módosabb német gazdák 

rovására –, politikai múltjuktól jórészt függetlenül, akik itthon maradásukért cserébe vállalták 

a több éves bányamunkát a környékbeli, munkáshiánnyal küzdő szénbányákban.1658 Bár a 

dokumentált esetek nem Bonyhádról, hanem a közeli Bátaszékról származnak, egyáltalán nem 

életszerűtlen azt feltételezni, hogy az MKP ott is ilyen módszerhez folyamodott helyi 

bázisának erősítése – egyben a konkurens politikai erők gyengítése – érdekében.1659  

A kitelepítési listára való felkerülés kérdésében tehát de facto végső soron jórészt az 

„döntött, hogy kitől mekkora vagyont lehetett elkobozni, elvenni”.1660 Így történhetett meg az 

– amint arról már korábban szóltunk –, hogy vagyontalan volt volksbundisták az elűzetést 

követően is tovább élhettek Bonyhádon. Az összeállított listák kezelésével kapcsolatban 

jellemző volt, hogy azok akármennyire is titkosak voltak, egy-két név csak-csak kiszivárgott. 

Néhányan pedig, akik megtudták, hogy rajta vannak, még a végrehajtás előtt eltűntek a 

nagyközségből, így ők az elűzetés napján fellelhetetlenek voltak. Sokan menekültek távolabb 

élő rokonaikhoz vagy nagyobb városokba, ipari központokba. Mások külterületi tanyákon, 

távoli présházakban, erdőkben, barlangokban húzták meg magukat.1661 Így fordulhatott elő az 

a sajátos helyzet, hogy „papíron” olyan embereket is kitelepítettek Bonyhádról, akik az 

elűzetés napjaiban nem is tartózkodtak a nagyközségben. 

A VI. Kitelepítési Oszlop (KO) munkatervének megfelelően 1946 májusában a 

Völgységi járásban a református németek által lakott Mórágy községben megkezdte a 

kitelepítés végrehajtását. Az eseményről a megyei lapok is beszámoltak.1662 A Bonyhádi 

                                                                                                                                                         
támadható és más bizonyítékkal nehezen alátámasztható – szóbeli beszámolókra, visszaemlékezésekre kénytelen 
hagyatkozni. 
1658 A „különböző demokratikus pártok a hozzájuk húzó, velük rokonszenvező embereket igyekeztek a kitelepítés 
alól mentesíteni. A kitelepítési listáról való törlésben a kommunista párt érte el a legnagyobb eredményt, ennek 
nagyon érthető oka volt. Ti. ő toborzott bányamunkára embereket, ezek közül, főleg a proletárszármazású svábok 
közül. Aki bányamunkát vállalt, azoknak a nevét törölték a listáról és ezek el is mentek több évre a mecseki 
szénbányákba dolgozni”. Bárd Flórián visszaemlékezése, aki a kérdéses időszakban a Bátaszéki Nemzeti 
Bizottság kisgazdapárti tagjaként tevékenykedett. TMÖL XXXV.1.d. MSZMP TMB iratai. Gy./B/43. 
1659 A kitelepítési listák körüli egyéb Tolna megyei anomáliák jó összefoglalását adja László 2006. 64-67. 
1660 Krähling Dániel visszaemlékezése. 
1661 Jenei József visszaemlékezése. Egy példa a Bonyhád vonzáskörzetéhez tartozó, de már baranyai 
Mekényesről: „Az én nagyapám például a kisgazdapártnak tagja volt, Mekényesen. Ő is rajta volt a 
kitelepítendők listáján. A tervezett kitelepítésüket megelőző éjszaka szökött meg az apámhoz Gyönkre”. Krähling 
Dániel visszaemlékezése. 
1662 „Megkezdődött a németnemzetiségűek kitelepítése a megyéből” címmel vezércikket közölt a Tolnamegyei 
Hírlap 1946. május 25-én. Az újság – amely ekkoriban az FKGP lapja volt – erős eufemizmussal mutatta be az 
elűzetés embertelen folyamatát (például „áttelepítés az anyaországba,” „szerelvény 1.200 utassal,” „evakuálás”), 
viszont beszámol az 1946. április 26-ai kormányülésen hozott koalíciós kompromisszum eredményeképpen 
létrejött módosított kitelepítési rendeltről, melynek értelmében a német anyanyelvet, de magyar nemzetiséget 
vallók, amennyiben más (például VDU-tagság stb.) nem volt felróható ellenük – elvileg – nem kerülnek 
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Nemzeti Bizottság (NB) 1946. május 16-ai ülésén döntés született egy, a község 

vagyonbiztonságáért felelős őrség megszervezéséről, valamint a kitelepítés ideje alatt – „a 

visszaélések megakadályozása végett” – a KO mellett működő, 2-2 pártdelegáltból álló 

megfigyelő-testület felállításáról.1663 Különösen a vagyonőrségre volt nagy szükség, hiszen a 

kitelepítendő németek igyekeztek a hatóság, a leltározást végző bizottság elől „eltüntetni” 

(eladni, elásni, rokonokhoz-ismerősökhöz vinni vagy más úton „biztonságba” helyezni) az 

értékeiket.1664 Minden óvintézkedés ellenére a feketekereskedelem Bonyhádon is virágzásnak 

indult. Emiatt NB 1946. május 23-án tartott ülésén megállapodás született a rendőrség és 

felállított polgárőrség közötti együttműködésről, a „sváb ingóságok eltékozlását” 

megakadályozása érdekében.1665 Intézkedés történt a hamarosan megérkező KO élelmezéséről 

is (a KO-nak „még állatvágáshoz is van joga”). Az NB május 27-ei ülésen már jelen volt 

Iványi Jenő,1666 a KO vezetője, aki röviden ismertette az elkövetkezendő napok teendőit, majd 

felkérte az NB-t, hogy delegáljon tagokat a mentesítő bizottságba.1667  

Időközben (kb. egy héttel a kitelepítés előtt) közszemlére helyezték a Németországba 

való áttelepülésre kötelezettek névjegyzékét. A listákat Bonyhádon két helyen, a községházán, 

illetve a gimnázium kapuján helyezték el. A Nemzeti Bizottság május 28-án, a végrehajtás 

előtti utolsó napokban rendkívüli ülésre jött össze, az egyik fő napirendi pont a mentesítés 

kérdése volt. A jegyző előterjesztése szerint „sokan kerültek váratlanul a Németországba való 

kitelepítendők névjegyzékébe. Ezek most, hogy mentesítési kérvényüket alátámasszák, 

igazolványokat kérnek, részint a politikai pártoktól, részint a N.B.-tól”.1668 A bizottságnak 

állást kellett foglalnia a kérdésben. Karl Gusztáv (SZDP) szerint „felelőtlen emberek állították 

össze a listákat”, ezért az igazolások feltétlenül kiadandók az „igazságtalanul a névjegyzékbe 

felvett személyek” számára, akiknek ez az utolsó esélyük, hogy az elűzetést elkerüljék. Tamás 

István (MKP) viszont amellett érvelt, hogy az NB ne adjon ki ilyen igazolásokat, hanem az 
                                                                                                                                                         
kitelepítésre (a rendelettel kapcsolatban lásd Zinner 2004. 90-92.). A Tolnamegyei Néplap 1946. május 25-ei 
száma annak a Parasztpártnak kommentárját közli, amely „kezdettől fogva eréllyel szorgalmazta a nácizmus 
dunántúli támaszpontjainak felszámolását”. Az NPP sokallta a mentesítettek számát, és kifogásolta, hogy a 
kitelepítési bizottság nem vette kellő mértékben figyelembe a telepesekből álló KFB javaslatait. A cikk írója 
felszólalt a szerinte rendkívüli mértékű sváb vagyonmentés ellen, kérte a „székely tömb” érdekeinek fokozott 
figyelembevételét, valamint „az itteni volksbund fellegvárak 100 százalékban” való felszámolását. 
1663 TMÖL XVII.2. BNB iratai. 1. d. Jegyzőkönyv 1946. május 16. 
1664 „Akkoriban nagyon nagy mozgás volt; aki amit tudott, eldugott. Olyanokhoz, akikről tudták, hogy nincsenek 
rajta a listán, vittek sok mindent. Az emberek igyekeztek elrejtetni értékeiket”. Jenei József visszaemlékezése. 
1665 TMÖL XVII.2. BNB iratai. 1. d. Jegyzőkönyv 1946. május 23. 
1666 Iványi egészen 1946. január 29-ig a Népgondozó Hivatal Telepítési Főosztályának volt a vezetője. Gonda 
2009. 477. 
1667 TMÖL XVII.2. BNB iratai. 1. d. Jegyzőkönyv 1946. május 27. A pártok a következő tagokat delegálták: 
Ottoványi György (PDP), Dr. Lehmann István (FKGP), Tóth Lajos (MKP), Csima József (Szakszervezetek), 
Teleky István (SZDP) és László Antal (NPP). Ez a bizottság a kitelepítési listán szereplőket vetette újabb 
felülvizsgálat alá, szemben a korábbi ilyen jellegű testülettel, amely magáról a névjegyzékbe kerülésről döntött. 
1668 TMÖL XVII.2. BNB iratai. 1. d. Jegyzőkönyv 1946. május 28. 
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érintettek közvetlenül a mentesítési, illetve az amellett működő pártközi bizottsághoz 

forduljanak, amely „oda fog hatni”, hogy a „mentesíthető személyek tényleg megkapják 

mentesítésüket”. Az NB rövid vita után végül ezt az álláspontot tette magáévá.1669 Az ülésen 

az is kiderült, hogy nemcsak a listák összeállítása során, hanem a leltározásnál is történtek 

visszaélések. Emiatt az NB figyelmeztette a földigénylő bizottságot, mert több esetben 

előfordult az, hogy itthon maradó bonyhádi lakos tulajdonát képező ingóságokat is felvettek a 

kitelepítési vagyonleltárba, amelyek ezáltal zár alá vett, állami tulajdont képező, elkobzott 

értéknek minősültek. 

Május utolsó napjaiban a Kitelepítési Oszlophoz rendelt karhatalom emberei 

hermetikusan körbezárták a nagyközséget. Külön engedély nélkül oda sem bemenni, sem 

onnan kijönni nem lehetett. 1946. május 31-én dobszó útján értesítették a kitelepítésre kerülő 

embereket, hogy álljanak készen a csomagjaikkal, mert megkezdődik elszállításuk a hidas–

bonyhádi vasútállomásra, ahol bevagonírozzák és kiszállítják őket Németország amerikai 

megszállási övezetébe.1670 A tagjainak döntő többségét elvesztő, főleg németekből álló 

bonyhádi evangélikus gyülekezet lelkésze, Genersich Tivadar 1946. május 31-én istentisztelet 

keretében útjukra bocsátotta a kitelepítésre kerülő híveit.1671  

1946. június 1-jén megkezdődött a bonyhádi németek elűzésének gyakorlati 

végrehajtása. Sokak életében kitörölhetetlen traumát okozott a hazából történő elűzetés 

tragikus élménye: „16 éves voltam, a Lugos utca 1-ben laktunk. Június 1-jén 11 óra körül ért 

hozzánk a lovas kocsi, addigra összeraktuk a fejenként 50 kg-os csomagunkat. A házunk előtt 

visszanéztünk, és mindnyájan sírtunk. Azt, amit éreztünk, nem lehet sem elmondani, sem 

elfelejteni. Még a kutyánk is nyüszítve vonított”.1672  

Előfordult, hogy valaki szerepelt az elűzendők névjegyzéken, mégsem telepítették ki a 

hatóságok: „A családom rajta volt a kitelepítési listán. Június 1-jén az első transzporttal 

mentünk volna. A leltárok már készen voltak. Egy nagy ládában már össze voltunk 

csomagolva. Bejöttek a rendőrök a házba, felolvasták és ellenőrizték a neveket. Anyám a 

kezében tartott engem pólyában. A rendőr erre megkérdezi: ’- Hát ez a gyerek?’ ’- Ez 

tegnapelőtt született.’ A rendőr nagyot nézett, elgondolkodott, ránézett a társára, majd így 

                                                 
1669 A mentesítő bizottság végül 82 főt mentesített a kitelepítés alól Bonyhádon, valamint 5, illetve 3 személyt a 
nagyközséghez tartozó Börzsönyben és Ladományban. A mentesítettek listáját lásd TMÖL XVII.2. BNB iratai. 
1. d. 
1670 BArch Ost-Dok. 2, Nr. 377, Pag. 85. 
1671 „Én május 30-án születtem. 31-én megkereszteltek az evangélikus templomban, ez volt a búcsú, a búcsú-
úrvacsora a gyülekezet számára. Így nekem 14 keresztszülőm volt. Unokatestvérek, másod-unokatestvérek, 
szomszédok vállalták a keresztszülőséget, mivel ez volt a gyülekezet búcsú-istentisztelete, búcsúestje”. Jenei 
József visszaemlékezése. 
1672 Dürrmann Gréti visszaemlékezése. Közli Lászó 2006. 73. 
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szólt: ’- Ezt azért mégsem lehet megcsinálni.’ Majd felénk fordult: ’- Maguk most 

maradjanak!’ És mentek tovább. Így maradtunk mi itt. Akkor még maradhattunk a házunkban 

is”.1673  

Az elűzötteknek érthető módon nehézére esett a búcsú, hiszen egy élet munkájától, a 

paraszti lét értelmét jelentő háztól, udvartól, a gazdaságtól és a jószágoktól kellett örökre 

elválni, és elindulni egy hosszú, bizonytalan útra.1674 Az embereket és a csomagjaikat lovas 

kocsikra pakolták, majd rendőri kísérettel vitték ki őket a hidas–bonyhádi vasútállomásra, 

ahol már készen állt a marhavagonokból álló szerelvény. „A hidasi állomásra vittek, ahol 

mérlegelték a csomagokat, majd beszállítottak a számunkra kijelölt ablak nélküli 

marhavagonba, amely a zsúfoltság és a júniusi hőség miatt elviselhetetlennek tűnt. A 

szerelvény az esti órákban indult Dombóvár felé, addig rendőrök vigyáztak ránk”.1675  

Egy vagonba mintegy 30 főt zsúfoltak, „így tett ki a harminc valahány vagon kb. ezer 

főt. Ismerősök is csak nagyon messziről mertek integetni, mert nem engedtek közel senkit 

sem”.1676 „’Búcsúzóul’ csak néhány csángó-rendőr állt az állomáson”.1677 Az 1946. június 1-

jén a hidas–bonyhádi vasútállomásról kigördülő szerelvényen mintegy ezer, házából–

hazájából elűzött bonyhádi német tartózkodott. Két nappal később, június 3-án, hasonló 

körülmények között, egy közel azonos számú transzportot indítottak útnak a kitelepítési 

hatóságok a nagyközségből. Másnap az amerikai szervek először állították le a magyarországi 

német elűzötteket szállító vonatok fogadását.1678  

Az egyik fő kérdés természetesen a Bonyhádról 1946-ban kitelepített németek pontos 

számának meghatározása. Ez azonban korántsem egyszerű feladat. E tekintetben teljes 

mértékben osztjuk a Tolna megyei elűzetésekkel behatóan foglalkozó László Péter 

véleményét, aki többéves kutatómunka után a következő álláspontra helyezkedett: „Sem a 

felvett leltárívek, sem kitelepítési oszlopok iratanyaga nem alkalmas a Németországba 

ténylegesen kitelepített családok azonosítására. Még azok sem biztos, hogy megérkeztek 

Németországba, akik már a vagonban ültek. Nincs megbízható adatunk azokról, akik önként 

települtek ki. Többen a kitelepítésük után, Németországból szöktek vissza, s 1950-ig bujkálva 

éltek. Tisztázhatatlan azoknak a létszáma is, akik Oroszországból mentek a családjuk után 

                                                 
1673 Jenei József visszaemlékezése. 
1674 „A házakat nem is volt szabad lezárni, illetve ha valaki lezárta, a kulcsot oda kellet tenni a kiskapu mellé. Az 
állatokat is mind ott kellett hagyni. A kutya mennyire észreveszi az ilyesmit! Nem akarta őket elengedni… Ugat, 
vonyít, minden baja van… Az esetleg itt maradó szomszédra a gazdák rábízták a jószágokat: ’- Adj majd nekik 
valamit enni, ha nem jönne az új gazda!’” Jenei József szóbeli közlése. 
1675 Dürrmann Gréti visszaemlékezése. Közli Lászó 2006. 73. 
1676 Jenei József visszaemlékezése. 
1677 BArch Ost-Dok. 2, Nr. 377, Pag. 85. 
1678 Zinner 2004. 92. 
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Németországba”.1679 Bonyhád tekintetében is csupán hozzávetőleges számokkal tudunk 

operálni.  

Zielbauer György adatai szerint 1946-ban Bonyhádról 2.232 főt telepíttettek ki.1680 

Ehhez az adathoz jár közel Füzes Miklós is, aki 2.271-re teszi a bonyhádi kitelepítettek 

számát.1681 Mindazonáltal erősen valószínűsíthető, hogy a két kutató a kitelepítési listán 

szereplők számát vette alapul, és ezeknél némileg kevesebben kényszerültek lakhelyük 

elhagyására. Mikó Balázs – ki 1946 szeptemberétől, mint Bonyhád és környéke 

telepfelügyelője tevékenykedett – 1946. december 4-ei összesítő adatai szerint 2.157 főt, 

illetve 534 családot telepítettek ki a nagyközségből 1946 júniusában, és ők 345 db 

lakóingatlant hagytak maguk után.1682 László Péter és segítői a közelmúltban részletes 

kutatásokba bocsátkoztak annak érdekében, hogy kísérletet tegyenek a ténylegesen 

kitelepítésre kerültek névsorának pontos rekonstruálására. E vizsgálatok eredményei szerint 

1946 júniusában 1.806 személyt, illetve 520 családot űztek el Bonyhádról.1683 

Sok bonyhádi elűzött képtelen volt beletörődni sorsába, és illegális úton próbálkozott 

meg a visszatéréssel.1684 Többen viszont megpróbáltak „legálisan” visszatelepülni Bonyhádra 

– ezek általában azok körül kerültek ki, akik valamilyen nyilvánvaló jogellenes és 

törvénytelen eljárás következtében, igazságtalanul kerültek fel az elűzendők névjegyzékébe –, 

ezért Németországból postai úton felvették a kapcsolatot a helyi Nemzeti Bizottsággal (NB), 

amelytől utólagos igazolásukat kérték. Till Ádámnak 1946. augusztus 22-én igazolást adott ki 

az NB arra vonatkozólag, hogy nevezettet az 1944. július 5-ei Waffen–SS sorozáson hatósági 

kényszerrel vezették a bizottság elé.1685 1946. szeptember 2-án hasonló igazolást kapott a 

kitelepített Gerner Ádám is.1686 Október 3-án ún. „visszatelepülési igazolást” állított ki az NB 

Jobbágy (Lützenburger) József, Heller János és neje, Wieder Teréz, valamint Égi Alajosné 

számára, melyben igazolták, hogy nevezettek „sem a Volksbundnak, sem a nyilaspártnak, sem 

más fasiszta szervezetnek tagjai nem voltak”.1687  

                                                 
1679 László 2006. 67-68. 
1680 Zielbauer 1990. 93.  
1681 Füzes 1991. 43. E számot veszi át Szőts Zoltán is. Szőts 2007. 43. 
1682 TMÖL XXIV.11. ÁTF iratai. 26. d. 
1683 László 2006. 163-175. 
1684 „Volt olyan család, amelyik kétszer lógott vissza. Valaki a nyugati zónából is visszaszökött. A hazaszeretet 
benne volt az emberekben”. Jenei József szóbeli közlése. 
1685 TMÖL XVII.2. BNB iratai. 1. d. 
1686 Uo. 
1687 Uo. Az 1946. június 3-án kitelepített Heller János és felesége számára igazolást kérő cipőgyári munkás 
lányuk, Plessz Jánosné levelében többek között azt hozta fel indokként, hogy „szüleim mindig demokratikus jó 
magyarok voltak és mert mint építőmunkásra ma Magyarországnak is nagyon nagy szüksége van (…) tisztelettel 
kérem, hogy visszatelepítésükhöz hozzájárulni szíveskedjenek”. A sógorának, Lotz Rezsőnek és családjának 
igazolást kérő Csákány János előadta, hogy Lotz „1941-ben magyar nemzetiségűnek vallotta magát családjával 



 398 

A Bonyhádi NB bizonytalan volt a tekintetben, hogy az igazolványok kiadásával 

jogszerűen jár-e el, ezért az ügyben az Országos Nemzeti Bizottság (ONB) elvi állásfoglalását 

kérte.1688 Az ONB 1946. október 24-én kelt válaszlevelében egyértelműen leszögezte, hogy 

„ilyen igazolások ki nem adhatók”.1689 Az NB ennek ellenére még október 28-án is kiadott 

egy igazolást a kitelepített Becker Konrád részére,1690 majd a kérdés végleges tisztázása 

végett 1945. október 31-én a Belügyminisztériumhoz (BM) fordult. Ebben leírták, hogy az 

igazolásokat többen a „Németországba visszatelepített (sic!) (…) hozzátartozóik hazahozatala 

céljára kérik”, és az NB állított is ki ilyen iratokat, mert „Kétségtelen, hogy a kitelepítés során 

méltánytalanságok is történtek és tévedések is voltak”.1691 Ezzel az NB lényegében elismerte, 

hogy jogszerűtlenségek és visszaélések kisérték Bonyhádon az elűzetés végrehajtását. A BM 

rövid, ám annál határozottabb állásfoglalása november végén érkezett meg Bonyhádra, mely 

szerint „a Németországba kitelepített személyekre vonatkozólag, hozzátartozóiknak semmiféle 

igazolás kiadásához nem járulok hozzá”.1692 Ez mindenki számára egyértelművé tette, hogy 

az elűzöttek számára semmilyen körülmények között nincsen visszatérés a szülőföldjükre. 

 

5.3.8.   A németek elűzetésének és az azt követő betelepítések közvetlen hatásai Bonyhád 
életére 
 
A németek (jelentős részének) elűzését követően Bonyhádon, illetve a Völgységi járásban 

súlyos problémák léptek fel, elsősorban a termelés folyamatosságának biztosítása terén. A 

Bonyhádi Nemzeti Bizottság (NB) 1946. június 20-án a VI. Kitelepítési Oszlopot (KO) vezető 

miniszteri biztoshoz fordult, ismertetve vele az elűzetés következtében előállt helyzetet. „A 

kitelepítés folytán a mezei munkák elmaradtak, nem áll megfelelő számú munkaerő 

rendelkezésre, mert betelepítések még nem történtek. A termés ennek következtében, 

amennyiben sürgős intézkedés nem történik, pusztulásra van ítélve”.1693 Az NB ezért azt 

                                                                                                                                                         
együtt. A hármas és ötös bizottság annak idején igazolta. Gyermekei nem tudnak egy szót sem németül. Neve a 
Volksbund listára tudtán kívül kerülhetett csak rá mert ő oda nem lépett be”. 
1688 Az NB érezte a helyzet fonákságát, ez már az ONB-nek küldött levél megfogalmazásából is kitűnik: „Nem 
kompromittáló-e a NB-ra ily igazolvány kiadása és illetve a bizonyítványoknak külföldön való felhasználása nem 
állítja-e kényes helyzet elé az országot?” Ezzel a – szinte költői – kérdéssel zárult a levél. TMÖL XVII.2. BNB 
iratai. 1. d. 
1689 Kiemelés az eredeti dokumentum szerint. TMÖL XVII.2. BNB iratai. 1. d. 
1690 Ebben igazolták, hogy nevezett „sem a Volksbundnak, sem a nyilaspártnak, sem más fasiszta szervezetnek 
tagja nem volt, sem pedig német támogató. Kitelepítése német anyanyelve és nemzetisége miatt történt”. TMÖL 
XVII.2. BNB iratai. 1. d. 
1691 Uo. 
1692 A BM 7.680 eln. sz. levele a Bonyhádi Nemzeti Bizottságnak. TMÖL XVII.2. BNB iratai. 1. d. 
1693 TMÖL XVII.2. BNB iratai. 1. d. 
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javasolta, hogy a térségben tartózkodó KO vezetője rendelje ki a kitelepítési rendőrséget a 

betakarítási munkálatok biztosítására és felügyeletére.1694  

További gondot okozott az elűzött németek után visszamaradt házak, felszerelések, 

készletek és állatállomány őrzésének biztosítása. E területen számos visszaélés történt. Már 

1946. május 28-án, a kitelepítés végrehajtása előtti utolsó rendkívüli NB ülésen szóba került 

az elégtelen létszámú, ezért erőn felül teljesítő rend- és polgárőrség problematikája, valamint 

az egyre gyakoribbá váló lopások a szőlőkből és a község határában fekvő kertekből.1695 Ezek 

ellen azonban az NB megfelelő számú csősz és karhatalom hiányában képtelen volt 

hatékonyan fellépni. A nagyközségben virágzott a feketekereskedelem, különösen miután 

felszámolták az elűzetés ideje alatt működő polgárőrséget.1696 Az illegális sertésvágásoknak 

továbbra is nagy konjunktúrájuk volt, de borral, tojással, textíliákkal stb. is köttettek illegális 

üzletek.1697 Az elűzött németek által visszahagyott értéktárgyakkal nem csupán 

magánszemélyek éltek vissza,1698 hanem olykor még a karhatalom képviselői,1699 sőt 

magának a Kitelepítési Oszlopnak a tagjai is.1700 

                                                 
1694 Komoly problémát okozott továbbá az elűzetés folyamatának megakadása, vagyis hogy az amerikai 
hatóságok éppen akkor állították le az elűzötteket szállító szerelvények fogadását, amikor a járás bizonyos 
településeiről még nem szállították el – az egyébként már összecsomagolt és útrakész – németeket. A 
Völgységben tartózkodó KO néhány településsel – köztük Bonyháddal – már végzett, a falvak többségében 
azonban még nem hajtották végre a kitelepítést. Fenti írásában már az NB is realizálta, hogy a „kitelepítési 
munkálatok elhúzódnak. A kitelepítésre kerülő németség semmiféle mezei munkát nem végez és lassan feléli a 
meglévő élelmét”. Az NB ezért szorgalmazta, hogy azokban a falvakban, ahol az elűzetést még nem hajtották 
végre, „a kitelepítésre előkészített németséget állíts[ák] be a telepítés megkezdéséig termés betakarítási 
munkálatokba”. TMÖL XVII.2. BNB iratai. 1. d. 
1695 Uo. Jegyzőkönyv 1946. május 28. 
1696 A polgárőrség felszámolására Bonyhádon a kitelepítés után közvetlenül, 1946. június 11-én került sor. A 
rapid feloszlatást azzal indokolták, hogy a termelésben, a mezei munkálatok elvégzésében minden rendelkezésre 
álló munkaerőre szükség van. TMÖL XVII.2. BNB iratai. 1. d. 
1697 1946. május 20-án az NB javaslatára internálták Birckenstock Henrik iparengedély nélkül dolgozó bonyhádi 
mészárost, aki illegális állatvágásokkal és tiltott húskereskedelemmel foglalkozott. Baruch Sándor bonyhádi 
kereskedő a jelentések szerint szintén engedély nélkül hajtott végre állatvágást. Galendauer Manó helyi 
borkereskedő pedig a vádak szerint dollárért vásárolt a kitelepítendőktől bort. 1945. augusztus 1-jén az NB 13 
olyan kereskedő nevét tartalmazó listát jutatott el a járási főjegyzőhöz, akik a gyanú szerint „iparszerűleg 
foglalkoznak” feketekereskedelemmel. TMÖL XVII.2. BNB iratai. 1. d. 
1698 Pars pro toto álljon itt néhány dokumentált eset a sok közül: A Telepes Földigénylő Bizottság (TFB) 1946. 
július 14-én feljelentette a Járási Rendőrkapitányságnál (JRK) Kolpek Vincét, mert „nevezett a nagykitelepítés 
alkalmával a kitelepített sváb házigazdától a boros pince és a présház kulcsát átvette (…) több ízben már bort 
hozott el, illetve jogtalanul tulajdonított el, a pince kulcsokat ezidáig sem szolgáltatta be”. Ugyancsak a TFB 
jelentette fel a JRK-nál 1946. június 25-én Miklós Antalt és vejét, ifj. Szőts Gézát, akik már „4 vagy 5 darab 
sertés vágást (tiltott) eszközöltek”. Augusztus 18-án ugyanúgy a TFB volt a feljelentő Panholczer Józseffel 
szemben, aki egy „kitelepített lakásból minden előzetes bejelentés nélkül elvitt és magánál tartott egy darab 
lovat, és ezt (…) nem hajlandó kiadni”. TMÖL XVII.512. KFB iratai. 3. d. 
1699 TMÖL XXXV.1.d. MSZMP TMB iratai. Gy./B/12. Simon Sándor visszaemlékezése. Az egykori bonyhádi 
MKP aktivista szavai szerint még „a rendőrségen is a feketézőket támogatták egyesek”. Simon elmondott egy 
esetet, mely szerint ő leplezte le a helyi rendőri vezetők illegális tevékenységét, akiket („Gyimóthy és Betlheim”) 
utána hamarosan le is váltottak. 
1700 A Megyei Földhivatal ügyvezetője még 1948 októberében is érdeklődött a Kitelepítési Oszlop által 1946-ban 
igénybe vett tűzhelyek, üstök, edények, ágyak, díványok, székek, ruhaneműk stb. holléte és további sorsa iránt. 
TMÖL XVII.512. KFB iratai. 3. d. 
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A németség egy részének kitelepítése, akárcsak a többi, az elűzetések által érintett 

településeken, Bonyhádon is rapid módon végrehajtott tulajdonosváltást jelentett. A székely 

telepesek a német tulajdonosok távozása után rögtön birtokba vették az általuk már korábban 

kiválasztott házakat.1701 Az elűzötteket szállító szerelvények még jóformán ki sem gördültek 

az állomásról, máris igénylők tucatjai jelentkeztek a németek által visszahagyott ingatlanokra 

és ingóságokra. A bukovinai székelyeken és a helyi igénylőkön kívül az ország más 

megyéiből jött szegényparasztok, illetve a szomszédos országokból érkező magyar 

nemzetiségű menekültek1702 is részt követeltek maguknak az elűzött németektől elkobzott 

javakból.  

Így kérelmezte például a Községi Földigénylő Bizottságtól (KFB) már 1946 

májusában – tehát még a németek elszállítása előtt – lakóingatlan juttatását egy 

Sepsiszentgyörgyről menekült, de már a bonyhádi adóhivatal alkalmazásában álló altiszt. Az 

elűzetésben kulcsszerepet játszó VTKSZ 2 db bicikli juttatását kérte a földigénylő bizottságtól 

„a németektől elvett kerékpárokból”. Egy ház és 5 hold föld juttatását kérte egy korábban a 

Perczel-család alkalmazásában álló helyi kertész. Az egy szőlőt és 4 db méhcsaládot igénylő 

cipőgyári könyvelő kérelmében udvariasan előadta, hogy „eddig azért nem igényeltem, mert 

az itteni telepesek elől nem akartam eligényelni semmit, mert úgy éreztem, hogy az erdélyi 

székelyeké1703 az elsőbbség. Miután a jelenlegi nagyarányú kitelepítés folytán nagyobb az 

igénylési lehetőség, úgy érzem, hogy kérésem most jogossá vált”.1704  

A német vagyon általános kiárusításából senki sem akart kimaradni. 17 rendőrtiszt 

részére ugyanannyi számú bútorozott, teljesen felszerelt, kertes, családi ház kiutalását 

szorgalmazta a völgységi járási rendőrkapitányság vezetője. Egy ház, szőlő, kert és 2 hold 

föld juttatásáért folyamodott egy Gyergyószentmiklósról menekülni kényszerült tanítónő, akit 

– nem mellesleg – a történész és néprajzkutató, akkoriban miniszteri osztályfőnök Domokos 

Pál Péter személyesen ajánlott a Népgondozó Hivatal vezetőjének a figyelmébe.1705 Az 

igénylők a kitelepítés végrehajtása után is folyamatosan, sőt egyre nagyobb számban 

                                                 
1701 „A kitelepítés után már másnap a házakban voltak a székelyek. De aztán olyan is volt, hogy a németek még 
alig mentek ki, a székelyek már ott álltak sorba, és várták, hogy mikor mehetnek be a házukba. Több 
betelepítésre váró székely már egy héttel korábban itt ’dekkolt’, például a Preczel-kúria előtt. Olyan is volt, hogy 
ha valakiről tudták, hogy ki lesz telepítve, oda a kitelepítés előtti utolsó napokban már betelepítették, 
rátelepítették az új gazdát, mert tudták, hogy a családnak pár nap múlva el kell mennie”. Jenei József 
visszaemlékezése. Ez utóbbi eljárás voltaképpen illegális volt. A Bonyhádi Nemzeti Bizottság (NB) 1946. május 
25-én úgy határozott, hogy sem a biztosan kitelepítésre kerülő, sem az esetlegesen még mentesíthető németek 
esetében „rátelepíteni nem lehet”. TMÖL XVII.2. BNB iratai. 1. d.  
1702 Szőts 2007. 37. 
1703 Pontosabban: bukovinai székelyek. 
1704 A fenti kérelmeket lásd TMÖL XVII.512. KFB iratai. 1. d. 
1705 Uo. 
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jelentkeztek – az újabb, juttatásra váró telepesek Bonyhádra érkezésével párhuzamosan. A 

kérelmezők beadványaikkal valósággal megostromolták a helyi földigénylő bizottságokat, 

illetve a Megyei Földbirtokrendező Tanácsot (MFT). Szűcs Ferenc budapesti lakos 

letelepítésére személyesen Dobi István földművelésügyi miniszter utasította a bonyhádi 

földigénylő bizottságot.1706  

Házjuttatása meghagyását kérte egy volt önkéntes kitelepítési rendőr, aki e 

minőségében „a sváb kitelepítésben (…) állandóan részt vettem, és teljes erőmmel azon 

voltam, hogy ebben a beosztásban mennél tökéletesebb munkát végezhessek, és ezzel is 

szolgáljam a minden tekintetben rászoruló telepesek érdekeit”.1707 A volt karhatalmista a 

gazdálkodásra nem alkalmas ingatlanban egy kosárfonó üzem létesítését tervezte.1708 „Sváb 

kitelepített bútorát” igényelte az erdélyi katonaszökevényből lett bonyhádi kisbíró a Telepes 

Földigénylő Bizottságtól (TFB).1709 Éppen ez utóbbi szervet panaszolta be az MFT-nél 1946. 

június 8-án Szőts Géza és Miklós Antal, akik 1945 júniusától voltak a „régi” KFB tagjai, és 

akiket az azzal szembenálló TFB – szerintük – emiatt hátrányban részesít a kitelepített 

németek által visszahagyott ingó- és ingatlanvagyon szétosztása során.1710  

A sort még hosszan lehetne folytatni. A helyi, illetve a már korábban letelepített 

kérelmezők a helyzetet főleg ingatlancserére, valamint készleteik és a már meglévő vagyonuk 

kiegészítésére igyekeztek kihasználni. Éppen ezért tömegesen jelentették be igényüket az 

elűzött németektől elkobzott szebb, nagyobb, tágasabb, tisztább, jobb állapotban lévő, 

központibb helyen fekvő stb. házakra, valamint egyéb ingóságokra, kisebb-nagyobb 

vagyontárgyakra (hordók, bútorok, lószerszámok, evőeszközök stb.).1711 A már helyben lévő 

igénylőkkel szemben, az elűzetés után közvetlenül, 1946 júniusától az ország különböző 

megyéiből, illetve a határon túlról újonnan érkezett telepesek számára természetesen maga a 

birtokba helyezés, az első juttatás volt fontos. 

A németek kitelepítését nagyarányú betelepítés követte, melynek következtében 

mintegy 120 család lelt új otthonra Bonyhádon. A témával behatóan foglalkozó Szőts Zoltán 

összesített adatai szerint 1945-től az 1946-os év végéig összesen 1.518 főt (356 családot) 

                                                 
1706 Uo. 2. d.  
1707 Uo.  
1708 Nevezettett egyébként egy 1947-ben végrehajtott telepes-felülvizsgálat során megfosztották juttatásától, 
azzal az indokkal, hogy engedély nélkül lett letelepítve Bonyhádon, amely döntés ellen az érintett az Országos 
Földbirtokrendező Tanácsnál fellebbezéssel élt. TMÖL XXIV.201. TMFH iratai. 132. d. 
1709 TMÖL XVII.512. KFB iratai. 2. d. 
1710 Uo. 
1711 A kérelmek tömegét lásd TMÖL XVII.512. KFB iratai. 1-3. d. 
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telepítettek le a nagyközségben.1712 Ebből 707 fő (153 család) bukovinai székely, 347 fő (84 

család) Erdély különböző vidékeiről származó elűzött magyar, 52 fő (12 család) délvidéki 

(bácskai) magyar menekült, 29 fő (8 család) a Felvidékről elűzött magyar, 383 fő (99 család) 

pedig Magyarország különböző megyéiből–vidékeiről származó telepes, illetve helyi juttatott 

volt.1713  

Annak ellenére, hogy az akkori telepítési akció oroszlánrészét bonyolító 

Tolnavármegyei Telepítés Tanács előadója, Erdős Mihály 1946. június 7-ei, a birtokba 

helyezéseket helyben intéző bonyhádi Telepes Földigénylő Bizottságnak (TFB) címzett 

iránymutatásában tételesen felsorolta a le-, illetve betelepítések során figyelembe veendő 

szempontokat,1714 valamint hogy a TFB munkáját 1946. szeptember 4-étől telepfelügyelő is 

segítette,1715 a ki- és betelepítések következményei – elsősorban azok végrehajtásának 

körülményei miatt – igen súlyosak voltak.  

„A svábok kitelepítésével kapcsolatos intézkedések és az új telepesek beköltözése az 

ország valamennyi megyéje közül talán Tolnában okozta a legnagyobb megrázkódtatást. (…) 

A telepítés folytán előállott, helyenként igen nehéz helyzet orvoslása minden párt számára 

nagy problémát jelentett. Miután nemcsak politikai kérdésről, de a termelés biztosításáról is 

szó volt, illetékes körök elérkezettnek látták az időt, hogy keletkezett visszásságokat 

megszüntessék” – tudósított a megyei sajtó.1716 A cikk beszámolt arról, hogy az Országos 

Földbirtokrendező Tanács (OFT) képviselője, a Megyei Földbirtokrendező Tanács (MFT) 

elnöke, valamint az SZDP megyei titkára felkereste azon községeket – köztük Bonyhádot – 

ahol a helyzet különösen problematikusnak tűnt. A helyszíni szemlét az indokolta, hogy 
                                                 
1712 Szőts 2007. 39. Mikó Balázs telepfelügyelő 1946. december 4-én kelt jelentése szerint ugyanakkor addig az 
időpontig 340 telepes (ebből 293 földműves, 7 iparos, 2 kereskedő, 21 munkás és 17 egyéb foglalkozású) 
családot telepítettek le Bonyhádon a kitelepített németek által visszahagyott ugyanannyi számú házingatlanba. 
TMÖL XXIV.11. ÁTF iratai. 26. d. Szőts adataival megegyező számú, tehát 356 telepes családról tudósított 
ugyanakkor a Tolnamegyei Földhivatal Telepítési Osztálya előadója 1946. október 31-ikén kelt kimutatásában. 
Uo. 2. d. Egy 1946. szeptember 5-én kelt, ismeretlen szerv által készített, minden jelzés nélküli kimutatás 
ugyanakkor 383-ban adja meg a Bonyhádra telepített családok számát. Az eltérő számadatokra a nagyfokú 
migráció ad magyarázatot. Egyetértünk László Péterrel, aki a korban készült számos, különböző jellegű 
összeírásainak „pillanatfelvétel” jellegét hangsúlyozza. „Azért nem lehet pontos képünk (…), mert minden 
felmérési kísérlet csak egy adott pillanatot rögzített, s nagyon rövid ideig volt érvényben”. László 1996. 192. 
1713 Bonyhádon – az utókor is – a különböző szervek (Telepítési Hivatal, Népgondozó Hivatal, Községi 
Földigénylő Bizottság, Vármegyei Földbirtokrendező Tanács, Vármegyei Telepítési Tanács stb.) által több 
hullámban végzett le-, illetve betelepítéseket általában a telepítéseket végző személyek nevéhez kötötték. Így 
maradt meg a nagyközség kollektív emlékezetében a „Bodor-féle” (a Bodor György által végzett székely 
telepítés), a „Somogyi-féle” (Somogy József KFB-elnök által, illetve az ő hivatali ideje alatt foganatosított 
juttatások), és az „Erdős-féle” (Erdős Mihály, a Tolnavármegyei Telepítési Tanács előadója által 1946 nyarán 
végzett birtokba helyezések) telepítés. László 1987. 185-186. 
1714 TMÖL XVII.512. KFB iratai. 2. d. 
1715 Uo. A Bonyhád székhellyel kinevezett Mikó Balázs telepfelügyelő hatásköre a nagyközségen kívül Cikó, 
Mőcsény, Grábóc, Majos, Váralja, Nagymányok, Kismányok, Máza, Györe és Izmény községekre terjedt ki. A 
telepfelügyelőség felszámolására 1949. január 29-én került sor. Az erről szóló jegyzőkönyvet lásd uo. 3. d. 
1716 Tolnamegyei Néplap, 1946. augusztus 10. 
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voltak olyan telepesek, „akik a rájuk bízott jószágot nem a gondos gazda figyelmességével és 

szorgalmával kezelik, és ezáltal az amúgyis (sic!) tönkretett nemzeti vagyonunk újabb 

leromlását és pusztulását okozzák”. Illetve olyan eset is előfordult, hogy „jogtalanul 

telepítettek be olyanokat, akik például földmunkával soha nem foglalkoztak”.  

Bonyhádon 1946. augusztus 6-án került sor egy megbeszélésre a fent említett szervek 

képviselői, valamint a helyi NB, KFB és TFB képviselői között.1717 A tanácskozáson az OFT 

képviselője, Dr. Avar László1718 helyzetértékelő beszédében felsorolta a telepítés 

következtében felmerült anomáliákat. Ezek szerint sokan települtek jogtalanul, a földigénylő 

bizottságok tevékenységével kapcsolatban számos kifogás merült fel, és az állatok kiosztása is 

szabálytalanul történt. Dr. Avar hangsúlyozta: azoktól, akik a juttatásaikat nem becsülik meg, 

a hatóságok elveszik a kapott javakat, a tolvajokat pedig kizárják a telepítésből. Az OFT 

képviselője kiemelte továbbá a telepítési akcióban közvetlenül érintett helyi szervek, a TFB, a 

KFB, illetve az NB együttműködésének fontosságát.1719  

A felettes szervek helyszíni látogatása minden bizonnyal megnyugtatóan hatott és 

segített néhány probléma elsimításában, ám továbbra is számos súlyos gazdasági, termelési és 

telepítési kérdés várt még megoldásra. 1946. szeptember 26-án az NB ülésén a Bonyhádi 

Termelési Bizottság elnöke azon félelmének adott hangot, hogy ha az őszi munkálatok a 

határban továbbra is ilyen vontatottan haladnak, és amennyiben a hatóságok sem tudják 

intenzívebb munkára bírni a földműves lakosságot, akkor a nagyközség egy, még a tavalyinál 

is súlyosabb és ínségesebb gazdasági évnek néz elébe.1720 Az NB október 3-ai ülésén a 

székelyek szövetkezetének (VTKSZ) egyik elnöke, László Antal (NPP) is szóvá tette, hogy a 

mezőgazdasági munkálatok még a tavalyihoz képest is gyengén haladnak előre. Ennek oka 

viszont szerinte abban rejlett, hogy a telepesek nem érzik magukénak a földet, mert a 

„svábok” állítólag azzal fenyegetőznek, hogy a júniusban elűzöttek úgyis visszatérnek. László 

ezért azt kérte, hogy az NB nyugtassa meg a telepeseket.1721  

                                                 
1717 TMÖL XVII.2. BNB iratai. 1. d. Jegyzőkönyv 1946. augusztus 6. 
1718 A sajtócikkel szemben a jegyzőkönyv dr. Avart, mint az Országos Telepítési Tanács képviselőjét említi. 
1719 Ezt Bonyhádon nem sikerült maradéktalanul megvalósítani. Az NB 1946. augusztus 25-ei ülésén Karl 
Gusztáv (SZDP) egy konkrét ügy kapcsán támadt nézeteltérés miatt visszautalt dr. Avar szavaira, miszerint 
„dolgozzon együtt az NB és a KFB és ne történjék az NB meghallgatása nélkül semmi fontos lépés”. TMÖL 
XVII.2. BNB iratai. 1. d. Jegyzőkönyv 1946. augusztus 25. Az ülésen elhangzottakra 1946. szeptember 9-én 
írásban reagált Várszegi Imre, a Telepes Földigénylő Bizottság (TFB) elnöke, aki viszont azt hangsúlyozta, hogy 
a TFB „teljesen önálló független szerv (…) hogyha szükséges látjuk ki fogjuk ugyan kérni a N. B. véleményét, de 
cselekvési szabadságunkat, teljes felelősségünk tudatában fenn fogjuk tartani minden határozatunkban”. TMÖL 
XVII.2. BNB iratai. 1. d. A TFB tevékenységét kifogásolók az NB előtt a későbbiekben is panaszt emeltek a 
földreformért és a telepítésekért helyi szinten felelős szervezet ellen. Uo. Jegyzőkönyv 1946. szeptember 26. 
1720 TMÖL XVII.2. BNB iratai. 1. d. Jegyzőkönyv 1946. szeptember 26. 
1721 Uo. Jegyzőkönyv 1946. október 3. 
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Mindenesetre gazdasági jellegű problémák akadtak bőven. Benkó Béla, állami 

telepítési főfelügyelő 1946 októberében arra az elmaradásra hívta fel Mikó Balázs bonyhádi 

telepfelügyelő figyelmét, hogy a körzetében fekvő telepes-községekben még nem készítették 

el a Földalap tulajdonát képező javak tételes kimutatását, nem ügyeltek kellően az 

állatszaporulat biztosítására és komoly elmaradás tapasztalható az őszi szántási-vetési 

munkálatokban is.1722 Szász Rezső (FKGP) az NB 1946. október 17-ei ülésén ismét felvetette, 

hogy a földek jelentős része – a Termelési Bizottság erőfeszítései ellenére – még mindig 

nincsen megmunkálva.1723 November 11-én Benkó telepítési főfelügyelő ismételten levélben 

fordult Mikó telepfelügyelőhöz, amelyben tételesen felsorolta azokat a területeket, ahol 

komoly lemaradás volt tapasztalható. Ilyen jelentkezett például a szüreti munkálatok, a termés 

betakarítása és a cséplés területén, de az állatállomány gondozásában is komoly hiányosságok 

mutatkoztak.1724  

Nyilvánvaló, hogy a mulasztásokért és a károkozásért közösen terhelte a felelősség a 

minden szempontból alkalmatlan telepeseket, az őket politikai okokból telepítésre ajánló 

pártokat, valamint a letelepítésüket – sokszor közvetlen politikai nyomás hatására – 

végrehajtó szerveket. Legkésőbb az év második felére azonban a politikai döntéshozók is 

felismerték a gazdasági racionalitásokat felülíró földreformot kísérő telepítések katasztrofális 

nemzetgazdasági következményeit, és kísérletet tettek legalább az akció vadhajtásainak 

visszametszésére. Koalíciós kompromisszum eredményeként megkezdődött a telepesek 

felülvizsgálata, azzal a céllal, hogy a kvalifikálatlan, haszontalan és destruktív elemeket 

juttatásaikból kimozdítsák.1725  

A Vármegyei Telepítési Tanács elnöke 1946. október 30-án kelt levelében tudatta a 

telepfelügyelővel és a földigénylő bizottsággal, hogy Bonyhádon 1946. november 7–10. 

között kerül sor valamennyi telepes felülvizsgálatára.1726 A telepes felülvizsgálatok 

végrehajtása nem érhette váratlanul az érintetteket, mert Veres Péter, az OFT elnöke már 1946 

nyarán körlevelében hívta fel azok végrehajtásának szükségességére az illetékes megyei és 

községi szervek figyelmét.1727 Ennek ellenére a Megyei Földhivatal (MFH) 1946. december 

                                                 
1722 TMÖL XVII.512. KFB iratai. 2. d. 
1723 TMÖL XVII.2. BNB iratai. 1. d. Jegyzőkönyv 1946. október 17. 
1724 „Szorgalmazni kell a szőlők betakarítását, a tengeri szár most már halasztást nem tűrő betakarítását, a fiatal 
gyümölcsfák bekötését, sertésólak meszelését, stb. Igen sok községben az értékes gépek és gazdasági eszközök az 
esőn áznak (…). Több helyen a köles, here-félék még csépeletlenek?! A kancák és tehenek meddőn állása éppen 
olyan mulasztás, (szabotázs), mint a parlagon maradt föld! (…) Az anyakocákban (különösen a 
’visszatelepülők’!) szörnyű pusztítást végeznek: ’lakván nagy torokat, másfél akó borokat is elfogyasztván’ (…)”. 
TMÖL XVII.512. KFB iratai. 2. d. 
1725 Az országos folyamatokkal kapcsolatban lásd Tóth Á. 1993. 130-133., 145-146., 170-175. 
1726 TMÖL XVII.512. KFB iratai. 2. d.  
1727 Uo. Veres Péter körlevele, 1946. július 31. 
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4-ei kimutatása szerint a nagyközségben a „felülvizsgálat még nem történt meg”.1728 Az MFH 

1947. március 14-ei, a telepes-felülvizsgálatok Tolna megyei eredményeit összegző 

kimutatása viszont már tartalmazza az eljárás Bonyhádra vonatkozó számadatait. Ezek szerint 

a nagyközség 410 felülvizsgálat alá vont telepes családjából a bizottság 292 családot hagyott 

meg eddigi juttatásában, 61 (minden bizonnyal 1946 nyara óta települt) családot juttatásban 

részesített, 1 család juttatását függőben hagyta, 56 családot pedig kimozdított a nekik juttatott 

birtokállományból.1729 

Az elűzetés komoly nyelvi, kulturális és mentalitásbeli változásokat is generált a 

nagyközség életében. A németek egy jelentős részének kitelepítése következtében egyre 

inkább eltűnt Bonyhádnak a második világháborúig meghatározó, markáns német jellege – 

bár ez a folyamat nem 1946 nyarán kezdődött. A Bonyhádi Nemzeti Bizottság (NB) már 

1945. június 27-én határozatot hozott a német feliratú cégtáblák azonnali eltávolításáról, nem 

csupán a nagyközség, hanem az egész Völgységi járás területén.1730 Néhány hónappal később 

az NB 1946. március 21-ei ülésén a jegyző a „német hangzású utcaneveknek” a 

megváltoztatását javasolta, amelyet az NB elfogadott.1731 Így lett a Marhauser Imre, a 

Forberger László és a Dr. Eibach Kornél utcából Bajcsy-Zsilinszky, Táncsics Mihály, illetve 

Budai Nagy Antal utca.1732  

Azonban nem csupán a közterületek neveit keresztelték át. Sokan a német, illetve 

németes hangzású családneveiktől is szabadulni igyekeztek. Elég e helyütt az egykori 

Hűségmozgalom prominenseire gondolni, akik közül ezekben az években többen saját nevük 

magyarosításával teljesítették be az általuk évtizedek óta képviselt és propagált asszimilációs 

programot.1733 A német származásukat a családnevük megváltoztatásával – érthető okokból – 

palástolni igyekvők sokszor a Bonyhádi Nemzeti Bizottsághoz (NB) fordultak támogató 

                                                 
1728 TMÖL XXIV.11. ÁTF iratai. 1. d. 
1729 Uo. 3. d. Mikó Balázs telepfelügyelő az MFH számára készített 1947 áprilisára vonatkozó havi jelentésében 
ugyanakkor 73 családban (22 földműves, 28 iparos, 17 munkás és 6 egyéb) adta meg a juttatásaikból kimozdított 
telepesek számát. A két kimutatás közötti különbség oka talán abban rejlik, hogy az MFH saját kimutatásába 
nem számolta be a földbirtokkal nem rendelkező 17 munkás telepes családot. Lásd uo. A juttatásaikból 
kimozdított telepesek – még a teljesen alkalmatlannak bizonyulók is – csak nagyon nehezen nyugodtak bele 
abba, hogy megfosztották őket a könnyen jött javaiktól. Sokan közülük fellebbezésekkel, beadványokkal 
fordultak az illetékes megyei és országos szervekhez. A tanulságos dokumentumokat lásd TMÖL XXIV.201. 
TMFH iratai. 132. d. 
1730 TMÖL XVII.2. BNB iratai. 1. d. Jegyzőkönyv 1945. június 27. 
1731 Uo. Jegyzőkönyv 1946. március 21. 
1732 Az NB a döntésről másnap a községi elöljáróságot is értesítette, az utcanév-változtatásokat pedig 1946. július 
31-én hagyta jóvá Vér Béla járási főjegyző (MKP). TMÖL XVII.2. BNB iratai. 1. d. Az NB nem csupán a német 
utcaneveket változtatta meg, hanem az olyanokról elnevezetteket is, „akik a régi rend hívei voltak és akiknek 
semmi közük nem volt a néphez”. Így lett például a gr. Tisza István és a Perczel Dezső utcából Dózsa György, 
illetve Bacsó Béla utca. 
1733 1946-ban változtatta meg a nevét Bauer József apátplébános Pórra, Lehmann István orvos Türjére, valamint 
Kunszt Henrik gimnáziumi tanár Kerényire. Kolta 1992. 68. 
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nyilatkozatért. 1946. január 17-én – pár héttel a kitelepítési rendelet megjelenése után – az NB 

támogató igazolással látta el például a Weininger család névmagyarosítási kérelmét.1734 A 

Weininger család esete korántsem volt egyedi, illetve kivételes. Sokkal inkább tömeges 

jelenségről, széles névmagyarosítási mozgalomról beszélhetünk, melynek következtében 

német származásúak tucatjai változtattak nevet és identitást.1735  

A német nyelv, illetve annak helyi nyelvjárási változatának használata is radikálisan 

visszaszorult. Nyilvános helyeken a német ajkúak csak félve, és szigorúan egymás között 

mertek az anyanyelvükön érintkezni, ha „idegen” került hallótávolságba, inkább magyarra 

váltottak. A német szó gyakorlatilag eltűnt Bonyhád utcáiról és a privát szférára szorult 

vissza. A második világháborút követő traumatikus élmények hatására számos német 

származású családban teljes nyelv- és identitásváltás zajlott le. A német nyelv térvesztését 

különösen jól példázza annak az egyházi életben történő visszaszorulása.  

Az elűzetés végrehajtását követően két hónappal, Kolpek Lajos kommunista NB-tag 

javaslatára, a bizottság 1946. augusztus 1-jén a következő megkereséssel fordult az 

evangélikus és a református lelkészi, illetve a római katolikus plébániahivatalhoz: „Mivel a 

németajkú lakosságot Bonyhádról kitelepítették, az ittmaradt (sic!) németszármazású (sic!) 

lakosok viszont magyar nemzetiségűeknek vallják magukat, felkérjük t. Címet, hogy 

németnyelvű istentiszteletet a jövőben ne tartson”.1736 Az NB tehát egyértelműen a 

visszamaradt német lakosság mihamarabbi nyelvi asszimilációjára törekedett. A 

körülményekhez mindig is jól alkalmazkodó Bauer (Pór) József apátplébános 1946. augusztus 

9-én kelt viszontválaszában közölte, hogy „1945. máj. 1-e óta nem hangzott el német szó a 

bonyhádi r. k. plébániatemplomban”.1737 Nem merült fel ezzel kapcsolatos probléma a 

református egyház esetében sem.  

A korábban szinte kizárólag német ajkú hívekből álló, ám a kitelepítéssel erősen 

meggyengült evangélikus egyház presbitériumának 1946. augusztus 7-ei ülésén viszont 

várakozó álláspontra helyezkedtek és püspöki, illetve minisztériumi állásfoglalást kértek a 

kérdéssel kapcsolatban.1738 A megkért püspöki állásfoglalást 1946. szeptember 17-ei ülésén 

                                                 
1734 TMÖL XVII.2. BNB iratai. 1. d. Jegyzőkönyv 1946. január 17.  
1735 Tolna megyében 1945-ben 1.343 családfő, 1946-ban 711 családfő, 1947-ben 638 családfő, 1948-ban 91 
családfő, 1945–1948 között összesen tehát 2.738 családfő kérte saját, felesége és kiskorú gyermeke(i) németes 
hangzású nevének megváltoztatását, illetve magyarosítását. Zielbauer 1990. 119-121. 
1736 TMÖL XVII.2. BNB iratai. 1. d. Jegyzőkönyv 1946. augusztus 1. 
1737 TMÖL XVII.2. BNB iratai. 1. d. 
1738 „A helybeli Nemzeti Bizottság átiratot intézett a lelkész úrhoz, hogy ezentúl ne tartson német nyelven 
istentiszteletet. A presbytérium (sic!) az ügyben a püspök úr és az illetékes minisztérium intézkedését kívánja 
bevárni”. A Bonyhádi Evangélikus Gyülekezet (a továbbiakban BEGy) jegyzőkönyvei. A presbitériumi ülés 
jegyzőkönyvéből, 1946. augusztus 7. 
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tárgyalta meg a presbitérium. Döntésük értelmében délelőttönként magyar, délutánonként 

viszont német nyelvű istentiszteletek tartását ajánlották az NB-nek.1739 A helyi lutheránus 

egyház tehát bízott egy kompromisszumos megoldásban. A nemzeti bizottság azonban 

hajthatatlan maradt, és újabb, igen erős hangvételű levélben fordult a gyülekezet lelkészéhez: 

„Tudomásunkra jutott, hogy (…) átiratunk ellenére német nyelven folyik az istentisztelet. Az 

NB ezt a legteljesebb mértékben elítélte 1946. szeptember 12-én megtartott ülésén és 

ismételten kéri az egyház vezetőit, hogy szüntesse be ezeket a német istentiszteleteket. 

Amennyiben ezen felhívásunk eredménytelen volna, úgy kénytelenek lennénk megfelelő helyen 

lépéseket tenni” – hangzott a fenyegető írás. Az NB meg is indokolta a nyomatékosított 

kérést: „Az ittmaradt (sic!) németség legnagyobbrésze (sic!) magyar anyanyelvűnek vallotta 

magát és ezen a címen mentesült a kitelepítés alól. Aki pedig magyar anyanyelvű annak 

nincsen szüksége németnyelvű istentiszteletre. A német istentisztelet a faji öntudat 

fenntartására igen alkalmas a cél pedig, hogy azok akik itt maradtak ma most még mind nem 

is, de idővel valamennyien magyar emberekké váljanak”.1740  

Ezek után Genersich Tivadar evangélikus lelkész engedni kényszerült. Szeptember 23-

án kelt válaszában kifejtette, hogy már az NB első kérését követően is magyarul tartották az 

oltári istentiszteletet, ezután pedig majd a szószékit is magyar nyelven végzik. A lelkész azt is 

hozzáfűzte, hogy az ifjúsági istentisztelet nyelve mindig is a magyar volt, továbbá, hogy faji 

öntudat fenntartásáról szó sem lehet, hiszen a német ajkú hívek minden istentisztelet végén – 

immáron 20 éve – a magyar himnuszt éneklik.1741 Az NB megkeresését a presbitérium 1946. 

szeptember 25-ei ülésén is tárgyalták, ahol konstatálták, hogy a helyi egyház már hosszabb 

ideje a püspöki leirat szerint jár el, tehát vasárnap délelőtt magyar, délután pedig német 

nyelvű istentiszteletet tart.1742 Néhány nap múlva, az 1946. szeptember 29-én megtartott 

rendkívüli egyházközségi közgyűlésen azonban az evangélikus gyülekezet is meghajolt a 

nemzeti bizottság erőteljes nyomása előtt. Itt a következő döntés született: „A közgyűlés 

kívánatosnak tartja, hogy az istentisztelet magyar nyelven tartassék. Nem hagyható azonban 

figyelmen kívül, hogy az idősebb egyháztagok lelki gondozása az általuk legjobban érthető 

nyelven történjék”.1743 Az istentisztelet nyelve tehát – utolsóként – a bonyhádi 

lutheránusoknál is a magyar lett. 

                                                 
1739 „Elnök felolvassa Püspök úr válaszát az istentiszteleti nyelv kérdésében a hozzá intézett beadványra. 
Tudomásul szolgál, hogy d. e. magyar, d. u. német legyen az istentisztelet nyelve”. A BEGy jegyzőkönyvei. A 
presbitériumi és az iskolaszéki ülés jegyzőkönyvéből, 1946. szeptember 17. 
1740 TMÖL XVII.2. BNB iratai. 1. d. 
1741 Uo. 
1742 A BEGy jegyzőkönyvei. A presbitériumi ülés jegyzőkönyvéből, 1946. szeptember 25. 
1743 A BEGy jegyzőkönyvei. A rendkívüli egyházközségi közgyűlés jegyzőkönyvéből, 1946. szeptember 29. 
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Az elűzetés – a német ajkú katolikusokkal szemben – aránytalanul erősen érintette a 

szinte kizárólag németekből álló evangélikus közösséget. Ez több okra vezethető vissza. 

Egyrészt a Volksbund tagjainak és támogatóinak nagyobb része a lutheránusok közül került 

ki, másrészt – és ez jóval többet nyomott a latba – a módosabb házas–földes parasztgazdák, 

akiknek a birtokait fel lehetett használni a földreform és a telepítési akció céljaira, jórészt 

szintén evangélikus vallásúak voltak. Több, egymástól független visszaemlékezés azonban 

egybehangzóan megemlít még egy tényezőt: nevezetesen azt, hogy Bauer (Pór) József apát-

plébános a mentesítő bizottsághoz, illetve a kitelepítés végrehajtásában érdekelt egyéb 

szervekhez fűződő kapcsolatai révén el tudta érni a római katolikus hívek egy részének 

mentesítését – a lutheránus németség rovására.1744  

Mindenesetre a kitelepítéssel az evangélikus gyülekezet nagyon meggyengült: elűzték 

a legtöbb földműves és számos iparos foglalkozású hívőt, a 240 evangélikus vallású tanulóból 

csupán 75 diák maradt, sőt, az elűzetés komolyan érintette az egyházi kiszolgáló személyzetet 

is.1745 A megfogyatkozott létszámú gyülekezet számos – elsősorban anyagi természetű – 

problémát vetett fel. Az egyház alkalmazásában álló tanítók 1946 júliusában azon – utóbb 

helyesnek bizonyuló – nézetüknek adtak hangot, hogy a megfogyatkozott lélekszámú 

gyülekezet az eddigi terheket a jövőben nem bírja el.1746 A szeptemberi presbitériumi 

üléseken is folyamatosan téma volt a gyülekezet nyomasztó gazdasági és pénzügyi helyzete, 

amely a kitelepítés által előidézett drasztikus létszámcsökkenés miatt állt elő.1747 A gondokat 

csak tetézte a megcsappant adófizetési hajlandóság, ezért a közgyűlés felkérte a presbitereket, 

hogy a múlt évi adóhátralékot házról-házra járva szedjék be, mert azt közigazgatási úton nem 
                                                 
1744 „Bauer (Pór) József a kitelepítéskor beleszólhatott a kitelepítendőknek a listájába, és ebbe ő gyakran bele is 
nyúlt; gyakorlatilag az összes baptistát kitelepítették és az evangélikus gyülekezetnek a 90%-át” – mondja 
Krähling Dániel evangélikus lelkész. „Öregapám azt mondta, hogy Bauer plébánosnak nagy szerepe volt az 
evangélikus németek kitelepítésében. Ő nyilván inkább a sajátjait próbálta megtartani. A katolikusokat inkább 
mentesítették, mint az evangélikusokat. A kitelepítettek 75-80%-ban evangélikusok voltak” – emlékszik vissza 
Jenei József. „A római-katolikus plébános, Bauer védelmezte a saját embereit. Sajnos a lakosság evangélikus 
részének a rovására” – erősíti meg egy harmadik visszaemlékező. BArch Ost-Dok. 2, Nr. 377, Pag. 81. 
1745 „Elnök sajnálattal jelenti, hogy a kitelepítés igen erősen érintette gyülekezetünket. A földmívesek (sic!) 
legnagyobb része kitelepült, hasonlóan az iparosság és munkások egy része is. (…) A lélekszám pontos 
megállapításáig az istentiszteletre vonatkozólag változás ne történjék. (…) A kitelepített Faik Henrik helyébe 
Müller János vállalta a harangozást. (…) Bajor János ig. tanító jelenti, hogy a kitelepítés után a tanulók száma 
240-ről 75-re csökkent” – áll a gyülekezet jegyzőkönyvében, öt nappal az elűzetés után. A BEGy jegyzőkönyvei. 
A presbitériumi és az iskolaszéki ülés jegyzőkönyvéből, 1946. június 8. 
1746 A BEGy jegyzőkönyvei. Az egyházközségi közgyűlés jegyzőkönyvéből, 1946. július 28. Ezért augusztusban 
azt a döntést hozták, hogy mivel „az egyházközség, mint iskolafenntartó nem tudja a tanítók javadalmazására az 
értékegység és százalékos hozzájárulást biztosítani, kéri felterjesztésében ezt a felére csökkenteni”. Az ülésen az 
is felmerült, hogy az egyházközség kérelmezi az iskola államosítását. A BEGy jegyzőkönyvei. A presbitériumi 
ülés jegyzőkönyvéből, 1946. augusztus 7. 
1747 A BEGy jegyzőkönyvei. A presbitériumi ülés jegyzőkönyveiből, 1946. szeptember 17. és 25. A szeptember 
17-ei ülésen arról is határoztak, hogy a „malenkij robotról,” „Oroszországból betegen hazaérkezett Ruppert 
Katalin gondozását, mivel hozzátartozóit Németországba telepítették ki, a presbitérium a maga erkölcsi 
kötelességének ismeri el és mindent el fog követni, hogy nevezett gondos ápolásban részesüljön”. 
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lehetett behajtani.1748 A súlyos problémák miatt Rózsa Sándor egyházközségi felügyelő a 

gyülekezet teljes újjászervezését javasolta.  

Új fejezet nyitásához első lépésben természetesen állapotfelmérésre volt szükséges, 

vagyis annak megállapítása, hogy hány evangélikust űztek el, illetve mennyi volt a 

megmaradt hívek száma. Annyi bizonyos volt, hogy a kb. 2.600 fős gyülekezet jelentős 

veszteséget szenvedett, de a konkrét számadatoknak senki sem volt birtokában, holott ennek 

már csak a pénzügyi tervezés (egyházadó) szempontjából is igen nagy jelentősége volt. A 

presbitérium 1947 márciusában fontos döntést hozott. A presbitériumi ülésen elhatározták, 

mivel az elűzetés óta még mindig nem sikerült az egyházközség tagjainak pontos létszámát 

megállapítani, házról-házra járva összeírást foganatosítanak. Kijelölték az összeíró biztosokat, 

akik utcáról-utcára, házról-házra járva írták össze a megmaradt bonyhádi evangélikus 

híveket.1749 A munka gyorsan haladt, így az alig több mint egy héttel később megtartott 

közgyűlésen már közzé is tették e speciális mikrocenzus eredményét: „E szerint van: 1.010 

evang. Bonyhádon, ezek közül 680 24 éven felüli”.1750 Az elűzött lutheránusok száma így 

1.500-1.600 fő körül mozgott, amely tetemes, kb. 58-61,5%-os veszteséget jelentett.1751 Ez a 

szám jelenti továbbá azt is, hogy a kb. 1.800-2.200 kitelepített 86-70%-a az ágostai 

hitvallásúak közül került ki, így igazolja azon tézist, mely szerint az elűzött bonyhádi németek 

döntő többsége evangélikus vallású volt. 

Sajátos mentalitásbeli következménye volt a bonyhádi németek elűzésének a korábban 

szépen karbantartott nagyközség lepusztulása, a település korábban tetszetős képének 

leromlása. Az 1946. augusztus 18-ai pártközi értekezleten a pártok (FKGP, MKP, NPP, PDP, 

SZDP) képviselői egyhangúlag megállapították, hogy „Bonyhád utcái elhanyagoltak és 

piszkosak, különösen a főtér, a piactér és a főbb utcák, valamint az artézi kút helyisége 

                                                 
1748 A BEGy jegyzőkönyvei. A rendkívüli egyházközségi közgyűlés jegyzőkönyvéből, 1946. szeptember 29. 
1749 „Az összeírás a lelkészi irodában átvehető törzslapokon történjék. Minden íven a név és születési évszám 
tüntetendő fel az utca és a házszám feljegyzése mellett. Vegyes házasok is összeírandók” – szólt az instrukció. A 
BEGy jegyzőkönyvei. A presbitériumi és az iskolaszéki ülés jegyzőkönyvéből, 1947. március 14. 
1750 A BEGy jegyzőkönyvei. Az egyházközségi közgyűlés jegyzőkönyvéből, 1947. március 23. 
1751 Több visszaemlékező, így az evangélikus lelkész Krähling Dániel, illetve a presbiter Jenei József vitatja az 
akkori „hívőszámlálás” eredményét, nagyobb 90, illetve 75-80%-os veszteséget, valamint mindössze 600 és 800 
visszamaradt hívet valószínűsítve. Lehetséges, hogy ezek a feltételezések a bonyhádi születésű evangélikusok 
esetében meg is állják a helyüket. Ugyanis a környező falvakból az elűzetés elől mentsvárat kereső németek 
egyre nagyobb mértékben szivárogtak be a nagyközségbe, hogy a helyi üzemekben elhelyezkedve 
„alámerülhessenek”. „A cipőgyár és a zománcgyár sok embert felvett, tehát munkalehetőség kínálkozott. Ezek az 
emberek, akiket földönfutóvá tettek, itt tudtak csak elhelyezkedni. Így sokan bejöttek vidékről, akik között 
evangélikusok is voltak” – mondja Jenei József. „Az evangélikusok közül igen kevesen maradtak” – összegzi az 
utólagosan megírt katolikus Historia Domus, majd így folytatja: „A tiszta ev. falukban alig van ma hírmondó 
belőlük. (…) Bátaapáti, Felsőnána, Izmény, Kalaznó, Kéty, Kimányok, Kistormás, Majos, Mucsfa, Murga, 
Varsád (…). Az itthon maradtak többsége Bonyhádra húzódott. Ezek erősítették a nagyon megfogyatkozott ev. 
közösséget”. 
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teljesen gondozatlan és piszkos”.1752 A pártok felszólították a Bonyhádi Nemzeti Bizottságot 

(NB), valamint a községi elöljáróságot, hogy lépjenek fel az áldatlan és méltatlan állapotokkal 

szemben. Tartós javulást rövid távon a jelek szerint nem sikerült elérni, mert 1947. január 17-

én az NB szólította fel az elöljáróságot, hogy „a járdák tisztántartására nagyobb gondot 

fordítson. Ehhez képest doboltassa ki, hogy a háztulajdonosok tartoznak a házuk előtti járdát 

rendben és tisztán tartani”.1753  

E felszólítások azt bizonyítják, hogy mind a paraszti portához, mind a település 

köztereihez másképp viszonyult az, aki azokban generációk munkáját, az otthont, az 

évszázados lakóhelyet látta, mint olyasvalaki, akinek – messziről „idetévedvén” – mindez az 

ölébe hullott, lett légyen szó akár magán-, akár köztulajdonról. Az elűzött németekkel 

szemben, a tulajdonosváltás következtében frissen betelepített újgazdák egy jelentős részében 

ekkora még nem alakult ki a tulajdonosi szemlélet, a nagyközséget még nem érezték 

magukénak, ezért a köztereket sem a jó gazda gondosságával tartották karban. 

 

5.3.9.   A csehszlovákiai magyarok betelepítése és az azzal összefüggő népességmozgások 
Bonyhádon 1947-ben 
 
A csehszlovák–magyar lakosságcsere-egyezmény végrehajtása 1947 tavaszán kezdődött meg 

Tolna megyében. 1947 márciusában felállították a nemzetközi népességcsere megállapodás 

gyakorlati végrehajtásáért felelős Magyar Áttelepítési Kormánybiztosság (MÁK) 10. sz. 

Kirendeltségét Szekszárd székhellyel, Tolna megyére kiterjedő területi illetékességgel.1754 

Czifery Imre, a MÁK szekszárdi kirendeltségének vezetője1755 1947. március 31-én kelt 

levelében1756 arra kérte Mikó Balázs telepfelügyelőt, „szíveskedjék a működési területén lévő 

községekben megállapítani, hogy az áttelepítésre kerülő felvidéki magyarok elhelyezkedésére, 

hol, milyen lehetőségek állnak fenn”. Annak ellenére, hogy a lehetőségek felmérésének 

valamennyi foglalkozási ágra ki kellett terjednie (a földművestől és a mezőgazdasági 

munkástól kezdve, az iparosokon, a gyári munkásokon és a kereskedőkön át egészen az 

állami alkalmazottakig és a szellemi szabad foglalkozásúakig), a határidőt rendkívül szűkre 

szabták. A lakosságcsere küszöbön álló végrehajtásának megindulása miatt, a 

telephelyfelmérés eredményéről a telepfelügyelőnek április 10-ig jelentést kellett tennie.  

                                                 
1752 TMÖL XVII.2. BNB iratai. 1. d. 
1753 Uo. 
1754 SL XXIV.2. Magyar Áttelepítési Kormánybiztosság Soproni Kirendeltségének iratai. 1. d. 
1755 Czifery Imrével a Tolnamegyei Néplap 1947. április 16-ai száma a címlapon közölt terjedelmes riportot, 
amelyben a kirendeltségvezető beszámolt a MÁK előtt álló fontos feladatokról. 
1756 TMÖL XVII.512. KFB iratai. 2. d. 
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Mikó válasza nem ismert, viszont a nagyközség jegyzője és bírója azt jelentette a 

MÁK Tolna megyei kirendeltségének, hogy „Bonyhád községben 1946. június 5-ével a 

kitelepítés befejeződött, s a betelepítés folytán újabb elhelyezkedési lehetőségek nincsenek 

tudomásunk szerint. Szociális elhelyezkedési lehetőségek nincsenek, mivel a bonyhádi gyárak 

csökkentett létszámmal [dolgoznak – G. G.], s a munkaalkalom is csökkent, az elhelyezkedés 

mint tisztviselő a magáncégeknél is lehetetlen, mivel újabb tisztviselőket alkalmazni a 

magáncégek nem tudnak, a közalkalmazotti létszám pedig meg van állapítva”.1757 Vagyis 

Bonyhád nem volt abban a helyzetben, hogy felvidéki magyarokat fogadjon be.  

Az elutasító válasz ellenére a nagyközség vezetői ugyanakkor felajánlották, hogy 

Bonyhádon 110 csehszlovákiai magyar áttelepülő részére átmeneti szállást biztosítani 

tudnak.1758 A szekszárdi Református Lelkészi Hivatal 1947. április 16-án a MÁK számára 

készített kimutatása alapján a Völgységi járásban Bonyhádon, Mórágyon és Váralján volt 

református egyházközség, így ezek a községek református vallású felvidéki áttelepülők 

elhelyezése tekintetében figyelembe vehetők voltak.1759 Noha Bonyhádra a későbbiekben 

valóban érkeztek kálvinista vallású felvidékiek, az áttelepítés végrehajtása során nem a vallási 

szempontok domináltak. Cifery Imre kirendeltség-vezető a Csehszlovákiába áttelepülni 

szándékozó cseh és szlovák nemzetiségű magyar állampolgárok számbavételét is elvégeztette 

a Tolna megyei településekkel, ilyen személy azonban Bonyhádon nem volt.1760 

Ilyen előzmények után futott be az első csehszlovákiai magyar áttelepítetteket szállító 

szerelvény 1947. április 23-án a völgységi Kisvejkére, majd ezt követően folyamatosan 

érkeztek a szerelvények Tolna megyébe.1761 A felvidéki magyarok érkezéséről, fogadásáról és 

elhelyezéséről a megyei sajtó is rendszeresen tudósított.1762 A MÁK kimutatása szerint 1947. 

június 7-éig 444 család, illetve 1.726 fő szlovákiai magyar települ át Tolna megyébe.1763 

Ebből Bonyhádon addig az időpontig 2 családot, illetve 12 személy telepítettek le. Bár a 
                                                 
1757 TMÖL XXIV.11. ÁTF iratai. 27. d. Érdekes, hogy a fenti írás 1947. július 22-én kelt, vagyis azután, hogy az 
első felvidéki családokat már betelepítették Bonyhádra. Elképzelhető, hogy a község elöljárói a betelepítésekből 
adódott elhelyezési problémákra, vagy a MÁK egy újabb megkeresésére reagáltak levelükben. 
1758 TMÖL XXIV.11. ÁTF iratai. 31. d. 50 főt a neológ izraelita iskola tantermeiben, 30 személyt az evangélikus 
iskola egyik használaton kívüli tantermében, további 30 embert pedig a székely szövetkezet (VTKSZ) 
székházában tudtak volna elhelyezni. 
1759 TMÖL XXIV.11. ÁTF iratai. 36. d.  
1760 TMÖL XXIV.11. ÁTF iratai. 27. és 32. d. 
1761 A lakosságcsere Tolna megyei vonatkozásaival kapcsolatban lásd László 2005. 111-162. 
1762 „Tolna megye felkészült az áttelepülő magyarok befogadásra” közölte a címlapon a Tolnamegyei Hírlap 
1947. április 23-ai száma. A lap a későbbiekben több riportot is közölt a felvidéki magyarokról: „Áttelepülő 
magyar véreink közt a dombóvári pihentető állomáson” címmel az újság 1947. május 7-ei, illetve „A 
Szlovákiából áttelepített magyarok nyomában” címmel a lap 1947. június 18-ai számában jelent meg a témával 
foglalkozó írás. A Tolnamegyei Néplap 1947. május 21-ei számában közölt egy helyszíni tudósítást a címlapon 
„Szlovákiai magyarok között a szekszárdi állomáson” címmel, illetve egy hasonló jellegű írást („Felvidéki 
munkások, parasztok, értelmiségiek között Zombán”) az 1947. május 28-ai lapszámban. 
1763 TMÖL XXIV.11. ÁTF iratai. 27. d. 
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MÁK heti jelentései szerint 1947. június 14-éig már 548 család (2.146 fő), illetve július 3-áig 

pedig 828 család (3.196 személy) volt a Tolna megyébe érkezett és ott elhelyezett felvidékiek 

száma, Bonyhádra június eleje óta nem telepítettek be újabb csehszlovákiai áttelepültet, 

minden bizonnyal a nagyközség vezetői által jelzett probléma, vagyis a telephely és a 

munkalehetőségek hiánya miatt.1764 A helyzet csak 1947 őszére változott meg. Az 1947. 

szeptember 18-án kelt MÁK jelentés szerint Bonyhádon 22 felvidéki család (91 fő) lakik, akik 

Csehszlovákiából 26 marhát, 24 lovat és 14 sertést is hoztak magukkal.1765 A nagyközségbe 

betelepített felvidéki családok száma azért tudott nőni a nagyközségben, mert ott időközben 

végrehajtották a németek kitelepítésének második hullámát.1766 Bonyhádra 1947 végéig 

összesen végül is 23 csehszlovákiai magyar családot telepítettek le a felvidéki Alsószeli, 

Deáki, Szenc és Újbars községekből.1767  

Milyen problémákkal kellet megküzdeniük a Bonyhádra telepített felvidéki 

családoknak? A csehszlovákiai magyar áttelepítetteknek nem volt könnyű alkalmazkodniuk a 

helyi viszonyokhoz, amelyek ekkoriban még korántsem konszolidálódtak. A helyi társadalom 

sokkal inkább hasonlított egy felbolydult méhkashoz, mint egy koherens közösséghez. A 

németek kitelepítése még nem ért véget, csupán függőben volt; zajlottak a telepes-

felülvizsgálatok, illetve az ezek következtében foganatosított kimozdítások és 

másodjuttatások. A felvidékiek betelepítése tulajdonképpen csak tovább tetézte a földreform 

és a telepítések végrehajtásáért felelős szervek és személyek amúgy is súlyos gondjait, akik 

nem is mindig tudtak megbirkózni az előttük tornyosuló feladatokkal.  

Mindezek tükrében egyáltalán nem csoda, ha a Deáki községből Bonyhádra telepített 

17 család 1947. szeptember 27-én panasszal fordult a MÁK Tolna megyei kirendeltségéhez. 

                                                 
1764 Uo. Áttelepítettekkel felvett jegyzőkönyvek ugyanakkor arról tanúskodnak, hogy 1947. május–június során 
több felvidékit irányítottak Bonyhádra, mint ahányan tényleges eljutottak a számukra kijelölt telephelyre, illetve 
valóban megmaradtak ott. 1947. május 22-én ifj. Petrovics Károly Keszthelyre szállítását kérelmezte, ott élő 
rokonságára és az ottani jobb megélhetési lehetőségre hivatkozva. Az egyedülálló Bordács László a Baranya 
megyei Mágocsra költözött át az oda telepített unokatestvéréhez, akivel szeretett volna egy faluban élni. Nagel 
Ferenc asztalosmester a Vas megyei Jánosházára irányíttatta át magát, mivel feleségét a Közoktatási 
Minisztérium az ottani római katolikus általános iskolában helyezte el tanítónői állásban. 1947. május 23-án a 
Bonyhádra irányított Sárkány Imre a Bács-Bodrog megyei Vaskútra telepített családos lányához kérte át magát, 
akivel továbbra is együtt kívánt élni. Május 24-én Homola Józsefné kérte át magát Budapestre, ahol férje 
sofőrként dolgozott a MÁVAUT alkalmazásában. Május 27-én Molnár László kérte továbbköltöztetését a 
Berettyóújfalun élő férjezett lányához. 1947. június 4-én pedig Varga Béla utazott tovább az egy korábbi 
transzporttal a Baranya megyei Lánycsókra telepített feleségéhez. TMÖL XXIV.11. ÁTF iratai. 28. d. 
1765 TMÖL XXIV.11. ÁTF iratai. 21. d. Tolna megyébe addig az időpontig már 1.066 szlovákiak magyar család 
(4.046 fő) érkezett. Ez a szám 1947. október 3-ra 1.117 családra, illetve 4.304 személyre nőtt, de a szeptemberi 
adatokhoz képest Bonyhádon nem következett be változás. 
1766 Lásd a későbbiekben. 
1767 László 2005. 184-186. A huszonharmadikként érkezett alsószeli családot 1947. október 21-én telepítették be 
Bonyhádra. A MÁK szekszárdi kirendeltsége 1947. október 21-én megszűnt, feladatait és ügykörét november 1-
jével a Tolnavármegyei Földhivatal (MFH) vette át. A téli hónapokban szünetelő, 1948 tavaszán újrainduló 
éttelepítés gyakorlati végrehajtását már az MFH intézte. TMÖL XVII.512. KFB iratai. 2. d. 
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Ebben a nagyközségben még teljesen ismeretlenül mozgó, a helyi viszonyokkal kapcsolatban 

még csak tapogatózó felvidékiek – akik a jelek szerint igen hamar konfliktusba kerültek a 

Bonyhádon már otthonosan mozgó, „hangadó” székelységgel – arról panaszkodtak, hogy még 

mindig nem kapták meg a nekik járó földbirtokot és a vetőmagot, továbbá a bukovinai 

telepesekből álló bizottság az állatok és a gazdasági felszerelések elosztása során is 

méltánytalanul bánt velük.1768  

A fentieken kívül azonban még számos egyéni probléma is felmerült. Olyan 

áttelepített felvidéki magyar is volt, akinek megélhetési nehézségei akadtak a számára új 

lakóhelyül kijelölt Bonyhádon. Levárdy Endre fűszer- és csemege-kereskedő 1947. november 

24-én azért panaszkodott a MÁK-nál, mert számára mindeddig nem utalták ki a megígért 

üzlethelyiséget. Ezért nevezett Szárazd községbe való áttelepítését, és az ottani üresen álló 

üzlethelyiség juttatását kérelmezte.1769 Több felvidéki család a juttatott ház leromlott állapotát 

kifogásolta (repedt falazat, hiányos tetőzet, rossz nyílászárók), ezért Benkó főfelügyelő a 

javításra szoruló ingatlanok nyilvántartásba vételére és javíttatására szólította fel a 

telepfelügyelőket.1770  

A Csehszlovákiából áttelepített magyar családok zöme a paraszti rétegből került ki, 

akik ingóságaik és – amennyiben volt – gazdasági és háztartási felszereléseik, jószágaik igen 

jelentős részét magukkal hozhatták. Voltak közöttük jómódú, gazdag földművesek is,1771 akik 

szülőföldjükön mind a gazdálkodás, mind a polgárosodás magasabb szintjén álltak, és 

akiknek a kényszerű áttelepülés, a maximálisan 15 kh. földbirtok-juttatás komoly visszalépést 

jelentett. A jó minőségű, síkvidéki földeken való gazdálkodáshoz szokott felvidéki 

földműveseknek kezdetben komoly problémát okoztak a Völgységre jellemző domborzati 

                                                 
1768 „A mai napig teljesen eldöntetlen kérdés, hogy milyen nagyságú földbirtokot juttatnak és hogy hol juttatják 
ezt a betelepített családoknak. (…) Égető kérdés a vetőmag is. Eddig teljesen tájékozatlanok vagyunk, hogy 
milyen feltételek mellett jutunk hozzá vetőmaghoz. (…) A gazdasági felszerelés elosztását sem intézte még el 
senki. (…) Az állatok elosztásánál a helyi hatóságok (UFOSz) a helybeli székely telepesek javára osztották szét 
az állatokat, pedig még nagyon sok felvidéki gazda igényét nem elégítették ki egyáltalán. A sertések elosztásánál 
volt a legtöbb baj (…). Általános panasz az, hogy teljesen tájékozatlanok vagyunk mindenféle kiosztásnál, amit 
az UFOSz hajt végre, mert ennek elosztó bizottságában mind székely telepesek vannak, úgyhogy egyelőre tőlük 
függ, hogy jut-e nekünk is valami, vagy sem”. TMÖL XXIV.11. ÁTF iratai. 3. d. Kiemelések az eredeti 
dokumentum szerint. 
1769 A Kormánybiztosság ekkora egyébként már megszűnt, funkcióit a Megyei Földhivatal vette át. Ezért a fenti 
kérelmet lásd TMÖL XXIV.201. TMFH iratai. 131. d. 
1770 TMÖL XVII.512. KFB iratai. 2. d. 
1771 Ezek gyakran magukkal hozták cséplő- és aratógépeiket, traktoraikat stb. is. „Ha a földjét és a házát nem is, 
de volt, aki egy egész szerelvényben hozott magával mindent” – emlékszik vissza Jenei József. Ez egyrészt 
csodálkozást keltett a helyi lakosság korében, másrészt még jobban felerősítette a szlovákiai magyarok 
áttelepítése, illetve a magyarországi németek 50-100 kg-os csomagokkal történő előzetése közötti kontrasztot. 
Mindazonáltal a felvidéki gazdák zöme a közép-, illetve szegényparaszti réteghez tartozott. László 2005. 140. 
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viszonyok, és csak nehezen alkalmazkodtak a számukra merőben szokatlan sajátos helyi 

termelési körülményekhez.1772  

A helyben felvidékieknek nevezett, magas szintű termelési ismereteiket és 

mezőgazdasági kultúrájukat magukkal hozó csehszlovákiai magyarok szorgalmát, kitartását, 

megmaradni–megkapaszkodni akarását – a székelyekkel és más telepesekkel ellentétben – az 

itt élő őslakos németek is elismerték.1773 Nyilvánvalóan ez a magyarázata annak, hogy a 

felvidékiek könnyebben és hamarabb megtalálták a közös hangot a helybéli „svábsággal,” 

mint a székelyekkel és a többi telepessel. Az is szerepet játszhatott ebben, hogy a 

csehszlovákiak magyarok és mind a bonyhádi németek sorsában sok volt a közös vonás, a 

kapcsolódási pont. Az önállóan gazdálkodó földműves lét, a birtokos paraszti életmód 

hagyománya, továbbá a szülőföld, a családi ház, a saját ingatlan- és birtokállomány 

elveszítésének, a kitaszítottság, az elűzetés, a biztonságot nyújtó faluközösség, a rokoni–

családi kapcsolatok felbomlásának, illetve a szétszóródás1774 tragikus és traumatikus élménye 

voltak azok a tapasztalatok, amelyek egy sajátságos szolidaritás kialakulását eredményezték a 

két csoport között.1775 

Sajátos módon viszonyult az áttelepített csehszlovákiai magyarokhoz a belpolitikai 

események dinamikáját egyre inkább meghatározó Kommunista Párt (MKP). A párt megyei 

titkárának az MKP Központi Vezetősége (KV) számára készített rendszeres havi jelentései 

közül az 1947 májusára vonatkozó tett említést első ízben a Tolna megyébe, köztük a 

Bonyhádra érkezett felvidékiekről. Ebben a megyei titkár leírta, hogy a helyzet jelenleg 

teljesen kiismerhetetlen. A Csehszlovákiából áttelepített magyarok ugyanis otthon főleg 

jómódú gazdálkodók voltak, akik sok esetben elégedetlenek a helyben kapott juttatással. 

Politikailag teljeseb indifferensnek mutatkoznak. Félő ugyanakkor, hogy ellentét alakul ki a 

telepesek és a felvidékiek között, mert az előbbiek között igen sok a szegény, akik emiatt nem 
                                                 
1772 „Ők a síkvidékről származtak, nagyon nehezen szokták meg a dombokat. Mesélte is a Szabó bácsi, hogy 
amikor idekerültek, csodálkoztak, hogy hogyan lehet ezeken a dombokon gazdálkodni. Aztán csakhamar 
rájöttek”. Krähling Dániel visszaemlékezése. „Az emberek kétségbe voltak esve a dunántúli dombokat látva. 
Ilyen dimbes-dombos terepen hogyan lehet mezőgazdasági munkát végezni?” – erősíti meg az előző véleményt 
egy felvidéki gazda. Dióssy János visszaemlékezése. Közli László 2005. 137. 
1773 „Ezek jó módú parasztcsaládok voltak, jobb módúak voltak, mint az itteniek, ezért többen hoztak komoly 
gazdasági felszerelést. Nálunk, sváboknál fejlettebb mezőgazdasági kultúrával rendelkező emberek voltak, 
értettek hozzá, tudtak gazdálkodni”. Jenei József visszaemlékezése.  
1774 Egy-egy magyarországi faluba átlagosan 10-15 egy helyről származó felvidéki családot telepítettek, sok 
faluközösség tagjai sokszor 8-10, egymástól távol fekvő községekben szóródtak szét. László 2005. 144-149. A 
pontos községi statisztikákat lásd uo. 305-326. 
1775 „A felvidékiek a svábokkal könnyebben megtalálták a hangot, mert ők onnét el lettek űzve, ezért át tudták 
érezni azt, amit a székelyek nem”. Jenei József visszaemlékezése. „A Kisalföld sík vidék, de a dunántúli dombok 
között is gyökeret tudtak verni a felvidékiek. Megállták a helyüket mindenütt. A németekkel igen hamar közös 
nevezőre jöttek – összefogtak” – jegyezte fel a Historia Domusban a szintén felvidéki származású Jónás János 
bonyhádi apátplébános. A felvidékiek dél-dunántúli gazdasági, társadalmi és kulturális integrációjának részletes 
elemzését adja László 2005. 127-162. 
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leplezett irigységgel és ellenszenvvel tekintenek a Csehszlovákiából áttelepített módosabb 

parasztgazdákra.1776  

Júniusban még mindig úgy jellemezte a megyei párttitkár a felvidékieket, mint akik 

bizalmatlanok és tartózkodóak. Mint írta, az MKP mindent megtesz annak érdekében, hogy a 

„jobb érzésűeket” megnyerje, ennek azonban jelenleg semmilyen látható eredménye 

nincsen.1777 Az MKP félelmei a telepesek és a felvidékiek között feszülő ellentét valódi 

konfliktussá eszkalálódásával kapcsolatban a nyár végére kezdtek mindinkább beigazolódni. 

A párttitkár augusztusban azt jelentette, hogy „a csehszlovákiai magyarok betelepítését a 

hazai magyarok ellenszenvvel nézik”. A párttitkár a feszültség generálásában a telepítő 

szerveket (MÁK, MFH) is felelőssé tette, mert azok igyekezetek a felvidékiek számára „a 

legszebb házakat és maximális mennyiségű földet biztosítani. Ez a hazai telepesekben 

mondhatnám jogos irigységet vált ki és egyáltalán nem szolgálja a régi telepesek és a 

csehszlovákiai magyar telepesek összebékülésének ügyét”.1778  

Miután az MKP a felvidéki magyarok körében – azok szociokulturális és 

szocioökonómiai háttere miatt – minden próbálkozása ellenére sem tudott népszerűségre szert 

tenni, legfőbb helyi bázisát, a belső telepeseket és az ő ügyüket felkarolva, egyértelműen a 

Csehszlovákiából érkezettekkel szemben foglalt állást. Az MKP 1947 őszére már nyíltan 

támadta a felvidékieket, valamint az őket telepítő szerveket is. A megyei párttitkár 

szeptemberi jelentésében – melynek fogalomkészlete már-már a néhány évvel később 

kiépített pártállami diktatúra sötét világát vetítette előre – már meglehetősen kemény hangot 

ütött meg velük szemben.1779 Nem volt véletlen tehát, hogy az MKP arra a következtetésre 

jutott, hogy az 1947. augusztus 31-ei országgyűlési választásokban való részvételből lehetőleg 

ki kell zárni az áttelepített csehszlovákiai magyarokat.1780 

                                                 
1776 „A csehszlovákiai magyaroknak megyénkbe való telepítés új feladatot ró a pártunkra. Pillanatnyilag 
kiismerhetetlen a helyzet. Az áttelepítettek jó része jómódú gazdálkodó, akiknek sok esetben nem volt megfelelő 
az a ház, amit juttattak számukra. Jórészük politikailag indifferensnek mondható és nagyfokú bizonytalanság van 
bennük a jövőjüket illetően. Nekünk számítani kell a régi telepesek, valamint a csehszlovákiai magyarok 
esetleges ellentétével is, amennyiben a régi telepesek jelentékeny része pillanatnyilag igen ínséges állapotban 
van és így bizonyos fokú ellenszenv nyilvánulhat meg a jobb módú csehszlovákiai magyar telepesek ellen. Olyan 
híresztelések is vannak, hogy csak a fasiszták és a gazdagok jöttek el Csehszlovákiából. A helyzet tehát nagyon 
bonyolult (…)” – állt a szó szerint a helyzetjelentésben. TMÖL XXXIII.219. Magyar Kommunista Párt Tolna 
Megyei Bizottságának (a továbbiakban: MKP TMB) iratai. Jelentés 1947. május hóról. 
1777 TMÖL XXXIII.219. MKP TMB iratai. Jelentés 1947. június hóról. 
1778 Uo. Jelentés 1947. augusztus hóról. 
1779 A „Földhivatal a telepítés során különleges elbánásban részesíti a felvidéki idegen módos gazdákat. (…) 
Nem lehet célunk, hogy a felvidéki kitelepített kulákokat és módos gazdákat itt az új telephelyükön rövid időn 
belül a község kapitalistáivá fejlesszük” – szólt az 1947 szeptemberi jelentés, amelyben jól érzékelhető a rövid 
idő alatt végbement hangnemváltás. Uo. Jelentés 1947. szeptember hóról.  
1780 Zielbauer 1990. 113-114. 
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Az első felvidéki magyar családok Bonyhádra történő érkezéséig, 1947. május–június 

fordulójáig Bonyhádon a 411 igénybe vett lakóingatlanba összesen 411 (283 földműves, 45 

iparos, 6 kereskedő, 46 munkás és 31 egyéb) telepes családot telepítettek be. Ezek közül a 

felülvizsgálat során összesen 73 (22 földműves, 28 iparos, 17 munkás és 6 egyéb) telepes 

családot mozdítottak ki. A már kitelepített német lakosoktól 2.800 kat. hold nagyságú 

mezőgazdaságilag művelhető terület maradt vissza, amelyből 2.720 kh-t már felhasználtak a 

telepítési akció céljaira. Így 80 hold állt még rendelkezésre, ezért Mikó szerint (fejenként 13-

14 kh. juttatandó földterülettel számolva) még 6 telepes család elhelyezésére volt elegendő 

hely a nagyközségben.1781 Bár telepesek ellátottsága, élelmezése a telepfelügyelő szerint 

összességében kielégítő volt, éppen Mikó egyik korábbi jelentéséből tudjuk, hogy az 1947-es 

gazdasági év sem ígérkezett éppenséggel könnyűnek – leginkább az előző esztendő (már 

részletesen bemutatott) problémái miatt.1782 

A domináns elem Bonyhádon továbbra is a legnagyobb létszámú telepes csoport, a 

bukovinai székelység volt. A telepesek között – az ismert okok miatt – a Parasztpárt (NPP) és 

az MKP rendelkezett a legnagyobb támogatottsággal. Ez utóbbi az 1947 elején életre hívott 

szervezet – az 1947. február 1-jével központilag feloszlatott földigénylő bizottságoknak 

(KFB) mintegy helyébe lépő –, az Újbirtokosok és Földhözjuttatottak Országos Szövetsége 

(UFOSZ) révén igyekezett a földművelő újgazdák körében is minél nagyobb támogatottságra 

szert tenni.1783 A telepesek erődemonstrációja volt az 1947. június 15-én megtartott bonyhádi 

                                                 
1781 TMÖL XXIV.11. ÁTF iratai. 3. d. Mikó Balázs telepfelügyelő 1947. májusi és júniusi adatszolgáltatása a 
Tolnavármegyei Földhivatal (MFH) részére. Érdekes, hogy Mikó e jelentésében – a decemberi 2.157-el szemben 
– már csak 2.006 főben (ám továbbra is 534 családban) adta meg az 1946-ban Bonyhádról kitelepített németek 
számát. Lehetséges, hogy a nagyobb helyismeret birtokában reálisan felmérte, hogy nem mindenkit űztek el azok 
közül, akik szerepeltek a kitelepítési listán? 
1782 „Telepesek gazdasági viszonyai: - tekintettel azon körülményre, hogy a telepítés az aratás idejére esett, így a 
termény betakarítás igen sok kívánnivalót hagyott maga után. Ennek következtében úgy a személyi ellátottság, 
mind abrak takarmány tekintetében hiányok vannak. Kereseti lehetőség minimális, minek következtében a népes 
családok különböző anyagi nélkülözéseknek vannak kitéve (ruha, tüzelőanyag). (…) az őszi vetések állása 90%-
ban jónak mondható, csak a nagyon későn elvetett búzákban tett kárt a száraz fagy. Az őszi mélyszántások 75%-
ában foganatosítottak (…). Az állatok általános kondíciója közepesnek mondható (…)” – jelentette Mikó Balázs 
1947. február 6-án Benkó Béla telepítési főfelügyelőnek. TMÖL XVII.512. KFB iratai. 2. d. Azt a tényt, hogy 
maga a telepfelügyelő sem állt mindig a helyzet magaslatán, mi sem bizonyítja jobban Benkó 1947. április 3-án 
kelt „bizalmas” jelzésű, dorgáló hangvételű levelénél. Lásd uo. 
1783 Az MKP 1947. január 5-ei Bonyhádon megtartott járási választmányi gyűlésén „Balogh elvtárs” megyei 
propagandavezető hangsúlyozta a helyi UFOSZ szervezetek mihamarabbi megalakításának szükségességét és 
kiemelte azok szerepének fontosságát. Alapvetőnek tartotta, hogy az „elnök lehetőleg a mi emberünk legyen”. 
TMÖL XXXIII. 225. MKP VJT iratai. A járási választmányi gyűlés jegyzőkönyve, 1947. január 5. A KFB és az 
UFOSZ között meglévő – elsősorban nem is szervezeti, hanem személyi – kontinuitást bizonyítja Dr. Gulyás 
Andor, a Tolnavármegyei Földbirtokrendező Tanács elnökének 1947 januárjában a megyében működő KFB-
khez eljuttatott körlevele, amelyben felszólította a feloszlatandó földigénylő bizottságokat, hogy küldjék el 
megbízottjaikat a 1947. január 12-én sorra kerülő megyei UFOSZ küldöttgyűlésre. Amint Dr. Gulyás azt 
levelében kiemelte, ez azért nagyon fontos, mert az UFOSZ lesz „az újgazdák egyetlen érdekvédelmi” 
szervezete, amely gondoskodik arról, hogy „biztosítva legyen a földhözjuttatottak minden jogos igényének 
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„telepes kongresszus”. Ezen az eseményen – amennyiben hinni lehet a korabeli 

sajtóbeszámolónak – mintegy 6.000, Baranya, Tolna, Somogy és Bács-Bodrog megyékben 

letelepített alföldi, bukovinai, erdélyi és felvidéki származású újgazda vett részt. A 

rendezvény főszereplői pedig az NPP prominens személyiségei voltak, mint például Erdei 

Ferenc, Veres Péter, Illyés Gyula és Czéh József parasztpárti nemzetgyűlési képviselő.1784  

Bonyhádon az 1946 júniusában végrehajtott nagymértékű, mintegy 2.000 főt érintő 

kitelepítés ellenére, még meglehetősen nagyszámú, 1–2.000 fős német lakosság élt – teljesen 

bizonytalan helyzetben. Mivel az 1947 májusától nagy tömegben Tolna megyébe érkező 

csehszlovákiai magyarok elhelyezésében a nagyközségnek is részt kellett vállalnia, 

Bonyhádon viszont már csak rendkívül szűkös mértékben állt rendelkezésre szabad telephely, 

csakhamar világossá vált, hogy a felvidékiek nagyobb tömegben való betelepítése – hiszen a 

telepes újgazdák tömeges mértékű kimozdításában a mérvadó körök ellenérdekeltek voltak –, 

csupán a még megmaradt helyi „svábságot” érintő restrikciós intézkedések árán lesz 

keresztülvihető. Mivel az Egyesült Államok 1946 novembere óta nem fogadott több, 

Magyarországról elűzött németeket szállító szerelvényt Németország általa megszállt 

övezetébe, a kitelepítés, mint opció egyelőre nem jöhetett szóba.1785 Átmeneti megoldásként 

egyelőre a potenciálisan kitelepítésre kötelezhető németek összeköltöztetése tűnt 

kézenfekvőnek, amelyre az 1947. április 4-én kihirdetett 4.300/1947. M. E. sz. rendelet 

teremtett lehetőséget, amelyről címlapon adott tájékoztatást a megyei sajtó.1786  

                                                                                                                                                         
kielégítése”. A körlevelet lásd TMÖL XVII.512. KFB iratai. 2. d. A szóban forgó megyei UFOSZ 
kongresszusról többször cikkezett a Tolnamgyei Néplap 1947. január 4-ei, 11-ei és 18-ai száma.  
1784 Tolnamgyei Néplap 1947. június 18. A kongresszuson az egyik majosi székely gazda azt vetette fel, hogy 
szerinte „a telepes elnevezés helytelen. Tulajdonképpen a svábok a telepesek és ezen a földön a magyarság az 
őslakó”. 
1785 Ez elsősorban nem Bonyhádon, hanem a Völgységi járás azon községeiben okozott hatalmas feszültséget, 
ahol 1946 nyarán kitelepítésekre már nem kerül(hetet)t sor. A járás 28 községéből 1947. május 1-jéig csupán 
nyolcból űzték el a németeket. A többi húszban napirendben voltak a – általában összetelepített – német 
őslakosság és a telepes újgazdák közötti konfliktusok. Az 1947. május 1-jei állapotot tükröző, a Megyei 
Földhivatal által készített telepítési statisztikát lásd TMÖL XXIV.11. ÁTF iratai. 3. d. Más problémák is 
jelentkeztek: „A svábkérdés súlyossága a megyében állandóan fokozódik. Most már nem csak az a baj, hogy a 
rátelepítésből következően ellentétek voltak és vannak a sváb és telepes között, hanem egész komoly gazdasági 
bajokat is eredményez a megoldatlan svábkérdés. Mind gyakrabbá válik ugyanis telepes párttagjaink részéről az 
az általános panasz, hogy a svábok akadályozzák a mezőgazdasági munkájukat, lekaszálják a rétjeiket és ami a 
legsúlyosabb a kitelepítés alól megszökő svábok elözönlik a megye községeit, és a mezőgazdasági munkásoknak 
óriási konkurenciát csinálnak azzal, hogy fele napszámért mennek el a kulák vagy jómódú parasztokhoz 
dolgozni. (…) A svábság az utóbbi időben felbátorodott. Úgy érzik, hogy kitelepítésükre egyáltalán nem fog sor 
kerülni. Igen bíznak az amerikaiakban. Sajnos a Kisgazdapárt és a Szociáldemokrata Párt nagyon sok helyen 
politikai támogatást nyújt a sváboknak, ami még csak növeli szemtelenségüket” – hangzott az MKP megyei 
tikárának 1947 májusára vonatkozó helyzetértékelése. TMÖL XXXIII.219. MKP TMB iratai. Jelentés 1947. 
május hóról. 
1786 „Kormányrendelet a svábok összetelepítéséről.” Tolnamegyei Néplap, 1947. április 10. 
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Májusban a Belügyminisztérium figyelmeztette Tolna vármegye alispánját, az alispán 

pedig a községi elöljáróságokat a fenti rendelet szigorú betartására, illetve végrehajtására.1787 

1947. július 5-én a Megyei Földhivatal (MFH) hívta fel Mikó Balázs telepfelügyelő figyelmét 

a szóban forgó jogszabály értelmében az összeköltöztetett német tulajdonosoktól az állam 

tulajdonába került, de a felvidékiek számára még nem juttatott földeken zajló munkálatok 

(aratás, betakarítás stb.) fokozott ellenőrzésére.1788 Az összeköltöztetésekből adódó 

problémára azonban csak az érintett német lakosság elszállítása, vagyis az elűzetések 

folytatása hozhatott végleges megoldást.1789 Erre 1947. augusztus 19-étől nyílt ismét 

lehetőség, miután a Szovjetunió egy hónappal korábban hozzájárult ahhoz, hogy 

Magyarország 50.000 németet telepítsen ki Németországnak az általa megszállt zónájába.1790 

Tolna megyében szinte azonnal folytatódtak az elűzetések; 1947. augusztus 21-én 

Bátaszékről már ki is gördült egy kitelepítetteket szállító szerelvény.1791 Bonyhádon a 

kitelepítés második hullámának előkészítése már jóval annak végrehajtása előtt 

megkezdődött. A listákat 1947 februárjában elkezdték összeállítani, hiszen az áprilisban 

foganatosított összeköltöztetéseket is már azok alapján hajtották végre. Ekkor vették például a 

kitelepítendők névjegyzékébe Vető Jakabot, Ringlauf Jánost, Schrodt Jánost, Henevald Jánost 

és Märcz Fülöpöt, akiket viszont Bonyhádi Nemzeti Bizottság (NB) 1947. február 28-án 

mentesítésre (a listáról való törlésre) és vagyonuk meghagyásra javasolt. Őket egy újabb 

kitelepítési bizottság vetette fel az elűzendők listájára, annak ellenére, hogy az 1946-os 

kitelepítés során „a politikai rendőrség nevezettek múltját kivizsgálta és annak tisztázása után 

mentesíttettek a kitelepítés alól. (…) Volksbundnak, vagy más fasiszta szervezetnek tagjai, 

vagy támogatói nem voltak. Nevezettek németellenes beállítottsága községünkben közismert, 

ezen nézetük miatt a múltban több kellemetlenségük volt. Nevezettek magyar nemzetiségűek” – 

                                                 
1787 TMÖL XVII.512. KFB iratai. 2. d. 
1788 Uo. 
1789 Nem véletlenül hívta fel az MKP Központi Vezetősége (KV) a párt Tolna Megyei Bizottságát 1947. július 
19-én arra, hogy a „völgységi járásban és a rátelepített községekben a pártszervezetek állítsák központi 
követelésként a svábok kitelepítésének kérdését. Mindenütt követelni kell, népgyűléseken, stb., hogy a svábok 
kitelepítését haladéktalanul kezdjék meg és folytassák”. TMÖL XXXIII.219. MKP TMB iratai. KV utasítás, 
1947. július 19. Ennek tükrében nem meglepő, hogy a megye párttitkár a KV-nek írt jelentésében azt írta, hogy a 
„sváb kitelepítéssel kapcsolatban elterjesztették azt a hírt, hogy a kitelepítés mögött a Kommunista Párt áll, de 
az SZDP megvédi a svábokat”. Mint azt fentebb láttuk, a „híresztelésnek” volt némi alapja. TMÖL XXXIII.219. 
MKP TMB iratai. Jelentés 1947. július hóról. 
1790 A hírről „Megindult a sváb kitelepítés – a hónap végéig 10.000 sváb hagyja el az országot” címmel 1947. 
augusztus 23-ai számában tudósított a Tolnamegyei Néplap. 
1791 Uo. 
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szólt az NB igazolása, amelyet valamennyi Bonyhádon működő politikai párt (FKGP, MKP, 

NPP, PDP, SZDP) is támogatott.1792  

Az SZDP bonyhádi szervezete 1947. május 25-ei ülésén mindent elkövetett, hogy 

mentesítse a kitelepítésre szánt tagjait. „Támadta a kommunista pártot, amely szerinte 

mentesítette volksbundista tagjait, de amikor konkrét neveket kellett volna mondani, az SZDP 

visszavonult”.1793 Az újabb kitelepítés ügyét az NB 1947. augusztus 5-ei ülésén tárgyalta.1794 

Ekkor már a végrehajtás olyan konkrét lépeseiről volt szó, mint például a névjegyzékek 

kifüggesztése. A mentesítés kérdésében Lékay Rezső a Hűségmozgalom tagjainak, Csima 

József a „kis egzisztenciák” védelmét javasolta. Az NB megkísérelte a névjegyzékben 

szereplők egyénenkénti elbírálását, „azonban már az első neveknél olyan nagy nehézségekbe 

ütközött, hogy a további munka kilátástalannak látszott”. A pártok közötti érdekellentétek 

olyannyira áthidalhatatlannak bizonyultak, hogy az ülésen nem lehetett döntést hozni a 

mentesítendők körének meghatározásában. Az NB ezért – kompromisszumos megoldásként – 

azzal a kéréssel fordult a kitelepítést végző hatósághoz, hogy a bonyhádi németek kitelepítése 

során a mentesítő bizottság munkájában a Nemzeti Függetlenségi Frontba tömörült pártok 

egy-egy képviselője is részt vehessen.1795 Az Áttelepítési I. Oszlop II. Mentesítő 

Bizottságának 1945. augusztus 8-án kelt lakonikus válasza azonban egyértelmű volt és 

elutasító: „a Mentesítő Bizottság tárgyalása teljesen és szigorúan hivatali jellegű. Részt azon 

senki nem vehet”.1796  

A kitelepítési listára kerültek egyik mentsvára az volt, ha bányamunkára jelentkeztek. 

A mentesítéseknek e sajátságos formáját az MKP már 1946-ban gyakorolta,1797 1947 

folyamán pedig még inkább kiterjesztette azt. Az MKP többszörösen is profitált ezen 

akcióból: egyszerre tűntethette fel magát az itthon maradni és dolgozni akaró „svábok” 

megmentője szerepében, ezáltal növelve támogatottságát a magyarországi németek körében. 
                                                 
1792 TMÖL XVII.2. BNB iratai. 1. d., TMÖL XXIV.201. TMFH iratai. 34. mappa. A kérelmet a 
Belügyminisztériumba és az Országos Földbirtokrendező Tanácshoz terjesztették fel. 
1793 Fehér 1988. 142. 
1794 TMÖL XVII.2. BNB iratai. 1. d. Jegyzőkönyv, 1947. augusztus 5. 
1795 TMÖL XVII.2. BNB iratai. 1. d. 
1796 Uo. 
1797 Lásd Bárd Flórián visszaemlékezése. TMÖL XXXV.1.d. MSZMP TMB iratai. Gy./B/43. „Azok a németek, 
akiket házaikból korábban kitelepítettek és most itt bányában dolgoznak, visszamaradhatnak, a házaikat 
lehetőleg visszakapják. (…) Azok a németek, akik kötelezik magukat, hogy 10 éven keresztül bányában 
dolgoznak, mentesíttetnek a kitelepítés alól, de csak akkor, ha nem voltak Volksbundisták, vagy SS-nek tagjai, és 
birtokuk a 10 holdnál kevesebb” – szólt az MKP Dél-Dunántúli Területi Bizottságának 1946. június 26-án kelt 
utasítása. TMÖL XXXIII.219. MKP TMB iratai. Kitelepítések 1946. Néhány nappal később, 1946. július 8-án 
pedig az MKP KV utasította a párt Völgységi Járási Titkárságát arra, hogy Nagymányok, Kismányok és Váralja 
pártszervezetei „bányászvonalon (…) a paraszti rétegek felé vegyék fel munkájuk irányát”. TMÖL XXXIII. 225. 
MKP VJT iratai. KV utasítás, 1946. július 8. „A sváb bányászokat nem telepítik ki” – adta hírül az Új Dunántúl 
már 1946. március 15-én. A lap 1946. május 11-ei számában pedig azt ismertette, hogy „Mely volksbundista 
bányászok mentesülhetnek a kitelepítés alól”. 
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Másrészt meggyorsította a legfőképpen általa szorgalmazott radikális társadalmi átalakulást 

(mobilizációt), a birtokos parasztság rovására erősítve a „munkásosztályt”. Harmadrészt 

sikerült neki egy stratégiailag fontos nemzetgazdasági ágazat, jelesül a bányászat munkaerő-

ellátását – a hangyaszorgalmú „sváb” munkásokkal – hosszú távon is biztosítani, ami igen 

fontos fegyvertény volt a „széncsata” korában.1798 Így kapott például a bányásznak jelentkező 

Németh Gyula, bonyhádi szobafestő-segéd 1947. augusztus 16-án az NB-től igazolást arról, 

hogy „politikailag megbízható”.1799 A többi párt emiatt Tolna megyében a Kommunista Pártot 

tartotta a „legnagyobb svábmentőnek”.1800  

Azonban nem csak a politikai pártok próbálkoztak meg bizonyos német származású 

bonyhádi személyek mentesítésével. Sajátos és talán a korban is egyedülálló kérelmet 

juttattak el a mentesítő bizottsághoz 1947. augusztus 26-án. Ebben 17 bukovinai székely 

telepes (!) kérelmezte Ritter Péter hentes-mészáros mester és családjának a kitelepítés alól 

történő mentesítését, tekintettel arra, hogy „ő volt az, aki hitelbe adott mindenféle ennivalót 

(…) az üzletéből a nélkül, hogy ezért valamiféle írást kért volna tőlünk. Az itt létünk alatt 

minden esetben bebizonyította a Magyar (sic!) telepesekhez való hűségét”.1801 Kérelmük 

azonban nem talált megértésre a kitelepítő hatóságok részéről, így a vélhetően nemes 

szándékok által vezérelt próbálkozás nem érte el a célját, ugyanis Ritter Péter és felesége, 

valamint 3 gyermekük nem kapták meg a kért mentesítést. Elűzni azonban így sem sikerült 

őket, mert megszöktek a kitelepítést végrehajtó hatóságok elől.1802 

Az 1947 augusztusában Tolna megyében és a Völgységi járásban újrainduló 

kitelepítési akció egyáltalán nem zajlott simán. Az MKP megyei titkára súlyos, az új 

lendületet vett elűzetésekkel összefüggésben keletkező problémákról számolt be feletteseinek. 

A jelentés szerint a németek tömegesen szöktek meg a végrehajtó hatóságok elől, amelyek 

munkája viszont – különösen, ami kitelepítendők vagyonleltárainak elkészítését illeti – 

                                                 
1798 Az Új Dunántúl 1946. április 22-ei száma ismertette a széncsata április 18-ai eredményét. Az aznapi 159 
vagon szén kitermeléséhez jelentősen hozzájárultak a Vasasi kerület 6. elővájári csapatának „rohammunkás 
bányász” tagjai: Bliesz Henrik, Bódis József, Gungl József, Schwán József és Krémer János. A nevek alapján 
feltélezhető, hogy az öt vájárból legalábbis négy német származású volt. 
1799 TMÖL XVII.2. BNB iratai. 1. d. 
1800 László 2006. 87-88. Az MKP egyébként már 1946 végétől megpróbált nyitni a németség felé. „Az ittmaradó 
svábokkal igyekszünk megértetni, hogy a Kommunista Párt nem ellensége a becsületes, dolgozó sváboknak. 
Egyes svábok mellett a mentesítés kérdésében mi is kiállunk. Így pl. Bátaszéken cca. 35 építőmunkás lesz 
mentesítve általunk. [vö. Bárd Flórián visszaemlékezése] A svábok megnyerése számunkra valószínűleg 
hosszabb idő kérdése lesz” – írta a megyei párttitkár. TMÖL XXXIII.219. MKP TMB iratai. Jelentés 1946. 
november hóról. Az MKP politikájának e sajátos kettőségét erősíti meg Somi Benjámin is, aki ekkoriban a párt 
Völgységi járási titkáraként tevékenykedett: „problémát jelentette az itt élő németajkúak bizalmatlanságának 
leküzdése. Egyik oldalról nálunk találtak menedéket a telepesek, akiknek védelmét úgy kellett képviselnünk, hogy 
közben ne taszítsuk el magunktól az itt élő sváb lakosságot”. TMÖL XXXV.1.d. MSZMP TMB iratai. Gy./B/48. 
1801 TMÖL XVII.512. KFB iratai. 5. d.  
1802 TMÖL XXIV.11. ÁTF iratai. 7. mappa. 
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szintén bőven hagyott kívánnivalót maga után. Az újabb elűzetések hatására a telepesek 

körében valóságos „igénylési láz” tört ki,1803 hiszen a németek által visszahagyott 

ingatlanokból, ingóságokból, állatállományból stb. szinte mindenki részesedni akart. Mindez 

együttvéve komoly gazdasági problémákat és nagyarányú vagyonpusztulást, értékvesztést 

okozott a megyében.1804  

A németek elűzetésének újabb hullámát kísérő jelenségek részben Bonyhádon is 

tapasztalhatók voltak. Az újabb népességcsere ismét alaposan felforgatta a nagyközség – 

konszolidáltnak addig sem nevezhető – viszonyait. „A kitelepítés lázában ég újra a járás” – 

írta jelentésében az MKP völgységi titkára, aki a megyei pártitkárhoz hasonlóan áldatlan 

állapotokról számolt be a feletteseinek.1805 E szerint Bonyhádon és környékén is tapasztalható 

volt, hogy az elűzetés által érintett németek illegálisan értékesítik a zár alá vett értékeiket, 

elsősorban a jószágaikat és a már betakarított terményt. Jellemző volt továbbá, hogy a ki- és 

betelepítő hatóságok nem hangolták össze a telepítő munkát. Emiatt általános jelenséggé vált 

a szabadrablás, vagyis szisztematikusan kifosztották azokat a házakat, melyek korábbi német 

tulajdonosait már elűzték, de az új felvidéki birtokost még nem telepítették be oda. Erre 

egyébként a szánt szándékkal hiányosan felvett vagyonleltárak – mivel így nem volt 

dokumentálható a hiány és nem volt bizonyítható a lopás ténye – szinte tálcán kínálták a 

                                                 
1803 Pars pro toto: Fogarasi Albert bonyhádi telepes 1947. augusztus 22-én, a németek elszállítását követő napon 
benyújtotta házcsere iránti kérelmét a Megyei Földhivatalhoz (MFH). Mikó Balázs telepfelügyelő a kérelmet 
nem tartotta indokoltnak, így annak jóváhagyását nem javasolta az MFH-nak. TMÖL XVII.512. KFB iratai. 2. d. 
Maga az MKP völgységi járási titkára is úgy minősítette az „igénylési és cserélési lázban” égő telepesek 
magtartását, hogy azok bizonyos esetekben jogosak, „mivel sok telepes ideiglenes juttatásban van (…), de 
nagyobb részt ez az úgynevezett igénylési láz indoktalan a telepesek részéről”. TMÖL XXXIII.219. MKP TMB 
iratai. Az MKP Völgységi járási titkárának jelentése az 1947. augusztus 12-étől szeptember 3-ig terjedő 
időszakról 
1804 „A sváb kitelepítés megindulásával óriási zűrzavar keletkezett. Részben azért, mert a svábok egy része a 
kitelepítés elől megszökik, és a környező erdőségekben és hegyekben bujkál, sokszor felásva a krumplit vagy 
leszedve és megdézsmálva a szőlőket – ami jelentékeny anyagi veszteséget okoz a tulajdonosoknak – részben 
azért, mert a telepesek között valóságos cserélési és igénylési láz tört ki. Mindenki házat akar cserélni, sváb 
bútort, vagy sváb vagyont akar szerezni. A könnyen szerzés lehetősége igen csábítóan hat és ezt megkönnyíti az a 
körülmény, hogy sok helyen felelőtlen könnyelműséggel veszik fel a leltárakat, s így nagyon sok vagyon vész 
kárba. De ezen a túl az állatállomány is veszélyeztetve van bizonyos mértékig. Személyesen tapasztaltam az egyik 
pusztán, hogy sváboktól elszedett szarvasmarhák és növendékállatok több mint 4 napon keresztül gazdátlanul 
hagyva étlen-szomjan voltak összegyűjtve. Néhány jószág a gyengeségtől már alig tudott felállni. Úgy gondolom, 
hogy ez a felelőtlenség nemzetgazdasági szempontból óriási kárt okozhat és szükségesnek tartok valamilyen 
generális intézkedést, illetve rendszabályt foganatosítani a nemzeti vagyon pusztításának megakadályozására” – 
írta jelentésében az MKP megyei titkára. TMÖL XXXIII.219. MKP TMB iratai. Jelentés 1947. augusztus hóról. 
1805 „Most, hogy az anyanyelves svábot is kitelepítik (…), a még ki nem vitt, de kitelepítésre kötelezett svábok, 
vagyonuk mozgatható részét, főként állatállományukat és most betakarított terményeiket feketén értékesítik. Ezt a 
folyamatot megakadályozni lehetetlen. A már kitelepített svábok helyét 3 hétre rá telepítik be. Felelőtlen 
leltárakat vesznek fel az illetékes hatóságok, majd a község telepeseiből házpásztorokat állítanak, kik 
felelősséget nem vállalnak a rájuk bízott épületekért és a hiányos leltár tudatában megindul a rablás. Feltétlenül 
szükségesnek tartom (…), hogy a ki- és betelepítő hatóságok hangolják össze munkaprogramjukat”. TMÖL 
XXXIII.219. MKP TMB iratai. Az MKP Völgységi járási titkárának jelentése az 1947. augusztus 12-étől 
szeptember 3-ig terjedő időszakról. 
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lehetőséget. Gyakran éppen az ingatlanok őrzésével megbízott vagyonőrök voltak a bűntettek 

elkövetői. Éppen az ilyen esetek megelőzése érdekében – ezek szerint ennyi hatása mégiscsak 

volt a jelentésnek – rendelte el az MFH 1947. október 7-én a telepesekből verbuvált 

házpásztorok azonnali elbocsátást és tiltotta meg azok további alkalmazását. A továbbiakban 

a Földalap tulajdonát képező, betelepítetlen házak őrzésére külön rendőrőrsöket hoztak létre. 

Bonyhád a Kakasdon felállított őrs illetékessége alá tartozott.1806  

A Belügyminisztérium I/4. Népgondozó Osztályának 1947. szeptember 25-ei 

kimutatása szerint, Bonyhádról 1947. augusztus 21-én a 101. számú szerelvénnyel 39 

személyt telepítettek át Németország szovjet megszállási övezetébe.1807 Két személyt 

(Schmidt Jánost és nejét) – bár szerepeltek a kitelepítési névjegyzéken – orvosi javaslatra 

visszatartottak.1808 54 fő önhatalmúlag kivonta magát a kitelepítés végrehajtása alól, azáltal, 

hogy ismeretlen helyre távozott, vagyis megszökött. Tehát többen voltak azok, akik 

illegálisan az országban maradtak, mint azok, akiket a magyar hatóságok ténylegesen 

kitelepítettek Németországba. Az elűzetés újabb hullámával, vagyis a 39 fő (kb. 14–15 

család) bonyhádi német kitelepítésével nyílt lehetőség a 20 Deáki községből származó 

felvidéki család betelepítésére 1947. szeptember 2–14. között.1809  

A németek elűzetését, illetve a felvidéki magyarok betelepítését kísérő, illetve követő 

kaotikus időszak gazdasági és morális következményei megint csak súlyosak voltak. A fagy 

és az aszály okozta károk miatt amúgy sem túlságosan bőnek ígérkező termés betakarításában 

az április óta vagyonelkobzással sújtott német lakosság érthető módon nem igen jeleskedett, 

sok telepesek hozzáértése pedig még mindig hagyott kívánnivalót maga után.1810 A rossz 

termés által előidézett gabonahiány miatt a járásban, illetve a megyében elharapódzott a 

spekuláció. A gabonát sok helyen illegálisan csépelték ki és a feketepiacon értékesítették. 

                                                 
1806 TMÖL XVII.512. KFB iratai. 2. d.  
1807 Az 1947-es kitelepítés adatait lásd TMÖL XXIV.11. ÁTF iratai. 7. mappa. 
1808 Azonban az idős, beteg házaspár minden vagyona, kivéve azokat az ingóságokat, melyeket egyébként 
Németországba is magukkal vihettek volna, a magyar állam szállt. 
1809 A csehszlovákiai magyar családokról az MKP Völgységi járási titkára – a megyei párttikár negatív 
véleményével egybecsengően – meglehetős ellenszenvvel nyilatkozott. Erősen helytelenítette, hogy a felvidékiek 
juttatásait – a helybéli telepesek rovására – kiemelten kezelik a telepítő hatóságok, főleg, hogy azok már eleve 
jól felszerelt gazdaparasztként érkeznek a negyközségbe. A betelepítő bizottság, melyet Benkó telepfelügyelő 
[Helyesen: állami telepítési főfelügyelő. A telepfelügyelői posztot ekkor Mikó Balázs töltötte be. – G. G.] vezet, 
mereven ragaszkodik ahhoz, (…) hogy elsősorban a szlovákiaiak lesznek kielégítve. Én ezt helytelenítem, 
mégpedig azért, mert számtalan itt lévő telepes még mindig nincs kielégítve, főként gazdasági felszereléssel és 
állatállománnyal. Továbbá a szlovákiai telepesek nagy átlagban teljes gazdasági felszereléssel rendelkeznek (…) 
mi nem akarunk föltétlen itt is kulák parasztokat tovább nevelni a felvidékiekből, melyek idővel, mivel sokkal 
jobb anyagiak között vannak, mint a községben élő régebbi telepesek (…) ilyen körülmények között majd 
elnyomj[ák] őket”. TMÖL XXXIII.219. MKP TMB iratai. Az MKP Völgységi járási titkárának jelentése az 
1947. augusztus 12-étől szeptember 3-ig terjedő időszakról. 
1810 Nem véletlenül szorgalmazta az újgazdák mezőgazdasági műveltségének emelését a vármegye főispánja már 
a tavasz folyamán. Lásd Tolnamegyei Kis Újság, 1947. március 15. 
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Emellett takarmányhiány is jelentkezett, ami az állatállomány ellátását veszélyeztette. Amint 

arról a Kommunista Párt járási titkára a fentebb ismertetett jelentésében is beszámolt, az 

elűzésre szánt németek sok esetben megpróbálkoztak az elkobzott és zár alá vett 

vagyontárgyaik áruba bocsátásával, ami által ismét virágzásnak indult a 

feketekereskedelem.1811  

A gazdasági problémák miatt a Bonyhádi Nemzeti Bizottság 1947. november 25-én 

felhívással fordult a járás gazdatársadalmához, hiszen az „őszi (…) mezőgazdasági 

munkálatok nem folynak kielégítően”. Ebben egyrészt biztosította a telepeseket, hogy a 

„reakció” által terjesztett rémhíreknek, melyek szerint a már kitelepített „volksbundista sváb 

lakosság (…) tavaszi visszajövetelüket” ígéri, semmiféle alapjuk nincsen. Az NB 

megnyugtatta a telepes társadalmat, hogy intézkedés történik az ilyen leveleknek már a 

határon való kiszűréséről. Ugyanakkor az NB arra is felhívta az újgazdák figyelmét, hogy a 

kósza hírek még nem szolgáltatnak elegendő indokot kötelességeik elhanyagolására. Ugyanis 

a fenti „politikai okokon” kívül, „telepes gazdáink termelési készségében is” hiányosságok 

mutatkoznak, ami miatt ismét késedelmet szenvednek az ilyenkor esedékes őszi mezei 

munkálatok.1812 Megállapítható tehát, hogy az 1947-ben Bonyhádon és környékén lezajlott 

népességcsere és kényszermigráció gazdasági és morális következményei – ez előző 

évekéihez hasonlóan – rendkívül negatívak voltak. 

 

5.3.10.   Migrációs folyamatok Bonyhádon 1948 során 
 
A kényszermigráció 1948 során is folytatódott. Az ebben az évben végrehajtott telepítések fő 

mozgatórugója a Csehszlovákiából áttelepített magyar családok újabb hullámának a megyébe 

érkezése volt. A téli hónapokat követően, az 1948. március 4-étől újult lendülettel 

Magyarország területére szállított felvidékiek elhelyezését a hatóságok egyrészt csak további 

telepes-felülvizsgálatokkal, másrészt a németek elűzetésének folytatásával, harmadrészt a 

szintén a német lakosságot érintő újabb, egyéb korlátozó intézkedések foganatosításával 

tudták megoldani. 

Az Országos Földbirtokrendező Tanács (OFT) 1948. február 25-én hozta meg 

véghatározatát 75, a Tolnamegyei Földhivatal (MFH) által korábban felülvizsgálat alá vont, 

ám annak eredménye ellen fellebbezéssel élt bonyhádi telepes ügyében. Az OFT döntése 

                                                 
1811 Lásd még TMÖL XXXIII.219. MKP TMB iratai. Jelentés 1947. augusztus hóról. 
1812 „Az, hogy vetőmag hiány van és későn érkezett a vetőmag nem indok arra vonatkozóan, hogy az őszi szántás 
lassan halad. (…) addig ameddig (…) az őszi munkák be nem fejeződtek a községben lévő szántásra alkalmas 
fogatokat, más munkákra felhasználniok nem szabad. (…) a községben összegzett igás állatokat kijelöléssel 
állítsák munkába. Községeik határában még sok a lábon álló kukorica szár”. TMÖL XVII.2. BNB iratai. 1. d. 
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számos telepes esetében mondta ki a korábbi juttatást korlátozó, illetve a juttatott ingatlanból 

és/vagy földbirtokból kimozdító határozatot, ami által értékes telephelyek szabadultak fel a 

nagyközségben.1813  

A helyi szervek és a megyei hatóságok közösen igyekeztek megszabadulni az 

alkalmatlan és érdemtelen, ezért minden tekintetben problémát jelentő telepesektől. 1948. 

március 20-án a például a Bonyhádi Nemzeti Bizottság (NB), illetve az UFOSZ helyi 

szervezete közös levélben kérte az MFH-tól öt telepes azonnali kimozdítását, akik „együttesen 

és szövetkezve éjnek idején sorozatos betöréseket követtek el, melynek során az eddigi adatok 

szerint nagymennyiségű bort és gazdasági felszerelést loptak”. Nevezettek „éveken keresztül 

raboltak olyan módon, hogy éjjel a pincéket feltörték. Ezen magatartásukkal a telepesek jó 

hírnevét tönkretették és okozói voltak annak, hogy az őslakosság a telepesekkel szembe 

került”.1814 Az MFH a kérelemnek helyt adva, 1948. március 26-án azonnali hatállyal 

kimozdította a telepeseket.1815  

Az így nyert telephelyekre szükség is volt, hiszen 1948. március 11-étől ismét 

megkezdődött – pontosabban folytatódott – a csehszlovákiai magyarok betelepítése a 

nagyközségbe. Március 11–28. között minden eddiginél több, 43, zömében a felvidéki 

Tardoskeddről és Udvardról származó családot telepítettek le Bonyhádon.1816 A betelepítés 

lendülete nem tört meg; áprilisban további öt szlovákiai magyar áttelepített családot 

irányítottak a nagyközségbe, ahol egy 1948. augusztus 12-én kelt jegyzői kimutatás szerint 

már 70 volt az addig az időpontig Bonyhádon elhelyezett felvidéki családok száma.1817 Az 

ősz folyamán azonban még továbbiak is érkeztek. Szeptemberben újabb 3 família települt be, 

                                                 
1813 Az OFT véghatározatát lásd TMÖL XVII.512. KFB iratai. 3. d. 
1814 Az NB és az UFOSZ tagjai által aláírt levelet lásd TMÖL XVII.2. BNB iratai. 1. d. és TMÖL XXIV.201. 
TMFH iratai. 131. d. 
1815 TMÖL XVII.512. KFB iratai. 3. d. A Földhivatal felszólította Mikó Balázs telepfelügyelőt, hogy a fenti 
telepesek „kimozdítását minden eréllyel szorgalmazza”. Megjegyzendő, hogy az alkalmatlan és bajkeverő 
telepesek eltávolítása ellen ekkor már az MKP sem emelt kifogást. Sőt! „Követeljük a rosszul dolgozó hanyag 
telepesek kimozdítását, akik a szorgalmasan dolgozó telepesek jó hírnevét rontják” – hangzott el a Kommunista 
Párt III. Völgységi járási pártértekezletén 1948-ban. TMÖL XXXIII. 225. MKP VJT iratai. III. Völgységi járási 
pártértekezlet jegyzőkönyve. 
1816 „A mi családunk az értesítés kézbevétele után 1948. március 21-én (hétfőn) este fél 11-kor indult útnak 
Tardoskeddről. A (…) szerelvénnyel szerdán négy órakor érkeztünk Tolna megyébe, a hidas-bonyhádi 
állomásra…(…) A szerelvényt a betelepítési bizottság vezetője, Mikó Balázs fogadta [Mikó Balázs pontos 
titulusa: telepfelügyelő. – G. G.]. Közölte, olyan házakba kerülünk, amelyeknek német tulajdonosai nem kerültek 
Németországba. Szerényebb házakat kaptak Bonyhádon vagy a környéken, ingóságaikat magukkal vihették… 
Megtudtuk, hogy Felvidékről már sokan vannak Bonyhádon Udvard és Deáki községekből. Mi a Rákóczi utca 95. 
sz. házat kaptuk. (…) Másnap jelentkezett a ház volt tulajdonosa, Schmidt János. Elnézést kértünk, hogy 
betelepedtünk a házába, de közöltük, hogy nem a mi akaratunkból jöttünk, hanem minket is kitelepítettek. Azt 
szeretnénk legjobban, ha visszamehetnénk saját házunkba (…). Függetlenül attól, hogy otthon hány hold földje 
volt egy-egy gazdának, 15 holdnál senki sem kapott többet” – emlékezett vissza letelepítésük körülményeire egy 
felvidéki férfi. Dióssy János visszaemlékezése. Közli László 2005. 137. 
1817 TMÖL XXIV.11. ÁTF iratai. 31. d. 
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és 1948. október végéig 76-ra (a külterületekkel együtt 89-re) nőtt a Bonyhádon élő 

csehszlovákiai magyar családok száma.1818 A 76 betelepült családból 60 földműves, 7 iparos, 

2 kereskedő, 7 pedig egyéb foglalkozású volt. 55 család a római katolikus, 21 pedig a 

református vallást követte. Valószínűleg ezzel Bonyhád elérte befogadó-képességének a 

határát. Bár Mikó Balázs telepfelügyelő 1948. október 24-én azt jelentette, hogy 

„körzetemben olyan felvidékről áttelepültek nincsenek akiknek a megélhetése biztosítva ne 

lenne”,1819 amikor az MFH november 24-én még egy csehszlovákiai áttelepülő 

elhelyezhetősége felől érdeklődött, Mikó 1948. december 30-án kelt válaszában ezt azzal 

hárította el, hogy „Bonyhádon való elhelyezésre lehetőség már nincs”.1820 

Noha telepesek kimozdítására szórványosan még az év második felében is volt 

precedens,1821 a felvidékiek nagy volumenben történő letelepítésére döntő részben 

Bonyhádnak a még megmaradt német lakosságát súlytó újabb szankciók foganatosítása révén 

kerülhetett sor. Ezek jogi alapját a még az előző év októberében kiadott 12.200/1947. Korm. 

sz. rendelet képezte.1822 Egyértelmű volt, hogy a jogalkotók a telepítések ezen szakaszában 

már kevésbé az elűzetésre, inkább a Magyarországon maradó németek minél teljesebb 

vagyon- és tulajdonjogi korlátozására helyezték a hangsúlyt – a Csehszlovákiából áttelepített 

magyarok elhelyezhetősége érdekében. Ez Bonyhádon elsősorban abban nyilvánult meg, 

hogy a hatóságok a különböző megszorító intézkedéseket általában már csak a földreform és a 

telepítések üteme (például felvidékiek érkezése, telepesek indokolt ingatlancseréje stb.) által 

megkívánt mértékben foganatosították.  

Az újabb névjegyzékek elkészítésére 1947 végén, 1948 elején került sor, de mivel 

ezeket nem helyben, hanem a Belügyminisztériumban (BM) véglegesítették, nyilvánosságra 

hozatalukra 1948 február végéig, március elejéig várni kellett.1823 Ezek alapján Tolna 

                                                 
1818 A tételes kimutatást lásd László 2005. 184-186. Számos felvidéki nem maradt sokáig a községben, hanem – 
amint azt fentebb már láttuk – tovább állt a számára új lakóhelyül kijelölt nagyközségből. Így például 1948. 
október 23-án Mezőberénybe távozott Farkas Péter. Ugyanazon a napon költözött Környére, az ottani jobb 
megélhetési lehetőségekre hivatkozva Vanya Ferenc szabómester is. Így aztán a Bonyhádon élő felvidéki 
családok (a településekhez tartozó külterületeken élőkkel az 1948. október 16-ai állapot szerint összesen 89) 
létszáma az évek során folyamatosan csökkenő tendenciát mutatott. TMÖL XVII.512. KFB iratai. 3. d 
1819 TMÖL XVII.512. KFB iratai. 2. d. 
1820 Uo. 3. d. 
1821 1948. október 9-én az UFOSZ, az NB és a telepfelegyelő 4 újabb hanyag telepes végleges kimozdításáról 
határozott. TMÖL XVII.512. KFB iratai. 3. d. 
1822 A rendelet tartalmának részletes ismertetését lásd a disszertáció 4.4.1. fejezetében. A jogszabályhoz 
szervesen kapcsolódott az áttelepítés végrehajtásának menetét szabályozó 84.350/1947. B. M. sz., illetve a 
vagyonjogi rendelkezések végrehajtásának tárgyában keletkezett 22.900/1948. F. M. sz. rendelet. A Megyei 
Földhivatal 1948. február 16-án küldte el Mikó Balázs telepfelügyelőnek a fenti jogszabályok szövegét azzal a 
meghagyással, hogy azokat „gondosan tanulmányozza át és a benne foglaltak szerint járjon el a jövőben”. 
TMÖL XVII.512. KFB iratai. 3. d. 
1823 Szekszárdra, a megyeszékhelyre például 1948. január végére érkezett meg az aktuális kitelepítési 
névjegyzék. Lásd Tolnamegyei Kis Újság, 1948. január 31. 
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megyében 1948-ban a magyar hatóságok ismét űztek el németeket, ami újabb pánikreakciót 

keltett. „A megye hangulatát felkavarta az újból meginduló sváb kitelepítés. A mostani 

kitelepítési akciót egybekötötték az anyanyelvű svábok vagyonának rendezésével. Valóságos 

invázió indult meg a pártunk felé, svábmentesítések ügyében. A telepesek gyűlöletét fokozza az 

a körülmény, hogy a már Németországba kitelepített sváboktól levelek érkeznek, amelyekben 

fenyegetőznek és akasztófát ígérnek a telepeseknek” – jellemezte az év elején uralkodó 

hangulatot az MKP megyei titkára.1824 Azt a tényt, hogy a mentesítési ügyekben az érintettek 

az egyre inkább mindent meghatározó Kommunista Párt felé fordultak, könnyen 

megmagyarázzák a Völgységi járás MKP–titkárának azon sorai. Ezek szerint nagyon jó 

hangulatot váltott ki a németek körében az a tény, hogy a Kommunista Párt emberei az 

elűzötteket szállító szerelvényekről néhány – az MKP kritériumai szerint arra érdemes – 

személyt levettek és mentesítettek.1825 Az érintettek számára tehát egyre tehát nyilvánvalóbbá 

vált, hogy az elűzetés előli megmentésüket csak az akkora már szinte omnipotens MKP-tól 

remélhetik.1826 

Bonyhád megmaradt német lakossága eközben feszülten várta az újabb, a BM által a 

fővárosban összeállított listák nyilvánosságra hozatalát. Legelőször az I. sz., a kitelepítésre 

kerülők névjegyzékét tették közzé, 1948. február 20-án. A lista 103 nevet tartalmazott.1827 

Nem sokkal később, 1948. március 11-én jelent meg a többi névjegyzék; a II. sz. 

(vagyonkorlátozás alá eső mentesítettek) 32, a III. sz. (nélkülözhetetlen iparosok és 

szakmunkások) 839, a IV. sz. (vagyonelkobzás alá eső mentesítettek) 1, az V. sz. 

(vagyonkorlátozás alá eső német anyanyelvűek) 355 nevet tartalmazott.1828  

Természetesen a súlyos következményekkel járó listákon szereplők közül nagyon 

sokan éltek a fellebbezés lehetőségével, és igyekeztek egy kedvezőbb elbírálást jelentő 

névjegyzékre felvetetni magukat. Az is előfordult azonban, hogy valakit utólag vettek fel a 

kitelepítendők, vagy a vagyonelkobzással sújtottak listájára. Az igen jelentős számú, pozitív 
                                                 
1824 TMÖL XXXIII.219. MKP TMB iratai. Jelentés 1948. január hóról. 
1825 Uo. A Völgységi járási titkár jelentése 1948. február hóról. 
1826 A Kommunista Párt ekkorra már nem véletlenül érezte nyeregben magát Bonyhádon és környékén. Az 1947 
augusztusában tartott nemzetgyűlési választásokat az MKP 26,2%-os eredménnyel (3.326 szavazat) fölényesen 
megnyerte. A második helyet az NPP szerezte meg 20%-al (2.618 szavazat), őt követte a Magyar Függetlenségi 
Párt (MFP) 17,6%-al, az SZDP 14,5%-al (1.841 szavazat) és a „felszalámizott” FKGP 12,4%-al (1.571 
szavazat). Kolta 1987. 126. Bonyhádon 1.116 fő (ez „természetesen” a német származású választókat takarta) 
nem élhetett szavazati jogával (3.114 fő szavazhatott). A Bonyhádon és a Völgységben 1945 és 1948 között 
forgószélként végigsöprő népességcsere, illetve kényszermigráció legfőbb nyertese – politikai értelemben – tehát 
a Kommunista Párt volt. A választási eredményeket, illetve azok gazdasági és szociális hátterének részletes 
elemzését adja Csekő 2001. 
1827 A 12.200/1947. Korm. sz. rendelet alapján összeállított I-V. sz. névjegyzékeket, valamint az azokhoz tartozó, 
különböző számozott pótnévjegyzékeket lásd TMÖL XXIV.11. ÁTF iratai. 7. mappa. 
1828 A listán szereplőket alapul véve megállapíthatjuk, hogy 1948 elején összesen 1.330 fő német élt Bonyhádon. 
1941-ben még 4.391-en vallották magukat német anyanyelvűnek. A „veszteség” tehát több mint 3.000 fő volt.  
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vagy negatív irányban elbírált beadvány miatt a következő hónapokban a BM több 

pótnévjegyzéket is kibocsátott, így azok eredeti összetétele – nehezen követhető módon – 

számos esetben módosult.  

Például az 1948. március 11. és június 16. között az I. sz. névjegyzékhez még 4 

pótlistát tettek közzé, összesen 73 névvel; a III. sz. listához 1948. március 24. és július 12. 

között kibocsátott 4 pótnévjegyzéken pedig összesen 336 személy neve szerepelt még.1829 A 

BM I/4. Osztályának Kivételezési Bizottsága már 1948. március 8-án törölte az I. sz. 

névjegyzékből Lutzenburger Antalt, Müller Jánost, Somogyi (Schroth) Jánost és 

családjaikat.1830 Id. Wéber Jánost és nejét 1948. július 8-án törölte a fenti bizottság az I. sz. 

névjegyzékből, és vezette át őket a II. sz. listára, a IV. sz. névjegyzéken szereplő Streicher 

Zoltánról pedig megállapította, hogy „nevezett nem tartozik a 12.200/1947. Korm. sz. rendelet 

hatálya alá”.1831  

Az MKP támogatásával fellebbező Halmos (Hess) Ádám, valamint az NPP-tag Till 

János kérelmének – egykor mindketten a Hűségmozgalom tagjai voltak – viszont nem adtak 

helyt az illetékes hatóságok.1832 Regős (Ritzel) Ádámnak a vagyonelkobzást kimondó 

határozat ellen benyújtott fellebbezését is elutasították 1948. augusztus 2-án, annak ellenére, 

hogy „1946-ban magyarosítottam Regősre (…) tagja és szervezője voltam a 

Hűségmozgalomnak (…) a be- és kitelepítésnél a végrehajtó hatóságoknak igen nagy 

segítségére voltam (…) felszabadulás óta a Magyar Kommunista Pártnak vagyok cselekvő 

tagja (…) 1919. évi kommün alatt direktóriumi tag és munkahivatal-vezető voltam (…)”.1833 

Egy-egy fellebbezést, mentesítési kérelmet még a helyi Nemzeti Bizottság (NB) is támogatott. 

Így 1948. május 4-én az NB-t alkotó valamennyi párt (FKGP, MKP, NPP, PDP, SZDP) és a 

Szakszervezeti Tanács képviselője is aláírta Jászberényi (Jung) Henrik azon beadványát, 

amelyben azt kérte, hogy „mint nélkülözhetetlen kisiparos[t] a vagyonkorlátozás alól 

kivételezésben részesítessék”.1834  

                                                 
1829 A II. sz. névjegyzékhez 3 pótlistát adtak ki 1948. március 24. és július 8. között 5 névvel, a IV. számúhoz 
csak egyet, 1948. május 24-én 2 személy nevével, az V. számúhoz 1948. április 7. és július 12. között kiadott 1., 
3. és 4. sz. pótlistákon – a 2. sz. pótnévjegyzék nem volt fellelhető – összesen 28 név szerepelt. 
1830 Lutzenburgeréket és Mülleréket a III. sz., a magyarosított családnevű Somogyiékat V. sz. névjegyzékbe 
vették fel. TMÖL XXIV.11. ÁTF iratai. 7. mappa. 
1831 Uo. 
1832 TMÖL XXIV.201. TMFH iratai. 34. mappa. 
1833 Uo. 
1834 TMÖL XVII.2. BNB iratai. 1. d. Ugyanakkor – a két évvel korábbi esetet megelőzendő – az Országos 
Nemzeti Bizottság (ONB) már 1948. március 2-án figyelmeztette a Bonyhádi NB-t arra, hogy „kitelepítendők 
visszatelepítése ügyében semmiféle bizonyítványt nem adhat ki”. A felszólítást – az ONB utasítására hivatkozva – 
a bonyhádi grémium jegyzője 1948. május 7-én a járás valamennyi községének nemzeti bizottsága felé 
nyomatékosította.  
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Önmagában az a tény, hogy valaki az I. sz. listán szerepelt, még nem jelentette azt, 

hogy az illető ténylegesen is kitelepítésre került. A dokumentumok tanúsága szerint 

Bonyhádról 1948-ban két alkalommal is űztek el németeket, de lényegesen kevesebbet annál, 

mint ahányan a vonatkozó névjegyzéken (több mint 100 fő) szerepeltek. 1948. március 2-án 4 

főt, május 25-én1835 20 személyt (6 családot) telepítettek ki Németország szovjet megszállási 

övezetébe.1836 A Bonyhádról elűzöttek nem tettek ki egy egész szerelvényt, Tolna megye 

egyéb településeiről származó német sorstársaikkal együtt szállították el őket szülőföldjükről. 

A nagyközségben ekkoriban végrehajtott kitelepítések, restrikciós intézkedések jellege 

jól tükrözte az országos gyakorlatot. Vagyis ha valaki megszökött, esetleg munkát vállalt 

valamelyik bányában vagy ipari üzemben, netán elköltözött a környékről valamelyik 

nagyvárosba vagy iparvidékre, avagy saját háza helyett elfogadott egy általában jóval kisebb 

és rosszabb állapotban lévő – esetleg több család által is lakott – csereingatlant, az a hatósági 

közegek hallhatólagos támogatásával elkerülhette az elűzetést, a kényszerköltöztetést.  

Az V. sz. névjegyzéken (vagyonkorlátozás alá eső német anyanyelvűek) szereplő Jenei 

(Jung) család példája híven tükrözi az ekkor még Bonyhádon élő német származásúak sorsát. 

A család 1946-ban már szerepelt egyszer az elűzendők listáján és csupán a kitelepítési 

rendőrök emberiessége folytán maradhatott Bonyhádon. Jeneiék megpróbáltatásai 1948 

februárjában azzal folytatódtak, hogy a hatóságok a vagyonkorlátozás mellett, ingatlancserére 

is kötelezték őket: „Jött a hír, hogy hozzák a felvidékieket. Keresték a szép nagy házakat, ha 

ugyan volt még. Egyszer csak nekünk is szabaddá kellett tennünk a házat. Leltárt készítettek és 

megmondták, hová kell elköltöznünk. Tabódon jelöltek ki számunkra lakóházat. Vasárnap 

délután a nagymama és a nagypapa kocsira ültek és kimentek megnézni. Mikor a nagymama 

ezt meglátta, elkezdett sírni, és azt mondta, akármi lesz, ő ide be nem fog menni. Egy kis 

vályogházikó volt, egy szoba és egy konyha, hátul volt egy istálló egy lónak és egy tehénnek. 

Egy nagy parasztházból ide akarták zsúfolni a családot” – mondja a családi emlékek alapján 

az akkor még alig kétéves Jenei József.  

A hatósági döntés megváltoztatása érdekében a visszaemlékező nagyapja, Jenei (Jung) 

János, 1948. február 21-én a következő kérelemmel fordult a Megyei Földhivatalhoz: 

„Családommal együtt német anyanyelvűnek vallottuk magunkat az 1941. évi népszámlálás 

alkalmával, ezt nem tagadhatom, mert sváb származású vagyok. Nevemet magyarosítottam, 
                                                 
1835 Az NB 1948. május 20-ai ülésén tárgyalták az újabb kitelepítés ügyét. Másnap a bizottság „kiváló magyarhű 
magatartásra való tekintettel” két olyan, a Fazekas (egykori Haffner) és egy szintén Fazekasra magyarosított 
(egykori Glosz) családot (összesen 10 főt) terjesztett fel mentesítésre, akik az I. sz. lista 1948. április 17-én 
nyilvánosságra hozott 3. sz. pótnévjegyzékén, mint áttelepítésre kötelezettek szerepeltek. TMÖL XXIV.11. ÁTF 
iratai. 7. mappa és TMÖL XVII.2. BNB iratai. 1. d. Jegyzőkönyv, 1948. május 20. 
1836 László 2006. 175.  
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mert úgy éreztem, hogy magyar gondolkodásomhoz az is hozzátartozik, hogy magyar nevem 

legyen. Gyermekemet magyarnak neveltem és mint magyar katona lett 75%-os hadirokkant 

(…). A múltban a Hűségmozgalmi szervezetnek voltam tagja. Azért álltam ide, mert ez volt az 

egyetlen hely, ahol magyarságunkért sváb származásunk ellenére is kiállhattunk (…). 

Vagyonom egy kis ház, mely 150 esztendős és 18 hold föld. Két család lakik a házban, mert 

fiam nős és két kis gyermeke van. Ebből a vagyonból tartom el családomat, melynek négy 

tagja munka és kereső képtelen. Emellett községi esküdt vagyok (…). Hűségesen szolgálom 

azért a községet is és minden erőmmel arra törekszem, hogy magyarságomhoz híven és illően 

dolgos tagja legyek annak a demokráciának, melyet mint a Szociáldemokrata párt (sic!) tagja 

fiammal együtt építünk. (…) Azzal a bizalommal fordulok a Megyei Földhivatalhoz, hogy 

méltányolni fogja kérésemet és kis házamban meghagy, hogy a lehetőség szerint a 

tulajdonomban meghagyandó földön tovább gazdálkodjak családom fenntartása és a 

boldogabb magyar jövő építése érdekében”.1837  

Jenei János kérelme az MFH-nál nem nyert pozitív elbírálást, így a családnak ki kellett 

költöznie a házból. „Erre elmentek a lelkészhez, aki a templommal szembeni szép nagy 

épületben lakott, mögötte gazdasági épületek voltak” – folytatja a történetet az unoka. „Azt 

mondta pap, amikor nagyapám ment hozzá: ’- Én úgysem használom ezeket, odaadom nektek. 

Az állataitokat idehozhatjátok.’ Vele szemben, a templom túloldalán a harmadik házban 

lakott egy unokatestvér, aki az első két helyiséget nekünk adta. A templomtól a központ felé a 

második ház, egy szegény kis parasztházacska volt. Szlovákiából idetelepítettek laktak benne, 

négy fiúk volt, szegény emberek, de talpig becsületes katolikus emberek. A családfő a papunk 

javaslatára jött a nagypapához, és mondta, hogy ők is eladják az első két helyiségüket”.  

A család végül így talált magának helyben hajlékot. A szükségmegoldást a hatóságok 

is tolerálták, nem kellett elköltözniük a szomszéd községbe, maradhattak Bonyhádon. 

„Sokszor elmentünk a házunk előtt lovas kocsival. Öregapámnak meg apámnak a szíve mindig 

elszorult, amikor benéztek az udvarba. Azért a bentlakó felvidékiek jobban karban és rendben 

tartották a dolgokat, mint a telepesek. Többnyire mindent hagytak úgy, ahogy volt. 1950-ben, 

amikor az ’ötvenes törvényekkel’1838 a jogfosztottságunkat megszűntették, visszaköltöztünk a 

házunkba” – fejezi be a történetet a ma is Bonyhádon élő Jenei József.  

                                                 
1837 TMÖL XXIV.201. TMFH iratai. 34. mappa. A kérelmet támogatta az Nemzeti Parasztpárt helyi szervezete, 
továbbá Bartha József, Guzerán Gáspár és Szabó Albert telepesek is, akik a következőket igazolták Jenei 
Jánossal kapcsolatban: „1 és fél éve annak, hogy itt vagyunk. Ez alatt mint jó magyarnak, hűséges szomszédnak 
ismerjük. Mint jó szomszéd felajánlott vetőmagot. Az ő segítsége nélkül tehenem borjúval kárba veszett volna. A 
villám lesújtott közvetlen szomszédunkba, ők mentették meg az egész házat a tűzvész szörnyű pusztításától (…)”. 
1838 A 84/1950. (III. 25.) M. T. sz. rendeletről van szó. 
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A Tolnavármegyei Földhivatal 1949. január 31-én részletes kimutatást készített a 

földreform állásáról a megyében.1839 A jelentés szerint Bonyhádon az új tulajdonosok de jure 

birtokba helyezése, vagyis a telekkönyvezés még folyamatban volt, ami a rendkívüli mértékű, 

illetve arányú kényszermigrációval együtt járó tulajdonosváltás miatt egyáltalán nem 

meglepő. „A kitelepítés és a földreform Bonyhád községet is érintette. A községből kb. 2.500 

német személy lett Németországba kitelepítve és helyébe bukovinai székely, hunyadmegyei 

Déva vidéki székely és egyéb erdélyi székely,1840 valamint felvidéki lakosok lettek a helyükbe 

betelepítve. Az idetelepített magyar családok száma (…) összesen 421 család. Bonyhádi 

juttatottak száma 47, összesen 468 család részesült ház és földjuttatásban a földreform 

végrehajtása során. A németajkú lakosok közül csak azok maradtak vissza, akik magyar 

nemzetiségűnek vallották magukat annak idején” – állt a járási jegyző által 1949. augusztus 

22-én készített és az alispánnak címzett jelentésben.1841 A bürokraták stílusában 

megfogalmazott dokumentumban közölt rideg statisztikai adatok és a száraz tények semmit 

sem adnak vissza a Bonyhádon 1944 és 1948 között lezajlott sorsfordító események 

drámaiságából. Ezek az esztendők nem csupán a bonyhádi németség számára bizonyultak 

katasztrofálisnak, hanem jelentős károkat okoztak a település egésze, illetve áttételesen az 

egész magyar társadalom számára. 

 

 

                                                 
1839 TMÖL XXIV.11. ÁTF iratai. 24. d. 
1840 A jelentés differenciálatlanul székelynek nevez valamennyi Románia területéről érkezett magyar családot. 
1841 TMÖL XXI.4.a. Tolna megye alispánjának bizalmas iratai. 2. d. 32/1949 biz. Bonyhád községre vonatkozó 
adatok. 
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5.4.   Nagynyárád 

 

5.4.1.   Nagynyárád német lakossága és a német nemzetiségi mozgalom a két világháború 
között 
 
Nagynyárád, német nevén Großnaarad a Dél-Dunántúlon, Baranya megye dél-keleti részén 

fekszik, a jelenlegi magyar–horvát határtól 10, a megyeszékhelytől, Pécstől 34, Mohácstól 14, 

Bólytól 5 km-re. A falu szép természeti környezetben, a Baranyai-dombság és a Mohácsi-

síkság találkozásánál helyezkedik el. A település területét és határát dombok–völgyek 

tagolják; a község alsó része az azt kettészelő patak völgyébe, felső része az attól délre fekvő 

dombra épült.  

Az 1857-ben átadott Pécs–Villány–Mohács vasútvonal mentén fekvő Nagynyárád a 

két világháború között közigazgatásilag Baranya vármegye Mohácsi járáshoz, illetve a tőle 4 

km-re délre elhelyezkedő Majs körjegyzőségéhez tartozott. A falu a magyarországi németség 

dél-dunántúli, Baranya, Somogy és Tolna megyékre kiterjedő – a 18. századi állami, egyházi 

és magánföldesúri betelepítések következtében kialakult –, csaknem teljesen összefüggő 

településterületének, az ún. „Schwäbische Türkei”-nak (Sváb Törökország) nevezett 

viszonylag kompakt etnikai régió déli részén helyezkedett el, méretéből és homogén 

nemzetiségi összetételéből kifolyólag annak egyik fontos alkotóeleme volt.  

Az Oszmán Birodalom ellen a 17. század végén sikerrel megvívott felszabadító 

háborút követően, a 18. század első évtizedeiben megindult a háborús viszonyok miatt 

rendkívül gyéren lakott vidék újbóli benépesítése. Nagynyárádra az 1720-as évek környékétől 

telepítettek be a Német Birodalomból, főleg Fulda környékéről érkezett római katolikus 

vallású német telepeseket. Az új lakosok által teljesen újjáépített falu, a felszabadító 

háborúkat követően létrehozott és az 1699-ben Savoyai Jenő herceg hadvezérnek 

adományozott Bellyei uradalom területéhez tartozott. A községben csakhamar dominánssá, 

majd egyre inkább kizárólagossá váló német lakosság sikeresen alkalmazkodott a helyi 

viszonyokhoz, és a kedvező földrajzi, illetve klimatikus adottságoknak köszönhetően az 

ország egyik legjobb termőterületének számító vidéken az évszázadok alatt magas színvonalú 

mezőgazdasági kultúrát hozott létre. Ennek következtében Nagynyárád a járásban kifejezetten 

jómódú településnek számított. 

A nagy határral (8.363 kh.) rendelkező település lakóinak fő megélhetési forrása a 

fejlett, intenzív (belterjes), részben árutermelő mezőgazdaság, ezen belül a főleg a 

gabonafélék előállítására szakosodott földművelés, az istállózó állattartás, valamint az 

elsősorban a saját fogyasztás kielégítése céljából folytatott szőlő- és bortermelés volt. A 
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földművelés és az állattenyésztés alapvető fontosságú volt a falu mikrotársadalmának gerincét 

alkotó, egyenlő mértékben 25-25 kh. nagyságú földeken gazdálkodó 106 parasztcsalád 

életében.1842 Nagynyárád birtokos parasztgazdái a megtermelt felesleget elsősorban a járási 

székhelyen, Mohácson, a fontos piacközpontnak számító szomszédos Németbólyon, illetve a 

falutól csupán 4 km-re délre fekvő Majson – amellyel a korszakban a legintenzívebbek voltak 

a kapcsolatok – változó rendszerességgel tartott éves, illetve hetivásárokon értékesítették. A 

gazdaságilag szinte teljes mértékben autark Nagynyárádot a birtokos parasztokon kívül még 

30, egyenlő arányban 6-6 kh. nagyságú földet is birtokló iparos família, továbbá házas 

törpebirtokos parasztok, valamint földműves-napszámosok lakták. 

Az 1910-es népszámlálás adatai szerint Nagynyárádon, illetve a településhez tartozó 

pusztákon és a külterületeken összesen 2.047 személy élt. Ebből 1.291 fő (63%) vallotta 

magát német, 691 fő (33,7%) magyar, 48 fő (2,3%) szerb, 17 fő (0,8%) pedig horvát 

anyanyelvűnek.1843 A lakosság elsöprő többsége, 95,5%-a a római katolikus vallást 

követte.1844 Az adatokból levonható következtetések ellenére, a szűkebb értelemben vett 

Nagynyárád faluban a német, helyi szóhasználattal a „sváb” elem dominanciája érvényesült. 

Nagynyárád határához – a Bellyei uradalom kezelésében – a tárgyalt korszakban ugyanis több 

puszta, illetve külterület is tartozott (Sátorhely, Borza, Lajmér, Vizslak stb.). Ezek közül 

Sátorhely emelkedett ki, ahol több száz fős lakosság – zömmel uradalmi cselédség – élt. A 

korabeli statisztikák egyként kezelik a szinte teljesen német Nagynyárád és a főleg magyar 

lakossággal rendelkező – ma már önálló község – Sátorhely adatait, ezért a szűkebb 

értelemben vett Nagynyárád falura vonatkozó pontos népszámlálási (anyanyelvi, nemzetiségi 

stb.) adatok megállapítása problematikus. Sátorhely és a többi puszta lakosságának a 

nagynyárádi statisztikákban való szerepeltetése miatt az adatokból nem tükröződik 

kellőképpen a település ténylegesen meglévő „német–sváb” jellege.  

Nagynyárád tehát gyakorlatilag egy „színtisztán német falunak” volt tekinthető, ahol 

bár a gyermekek az iskolában megtanultak magyarul is, a település utcáin jobbára csak német 

szót, pontosabban annak a helyi nyelvjárási változatát lehetett hallani. Ennek ellenére az első 

világháború előtt a német ajkú lakosság nem rendelkezett külön „sváb–német” etnikai 

öntudattal. A mindennapokat szigorúan szabályozták a falu íratlan törvényei, a hagyományok 

és a szokások. A mélyen vallásos, kívülről rendkívül zárt faluközösségre jellemző volt az 
                                                 
1842 Egy 1910-ben készült statisztika szerint a Mohácsi járás lakosságának 64%-a mezőgazdasági tevékenységet 
folytatott. Ez a magas szám a két világháború közötti korszakban mindvégig jellemző volt és híven tükrözte az 
agrárszektornak a térség gazdasági életében, elsősorban a járás németek által lakott falvaiban betöltött 
fontosságát. Holder 1931. 9. 
1843 Az adatokat közli Holder 1931. 112-113.  
1844 1.956 fő vallotta magát 1910-ben római katolikusnak. Häffner 1984. 32. 
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endogámia. A községben több egyesület is működött. A helyi társadalom életében jelentős 

szerepet töltött be – nem csupán a kulturális élet területén – az 1895-ben alapított Római 

Katolikus Olvasókör. A fiatalság nevelésben az – az előbbi szervezethez hasonlóan a 

mindenkori plébános irányítása alatt álló – 1911-ben életre hívott Római Katolikus Ifjúsági 

Egylet volt meghatározó.  

Az első világháború igen érzékenyen érintette a települést: a harcmezőkön 57 férfi halt 

hősi halált, a templom harangjait – egy kivételével –, valamint az orgonasípok egy részét 

háborús célokra vették igénybe.1845 Az 1918-ban véget ért harci cselekmények azonban nem 

jelentették a viszonyok normalizálódását a falu számára. Ahogyan Baranya vármegye jelentős 

része, úgy Nagynyárád is szerb megszállás alá került. A községbe 1918. november 17-én 

vonultak be a délszláv csapatok és csaknem háromévnyi okkupáció után, 1921. augusztus 25-

én hagyták el a falut a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság egységei.1846 A Nemzeti Hadsereg 

katonái másnap demonstratívan birtokba vették a települést és ezzel a szimbolikus aktussal 

megkezdődött Nagynyárád reintegrációja az immáron Horthy Miklós kormányzó által 

vezetett Magyar Királyságba. 

Az 1920-ban – Nagynyárádon és környékén a szerb megszállás ideje alatt – elvégzett 

népszámlálás adatai szerint a faluban, illetve a határához tartozó pusztákon és külterületeken 

összesen 2.126 személy élt, melyek közül 1.449 fő (68,1%) német, 639 fő (30%) magyar, 18 

fő (0,8%) szerb, 12 fő (0,5%) horvát és 8 fő (0,3%) egyéb anyanyelvűnek vallotta magát.1847 

Amennyiben a korszakban Nagynyárád faluról külön statisztika is készül, akkor a német 

anyanyelvűek számaránya még magasabb lett volna, pontosabb adatok híján azonban csupán 

annyit jelenthetünk ki, hogy a szűkebb értelemben vett község lakossága nagyjából a német 

anyanyelvet vallók létszámával egyezett meg.  

A szinte kizárólag németek által lakott település a két világháború között azonban – 

paradox módon – mégsem vált a magyarországi németség etnikai alapon definiált, Bleyer 

Jakab, majd Basch Ferenc által fémjelzett mozgalmának bázisává. Sőt, a német öntudat, az 

etnikai identitás gondolata csupán a második világháború előestéjére tudott a községben – és 

akkor is csak részben – gyökeret ereszteni. Joggal tehető fel a kérdés, miért nem vált, illetve 

miért nem tudott egy szinte csak német ajkúak által lakott település a „Schwäbische Türkei” 

                                                 
1845 Uo. 64. 
1846 Érdekes és fontos adalékokkal szolgál a megszállás éveiről a plébániatörténet, a Historia Parochiae 
Nagynyárád (a továbbiakban: HP Nagynyárád). 
1847 Holder 1931. 112-113. A lakosság kb. 98%-a (2.078 fő) római katolikus vallású volt. A trianoni 
békeszerződéssel a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz került az 1826-tól főhercegi hitbizománynak számító 
Bellyei uradalom területének legnagyobb része, mintegy négyötöde. A Magyarországon megmaradt csonka 
uradalom központjává 1921 augusztusa után a Nagynyárád határához tartozó Sátorhely puszta vált. 
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területén a kulturális, művelődési és politikai célokért küzdő, emancipációs német kisebbségi 

mozgalom hátországává válni?  

A válasz a falu hagyományos társadalmi struktúrájában keresendő, amelynek az élén – 

az ország számos más településéhez hasonlóan – a plébános és a tanító állt.1848 A község 

mikrotársadalmi hierarchiájának csúcsán helyet foglaló, megkérdőjelezhetetlen autoritást 

képviselő Faludi (Faulstich) Ádám1849 plébános, illetve Kincses (Kirschner) János1850 

kántortanító ugyanis a kor hivatalos keresztény–konzervatív–nemzeti állameszményének, és 

az uralkodó nemzetiségpolitikai felfogás letéteményeseiként minden olyan törekvést 

megakadályoztak, melyek egy alternatív etnikai identitás megteremtésére irányultak. A falusi 

intelligencia német származása ellenére, a legfelsőbb körök által szuggerált és elvárt 

asszimilációs politika helyi letéteményeseként (amelyet saját családnevük magyarosítása is jól 

példáz) minden erejével azon volt – a korabeli magyar politikai elit intencióinak megfelelően 

–, hogy Nagynyárád német ajkú lakosságát „magyar szellemben” nevelje és annak 

„államhűségét”, patriotizmusát, a „magyar hazához és nemzethez” való lojalitását, az ahhoz 

való tartozás gondolatát folyamatosan és mindvégig fenntartsa. Ezzel párhuzamosan pedig 

arra törekedett, hogy a Bleyer, majd Basch által vezetett német nemzetiségi mozgalmat 

csírájában elfojtsa, annak helyi szintű kibontakozását megakadályozza.1851  

E magatartás megnyilvánulását jól példázzák az Ungarländischer Deuscher 

Volksbildungverein (UDV) nagynyárádi helyi csoportja megalakulásának a körülményei. Az 

1924-ben legalizált Bleyer-féle egyesületnek Baranyában a vármegyei közigazgatási 

hatóságok és a helyi elitek ellenállása miatt 1927-ig egyetlen helyi csoportot sem sikerült 

létrehoznia. Végül – gróf Bethlen István miniszterelnök személyes közbenjárására – a 

Keresztes-Fischer Ferenc megyei főispán által 1927. március 29-én összehívott és vezetett 

konferencián közölték az ott megjelent főszolgabírókkal, jegyzőkkel, plébánosokkal és 

                                                 
1848 E két fontos pozíciót betöltő személy általában a település jegyzőjével kiegészülve alkotott triumvirátust, 
azonban Nagynyárádon a tárgyalt korszakban nem létezett önálló jegyzői hivatal, hanem a szomszédos Majs 
körjegyzője látta el e teendőket.  
1849 Faludi (Faulstich) Ádám 1883. február 10-én született a szomszédos Majs községben. Pécsett végzett 
teológiai tanulmányait követően 1905-ben szentelték pappá Veszprémben, majd négy évig tevékenykedett 
káplánként különböző településeken. 1909-től Závod községben (Tolna megye) szolgált mint plébános. 1918 
augusztusában vette át a nagynyárádi plébánia irányítását. Plébánosi munkája mellett a mohácsi esperesi kerület 
jegyzőjeként, majd kerületi tanfelügyelőként, később kerületi esperesként is tevékenykedett. 1959. február 9-én 
hunyt el Nagynyárádon. 
1850 A bácskai Apatinból származó Kincses (Kirschner) János 1909-ben került Nagynyárádra, ahol 1938-as 
nyugdíjba vonulásáig a nagynyárádi római katolikus iskola igazgató–kántortanítójaként tevékenykedett. 
1851 Az államhatalom, a katolikus egyház, a helyi elitek, illetve a német mozgalom viszonyrendszerét és annak 
változásait részletesen elemzi Spannenberger 2006. 137-158. 
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tanítókkal, hogy – a határon túli magyar kisebbség érdekeire való tekintettel – nem 

gördíthetnek további akadályokat a helyi UDV-csoportok megalakításának az útjába.1852  

A főispán 1927. április 19-ei írásában felszólította a Mohácsi járás főszolgabíróját, 

hogy Nagynyárádon az UDV „helyi választmányának megalakítása (…) sürgősen 

folyamatba” veendő.1853 A nagynyárádi egyesület hivatalos megalakítására végül is 1927. 

június 28-án került sor; az UDV helyi elnöke Kincses (Kirschner) János kántortanító, a 

nagynyárádi szervezet képviselője az egyesület budapesti központjában Heckenberger 

Konrád,1854 a szomszédos Lánycsók katolikus plébánosa lett.1855 Az egyesület megalakítását 

azonban mindketten puszta formalitásnak tekintették; abban kifejezetten nem a német 

kisebbség nyelvi-kulturális igényeit kielégítő, identitásteremtő eszközt láttak, hanem egy 

olyan eszközt, amelynek segítségével kifogható a szél egy tényleges etnopolitikai koncepció 

vitorlájából. Az egyesület helyi csoportja feletti kontroll azáltal vált teljessé, hogy a 

nagynyárádi UDV a falu nyilvánossága előtt nem önálló szervezetként, hanem a tradicionális 

és befolyásos – nem mellesleg a plébános által vezetett – Római Katolikus Olvasókör 

„részeként” jelent meg.1856 Mindenesetre a nagynyárádi UDV – az Olvasókör programjába 

integrált – összejövetelein olykor a magyarországi német mozgalom olyan országosan is 

ismert, meghatározó személyiségei tartottak előadást, mint Basch Ferenc 1929 

februárjában,1857 illetve a szomszédos Németbólyban praktizáló és kisebbségpolitikai 

                                                 
1852 Flach 1968. 1. A konferencia eredményeként 1928 végéig végül is 29 helyi csoport megalakításához járultak 
hozzá a Baranya megyei hatóságok. 
1853 A járás területén további 10 községben irányozták elő a megyei hatóságok az egyesület helyi csoportjainak 
megalakítását. A főispán bizalmas utasítása a Mohácsi járás főszolgabírójához, 1927. április 19. Idézi Füzes 
2001. 107. 
1854 A politikusként is aktív Heckenberger Konrád az UDV országos elnökségének, mint a kormány által delegált 
bizalmi ember volt tagja. A plébános az egyesületen belül Bleyer ellenzékéhez tartozott, később erősen 
opponálta a Volksbund tevékenységét, amely ellen többször személyesen is fellépett. Heckenberger nézeteihez 
lásd Spannenberger 2005. 97., 252., uő. 2006. 156. 
1855 Flach 1968. 2. 
1856 Féth Péter és Weisz Antal visszaemlékezései. A katolikus szervezetek és az UDV viszonyához lásd 
Spannenberger 2006. 145-146. Az egyesület csak kivételes alkalmakkor fejtett ki önálló aktivitást, ilyen volt 
például az UDV országos vezetése által 1928. május 8-án Németbóly nagyközségben, a környékbeli falvak 
részvételével megtartott hangverseny. Az eseményen – amelyen a nagynyárádi fúvószenekar is képviseltette 
magát – részt vettek az egyesület országos vezetői, Gratz Gusztáv és Bleyer Jakab is. A főispán számára készített 
bizalmas jelentés írója azt jegyzi meg az eseménnyel kapcsolatban, hogy „az egész verseny, illetve ünnepség a 
Magyarországi Német Népművelődési Egyesület melletti hangulatkeltésre volt alapítva, demonstratiója kívánt 
lenni a magyarországi németajkú községek egységes összetartozandóságának, s mindez külsőleg a magyar 
hazafiság kereteiben lett foglalva”. A jelentést közli Füzes 2001. 260-261., itt. 261.  
1857 BML V.148.a. Majsi körjegyzőség iratai. A körjegyzői hivatal (a továbbiakban: Majs körjegyzői hivatal) 
iratai. 19. d. Az előadáson semmilyen „radikális” vagy „pángermán” téma nem került szóba. Dr. Basch 
ismertette „az egyesület célját és működését, majd Jézus életéről és a világegyetemről adott elő vetített képek” 
segítségével. A majsi körjegyző jelentése a Mohácsi járás főszolgabírójának, 1929. május 25. 
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kérdésekben radikális álláspontot képviselő orvos, Faulstich Egyed, valamint Albert Miksa, a 

Volksbund későbbi főtitkára, 1935 februárjában.1858  

A hazafias szellemben történő nevelés, a magyar nyelv mellett a magyar nemzeti 

gondolat elsajátításának legfőbb színtere a római katolikus egyházközség fenntartásában 

működő elemi iskola volt. Jellemző, hogy Nagynyárádon, ahol egészen 1922-ig tisztán német 

nyelven folyt a tanítás,1859 és ahol szinte csak német anyanyelvű tanulók jártak iskolába,1860 a 

helyi iskolaszék 1924. augusztus 20-ai ülésén egyhangúlag a „C” magyar tanítási nyelvű 

kisebbségi iskolatípust bevezetése mellett döntött, „amelyben a kisebbségi nyelv rendes és 

kötelezett tantárgy, s amelyben az írás-olvasás magyarul és anyanyelven, a többi tantárgy 

pedig magyarul tanítandó a kisebbségi nyelvnek állandó segédnyelvül való 

felhasználásával”.1861 A helyi iskola típusa a következő, 1925/26-os tanévben is „C” típusú 

maradt annak ellenére, hogy a Miniszterelnökség is javasolta – a megye számos egyéb 

iskolája mellett – annak „B,” azaz vegyes típusú (magyar és kisebbségi tanítási nyelvű) 

oktatási intézménnyé való alakítását.1862 Noha a Miniszterelnökség – korábbi szándékainak 

megfelelően – az 1928/29-as tanévtől kezdődően ismét a „B” típus bevezetését 

szorgalmazta,1863 a nagynyárádi iskolában egészen 1935-ig, az ún. „egységes rendszer” 

szerinti oktatás bevezetéséig a „C” típus szerint folyt a tanítás1864 – mindenekelőtt az 

iskolafenntartó római katolikus egyháznak e kérdésben tanúsított hajthatatlansága miatt.1865  

                                                 
1858 A Faulstisch és Albert által tartott előadás jegyzőkönyvét teljese terjedelemben közli Füzes 2001. 139-144. 
Az előadást – melyen a mohácsi főszolgabíró képviselője is jelen volt – az Olvasókör helyiségében tartották, az 
est házigazdája Faludi Ádám plébános volt. Az előadást követő beszélgetés során egyébiránt – meglepő módon – 
maga a plébános is negatívan nyilatkozott a magyar nacionalizmus vadhajtásairól, különösen ami az egyesület 
munkájának akadályozását, a névmagyarosítást, valamint az iskolai és az egyházi életben mutatkozó nyelvi 
asszimilációs törekvéseket illeti. 
1859 Szita L. 1986. 617. 
1860 Az 1936/37-es tanévben például a 109 tanulóból 107 volt a német anyanyelvű diákok száma. Lásd Berze 
Nagy János tanügyi tanácsos, királyi tanfelügyelő kimutatása a tanulók anyanyelvi megoszlásáról, 1937. 
szeptember 27. Közli Füzes 2001. 298-300., itt 299. 
1861 A nagynyárádi római katolikus iskolaszék 1924. augusztus 20-ai ülésének jegyzőkönyvét közli Füzes 2001. 
240-241., itt 241. Az ülést az iskolaszék egyházi elnöke, Faludi Ádám plébános vezette, Kirschner János 
iskolaszéki jegyzőn kívül jelen volt még Schramm János világi elnök, Hohmann Péter gondnok, Staub Vencel, 
Schrempf György, Treutz György, Hasenauer Pál és Máger Ferenc iskolaszéki tagok. 
1862 A Miniszterelnökség illetékes államtitkára 1925. augusztus 21-én bizalmas írásában arra kérte Keresztes-
Fischer Ferencet, Baranya vármegye főispánját, hogy a típusváltás érdekében az egyházi hatóságoknál 
„szíveskedjék a maga részéről is bizalmas úton és tapintatos módon odahatni, hogy az iskolatípus választására 
jogosultak (…) a kimutatásban feltűntetett típus bevezetése mellett foglaljanak állást”. A dokumentumot közli 
Füzes 2001. 250-254., itt 251. 
1863 A Miniszterelnökség illetékes államtitkára 1928. július 25-én kelt „szigorúan bizalmas” jelzésű írásában a 
Mohácsi járás területén összesen 7 egyházi fenntartású elemi iskola „B” típusúvá alakításához kérte Keresztes-
Fischer főispán közbenjárását. A dokumentumot lásd Füzes 2001. 261-262. 
1864 Füzes 1979. 414-433., Szita L. 1986. 616-627. 
1865 A Magyar Katolikus Egyház országos vezetőinek a népiskolai nemzetiségi oktatás kérdésében elfoglalt 
álláspontjára vonatkozóan lásd Spannenberger 2006. 148-151., Szita L. 1986. 612-616. 
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Mindezek tükrében nem meglepő, hogy amíg a járás bizonyos településein, mint 

például a szomszédos Németbólyban, Dr. Faulstisch Egyed tevékenységének következtében a 

harmincas évek második felétől folyamatosan erősödött a hatóságok által csak 

„pángermánként” aposztrofált mozgalom,1866 addig az Nagynyárádon – elsősorban a plébános 

és a tanító határozott fellépésének és tudatos, következetes tevékenységének köszönhetően – 

sokáig nem tudott gyökeret verni.1867  

A következő – a magyarországi németség mozgalmának szempontjából sorsdöntőnek 

bizonyuló – 1938. évben azonban némileg már Nagynyárádon is érezhető volt Basch 

közvetlen harcostársainak, a szomszéd községben élő radikális Faulstich, valamint a járási 

székhelyen, Mohácson ügyvédkedő Dr. Mischung Konrád igen agilis 

szervezőtevékenysége.1868 A következő hónapok a Basch Ferenc és társai által fémjelzett 

német mozgalom erősödését hozták. Ez a trend a hivatalos szervek levélváltásaiból is jól 

nyomon követhető.1869 Az 1938 novemberében megalapított, majd 1939 áprilisában legalizált 

Volksbund der Deutschen in Ungarn (VDU) képviselői tehát 1938/39 fordulóján sikerrel 

bontották meg Nagynyárád német lakosságának a falu szellemi elitje által sokáig fenntartott 

politikai egységét. A következő évek sorskérdését Nagynyárádon is a magyarországi német 

mozgalom két irányzatának elkeseredett küzdelme jelentette. 

 

5.4.2.   Nagynyárád a második világháború viharában 
 
A Volksbund iránt kezdetben megmutatkozó lelkesedés azonban Baranyában a második 

világháború kitörése után nem sokkal alábbhagyott. A hirtelen visszaesés oka a Hitler által 

1939. október 6-án „Heim ins Reich” néven meghirdetett telepítési akcióról tudósító ún. 
                                                 
1866 Pars pro toto lásd a főispánnak a belügyminiszterhez intézett bizalmas jelentését a „nagynémet mozgalom 
ellenőrzéséről”, 1936. június 22. Közli Füzes 2001. 155-157. 
1867 A Mohácsi járás főszolgabírója még 1937 végén is azt jelentette felettesének, hogy Nagynyárádon „a 
lakosság vallásos érzelmű, ami abból is látható, hogy a húsvéti gyónást a férfi lakosság 90%-a elvégezte”. 
Főszolgabírói jelentés a megye főispánjának, 1937. november 13. Közli Füzes 2001. 194. 
1868 „Dr. Faulstich Egyed németbólyi orvos folytatja eddigi működését a Jungkameradschaftok [A 
Jungkemaradschaft a Basch Ferenc legközvetlenebb munkatársait tömörítő Volksdeutsche Kameradschaft–nak 
(VK) volt az ifjúsági tagozata. Voltaképpen a VK-ból kinövő Volksbund későbbi ifjúsági szervezete (nem 
hivatalos) előfutárának volt tekinthető. – G. G.] szervezésének megkísérlésével (…). Vele szoros összeköttetést 
tart[…] fenn (…) Réder János nagynyárádi (…) lakos[…], aki[…] egyúttal a mozgalom helyi reprezentánsa[…]. 
(…) Dr. Mischung Konrád mohácsi ügyvéd járja a vidéket, amit mint ügyvéd, feltűnés nélkül megtehet” – 
jelentette a járási főszolgabíró. Főszolgabírói jelentés a megye főispánjának, 1938. május 27. Közli Füzes 2001. 
218. 
1869 „A Basch-féle pángermán szervezet jelentősen erősbödik (sic!)” a Mohácsi járás területén, adta hírül egy 
jelentés. „A Jungkameradschaft szervezetnek sejtjei vannak: Nagynyárád, Majs, Babarc, Somberek, Kisnyárád, 
Palotbozsok, Véménd és a legerősebb Németbóly községben. Vezetőjük Dr. Mischung Konrád ügyvéd és Dr. 
Faulstich Egyed orvos”. A vármegyei Vitézi Szék kapitányának jelentése a főispánnak, 1939. február 5. Közli 
Füzes 2000. 13-14., itt 14. Az 1939 májusában tartott országgyűlési választásokon a mohácsi kerületben a 
kormánypárt színeiben induló Mischung egyébként alulmaradt a nyilas párti – ám a hatalom által támogatott – 
jelölt, Keck Antallal szemben. Lásd Spannenberger 2005. 178-181., Tilkovszky 1978. 55-56. 
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Reimesch-levél volt, amely valósággal sokkolta a szülőföldjéhez ragaszkodó német 

lakosságot, sőt még a radikálisabb hangadókat is kijózanította – legalábbis egy időre.1870 

„Nagynyárádra is sok levél érkezett. A svábok hangoztatják, hogy ők senkinek sem hisznek, 

őket semmiféle német szervezkedésbe be nem csalják többet” – ábrázolta a levél által helyben 

kiváltott, a VDU-val szemben megnyilvánuló elutasító reakciót a majsi csendőr-őrskörlet 

beszámolója.1871  

A népszerűségében megtépázott Volksbund 1940 nyarára, az újabb – birodalmi német 

segítséggel elért – magyar területi revízió, illetve az ún. bécsi népcsoportegyezmény 

megkötésének hatására azonban ismét képes volt a hazai németség körében tömegeket 

mozgósítani és lelkesedést kiváltani. Ebben az időszakban került sor a VDU helyi 

szervezeteinek tömeges megalakítására Baranya megyében.1872 E sorba illett a nagynyárádi 

helyi csoport életre hívása is 1940. június 29-én, amelynek vezetője egy helybéli 

parasztgazda, Konrad Jakab lett.1873 A falusi zászlóbontón a mintegy 700 fős hallgatóság előtt 

beszédet tartó helyi „Gruppenführer” mellett a fő szónok szerepét betöltő Dr. Mischung 

Konrád – aki a helyi szervezet képviselője lett a VDU fővárosi központjában – egyebek 

mellett azt hangsúlyozta, hogy „a Volksbundnak már 120.000 tagja van”, és erősen támadta a 

Magyarországi Német Népművelődési Egyesületet (UDV), melyet a magyarországi német 

mozgalom kerékkötőjeként és a német népiség árulójaként igyekezett feltüntetni.1874 

A Volksbund helyi csoportjának megalakulása alaposan felkavarta a faluban az addig 

viszonylag békésnek mondható viszonyokat. „Nagynyárádon Konrád Jakab (házszám 21.) 

telkes gazda lett a szervezéssel megbízva. Nagynyárád község hazafias érzelmű lakossága 

azonban 80–90%-a ellenállt már kezdetben ezen ’volksbund’ szervezkedésnek, 106 telkes 

háztulajdonos közül mindössze 6–8 telkes gazda iratkozott be a Volksbundba (25., 30., 76., 

21., 116., 110., 107., 117. házszámú telkes gazdák) – a többi 98 telkes gazda minden 

erőszakos taggyűjtési akciónak és fenyegetésnek ellenállva távol tartotta magát ezen veszélyes 

                                                 
1870 „Csend és nyugalom uralkodik közöttük. Az azelőtt fennhangú ’Hitlerista’ svábok, de főleg az agitátoraik, kik 
hangosan hirdették a Német Birodalomhoz való csatlakozási szándékukat, mély hallgatásba merültek; ennek oka 
Hitlernek áttelepítési kijelentései és az ezirányú tervek végrehajtásának megkezdése. Ők magyar területekkel 
képzelték el a Birodalomhoz való csatlakozást, s miután máshol nem úgy megy végbe ezen elgondolásuk, most 
hallani sem akarnak erről a volt tervükről” – számolt be a levél hatásáról egy jelentés. A vármegyei Vitézi Szék 
széktartójának jelentése a főispánnak, 1939. október. Közli Füzes 2000. 17-18. Lásd még a székkapitány 1939. 
október 10-én kelt nemzetvédelmi helyzetjelentését. Uo. 19. 
1871 A M. Kir. Pécsi IV. csendőrkerület 4. Nyomozó alosztályának bizalmas jelentés Baranya vármegye 
főispánjához. Közli Füzes 2000. 20-25., itt 22. 
1872 1940 második felében (júniustól december végéig) a Volksbund 106 helyi csoportot hozott létre Baranyában. 
Lásd Flach 1968. 11-14. 
1873 Uo. 11. 
1874 A megyei főispán jelentése a belügyminiszternek a VDU helyi csoportjainak alakuló gyűléseiről, 1940. július 
8. Közli Füzes 2000. 113-115. 
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alakulattól. A zsellér háztulajdonosok és napszámosok anyagi helyzetük javulását remélve 

ezen újabb szövetkezéstől, 30%-uk belépett a Volksbundba – nem is sejtve ennek távoli rejtett 

céljait. A Róm. Kath. Olvasókörben és a Kath. Ifj. Egyletben – melynek tagjai közül csak 6–8 

lett volksbundista – állandóan óva intettem a tagokat – privát beszélgetéseimben is. A 

Volksbund veszélyes voltára szószékben is a pápai körlevelek alapján hirdettem állandóan a 

német nemzeti szocializmus ’új pogány’ jellegét. Híveim óriási többsége jóindulattal fogadta 

figyelmeztető igéimet” – írta 1940-ben Faludi Ádám plébános.1875 A falu legmeghatározóbb, 

köztiszteletnek örvendő személyiségének soraiból egyértelműen kiderül, hogy a plébános – 

legtöbb hivatali kollégájához hasonlóan – határozottan Volksbund–ellenes irányvonalat 

képviselt,1876 és a katolikus pap eredményesen vette fel a küzdelmet a Basch-féle német 

mozgalom jelentette konkurenciával szemben. A komoly tekintéllyel rendelkező esperes-

plébános minden rendelkezésére álló eszközt bevetve meg tudta őrizni a befolyását hívei 

többsége felett, akik körében – éppen az ő, illetve a kántortanító tevékenysége miatt – amúgy 

sem fejlődött ki (erős) „népi német” öntudat.  

A hagyományosan keresztény-konzervatív értékrendű, patrióta érzelmű, jómódú, 25 

holdas nagynyárádi parasztgazdák többsége számára a Volksbund nem bizonyult vonzó 

alternatívának. Minden bizonnyal az ő „hazafias” álláspontjuknak tudható be, hogy a nekik 

dolgozó, tőlük anyagi függésben lévő zsellérek és napszámosok döntő többsége (kb. 70%-a) 

is távol tartotta magát a VDU-tól.1877 A Volksbund mindesetre igyekezett jelentősebbnek 

beállítani magát az általa ténylegesen reprezentált bázis nagyságánál és pozíciókat reklamált 

magának a település életét meghatározó grémiumokban – mint később kiderült, nem is 

minden alap nélkül. Emiatt az 1941-es küzdelmes esztendőnek bizonyult, annál is inkább, 

mert a Német Birodalom keleti fronton elért látványos katonai sikerei önbizalommal töltötték 

a VDU által propagált ideológia híveit. Ez – a megye németek által lakott településeinek 

zöméhez hasonlóan – Nagynyárádon is rendkívül kiélezte az ellentéteket.  

                                                 
1875 HP Nagynyárád. 
1876 A római katolikus egyház Volksbund-ellenességének ideológiai és gyakorlati okait elemzi Spannenberger 
2006. 156-158., valamint Tilkovszky 1999. 
1877 A Volksbund helyi jelentőségét a kortársak is egyhangúan ítélik meg. „Itt, Nyárádon nem voltak erősek. 
Inkább a szegényebbek mentek bele ugye, mert hát tudtak ígérni azok is. A parasztok közül talán tízen, ha 
csatlakoztak hozzájuk. Inkább a szegény nép keresett náluk valamit. Ígértek is nekik. De falu 80-90%-ban 
magyarérzelmű maradt” – emlékszik vissza Féth Péter. „Itt a faluban nem sok szerepük volt, nem tudtak 
gyökeret verni. Kevés család volt a Volksbundnak tagja. Összesen kb. 20-25 család lehetett csak tag. A 
Volksbundnak külön ’Heim’-ja is volt, ahol találkoztak, gyűléseket tartottak. Ki voltak jelölve a vezetőik; volt 
Gruppenführer [csoportvezető – G. G.], Bauernführer [parasztvezető – G. G.] és Frauenführer [női 
csoportvezető – G. G.] is. Mind viselték a ’Sonnenrad’-ot [a VDU hivatalos jelvénye – G. G.] is. Nagynyárádon, 
mint mondtam nem voltak erősek”. Weisz Antal visszaemlékezése.  
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Az 1941. évi népszámlálás adatai szerint Nagynyárád bel- és külterületén, vagyis a 

falu határában fekvő puszták lakosságával együtt összesen 2.120 fő élt.1878 Ebből 1.279 

személy (60,3%) vallotta magát német, 820 (38,7%) magyar, 13 (0,14%) horvát, 2 (0,09%) 

szlovák, 1 (0,047%) bunyevác és 5 (0,2%) egyéb anyanyelvűnek; 1.636-an (77,1%) magyar, 

484-en (22,9%) pedig német nemzetiségűnek vallották magukat. Ha a teljes népességszámból 

levonjuk a külterületi puszták 7-800 személy körülire tehető, és magát főleg magyar 

nemzetiségűnek, illetve anyanyelvűnek valló lakosságát, akkor megállapíthatjuk, hogy a 

szűkebb értelemben vett Nagynyárád faluban mintegy 1.300-1.400 fő élt, akiknek túlnyomó 

többsége német anyanyelvűnek vallotta magát. Továbbá erősen valószínűsíthető, hogy abból a 

484 személyből, akik magukat német nemzetiségűeknek vallották, majdnem mindenki a 

községben lakott.  

„Az újesztendő a helybéli Volksbund azon feltűnést keltő törekvésével kezdődött, hogy 

[a] mielőbb megvalósítandó autonómiájuk életbelépéséig saját emberekeit juttassák be a 

községi elöljáróságba, a róm. Kath. Olvasókör és Ifj. Egylet vezetőségébe” – jegyezte fel a 

plébános 1941-ben.1879 Január elején sikerült is a VDU híveinek a községi képviselőtestületbe 

– „a szavazástól tartózkodó, közömbös, de magyarérzelmű lakosok hibája, távolmaradása 

miatt” – négy, illetve hat emberüket bejuttatniuk. „Ezen sikerük azonban felkeltette a magyar 

hazához hű polgárok lelkiismeretét, és az elöljáróság egyes tagjai – bíró, kisbíró és esküdtek 

– a január közepén megtartott választás alkalmával mind, a Volksbund tagjai által 

’magyarok’-nak nevezett, és a magyar hazához tényleg lélekben és szívben is hűséges 

polgárok sorából lettek megválasztva” – kommentálta az eseményeket saját olvasatában a falu 

plébánosa.  

A „két tábor” – amelyek között Faludi plébános szavai szerint addigra „a végsőkig 

kiéleződött az ellentét” – közötti „döntő ütközetre” 1941. január végén, a Római Katolikus 

Olvasókör, illetve az Ifjúsági Egylet vezetőségének megválasztására összehívott közgyűlés 

alkalmával került sor. A tét komolyságát mi sem bizonyítja jobban, hogy a plébános leírása 

szerint a két szervezet 1895-ös, illetve 1911-es megalakulása óta nem volt arra példa, hogy 

szinte a teljes tagság, 232 fő lett volna jelen egy közülés alkalmával.1880 Minden bizonnyal 

kétesélyes volt a választás kimenetele, mert a levezető elnök, Faludi Ádám plébános, 

névszerinti szavazást rendelt el. Az „eredmény az lett, hogy 127 szavazat esett az ún. 
                                                 
1878 A népszámlálás eredményeit közli Füzes 1980. 541-557., itt 542. és 549., lásd még Czibulka – Heinz – 
Lakatos 2004 (online). 
1879 HP Nagynyárád. A következő idézetek a nagynyárádi plébániatörténetből származnak. 
1880 „Rendesen csak 100, legfeljebb 130 tag vett részt az évi közgyűlésen a legutóbbi 30-40 éven át, 1941-ben 
először jelent meg 232 tag (…), csak azért, hogy eldöntsék, vajjon (sic!) a ’magyar’ érzelmű tagok, avagy a 
Volksbund tagjai kerüljenek a 2 kath. Egylet vezetőségébe?!”  
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’magyarok’ listáján szereplőkre, és 105 szavat esett a ’Volksbund’ választási listáján 

szereplőkre az összesen leadott 232 szavazat közül”. A mérleg így – a helyi intelligencia által 

teljes mértékben támogatott – „magyarérzelműek” javára billent ki.  

A választás ugyanakkor egyben azt is jelentette, hogy a VDU helyi csoportja 

(legalábbis 1941 elején), a tényleges taglétszámból levonható következtetéssel ellentétben, 

lényegesen nagyobb támogatottsággal, szimpatizánsi körrel rendelkezett Nagynyárádon.1881 

Az mindenestre figyelemreméltó, hogy az autoriter plébános levezető elnöki minőségben való 

személyes jelenléte és az ebből a nyilvánvalóan következő presszió ellenére, az Olvasókör 

tagjainak, tehát a falu műveltebb, polgárosodottabb lakosságának 45%-a nyíltan a Volksbund 

által képviselt koncepció mellett nyilvánította ki szimpátiáját. Ennek egyik oka minden 

bizonnyal abban rejlett, hogy sokan nem értettek egyet a község legfontosabb kulturális 

szervezete, az Olvasókör által követett irányvonallal, melynek „fő célja” – ahogyan körjegyző 

fogalmazott – „vallásos alapon a közösség fejlesztése és a magyarosítás”1882 volt, „mely 

utóbbi alapszabályszerű kötelezettségként lett a megalakulásnál is elhatározva és így be is 

tartva”.1883  

E dokumentum tanúsága szerint az Olvasókörből a későbbiek során kizárták „a 

fasiszta volksdbund tagokat (…), ilyen szélsőséges elemeket ott nem tűrtek meg”, illetve az 

„egyleti tagok sorában rettentő ellenszenv [uralkodott – G. G.] a németek ellen”. A 

nagynyárádi Olvasókör irányultságát mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy szerepelt 

azon, a Mohácsi járás főszolgabírója által 1942. november 6-án a megyei főispán részére 

összeállított és „bizalmas” jelzéssel ellátott kimutatáson, amelyen egyesületeket tüntették fel, 

„amelyek komoly munkájára [értsd: a magyar államapparátus részéről a VDU elleni 

küzdelemben – G. G.] számítani lehet”.1884 Az 1942 februárjában Bonyhádon megalapított, 

majd onnan fokozatosan terjeszkedő Hűségmozgalom is a Római Katolikus Olvasókör 

logisztikai és személyi állományára alapozva tudta a helyi bázisát kiépíteni Nagynyárádon.1885  

                                                 
1881 Ezzel kapcsolatban lásd a későbbiekben a 3.820/1945. M. E. sz. rendelet alapján lefolytatott nemzetűség-
vizsgálatok eredményeit. 
1882 Kiemelés az eredeti dokumentum szerint. 
1883 BML V.148.a. Majs körjegyzői hivatal iratai. 16. d. A körjegyző jelentése a nagynyárádi Kath. Olvasókör 
működésének felülvizsgálatáról, 1946. február 4. 
1884 BML IV.401.b. Baranya Megye Főispánjának iratai. Általános (a továbbiakban: Főispáni) iratok. 118/eln. 
1942. A lista – amely a 120 fős helybeli Ifjúsági Egyletet is feltűnteti – szerint az Olvasókör 1942 végén 252 
taggal rendelkezett. A Mohácsi járás községei közül csupán Németbóly szerepelt a kimutatásban 6, Somberek, 
Lánycsók és Darázs 2-2, illetve Babarc és Kisnyárád 1-1 „megbízható” egyesülettel.  
1885 BML V.148.a. Majs körjegyzői hivatal iratai. 16. d. Visszaemlékezők szerint az Olvasókörbe járt a Berenz 
Antal apatini plébános által szerkesztett VDU-ellenes irányvonalat képviselő „Die Donau” című újság (Féth 
Péter és Weisz Antal visszaemlékezései). A falu kántortanító-iskolaigazgatója, Kincses (Kirschner) József 
szintén Apataiból származott. 
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Noha a plébániatörténet szerint az ominózus, 1941 elején lezajlott tisztújító 

választásokat követően „1-2 hónapon belül teljesen lecsendesedtek (…) az év elején annyira 

felzaklatott kedélyek”, és márciusban a „húsvéti szentgyónáshoz és szentáldozáshoz ismét a 

régi szokásokhoz híven a férfiak 95%-a és a nők 99%-a járult”, a faluban a két párt között 

meglévő ellentétek tartósnak bizonyultak. Sok más baranyai településhez hasonlóan, a 

közösség egysége Nagynyárádon is megtört.1886 A két tábor hívei ezután külön tartották 

összejöveteleiket, táncmulatságaikat; külön játszottak a „bundos” és a „nem-bundos” 

gyerekek. Az ellentét a családi, rokoni és baráti kapcsolatokat is megmételyezte; sokéves 

barátságok bomlottak fel, kapcsolatok romlottak meg a Volksbund által képviselt eszme 

ellentétes megítéléséből kifolyólag. Volt, hogy az utcán emberek nem is köszöntek 

egymásnak, és ha a faluban – több szomszédos községgel ellentétben – komoly tettlegességre 

nem is került sor, a kisebb-nagyobb villongások napirenden voltak a volksbundisták, illetve az 

általuk „angoloknak”, „zsidóknak” stb. gúnyolt „magyarhű” németek között.1887 Az 

Olvasókörből kirekesztett VDU-tagok, illetve szimpatizánsok leginkább a helyi 

„Gruppenführer” parasztházában kialakított „Heim”-ban (Otthon) tartották kulturális és egyéb 

jellegű összejöveteleiket.1888  

A plébániatörténet 1943-ból származó bejegyzése szerint a „a helybeli németajkú 

lakosság 85%-a hűséges maradt ezen évben is régi évszázados magyar hazaszeretetéhez”.1889 

A Volksbund hívei Nagynyárádon ekkora már végérvényesen kisebbségbe szorultak és az 

elhúzódó és a lakosságtól egyre több áldozatot követelő háború1890 miatt a VDU 1943-tól már 

végkép nem kínált vonzó alternatívát még a „semlegesek” számára sem. Noha a két irányzat 

küzdelmének kimenetele a faluban már 1941-ben eldőlt, a magyar kormánypolitikával teljes 

mértékben azonosuló helyi értelmiség által képviselt „etnopolitikai” irányvonal dominanciája 

az oktatás terén is megmutatkozott: Míg a szomszédos Németbólyban az 1940 óta működő, a 

Volksbund által fenntartott polgári iskolába az 1942/43-as tanévben a 120 nagynyárádi 

tanköteles közül csupán 5%, azaz 6 gyermek (5 fiú és 1 lány) iratkozott be, addig a falubeli 
                                                 
1886 A megye német községeiben uralkodó viszonyokra (illetve azok változására) vonatkozólag elsőrangú 
források a havi rendszerességgel készített főispáni, főszolgabírói stb. hangulatjelentések, amelyeket közöl Füzes 
2000. 51-81., 201-222. 
1887 Pars pro toto lásd: A helyi VDU vezető által „angolnak” nevezett Bachesz Elemér „elégtételképpen” kővel 
bedobta a „Gruppenführer” házának ablakát. A visszaemlékezést közli Füzes – Újvári 1999. 61-62., itt 61. 
1888 1942. március 2-án például Tiegelmann Ferenc németbólyi lakos tartott előadást az olajos magvak 
termesztéséről, március 28-án pedig a szintén németbólyi Trischler János a Volksbund történetéről. Lásd a 
mohácsi főszolgabíró a főispánnak írt bizalmas jelentését, 1942. április 2. Idézi Füzes 2000. 71. „A Volskbund-
házon a következő felirat állt: ’Tritts Du als Deutscher hier herein, so soll Dein Gruß ’Heil Hitler!’ sein!’ – Ha 
németként lépsz ide be, ’Heil Hitler!’-rel köszönj!” Máger Ferenc visszaemlékezése.  
1889 HP Nagynyárád. 
1890 A második világháborúnak a falu életére gyakorolt hatásával, a legfontosabb harci és politikai események 
helyi szintű értékelésével kapcsolatban számos érdekes adalékkal szolgál a plébániatörténet.  
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diákok 95%-ának oktatását biztosító római katolikus fenntartású elemi iskolában a 

„nemzethű” lakosság – annak ellenére, hogy erre egy 1941-es rendelet1891 lehetőséget 

biztosított – „nem tűrte a tisztán német nyelvű tanítást”.1892  

Hasonló arányok mutatkoztak a birodalmi német, illetve a magyar alakulatoknál 

teljesítendő katonai szolgálat terén is. Az 1942-ben, illetve 1943-ban a Waffen–SS számára 

lefolytatott toborzóakciók Nagynyárádon a méréskeltnél is kisebb sikert arattak. A „76 kath. 

ifj. egyleti tag közül csakis Staub Albert, Schram János, Konrad György (…) és Pfeil 

Jakab1893 legényifjak [a tagság 5%-a – G. G.] jelentkeztek önként SS katonai szolgálatra, a 

férfiak közül Pfeil Vilmos, Konrad György (…) és (…) Höbler György jelentkeztek önkéntes 

SS német katonai szolgálatra – a többi 95% ifjú és férfi hűséges maradt a magyar katonai 

beosztásához” – írta 1943 végén Faludi Ádám.1894 Nagynyárádon is jellemző volt az, ami a 

baranyai német falvakra általában, hogy „inkább a szegény sorban lévők jelentkezők, a 

vagyonosabbak közül kevesen”.1895 „Aki elment SS-nek, annak a családja elég szépen kapott a 

német államtól támogatást, pláne, ha már felesége és gyerekei is voltak az illetőnek” – emeli 

ki a német alakulatokhoz önként jelentkezők döntésében komoly szerepet játszó szociális–

gazdasági aspektus szerepét egy visszaemlékező.1896 

Az 1944. március 19-én bekövetkezett német megszállás a falu életére is komoly 

hatást gyakorolt.1897 A leghúsbavágóbb változást mindenképpen a Waffen–SS-toborzások 

megváltozott gyakorlata jelentette. Az 1944 áprilisában e tárgyban megkötött harmadik 

bilaterális egyezmény szakított az önkéntesség elvével és valamennyi 17 és 50 év közötti 
                                                 
1891 Szita L. 1986. 625-627. 
1892 HP Nagynyárád. 
1893 Pfeil Jakab neve felbukkant egy 1942. november 20-ai, a belügyminiszter számára íródott főispáni 
jelentésben is. E szerint Pfeil, „volt nagynyárádi” lakos – több más „népi német” Waffen–SS önkénteshez 
hasonlóan – a szülőfalujában eltöltött szabadságideje alatt „állandóan és rendszeresen” német katonai 
egyenruhát viselt, annak ellenére, hogy a vonatkozó rendelet értelmében ilyen alkalmakkor csak polgári ruhát 
hordhatott volna. A jelentést közli Füzes 2000. 249. 
1894 HP Nagynyárád. Kiemelés az eredeti dokumentum szerint. 
1895 Főispáni jelentése a német nemzetiségi mozgalmakra vonatkozóan, 1942. március–április. Közli Füzes 2000. 
72-73., itt 73. A fent említett Pfeil Jakab például vagyontalan volt és napszámosként kereste a kenyerét. Féth 
Péter visszaemlékezése. 
1896 Féth Péter visszaemlékezése. 
1897 A megszálló birodalmi német egységek vegyes fogadtatásra találtak a „népi németek” által lakott 
Nagynyárádon. Az 1941. április 11-én, húsvét hétfőjén a faluba bevonuló első, SS-katonákból álló egység 
viselkedése rámutatott a korban mind a Volksbund, mind a Harmadik Birodalom által propagált 
„Volksgemeinschaft” eszméje és gyakorlata között feszülő ellentmondásokra. Az ifjú SS-katonák 
demonstratívan vallásellenes viselkedése ugyanis Nagynyárádon mély megütközést keltett a vallásos, 
keresztény-konzervatív lelkületű német hívekben. A zömében fiatalokból álló alakulat katonái többek között 
1944. május 1-jére virradó éjszaka durungokkal ledöntötték a községben 1844 óta álló Szentháromság szobrot, 
megzavarták az úrnapi körmenetet, gúnyosan viselkedtek a plébánossal szemben, valamint molesztálták a 
templomból hazatérő híveket. Ezzel szemben az 1944. október elején Nagynyárádra vezényelt Wehrmacht 
alakulatban szolgáló idősebb férfiak „igen vallásos lelkületűek voltak”. Aktívan és rendszeresen részt vettek a 
vasárnapi szentmiséken, gyóntak és áldoztak – mondhatni integrálódtak a közösség életébe, ezért a helyi német 
lakosság is pozitívan viszonyult hozzájuk és befogadta őket. Lásd HP Nagynyárád. 
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magyarországi német férfi kötelező kényszersorozását írta elő. A sorozóbizottság előtt 

megjelenés halálbüntetés terhe mellett kötelező volt. A birodalmi katonai hatóságok az akció 

operatív lebonyolításába bevonták viszont a magyar csendőrséget is; az esetleges 

távolmaradókat velük vezetették elő. A rendelet megjelenése pánikot okozott Nagynyárád, 

illetve a környékbeli falvak hadköteles korú férfilakosságának körében. Többen végső 

elkeseredettségükben inkább elmenekültek, illetve elrejtőztek a sorozást végző bizottság és a 

csendőrök elől.1898 A Waffen–SS katonai sorozóbizottsága 1944. július 9-én jelent meg egy 

magyar katonatiszt és több magyar csendőr társaságában Nagynyárádon, az Olvasókör 

helyiségében. A sorozáson való megjelenésre felszólított nagynyárádi férfiak közül többen 

még aznap is menekülést kíséreltek meg, amely rendkívül kockázatos vállalkozás volt. Az 

önként megjelent, illetve a karhatalmi kényszer hatására előállított, alkalmasnak bizonyult 

lesorozottak 1944. szeptember 17-én kényszerültek tényleges katonai szolgálatra bevonulni a 

Waffen–SS csapattesteihez.1899  

Több nagynyárádi legény és férfi a birodalmi német katonai alakulatoknál történő 

szolgálat helyett inkább Magyar Honvédség kötelékeibe való önkéntes jelentkezést 

választotta, amelyre egy, a Honvédelmi Minisztérium által kiadott rendelet teremtett 

alkalmat.1900 A község férfilakossága 1944 júniusában értesült erről a lehetőségről. A 

legtöbben éltek is vele, és önként jelentkeztek a pécsi hadkiegészítő parancsnokságon, 

vállalva ezzel az azonnali bevonulást és a rövid kiképzési idő utáni közvetlen frontszolgálatot. 

Vajon mi motiválta őket, abban, hogy inkább magyar alakulatnál szolgáljanak? „Bár német 

volt az anyanyelvünk, magyarok voltunk. Magyarnak tartottuk magunkat” – fogalmazta meg 

egy volt önkéntes a falu német lakosságának döntő többségére jellemző sajátos „nemzeti 

érzést”.1901 Nagynyárádról 1944 júniusában összesen 29 fiatal férfi vonult be önkéntesen a 

pécsi 8/III. zászlóaljhoz.1902  

                                                 
1898 „A gondozásomra bízott vármegye több községéből arról értesültem, hogy a németajkú lakosság lakóhelyét 
menekülésszerűen elhagyja és közeli, vagy távolabbi erdőségekbe bujdosik el attól való félelmében, hogy a 
környékbeli községekben állomásozó SS alakulatok őket katonai szolgálatra erőszakosan besorozzák” – 
jelentette a vármegye főispánja a belügyminiszternek 1944. április 22-én. Közli Füzes 2000. 255-256., itt 255. 
1899 HP Nagynyárád. „A sorozás 1944 (…) július elején történt a mostani kultúrházban. Hármasával kellett 
felmenni a gangra. (…) A magyar tiszt azt kérdezte, hogy odahaza hogyan beszélünk. Azt mondtam, hogy 
magyarul. A [helyi Volksbund – G. G.] Gruppenführer az asztalnál állt és azt mondta, hogy nem, mi mindig 
németül beszélünk. Evvel a dolog el volt intézve, besoroztak” – emlékezett vissza egy volt nagynyárádi „Muss–
SS”. Bachesz Elemér visszaemlékezését közli Füzes – Újvári 1999. 61-62., itt 61. A Volksbund helyi vezetője 
Bachesz Elemér besoroztatásával minden bizonnyal a betört ablakért is elégtételt kívánt venni. A VDU-nak a 
harmadik Waffen–SS-toborzások során betöltött szerepével kapcsolatban lásd Spannenberger 2005. 362-369. A 
kényszersorozottakat a „sváb” népnyelv nevezte „Muss–SS”-eknek. 
1900 Füzes – Újvári 1996. 25-29. 
1901 Weisz Antal visszaemlékezése. 
1902 Az önkéntesek listáját lásd Füzes – Újvári 1996. 38., Armbruszt Pál, Féth Péter, Lang Vilmos, Schlott Péter 
és Weisz Antal volt nagynyárádi önkéntesek visszaemlékezéseit közli uő. 71-87. 
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5.4.3.   Nagynyárád német lakosságának helyzete 1944/45 fordulóján 
 
1944 késő őszén Nagynyárád tágabb értelemben vett határában komoly csapatmozgások 

voltak megfigyelhetők, ugyanis a Vörös Hadsereg egységei a falutól alig 30 km-re található 

Kiskőszegnél (ma Batina, Horvátország) kísérelték meg a dunai áttörést, amely ádáz harcokat 

követően 1944. november 24-én hozta meg számukra a végső sikert. A front közeledtével 

egyre aktuálisabbá vált a „Schwäbische Türkei népi német lakosságnak” az SS által 

forszírozott kiürítésének kérdése is, melynek konkrét terveit a Volksdeutsche Mittelstelle 

(VoMi) és a Volksbund területi vezetősége már 1944 nyarának végén véglegesítette.  

Az SS, illetve a Volksbund helyi vezetése által végrehajtott evakuálás során „az orosz 

hadsereg bevonulása előtti héten 1944. nov. 13-20. között önként, illetve a német hadsereg 

közegeinek felhívására” mintegy száz fő, exponáltan „volksbundista” (vagyis aktív VDU-tag 

vagy szimpatizáns) személy hagyta el Nagynyárádot, akik lovas „szekereken és vonaton 

menekültek Nyugat (sic!) felé Németországba”.1903 Más források szerint ennél valamivel 

kevesebb, kb. 85 személy volt a német birodalmi szervek által végrehajtott kiürítés keretében 

a front elől nyugatra menekült nagynyárádiak száma.1904 

A magyar csendőrség 1944. november 24-én délben távozott a községből, amely 

földrajzi helyzetéből kifolyólag került nehéz helyzetbe, mivel a Kiskőszeg felől Pécs irányába 

visszavonuló német és magyar csapatok a falun keresztül vonultak át. A településen átvezető 

fő forgalmi út mentén, a patakvölgyben (ún. alsó utca) elhelyezkedő házak lakói kénytelenek 

voltak felköltözni azokhoz a rokonaikhoz és ismerőseikhez, akiknek a házai a dombokon 

voltak, mert csak így tudhatták magukat biztonságban a sokszor erőszakosan fellépő, 

fosztogató katonák elől. 1944. november 24-én a visszavonuló német katonai alakulatok 

nekiláttak a község ló- és szarvasmarha állományának szisztematikus begyűjtéséhez, illetve 

elhajtásához. Csak egy hirtelen jött légitámadásnak volt „köszönhető,” hogy az állatoknak 

csupán kisebb hányadát voltak képesek magukkal vinni. Egy körjegyzői jelentés megemlíti, 

hogy a birodalmi német hatóságok által elrendelt „gazdasági kiürítés” során a falu 

„magyarérzelmű” lakossága oly módon szabotálta az akciót, hogy „saját szarvasmarha 

állományait eldugták, kihajtották a kukoricásba, s így a német katonaság csak és kizárólag 

a[z akkora már eltávozott – G. G.] volksbund tagok állatait vihette el”.1905  

                                                 
1903 HP Nagynyárád.  
1904 Häffner 1984. 65. 
1905 BML V.148.a. Majs körjegyzői hivatal iratai. 16. d. A birodalmi német alakulatok így is 54 szarvasmarhát, 
40 lovat, 20 kocsit és 20 pár lószerszámot zsákmányoltak. 
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November 25-e Nagynyárádon teljes bizonytalanságban telt, majd a következő napon, 

1944. november 26-án 1-2 órás tűzharc után a Vörös Hadsereg egységei benyomultak a 

faluba.1906 A szovjet katonák ott folytatták a rekvirálásokat, ahol a németek abbahagyták, 

azzal a különbséggel, hogy őket már semmilyen külső körülmény nem zavarta meg tervük 

végrehajtásában. A körjegyző kimutatása szerint a falu ló- és szarvasmarha állománya, amely 

1944. január 1-jén még 359, illetve 140 állatra rúgott, 1945. április 1-jére 16, illetve 28 

darabra csökkent le.1907 Emellett „keresett és népszerű árucikk” volt még a hintó, illetve a bor. 

A plébános beszámolója szerint 1944. december 3-áig „életveszélyes volt az utcán a 

megjelenés az átvonuló orosz katonák ezrei között mozogni”.1908 Jellemző momentum a 

frontátvonulást követő „sáskajárásra”, hogy 1945 januárjára teljesen kiürültek a nagynyárádi 

borospincék, így a plébániára beszállásolt bolgár katonák 1945. január 13-án bor helyett tej 

fogyasztásával ünnepelték meg a bolgár újévet.1909 1945 tavaszán a szovjet katonai hatóságok 

még rendszeresen vettek igénybe egy-két hetes, robotnak nevezett kényszermunkára 

alkalmanként olykor 100 falubelit is. Nekik lövészárkok és tankcsapdák ásása volt a feladatuk 

a községhez még viszonylag közel mozgó front mentén fekvő területeken.  

Nem voltak ennyire szerencsések ellenben azok a német ajkú nagynyárádiak, akiket 

még az év elején mozgósítottak „közvetlen hátországi munkára” a Vörös Hadsereg 

parancsnokságának 1944. december 22-én kelt 0060. számú hadparancsának értelmében. A 

megyei sajtó 1944. december 29-én ismertette a parancs pontos szövegét, amelynek 

értelmében „a német származású munkaképes személyeket a közvetlen mögöttes területen 

végzendő közmunkákra haladéktalanul mozgósítják”.1910 Másnap a községben is kidobolták 

azt a rendeletet, melynek alapján a községi elöljáróság, illetve a majsi körjegyzőség által 

hirtelenjében összeállított listán szereplő 93 fő, 17-45 év közötti férfinak, illetve a 32 fő, 18-

30 év közötti nőnek Szilveszter napján Mohácson kellett jelentkeznie.1911  

                                                 
1906 A lövöldözésben komoly kár érte a barokk stílusú – jelenleg műemléki védelem alatt álló – templomot. Lásd 
HP Nagynyárád, illetve Faludi Ádám plébános jelentését a templomot ért károkról BML V.148.a. Majs 
körjegyzői hivatal iratai. 16. d. 
1907 BML V.148.a. Majs körjegyzői hivatal iratai. 13. d. 
1908 HP Nagynyárád. Az eseményeket átélők állítása szerint lényegesen rosszabbul viselkedtek a harcoló 
csapatok után érkező „megszálló” egységek, amelyek gyakran sokkal inkább hasonlítottak rablóbandákhoz, mint 
katonákhoz. A pincéket feltörve részegen fosztogattak, erőszakoskodtak, ami miatt sok fiatal lánynak és 
asszonynak kellett a pajtákban és egyéb helyeken menedéket keresnie. 
1909 Uo. A bolgár katonák 1945. január 10-étől február végéig tartózkodtak a faluban. A falunak 1945 májusa és 
júliusa között még egyszer el kellett viselnie a bolgár, illetve a szovjet csapatátvonulást. A plébános beszámolója 
szerint a katonák „zeneszóval és dalolva (…) óriási zsákmánnyal” tértek vissza nyugatról. 
1910 Új Dunántúl, 1944. december 29. 
1911 A malenkij robotra igénybevett nagynyárádi férfiak és nők listáját lásd BML V.148.c. Majsi körjegyzőség 
iratai. Nagynyárád község iratai. 51. d. 
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A parancs értelmében 15 napra elegendő élelmiszerrel együtt legfeljebb 200 kg-ot 

kitevő poggyászt magukkal vivő – a mozgósítás valódi céljáról ekkor még mit sem sejtő – 

embereket innen irányították tovább gyalog Bajára, az ott létrehozott központi gyűjtőtáborba. 

Többen azonban már Mohácson gyanút fogtak és visszafordultak.1912 Az erőltetett menetben 

tovább hajtott nagynyárádiak az óév utolsó éjszakáját a Tolna megyei Alsónyéken töltötték, 

ahol bizonyosságot szereztek a mozgósítás tényleges céljáról. A helyiektől megtudták, hogy a 

mozgósított személyeket kényszermunkásként a Szovjetunióba szállítják.1913 Azonban a már 

útközben is terjengő kósza hírek hatására is többen megszöktek – erre a viszonylag laza őrizet 

miatt volt lehetőség –, ezért Alsónyékre csupán az igénybevetteknek kb. mintegy fele érkezett 

meg.1914 Miután a falubeliek számára itt végképp világossá vált, hogy mi is a transzport 

valódi célja, Alsónyékről néhány idősebb férfi kíséretében azonnal visszafordult az összes 

leány és asszony, így Nagynyárádról egyetlen nő sem került ki a Szovjetunió kényszermunka-

táboraiba.  

A fiatalabb férfiak újév napján, 1945. január 1-jén tovább vonultak Bajára.1915 

Többeknek azonban még innen is sikerült megszökniük, így 1945. január 6-án, vízkeresztkor 

17 nagynyárádi német férfit vagoníroztak be és szállítottak ki marhavagonokban Románián 

keresztül a Szovjetunió területére, „malenkij robotra”. Közülük tízen a munkatáborokban 

veszítették életüket, heten 1949-ben szabadultak és tértek vissza Nagynyárádra, illetve az 

időközben a faluból Németország különböző megszállási övezeteibe kitelepített 

hozzátartozóikhoz.1916  

1945 első felében – a járás egyéb községeihez hasonlóan – több nagynyárádi illetőségű 

személy került a Mohácson felállított internálótáborba. „A közmunkatáborba mindenekelőtt a 

volt SS katonákat kell behívni.1917 (…) Az SS katonák hozzátartozói, valamint a volt Volksbund 

és nyilas tagok, illetve a Volksbund tagok hozzátartozói közül a férfiak 18-50 éves korig, a 

nők pedig 20-40 éves korig vehetők igénybe” – tudatta a megyei főispán a Mohácsi Nemzeti 
                                                 
1912 „Még Mohácson gondoltam, hogy ez a mozgósítás nem vezethet jóra, ezért visszafordultam és hazajöttem. 
Találkoztam útközben az unokatestvéremmel és mondtam neki, hogy jöjjön velem haza. Mire ő: ’Menj csak, majd 
jövök utánad!’ Sohasem tért vissza; ott halt meg kint Oroszországban” – emlékezett vissza Weisz Antal. 
1913 „Már útközben hallottunk különböző híreket. Alsónyéken, az utolsó előtti faluban Baja előtt, megálltunk és 
ott a vörös őrök már mondták, hogy emberek ebből Oroszország lesz, ez a transzport Oroszországba meg” – 
mondja Féth Péter. 
1914 Az útközben megszököttek közül sokan nem mertek rögtön visszamenni a faluba, ezért egy ideig a 
környékbeli községekben, présházakban, illetve tanyákon húzták meg magukat. 
1915 „Mi férfiak, akik még maradtunk, elmentünk a Dunáig. A híd fel volt robbantva. (…) Áthajtottak bennünket 
egy pontonhídon, ahol az oroszok folyamatosan vittek el embereket. Staub Jánosnál volt a nagynyárádiak listája, 
de már a fele sem volt ott azoknak, akik a listán szerepeltek. Egy nagy épületben kerültünk elhelyezésre” – 
mondja Féth Péter. 
1916 A Szovjetunióba elhurcolt és ott elhunyt férfiak listáját közli Häffner 1984. 66. 
1917 E tekintetben közömbös volt az a tény, hogy valaki önkéntes jelentkezés, avagy kényszersorozás útján került 
a Waffen–SS kötelékeibe.  
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Bizottsághoz intézett, 1945. február 21-én kelt leiratában.1918 A főispán „egészségügyi és 

emberiességi” szempontok miatt a felállítandó tábor létszámát 300 főben maximálta. Emiatt a 

behívottak 6 naponként váltották egymást, kivéve a volt Waffen–SS katonákat, „akik 

folytatólagosan is bent tarthatók a szükségletnek megfelelően”.  

A következő hónapokban Nagynyárádról is folyamatosan szállítottak különböző 

nagyságú csoportokat a mohácsi internálótáborba – annak ellenére, hogy az exponáltan 

volksbundista lakosság már 1944 novemberében elhagyta a települést, illetve az országot. A 

nagynyárádi internáltak zöme a volt kényszersorozott Waffen–SS-katonák soraiból került ki. 

A berendeltek száma általában 10-20 fő között mozgott, de ennél általában alacsonyabb volt a 

ténylegesen a táborban dolgoztatottak létszáma. Előfordult, hogy olykor csak 2 nagynyárádi 

kényszermunkás tartózkodott az internálótáborban.1919 1945. április 5-én például 9 férfit és 15 

nőt rendeltek be Nagynyárádról a munkatáborba.1920 Ezzel ki is merült a falu „volkbundista 

kerete,” mert a hat nappal később esedékes váltáskor a körjegyző azt jelentette a 

főszolgabírónak, hogy „Nagynyárád községben az összes berendelhető Volksbundosok lenn 

vannak Mohácson a munkatáborban (…), így a felváltáshoz szükséges 8 embert nem tudom 

leküldeni”.1921  

Az év első felében az ún. „fasiszták” (értsd: volksbundisták) iparengedélyeit is 

visszavonták, bár ez gyakorlatilag senkit sem érintett Nagynyárádon. A bevont engedélyű 

kisiparosok (2 ács, 3 borbély, 1 bognár, 1 szabó és 1 molnár) közül már egyik sem 

tartózkodott a faluban; négyen még 1944 novemberében menekültek el a front elől, ketten a 

háborúban tűntek el, egy fő szovjet kényszermunka-táborban tartózkodott, egy személy 

engedélye pedig Németbóly községre volt érvényes.1922  

1945. március 19-én megalakult az új községi elöljáróság – az utolsó, melynek tagjai 

kizárólag csak őslakos németekből állt.1923 Nagynyárádon is létrejött a Nemzeti Bizottság 

(NB),1924 illetve megalakultak a koalíciós pártok helyi szervezetei is, bár ez utóbbiak ebben az 

időszakban, amikor még a faluközösség tradicionális struktúrái határozták meg a helyi 

viszonyokat, még nem játszottak különösebb szerepet. A községben – a németek által lakott 

településekhez hasonlóan – a Független Kisgazdapárt (FKGP) volt a legtámogatottabb és a 

legnagyobb bázissal rendelkező politikai erő. A második legerősebb párt kezdetben a 

                                                 
1918 Lásd BML IV.440.a. Mohácsi Járás főszolgabírójának (1946-tól főjegyzőjének) iratai. 1. d. 
1919 Uo. 
1920 Uo. A majsi körjegyző jelentése a Mohácsi járás főszolgabírójához.  
1921 Uo. A majsi körjegyző jelentése a Mohácsi járás főszolgabírójához, 1945. április 11. 
1922 Uo. 
1923 BML V.148.a. Majs körjegyzői hivatal iratai. 12. d. 
1924 Első elnöke Armbruszt József (Független Kisgazdapárt) volt.  
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Szociáldemokrata Párt (SZDP) helyi szervezete volt. Bár mind a Magyar Kommunista Párt 

(MKP), mind a Nemzeti Parasztpárt (NPP) alapított helyi szervezetet, ezek a telepesek 

megérkezése előtt nem rendelkeztek komolyabb támogatottsággal. 

 

5.4.4.   A földreform végrehajtása és az azzal kapcsolatos telepítések Nagynyárádon 
1945-ben 
 
A törvény által biztosított lehetőséggel élve, a földbirtokreformról szóló 600/1945. M. E. sz. 

rendelet 48. §–a értelmében, 1945 tavaszán Baranya német nemzetiségű falvainak 

többségében is megalakultak a rendelet helyi szintű végrehajtásáért felelős községi 

földigénylő bizottságok (KFB), mivel ezek a települések is rendelkeztek saját igényjogosult 

réteggel. Így történt ez Nagynyárádon is, ahol az őslakos német igényjogosultakból 

megalakított KFB elnökévé Bachesz Elemért, jegyzőjévé Wehrmutweisz Miklóst (mindkettő 

SZDP) választották.1925 A Nagynyárádi KFB regisztrálta az igénybejelentéseket és juttatott is 

föld-, illetve házingatlanokat, de csupán olyanokat, melyeknek tulajdonosai már nem 

tartózkodtak a faluban. Ezek az ingatlanok korábban azon 85-100 személy tulajdonát 

képezték, akik a Volksbund aktív tagjai, illetve támogatóiként még 1944. november elején a 

birodalmi szervek által végrehajtott kiürítés keretében önként hagyták el a falut. 

Birtokelkobzásokra a földreform végrehajtásának e szakaszában Nagynyárádon még 

nem került sor, hiszen a faluközösséget pókhálóként átszövő rokoni és baráti kapcsolatok 

ehhez meglehetősen szűk teret szabtak. Jellemző momentum, hogy – egy körjegyzői jelentés 

szerint – a 20 rendelkezésre álló lakóház közül 1945. június 1-jéig csupán 9-et osztottak ki 

helyi igénylőknek, és több holdnyi tartalékföld állt még a falu határában rendelkezésre, „mert 

nem volt [rájuk – G. G.] igénylő”.1926 A jelentés szerint Nagynyárádon már végrehajtották a 

földreformot, a földigénylő bizottság rendesen és szorgalmasan működött, a földbirtokreform 

végrehajtása békében, „terror cselekmények” nélkül zajlott le és már csak a birtoklapok 

kiosztása volt hátra. A Nagynyárádi KFB 1945. július 7-én azt jelentette felettes szervének, a 

Baranya vármegyei Földbirtokrendező Tanácsnak (MFT), hogy a községben az elkobzandó, 

vagyis a korábban elmenekült „volksbundisták” birtoka 400 kh. volt. Ebből helybeli 

igénylőknek 220 kh-t osztottak ki, 20 kh-t tartalékoltak, így rendelkezésre állt még 160 kh., 

amely a telepítési akció céljaira kerül felhasználásra. A Népgondozó Hivatal utasítása alapján 

                                                 
1925 BML XXIV.201. Baranya Megyei Földhivatal (a továbbiakban BMFH) iratai. 199/1. d. 
1926 BML V.148.a. Majs körjegyzői hivatal iratai. 13. d. A körjegyző jelentése Baranya vármegye alispánjának, 
1945. június 1. 
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ugyanis már folyamatban volt az idegen családok betelepítése a községbe. Egyéb felesleges 

föld nem volt.1927 

Amint az a jelentésből is kitűnik, a helyi KFB munkája nem maradhatott sokáig 

zavartalan, mivel az ország különböző pontjairól sorra jelentkező földigénylők kielégítéséhez, 

valamint a határon túlról érkező magyar nemzetiségű menekültek letelepítéséhez 

elengedhetetlenül szükség volt a hazai, így a nagynyárádi németség birtokállományára is. A 

népcsoportot kollektíven érintő szankciósorozat ideológiai, propagandisztikus előkészítése 

1945 tavaszán és nyarán – csakúgy, mint országos szinten – a megyei sajtóban is 

megkezdődött. „Gyökerestül ki kell irtani az ország testéből a nyilas–volksbundista mételyt” – 

hangoztatta az MKP baranyai orgánuma.1928  

„Menjenek. Kemény szó, de azt hiszem, igazságos, mert a magyarországi hitleristák, 

volksbundisták számára nincs enyhítő körülmény. Menjenek, hisz ezt a földet elárulták, és a 

miattuk szűkössé vált magyar kenyérből egyetlen falat sem jár nekik. (…) Menjenek és nem 

demonstráljanak itt még a puszta jelenlétükkel sem. (…) Menjenek, mert Magyarországon 

még sváb gettóban sem kívánjuk látni a volksbundistákat” – ütött meg szokatlanul kemény 

hangot a szociáldemokraták megyei lapja is.1929 A szavakat csakhamar tettek követték. A 

fentebb idézett KFB-jelentésben említett, 1945 májusában életre hívott Népgondozó Hivatal 

ugyanis ekkortájt már javában szervezte földbirtokreformhoz kapcsolódó telepítéseket, 

amelyek végérvényesen megbontották Nagynyárád, illetve a hozzá hasonló baranyai német 

községek etnikai homogenitását. 

 

5.4.4.1.   Magyar telepesek a németek által lakott Nagynyárádon 

A Népgondozó Hivatal (NH) 1945 nyarának derekán foganatosította az első betelepítést 

Nagynyárádra. Az addig szinte kizárólag németek által lakott községbe ekkor települt be az 

első nagyobb, az őslakosságtól anyanyelvben, mentalitásban, szociokulturális és 

szocioökonómiai háttérben markánsan különböző, magyar telepes csoport. A 24 egyszerre, 

csoportosan be-, illetve letelepített család többnyire az 1944 őszén elmenekült 

                                                 
1927 BML XXIV.201. BMFH iratai. 199/1. d. 
1928 „[Ö]ssze kell fogni és a kormányzatot vállvetett munkával kell támogatni abban, hogy ezek az ország 
egységét megbontó sváb szigetek eltűnjenek innen egyszer és mindenkorra. El kell kobozni tehát minden 
volksbundista vagyont, meg kell fosztani őket minden eddig élvezett előjogaiktól. A nemzeti kisebbségeket 
megillető jogok sem illethetik meg őket (…). Ezért szét kell szórni a sváb településeket, vagy ha ez sem elég, át 
kell telepíteni Németországba [a cikk három nappal íródott az ominózus, 1945. május 14-ei pártközi értekezlet 
után – G. G.] azokat az elemeket, amelyek eddigi viselkedésükkel lábbal tiporták a magyar állameszme 
legszentebb céljait és törekvéseit. Meg kell fosztani őket úgy gazdasági, mint politikai téren minden olyan 
eszköztől, amely módot adna nekik még a jövőben, hogy a magyar állam testén belül annak legeminensebb 
érdekei ellen cselekedhessenek” – adta ki az utasítást a Kommunista Párt lapja. Új Dunántúl, 1945. május 17. 
1929 Dunántúli Népszava, 1945. augusztus 12. 
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„volksbundisták” házait kapta meg. A telepesek formailag Baranya megye határain belülről, 

Nagyharsányból települtek a faluba, ahol korábban idénymunkásként dogoztak az ottani 

kőbányában. A családok között azonban szép számmal voltak határon túli (Románia, 

Jugoszlávia), illetve Bács-Kiskun, Békés, Hajdú-Bihar, Somogy, Szatmár, és Zala megyei 

származásúak is – tehát közülük sokan már eleve nincstelen agrárproletárként, summásként 

kerültek Baranya megyébe.1930  

A telepesek érkezése új lendületet vitt a községben addig meglehetősen álmatagon 

zajló „földosztás” folyamatába – a földreformért, illetve a telepítésekért felelős szervek 

szándékainak megfelelően. Ennek első kézzelfogható jele az Országos Földbirtokrendező 

Tanács (OFT) 1.231/1945. sz. rendelete alapján feloszlatott régi, kizárólag helyi, német 

őslakosokból álló KFB újjáalakítása volt, 1945. augusztus 7-én.1931 Az ily módon újjáalakított 

földigénylő bizottságba már bekerült a telepesek képviseletében Szeghalmi József és Hegyi 

Gyula (valamint póttagként Kele Lajos). Bár az őslakosok a választás után még mindig több 

hellyel rendelkeztek a földreform végrehajtásában kulcsszerepet játszó bizottságban,1932 a 

KFB elnöke az erős érdekérvényesítő képességgel rendelkező telepes-vezér – a faluba érkező 

telepeseket mint egykori summáscsapatot korábban valószínűleg summásgazdaként1933 

irányító – Szeghalmi,1934 jegyzője pedig Hegyi lett.1935 Az NH mohácsi körzetvezetőjének 

utasítása szerint az új bizottságnak felül kellett vizsgálnia a régi KFB addigi munkáját és 

revízió alá vennie a korábbi juttatásokat.1936  

Mindez természetesen tudatos telepítéspolitikai megfontolások alapján történt. A 

Népgondozó Hivatal frissen megalakított Délmagyarországi (sic!) Kirendeltségének pécsi 

székhelyű Baranyavármegyei (sic!) Kerületének vezetője, 1945. július 2-án a papírra vetett 

                                                 
1930 Lásd a nagyharsányi telepesek összeírási íve. BML XXIV.201. BMFH iratai. 199/2. d. A summások 
társadalmi rétegével kapcsolatban lásd bővebben Gyáni – Kövér 2003. 328-329. 
1931 Az NH mohácsi körzetvezetője 1945. július 19-én rendelte el a majsi körjegyzőség területén működő KFB-k 
feloszlatását, az OFT 1945. május 4-én kelt 1.231/1945. sz. határozatára való hivatkozással (BML V.148.a. Majs 
körjegyzői hivatal iratai. 13. d.). Az OFT 1945 májusában több ízben szabályozta a német lakossággal 
rendelkező községekben működő földigénylő bizottságok működését, míg végül úgy határozott, hogy mivel 
„azokban a községekben, ahol a lakosság jelentős része német nemzetiségű, a földkiosztás nem a (…) rendelet 
szellemében folyik (…) ezekben a községekben a községi földigénylő bizottságok működését – az egész ország 
területére – azonnali hatállyal felfüggeszti”. Tóth Á. 1993. 54. 
1932 A helyi igénylők közül Kaipl János (MKP), Sikrai József (SZDP), Wehrmutweisz Miklós (SZDP), Ritzl 
Mátyás (MKP), Jászberényi (Jassnicker) János (NPP) és póttagnak Weisz György kerültek be a bizottságba. 
1933 Lásd Gyáni – Kövér 2003. 329. 
1934 Szeghalmi József, a telepesek vezetője és szószólója, 1945-től kezdve óriási karriert futott be Nagynyárádon: 
először a KFB, majd annak utódszervezete, az UFOSZ elnöke lett, sőt, az 1946. május 21-én megalakult 
Földművesszövetkezet vezetői posztját is betöltötte. Fontos szerepet játszott a helyi MKP alapszervezetben, állt a 
helyi Nemzeti Bizottság élén is, majd 1947 őszén, a községi bíró kitelepítését követően ezt a pozíciót is átvette. 
1945–1948 között funkciói és befolyása révén akaratát szinte korlátlanul tudta érvényesíteni és döntő szava volt 
a falu sorsát meghatározó kérdésekben. 
1935 BML XXIV.201. BMFH iratai. 199/1. d. Jegyzőkönyv a KFB újjáalakításáról, 1945. augusztus 7. 
1936 BML V.148.a. Majs körjegyzői hivatal iratai. 13. d. 
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gondolatai szerint ugyanis a földreformrendelet „magyar szempontból” történő végrehajtását 

leginkább az akadályozta, hogy a németek által lakott településeken a KFB-k nem földosztást, 

pusztán „volksbundista–sváb” vagyonmentést végeztek. Ezért elkerülhetetlen volt azok 

feloszlatása, az általuk foganatosított juttatások felülvizsgálata, illetve új bizottságok alakítása 

– szükség esetén telepített – magyar földigénylőkből. Az ilyen formán újjáalakított KFB-k – 

amelyek már megyeszerte gőzerővel dolgoztak – legfontosabb feladata a földreform 

végrehajtása során az ún. magyar szempontok érvényre juttatása volt. Amint láttuk, 

Nagynyárádon is pontosan e szerint a recept szerint jártak el.1937  

A kör ott zárult be, hogy a Nagynyárádra érkezett telepesek kisvártatva annak a 

Kommunista Pártnak a helyi alapszervezetébe is beléptek, amely már 1945. március 22-én 

axiómává tette azt az irányelvet, mely szerint „a földigénylő bizottságokban lehetőség szerint 

a döntő szó a szervezett földmunkásoknak jusson (…). A dolog lényege az, hogy a parasztság 

minél hamarabb birtokon belül legyen”.1938 Az egyre inkább a telepesek által dominált KFB 

tevékenysége tehát a fenti szellemben folytatódott tovább. Az MKP – Nagynyárádon az NPP 

befolyása viszonylag csekély mértékben érvényesült – és a telepítéseket végző szervek, illetve 

a karhatalom és a sajtó által is támogatott telepesek a földreform ezen szakaszában szinte 

korlátlanul érvényesíthették saját érdekeiket – az őslakos német lakosság rovására. A 

nagynyárádi földigénylő bizottságból – többi grémiumhoz hasonlóan (lásd NB, 

képviselőtestület) – ezután fokozatosan kiszorultak a helyi németség képviselői, akiknek a 

helyét a községbe érkező telepesek vették át.1939  

                                                 
1937 „A [földreformról szóló – G. G.] rendelet magyar szempontból való végrehajtását nagyban gátolta az, hogy 
különösen [a] sváb községekben a földigénylő bizottságok maguk is a Volksbundista svábok atyafiságából 
kerülvén ki a reájuk bízott hatalmat vagyonmentésre használták fel, illetve akarták felhasználni. Ezek a 
megállapítások tették szükségessé azt, hogy (…) a magyar szempontokat szem előtt nem tartó sváb (…) 
Földigénylőbizottságok (sic!) működésének felfüggesztését, új bizottságok alakítására felhatalmazás megadását 
kérjem, amit el is nyertem. E felhatalmazás alapján a körzeti vezetők elsősorban a sváb többségű községek 
Földigénylőbizottságainak (sic!) működését vizsgálták felül, itt alakítottak teljesen új bizottságokat, s ezeket 
kioktatva megkezdték a helyes munkát. Ott ahol megfelelő számú helybeli magyar földigénylők nem akadtak – a 
megyei [Földbirtokrendező – G. G.] Tanács utasítása alapján – (…) magyar községek igénylőiből alakítottuk 
meg az új bizottságokat, melyeknek főként egy kötelesség szem előtt tartását ajánlottuk: ’a magyar földnélküliek 
földhöz juttatását.’ Ez a munka most már teljes iramban folyik (…)” – írta szó szerint a kerületvezető. BML 
XXIV.1. Népgondozó Hivatal Délmagyarországi Kirendeltségének (a továbbiakban: NH DMoKir.) iratai. 1. d. 
1938 Idézi Cseresnyés 1988a. 244. 
1939 Egy 1945. november 19-ei körjegyzői kimutatás szerint a KFB még 2 telepes és 4 őslakos tagból állt (BML 
V.148.a. Majs körjegyzői hivatal iratai. 14. d.). A német származású tagok „leszalámizása” azonban 
folyamatosan napirenden volt. 1946. március 6-án kizárták például a bizottságból Kaipl Jánost és Ritzl Mátyást 
(mindketten MKP), az indoklás szerint azért, mert a 33.000/1946. F. M. sz. r. 7. §-ban tett fogadalmukat 
megszegték és részt vettek egy, a nemzethűséget vizsgáló eljárás során Volksbund-támogatónak minősített 
őslakos német kimentésében. Helyüket két telepes foglalta el. A jegyzőkönyv arra is kitért, hogy a választás 
lebonyolításába „helybeli” (azaz német) igénylőket nem vontak be, mert a Népgondozó Hivatal pécsi 
kirendeltsége az újabb igazolásig felfüggesztette a helyi német lakosság minden juttatását és juttatási javaslatát 
(BML XXIV.201. BMFH iratai. 199/1. d. Jegyzőkönyv a KFB üléséről, 1946. március 6.). A telepesek azonban 
nemcsak a KFB-t foglalták el fokozatosan, hanem a község valamennyi meghatározó grémiumát, teljesen 
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Az új, telepes összetételű földigénylő bizottság az 1945. július 7-ei állapothoz képest 

bőven „talált” még felosztható földet. Az 1945. augusztus 28-án készült kimutatás szerint 

addig az időpontig 459 kat. holdat vettek igénybe a földreformcéljaira, amelyből 423 holdat 

osztottak ki az igénylők között, 36 hold a további telepítések céljaira szolgát. „Ház elkobzott: 

55, juttatott: 32, maradt: 23 ház” – állt az új, a „magyar érdekek mentén” dolgozó KFB 

jelentésében.1940 A Megyei Földbirtokrendező Tanács (MFT) pedig 1945. szeptember 4-én 

közzétett egy, a nagynyárádi földigénylő bizottság javaslata alapján összeállított, 65 személy 

nevét tartalmazó listát, akiknek a földbirtokai a 600/1945. sz. M. E. sz. rendelet 4. §-a 

értelmében elkobzásra kerültek.1941 Ezen az alapon megkezdődhetett a fentebb hangsúlyozott 

„magyar szempontok” érvényesítése, vagyis az újonnan érkező magyar telepesek számára 

történő további „helycsinálás”, egy radikálisan végrehajtott földreform által, melynek 

segítségével megbontható, illetve fellazítható volt az addig szinte kizárólag németek által 

lakott község etnikai homogenitása. 

 

5.4.5.   A nemzethűségi vizsgálatok Nagynyárádon 
 
A Megyei Földbirtokrendező Tanács (MFT) által 1945. szeptember 4-én közzétett 

vagyonelkobzási határozat nyilvánosságra hozatalával szinte egy időben kezdődtek meg 

Nagynyárádon az 1945. július 1-jén kelt 3.820/1945. M. E. sz. rendelet alapján lefolytatott 

nemzethűség-vizsgálatok. Az eljárásokért felelős Népgondozó Hivatal (NH) mohácsi 

körzetvezetője, Jancsó Kálmán 1945. július 24-én terjesztette fel felettesének, az NH 

Délmagyarországi Kirendeltsége vezetőjének, a mohácsi járás területén felállítandó négy 

igazolóbizottság személyi összetételére vonatkozó javaslatát.1942 Ezek szerint Nagynyárádon a 

4. számú bizottság működött volna Dr. Müller Károly németbólyi jegyző elnöklete alatt.1943 A 

bizottság egyik tagját a Majsi Nemzeti Bizottság (NB) delegálta volna, Fischer László 

                                                                                                                                                         
kiszorítva onnan az őslakosokat. Ez a tendencia volt megfigyelhető Nemzeti Bizottság (NB) összetételének 
alakulásában is. 1945 novemberében az NB-t még Armbruszt József (FKGP) vezette, a 13 tag közül csupán kettő 
volt telepes (Szeghalmi József és Hegyi Gyula, a Szabad Szakszervezetek színeiben), a többiek mind az őslakos 
németek közül kerültek ki: az elnök és 3 tag az FKGP, 4 tag az SZDP, 3 tag az MKP, 1 a Szabad 
Szakszervezetek képviseletében (BML V.148.a. Majs körjegyzői hivatal iratai. 14. d.). Két év leforgása alatt – 
két kitelepítési hullámot követően – 1947 szeptemberére ennek a szervezetnek a vezetését is Szeghalmi József 
vette át, a tagok pedig kizárólag a telepesek soraiból kerültek ki. A telepesek térnyerése a községi elöljáróságban 
is tetten érhető: 1945. december 18-án egységesen benyújtotta lemondását a német származású bíró, illetve a 
kizárólag őslakosokból álló képviselőtestület (BML V.148.a. Majs körjegyzői hivatal iratai. 15. d.). 1947 őszén a 
községi bírót már Szeghalmi Józsefnek hívták, a képviselők többsége pedig szintén nem Nagynyárádon született.  
1940 BML XXIV.201. BMFH iratai. 199/1. d. 
1941 Uo. MFT 5.252/1945. sz. véghatározata. 
1942 BML XXIV.1. NH DMoKir. iratai. 1. d. 
1943 A 4. sz. bizottság tervezett működési területe Nagynyárádon kívül Németbólyra, Majsra, Borjádra és 
Hercegttöttősre terjedt ki. 
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személyében,1944 a másik tagját, illetve póttagját pedig a községekben működő politikai párok 

alapszervezetei jelölhették volna.  

A tervezethez képest Nagynyárádon végül is nem a 4. számú, hanem a Dr. Csáky 

Árpád,1945 a mohácsi járásbíróság bírája által vezetett, változó összetételű 2. sz. igazoló 

bizottság végezte el a nemzethűségi vizsgálatokat 1945. szeptember 6–21. között, 11 

tárgyalási napon, részben helyi behívott bizottsági tagok részvétele mellett.1946 A 

nemzethűséget vizsgáló bizottság végül 46 nagynyárádi személyt sorolt a „volksbundista 

vezető” (4.§ 1.), 132 személyt a Volksbund-tag (4.§ 2.), 27 személyt pedig a VDU-támogató 

kategóriába (4.§ 3.). 476 főt a bizottság a vizsgálat lefolytatása után nem minősített sem 

vezetőnek, sem tagnak, sem támogatónak (4.§ 4.). További 202 személyről külön kérésre, a 

rendelet 6.§-a alapján azt állapította meg, hogy „a hitlerista terror ellenére is 

nemzethűségüknek és demokratikus érzelmüknek bizonyságot adtak”.1947  

Ezek az eredmények, vagyis az a tény, hogy a 883 vizsgálat alá vont egyénből – a 4.§ 

4. és a 6.§ alá esőket együttvéve – 678 fő (76,8%) „tiszta” volt, mindenképpen Nagynyárád 

német lakossága első többségének a második világháború évei alatt tanúsított (és a korábbi 

fejezetekben már részletesen tárgyalt) „nemzethűségét” bizonyítják. Bár a bizottság hozott 

vitatható döntéseket is,1948 a számok és a jegyzőkönyvek a vizsgálatok meglepően objektív 

szellemben történt lefolytatásáról tanúskodnak. Ennek ellenére a vizsgálati végeredmények a 

                                                 
1944 Helyettese (póttagként) Trischler Ferenc a Németbólyi NB-től. 
1945 Dr. Csáky 1945 decemberében az NH-tól – lelkiismeretesen elvégzett munkája miatt bízva a Hivatal 
jóindulatában – szorult anyagi helyzetére való tekintettel, az elkobzott „volkbundos javakból” egy vágni való 
sertés, illetve ágy- és fehérnemű kiutalását kérte (az utóbbiakat csak használatra vagy megváltási áron). Az NH 
azonban elutasította a kérés teljesítését, illetve a sertés kiutalását feltételesen későbbre (februárra) ígérte, a 
textíliákkal kapcsolatban pedig azt közölte, hogy „ilyen készleteink egyáltalán nincsenek nyilvántartásban”. 
BML XXIV.1. NH DMoKir. iratai. 1. d. Jellemző kor- és kórtünet, hogy akkor, amikor a fenti kérelemben 
megfogalmazottaknál nagyságrendekkel nagyobb értékek jutottak naponta ebek harmincadjára, a munkáját 
becsülettel elvégző bíró szerény kérése várólistára került. 
1946 A Nagynyárádon lefojtatott nemzethűségi vizsgálatok jegyzőkönyveit, illetve a teljes dokumentációt lásd 
BML XXIV.201. BMFH iratai. 199/1. d. A rendelet 6.§-a alá tartozók személyének megállapítására a bizottság 
egy külön tárgyalási napot szentelt 1945. október 30-án. 
1947 Lásd dr. Csáky Árpád bizottsági elnök záró kimutatása a NH Délmagyarországi Kirendeltségének, 1945. 
december 14. (BML XXIV.1. NH DMoKir. iratai. 2. d.), illetve az MFT-nek, 1946. február 6. (BML XXIV.201. 
BMFH iratai. 199/2. d.). Azokat az egyébként „nemzethűségüknek és demokratikus érzelmüknek bizonyságot 
adó”, de az 1941-es népszámlálás alkalmával magukat német nemzetiségűnek valló személyeket, akik nem 
kérvényezték külön saját magukkal szemben a 6.§ alkalmazását, az NH országos vezetőjének 1945. október 12-
én – tehát már az eljárás Nagynyárádon való befejezése után – kelt bizalmas utasítása értelmében automatikusan 
támogatónak kellett minősíteni. A bizalmas utasítást lásd BML XXIV.5. Népgondozó Hivatal Mohácsi 
Körzetének (a továbbiakban NH MK) iratai. 9. d. 
1948 Például Sziller Györgyné sz. Fischer Herminát, akinek a férje, mint magyar katona eltűnt a háborúban, VDU-
támogatónak minősítették pusztán azért, mert „erős volksbundista” szüleivel egy fedél alatt lakott. Kirsching 
Ferencet és nejét VDU-tagnak minősítették, pedig állítása szerint csupán egy német naptár átvételi elismervényét 
írta alá, majd miután rájött, hogy megvezették (vagyis tudta és akarata nélkül a Volksbundba való belépési 
nyilatkozatát íratták vele alá), a fővárosi VDU-központban is eljárt kilépése ügyében, ennek ellenére nem 
törölték nevét a helyi szervezet tagnyilvántartásából.  
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kihirdetésük után közvetlenül a támadások kereszttüzébe kerültek, mind az érintettek, mind a 

hatóságok részéről. 

Az NH természetesen amiatt fejezte ki nemtetszését, hogy a bizottság ilyen nagy 

számban minősített embereket a rendelet 4.§ 4. és a 6.§ alá esőnek, hiszen ezáltal 

nagymértékben lecsökkent a községben potenciálisan elkobozható ház- és földingatlanok 

száma. „Dr. Csáky Árpád Nagynyárád községet fejezte be és még ide érkezésem előtt elkövette 

azt az eléggé el nem ítélhető hibát, hogy a mentesített svábok kérésére utólagos eljárás végett 

újra kiszállt e községbe, s e póteljárás során (…) igen nagy számú 6 §. szerinti minősítést 

mondott ki” – zsörtölődött feletteseinek 1945 végén Délmagyarországi Kirendeltség 

vezetője.1949 A kifogások másik oldalát az érintetteknek a tiltakozásai jelentették a bizottsági 

határozatok számukra sokszor igen hátrányos személyi- és vagyonjogi következményei ellen. 

A négy kategória szerint minősítettek névjegyzékeinek nyilvánosságra hozatala után szinte 

egymást érték a fellebbezések az NH-hoz, illetve a Megyei Földbirtokrendező Tanácshoz 

(MFT). Az időbeli egybeesés miatt az MFT által 1945. szeptember 4-én közzétett – a helyi 

KFB javaslatán alapuló – vagyonelkobzási határozat elleni fellebbezés gyakran összefonódott, 

összekapcsolódott a szintén húsbavágó vagyonjogi konzekvenciákkal járó igazoló bizottsági 

minősítések elleni tiltakozással.1950  

Bachesz Józsefné és Kardos Antalné panasszal fordultak az MFT-hez a KFB őket 

vagyonelkobzásra azért ítélő határozata miatt, mert nem voltak volksbundisták és férjeiket 

kényszerrel sorozták be 1944-ben a Waffen–SS-be. Wéber Györgyné és Hasenauer Jánosné is 

ugyanezen ok miatt tiltakozott az igazolóbizottság „Volksbund-tag, illetve –támogató” 

minősítése ellen. A támogatóként kategorizált Tändl Antal, idősebb Konrád György, valamint 

Konrád János és neje, Schwenninger Margit szintén fellebbeztek az MFT vagyonelkobzó 

határozata és a bizottság döntése ellen, melyek azért születtek, mert nem akadályozták meg 

azt, hogy a negyvenes éveikben járó felnőtt, önálló fiaik belépjenek a Volksbundba.1951 

Szenner József és felesége, Linder Erzsébet, valamint id. Hőbler Antalné azért fellebbeztek az 
                                                 
1949 A kirendeltség-vezető jelentése az NH II. Főosztályának. BML XXIV.1. NH DMoKir. iratai. 2. d. 
1950 A fellebbezéseket lásd BML XXIV.201. BMFH iratai. 199/1. d. 
1951 „Fiam 44 éves férfi, aki teljesen önálló gazdaságot és önálló háztartást is vezetett, sehogyan sem tudom 
elképzelni, mi módon tudtam volna őt megakadályozni abban, hogy Volksbund legyen. (…) Magam 70 éves 
ember vagyok, a munkától megtörve, fáradtan, aki most oda jutok, hogy hajléktalanná válok és kenyér nélkül 
maradok feleségemmel” – fogalmazott Tändl Antal.  „János nevű 42 éves fiúnk, (…) ezen mozgalomba akaratunk 
ellenére belekeveredett, én és másik két fiam emiatt állandóan veszekedtünk, ellentétben voltunk vele” – írta 
beadványában Konrád János. „Szomorú tényként kell (…) megállapítanom, hogy fiam, György tagja volt a 
Volksbundnak (…). Fiam 40 éves, önálló és nagykorú. Mégis a községben működött Nemzethűséget igazoló 
bizottság elítélt engem német támogatónak, mert a fiamnak nem tudtam parancsolni (…). Magam 67 éves öreg 
ember vagyok, akinek az egész életében más sem jutott mint munka és munka, és aki egész életemen át csak 
dolgoztam és imádkoztam. Most öregségemben oda jutottam, hogy koldusbotra kerülök és hajléktalanná válok” 
– állt id. Konrád György fellebbezésében. 



 456 

MFT vagyonelkobozó, illetve a bizottság által kimondott „VDU-támogató” minősítés ellen, 

mert ez előbbiek testi és szellemi fogyatékos fiát mások léptették be a Volksbundba, az utóbbi 

férje pedig 1-2 alkalommal ment el a helyi VDU összejöveteleire, amit ő nem akadályozott 

meg. Hohmann György amiatt tiltakozott, mert a KFB vagyonelkobzásra terjesztette fel az 

MFT-hez, holott őt a „hármas-bizottság” időközben a 4.§ 4. alá tartozónak, tehát a 

kívülállónak minősítette. A sort még hosszan lehetne folytatni.  

Az olyan személyek esetében feszülő ellentmondást, akiket helyi KFB javaslata 

alapján az MFT már vagyonelkobzásra ítélet, viszont a nemzethűséget vizsgáló bizottság 

később született határozata alapján vagyonelkobzással egyébként nem lett volna sújtható, az 

NH, illetve az Országos Földbirtokrendező Tanács Telepítési Hivatala egy 1945. október 8-án 

kelt közös állásfoglalásukban akképpen oldották fel, hogy kimondták: „Nem kétséges, hogy a 

600/1945. M. E. sz. rendelet 4. §-a értelmében vezetőnek, vagy tagnak minősített egyén 

(3.820/1945. M. E. sz. rendelet 4. § 1. és 2. pontja) ingatlanát el kell kobozni. Viszont a már 

egyszer elkobzott sváb birtok visszaadását a 3.820/1945. M. E. sz. rendelet 15. §-a még a 

támogatónak minősített egyénnek sem teszi lehetővé”.1952 A laikusokból álló népi szerv, a 

németekkel szemben sok esetben végletekig elfogult KFB határozatai tehát végsős soron 

erősebbnek bizonyultak, mint egy jogvégzett elnök felügyelete mellett működő független 

bizottság által, egy többé-kevésbé objektív vizsgálat lefolytatása alapján meghozott döntések. 

A már 1945 őszén vagyonelkobzásra ítéltek számára minden bizonnyal nem jelentett 

vigaszt, hogy a nemzethűség-vizsgálatok eredményei, az ott kapott igazolások, az év végét, 

vagyis a kitelepítési rendelet megjelenését követően a még a bizottság által felmentettek 

részére sem nyújtottak semmiféle védelmet. A földreform és a telepítési akció „magyar 

szempontból“ sikeres végrehajtása érdekében megváltoztatott törvényi szabályozás miatt, még 

a rendelet 6.§-ának hatálya alá sorolt személyek zöme is kitelepítésre került 1947 

szeptemberében. 

 

5.4.6.   Német őslakosok és magyar telepesek együttélése Nagynyárádon 1945–1946-ban: 
a földreformmal kapcsolatos belső telepítések közvetlen hatásai. 
 
A telepítésekért felelős Népgondozó Hivatal (NH) Mohácsi Körzetének vezetője 1945. 

szeptember 28-án kimutatást készített felettesei számára a körzetében fekvő községekben élő 

telepesek számáról, illetve a falvak további felvevő-képességéről.1953 Eszerint Nagynyárádon 

ekkor 24, az NH által betelepített telepes család tartózkodott és további 10 ház volt még 

                                                 
1952 Az állásfoglalás teljes szövegét lásd BML XXIV.5. NH MK iratai. 9. d. 
1953 BML XXIV.1. NH DMoKir. iratai. 1. d. 



 457 

telepíthető. A telepesek – amint arról fentebb szóltunk – a nagyharsányi kőbányából érkeztek 

Nagynyárádra. A bányászok földhöz juttatásának gyakorlata – amely egyáltalán nem egyedi, 

sokkal inkább általános jelenség volt a vizsgált korszakban –, egy olyan tudatos és tervszerű 

telepítéspolitikai koncepció szerves részét képezte, „amely a gazdasági érdekek rovására is a 

politikai megfontolások érvényesítésére törekedett”.1954 Bár az ipari munkások a rendelet 

értelmében csak lakóházat és konyhakertet igényelhettek volna, a Kommunista Párt (MKP) 

nyomására az Országos Földbirtokrendező Tanács (OFT) 1945. július elején elfogadta a 

bányászok igényjogosultságát nagyobb földingatlanokra is, azzal az indoklással, hogy az 

iparban csak idénymunkásként dolgoztak, és valójában inkább gazdálkodónak számítanak.1955  

A telepített és földjuttatásban részesített bányászok immár birtokon belül, a községi 

földigénylő bizottságokon (KFB) keresztül keményen érvényesítették érdekeit, amely során 

szinte mindvégig maguk mögött tudhatták az MKP és karhatalom feltétlen támogatását. Az 

OFT által elfogadott érveléssel szemben a valóság azonban az volt, hogy a bányászok 

egyáltalán nem értettek a mezőgazdasághoz és dilettantizmusuk tetemes károkat okozott a 

nemzetgazdaságnak, különösen az agrárszektorban.1956 A Nagynyárádra érkezett 

bányásztelepeseknek is komoly kihívást okozott és nehézséget jelentett a gazdálkodás, a 

juttatott föld megművelése.1957  

A csakhamar felmerülő problémákat az illetékes hatóságok egyrészt a rendszeres és 

önálló mezőgazdasági munkára felkészítő tanfolyamok szervezésével igyekeztek orvosolni. 

Ilyen jellegű volt például az 1946 februárjában kifejezetten a nagynyárádi telepesek számára 

szervezett egyhetes téli, növénytermesztési és állattenyésztési alapismereteket nyújtó 

tanfolyam,1958 vagy a mohácsi Gazdaképző Iskola által szervezett és tartott helyszíni 

gyakorlati oktatás, 1946. május 30-án.1959 Azonban Az NH, valamint az egyéb szervek és 

oktatási intézmények minden igyekezetének elismerése mellett könnyen belátható, hogy egy 
                                                 
1954 Cseresnyés 1988a. 246. 
1955 Jellemző a helyzet ellentmondásos voltára, hogy a bányászok olyan tömegben hagyták el addigi 
munkahelyüket és igényeltek földet, hogy az már fennakadásokat okozott a termelés folyamatosságának 
biztosításában. Az égető bányászhiányt aztán a német származású bányászok kitelepítési kötelezettségének 
feloldásával, illetve a szankciók elől a falvaikból menekülő németek bányamunkára való önkéntes 
jelentkezésének hallgatólagos tolerálásával próbálták meg orvosolni az illetékes hatóságok. Lásd a Bonyhádról 
szóló fejezetet. 
1956 A problematikához lásd még Fehér 1996. 158-159. 
1957 „Azt sem tudták hogyan kell szántani! Nem is tudták melyik a búza, melyik az árpa. Akkor virágzó gazdaság 
volt, mert mindenütt a sárga repce virágzott. Alakítottak csoportot is, [termelőszövetkezeti csoport – G. G.] de 
nem tudtak megélni a mezőgazdaságból” – emlékszik vissza bányászokból lett parasztok tevékenységére Féth 
Péter. „A telepesek nem is maradtak mind itt; talán ha 2-3 család, ha maradt közülük. Nem tudtak itt létezni. 
Nem tudták azt az iramot tartani, ami követelmény volt. Nem értettek a gazdálkodáshoz” – erősíti meg őt egy 
másik kortárs, Weisz Antal. 
1958 A részletes programleírást lásd BML XXIV.5. NH MK iratai. 9. d. A tanfolyamot a Népgondozó Hivatal 
szervezte. 
1959 BML V.148.a. Majs körjegyzői hivatal iratai. 17. d. 
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néhány napos tanfolyam keretében nem lehetett átadni mindazt a mezőgazdasági termeléssel 

kapcsolatos elméleti és gyakorlati tudást, amely az évszázadok óta paraszti gazdálkodást 

folytató családokon belül generációkon keresztül, apáról-fiúra szállva felhalmozódott. 

Emellett a különböző szaktanfolyamok eredményességéhez – azok „gyorstalpaló” jellege 

mellett – már csak azért is kétség fért, mert sokszor a telepesek hozzáállásával sem volt 

minden rendben.  

Egy részüket a vagyon könnyű megszerzésén, a juttatott javak felélésén túl, a kapott 

gazdaság megművelése, karbantartása egyáltalán nem motiválta. Az NH Délmagyarországi 

kirendeltség-vezetője már 1945. szeptember 26-án „Bizalmas!” jelzésű írásában arról 

értesítette a megyei rendőrfőkapitányt, hogy több „oldalról érkezik panasz amiatt, hogy a 

földbirtokreform törvény következtében földhözjuttatott új birtokosok között igen sok az olyan 

elem, mely csak a pillanatnyi előnyök – konjunktúra – következtében és sok esetben 

illetéktelenül jutott földhöz, nem dolgozik, dőzsöl és tékozol a neki juttatott javakban, s 

munkatársait, illetve az új birtokosokat is munkájában hátráltatja, valamint azoknak rossz 

példát mutat”.1960 Ilyen destruktív és munkakerülő elemek bizony a Nagynyárádra telepített 

újgazdák között is jócskán akadtak.1961  

A gondokat csak tetézte a kezdetben kapott készletek felélése, a juttatott házak 

lelakása. Emiatt többen igyekeztek új lakóingatlanokba költözni, újabb és újabb ingóságokat, 

gazdasági felszerelést, élelmiszert, takarmányt, háziállatot, bort stb. igényelni.1962 A telepesek 

kollektíven igényelték például 1945. szeptember végén, az akkortájt lezárult nemzethűségi 

vizsgálatokat követően, a „volksbundisták” által művelt szőlők termését és az addig általuk 

birtokolt igavonó állatokat.1963 1945 decemberében a telepes Szeghalmi József és Hegyi 

Gyula által vezetett KFB az elkobzott és begyűjtött „volksbund terményből” bab és rozs 

juttatásban részesítette az újgazdákat. 1946 januárjában „volkszbund (sic!) szalmát” utaltak ki 

számukra, majd egy hónappal később babot, burgonyát és kukoricát,1964 illetve lovat, 

szarvasmarhát és sertést kaptak.1965 Annak ellenére, hogy a hatóságok kéréseiknek rendszerint 

eleget tettek és juttatási igényeiket legtöbbször kielégítették, állandó megélhetési gondokkal 

                                                 
1960 A kirendeltség-vezető arra kérte a megyei rendőrfőkapitányt, hogy figyeltesse ezeket az elemeket és 
készíttessen az NH számára egy község szerinti kimutatást a renitenskedőkről. BML XXIV.1. NH DMoKir. 
iratai. 1. d. 
1961 Lásd lentebb a telepes-felülvizsgálat jegyzőkönyvét. 
1962 „Kutattak-kerestek állatokat, gazdasági felszereléseket a volt volksbundisták házaiban, és amit lehetet, azt 
igényelték, vagy egyszerűen elvitték” – jellemzi a telepesek mentalitását egy kortárs. Féth Péter 
visszaemlékezése.  
1963 BML XXIV.201. BMFH iratai. 199/1. d. 
1964 A juttatások dokumentációját lásd BML XXIV.5. NH MK iratai. 9. d. 
1965 A részletes juttatási listát lásd BML XXIV.201. BMFH iratai. 199/2. d. 
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küszködtek. Eklatáns példa erre az Országos Földbirtokrendező Tanácshoz (OFT) 1946. 

február 22-én írt levél, melyben műszaki költségeikre kértek fizetési haladékot, és amelyet a 

faluban élő valamennyi telepes család képviselője aláírt.1966  

A telepesek mentségére legyen mondva, hogy az NH mohácsi körzetvezetőjének 

jelentése szerint az 1945-ös gazdasági évben az „egész járásban katasztrofális rossz termés 

volt. (…) [Emiatt] a telepesek tavaszi vetőmaggal nincsenek ellátva”.1967 A csekély 

mennyiségű termést ráadásul az állandó beszolgáltatási kötelezettség is csökkentette, így a 

vetőmagot is fejadagból kellett biztosítani, ami kenyérellátási gondokhoz vezetett a Mohácsi 

járás területén. A gabonahiányból, a telepesek csekély szorgalmából, illetve alacsony 

szakértelméből fakadó problémákat tovább tetézte az a tény, hogy az 1946-os gazdasági 

évben a kitelepítésre ítélt és teljes bizonytalanságban lévő német lakosság már nem mindig a 

jó gazda gondosságával művelte meg a földeket, nem a korábbi hozzáállásával végezte a 

termelőmunkát.1968 E tényezők együttesen vezettek ahhoz, hogy a nagynyárádi telepesek 

ellátási gondjai, készletgazdálkodási problémái 1946 őszére sem oldódtak meg teljes 

mértékben.1969  

 

5.4.6.1.   Állandósult konfliktushelyzet a mindennapokban 

Legkésőbb 1945 őszére minden németajkú őslakosban tudatosult, hogy a tradicionálisan 

kialakult falusi viszonyok végleg és visszafordíthatatlanul megváltoztak. A telepesek 

érkezésével nemcsak az addigi vagyoni és tulajdoni viszonyok alakultak át radikálisan, hanem 

minden szempontból tökéletesen új helyzet állt elő. A település évszázadok során kialakult 

hagyományos struktúrái felbomlottak. A német őslakosságtól gyökeresen eltérő mentalitást 

képviselő újgazdák és a helyiek konfliktusában, a szűkebb értelemben vett anyagi 

                                                 
1966 „Nagynyárád községben 24 magyar telepes van, valamennyien igazolványokkal ellátott cselédek és 
mezőgazdasági munkások vagyunk. Megváltás volt részünkre a földreform törvénye, szinte hihetetlen, hogy mi, 
akik a földesurak és a nagypolgárok alázatos szolgái voltunk, földet kapunk ami a sajátunk lesz, és nem kell 
tovább keserves munkánkkal mást gazdagítani, hanem saját magunknak dolgozhatunk. Amilyen nagy volt az 
örömünk akkor, mikor az új földünkre léptünk, olyan nagy az elkeseredettségünk most, mert teljesen nincstelen 
nagycsaládos emberek vagyunk, akiknek csak a népgondozó hivatal megígért és segélyt adó dolgaiból tartjuk 
fent családjainkat és jószágainkat. (…) Hónapok óta kukoricán élünk, de már az is elfogyott. Sem nekünk, sem a 
jószágainknak nincs miből élni. (…) Az ősszel elvetett földünkből csak aratás után húzzuk a hasznot és akkor 
fizetni is fogunk, mert már lesz miből…” BML XXIV.201. BMFH iratai. 199/1. d. 
1967 BML XXIV.1. NH DMoKir. iratai. 1. d. A mohácsi körzetvezető jelentése az NH Telepítési Főosztályának, 
1945. december 1.  
1968 A problematika tárgyalását lásd a későbbi fejezetben. 
1969 BML XXIV.5. NH MK iratai. 9. d. A Nagynyárádi KFB levele a Megyei Földhivatalhoz, 1946. szeptember 
28. „Övék volt a politikai hatalom, főleg a kezdetén, és azt hitték, hogy minden megy magától. De hát dolgozni is 
kellett, nem? Amit megkaparintottak, azt mind elherdálták. Előbb-utóbb az elfogyott, aztán vége volt” – 
summázta az újgazdák tevékenységét Nagynyárádon egy kortárs. Weisz Antal visszaemlékezése. 
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érdekellentéten túl, két külön értékszemlélet, világnézet és kulturális tradíció is egymásnak 

feszült.  

Az alacsony gazdasági–társadalmi státuszukból a radikálisan végrehajtott földreform 

által felemelt telepesek nem tudtak mit kezdeni a hirtelen kezükbe hullott politikai 

hatalommal. Az ő szemszögükből nézve természetesnek tűnhet, hogy az új helyzetet 

kihasználva, a törvényes keretekkel nem sokat törődve, mihamarabb igyekeztek kielégíteni 

„évszázados földéhségüket”, birtoklási vágyukat. Az ő szempontjukból bizonyos mértékig 

érthető, hogy legyűrendő ellenségként tekintettek a földet birtokoló „svábokra,” akik általában 

nyílt, vagy alig leplezett ellenszenvvel fogadták őket. Ráadásul kisebbségben voltak, más 

nyelvet beszéltek, és nem ismerték ki magukat a faluközösséget átszövő bonyolult 

kapcsolatrendszerek útvesztőjében.  

A helyi németség világában már a világháború előestéjén repedések keletkeztek, ám az 

ekkora tört véglegesen össze. A telepesekben ők jobbára egy sáskahadat láttak, akik a hatalom 

támogatását maguk mögött tudva megszállták a falut. Ők azt észlelték, hogy egyszerre csak 

nem kívánatos személyek lettek a saját házaikban, szüleiktől örökölt földjeiket mások 

birtokolják, javaikat idegenek használják, gyakran pusztítják. A telepeseknek a gazdasági élet 

terén megmutatkozó dilettantizmusa és hozzáállása pedig szabályosan megbotránkoztatta a 

munkaszerető, szorgalmas és hozzáértő őslakosságot.  

A két népcsoport ellentéte – amely kevésbé tekinthető két etnikai csoport, hanem 

sokkal inkább két eltérő mentalitás, különböző kultúra, értékfelfogás és szocializáció 

egymásnak feszülésének1970 – a második világháborút követő években egy állandó, az élet 

szinte valamennyi szegmensére kiható konfliktushelyzetet eredményezett a községben. E 

konfliktusok a legpregnánsabban a vagyonjogi és a politikai vitákban öltöttek testet, olykor 

azonban tettlegességre is sor került.1971 

Kétségtelen tény, hogy az újgazdák sikeres gazdasági–társadalmi integrációját 

megnehezítette, hogy a német őslakosság nagy része ab ovo (az erőviszonyok függvényében 

hol nyílt, hol burkolt) antipátiával viseltetett velük szemben. A viszonylag kicsi, de a 

telepítést végző szervek és az MKP támogatásának biztos tudatában hangadó és erőszakos, 

                                                 
1970 E tézis helyességét a Felvidékről betelepítettek és az őslakosság viszonya is igazolja. Lásd a későbbi 
fejezetet. 
1971 Ez történt például 1945. december 31. éjszakáján – feltételezhetően „szilveszteri” hangulatban – két őslakos 
német legény alaposan helyben hagyta a helyi MADISZ telepes származású propagandavezetőjét. Az MKP helyi 
szervezetének hivatalos helyiségben felvett jegyzőkönyv tanúsága szerint a helyi „sváb legények (…) a MADISZ-
t és az ifjú kommunistákat rettegésben tartják. (…) Nagynyárádon is kezdik a svábok a reakciót éreztetni a 
telepesekkel, úgy az elöljáróságban, mint egyéb pártokban is”. A jegyzőkönyvet lásd BML XXXV.20.1.őe. 
Magyar Szocialista Munkáspárt Archívuma. Magyar Kommunista Párt Mohácsi Járási Bizottságának és a hozzá 
tartozó alapszervek (a továbbiakban: MKP MJB) iratai. A nagynyárádi pártalapszervezet iratai. 
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ugyanakkor láthatóan nem a faluban megszokott munkamorált képviselő „idegen” 

telepeseknek keményen meg kellett küzdeniük a helyiek ellenállásával.  

Az újgazdák szószólója, Szeghalmi József a Nagynyárádi Községi Földigénylő 

Bizottság (KFB) elnökeként például 1945. december 21-én panasszal fordult a Népgondozó 

Hivatal (NH) mohácsi körzetvezetőjéhez, mert földek kiosztása addig az időpontig még csak 

„papíron” történt meg. Más szóval a telepesek ugyan de jure megkapták a részükre juttatott 

birtokot, ám a helyiek nem mutatták meg nekik, hogy konkrétan melyik dűlőkről, parcellákról 

van szó, így helyismeret hiányában de facto mégsem volt a kezükön a föld.1972 A hatalmi 

pozícióban, ámde kisebbségben lévő újgazdák elemi érdeke volt, hogy újabb telepesek 

érkezzenek a faluba, saját pozíciójukat tovább erősítendő. A KFB ezért 1946 márciusában 

melegen üdvözölte egy újabb személy betelepítését, akire nagy szükség volt, „annál is 

inkább, minek után Nagynyárád községben kevés telepes van és a németség egy része nagy 

súlyt helyez a FIB. munkáinak hátráltatására”.1973  

A meglévő alapkonfliktust csak tovább mérgesítette, hogy a falu új telepes lakói, 

illetve legfőbb érdekvédelmi szervük, a KFB sokszor egyáltalán nem legális úton próbált 

érvényt szerezni az újgazdák törekvéseiknek, és gyakran törvénytelen eszközökkel elégítette 

ki a telepesek jogosnak vélt igényeit. Az önkényeskedés több ízben párosult agresszióval és 

erőszakkal. Nagynyárád viszonylatában is érvényes az a megállapítás, miszerint a „nagy 

önállósággal működő telepes földigénylő bizottságok is – tagjaik anyagi érdekeit szem előtt 

tartva – a nagyobb és szebb házak tulajdonosait költöztették ki, s valamennyi németre igen 

ellenségesen tekintettek”.1974 Azon állítás, mely szerint a Községi Földigénylő Bizottságok 

(KFB) „nem ismerték kellően a földreformtörvényt. Hatalmukkal sokszor vissza is éltek,”1975 a 

falu viszonyaira vetítve szintén megállja a helyét. A dokumentumok alapos áttanulmányozása 

után azzal is egyet kell értenünk, hogy a telepeseket sokkal jobban vonzotta a német vagyon 

megszerzésének a lehetősége, mint a felosztott nagybirtokra való település, „hiszen ott csak 

földet kaphattak, házat, gazdasági felszerelést, tele kamrát és pincét nem”.1976  

                                                 
1972 „A nyár óta nem voltak képesek az igénylőknek a földjét (…) megmutogatni. Csak azt a földet ismerjük, 
amelyben búza van. Én szívesen megcsináltam volna már, de nem ismerem a határt. Rájuk vagyok szorulva a 
saját földem kijelölésében is. Kérem a körzetvezető urat, hogy levélben értesítse őket, hogy tegyenek eleget 
kötelességüknek. Ha a felszólítás után sem hajlandók, akkor én megteszem a feljelentést ellenük” – írta a KFB 
elnöke. BML XXIV.5. NH MK iratai. 9. d. 
1973 BML XXIV.201. BMFH iratai. 199/1. d. A 8 tagú KFB-ben a német őslakosság ekkora már csupán 3 
képviselővel rendelkezett. 
1974 Cseresnyés 1988a. 243. Ez az eljárás az 1947 szeptemberében végrehajtott második kitelepítési akció során 
különösen tetten érhető. Lásd lentebb. 
1975 Füzes 1990. 24. 
1976 Fehér 1996. 159. 
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Az MKP1977 és az NPP, a karhatalom, valamint a földreformért és a telepítés akcióért 

felelős szervek egy része által erősen támogatott telepesek szinte korlátlanul érvényesíthették 

önös érdekeiket.1978 Az igényelt és juttatott, vagy illegálisan megszerzett javakkal többen 

kereskedtek is.1979 Mindennapos gyakorlat volt a zár alá vett ingatlanok vagyontárgyainak 

hiányosan leltározása, amelyek így sokszor szabad adás-vétel tárgyát képezték. A 

Népgondozó Hivatal (NH) mohácsi körzetvezetője ezzel kapcsolatosan már 1945. december 

15-én felhívta a figyelmet arra, miszerint a járásban több esetben előfordult az, „hogy a 

volksbunderedetű (sic!) és a magyar állam tulajdonát megillető állatok valamint más javak a 

K.F.B.-ok vagy a telepesek által alacsony áron eladatnak s így egyesek jogtalan előnyöket 

szereznek, megkárosítván ezzel a magyar államot”. A körzetvezető ezért nyomatékosan 

felhívta a figyelmet arra, hogy „engedély vagy rendelkezés nélkül semmiféle V.B. eredetű 

állat, vagy más vagyontárgy el nem adható”.1980  

Az ilyen típusú fekete-kereskedelemmel nem csupán a német tulajdonosoktól 

elkobzott „nemzeti vagyont” érte komoly károsodás, de az eljárás morálisan is igen romboló 

hatású volt. „Az értékek relativizálódtak, lecsökkent a szorgos, tisztes munka becsülete, ami 

nem is csoda, hiszen ügyes akciókkal, jó kapcsolatokkal akár több német családnak az élete 

folyamán összegyűjtött értékeit is meg lehetett szerezni”.1981 A fenti megállapítások nem 

csupán a történészek utólagos értékítéletét tükrözi. A korabeli dokumentumokból kitűnik, 

hogy többen, köztük felelős pozícióban lévő személyek is hasonlóan vélekedtek bizonyos 

telepes csoportok minden szempontból káros tevékenységéről.1982 Még a szinte minden 

                                                 
1977 „Most arra kell felhívjuk a titkár elvtársak figyelmét, hogy úgy folytassák munkájukat, hogy a végleges FIB 
elnöke kommunista legyen (ahol ez ideig nem kommunista volt). Oly községekben, ahol eddig a FIB-ben 
kommunisták kevesen vettek részt, ott most kell, hogy elegendő képviseletet beküldjünk. A titkár elvtárs lépjen 
velünk érintkezésbe már akkor, ha összeállította községében a végleges FIB-et. Összeállítani úgy kell, hogy 
minden párt részéről képviselet legyen, elnökséget, ha csak lehet, kommunistát kell behelyezni” – instruálta a 
községi pártitkárokat a mohácsi járási párszervezet vezetője, Fischer János 1946. június 16-án. XXXV.20.1.őe. 
MKP MJB iratai. A nagynyárádi pártalapszervezet iratai. Nagynyárádon ez már rég nem volt probléma: mind a 
KFB elnöke, Szeghalmi József, mind annak jegyzője, Hegyi Gyula aktív tagjai voltak a telepesek által dominált 
helyi MKP szervezetnek. Szeghalmi ekkor a párt kádervezetői tisztségét is betöltötte. 
1978 Beszédesen hallgatott a majsi körjegyző akkor, amikor 1946 áprilisában az NH mohácsi körzetvezetője a 
telepesek munkakészségével, erkölcsi és politikai megbízhatóságával, magatartásával, az ellenük felhozott 
panaszokkal, illetve a KFB-k működésével kapcsolatban a „jegyző úr őszinte véleménye” iránt érdeklődött. A 
jegyző nem érezte magát „illetékesnek” a válaszadás tekintetben. 
1979 A korábban juttatott javak kézen-közön való eltűn(tet)ésére jó példa az 1947. március 22-én a községben 
felvett hiányjegyzék, ami szomorú bizonyítéka az értékek elherdálásának. BML XXIV.201. BMFH iratai. 199/2. 
d. 
1980 BML V.148.a. Majs körjegyzői hivatal iratai. 14. d. 
1981 Cseresnyés 1988a. 245. 
1982 „A legnagyobb nehézségek és kellemetlenségek forrása mindenek előtt az, hogy a községbeli földigénylő 
bizottságok tekintélyes része egyáltalában nem áll feladata magaslatán, hanem éppen ellenkezőleg, mert 
intézkedéseiben a földreform törvény helyes megvalósítását megkívánó becsületesség, igazságosság, önzetlenség 
teljesen hiányzik. A bizottságok tagjai atyafiságos összefüggésben vannak azokkal, akiknek kárára vagy javára 
történnek az elkobzások, illetve juttatások és döntéseikben ezeken a tekinteteken nem tudnak felülemelkedni. A 
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esetben a telepesek érdekeit védő NH Baranyavármegyei Kerületének vezetője is kénytelen 

volt elismerni, hogy a „a községi földigénylő bizottságok működése elleni panaszok is sok 

esetben helytállóak, ha nem is túlnyomó részben és mindenütt”.1983 Nagynyárádon sok esetben 

helytállóak voltak. 

A telepesek és az általuk dominált KFB visszaéléseire, önkényeskedéseire 

Nagynyárádon is bőven találunk példát.1984 Ifj. Konrád Györgyné sz. Henczler Margit azt 

panaszolta az 1945. október 18-án a Megyei Földbirtokrendező Tanácshoz (MFT) benyújtott 

fellebbezésében, hogy a helyi földigénylő bizottság a házába telepest költöztetett be. Tette 

mindezt annak ellenére, hogy ő a férjétől, éppen annak Volksbund-tagsága miatt már 1939-től 

különváltan élt, ezért őt a nemzethűséget vizsgáló bizottság nem minősítette sem VDU-

tagnak, sem -támogatónak. Sőt, a közös házuk felét méltányosságból megtarthatta. Amikor 

fellebbezését benyújtotta a helyi KFB-hoz, azt egyszerűen olvasatlanul visszaadták neki. 

Hartweg Péterné, sz. Dittmayer Terézia a 1945. szeptember 25-én az MFT-hez írt 

fellebbezésében arról számolt be, hogy a KFB annak ellenére elkobzásra ítélte birtokaikat, 

hogy az igazoló bizottság őt nemzethűség szempontjából – férje távolléte (hadifogság) miatt – 

még el sem bírálta, és nevük az 1945. szeptember 4-én közzétett, vagyonelkobzásra ítéltek 

listáján sem szerepelt.  

Ifj. Tändl Antalné, sz. Prell Gertrúd azt kifogásolta az MFT-hez intézett, 1946. 

március 20-án kelt beadványában, hogy a nemzethűséget vizsgáló bizottság őt nem, csupán 

férjét minősítette Volksbund-tagnak, és részére valamint 3 kiskorú gyermeke részére a házat 

és a hozzá tartozó telket meghagyta. A KFB ennek ellenére elkobozta azokat, és őket 

                                                                                                                                                         
földigénylő bizottságok a gondjaikra bízott, volt volksbundista, de a földreform következtében magyar állami 
tulajdonná vált vagyontárgyak elosztásánál a súlyosan kifogásolható önzésen felül még igen nagyfokú 
hanyagságot is mutatnak, amely sokszor az igen nagy értéket képviselő vagyontárgyak pusztulásához is vezet. A 
földhözjuttatottak, különösen a telepesek közé igen sok olyan egyén is becsúszott, akiknek egyrészt nem a 
földművelés az ősfoglalkozásuk, másrészt haszontalan, dologkerülő, izgága elemek. Ezek mellett, hogy a nekik 
juttatott ingatlant parlagon hevertetik, a volksbundista vagyonból részükre juttatott és sok esetben önkényesen 
tulajdonba vett javakat tönkre teszik, az állatokat leölik, felélik, szüntelen dáridózásuk közben teljesen 
megfeledkeznek kötelezettségeikről, amelyeket teljesíteni egyébként sincs komoly szándékukban” – állt Baranya 
vármegye alispánjának a belügyminiszterhez felterjesztett jelentésében. Az 1945. december 13-án kelt jelentés 
teljes szövegét lásd BML XXIV.1. NH DMoKir. iratai. 2. d. Hasonlóan megsemmisítő kritikák hangzottak el a 
földreform és a telepítések állásának megvitatásával kapcsolatos, 1945. december 10-én megtartott megyei 
„csúcsértekezleten,” amelyen részt vett többek között a Népgondozó Hivatal Délmagyarországi 
Kirendeltségének vezetője, a Megyei Földbirtokrendező Tanács és a Megyei Földhivatal elnökei, a Megyei 
Termelési Bizottság, a Vármegyei Rendőr-Főkapitányság, valamint a koalíciós pártok képviselő. Az értekezlet 
jegyzőkönyvét lásd BML XXIV.1. NH DMoKir. iratai. 2. d.  
1983 BML XXIV.1. NH DMoKir. iratai. 2. d. A Baranyavármegyei Kerületvezetőjének jelentése az NH Telepítési 
Főosztályának, 1945. december 15. 
1984 A panaszokat, fellebbezéseket lásd BML XXIV.201. BMFH iratai. 199/1. d. 
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egyszerűen kidobta a házból.1985 Id. Tändl Antalné, sz. Prell Anna szintén arról számol be az 

ugyanaznap kelt fellebbezésében, hogy házát a KFB nyomására az életfogytiglan tartó 

haszonélvezeti joga ellenére el kellett hagynia. Bár a szőlőt és a pincét elvileg megtarthatta, a 

pincekulcsot erőszakkal elvették tőle.1986  

Özv. Greif Györgyné, sz. Réder Margit 1946 decemberében az MFT-hez benyújtott 

panaszában azt tette szóvá, hogy jogtalanul vették el tőle szőlőjét, pincéjét, több bútorát, 

számos vagyontárgyát és jelentős mennyiségű élelmiszerét.1987 Erre azért nem lett volna 

törvényes lehetőség, mert ő a Volksbundnak sem tagja, sem támogatója nem volt és magát az 

1941-es népszámlálás során magyar nemzetiségűnek és anyanyelvűnek vallotta (ezeket 

dokumentumokkal igazolta). Így ő, az akkor hatályos jogszabályok értelmében kitelepítés alá 

nem esett. Beszámolója szerint ingatlanjainak és ingóságainak elvitelében Bokros Sándor, 

Budai András, Hegyi Gyula (KFB-jegyző) és Szeghalmi József (KFB-elnök) telepesek 

működtek közre, „akik az ingóságokon osztoztak is”. Mint írta, „többször tiltakoztam e 

jogtalan eljárás ellen, de mint tehetetlen és nagyot halló öregasszonnyal senki nem törődött”. 

Az mindesetre szembetűnő, hogy a telepesek elsősorban az özvegy, illetve a tartósan vagy 

ideiglenesen egyedülálló asszonyok javaira „utaztak”, kihasználva azok kiszolgáltatottságát, 

tehetetlenségét és védekezésére való képtelenségét.1988 

                                                 
1985 Az intézkedésnek – amennyiben ifj. Tändl Antalné 1941-ben német anyanyelvűnek vagy nemzetiségűnek 
vallotta magát – ekkor már volt jogalapja: a 12.330/1945. M. E. sz. rendelet. Itt csupán az eljárás inhumánus 
voltát lehetett – bár azt meg akkoriban általában nem volt érdemes – kifogásolni. 
1986 Az eset megítélésével kapcsolatban lásd az előző lábjegyzetet. 
1987 Konkrétan: 1 páncélszekrényt, 32 kg zsírt, 150 kg búzát, 13 db zsákot, 1 db 30 kg-os hízót, 1 db íróasztalt, 1 
db bográcsot, 6 db széket, 1 db asztalt, 1 db konyhaállványt, 1 db cementvályút, 1 db kádat, 6 db boroshordót, 8 
hl bort és 13 kocsi szalmát. 
1988 Tanulságos, és egyben hű képet fest a falubeli viszonyokról özv. Metz Jánosnénak az 1945. szeptember 25-
én kelt és a Megyei Földbirtokrendező Tanácshoz eljuttatott levele: „Nagynyárád községben születtem 1874. 
évben, tehát 71 éves asszony vagyok, aki egész életemen át mást sem tettem mint dolgoztam, és gyarapítottam 
hazám javait. Német községben nőttem fel, ott jártam iskolába és mint asszony nem sokat fordultam meg a 
világban és városokban, érthető, hogy a magyar nyelvet nem igen bírom. Munkásságommal és minden 
ténykedésemmel mindig csak a haza szolgálatában álltam. Volksbund nem voltam, soha semmiféle pártoskodást 
nem ismertem. (…) Van Nagynyárád községben 12 hold földem és egy fél házam, valamint egy bika, 2 tehén, 
törzskönyvezettek, melyek tulajdonomat képezik és gazdasági felszerelés. Jól tudom, hogy a törvény nem engedi 
meg azt, hogy az én esetemben vagyonelkobzás eszközölhető, de a nagynyárádi Földigénylő Bizottság mindennek 
dacára ingatlanaimat el óhajtja kobozni és állataimat szétosztani. (…) Fiammal vagyok egy házban, aki velem a 
házban fele arányban tulajdonos. Ennek a lakásába egy telepes családot tett a FIB. Ez a család egyáltalában 
nem enged jószágomhoz, semmihez nem nyúlhatok, vagyis úgy látom, hogy a magam kezeivel szerzett 
vagyonomban. – ok nélkül, – csak mint árnyék járhatok. Látom vagyonom romlását, mert a telepes család már 
hónapok óta ott lakik a házban, de egy kapavágást nem tettek, az általam begyűjtött szénát feletették, de a sarjút 
a mai napig sem kaszálták le. 14 napja szüreteltek, de a törköly a mai napig is a kádban van a csigerrel együtt 
megromolva. (…) Törzskönyvezett marháim [vannak] és tenyészbikákat nevelek már évek óta és most szomorúan 
kell látnom, hogy szép tenyésztésre alkalmas bikáimat kukoricaszárral etetik, de azt is úgy, hogy nem szedik le a 
kukoricát, hanem a szárat kukoricával együtt levágják, azt a kukoricával együtt összedarabolják és [azt] etetik a 
marhákkal. Az lesz tehát a vége, hogy sem kukorica nem lesz, és a szár a kukoricával együtt elfogy és nem lesz 
mit etetnem. Tisztelettel (…) a FIB.-nak ezen intézkedése ellen panasszal élek és kérem, méltóztassák engem 
birtokomba visszahelyezni, állataimat birtokomba visszaadni, hogy a hazánknak több százezreket érő vagyonát 
még időben megmenthessem és magam jogos tulajdonomhoz jussak”. BML XXIV.201. BMFH iratai. 199/1. d. 
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A telepesek, illetve vezetőik által elkövetett visszaélések és törvénytelenségek olykor 

már a termelés folytonosságának biztosítását veszélyeztették. Ezáltal az egész 

nemzetgazdaságra káros hatással voltak, így azok felkeltették a megyei hatóságok figyelmét 

is. 1946 októberében Orbán Vilmos, Baranya vármegye termelési miniszteri biztosa például 

internálással fenyegette meg Szeghalmi Józsefet, a nagynyárádi KFB elnökét, amennyiben 

haladéktalanul nem bocsátja a német gazdák rendelkezésére a földjeik bevetéséhez szükséges 

vetőmag mennyiséget.1989 

 

5.4.6.2.   A folyamatos betelepítés és annak következményei 

Amint azt a Népgondozó Hivatal (NH) Baranyavármegyei Kerületének vezetője 1945 

júliusában megfogalmazta, a betelepítetett újgazdákból meg-, illetve újjáalakított községi 

földigénylő bizottságok (KFB) egyik legfontosabb feladata, a földbirtokreform „magyar 

szempontból való végrehajtása” volt. Ennek egyik fontos elemét képezte „a magyar 

földnélküliek földhöz juttatása”.1990 Az újgazdák által dominált KFB-k utasításba kapták azt, 

hogy a német őslakosság kárára folyamatosan foganatosított vagyonelkobzások által helyet 

csináljanak az utánuk érkező telepeseknek. Nem történt ez másképp Nagynyárádon sem. 

1946-ban folyamatosan zajlottak a helyi KFB által eszközölt be-, illetve letelepítések.1991  

Nagynyárádra kért és kapott települési engedélyt 1946 nyarán például Törő János, 

1921-ben Pécsről Jugoszláviába menekült, majd onnan 1945-ben Villányra visszatért 

kommunista, Csaplár János püspökbólyi szíjártó, Máté István pécsi kereskedő és ifj. Horváth 

Gergely dencsházi lakos.1992 Skrianya István pécsi cipészmester azzal indokolta meg telepítési 

kérelmét, hogy az őslakos német cipészek egyáltalán nem, vagy csak nagyon drágán 

hajlandóak dolgozni az újgazdáknak, ellenben ő szívesen vállalná a telepes társai 

lábbelijeinek javítását.1993 Hasonló indokokat hozott fel kérelmében Horváth Péter cserdi 

cipészmester és Tóth János pécsi pékmester is. A kérelmezők közül többen ekkor már a 

küszöbön álló kitelepítés miatt remélt nagyfokú ingatlan-megüresedésekre apelláltak.  

Előfordult, hogy olyan személyek kérvényezték a Nagynyárádra történő 

áttelepítésüket, akik rendelkeztek már egy másik községbe való letelepedési engedéllyel, de 

onnan helyhiány miatt távozniuk kellett. Így került Nagynyárádra 1946 decemberében, az 
                                                 
1989 Uo. 
1990 BML XXIV.1. NH DMoKir. iratai. 1. d. 
1991 A Megyei Földbirtokrendező Tanácshoz (MFT) eljuttatott telepítési kérelmeket lásd BML XXIV.201. 
BMFH iratai. 199/1. d. 
1992 Az ő letelepítési engedélyére a következőket írta az MFT ügyintézője: „(…) ha pedig a Volksbund tagoktól 
elkobzott ingatlanok már mind kiosztást nyertek, a kitelepítés folytán megürülő ingatlanokra”. 
1993 Skrianya ekkor még nem, hanem 1947. szeptember 22-én kapott letelepedési engedélyt, igaz, akkor már 
postamesterként próbálkozott - sikerrel. 
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őslakos német lakosság egy részének elűzése következtében megüresedő lakóingatlanokba a 

Bikalról „túltelepítés” miatt a községbe irányított hat földműves telepes család. Szintén 

helyhiány miatt telepítették át Palotabozsokról Nagynyárádra 1946. december 21-én Tanács 

Fazekas Sándor délvidéki menekültet, valamint az év utolsó napján Szederkényből öt, 

eredetileg Zala megyéből származó családot.1994 Ők valamennyien a novemberben elűzött 

német lakosság által visszahagyott ingatlanokat kapták meg.  

Nagynyárádra tehát elsősorban a megyén belüli községekből irányítottak telepeseket, 

bár ezek között előfordultak olyanok is, akik eredetileg nem baranyai származásúak voltak, 

hanem „szekunder, másodlagos telepesként” – tehát a határon túlról, vagy az ország más 

megyéiből először Baranya egyéb falvaiban lettek letelepítve – kerültek a községbe. Közülük 

többen nem maradtak huzamosabb ideig a faluban, hanem rövidebb-hosszabb idő után 

továbbálltak a községből, erősítve a településnek ebben az időszakban meghatározó „átjáró 

ház” jellegét.1995 A különböző illetékes szervekhez egyébként még 1947 folyamán is 

folyamatosan érkeztek a telepítési kérelmek. Ezek döntő hányadát azonban akkor már 

elutasították. A belső telepítéseket – a felvidéki magyarok fogadására való felkészülésre 

történő hivatkozással – ugyanis addigra már lényegében felfüggesztették. 

Mint számos egyéb községben, így Nagynyárádon is konfliktusba kerültek egymással 

a különböző időpontban a községbe érkezett telepesek, illetve telepes csoportok.1996 A 

„kemény magot” továbbra is a még 1945-ben Nagyharsányból települt 24 család jelentette, 

akik maguknak vindikálták a „hangadó“ szerepét. Ezen belül is a Szeghalmi József KFB-

elnök körül csoportosuló klikk volt az, amely teljes mértékben a hatalmában tartotta a falu 

meghatározó pozícióit, és távolt állt tőle, hogy azokba az újonnan érkezett telepeseket is 

bevonja. Hegemóniájuk megdöntésére egyszer történt komoly kísérlet 1946 folyamán, a 

márciusában Szeremléről érkezett Lakatos László, a májusában Budapestről leköltözött Egédi 

Gyula telepesek, valamint a novemberében a „faluba tévedt partizán”, erdélyi menekült Vágó 

András részéről.1997  

1946. december 2-án két feljelentő jegyzőkönyvet vettek fel Nagynyárádon. Az 

egyikben Szeghalmi József KFB-elnököt panaszolták be a Megyei Földbirtokrendező 

Tanácsnál (MFT), akit korrupcióval, hatalommal való visszaéléssel, valamint a közvagyon 

                                                 
1994 Ezek dokumentációját lásd BML XXIV.201. BMFH iratai. 199/1. d.  
1995 Az intenzív népmozgás általában a hatóságok számára is követhetetlen volt, azért azok dokumentációja is 
erősen hiányos.  
1996 Ezzel kapcsolatban lásd Cseresnyés 1988a. 247. 
1997 Az ügy dokumentációját lásd BML XXIV.201. BMFH iratai. 199/1. d. 
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megkárosításával vádoltak meg, amit konkrét példákon keresztül illusztráltak.1998 A másik 

jegyzőkönyvet a KFB tagjai írták alá és benne az MFT-tól Vágó András kimozdítását kérték, 

mivel nevezett antiszociális viselkedésével, követelőzéseivel és fenyegetéseivel – melyeket 

konkrét példákon keresztül ecseteltek – veszélyezteti a falu békéjét és megbontotta a 

telepesek egységét. Az MFT a feljelentések kivizsgálásával Szigeti Ferenc telepfelügyelőt 

bízta meg. Szigeti 1946. december 27-én kelt jelentésében megállapította, hogy Szeghalmi és 

a KFB részéről szabálysértés nem történt, az ellenük felhozott vádak hamisak, viszont azok 

„kitalálóit”, Lakatos Lászlót és Egédi Gyulát, a falu két „leghaszontalanabb” emberének 

nevezte, akiket a „felülvizsgáló bizottság is kitelepítésre ajánlott”.1999 Az MFT ezzel az ügyet 

a maga részéről lezártnak tekintette.2000 

 

5.4.6.3.   A magyar földigénylők betelepítésének politikai következményei 

A telepesek megérkezése után a politikai erőviszonyok is gyökeresen megváltoztak a 

községben. A német őslakosság körében egyértelműen a Független Kisgazdapárt (FKGP) 

örvendett a legnagyobb támogatásnak. Ezt mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy az 1945. 

november 4-én megtartott nemzetgyűlési választásokon 480 szavazattal (85,7%) az FKGP 

elsöprő győzelmet aratott a faluban. Mögötte a Szociáldemokrata Párt végzett 50, őt az MKP 

követte 30 szavazattal.2001 Az év második felében a Nagynyárádra érkező telepes újgazdák 

viszont szinte kivétel nélkül a Kommunista Párt (MKP) sorait erősítették.2002 A kezdetben 

erős FKGP helyi képviselői, illetve a Szociáldemokrata Párt (SZDP) tagjainak egy része (az 

őslakosok) – a németséget diszkrimináló jogszabályok sorozatos megjelenésével 

                                                 
1998 Az aláírók csak részben voltak azonosak a feljelentés értelmi szerzőivel, és a későbbi vizsgálat során 
tagadták, hogy bármi közük lett volna a jegyzőkönyvhöz, azt állítva, hogy azt olvasatlanul írták alá. 
1999 Szigeti ebben legalábbis tévedett. Egédi Gyulát – Lakatos Lászlóval ellentétben – a telepeseket felülvizsgáló 
bizottság telepítésre alkalmasnak találta és juttatott javaiban meghagyta. Sőt, az MFT Lakatos Lászlót is – 
miután fellebbezett a felülvizsgálat eredménye ellen – egy év próbaidőre ideiglenesen meghagyta juttatásában. 
Lásd az 1946. december 9-10-i telepes-felülvizsgálat dokumentációját BML XXIV.201. BMFH iratai. 199/1. d. 
2000 Az esetnek sajátos utójátéka volt. Az MKP-tag Egédi Gyula 1947. március 3-án levelet írt Rajk László (!) 
belügyminiszterhez. Egédi személyes hangvételű írásában Rajknál vádolta be Szeghalmit, „aki még most is 
frakciózik, csak a haver rendszer van nála. A Földrendező Tanácsnál nagy befolyása van neki, mert több dolgot 
szállíttat nekik (…). Szeghalmi, Szigeti, Bognár [telepgazda – G. G.] (…) ezek a nagyságos urak (…) a szegény 
telepesekkel azt csinálnak amit ők akarnak”. Valószínűsíthető, hogy mindkét csoport vádjaiban volt igazság. Ha 
igaz volt az, amit Egédi a Rajkhoz címzett levelében állított, nem csodálkozhatunk azon, hogy az MFT által 
indított hivatalos vizsgálat nem állapított meg semmilyen szabálytalanságot a KFB részéről. Tény, hogy amikor 
Vágó András 1947 augusztusában a faluból eltűnt, már rendőrségi körözés alatt állt. Tény továbbá, hogy a 
földreform és a telepítések lezárulását követően Szeghalmi József is távozott a faluból és egy megyei szervnél 
helyezkedett el. Egédi Gyula viszont haláláig Nagynyárádon maradt. 
2001 HP Nagynyárád. 
2002 „A kitelepítendő svábok helyére helybeli vagy idegenből hozott birtokosok fognak betelepedni. Fogadják 
ezeket a telepeseket szívesen és törekedjenek arra, hogy őket a pártmunkába beszervezzék” – adta ki falvakban 
működő alapszervezetek számára az utasítást az MKP mohácsi járási titkára. BML XXXV.20.1.őe. MKP MJB 
iratai. A nagynyárádi pártalapszervezet iratai. A járási titkárság munkaprogramja, 1946. április 9. 
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párhuzamosan – idővel teljesen marginalizálódtak, így például fokozatosan kiszorultak a 

többször újjáalakított KFB-ból is.2003  

A különböző dokumentumok alapos áttanulmányozása után kijelenthető, hogy 

Nagynyárádon (is) a következő folyamat érvényesült: noha a különböző bizottságokban 

formálisan jelen voltak az SZDP, a Nemzeti Parasztpárt (NPP), illetve csekély mértékben az 

FKGP képviselői is, a Kommunista Párt, és annak is a telepes származású tagjai voltak azok, 

akik a lényegi döntéseket hozták. A helyi MKP vezetői pozícióit 1946–47-ben kivétel nélkül a 

nagyharsányi telepesek töltötték be.2004 1948-ban viszont már az 1947 végén a faluba 

telepített erdélyi származású juttatottakat találjuk a párt elnökségében.2005  

„A megyébe került belső telepesek, (…) minimális kivételtől eltekintve, jól tudták, hogy 

kitől kapták a földet és ennek megfelelő politikai magatartást tanúsítottak, ami pártállásukban 

és számos egyéb gesztusban is megnyilvánult”.2006 Nem volt ez másképp Nagynyárádon sem. 

A „földreform soha meg nem valósult volna, ha a Kommunista Párt nem rendelkezett volna 

helyesen” – lelkendezett a helyi tagság a párt egyik gyűlésén.2007 Az MKP nem csak a 

földreformot és a telepítéseket végrehajtó szerveken, illetve a karhatalmon keresztül, hanem 

közvetlenül is kiállt a telepesek mellett, és minden szinten és formában támogatta, védte és 

segítette őket. Így például az MKP Baranya Megyei Bizottsága 1947 júliusában „szociális 

aratási segélyben” részesített 9 helyi nagycsaládos újgazdát.2008  

Ugyanakkor a párt a kitelepítés alól mentesített németek felé is nyitni kívánt.2009 Ez a 

politika nem is volt eredménytelen. A későbbikben, 1947–48 során több német származású 

őslakos is belépett a Kommunista Pártba.2010 Néhányan talán meggyőződésből, de egyesek 

                                                 
2003 Az MKP intencióit a KFB-k átalakítására vonatkozóan lásd fentebb. 
2004 BML XXXV.20.1.őe. MKP MJB iratai. A nagynyárádi pártalapszervezet iratai. Pártvezetőségi értekezlet 
jegyzőkönyve, 1946. január 4., illetve a pártvezetőség megválasztásának jegyzőkönyve, 1947. június 4. 
2005 Lásd uo. Különböző jegyzőkönyvek 1948-ból. 
2006 Komanovics 1969. 42. 
2007 BML XXXV.20.1.őe. MKP MJB iratai. A nagynyárádi pártalapszervezet iratai. Az 1948. március 6-án 
tartott gyűlés jegyzőkönyve. Figyelemre méltó, hogy a falusi miliőben kevésbé érvényesült a párt országos 
szintű irányvonala által képviselt antiklerikalizmus. 1947. június 5-én a „munkáspártok” (MKP, SZDP, NPP) 
helyi szintű hároméves tervében az első helyen foglalt helyet a háborúban megsérült nagynyárádi római 
katolikus templom újjáépítése. 1948. március 15-én, a forradalom centenárium, melynek a helyi MKP volt az 
egyik főszervezője, a programok között ünnepi szentmise és litánia is szerepelt „a boldogságos szűzanyához 
hazánk békéjéért és boldogulásáért”. A Petőfi emlékműnél az Internacionálé eléneklése után Faludi Ádám 
plébános mondta az ünnepi beszédet, még a Kommunista Párt szónoka előtt, ami figyelemre méltó, a 
Mindszenty-per előtt néhány hónappal. Lásd uo., vonatkozó jegyzőkönyvek. 
2008 BML V.148.a. Majs körjegyzői hivatal iratai. 22. d. 
2009 „A kitelepítés befejezése után mindenütt erőssé kell tenni pártunkat, és ezt úgy érjük el, ha a betelepítésnél a 
megérkezett telepeseket azonnal pártunk irányvonalával meggyőzzük és pártunk tagjává szervezzük be. Valamint 
azok[at] a svábok[at], akik a kitelepítés után a községben maradnak szintén taggá szervezzük” – ismertette a 
járási párttitkár az alapszervezetek által követendő irányvonalat. BML XXXV.20.1.őe. MKP MJB iratai. A 
nagynyárádi pártalapszervezet iratai. A járási titkárság munkaprogramja, 1946. július 28. 
2010 Uo. Tagfelvételi lapok. 
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vélhetően opportunizmusból, mert valószínűleg az MKP-tagságban látták mentesítésük, a 

faluban, illetve a lakóházukban maradásuk zálogát. 

 

5.4.6.4.   A telepesek felülvizsgálata 1946 végén 

Az 1946 második felében meginduló telepes-felülvizsgálatokat részben a földreform és a 

telepítési akció végrehajtása közben elkövetett anomáliák felgöngyölítése és korrigálása, 

részben pedig – az alkalmatlan telepesek kimozdításával – már a felvidéki magyarok számára 

történő telephelyek biztosítása indokolta. A telepes-felülvizsgálatok azonban csakhamar a 

politikai csatározások kereszttüzébe kerültek.2011  

A baranyai németek által magas színvonalon űzött földművelés és állattenyésztés 

produktivitását a mezőgazdasági munkában sokszor járatlan újgazdáktól féltő FKGP ugyanis 

szerette volna megragadni az alkalmat a sokszor a gazdasági racionalitásokat felülíró 

telepítéspolitika vadhajtásainak visszametszésére. „Vizsgálják felül a telepesek 

gazdálkodását!” – követelte a párt lapja 1946 nyarán, és „Elképesztő jelenségek a megye 

egyes tájain” alcímmel megrázó képet festett a baranyai mezőgazdaság helyzetéről.2012 A 

kisgazda orgánum ezért a telepesek felülvizsgálata, és az önálló gazdálkodásra alkalmatlan 

újgazdák juttatásaikból történő kimozdítása mellett kardoskodott. 

A lap bő egy hónappal később „Valami baj van a telepítések körül. A falvak környéke 

már messziről árulkodik” címmel, illetve alcímmel újabb helyszínrajzot közölt, amelyben 

megismételte a korábbi követelést.2013 A lap novemberben interjút közölt a Megyei 

Földhivatal (MFH) vezetőjével, Dr. Boda Gézával, aki beszámolt az önálló gazdálkodásba 

„belefáradt” telepesek önkéntes hazatelepülésének, elvándorlásának jelenségéről. Az MFH 

igazgatója elmondta, hogy a telepesek ötöde alkalmatlannak bizonyult, akiket emiatt ki 

                                                 
2011 Vö. Cseresnyés 1986. 675. 
2012 A cikk objektíven közelítette meg a politikailag igen érzékeny kérdést. „A telepesek új honfoglalásával 
kapcsolatban két felfogás keresztezi egymást. A kritikátlan rajongás és a becsületes javítani igyekvés. Ennek az 
utóbbinak nevében hívjuk fel az illetékesek figyelmét néhány kirívó jelenségre. Elismerjük, hogy a telepesek 
jórésze számukra idegen talajviszonyok és művelődési feltételek közé jutva nem tudja egyelőre azt a tempót 
elérni, amit a régi gazda. Elismerjük, hogy némelyik nagyon rossz feltételek között állt be a földjébe. Belátjuk, 
hogy egy év alatt a különböző tehetségű és szorgalmú emberek nem sajátíthatják el azt a gazdasági kultúrát, 
amellyel a régi gazdák rendelkeznek. Ezzel szemben a jelenségek, amelyek most már két éve bizonyos tájakon 
megismétlődnek, kötelezőleg szinte előírják, hogy a telepeseket igenis felül kell vizsgálni és azokat, akik 
bebizonyíthatólag alkalmatlanok, meg kell fosztani a földjüktől és arra méltó telepes kezébe kell adni” – állt 
többek között a lapban. Független Nép, 1946. augusztus 1. 
2013 „Különféle céllal kóboroltunk Baranya alsó felében. Pécs, a Dráva és a Duna között (…). Távol van tőlünk 
az a szándék is, hogy általánosítva kimondjuk: a régi gazdák azért gazdálkodnak jobban, mert régiek, az újak 
pedig, mert mind csapnivalók. De azért mégis valami hiba van a telepítések körül. (…) Sajnos szomorú igazság 
volt, hogy a svábság falvai tisztábbak, rendezettebbek, mondjuk úgy, csinosabbak voltak, mint a színtiszta 
magyar falvak. (…) És most meg kell nézni azokat az udvarokat, ahova telepesek ültek be. Nem akarjuk mi a 
bűnös svábokat vissza sírni, de el kell szomorodni a látványon, amely a kóborló embert fogadja”. Független Nép, 
1946. szeptember 25. 
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kell(ene) mozdítani a juttatásaikból. Dr. Boda lesújtó véleménnyel volt a községi földigénylő 

bizottságok munkájáról is, amelyek „jórésze nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket”.2014  

Az FKGP-től gyökeresen eltérő álláspontot képviselt a Kommunista Párt, amely 

semmilyen körülmények között nem volt hajlandó a telepítési akció során megszerzett 

politikai tőkéről lemondani. Ezért az MKP védelmébe vette a helyi pártszervezetek 

derékhadát jelentő újgazdákat, akik mellett a végsőkig kitartott. „Ne üssük a telepeseket, 

hanem segítsünk rajtuk” – válaszolt az MKP lapja a kisgazdapárti felvetésekre.2015 A 

Kommunista Párt – az FKGP-vel szemben – a sajtójában agresszívnak, erőszakosnak és 

szándékosan szabotálónak bemutatott német őslakosságot jelölte meg a mezőgazdasági 

termelésben jelentkező problémák forrásaként, az alkalmatlannak bizonyult, ezért 

kimozdítandó telepesekkel szemben. Ezért az MKP még határozottabb fellépést és erélyesebb 

szankciókat követelt a németséggel szemben. Az erőviszonyok ismeretének tükrében kevés 

kétség fért ahhoz, hogy a juttatásokat felülvizsgáló eljárások során melyik párt elképzelése 

érvényesült erőteljesebben. 

A telepes-felülvizsgálatok Nagynyárádon is jobbára az MKP álláspontjának megfelelő 

szellemben zajlottak. A Megye Földbirtokrendező Tanács (MFT) által vezetett eljárásra a 

faluban 1946. december 9–10-én került sor.2016 Az év utolsó napján nyilvánosságra hozott 

MFT-határozat 21 telepes újgazda és 42 német származású helybéli végleges letelepítését 

javasolta, illetve hagyta jóvá eddigi juttatásaikat. Három magyar telepes ideiglenesen kapott 

telepítési jogot. A bizottság 20 személy telepedési jogát vonta meg, és mozdította ki őket 

kapott juttatásaikból. Ebből 5 volt a betelepített újgazda, akik közül 1 önként mondott le 

juttatásáról és visszatelepült Nagyharsányra, 4 telepes viszont munkakerülő és antiszociális 

életmódja, illetve önkényes házfoglalása miatt veszítette el a telepedési jogát.2017 15 

                                                 
2014 „Nem bírja a telepes szíve a baranyai levegőt: hazamegy! Az új honfoglalók 20 százalékát el kell tanácsolni.” 
Független Nép, 1946. november 17. 
2015 „Kétségtelen az, hogy sok a baj és sok nehézséggel kell megküzdeni, mert kevés az igaerő, nincsen vetőmag 
és lényeges szerepet játszik a dologban az a tény is, hogy még mindig nincsen megoldva a kitelepítés 
problémája, a svábok itt vannak és kedvét szegik a telepeseknek. (…) hol vannak ezek a megműveletlen 
területek? Elsősorban sváb vidékeken. Ha tehát azt akarjuk, hogy a telepesek sorsa rendben legyen, rendet kell 
teremtenünk az egész vonalon. Végre kell hajtani a telepesek vagyoni és tulajdonjogi biztonságát, meg kell 
csinálni a telekkönyvezést végre. A svábok életveszélyes fenyegetésekkel akadályozzák a telepesek munkáját. 
Lehetővé kell tenni tehát a telepesek számára a békés, zavartalan, termelő munkát” – tette világossá a párt 
sajtóorgánuma az MKP álláspontját, amely alapjaiban különbözött a kisgazdák olvasatától. Új Dunántúl, 1946. 
november 15.  
2016 Az eljárás dokumentációját lásd BML XXIV.201. BMFH iratai. 199/1. d. 
2017 Ifj. Hóbor István „munkakerülő életmódot folytat, juttatott ingatlanait és állatait elhanyagolja”. Kovács 
Julianna „önkényesen külön házba költözött, nem házigényjogosult”. Lakatos László „házát önkényesen 
elcserélte, ingatlanai megmunkálását teljesen elhanyagolta, (…) kukoricáját a vizsgálat napjáig (dec. 10.) sem 
hordta be (…) izgága magaviseletű, amely viselkedésével a falu békéjét és nyugalmát zavarja (…)”. Vágó 
András „a falu békéjét veszélyeztető izgága magaviselete miatt (…)” alkalmatlannak bizonyult. Az MFT később 
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őslakosból 13 utólagosan megállapított jogosultsághiány miatt veszítette el korábbi juttatását. 

Az MFT 10 telepes (2 nagyharsányi és 8 helyi őslakos) juttatását „túljuttatás” miatt 

lecsökkentette,2018 4 őslakos juttatását pedig törölte, illetve megvonta, mert azok – különböző 

okok miatt – a kitelepítési rendelet hatálya alá estek vagy időközben már elűzésre is kerültek a 

faluból.  

Jellemző, hogy a még a kimozdításra ítélt, „kívülről” települt újgazdáknak sem kellett 

minden esetben ténylegesen elhagyniuk ingatlanjaikat. Jó példa erre a Nagyharsányról 

települt ifj. Hóbor István és Kovács Julianna esete, akiket befolyásos telepes- és egyben 

párttársaik (MKP) védelmükbe vettek. Bár ifj. Hóbor telepedési jogát megvonta és őt magát 

kimozdításra ítélte a felülvizsgálati bizottság, az MFT 1946. december 31-én helyt adott 

fellebbezésének és egy év próbaidőre mégis meghagyta juttatásában. Ifj. Hóbor, aki tagja volt 

a helyi MKP Fegyelmi Bizottságának,2019 1947. április 26-án megkapta a községi elöljáróság 

és a Termelési Bizottság igazolását, amelyben a telepes társak – néhány őslakossal 

kiegészülve – tanúsították, hogy nevezettet a felülvizsgálat óta „a legszorgalmasabb 

telepesnek ismerjük”.2020 Szeghalmi József, egyszerűen csak „újgazda” minőségében 1947. 

május 5-én külön igazolásban is megerősítette, hogy Hóbor, „minek után ő már az ő (sic!) 

mezőgazdasági munkájával végzett, nekem és másoknak is segített, úgy a tavaszi vetésben, 

mint a szántásban, több napokat”.2021  

Ifj. Hóbor, a Megyei Földhivatalnak (MFH) írt – az MFT 1947. február 1-jével 

megszűnt – 1947. október 3-án kelt, juttatása véglegesítése tárgyában írt kérelmét 

Nagynyárád község valamennyi grémiuma támogatta, és megerősítette, hogy „ezen egy év 

alatt öntudatos és megbízható telepesnek bizonyult gazdaságilag és erkölcsileg. Az utóbbihoz 

azelőtt sem fért semmi kétség…”2022 Természetesen nem kizárható, hogy a telepes életvitele az 

eltelt egy évben pozitív fordulatot vett, ám – elsősorban az ajánlók személye miatt –, ebben 

                                                                                                                                                         
helyt adott ifj. Hóbor és Lakatos fellebbezésének „és nevezetteket (…) próba időre 1947 gazdasági év végéig a 
juttatásban” meghagyta. 
2018 A nagynyárádi telepesek az új érdekvédelmi szervezetük, a KFB-k mintegy utódaként létrehozott UFOSZ 
(Újbirtokosok és Földhözjuttatottak Országos Szövetsége) révén 1947. február 23-án tiltakoztak az Országos 
Földbirtokrendező Tanácsnál (OFT) juttatásaik tervezett csökkentése miatt. Kérelmüket Szigeti Ferenc 
telepfelügyelő nem támogatta, mert 1947. május 26-án kelt levele szerint Nagynyárádon – ahol ekkor már 60 kh. 
nagyságú földhiány volt – az ingatlanok a betelepítendő felvidékiek számára tartalékolandók. BML XXIV.201. 
BMFH iratai. 199/1. d. 
2019 BML XXXV.20.1.őe. MKP MJB iratai. A nagynyárádi pártalapszervezet iratai. A pártvezetőség 
megválasztásának jegyzőkönyve, 1947. június 4. 
2020 BML XXIV.201. BMFH iratai. 199/1. d. 
2021 Uo. 
2022 Uo. Ifj. Hóbor kérelmét támogatta a községi bíró (Szeghalmi József), a Nemzeti Bizottság elnöke (Szeghalmi 
József), az UFOSZ elnöke (Huber György), a Termelési Bizottság elnöke (Bognár István), valamint Szigeti 
Ferenc telepfelügyelő. 
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akár joggal kételkedhetünk is. Mindesetre az írás meggyőzte az MFH-t: ifj. Hóbor juttatásait 

1948. január 10-én véglegesítették.2023  

Még kirívóbb volt a nagyharsányi telepes asszony, Kovács Julianna esete. Az ő 

telepedési jogát a felülvizsgáló bizottság nem csupán megvonta, valamint nevezettett a 

jogtalanul elfoglalt házból kimozdításra ítélte, de Kovácsnak a döntés elleni fellebbezését az 

MFT 1946. december 31-én még el is utasította. Az aktív MKP-tag telepes asszony2024 ennek 

ellenére nem hagyta el a lakóházat, és 1947 márciusában már a „juttatása” meghagyása 

érdekében „lobbizott” az MFH-nál a helyi Újbirtokosok és Földhözjuttatottak Országos 

Szövetsége (UFOSZ), valamint a Termelési Bizottság.2025 Nem is eredménytelenül: Kovács 

Julianna még 1948-ban is az általa korábban önkényesen elfoglalt házban lakott.  

Az újgazdák és az őket 1947 elejétől tömörítő „harcos érdekvédelmi szervük”,2026 

vagyis az UFOSZ – amely lényegében az 1947. február 1-jével a központilag megszüntetett 

KFB-k szerepét vette át2027 –, magabiztosságát nyilván még tovább növelte az a tény, hogy az 

MKP megyei sajtója 1948 májusában közhírré tette: „Nem lehet kitelepíteni a telepeseket. Az 

Országos Földhivatal minden kimozdítást azonnali hatállyal felfüggesztett”.2028 Valószínűleg 

nem áll távol az igazságtól a feltételezés: az MKP járt közben az érdekükben. Így nem 

csodálkozhatunk azon, hogy a kimozdításra ítélt telepeseknek – ha hihetünk a korabeli 

hivatalos becsléseknek, akkor minden ötödik (!) ebbe a kategóriába esett volna2029 – csupán 

töredéke hagyta el ténylegesen a méltatlanul és érdemtelenül bitorolt ingatlant.2030 

 

5.4.7.   A németek elűzetése Nagynyárádról 1946-ban 
 
„1945. nov. 20-án Potsdamban az orosz–angol–amerikai kormányfők egyhangú határozattal 

kimondották az összes magyarországi fasiszta érzelmű német anyanyelvű és 1941-ben német 

nemzetiségűnek bevallott vagy SS alakulatban önkényt (sic!) szolgált n. n. [német 

nemzetiségű – G. G.] svábok kitelepítését. 1945. december 29-én jelent meg a hivatalos 

lapban a magyar kormány első rendelete a svábok kitelepítése ügyében” – jegyezte fel Faludi 

                                                 
2023 Uo. 
2024 Kovács Júlia tagfelvételi lapját lásd BML XXXV.20.1.őe. MKP MJB iratai. A nagynyárádi pártalapszervezet 
iratai. 
2025 BML XXIV.201. BMFH iratai. 199/1. d. 
2026 Lásd „Baranya ujgazdái (sic!) megalakították harcos érdekvédelmi szervüket, az UFOSz-t.” Új Dunántúl, 
1947. január 14. 
2027 Új Dunántúl, 1947. január 29. Az UFOSZ-ok munkájában – bár szűkebb társadalmi bázison – valóban 
visszaköszönt a KFB-k által meghonosított „kitelepítési és elkobzási rendszer”. Cseresnyés 1988a. 248. 
2028 Új Dunántúl, 1947. május 8. 
2029 A Baranya Megyei Földhivatal elnökének, Dr. Boda Gézának becsléseit közli a Független Nép, 1946. 
november 17. 
2030 Cseresnyés 1988a. 248. 
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Ádám 1945 utolsó napjaiban.2031 Bár a község plébánosának információi nem voltak teljesen 

pontosak, azt egyértelműen jelzik, hogy az 1945. év végétől az elűzetés lehetősége benne volt 

a levegőben, és ez Nagynyárád mindennapjaira is rányomta a bélyegét.  

Annál is inkább, mert a baljós előjelek egyre inkább halmozódtak. A Népgondozó 

Hivatal (NH) Délmagyarországi Kirendeltség vezetőjének helyettese 1945. november 17-én a 

Mohácsi járás 20, többségében németek lakott településén – köztük Nagynyárádon – javasolta 

a főispánnak a községi autonómia felfüggesztését és a testületi hatóságok működésének 

szüneteltetését.2032 Az MKP megyei lapja 1945. december 30-ai számában címlapon 

kivonatosan ismertette az egy nappal korábban megjelent 12.330/1945. M. E. sz. (kitelepítési) 

rendelet szövegét,2033 majd mintegy két héttel később – erősen eufemisztikus riportban – 

beszámolt az elűzetés gyakorlati végrehajtásának megindításáról Budaörsön.2034  

1946. február 14-én az alispán tudatta a körjegyzőkkel, hogy Nagy Imre (MKP) 

belügyminiszter február 5-ével a kitelepítés végrehajtásának irányítását és ellenőrzését végző 

miniszteri biztosnak Baranya megye területére kiterjedő hatáskörrel Cser Sándor, egykori 

kovácsmestert, budapesti lakost – Tolna megye egykori kommunista főispánját – nevezte 

ki.2035 1946 májusában Baranya megye déli részén – Beremend, Ilocska, Magyarbóly és 

Lapáncsa községekben – is megkezdődött az elűzetés gyakorlati végrehajtása.2036 A 

Belügyminisztérium 1946. május 23-án tette közzé a Mohácsi, a Villányi és Pécsváradi járás 

egy részében tevékenykedő VII. sz. Kitelepítési Oszlop (KO) munkatervét. A tervezet szerint 

                                                 
2031 HP Nagynyárád. 
2032 BML XXIV.1. NH DMoKir. iratai. 2. d. A húsz község kijelölése az NH mohácsi körzetvezetőjének 
felterjesztése alapján történt, aki szerint azért ezen „elöljáróságok működésének felfüggesztése (…) kívánatos, 
(…) mivel a községi bírók és esküdtek majdnem mind svábok, akik eddig is csak igen kis mértékben segítették elő 
nehéz munkánkat”. Lásd uo. A mohácsi körzetvezető előterjesztése, 1945. november 16. A községi autonómiák 
felfüggesztésére Baranya megyében végül 1946 februárjában került ténylegesen sor. Lásd „128 baranyai kis- és 
nagyközségben felfüggesztette a belügyminiszter a képviselőtestület működését.” Új Dunántúl, 1946. február 7., 
továbbá „Baranya 128 sváblakta községének felfüggesztették az autonómiáját!” Dunántúli Népszava, 1946. 
február 7. 
2033 „Megjelent a svábok kitelepítésére vonatkozó rendelet. Közel félmillió svábot telepítenek át Németországba.” 
Új Dunántúl, 1945. december 30. 
2034 „Megkezdődött a svábság hazaköltöztetése.” Új Dunántúl, 1946. január 15. A riportban nyilatkozó Szepessy 
Géza NH-vezető azt hangoztatta, hogy „a legnagyobb súlyt helyezzük az egész eljárás szervezett és emberséges 
intézésére, valamint a visszahagyott vagyontárgyak lehető tökéletes megőrzésére”, holott közismert, hogy a 
valóság köszönő viszonyban sem volt e – kétségtelenül szépen hangzó – propagandisztikus szólamokkal. A 
kitelepítés 1946 során folyamatosan napirenden volt a megyei sajtóban, a különböző lapok rendszeresen 
jelentettek meg hatósági közleményeket, cikkeket, riportokat, beszámolókat stb. a témával kapcsolatban. 
2035 BML V.148.a. Majs körjegyzői hivatal iratai. 19. d. Cser Sándor 1945 tavaszán Bodor György illegális 
akciójához is segítséget nyújtott. Lásd a Bonyháddal foglalkozó fejetetet. 
2036 „Baranyában is megkezdődött a svábok kitelepítése. Magyarbólyon és Beremenden már meg is kezdték a 
kitelepítendők összeírását.” Új Dunántúl, 1946. május 15. A még meg sem indult elűzetésekkel kapcsolatban 
igen kritikus hangvételű cikket jelentetett meg a szociáldemokrata Dunántúli Népszava 1946. május 5-ei száma 
„Kitelepítés,” illetve a kisgazda Független Nép 1946. június 1-jei száma „Új deportálások” címmel.  
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az elűzetés 1946. május 25-én Beremenden indult volna meg, és augusztus 28-án Szebényben 

ért volna véget. Nagynyárádra június 21–24. között került volna sor.2037  

A térség németségének halvány reménysugarat jelentett, hogy az FKGP lapja közölte: 

„Nem telepítik ki a német anyanyelvű magyar nemzetiségű svábokat”2038 és pontosan 

ismertette a koalíciós háttéralkuk eredményeként megszületett módosított kitelepítési rendelet 

szövegét.2039 Ennek értelmében, az 1941-ben csupán német anyanyelvet bevalló személyek – 

amennyiben ellenük más (német nemzetiség, VDU- és/vagy Waffen–SS-tagság, családi név 

visszanémetesítése) nem volt „felróható” – mentesülhettek a kitelepítési rendelet hatálya 

alól.2040 Mindenesetre az elűzetés réme egyre jobban közelített a faluhoz: 1946. június 

legelején a Mohácsi járásban is megkezdődött a kitelepítés.2041 „1946. jún. 5-én kezdődik 

járásunkban is ezen kitelepítési akció a maga rideg valóságában…” – jegyezte fel a 

plébános.2042 A KO munkája a járásban azonban csakhamar elakadt,2043 miután az amerikai 

fogadóhatóságok 1946. június 4-én leállították a Magyarországról elűzött németeket szállító 

szerelvények fogadását Németországnak az általuk megszállva tartott övezetébe.2044  

Miután június elején két Nagynyáráddal határos településen (Hercegtöttös, 

Németbóly) is megindult a kitelepítés, a község német lakossága is felkészült az elűzetés 

                                                 
2037 A tervezetet közli Füzes 2002. 135-136. 
2038 Már az újság címlapján olvasható volt a vastag betűkkel szedett szalagcím: „Módosították a svábok 
kitelepítéséről szóló rendeletet.” Független Nép, 1946. május 18. A Független Kisgazdapárt valóban szívén 
viselte a baranyai németségnek, mint egyik fő társadalmi bázisának, illetve az általuk képviselt magas szintű 
mezőgazdasági kultúra sorsát. Emiatt az FKGP több ízben is megpróbált közbenjárni az érdekükben. 
„Eredménnyel járt a Kisgazdapárt közbelépése a sváb kitelepítések ügyében” írta a párt lapja, a Független Nép 
1946. június 4-ei számában. „Remélni lehet, hogy ezekután (sic!) azok az igazságtalanságok, amelyek a svábok 
kitelepítése körül tapasztalhatók voltak, megszűnnek. Reméljük, hogy a kormány erélyes közbelépése véget vet a 
Magyar Kommunista Párt egyes túlbuzgó tagjai működésének is. Baranya vármegye több járásában érkezett hír 
arról, hogy a kitelepítendőknek mentességet ígérnek abban az esetben, ha belépnek a Kommunista Pártba”. A 
megszólított MKP először szkepszissel fogadta a Kisgazdapártnak ez ügyben folytatott ténykedését 
(„Bizonytalanság a svábok kitelepítése körül. Egy állítólagos minisztertanácsi határozat szerint a magukat 
magyar nemzetiségűnek valló svábokat is kitelepítik.” Új Dunántúl, 1946. május 17.), majd a későbbiekben a 
párt nyílt támadásba ment át az FKGP-vel szemben (lásd például „Inkább svábok kellenek a kisgazdáknak, mint 
a telepesek.” Új Dunántúl, 1947. január 30.). 
2039 A módosított kitelepítési rendelettel kapcsolatos koalíciós háttéralkukra vonatkozóan lásd Zinner 2004. 89-
92. 
2040 A dokumentumok tanúsága szerint a szóban forgó rendelet 1946-ban Nagynyárádon alkalmazásra került. 
2041 A kitelepítés előtt álló falvakban uralkodó állapotokról helyszíni riportot közölt az Új Dunántúl 1946. június 
1-jei száma. 
2042 HP Nagynyárád. 
2043 1946. június elejéig az elűzetés „mindössze” öt települést érintett részlegesen a Mohácsi járásban 
(Hercegszentmárton, Borjád, Hercegtöttös, Németbóly, Németmárok). Az addig foganatosított elűzetések 
statisztikai adatait közli Új Dunántúl, 1946. július 2. 
2044 Zinner 2004. 92. A kitelepítés addigi gyakorlati tapasztalatai Baranyában lesújtóak voltak. Az akciót 
visszaélések és törvénytelenségek egész sora kísérte. Lásd például: BML IV.401.b. Főispáni iratok. A főispán 
levele Baranya vármegye rendőr-főkapitányához, valamint Baranya vármegye termelési miniszteri biztosának 
levele a főispánhoz. Mindkét dokumentum kelt 1946. május 31-én. Lásd még a Független Nép vonatkozó 
cikkeit: 1946. június 22., július 5., 6., 10., 19. és augusztus 8., továbbá az alispán 1946. június 1-jén kelt 
jelentését Rajk László belügyminiszterhez. Közli Füzes 1990. 51-53. 
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végrehajtására. Az amerikai féllel történő egyeztető tárgyalások elhúzódása miatt azonban a 

júniusban megrekedt elűzetések csupán hónapokkal később, november elején indultak újra, 

ezért a nyári és az őszi hónapok a teljes bizonytalanságban teltek.2045 A kitelepítés 

elhúzódásának azonban komoly és közvetlen gazdasági kihatásai is voltak. A „kitelepítendő 

németajkú lakosság munkakedvét vesztve nem dolgozik” – hangzott az NH Telepítési 

Főosztályának megállapítása 1946. április 2-án, és súlyos szankciókat helyezett kilátásba a 

kötelességeiket elhanyagolókkal szemben.2046 1946. június 2-án kelt írásában Rajk László 

belügyminiszter is a mezőgazdasági munkálatok folytonosságának biztosítására szólította fel 

a kitelepítések által érintett vármegyék alispánjait, akár az elűzendő német lakosság 

erőszakkal történő munkavégzésre való kényszerítésének árán is.2047 A visszaemlékezők 

szerint Nagynyárádon nem volt erre szükség. „Mindennek ellenére tovább végeztük az 

ilyenkor esedékes mezőgazdasági munkákat; műveltük a földet, búzát vetettünk stb.”.2048 Ezt 

erősíti meg a majsi körjegyzőnek a főispánhoz 1946. július 21-én írt jelentése is, mely szerint 

„az a sváb, aki kitelepítésre kerül majd, a nála meghagyott búzát és gabonát (…) megőrzi és 

épségben tartja, különösen, amikor az utolsó percig abban a reményben él, hogy talán neki 

sikerül megmenekülni”.2049 

Annak ellenére, hogy 1946. június és november között nem indultak „transzportok” 

Németország irányába, helyben változatlan intenzitással zajlott az elűzetés előkészítése. A 11 

héten át a szomszédos Németbólyban tartózkodó kitelepítési kormánybiztosság „a 

legközelebbi napokban Mohácsra (…) teszi át székhelyét” – adta hírül a Kisgazdapárt lapja 

1946 augusztusában.2050 Az újság arról is beszámolt, hogy a kitelepítések végrehajtását 

csupán ideiglenesen függesztették fel, valamint arról, hogy további „enyhítő rendelkezések” 

                                                 
2045 „Magyar érzelmű, de német anyanyelvű közösségünk lakossága örömmel vette tudomásul, hogy a plébános 
már 1945 Húsvét ünnepe óta minden vasár- és ünnepnap először magyarul – és utána németül olvassa az 
Evangéliumi passzusokat és tartja szent beszédeit is már 1 ¼ éven át 2 nyelven. Éppen ezért remélte is, hogy a 
magyar nemzet testébe lassan teljesen asszimilálódva magyarrá lesz az egész közösségnek nemcsak érzülete, 
hanem a jelen fiatal nemzedék anyanyelve is… Mindazonáltal legjobb igyekezete dacára, hogy teljesen 
magyarrá legyen iskolája, temploma, otthona és viselet és népi megnyilvánulása is, – mégis állandóan 
rémisztgetik ezen 85%-ig a német Volksbund szellemétől mindig távol állott nagynyárádi lakosságot is a teljes 
vagyonelkobzással és 90%-ban leendő (Németországba) kitelepítéssel…” – áll Faludi plébános 1946 első feléből 
származó feljegyzése a plébániatörténetben. HP Nagynyárád. E sorok a mindig is asszimilációs szellemben 
tevékenykedő pap szándékain túl egyértelműen jelzik, hogy a falu német lakossága a magyarságba történő teljes 
beolvadást, etnikai sajátosságainak totális feladását is boldogan vállalta volna annak érdekében, hogy 
szülőföldjén megmaradhasson. 
2046 BML XXIV.5. NH MK iratai. 9. d. 
2047 Uo. Magyar Belügyminisztérium 160.108/1946. – III.o. 
2048 Johann Häffner visszaemlékezése. 
2049 BML IV.401.b. Főispáni iratok. A majsi körjegyző jelentése, 1946. július 21. 
2050 Független Nép, 1946. augusztus 11. A Kitelepítési Oszlop munkatársainak viselkedése (a különböző 
szolgáltatásokat, mint például szálloda, étterem stb. rendszerint ellenszolgáltatás nélkül vették igénybe az Oszlop 
tagjai) Mohácson később közfelháborodást keltett. Független Nép, 1946. november 19. 
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miatt a kitelepítendők az eddigi fejenként „100 kg-os csomagon kívül szétszedhető 

bútordarabokat mezőgazdasági szerszámokat, egyes gépeket, stb. is vihetnek magukkal”. 

Ehhez egyébként az amerikai fél ragaszkodott, amely az elűzöttek jobb felszerelését a 

kitelepítések folytatásának feltételéül szabta. Az USA ugyanis az 1946 első felében 

foganatosított elűzetésekből azt a következtetést vonta le, hogy a magyarországi németek 

kitelepítése „más országokkal összehasonlítva a legrosszabb körülmények között folyt”.2051 

Azt a tényt, hogy a Nagynyárádról 1946 novemberében elűzött németek bútoraik egy részét is 

magukkal vihették, az eseményeket átélők is megerősítik.2052  

A „ki-, illetve áttelepítésre kötelezett sváb községi elöljárók leváltása folyamatban 

van” – jelentette a főszolgabíró a Megyei Földhivatalnak1946. augusztus 28-án,2053 ezáltal 

jelezve, hogy a kitelepítés előkészítése a Mohácsi járás területén az utolsó fázisához 

érkezett.2054 Az Áttelepítési II. Oszlop Mentesítő Bizottsága 1946. szeptember 19-én hozta 

nyilvánosságra a 12.330/1945. M. E. sz. rendelet értelmében elsősorban áttelepülésre 

kötelezett nagynyárádi személyek névjegyzékét.2055 A lista 269 kitelepítésre szánt személy 

nevét tartalmazta, akik közül 212 fő 1941-es népszámlálás során német nemzetiségűnek 

vallotta magát, a többi 57 személy pedig egyéb okok miatt (német anyanyelv mellett VDU- 

és/vagy Waffen–SS-tagság,2056 illetve elűzetésre szánt hozzátartozó révén) került a 

                                                 
2051 Idézi Zinner 2004. 92.  
2052 Johann Häffner visszaemlékezése. 
2053 BML XXIV.5. NH MK iratai. 9. d. 
2054 A hatóságok mellett az egyre inkább mérvadó MKP Mohácsi Járási Bizottsága is igyekezett felkészíteni a 
párt tagjait a kitelepítés végrehajtása során tanúsítandó magatartásra. „Nagyon fontos az, hogy minden 
pártszervezetünk a [kitelepítési – G. G.] kormánybiztost munkájában támogassa és pártmegbízottakat állítson 
melléje. Minden községben, ahol svábok laknak, a párt jelöljön megfelelő elvtársakat a leltározó bizottságba. 
(…) A kitelepítés alkalmára a rendőrség támogatására polgárőrséget kell szervezni. Jelöljék ki tehát azon 
elvtársakat (…) akik mint polgárőrök szerepelhetnek” – ismertette a követendő irányvonalat Krancz Ádám járási 
titkár, akinek a becsületére legyen mondva, hogy a következőket is a helyi alapszervezetek lelkére kötötte: „ne 
próbálják az olyan magyar hű német származású egyéneket kitelepíteni (…) csak azért, mert kívánatosnak 
tartanák vagyonuk felosztását”. BML XXXV.20.1.őe. MKP MJB iratai. A nagynyárádi pártalapszervezet iratai. 
A járási titkárság munkaprogramja, 1946. április 9. Utódja, Fischer János ezeket azzal egészítette ki, hogy ahol 
„még a kitelepítés nem történt meg vagy folyamatban van, ott a titkár elvtárs (…) jó példával kell, hogy elöl 
járjon. Úgy, hogy a bűnösök itt ne maradhassanak, de viszont azokért ki kell állnunk, akiket ártatlanul 
telepítenének ki. Főleg arra vigyázzunk, hogy a kitelepítés emberségesen történjék”. Uo. A járási titkárság 
munkaprogramja, 1946. június 16. A tapasztalat azonban az mutatta, hogy a járási titkárok intelmeit nem 
mindenütt szívlelték meg. 
2055 BML XXIV.201. BMFH iratai. 199/1. d. 
2056 Egy 1946. május 26-án kelt belügyminiszteri utasítás értelmében az 1944. március 19-e után 
kényszersorozott Waffenn–SS katonák nem voltak kitelepíthetők, amennyiben 1941-ben német anyanyelvűnek, 
de magyar nemzetiségűnek vallották magukat, és ellenük egyéb „vád” (VDU-tagság, családi név 
visszanémetesítése stb.) nem volt felróható. BML IV.401.b. Főispáni iratok. Magyar Belügyminiszter 
3.473/1946. I/1. sz. levele. 
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kitelepítendők listájára.2057 További 27 nagynyárádi neve a rendelet 2.§ 2. bekezdése 

értelmében mentesítettek, 3 főé pedig a 2.§ alapján kivételezettek névjegyzékén szerepelt.  

A közzétett névjegyzék alapján megállapítható, hogy a Kitelepítési Oszlop (KO) 

Nagynyárád esetében alkalmazta a fent említett 32.920/1946. B. M. sz. rendeletet, és azon 

személyek, akikkel szemben azon kívül, hogy 1941-ben német anyanyelvűeknek vallották 

magukat, egyéb „bűn” nem volt felróható, (ekkor még) nem kerültek fel az elűzendők 

névjegyzékére. 1946. szeptember végén – október elején a KO Leltározó Bizottsága elvégezte 

a kitelepítendők ingóságainak és ingatlanjainak felleltározását.2058 Az amerikai hatóságokkal 

kötött megállapodást követően 1946. november 8-án újra megindult az elűzetésre szánt 

magyarországi németek kiszállítása Németországba.2059  

Mindezen előzmények után Nagynyárádon 1946. november 23-án dobolta ki a kisbíró, 

hogy a községházán közszemlére helyezték a Németországba áttelepítésre kötelezett 

személyek végleges névjegyzékét.2060 A névjegyzéken szereplőknek másnap csomagolniuk 

kellett, mert 1946. november 25-én a kitelepítési rendőrség emberei szállták meg a falut, hogy 

összegyűjtsék a kitelepítésre kötelezett személyeket. „A kora reggeli órákban bezörgetett 

hozzánk egy rendőr, hogy egy lovas kocsira pakoljuk fel azokat az értéktárgyainkat, melyeket 

a leltárjegyzék alapján magunkkal vihettünk” – emlékszik vissza Johann Häffner.  

Az elűzötteket és csomagjaikat az őslakos német falubeliek, rokonok, ismerősök 

szállították lovas kocsikon a németbólyi vasútállomásra. „Egy esős nap volt. A 

kitelepítendőket ki kellett vinni a bólyi vasútállomásra. Befogtak sokan, én is vittem egy 

családot, már nem is tudom, kiket. 1946-ban inkább csak azokat telepítették ki, akik a 

Volksbund tagjai voltak vagy német nemzetiségűnek vallották magukat az 1941-es 

népszámlálás során. Ők az amerikai zónába kerültek és közülük senki sem jött vissza” – 

mondja Féth Péter.  

„Amikor odaértünk a vasútállomásra, már útra készen álltak a marhavagonok. Az 

állomáson ott volt néhány úr a Kitelepítő Hatóságtól a rendőrség embereinek kíséretében. Ők 

osztották ki a vagonszámokat, és megmondták, hogy ki melyik vagonba szálljon” – emlékszik 

                                                 
2057 Az elűzendők listáján szereplők közül többen mentesítési kérelemmel folyamodtak a KO-hoz. Johann 
Häffner – elutasított – kérelméhez például egykori főhadnagya, Dr. Konkoly-Thege Dezső 1946. szeptember 24-
én kelt, Häffner „nemzethűségét” igazoló írását csatolta. Az igazolás az adatközlő magántulajdonában van.  
2058 Johann Häffner családjánál 1946. október 2-án járt a Leltározó Bizottság (LB). Az LB által készített 
leltárjegyzék egy példánya az adatközlő magántulajdonában van. 
2059 A kommunista Új Dunántúl 1946. november 5-ei lapszámában először melegen üdvözölte az újrainduló 
kitelepítéseket, november 14-én viszont már „Hát Baranya hol marad?” című írásában már azon 
méltatlankodott, hogy Tolna és Bács-Bodrog vármegyékkel ellentétben, a megyében még nem indult meg újra az 
elűzetések végrehajtása. 
2060 „Azonnal odamentem és legnagyobb megdöbbenésemre látnom kellett, hogy mi a nevünk is ott állt a listán”. 
Johann Häffner visszaemlékezése.  
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vissza Johann Häffner, aki szüleivel, felségével és 6 éves kislányával együtt űztek el a 

faluból. A nagynyárádiakon kívül még majsi, sátorhelyi, szajki, versendi, nagybudméri és 

kiskassai elűzötteket is szállított a transzport. „Még aznap egy amerikai katonai bizottság is az 

állomásra érkezett” – folytatja Johann Häffner. „Az amerikaiak minden személynek német 

márkát adtak, hogy mennyit, azt már nem tudom.2061 Az éjszakát a németbólyi állomáson, a 

vagonokban töltöttük. Másnap reggel indult el a szerelvény. Nagyon sok rokon és ismerős jött 

a faluból egy utolsó búcsúra ki az állomásra és sokáig integettek utánunk, amikor elindult a 

vonat. Szinte mindannyian sírtunk”.  

A nagynyárádi kitelepítetteket a Pécs–Dombóvár–Székesfehérvár–Győr–Hegyeshalom 

útvonalon szállító szerelvény négy napon át vesztegelt a határon, mert az Egyesült Államok 

november végén ismét leállította a Magyarországról elűzött németek fogadását. Végül Rajk 

László belügyminiszter közbenjárására ezt az utolsó szerelvényt még átvették az amerikai 

hatóságok, így a többek között a nagynyárádi németeket szállító transzport volt az utolsó, 

amelyik még Németországnak az amerikaiak által megszállt övezetébe érkezett meg 1946. 

december 9-én.  

1946. november utolsó napjaiban végül is 145 személyt, illetve 44 családot telepítettek 

ki Nagynyárádról,2062 ami lényegesen kevesebb volt az 1946. szeptember 19-én 

nyilvánosságra hozott névjegyzéken szereplő 269 főnél. Mi lehetett a jelentős eltérés oka? 

Azon túl, hogy a kitelepítés napján mintegy 20 személy ismeretlen helyre távozott, vagyis 

elszökött,2063 az elűzöttek relatív alacsony számában minden bizonnyal az időzavarral küzdő 

hatóságok kapkodása is szerepet játszott. Döntőnek bizonyult továbbá az a tény, hogy 

Nagynyárádon viszonylag kevés telepes élt, akik a saját „szükségleteiket”, illetve az előzetes 

kalkulációk – amennyiben egyáltalán léteztek ilyenek – szerint még érkezők igényeit 

„kevesebb” német elűzése árán is kielégíthetőnek gondolták.  

Ezt támasztják alá a falu plébánosának számításai is. Faludi Ádám adatai szerint a 

helyi németséget 1946 végéig negatívan érintő kényszermigrációk következtében a falu 250 

lakóházából 70 megüresedett. Ezeket részben az 1945/46 folyamán a községbe érkezett 

mintegy 130 személyt számláló 38 telepes család foglalta el, részben az őslakosság soraiból – 

ezek a korábban háznélküli vagy kisebb, régebbi, esetleg rosszabb házzal rendelkezők 

soraiból kerültek ki – jelentkezők számára lettek juttatva.2064 A csakhamar tömegesen érkező 

                                                 
2061 Az amerikai és a magyar szervek között 1946. augusztus 22-én megkötött megállapodás értelmében minden 
20 évnél idősebb kitelepített 500, az annál fiatalabb 400 birodalmi márkát kapott. Zinner 2004. 95-102. 
2062 Lásd HP Nagynyárád és Häffner 1984. 67. 
2063 HP Nagynyárád. 
2064 Uo. 
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csehszlovákiai magyarok áradatával, és az emiatt egy csapásra keletkező helyhiánnyal ekkor 

még – úgy tűnik – senki sem kalkulált.  

Az elűzöttek visszahagyott értékeire, ingó és ingatlan javaira természetesen rögvest 

lecsaptak a helyi, vagy az innen-onnan jelentkező igénylők. „Bizalmasan jelentem (…), hogy 

nem kizárt, – a látszat ezt mutatja, – hogy a közeli napokban megindulnak az általános 

lakáscserék is a községben” – írta a majsi körjegyző már az elűzés napján.2065 A kitelepített 

Wéber György bútoraira például a Szeghalmi József szervezésében megalakított Szabad 

Szakszervezetek Földmunkások Csoportja (SzSzFCs) tartott igényt, hogy azokkal rendezze be 

az egyesületi székház helyiségeit.2066 A Községi Földigénylő Bizottság (KFB) kérelmezte, 

hogy a telepesek között szétoszthassa az elűzött németek által hátrahagyott lakberendezést. 

Ezek mellett – amint arról a korábbi fejezetben írtunk – további betelepítésekre is sor került.  

Az őslakos németség egy részének november végi elűzését, illetve a december elején 

végrehajtott telepes-felülvizsgálatot követően egy magas rangú hivatalnok járt a községben, 

aki a további telepítési lehetőségekkel kapcsolatban fontos megállapításokat tett.2067 Paál 

Sámuel minisztériumi tisztviselő 1946 decemberében már a csehszlovákiai magyarok 

potenciális telephelyeit felmérve tartott terepszemlét, ami jelezte – bár a község lakói ekkor 

még mit sem tudtak erről –, hogy a telepítések (másként fogalmazva: a nagynyárádi németek 

megpróbáltatásai) az 1946-os évvel még korántsem értek véget. 

 

5.4.8.   A csehszlovákiai magyarok betelepítése és az azzal összefüggő migrációs 
folyamatok Nagynyárádon 1947–1948 során 
 
A csehszlovák–magyar lakosságcsere-egyezmény végrehajtása 1947 tavaszán vette kezdetét 

Baranya megyében. Az ún. „felvidékiek” betelepítésének előkészítése azonban már korábban, 

1946-ban elkezdődött. A Mohácsi járás főjegyzője 1946. szeptember 25-én tételes kimutatást 

                                                 
2065 BML IV.401.b. Főispáni iratok. A majsi körjegyző jelentése a főispánhoz, 1946. november 26. 
2066 Az igénybejelentéseket lásd BML XXIV.201. BMFH iratai. 199/1. d. A Megyei Földbirtokrendező Tanács 
végül egy nem gazdasági célú házat, 2 asztalt, 1 szekrényt és 10 széket juttatott az SzSzFCs számára. 
2067 „Nagynyárád községben december 8., 9. és 10-én történt telepes-felülvizsgálat után (…) telepítésre 27 üres 
ház van, amelyekbe 17 mezőgazdálkodással foglalkoz[ót] és 10 iparos[t] lehet betelepíteni, amelyek szintén a 
Csehszlovákiából érkező telepesek részére tarttatik fenn. (…) Baranyavármegye Földbirtokrendező Tanácsával 
egyetértve (…) a fent jelzett községekben (…) a földigénylő bizottságok által javasolt telepesek közül a 
megbízhatóbb elemeket bízta meg a Tanács a visszamaradt állatok és ingóságok őrizetével, amik még jelenleg jó 
állapotban vannak, de félő, hogy huzamosabb időn át gazdátlanul hagyott jószágok és ingatlanok tönkre mennek 
(…). Az általam látogatott községekben (…) beszélgetésem során azt a megállapítást tehettem, hogy a 
Csehszlovákiai (sic!) magyarokat szívesen fogadnák, már csak azért is, hogy úgy mezőgazdasági, mint 
állattenyésztési tudásukat felcserélve nemzetgazdaságilag az ország hasznára volnának. (…) Nagynyárád 
községben mintegy 150 kat. hold (…) terület van tartalékolva. Állatállomány úgy igavonó, mint 
tenyészállatokban elég jó” – jelentette a községet 1946 decemberében meglátogató Paál Sámuel miniszteri 
biztos. BML XXIV.2. Magyar Áttelepítési Kormánybiztosság Pécsi Kirendeltségének (a továbbiakban MÁK 
PK) iratai. 1. d. Paál Sámuel kormánybiztosi megbízott jelentése, 1946. december 21. 
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készített az érdeklődő felsőbb szervek számára a csehszlovákiai magyarok elhelyezési 

lehetőségeivel kapcsolatban a járás községeiben. Eszerint – a majsi körjegyző 

adatszolgáltatása alapján – ekkor, tehát még az 1946-os kitelepítés végrehajtása előtt, 

Nagynyárádon 250 kat. hold (haszonbérbe adott) föld és 16 üres lakóház állt 

rendelkezésre.2068 A megyei főispán 1946. december 13-án kereste meg írásban Baranya 

valamennyi városi és községi elöljáróságát, akiknél a magyar–csehszlovák lakosságcsere-

egyezmény alapján áttelepítésre kerülő személyek elhelyezésének lehetőségei iránt 

érdeklődött.2069 A szóba jöhető telephelyek mihamarabbi felmérésének szükségességét az 

alispán 1947. február 15-én kelt leiratában is nyomatékosította.2070  

A lakosságcsere-egyezmény gyakorlati végrehajtásának lebonyolítását Baranya 

megyében az 1947. március 21-én felállított Magyar Áttelepítési Kormánybiztosság (MÁK) 

16. sz. Pécsi Kirendeltsége intézte.2071 A kirendeltség vezetője 1947. április 4-én tudatta 

feletteseivel, hogy a közeljövőben meginduló betelepítések gördülékenyebbé tétele 

érdekében, a megye különböző pontjain elosztóállomások létesítését tervezik, így a Mohácsi 

járás területén Mohácson, Németbólyban és Véménden.2072 A járásba érkező felvidékiek 

átmeneti elszállásolását és élelmezését is az elosztóállomások voltak hivatottak biztosítani. A 

MÁK kirendeltségén belül ún. „repülőbizottságok” működtek, amelyek a helyi „betelepítő 

bizottságok”2073 segítségével felmérték az adott községben potenciálisan rendelkezésre álló 

telephelyeket. Nagynyárádon 1947. április 4-én járt a MÁK illetékes bizottsága,2074 és a nyert 

tapasztalatok birtokában – számolva a még helyben lévő német lakosság össze-, illetve 

kitelepítésével – a későbbiek során elvégezte a felvidékiek betelepítésére alkalmas lakóházak 

kategorizálását.2075  

Ilyen előzmények után kezdődött meg lakosságcsere-egyezmény gyakorlati 

végrehajtása.2076 A Csehszlovákiából kitelepített magyarokat szállító első szerelvények 1947. 

                                                 
2068 BML IV.440.a. Mohácsi Járás főszolgabírójának (1946-tól főjegyzőjének) iratai. 9. d. A megyei adatokat 
lásd Füzes 1990. 35. 
2069 BML V.148.a. Majs körjegyzői hivatal iratai. 19. d. 
2070 Uo. 
2071 BML XXIV.2. MÁK PK iratai. 1. d. Jócsik Lajos áttelepítési kormánybiztos levele a belügyminiszterhez, 
1947. március 21. 
2072 Uo. Paál Sámuel kirendeltségvezető jelentése a MÁK Szociális Osztályának, 1947. április 4. MÁK 16. sz. 
Kirendeltségének működésével kapcsolatban lásd Cseresnyés 1982. 
2073 Lásd Független Nép, 1947. március 29. 
2074 BML XXIV.2. MÁK PK iratai. 1. d. Szűcs István autófuvaros részletezett menetlevele, 1947. április 12. 
2075 A lakóingatlanok központi irányelveknek megfelelően, komfortfokozattól függően I-V. kategóriába voltak 
sorolhatók. László 2005. 119. Nagynyárádon 24 db I., 18 db II., 10 db III., 3 db IV. és 7 db V. kategóriás 
lakóház állt rendelkezésre, ami arról tanúskodott, hogy a falu házállománya – legalábbis az eredeti német 
tulajdonosok kezén lévő ingatlanok – még igen jó állapotban volt. BML XXIV.201. BMFH iratai. 199/2. d. 
2076 Az eseményről, annak előkészületeiről a megyei sajtó is beszámolt. Lásd például: „Jövő héten megindul a 
magyar-csehszlovák lakosságcsere.” Új Dunántúl, 1947. április 1., „Megindult és rendben történik a 



 481 

április végén érkeztek meg a mohácsi vasútállomásra, és innen osztották el a felvidéki 

családokat a járás, illetve a megyei különböző településeibe.2077 A célterület kiválasztása 

semmiképpen sem tekinthető véletlennek a lebonyolításért felelős szervek részéről. Tudatos 

telepítéspolitikai koncepció húzódott meg azon döntés mögött, hogy a csehszlovákiai 

magyarokat mindenekelőtt a dél-dunántúli (főleg Baranya és Tolna) megyék németek által 

lakott vidékeire irányították. Itt ugyanis a külső körülmények hatására félbeszakadt elűzetések 

miatt még viszonylag magas volt a német lakosság aránya. Így a „végleges megoldást” jelentő 

kitelepítés remélt folytatásáig, a vagyonuktól megfosztott németek összeköltöztetése árán 

betelepített felvidéki magyarok segítségével végérvényesen megváltoztatható volt a régió 

„magyar szempontból” kedvezőtlen etnikai összetétele, „felhígítható”, majd felszámolható 

volt a már régóta megszűntetni kívánt kompakt német településterület. Vagyis a Dél-

Dunántúlon, azon belül is a Mohácsi járás területén, jól kivehetően találkoztak a földreform és 

a telepítési akció jellegét alapvetően meghatározó gazdaság-, etno- és migrációs politikai 

megfontolások. 

1947 tavaszán Nagynyárádon is – csakúgy, mint a megye szinte valamennyi érintett 

községében – mindenki számára világossá vált, hogy a vártnál is nagyobb tömegben érkező 

csehszlovákiai magyar családok elhelyezése2078 nem lesz megoldható pusztán az elmúlt év 

novemberében végrehajtott kitelepítés, illetve a decemberben foganatosított telepes-

felülvizsgálat következtében felszabadult, megüresedett ingatlanokkal. A probléma 

megoldására csupán egyetlen út tűnt járhatónak: egy újabb elűzetés végrehajtása, oly módon, 

hogy a kitelepítendők ismét összeállítandó névjegyzéke lehetőleg minél több (vagyonos) 

német őslakos nevét tartalmazza. Így került sor 1947 tavaszán az előző kitelepítés alól 

mentesített helyi német lakosság újbóli felülvizsgálatára. Ezt egy olyan bizottság végezte, 

amelynek a magját a helyi „hangadó” és a község vezető grémiumaiban helyet foglaló 

telepesek adták,2079 de a „saját körünkből [értsd: az őslakos németek soraiból – G. G.] [is] 

voltak férfiak abban a bizottságban. (…) A mi embereink is közreműködtek abban, hogy 
                                                                                                                                                         
csehszlovákiai magyarok áttelepítése.” Új Dunántúl, 1947. április 12., „Április végére várják Baranyába a 
Szlovákiából áttelepített magyarok első csoportját.” Független Nép, 1947. március 29., „Ezer, Szlovákiából 
áttelepített magyar család számára van hely Baranyában.” Független Nép, 1947. április 15. 
2077 Az első szerelvény megérkezésének időpontja nem egyértelmű. 1946. április 21. (László 2005. 114.), április 
23. (Cseresnyés 1982. 599.) és április 26. (Füzes 1988. 499.) egyaránt szerepel a szakirodalomban, mint 
kezdődátum. Mindenesetre egy dokumentum szerint a MÁK 16. sz. Kirendeltségének 2. sz. betelepítési 
csoportja 1947. április 25-én települt a mohácsi elosztóállomásra. BML XXIV.2. MÁK PK iratai. 1. d. 
2078 A MÁK kirendeltséget komoly kihívás elé állította, hogy a várt 20-30 helyett annak duplája, napi 60-70 
csehszlovákiai magyar család érkezett a megyébe. Cseresnyés 1982. 599. 1948. május 31-éig a korábban várt 
ezer helyett, 1.517 családot (6.209 személy) telepítettek le Baranya megyében. László 2005. 99. 
2079 A Nemzeti Bizottság elnöke 1947 szeptemberében Szeghalmi József volt. Tagjai Baranyai László, Kucsera 
Lajos, Hegyi Gyula, id. Háhot István és Varga József, valamennyien Nagyharsányról jött telepesek voltak. BML 
XXIV.201. BMFH iratai. 199/1. d. 
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másodszor kit vittek. Vagy kinéztek maguknak egy házat, vagy úgy érezték, hogy ezt el kellene 

vinni valami ok miatt”.2080  

Az ominózus bizottság által elkészített újabb kitelepítési névjegyzék tüzetes 

áttanulmányozása alapján kijelenthető,2081 hogy az 1947-es eljárás során nem érvényesült az 

1946-ban még alkalmazott 32.920/1946. B. M. sz. rendelet. Sőt, a 231 nevet tartalmazó listán 

található személyek közül 217 főnek semmiféle más „bűne” nem volt azon kívül, hogy az 

1941-es népszámlálás során ő maga, vagy az egyik családtagja (magyar nemzetiség mellett) 

német anyanyelvűnek vallotta magát. A listán mindössze 14-en szerepeltek 1941-ben 

bevallott német nemzetiség és/vagy Volksbund-tagság miatt. Ezzel szemben sokkal inkább 

elmondható, hogy az elűzetésre szánt körébe való tartozás tényét az esetek döntő többségében 

az illető vagyoni helyzete határozta meg.  

Ez különösen a névjegyzéken szereplők házszámának, a falu korabeli térképével való 

összevetését követően válik egyértelművé.2082 Azon német őslakosok, akik ekkor még nagy 

parasztportát birtokoltak a faluban, döntő hányadban felkerült a kitelepítendők névjegyzékére. 

Megfordítva is igaz volt: a listán szereplő, összesen 64 házból, melyeknek a tulajdonosait–

lakóit kitelepítésre szánták, legalább 50 (78%) a falu legnagyobb parasztházai közé tartozott, 

és a maradék 14 épület is minimum közepes nagyságú lakóingatlannak felelt meg. Ennek 

tükrében jól megfoghatóvá válik az 1947-ben foganatosított elűzetések jellege, és 

kijelenthető, hogy az ekkor végrehajtott kitelepítéssel Nagynyárádon (is) mindenekelőtt a 

jelentős birtokállománnyal rendelkező német őslakosságot vették célba, függetlenül azok 

múltbéli politikai magatartásától. Azok a személyek, akik nagy házzal, gazdasági épületekkel, 

telekkel és földdel rendelkeztek, szinte biztosan felkerültek a Németországba való 

áttelepítésre kötelezettek listájára.2083  

Bár a kommunista megyei sajtó már 1947 első felében is az elűzetések azonnali 

folytatását követelte,2084 de annak akkor – az ismert nemzetközi körülmények miatt – nem 

                                                 
2080 Egy nagynyárádi kortárs visszaemlékezése, amely rávilágít arra, hogy a fő törésvonal olykor nem is 
feltétlenül mindig „svábok” és telepesek között húzódott. Idézi Tóth Á. 2008. 205. 
2081 A névjegyzéket lásd BML XXIV.201. BMFH iratai. 199/1. d. 
2082 A község korabeli térképvázlatát lásd BML V.148.c. Majsi körjegyzőség iratai. Nagynyárád község iratai. 
51. d. Vázlat Nagynyárád község belterületének meghatározására. 
2083 Így Tóth Ágnes azon megállapítása, miszerint a „vagyoni helyzet meghatározó szemponttá válása azt 
eredményezte, hogy a korábban már mentesített, kitelepítésre nem kötelezett személyek fölülvizsgálatát ismét 
elvégezték és egy részüket az ország elhagyására ítélték”, Nagynyárád viszonylatában is helytállónak bizonyult. 
Lásd Tóth Á. 1993. 179. 
2084 „A volksbundisták kitelepítése a legsürgősebb megoldást követeli.” Új Dunántúl, 1947. március 1., „A 
volksbundisták gyors kitelepítése.” Új Dunántúl, 1947. március 28., „A szlovákiai magyarság sérelmei csak a 
volksbunditák sürgős kitelepítésével orvosolhatók.” Új Dunántúl, 1947. július 12. A kisgazda sajtó is részben a 
kitelepítések elhúzódó folyamatában látta a vidék problémáinak egyik okát. Lásd például a „Sürgős megoldást 
követel a sváb kitelepítések ügye” című írást. Független Nép, 1947. február 28. Jellemző azonban a politikai 
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volt realitása. Így a szabad telephelyek biztosítása érdekében – ideiglenes megoldásként – 

egyelőre Nagynyárádon is a kitelepítésre kötelezett német lakosság vagyonának 

elkobzásához, valamint azok kényszerű összeköltöztetéséhez folyamodtak. Az eljárás 

jogalapját az 1947. április 4-én kihirdetett 4.300/1947. M. E. sz., valamint az április 27-én 

közzétett 5.300/1947. M. E. sz. rendeletek jelentették.2085 A községben csakhamar sor került a 

fenti jogszabályok gyakorlati alkalmazására, mert az április vége óta a Mohácsi járás 

területére folyamatosan és nagy tömegben érkező csehszlovákiai magyarok közül néhány 

családot csakhamar Nagynyárádra irányítottak.  

„1947. május elején (…) megkezdődött (…) az előzőleg mentesített, újbóli 

felülvizsgálat alapján ’kitelepítésre’ ítéltek ’áttelepítési’ akciója, mely egyelőre csak 

kilakoltatásból és vagyonelkobzásból állott” – jegyezte fel a falu plébánosa.2086 Az 1947. 

május 6-án végrehajtott akció első körben „mindössze” 7 családot (27 főt), illetve lakóházat 

érintett.2087 Másnap, 1947. május 7-én megkezdődött és néhány nap leforgása alatt le is zajlott 

a felvidéki családok betelepítése az ily módon kiürített házakba. A zömében 

Hontfüzesgyarmatról származó „református vallású család (…) igen jómódú telkes 

polgárcsalád volt Szlovákiában (Hont megye) és igen sok ingóságot, állatot és terményt 

hoztak magukkal. A 203. új házszám alá betelepített szomszédom, Molnár [Ernő], 1 vagon 

búzát hozott magával, – saját szememmel láttam” – konstatálta Faludi Ádám plébános.2088  

A május elején betelepítettek közül 9 csehszlovákiai magyar családot 1947. augusztus 

23-án helyezett hivatalosan is birtokba a Megyei Földhivatal (MFH), amely e határozatában 

23 német őslakos (személy, illetve házaspár) esetében egyúttal kimondta a teljes 

vagyonelkobzást.2089 Mivel a tartalékolt ingatlanok és földbirtokok mennyisége korántsem 

                                                                                                                                                         
konstellációra és mint markáns különbség feltétlenül hangsúlyozandó, hogy amíg az MKP a németek radikális 
elűzetésével, addig az FKGP elsősorban a hanyag telepesek kimozdításával, és csak másodsorban a németség 
valóban „bűnös részének” kitelepítésével akarta orvosolni a problémát. 
2085 Ezek többek között kimondták, hogy „mindaddig, amíg a magyarországi német lakosságnak Németországba 
való áttelepülését (…) folytatni nem lehet, a 12.330/1945. M. E. számú rendelet (…) értelmében Németországba 
való áttelepítésre kötelezett magyarországi németeket ideiglenesen össze lehet költöztetni avégből, hogy a 
Csehszlovákiából [a] (…) magyar–csehszlovák lakosságcseréről szóló egyezmény alapján Magyarországba 
áttelepített magyarok letelepíthetők legyenek”, illetve, hogy a kitelepítendők elkobzott vagyona „tehermentesen 
száll át a magyar államra és a Földbirtokrendező Alap állagához tartozik”. Magyar Közlöny, 1947/77 és 
1947/95. 
2086 HP Nagynyárád. 
2087 BML XXIV.201. BMFH iratai. 199/1. d. 
2088 HP Nagynyárád. 
2089 Az MFH 15.275/1947. sz. határozatát lásd BML V.148.a. Majs körjegyzői hivatal iratai. 24. d. 
„Nagynyárádon a helyben juttatottak száma 7 és a részükre juttatott terület 39 kat. hold. (…) a 
birtokkiegészítésben részesültek száma 24 és a részükre juttatott terület 72 kat. hold. (…) a telepesek (akik más 
községből települtek) száma 160 és a részükre juttatott terület 1223 kat. hold. (…) a haszonbérbe adott (tartalék) 
ingatlanok száma 38 és területe 186 kat. hold.” – számolt be a földreform és a telepítések állásáról az alispánnak 
1947 augusztusában a majsi körjegyző. BML V.148.a. Majs körjegyzői hivatal iratai. 22. d.  
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volt elegendő a még betelepítendő felvidéki magyar családok számára, ezért az MFH 1947 

folyamán további 98 nagynyárádi német (személy vagy házaspár) esetében mondta ki a teljes 

ingó- és ingatlanvagyon elkobzási határozatot a 4.300/1947. M. E. sz., illetve az 5.300/1947. 

M. E. sz. rendelet alapján.2090 Nyilvánvaló volt azonban, hogy a vagyonelkobzással kombinált 

összetelepítések csak átmeneti megoldásként alkalmazhatók, és a csehszlovákiai magyarok 

végleges elhelyezése csupán a németek elűzetésének az árán lesz biztosítható. 

 

5.4.8.1.   A nagynyárádi németség elűzetésének második hulláma 1947 szeptemberében 

A magyarországi németek elűzésének ügyében 1947 nyarán fordulat állt be. „A Szovjetunió 

segítséget nyújt a magyar telepeseknek a svábkérdés megoldásában” – adta hírül a címlapon a 

Kommunista Párt megyei sajtóorgánuma.2091 Egy nappal később még konkrétabbá vált az 

információ: „Az amerikai hatóságok nem hajlandók, ellenben a Szovjet 50.000 volksbundista 

svábot fogad be Németország szovjet övezetébe” – hirdette fennen a másnapi kiadás címlapján 

az MKP lapja.2092 „A svábokat Németország szovjet övezetében telepítik le” – erősítette meg 

az új fejleményeket még aznap a kisgazdák megyei lapja is.2093  

Innentől kezdve a kitelepítési listán szereplő nagynyárádi németek számára sem az 

volt a kérdés többé, hogy milyen sors vár rájuk, hanem az, hogy elűzetésük mikor következik 

be. Ennek ellenére sokan még ekkor is mindent elkövettek annak érdekében, hogy elkerüljék a 

kényszerű kitelepítést. Többen kérvényeket írtak különböző helyekre, személyük, 

                                                 
2090 MFH 21.806/1947 sz. határozata BML XXIV.201. BMFH iratai. 199/1. d. Ugyanúgy elkobozták a 
nagynyárádi lakosoknak a szomszédos települések határában fekvő ingatlanjait is. Nagynyárád viszonylatában is 
fennállt: „Már az összeköltöztetési akciónál nyilvánvalóvá vált, hogy amíg az előző évben elsősorban a 
politikailag valóban kompromittálódott – Volksbund-vezetők, -tagok, SS-be belépettek – német nemzetiségű 
személyeket telepítették ki, addig most szinte kizárólag az illető vagyoni helyzete lett a meghatározó”. Tóth Á 
1993. 179. 
2091 Új Dunántúl, 1947. július 18. A lap Rákosi Mátyást idézte, aki közölte, hogy „a Szovjetunió fog 
segítségünkre sietni oly módon, hogy bizonyos svábokat Németország szovjet zónájába is befogad. Ez lehetővé 
fogja tenni, hogy elsősorban azokat a svábokat vigyék el, akik a telepesekkel együtt vannak” – mondta a 
kommunista pártvezér. A kitelepítés ügyének megoldására a szovjet „segítségnyújtást” 1947 áprilisában elintéző 
(Zinner 2004. 108-111.) Rákosi Mátyás már a májusi pécsi látogatásakor utalt erre a megoldásra: „Én azt 
mondtam: várjatok emberek néhány hétig. Megint csak azt mondom, okunk van hinni, hogy a Kommunista Párt 
segítségével ebben a kérdésben is lökünk egyet és lökünk úgy, hogy ahol kitelepítendő svábok vannak a 
telepesekkel együtt, elsősorban ezeket visszük ki, hogy a telepesek végre nyugodtan hozzáfoghassanak az építő, 
teremtő és (…) honfoglaló munkához”. Új Dunántúl, 1947. május 13. 
2092 Új Dunántúl, 1947. július 19. A lap az ezt követő hetekben folyamatosan közölt egyoldalú, tendenciózus 
írásokat, így „dolgozva meg” a megyei közvéleményt annak érdekében, hogy az elűzetések ideje alatt biztosított 
legyen a németellenes közhangulat. Ezek a propagandisztikus cikkek voltak hivatottak legitimálni a történelmi, 
heroikus tettként beállított, erős eufemizmussal bemutatott elűzetéseket. Lásd például az 1947. július 20-ai, 
augusztus 10-ei, 20-ai, 22-ei, szeptember 11-ei lapszámok vonatkozó írásait. 
2093 Független Néplap, 1947. július 19. „A magyar kormány (…) 1947. május 17-én jegyzékben fordult a 
Szovjetunió kormányához és támogatását kérte a kérdés sürgős rendezése érdekében. A Szovjetunió (…) július 
17-én kelt jegyzékében közölte, hogy (…) hozzájárul ahhoz, hogy a korábban már kitelepítésre kijelölt 50.000 
magyarországi volksbundista sváb Németország szovjet övezetében nyerjen elhelyezést” – szólt a tudósítás. 
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„nemzethűségük” igazolása végett, mások a névmagyarosítás eszközéhez folyamodtak.2094 

Mindhiába: e lépések inkább kétségbeesett próbálkozások voltak és nem bizonyultak 

elegendőnek ahhoz, hogy sorsuk előre eldöntött menetét megváltoztassák. 

A baljós előjelek ellenére, az 1947. szeptember 3-án Nagynyárádon rajtaütésszerűen, 

éjszakai razzia módjára végrehajtott elűzetés meglepetésszerűen érte az érintettek döntő 

többségét.2095 Az előzetes bejelentés nélkül, hirtelen végrehajtott akcióval éppen az volt a 

kitelepítő hatóságok célja, hogy elejét vegyék annak, hogy az elűzetésre szánt német lakosság 

közvetlenül a végrehajtás előtt illegálisan értékesítse a zár alá vett értéktárgyait, vagy annak 

egy részét. Erre vonatkozó híresztelések ugyanis már 1947 nyarán szárnyra kaptak a Mohácsi 

járásban.2096  

„1947. szeptember 3-án, a hajnali órákban, 150 kitelepítési rendőr szállta meg 

Nagynyárád községét és [az] 1. házszámtól végigjárták az egész községet” – írta a 

plébános.2097 Az előzetesen összeállított névjegyzék alapján2098 szisztematikusan dolgozó 

karhatalmisták egy-két órát adtak az álmukból felvert, felkészületlen embereknek a 

legszükségesebb dolgaik összepakolására, majd ezután tehergépkocsikra rakták és a mohácsi 

vasútállomásra szállították őket.2099 A Kitelepítési Oszlop vezetősége és a mentesítő bizottság 

ki sem vonult a helyszínre, így a rendeletben biztosított jogorvoslat csak írott malaszt maradt, 

                                                 
2094 Így lett például Hohmannból Horvát, Hausmannból Hargitai, Applból Aradi, Schlottból Solymosi vagy 
Weiszből és Staubból Nyárádi. Pars pro toto lásd még Schlott György és János, valamint Wéber Ádám, 
Schuszter Ferenc és Armbruszt József névmagyarosítás iránti kérelmét. BML V.148.a. Majs körjegyzői hivatal 
iratai. 19. d. 
2095 „1947-ben nem mondták meg előre, hogy mikor lesz a kitelepítés. Az emberek nem számoltak azzal, hogy 
ilyen bekövetkezhet. Körülvették hajnalban a falut és ahol megállt a teherautó, azt a családot vitték”. Weisz 
Antal visszaemlékezése. „A hír jött többször is, hogy kitelepítés lesz, de senki nem tudta, hogy mikor. 1947. 
szeptember 3-án jött a kitelepítő oszlop. Volt egy főnök, sok rendőr is jött, Csepel teherautók és kezdték az 
egészet az 1-es házszámnál az alsó utcában”. Féth Péter visszaemlékezése. 
2096 Lásd a járási főjegyző jelentését a megyei főispánhoz, 1947. június 20. Közli Füzes 2002. 175. 
2097 HP Nagynyárád. 
2098 „A kitelepítendők listáját azok állították össze, akik már itt voltak, a harsányi telepesek. Azokra a házakra 
mentek rá, ahol vagyon volt, ahol nagy volt a ház. Helyet kellett csinálni a felvidékieknek. Kicsit érthető, de 
másképp is meg lehetett volna oldani. Föld volt itt, több ezer hektár, puszták is tartoztak a faluhoz, jutott volna 
mindenkinek. Valahogy ezt másképp kellett volna csinálni, vagyonkorlátozással például. De hát ez történt…” – 
próbálkozik meg az események megértésével, feldolgozásával 60 év távlatából Féth Péter. 
2099 „Éjjel bekopogtak hozzánk – úgy három óra körül –, hogy csomagoljunk, mert elvisznek. Mi előtte nem 
csomagoltunk, mert édesanyámat mindig azzal hitegették, hogy nem kell elmennünk, mert édesapám magyar 
katona volt és még mindig Oroszországban van hadifogságban. Mégis el kellett mennünk. Nem csomagoltunk 
szinte semmit. A szomszéd néni átjött – mert én még csak 11 éves voltam, a húgom meg 6 – megfésült és 
felöltöztetett bennünket. Édesanyám kapkodott, hogy hirtelenjében egy kis ruhát és egy kis élelmet össze tudjon 
csomagolni. (…) Az autó már kinn állt az utcán, 5-6 családot dobtak fel a platóra. (…) Még ki sem mentünk a 
házból, már jött át a szomszédból a telepes és kérdezte: ’- Szomszéd néni mit adjak a lovaknak? Még mielőtt 
elvittek volna bennünket, már kikötötte a lovainkat és átvitte a saját istállójába” – emlékszik vissza az 
eseményeket gyermekfejjel átélő Máger Ferencné. „Nem tudtak sok mindent vinni. Mit lehet fél óra alatt 
összepakolni? Egy kis ruhát, egy kis élelmet. Ami meg még megtetszett az elvtársaknak, azt elszedték tőlük. 
Édesanyám a hóna alatt szorított egy kis csomagot, és miközben szállt fel a teherautóra, a háta mögött álló 
telepes kihúzta hóna alól” – mondta Weisz Antal, akinek a szülein kívül a nővére és annak két kislánya is 
kitelepítésre került. 
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a lakosság ki volt szolgáltatva a karhatalmi alakulatok és az őket segítők – ezek általában a 

helyi telepesek soraiból kerültek ki – önkényének. Az akció a délutáni órákra már véget is ért. 

A „Mohácsról jött 50 teherautóra berakva [a] siránkozó – bánkódó legjobb telkes 

polgár híveimet elindultak velük a mohácsi vasúti állomáson veszteglő kitelepítési vasúti 

szerelvényhez, ahová bevagonírozták őket mind”.2100 Egy marhavagonban általában 4-5 család 

került elhelyezésre. A szerelvény két napig vesztegelt a mohácsi állomáson, majd „1947. 

szeptember 5-én délután 5 órakor elindultak Mohácsról Németország az oroszok által 

megszállt részébe” – folytatta sorait a plébános. Mivel a vonat Nagynyárád mellett robogott 

el, a faluban maradt német őslakosok közül sokan kimentek a vasútállomásra, hogy utolsó 

búcsút intsenek a szülőföldjükről elűzötteknek.2101 Itt megindító jelenetsorok játszódtak le.2102  

A nagynyárádi kitelepítetteket szállító szerelvény 1947. szeptember 6. és 13. között 

Sásdon vesztegelt. Az elűzöttek hozzátartozói ekkor csaknem mind utánuk utaztak, 

ruhaneműt, élelmet és újbort vittek az állomáson veszteglőknek.2103 A szerelvény 1947. 

                                                 
2100 HP Nagynyárád. 
2101 Máger Ferenc visszaemlékezése. 
2102 „1947. szeptember 5-én délután ½ 6 órakor robogott át a nagynyárádi állomáson a kitelepítésre ítélt 
híveimmel a vasúti szerelvény. Itt az állomáson kb. 200 itthon hagyott hívemmel személyesen vártam a 
szerelvényen utazó híveimre. A vonat az állomásra érve lassított, úgy hogy minden egyes vagon – 36 ember volt 
egy vagonban – utasaival kezet lehetett fogni 1-2 pillanatig. Mint kitelepülő híveim 30 éven át volt lelkipásztora 
egyenként rájuk adtam papi áldásomat, melyet zokogó híveim keresztvetéssel fogadtak. Csekélységem, e sorok 
írója pedig mélységes megindultsággal tért vissza az állomásról csendes templomunkba – térdre hullva a Szent 
Szűz oltalmába ajánlva és Szent József pártfogása alá helyezve összes 330 volt hívemet” – vetette papírra a falu 
plébánosa. HP Nagynyárád. Faludi Ádám még az utolsó utáni pillanatban is megpróbálkozott az elűzött 
nagynyárádi német hívek megmentésével: „Irodámba érve sürgönyöket küldtem Budapestre a ’Kisgazdapárt’ és 
a ’Demokrata Néppárt’ országos vezetőségének és a magyar miniszterelnökhöz erélyesen tiltakozva az 
önmagukat mindig magyar nemzetiségűnek vallott (1941. évi népszámlálás alkalmával), a magyar hazához 200 
éven át mindig hűséges ’német anyanyelvű’ híveimnek kitelepítése ellen, a kitelepítés azonnali leállítását és 
beszűntetését kérve. (...) A kormánykörök a kitelepítés ellen felszólamló Püspöki Kar tiltakozására csak annyit 
válaszolt[ak]: ’A sváb kitelepítés oly mértékben foganatosíttatik, amilyen mértékben Csehszlovákia 
kormányhatóságai a 700 ezer Csehszlovákiában élő magyart telepíti át Magyarországba…” HP Nagynyárád. 
Nem Faludi volt az egyetlen egyházi személy, aki felemelte a szavát a Mohácsi járás falvaiban különös 
embertelenséggel és brutalitással végrehajtott elűzetések ellen. „[V]idékünkön a magyarhű svábok kitelepítése a 
maga teljes kegyetlenségében és igazságtalanságában a Püspöki Kar tiltakozása ellenére is tovább folyik” – 
jelentették már 1947. augusztus 28-án Virág Ferenc pécsi püspökhöz írt levelükben a németbólyi esperesi kerület 
papjai. „Minden párt és minden hivatalos hatóság eddig azt hangoztatta, hogy vagyonfosztással és kitelepítéssel 
nem fognak sújtani hazájukhoz hű svábokat – most mégis bekövetkezett az, ami nem régen a zsidóság esetében az 
egész világ közvéleményének felháborodását váltotta ki – megint csak azért büntetnek embereket, mert 
szerencsétlenségükre egy bizonyos népfajnak a leszármazottjai” – írták a lelkipásztorok, akik arra kérték a 
püspököt, hogy juttassa el „jaj-kiáltásu[…]kat” a miniszterelnökhöz és a hercegprímáshoz. A tiltakozó levelet a 
máriakéméndi, a nyomja-szederkényi, a németbólyi és a szajki plébános (utóbbi mint kerületi esperes) írták alá. 
Lásd PPL 2.709/1947. 
2103 Itt került sor egy bizarr találkozóra is: a kiszállításukra várakozó nagynyárádi németek szembetalálkoztak 
egy csehszlovákiai magyarokat szállító szerelvénnyel. „Mikor Sásdon találkoztunk, mikor mentünk kifelé, a 
fölvidékiek jöttek errefelé bevagonozva, mi mentünk kifelé bevagonozva. Hogy ezek mi mindent hoztak a 
vagonokban! Ezeknek nem egy vagon volt, és nem tudom hány család rajt’, ezeknek szép vagonjuk volt, és be volt 
rendezve, mint egy szoba, beláttunk az ajtón. Asztal a középen, terítő rajta, máshol meg a jószágok, meg minden. 
A lovak, a jószágok, a szerszámok, a kocsijuk, a fa… Minden, ami csak volt nekik, mindent szabad volt hozni. 
Nekünk nagyon keveset, a legszükségesebbeket, s ami itthon maradt, az mind-mind elment” – érzékelteti a 
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szeptember 14-én ismét útnak indult, másnap Szobnál átlépte az országhatárt (a határátlépés 

pillanatában a vonaton tartózkodók elveszítették magyar állampolgárságukat) és 

Csehszlovákián keresztül kiszállította az elűzötteket Németországnak a szovjetek által 

megszállt övezetébe. „Történt ez kizárólag azért, mert ’német anyanyelvűek’ voltak, állítólag 

azért is, mert nem szolgálták eléggé a demokráciát” – kommentálta rezignáltan az események 

hatása alatt lévő és azokat láthatóan csak nehezen feldolgozni tudó Faludi Ádám plébános.2104 

A Belügyminisztérium (BM) I/4. Népgondozó Osztályának 1947. szeptember 30-án 

kelt kimutatása szerint, Nagynyárád községből 1947. szeptember 5-én a 304. sz. 

szerelvénnyel 230 személy települt át Németországba, 3 személy önkényesen kivonta magát 

az eljárás alól (megszökött), 19 főt pedig orvosi javaslatra visszatartottak.2105 A számok, 

amelyek a korábban összeállított kitelepítési névjegyzéket vette alapul, messze elmaradtak a 

valós adatoktól. 1947 szeptemberében ugyanis nem 230, hanem annál jóval többet, 330 

embert (86 családot) űztek el Nagynyárádról.2106 Zömében olyanokat, akik 1941-ben magyar 

nemzetiségűeknek és német anyanyelvűnek vallották magukat, de akiknek ingatlanjait 

alkalmasnak találták arra, hogy oda csehszlovákiai magyar családokat telepítsenek be.  

A „volksbundista svábok” megbüntetésével, kiszállításával – ahogyan azt a megyei 

sajtó is propagálta – legitimált akció mélységesen álszent és utilitarista jellegéről paradox 

módon maga a kormányzat rántotta le a leplet. A Dunántúli Népszava 1947. szeptember 25-ei 

számában egy írás jelent meg az elűzetésekről, amely többek között olyan megállapításokat 

tartalmazott, hogy „a sváb kitelepítés végrehajtása során igen nagy visszatetszést váltott ki a 

lakosság körében az a tény, hogy az SS és a Volksbund volt tagjainak jórésze nem került 

kitelepítés alá, ugyanakkor magukat magyar nemzetiségűnek vallott jó magyar érzésű 

németajkú svábok közül sokat elszállítottak”.  

A cikk apropóján a Miniszterelnökség 1947. október 21-én vizsgálat lefolytatására 

szólította fel a megyei főispánt annak megállapítása érdekében, hogy „kik azok a volt SS és 

volt Volksbund-tagok, akik nem kerültek kitelepítés alá”.2107 A főispán 1947. november 4-én 

továbbította az utasítást a Mohácsi járás főjegyzőjének,2108 a főjegyző pedig a majsi 

körjegyzőnek. A körjegyző 1947. november 15-én azt jelentette, hogy Nagynyárádon, a széles 

tömegeket érintő kitelepítés ellenére, jelenleg is 1 volt VDU-vezető, 2 egykori volksbundista, 

                                                                                                                                                         
magyarországi németek kisemmizve történő elűzetése és csehszlovákiai magyarok áttelepítése között lévő 
markáns és lényeges különbséget egy Nagynyárádról elűzött asszony. Idézi Tóth Á. 2008. 238. 
2104 HP Nagynyárád. 
2105 BM 520.151/1947.I/4.sz. Lásd BML V.148.a. Majs körjegyzői hivatal iratai. 19. d. 
2106 Lásd Häffner 1984. 67., HP Nagynyárád, valamint a visszaemlékezők egybehangzó állítása. 
2107 A dokumentumot közli Füzes 2002. 180. 
2108 Lásd uo. 181. 
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valamint 3 korábbi Waffen–SS-katona tartózkodik.2109 Ők azonban mind olyan ingatlanokban 

éltek, amelyek nem minősültek alkalmasnak a telepítési akció céljaira. Érdemes megjegyezni, 

hogy a BM I/4. Népgondozó Osztálya által 1947. szeptember 27-én készített, 230 személy 

nevét tartalmazó listán is mindössze 4 név mellett állt a „vb.” (Volksbund) rövidítés. Az „SS” 

mozaikszó pedig egyáltalán nem szerepelt a névjegyzéken. 

 

5.4.8.2.   A németek elűzetésének közvetlen következményei 

Az 1947 szeptemberében Nagynyárádon végrehajtott elűzetés jellegéből logikusan 

következik, hogy nem csak annak végrehajtását, hanem az elűzöttek által hátrahagyott 

javakkal, az ún. „nemzeti vagyonnal” való készletgazdálkodást is visszaélések sorozata 

kísérte. A probléma alapvetően abból eredt, hogy a hatóságok nem hangolták össze 

kellőképpen a németek ki-, illetve a felvidékiek betelepítését. „A kitelepítési oszlop a 

betelepítő szerveket előzetesen nem értesítette, így előzetes leltározást nem végezhettek. A 

földalapot emiatt nagy károsodás érte”.2110 Különösen azért, mert a csehszlovákiai magyarok 

megérkezéséig az üresen maradt német ingatlanok őrzésével – kellő számú karhatalom 

hiányában – a helyi telepesek soraiból alakított ún. „vagyonőrök” lettek megbízva. Ez 

gyakorlatilag – némi túlzással – azt jelentette, hogy a hátrahagyott értékek szabadrablás 

tárgyát képezték. Ezáltal végső soron a felvidéki magyar családokat érte jelentős kár úgy, 

hogy még meg sem érkeztek a számukra kijelölt telephelyre.  

Hiába szankcionálta a kitelepítési rendelet a zár alá vett vagyontárgyak megkárosítását 

5 évig terjedő fogházbüntetéssel, a pontos leltározás elmaradása vagy hiányossága miatt, nem 

voltak tetten érhetők a lopások. Ám még ha létezett is vagyonleltár, és dokumentálható volt a 

hiány, az eltűnt értékek nyomát legtöbbször akkor is csak bottal üthették. A kitelepített Beck 

Györgyné, sz. Weisz Anna Nagynyárád 32. sz. családi házában például csak 1947. szeptember 

9-én, a család elűzetése után 6 nappal járt a leltározó bizottság. Tehát ami a házból addigra 

már esetlegesen eltűnt, annak hivatalosan még csak nyoma sem volt. Ennek ellenére a házba 

1947. szeptember 25-én betelepített Kálmán István így is csak egy tetemes hiányleltár 

kíséretében tudta átvenni az ingatlant, tehát a házban lévő értékeket „ismeretlenek” a 

                                                 
2109 BML V.148.a. Majs körjegyzői hivatal iratai. 19. d. Kimutatás azon volksbund és SS. egyénekről, kik 
jelenleg is a községben tartózkodnak, 1947. november 15. A volt Waffen–SS-katonaként feltűntetett, akkoriban 
már MKP-tag Ritz Mátyás minden bizonnyal a meghatározó telepesekkel ápolt jó kapcsolata miatt nem került fel 
a kitelepítendők listájára. 
2110 Füzes 1990. 39. 



 489 

leltározást követően (is) alaposan megdézsmálták.2111 Ez pedig csak egyetlen ház volt a 

mintegy nyolcvanból, hiányleltárt pedig szinte valamennyi ingatlan esetében vettek fel.  

Ehhez fogható eset volt, amikor egy helyi bizottság 1947. október 6-án megállapította, 

hogy 48 kitelepített őslakos egykori tulajdonát képező, összesen több mint 13 kh. nagyságú 

„szőlőtáblák ismeretlen tettesek által teljesen leszüreteltek voltak”.2112 Így azokat már nem 

lehetett a megérkező felvidékiek számára szüretelésre kiadni. A Dunántúli Népszava fentebb 

már idézett cikke arról is beszámolt, hogy „a kitelepítés után visszahagyott házakat számos 

helyen kirabolták, mezei lopások pedig valósággal tömegesen fordulnak elő”.2113 A cikk 

apropóján 1947 októberében elrendelt miniszterelnökségi vizsgálat kötelezte a megyei 

főispánt ezen esetek felderítésére is.2114 A főispán 1947. november 4-én arra szólította fel a 

Mohácsi járás főjegyzőjét, hogy „állapítsa meg és részletesen jelentse (…), hogy a kitelepítés 

során hol történtek rablások és a felvett leltárakból kitetszően a jogtalan eltulajdonítások 

folytán milyen anyagi károsodás érte a magyar államot”.2115  

A majsi körjegyző 1947. november 14-én a főjegyzőhöz felterjesztett jelentésében – 

sajátos megközelítésben – nem a lopások következtében a Nemzeti Földalapot Nagynyárádon 

ért károkat (amelyek tételes felsorolása a fentiek tükrében oldalakat vett volna igénybe) 

tűntette fel, hanem négy olyan esetet részletezett, ahol a „jogtalanul eltulajdonított tárgyakat 

a rendőrség a magyar állam tulajdonába visszaadta a fölalapi megbízottak kezeihez”.2116 A 

közjegyző ezenkívül azt is jelezte – konkrét esetek megnevezése nélkül –, hogy több pincébe 

is betörtek, de a vagyonleltárak hiánya miatt „a rendőrség a nyomozást megkezdeni képtelen”.  

A hatóságok tehetetlenségét jól jelzi Dr. Boda Géza, a Baranya Megyei Földhivatal 

(MFH) elnökének 1947. október 23-án kelt levele. „Ismételten jelentést kaptam arról, hogy a 

ki- vagy összetelepített németek tulajdonában volt, de a magyar államra szállt, (…) 

ingóságokat lopkodják, de a tettesek – nem egy esetben visszaeső bűnözők – ellen, bár a 

rendőrség kihallgatta őket, eljárás mindezidáig nem indult. Ebből következik, hogy a lopások 

száma így nem csökken, hanem éppen ellenkezőleg, nő”.2117 A legkirívóbb esetek 

természetesen mindig azok, amikor maguk a hatóságok, illetve az azok nevében fellépő 

                                                 
2111 A 22 napig üresen álló házból eltűnt 4 hordó, 1 kocsi, 8 lőcs, 1 fűrészbak, 12 zsák, 1 szalmazsák, 3 
vizeskanna, 1 vizeskancsó, 3 pecsenyéstál, 4 tányér, 2 láncos falióra, 1 vájdling, 1 paradicsompasszírozó, 1 
cserépfazék, 8 lábos, 3 zománcos tál, 3 fedő, 1 hurkatöltő, 4 merőkanál, 1 habverő, 1 kávéskészlet, 1 
konyhaszék, 1 kávédaráló, 2 sótartó, 1 tökgyalu, 5 kg kenderfonál, 40 köteg rőzse és 4 m³ tűzifa. BML 
XXIV.201. BMFH iratai. Az áttelepülésre kötelezettek vagyonleltárai, Nagynyárád. 1. d. 
2112 A jegyzőkönyvet lásd BML XXIV.201. BMFH iratai. 199/1. d. 
2113 Dunántúli Népszava, 1947. szeptember 25. 
2114 A dokumentumot közli Füzes 2002. 180. 
2115 Lásd uo. 181. 
2116 BML V.148.a. Majs körjegyzői hivatal iratai. 19. d. 
2117 BML XXIV.2. MÁK PK iratai. 1. d. 
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személyek követnek el visszaéléseket. Nagynyárádon erre is találtunk példát. Végh Győző 

volt III/4. sz. miniszteri biztos ellen 1949-ben Szabó Aladárné, az MFH tisztviselőjének 

feljelentése alapján indult nyomozás. Szabóné azzal vádolta meg Véghet, hogy a kitelepítést 

követően nevezett „Nagynyárád községben 1947. évben megjelent egy teherautóval, s onnan 

nagyobb mennyiségű bútort és ágyneműt vitt el átvételi elismervény nélkül”.2118 Úgy tűnik az 

elűzött németek által visszahagyott javak a korrupt állami tisztviselők számára is vonzónak 

bizonyultak. 

Természetesen nem csupán illegális úton lehetett a kitelepítésre ítélt, illetve a már 

elűzött németek vagyontárgyaihoz hozzájutni. A visszahagyott értékek olyan vonzerőt 

jelentettek, hogy azokból sok mindenki részesedni akart. Akik törvényes úton kívántak 

ezekhez hozzájutni, azok a Megyei Földhivatalhoz (MFH) fordultak kérelmeikkel.2119 A helyi 

telepesek kihasználták az alkalmat, hogy a felszabaduló – mert elkobzott – német vagyonoból 

még a felvidéki magyarok megérkezése előtt kedvükre igényelhessenek maguknak különböző 

ingóságokat, illetve ingatlanokat. Így kért és kapott például 1947 augusztusában 8 telepes az 

UFOSZ ajánlásával pincéket, valamint értékes gazdasági felszereléseket.  

Az igények természetesen 1947 őszén, az elűzetés végrehajtását követően szaporodtak 

meg. A helyiek mellett – ilyen volt például id. Hóbor István tégla- és cserépigénylése 1947 

novemberében – szép számmal akadtak jelentkezők „kívülről” is. Kovács Gergely, Kremeny 

István és Szabó István izabellaföldi lakosok bútort, illetve ágyneműt igényeltek. Gyurkó 

József és neje pécsi lakosok szintén bútort és ágyneműt szerettek volna kapni. Pogány Rezső 

és Kollár Antal pécsi állami tanítók bútort kértek és kaptak. Dr. Gyetvai János főispán részére 

az MFH elnökének személyes utasítására szállítottak le egy komplett szobabútor-együttest. 

Jeftity Szvetiszláv, az áttelepítéseknél dolgozó pécsi rakodómunkás tűzifa kiutalását kérte.  

A sort hosszan lehetne folytatni. Akadtak jelentkezők a megye számos pontjáról, 

például Kozármislenyből, Körtvélyespusztáról és Mohácsról is. Bár az MFH az ingóságok 

juttatása terén (különösen a bútorok esetében) rendszerint nem mutatkozott szűkmarkúnak, 

ingatlanjuttatási vagy betelepülési kérelmeknek ekkor már nem adott helyt, hiszen a 

községben minden egyes ház, és valamennyi föld a kisvártatva betelepítésre kerülő felvidéki 

családok számára volt fenntartva. 

Bár nem tartozik szorosan disszertációnk tárgyához, e helyütt röviden feltétlenül 

szólnunk kell egy, helyi szinten tömegesnek mondható, a falu élete és későbbi fejlődése 

szempontjából meghatározó jelenségről. Jelesül arról, hogy az 1947 szeptemberében elűzött 

                                                 
2118 BML XXIV.201. BMFH iratai. 199/1949/2. A nyomozás végeredménye nem ismert. 
2119 Ezeket lásd BML XXIV.201. BMFH iratai. 199/1. d. 
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nagynyárádi németek zöme 1948 januárjától kezdve fokozatosan visszatért, csendesen 

visszaszivárgott a településre. Míg az 1946-ban az amerikai megszállási övezetből csupán egy 

idősebb hölgy tért vissza, addig azok közül, „akik a keleti zónába kerültek, szinte mindenki 

visszajött; ki előbb, ki utóbb”.2120 Az 1947-ben kitelepítettek közül a „legtöbb család, 

különböző úton-módon ugyan, de visszajött”.2121  

„Levelet kaptunk, hogy édesapánk hazajött a hadifogságból. 1947. december 8-án 

összecsomagoltunk és elindultunk haza. 1948. január 26-án itthon voltunk” – ad magyarázatot 

döntésük motivációjára az akkor mindössze 11 éves Máger Ferencné.2122 Az ő, illetve az 

édesanyja, a húga, a nagyszülei és rajtuk kívül még sok-sok nagynyárádi német 

viszontagságos útja az amerikai megszállási övezeten és Ausztrián keresztül vezetett vissza a 

faluba. A legkülönfélébb módon utaztak: vasúton, busszal, autóval, lovaskocsival, de főleg 

gyalog – leginkább éjjel, erdőkön, kukoricaföldeken, vasúti töltéseken, zöldhatárokon át. 

Legtöbben a falu szélén lévő présházakban vagy az itthon maradt hozzátartozóiknál, 

ismerőseiknél kerestek menedéket. Mivel egy tökéletesen illegális folyamatról volt szó, a 

visszatérteknek az elhelyezése, bújtatása az egyik fél számára sem volt kockázatmentes.2123  

Mivel a jelenség tömeges volt, az természetesen a falu telepes lakóinak is feltűnt.2124 

1948 folyamán állandóak voltak a lakossági bejelentések alapján foganatosított éjszakai 

rendőrségi razziák a faluban.2125 Voltak olyan visszatért családok, akik ismét a karhatalom 

kezei közé kerültek, és a budapesti gyűjtőtábort megjárva újfent ki lettek toloncolva az 

országból. Sokan egyébként a többszöri kiutasítás ellenére is visszatértek a faluba. Feltétlenül 

szólnunk kell számos felvidéki család szolidaritásáról, amellyel többen is az elűzött, majd 

                                                 
2120 Weisz Antal visszaemlékezése. 
2121 Féth Péter visszaemlékezése. Az 1947-ben kitelepítettek közül 1947–1949 között 7 személy veszítette életét 
a szovjet megszállási övezetben és csupán öten maradtak az 1946 óta az amerikai zónában élő nagynyárádi 
sorstársaiknál. Rajtuk kívül mindenki megpróbált Ausztrián keresztül visszatérni Magyarországra. Többen 
közülük rövidebb-hosszabb ideig Ausztriában éltek, és ott várták ki a helyi viszonyok konszolidálódását. Két 
család viszont véglegesen Ausztriában telepedett le. Häffner 1984. 69-94. 
2122 Az édesapa, Beck György, úgy tért vissza a Krím-félszigetről a majdnem három évig tartó hadifogságából, 
hogy fogalma sem volt arról, 1944 végétől mi játszódott le a faluban. Nehéz elképzelni, hogy mit érezhetett 
akkor, amikor hazaérve felesége és lányai helyett idegeneket – egy betelepített felvidéki családot – talált az 
időközben elkobzott családi házában. „A kapu előtt álltam, és sírtam” – mondta évekkel később. 
2123 A 12.200/1947. Korm. sz. rendelet 19.§-a értelmében öt évig terjedő fogházbüntetéssel volt sújtható az, aki 
kitelepítésre kötelezettet a házában rejtegetett. 
2124 „Az MKP nagynyárádi szervezete több ízben tiltakozott a megszökött németek rejtegetése miatt, akik 
kijelentették, hogy ’nekik a kommunisták nem parancsolnak’”. Az MKP nagynyárádi titkárának 1948. február 
16-án kelt jelentését idézi Fehér 1988. 158. 
2125 „Egy éjjel bekopogtatott hozzánk a rendőrség, visszaszökött svábokat kerestek. Nálunk nem volt senki, de az 
ötödik szomszédban aludt a nővérem és a két kislánya, akik nemrég jöttek vissza Németországból. Amíg a 
rendőrök végjárták a házakat, én a kertek fölött gyorsan átrohantam hozzájuk. A nővéremet a háziak gyorsan 
betakarták, én pedig a két kislánnyal kirohantam a házból. Csak arra volt időnk, hogy elbújjunk az udvaron álló 
nagy eperfa mögé, mert abban pillanatban odaért a rendőrség. De mivel éjjel volt, nem vettek bennünket észre” 
– mondott el egy nem mindennapi kalandot Weisz Antal. 
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visszatért német őslakosok iránt viseltettek. A kitaszítottság, az elüldözés, a haza, a ház, a 

birtok elveszítésének traumatikus élménye hidat vert a két csoport között.2126 Több 

csehszlovákiai magyar család azt is megengedte, hogy a visszatért őslakos a volt házának 

egyik szobájában, esetleg a házhoz tartozó présházban találjon átmeneti hajlékra.  

A teljes ingó és ingatlanvagyonukat, illetve a magyar állampolgárságukat is elveszített 

visszatért elűzöttek közül sokan nem is a faluban, hanem a környékbeli tanyákon, 

településeken, illetve a nagyobb városokban és iparvidékeken kerestek maguknak élet- és 

munkalehetőséget. A közvetlen veszély elmúltával a hontalan hazatértek általában 

napszámosként, kétkezi munkásként próbáltak maguknak és családjuknak új egzisztenciát 

teremteni. A nulláról kellett kezdeniük. Nagyon sokan váltak például a megalakuló 

termelőszövetkezetek tagjaivá. Elkobzott vagyonukat nem, de állampolgárságukat 

visszakapták 1950 márciusában.2127 

 

5.4.8.3.   A csehszlovákiai magyarok és egyéb betelepülők Nagynyárádon 1947–1948-ban 

Mintegy két héttel a nagynyárádi német őslakosok elűzetését követően megkezdődött a 

csehszlovákiai magyar családok nagy volumenben történő betelepítése Nagynyárádra, az 

elűzöttek által visszahagyott lakóingatlanokba. „Nagynyárádra 1947. szeptember 20-án este 

érkezett az első teherautó 5 idetelepített magyar családdal, 2 Somorjáról, 3 pedig Szemet 

községből. Azóta naponként 30-50 teherautó hozza a falunkba a kitelepített csehszlovákiai 

magyar családokat. Kb. 60 családot (…) hozott mai napig a teherautók sokasága, óriási 

porfelhőkbe burkoltan” – jegyezte fel a plébános 1947. szeptember 24-én.2128 A betelepítés 

különösen szeptember hónapban volt igen intenzív,2129 de egészen 1947. november közepéig 

érkeztek a faluba csehszlovákiai magyar családok a már május óta a faluban élő felvidékiek 

mellé.  
                                                 
2126 „Egyszer, amikor a razziák miatt a szomszédban aludtunk, bekopogtatott a rendőrség. Valószínűleg 
jelentették, hogy visszaszökött svábok vannak a házban. Bennünket gyorsan elbújtattak, majd a házban lakó 
felvidéki bácsi, egy nagy, erős ember kiment a rendőrökhöz. Amikor azok érdeklődtek, ő határozottan így 
válaszolt: - Svábok?! Itt nincsenek semmiféle svábok! Hát mit gondolnak, hogy én svábokat rejtegetek?! Azzal a 
rendőrök elmentek. Bennünket a felvidéki bácsi határozott fellépése mentett meg” – mondja Máger Ferencné. 
2127 A visszatértek problematikájával foglalkozik Tóth Ágnes nemrégiben publikált, a tárgyban alapvetőnek 
számító munkája. A mű külön értéke, hogy az alapos elemzések mellett többek között az egykori nagynyárádi 
elűzöttekkel készített mélyinterjúkból ötöt is teljes terjedelemben közöl. Lásd Tóth Á. 2008. 201-214., 235-243., 
284-295., 338-343. valamint 343-352. Egy rövidebb, két volt nagynyárádi elűzött asszonnyal készített 
beszélgetést közöl tovább Füzes 1990. 176-179. 
2128 HP Nagynyárád. Megemlítendő, hogy a felvidékiek betelepítésének kezdődátuma nem szerepel egységesen a 
szakirodalomban. Egyes szerzők szerint a betelepítés már szeptember 16-án kezdetét vette (Füzes 1988. 522.), 
mások ellenben azt állítják, hogy az egy nappal később, szeptember 17-én kezdődött, ráadásul nem is a somorjai, 
hanem a gutori családok betelepítésével (László 2005. 253.). 
2129 Csak az 1947. szeptember 22-én a mohácsi fogadóállomásra érkezett 95 család közöl 18-at telepítettek 
Nagynyárádra (11-et Somorjáról, 7-et Szemetről). BML XXIV.2. MÁK PK iratai. 1. d. Vasúti szerelvényenkénti 
kimutatás a Csehszlovákiából Baranya vármegyébe érkezett áttelepülőkről.  
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Ekkora viszont teljesen kimerültek a telepítési lehetőségek a faluban. Ezt tükrözi 

Szigeti Ferenc telepfelügyelő 1947. november 25-én kelt jelentése az Országos Földhivatal 

(OFH) vezetőjének, mely szerint annak ellenére, hogy minden ház tele van a körzetében, 

naponta küldik hozzá a letelepítési engedéllyel rendelkező felvidéki családokat.2130 A 

telepfelügyelőt erősíti meg a Baranya Vármegyei Betelepítési csoport egyik munkatársának 

1947. december 4-ei jelentése is, mely szerint „Nagynyárád községben rendelkezésre álló 

üres ház nincs”.2131 Ennek ellenére 1948. április 15-én még a faluba irányítottak egy, más 

forrás szerint három Vágfarkasdról származó családot.2132  

Az 1947 májusától 1948 áprilisáig, jellemzően Szemet, Somorja, Gutor és 

Hontfüzesgyarmat községekből Nagynyárádra irányított felvidéki családok számáról a 

legkülönfélébb kimutatások léteznek. A szakirodalom 63, illetve 61 családról ír.2133 A 

levéltári dokumentumok között különböző, egymásnak gyakran ellentmondó kimutatásokat 

találunk a felvidéki családok számára vonatkozóan, amelyek a 46-tól egészen a 80-ig 

közölnek számokat, illetve tartalmaznak neveket.2134  

Az egyik lista szerint 1947. október 30-án 80 felvidéki család részesült földjuttatásban. 

Ez a létszám azért is tűnik valószínűnek, mert ez nagyjából megegyezett az 1947. szeptember 

3-án elűzött nagynyárádi német családok számával (86), és ez azt is megmagyarázza, hogy 

miért volt birtokba helyezhető a november folyamán a faluba érkezett 5 felvidéki család. 

Másrészt a plébános már szeptember 24-én 60 betelepített családról írt, és ismert, hogy az ezt 

követő hetekben is javában érkeztek még felvidékiek a községbe. Mindenesetre a különböző 

kimutatásokban közölt eltérő számok jól rávilágítanak az áttelepített magyarok körében 

akkoriban zajló egyik legjellemzőbb folyamatra: az erős fluktuációra, amely miatt – ennek 

okát lentebb tárgyaljuk – állandóan változott a községben élő felvidékiek létszáma.  

A Nagynyárádra telepített csehszlovákiai magyar családokkal általában csak a 

mohácsi vagy a németbólyi elosztóállomásokon közölték, hogy melyik falunak melyik házban 

nyernek elhelyezést. A betelepítettek részére többnyire – a 15 holdban maximált juttatást 

betartva – a kijelölt lakóház egykori német tulajdonosa által birtokolt földingatlan(oka)t 

juttatták. A felvidékieknek számos nehézséggel kellett megküzdeniük. A problémák egyrészt 

                                                 
2130 BML XXIV.201. BMFH iratai. 199/1. d. A lakosságcsere végrehajtásával eredetileg megbízott Magyar 
Áttelepítési Kormánybiztosság (MÁK) 1947. október 31-ével beszűntette tevékenységét. A MÁK feladatait ezt 
követően az OFH, illetve a Megyei Földhivatalok vették át. Cseresnyés 1982. 607-611. A szabad telephelyek 
hiányát Szigeti a telepítések állásáról szóló 1947. december 30-án kelt havi jelentésében is kihangsúlyozta. BML 
XXIV.201. BMFH iratai. 199/2. d. 
2131 BML XXIV.2. MÁK PK iratai. 2. d. 
2132 Füzes 1988. 522. illetve László 2005. 255. 
2133 Uo.  
2134 BML XXIV.201. BMFH iratai. 199/1. d. 
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a napi gazdálkodás terén jelentkeztek. Bár a birtokba helyezésük formálisan megtörtént, 

helyismeret hiányában sokszor nem tudták ténylegesen elfoglalni a számukra kijelölt 

fölbirtokot.2135  

Valóban, a felvidékiek e kérdésben inkább számíthattak a határt jól ismerő megmaradt 

őslakosok segítségére, mint a telepesekre, akik – akarva-akaratlan – olykor kifejezetten 

hátráltatták a birtokbavétel folyamatát. Például a már május óta a faluban élő Balla Kálmán, 

1947. július 1-jén 7 felvidéki társa nevében kérte a Megyei Földhivatal (MFH) közbenjárását, 

mert az összesen 35 kh. terület amit juttatásként kaptak, még sem kijelölve, sem megosztva 

nem volt, ezért attól tartottak, hogy a termést mások veszik jogtalanul birtokba.2136 A szintén 

már 1947 májusától a községben élő Nagy Bálint azért fordult októberben az MFH-hoz, mert 

a neki juttatott 6 kh. földingatlanát 19 (!) darabban kapta meg, így azt képtelen volt 2 

tehenével racionálisan megművelni.2137 A szintén 1947 májusában Nagynyárádra, egy iparos 

házába telepített Pásztor József földműves 1948 júniusában házcserét kezdeményezett az 

MFH-nál, ugyanis a kapott ingatlanja gazdálkodásra alkalmatlan volt.2138  

A Csehszlovákiában 193 kat. hold (!) földbirtokkal rendelkező, ám onnan 1947 

szeptemberében Nagynyárádra telepített Csiba család, a kapott 15 holdon felül további 

földbirtok a juttatását kérte, mert a magukkal hozott gazdasági gépeket és felszereléseket nem 

tudták kellőképpen kihasználni.2139 Az 1948 októberében asztalosmesterként a faluba települt 

Weibl Bernát iparosként képtelen volt megélni a községben, ezért az MFH-tól földművessé 

történő átminősítését és fölbirtok pótlólagos juttatását kérte.2140 A Zselicben fekvő 

Horváthertelendere telepített Juhász Emil és Varga Sándor viszont kifejezetten a 

Nagynyárádra történő átköltöztetésüket kérték, ugyanis „Horváthertelend község határa 

                                                 
2135 „A házhoz kaptuk a földet, vagyis azt birtokot kaptuk meg, amely a ház előző tulajdonosáé volt. Azonban az 
volt az igazság, hogy hiába adták oda a földet, mi nem tudtuk, hogy melyik darab pontosan hol is van. Nekem 
például megmutatta a ház előző tulajdonosnak egy rokona, hogy melyik föld is a miénk. Az őslakosok 
besegítettek, így nem volt probléma” – emlékezett vissza a Szemetről Nagynyárádra került László István. 
2136 BML XXIV.201. BMFH iratai. 199/1. d. 
2137 Uo. 1947. november 25-én Szigeti telepfelügyelő jelentette, hogy a kitelepítések után felszabaduló földekkel 
orvosolták Nagy Bálint problémáját. Nagy 1948. április 6-án viszont már házcserét kezdeményezett az MFH-nál, 
azzal az indokkal, hogy a neki juttatott ingatlan alkalmatlan a gazdálkodásra. BML XXIV.201. BMFH iratai. 
199/1948/2. 
2138 BML XXIV.201. BMFH iratai. 199/1948/2. 
2139 BML XXIV.201. BMFH iratai. 199/1. d. A kérést elutasították.  
2140 BML XXIV.201. BMFH iratai. 199/1949/2. A MÁK még 1947. július 31-én engedélyezte, hogy a 
Felvidékről települt iparosokat indokolt esetben (amennyiben az új lakóhelyükön a megélhetésük iparosként nem 
volt biztosítva) földművesnek minősítsék át és annak megfelelő juttatásban részesítsék. BML XXIV.2. MÁK PK 
iratai. 1. d. 
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csupa domb”, míg „Nagynyárád fekvése sík, ezért az ottani földnek megmunkálását (…) 

könnyebben el tudnám végezni”.2141 

A gazdasági jellegű problémákon túl, a Csehszlovákiából áttelepített magyar családok 

számára az jelentette a legnagyobb nehézséget, hogy a telepítést végző szervek az akció 

végrehajtása során sem a családi, rokoni, baráti, ismerősi kötelékekre, sem a vallási-felekezeti 

viszonyokra nem voltak tekintettel.2142 Így fordulhatott elő az, hogy 1-1 dél-dunántúli 

településre 8-12 felvidéki községből vegyesen érkeztek családok, illetve egy-egy 

csehszlovákiai magyar faluközösség lakosságát olykor 10-15 különböző magyarországi 

helységben telepítették le.2143  

Egy nemrégiben készített részletes kimutatás szerint Nagynyárádra 13 különböző 

felvidéki településről érkeztek csehszlovákiai magyar családok. A legtöbben Szemetről (33), a 

legkevesebben Albárról, Félről, Galántáról, Kismácsédról, Nagykálnáról és Negyedről, 

ahonnan csupán 1-1 személyt, illetve családot irányítottak a községbe.2144 E statisztika szerint, 

az 1947 májusa és 1948 decembere között a faluba telepített 86 család közül 41 (47,7%) a 

későbbiek során ismét elvándorolt Nagynyárádról. Az erős fluktuáció legfőbb oka éppen az 

említett rokoni viszonyok, illetve a felekezeti hovatartozás figyelmen kívül hagyása volt. 

Emiatt számos, egyazon csehszlovákiai községből származó család, vagy személy 

megkísérelte fellelni a különböző magyarországi településeken szétszórt hozzátartozóit, 

illetve falubelijeit.  

A már idézett szemeti származású László István például helyhiány miatt nem került 

bele abba a transzportba, amely 1947. szeptember 17-én indult a falujából, és amely 33 

családot szállított Nagynynyárádra. Őt 1947 novemberében egy másik transzporttal a Bács-

Bodrog megyei Csávolyra telepítették és innen költözött át 1948 elején a családjához 

Nagynyárádra.2145 A Kátolyba telepített Rózsa Kálmán 1948. március 23-án kérelmezte a 

Megyei Földhivataltól (MFH), hogy engedélyezze számára azt, hogy Nagynyárádon élő 

                                                 
2141 BML XXIV.201. BMFH iratai. 199/1948/2. A Csallóköz síkságáról a dél-dunántúli dombok közé telepített 
felvidékiek számára kezdetben számos probléma forrása volt a domborzati viszonyokból kifolyó gazdálkodási 
nehézségek. László 2005. 140-142. A felvidéki magyarok gazdasági jellegű problémáiról számolt be a Független 
Néplap 1947. június 11-ei számában.  
2142 A felvidéki magyaroknak ezen, illetve további specifikus problémáira rávilágító cikket közölt a Független 
Néplap 1947. július 12-ei, augusztus 2-ei és augusztus 13-ei száma. 
2143 Füzes 1988. 499. és László 2005. 123. valamint 144-146.  
2144 László 2005. 253-255. 
2145 BML XXIV.201. BMFH iratai. 199/1948/2. László István kérelme, 1948. március 13., illetve ő maga 
visszaemlékezése. 
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sógorához települhessen.2146 Az MFH ehhez hozzájárult. A már Nagynyárádon élő Szórád 

Ferenc családjának egyesítésére vonatkozó kérelmét 1948. április 13-én szintén pozitívan 

bírálta el az Országos Földhivatal (OFH).2147  

Hasonló jelenség volt megfigyelhető a felekezeti viszonyok tekintetében is. 

Nagynyárád mindig is színkatolikus község volt, emiatt ott más felekezet nemhogy 

templommal, de még imaházzal sem rendelkezett. Ennek ellenére az 1947. május elején 

Hontfüzesgyarmatról a faluba elsőként betelepített családok valamennyien református 

vallásúak voltak. Bár egyes forrásokból arra következtethetünk, hogy a hatóságok a későbbiek 

folyamán erre igyekeztek jobban odafigyelni,2148 az 1948 végéig Nagynyárádra betelepített 

összesen 86 felvidéki családból 17 református vallású volt. Az ő helyzetüket az is 

megnehezítette, hogy a saját imaház juttatása iránt 1948. október 6-án benyújtott kérelmüket – 

melyet a községi elöljáróság, a Nemzeti Bizottság, az UFOSZ, a FÉKOSZ, az MDP és az 

MNDSZ helyi szervezetei egyaránt támogattak – a Megyei Földhivatal 1949. április 28-án 

elutasította.2149  

A Csehszlovákiából áttelepített magyar családok politikai integrációja sem volt 

minden esetben problémamentes. Legalábbis politikai értékrendjük és preferenciájuk nem 

mindig felelt meg a magyarországi események menetét egyre inkább meghatározó MKP 

elvárásainak.2150 Egy 1948 második felében a főjegyző által készített hangulatjelentés szerint 

a Mohácsi járás falvaiba telepített felvidékiek tartózkodók a „demokráciánkkal szemben”. 

Nagyrészük Csehszlovákiában ugyanis „kulák” volt, és a járásban kevesebb juttatásban 

részesültek, mint amennyi földdel odahaza rendelkeztek. Nagynyárádon az is 

bizonytalanságot keltett köreikben, hogy a juttatott lakóépületeket és földbirtokokat még nem 

telekkönyvezték a nevükre, viszont a volt német gazdák, akiktől a kapott birtokokat 

elkobozták, sok esetben még mindig – vagy már megint – a faluban éltek. Féltek, hogy a 

                                                 
2146 „Apósom, Molnár Ernő édesapja, is szeretne a fia közelében lenni, valamint én is. Falunk nagy részét 
Nagynyárádra telepítették le, csak 1-2 család maradt Kátoly községben” – írta kérelmében. BML XXIV.201. 
BMFH iratai. 199/1948/1. 
2147 „[A]pósa, Szabó Károly áttelepülőnek, ki Vágfarkasdról (…) érkezik, az eredeti Komárom megyei irányítás 
helyett Nagynyárád községbe (vasútállomás Németbóly) irányítását és ideiglenes letelepedését engedélyezem. 
Szórád Ferenc nyilatkozata szerint nevezettett, mivel Nagynyárádon letelepedési hely jelenleg nincs – annak 
lehetőségéig telephelyére fogadja be”. BML XXIV.201. BMFH iratai. 199/1948/2. 
2148 Az OFH-nál 1947 júliusában tervjavaslatot dolgoztak ki a „Baranya vm. területére és Bátaszék Tolna vm.-i 
községébe letelepített felvidéki református vallású családok újabb elhelyezésére”. A javaslat alapfeltételként 
számolt „a veszedelmesen szétszórtan telepítettek össze – vagy legalább összébb” telepítésével. TMÖL 
XXIV.11. ÁTF iratai. 3. d. A Magyar Áttelepítési Kormánybiztosság (MÁK) 1947. szeptember 17-én például 
azzal a megjegyzéssel ajánlott fel az áttelepített Vörös Istvánnak 9 községben is telephelyet, hogy abból három 
falu (Beremend, Újpetre, Babarc) „csak reformátusok részére van fenntartva”. BML XXIV.2. MÁK PK iratai. 1. 
d. 
2149 BML XXIV.201. BMFH iratai. 199/1949/1. 
2150 Lásd a Bonyhádról szóló esettanulmány vonatkozó alfejezetét. 
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németek esetleg visszakövetelik, visszakapják egykori tulajdonaikat. A szövetkezeti 

gazdálkodástól idegenkedtek és húzódoztak.2151 

Sajátosan alakult a felvidékiek viszonya a községben élő két másik csoporttal, a 

telepesekkel, illetve a megmaradt (vagy folyamatosan visszatérő) német őslakossággal. A már 

legalább két éve a faluban élő telepesek a megkaparintott politikai hatalmat senkivel sem – ez 

alól az újonnan érkezett felvidékiek sem voltak kivételek – akarták megosztani, és mindent 

elkövettek a hegemón helyzetük konzerválása érdekében. Ez természetesen számos 

konfliktushoz vezetett a két csoport között.2152  

A megmaradt, illetve részben visszatért német őslakosság és a helyükre betelepített 

csehszlovákiai magyar családok viszonya sajátos metamorfózison ment keresztül. Kezdetben 

a természetesnek mondható bizalmatlanság jellemezte a két csoport kapcsolatát. A helyi 

németség az első pillanatban bizonyára nem lelkesedett az elűzöttek ingóságait és ingatlanjait 

elfoglaló felvidékiekért, még ha ennek a megfélemlítettségéből és a kiszolgáltatottságából 

kifolyólag csak ritkán mert hangot adni. Ráadásul a szinten minden ingóságukat, sokszor a 

jószágaikat és annak takarmányát is magukkal hozó „fehérlaposok”2153 érkezése, 

megerősítette az őslakosságban az őket érintő elűzetés „kisemmiző” jellegét.  

Azonban – még ha az őket érintő áttelepítés módszereiben kevésbé is volt drasztikus – 

a felvidéki családokat is a szülőföldjük elhagyására kényszeríttették, ezért a kitaszítottság 

érzetéből fakadó sorsközösség kapcsolódási pontot teremtett a két csoport között. Számos 

csehszlovákiai magyar család számára egyáltalán nem volt könnyű feldolgozni azt a tényt, 

hogy olyan lakóházakba kerültek, amelyek tulajdonosait éppen az ő elhelyezésük érdekében 

űztek el. Mivel tudatában voltak annak, hogy mit jelentett egy élet munkáját, a parasztházat, a 

gazdaságot, a földet stb. kényszer hatására maguk mögött hagyni, ezért többen befogadták, 

bújtatták és segítették a faluba visszaszivárgó elűzötteket.  

A helyi németség és a felvidéki magyarság között kapcsolódási pontot jelentett 

továbbá az alapvetően vallásos attitűd és az abból következő keresztény-konzervatív 
                                                 
2151 A jelentést ismerteti Füzes 1988. 500-503., itt 501-502. 
2152 „Nagy ellentét volt a harsányiak [a legelső telepes csoport – G. G.] és a felvidékiek között is. Egyszer volt egy 
nagy verekedés is meg minden” – emlékszik vissza Féth Péter. „Volt ellentét a svábok meg a telepesek és a 
felvidékiek meg a telepesek között is. Ha találkoztak a csoportok a kultúrházban vagy a kocsmában, akkor ezek 
az ellentétek elég nyíltan megmutatkoztak” – erősíti meg Weisz Antal. A csehszlovákiai magyarok és a telepesek 
közötti ellentétről a kommunista sajtó is beszámolt, a cikk jellemző módon a konfliktust a reakció 
aknamunkájának tudta be. Új Dunántúl, 1947. május 1. 
2153 A köznyelvben „fehér lap”-nak nevezték azt az A/3-as méretű papírra nyomott dokumentumot, amely a 
felvidékiek ingóságainak el- és átszállításáról szóló legfontosabb tudnivalókat foglalta össze. A dokumentumot 
szórólap formájában terjesztették és szinte minden áttelepülésre kötelezett csehszlovákiai magyar család 
rendelkezett vele. „Az áttelepülő személy szabadon magával viheti minden ingóságát” – mondta ki a 
lakosságcsere tárgyában létesített magyar–csehszlovák vegyesbizottság az ingóságok el- és átszállítása tárgyában 
hozott 26. sz. véghatározatának 3. pontja. 
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értékrend, valamint a paraszti életforma. A német őslakosok látták és értékelték, hogy a 

felvidékiek – a telepesek többségével ellentétben –, korábbi hazájukban zömmel maguk is 

gazdálkodó, földműves életformát követtek, így jól értettek a mezőgazdasághoz. A juttatott 

javakat, nem herdálták el, hanem megbecsülték és gyarapították, a földeken nem csak a 

termést aratták le, hanem szántottak-vetettek, tehát komoly szakértelemmel meg is művelték 

azt.2154 

1947-ben a csehszlovákiai magyar családok mellett Románia területéről is érkeztek 

magyar nemzetiségű személyek a faluba. Azonban ez utóbbiak betelepülése két szempontból 

is markánsan különbözött a csehszlovák–magyar lakosságcsere-egyezmény keretében 

lebonyolított migrációtól. Egyrészt a Nagynyárádra került erdélyi magyarok száma messze 

elmaradt a felvidéki betelepítettekétől. Másrészt ők egy „másodlagos migráció” keretein 

belül, tehát nem közvetlenül a határon túlról, hanem egy másik magyarországi telephelyről 

kerültek a faluba. Ráadásul betelepülésük nem egy konkrét hatóság által szervezett, hanem 

jórészt önhatalmú és spontán volt.  

Az erdélyi Háromszékről – „valamennyien Romániából átdobodttak vagyunk” – 

származó hat család 1947. szeptember 22-én kollektíven kért Nagynyárádra vonatkozó 

letelepedési engedélyt és juttatást a Megyei Földhivataltól (MFH).2155 Kérésüknek végül nem 

az MFH, hanem a Magyar Áttelepítési Kormánybiztosság (MÁK) Pécsi Kirendeltsége tett 

eleget. A MÁK Pécsi Kirendeltségének vezetője 1947. szeptember 27-én meghagyta a 

szomszédos Németbólyban tevékenykedő Betelepítési Csoportnak (ezekben a napokban 

zajlott a felvidéki családok tömeges betelepítése is), hogy a 6 erdélyi családot Nagynyárádon 

csehszlovákiai magyarok fogadására nem alkalmas házakba telepítse be és kishaszonbérlet 

formájában juttasson nekik a tartalékolt földekből.2156  

                                                 
2154 „A felvidékiek ügyesebben illeszkedtek be, mert ők parasztemberek voltak többnyire. Meg hát, ők hoztak is 
magukkal, meg kaptak is, úgyhogy ők könnyebben indultak meg” – mondta Weisz Antal. „Nem volt semmi vita a 
felvidékiekkel, mi még jóban is voltunk velük, ők is velünk. Esténként többször átmentünk hozzájuk beszélgetni. 
Nem is mertünk szólni. Nem lehetett mást csinálni, bele kellett nyugodni” – világít rá a helyben maradt őslakos 
németség egyetlen működőképes stratégiájára Máger Bálintné. „Nem volt semmilyen összetűzés. Sőt, az egyik a 
másikat segítette. A németek, akik itt voltak, nem is mertek semmit szólni. Örültek, hogy nem lettek kitelepítve és 
itthon maradhattak. Ha a nagylegények olykor beittak, akkor hőbörögtek, de különösebben nem volt semmilyen 
rendbontás” – érzékelteti a helyzetet a felvidékiek szemszögéből László István. A megmaradt német őslakosok 
és a Nagynyárádra telepített felvidékiek között viszonylag hamar jelentkező közeledés, sőt kooperáció érdekes 
bizonyítéka a községi önkéntes tűzoltó egyesület tagságának alakulása. 1948. június 22-én – háromnegyed évvel 
a németség nagyarányú elűzetését, illetve a felvidékiek betelepítését követően – a tűzoltó egyesület felépítése a 
következő volt. A vezetőségben 2 őslakos (a parancsnok és a szertáros), 3 felvidéki (a parancsnok helyettese, a 
titkár, és a fecskendőmester), valamint egy telepes (a kürtös) foglaltak helyet. A 31 önkéntes tag közül 20 volt a 
csehszlovákiai magyar, 11 pedig az őslakos nagynyárádi német. BML V.148.a. Majs körjegyzői hivatal iratai. 
21. d. A nagynyárádi önkéntes tűzoltó egyesület névjegyzéke, 1948. június 22. 
2155 BML XXIV.201. BMFH iratai. 199/1. d. 
2156 Uo. 
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Valószínűleg erre nem került mindjárt sor, mert az erdélyi családok – számuk 

időközben 9-re szökött fel – 1947. október 14-én ismét az MFH-hoz fordultak, ugyanazzal a 

kéréssel. Kérelmüket mind Szeghalmi József községi bíró, mind Szigeti Ferenc telepfelügyelő 

támogatta. Amint Szigeti kísérőlevelében megfogalmazta, a 9 erdélyi menekült család a nyár 

folyamán jött a faluba Tolna községből. „Letelepedési engedélyük nincs. Eddig napszámból 

tengődtek. Jelenleg romházakban laknak. (…) Annál is inkább sürgős az ügyük, mert a tél 

közeleg és mindannyinak 5-6 gyermeke van”.2157 Az MFH végül 1947. november 13-án a 

21.088/1947. sz. határozatával családonként külön lakóház-, valamint – gyermekszámtól 

függően – 5, 6, 7, 8, 9 és 15 kh. nagyságú földbirtok-juttatásban részesítette a 9 romániai 

magyar családot.2158  

Az erdélyiek, akik lelkesen csatlakoztak a helyi MKP szervezetévez és ott csakhamar 

vezető szerepet töltöttek be,2159 csak nehezen alkalmazkodtak a helyi gazdasági- és termelési 

viszonyokhoz. Mivel nem, vagy csak igen szerény ismeretekkel rendelkeztek az önálló 

gazdálkodás terén, különböző jellegű segélyekre voltak utalva és folyamatos igénylésekkel 

próbálták meg kielégíteni szükségleteiket.2160 Társadalmi integrációjuk sem volt 

zökkenőmentes. A dokumentumok tanúsága szerint összeütközésbe kerültek a már régebb óta 

itt lakó telepes csoportokkal, sőt, magával a telepfelügyelővel is.2161 

 

5.4.8.4.   A telepítések utolsó szakasza és a migrációs folyamatok lezárulása 

1947 októberében újabb jogszabály jelent meg a németség kitelepítésének tárgykörében: a 

12.200/1947. Korm. sz. rendelet. A korábbi rendelkezéseket összefoglaló, módosító illetve 

kiegészítő jogi szabályozást a megyei sajtó is részletesen ismertette.2162 Egyértelmű volt, hogy 

a jogalkotó a telepítések ezen szakaszában már kevésbe az elűzetésre, hanem sokkal inkább a 

Magyarországon maradó németek minél teljesebb vagyon- és tulajdonjogi korlátozására 

helyezte a hangsúlyt – elsősorban a Csehszlovákiából áttelepített magyarok elhelyezése, 

másodsorban a korábbi telepítések és juttatások korrekciója érdekében. Ez Nagynyárádon 

elsősorban abban nyilvánult meg, hogy a hatóságok a német őslakossággal szembeni 

                                                 
2157 Uo. 
2158 Uo. 
2159 BML XXXV.20.1.őe. MKP MJB iratai. A nagynyárádi pártalapszervezet iratai. Lásd a tagfelvételi lapokat, 
valamint a különböző jegyzőkönyveket 1948-ból. 
2160 1948. március 25-én például 15 mázsa kukorica juttatását kérték az állataik részére az MFH-tól. BML 
XXIV.201. BMFH iratai. 199/1948/2. Lásd még Szigeti Ferenc telepfelügyelő tételes kimutatását az erdélyi 
családoknak nyújtott segélyről és juttatásokról, 1948. június 30. BML XXIV.201. BMFH iratai. 199/1948/2. 
2161 BML XXIV.201. BMFH iratai. 199/1949/1. Lásd még az Nagynyárádi MKP irodájában felvett 
jegyzőkönyvet, 1948. február 22. BML XXIV.201. BMFH iratai. 199/1948/2. 
2162 Független Néplap, 1947. október 11., illetve Új Dunántúl, 1947. október 28. 
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különböző megszorító intézkedéseket általában már csak a földreform és a telepítések üteme 

által megkívánt mértékben foganatosítottak (például újabb felvidékiek elhelyezése, telepesek 

ingatlancseréje, juttatása stb.).  

A fenti rendeletben előírt újabb névjegyzékek elkészítésére a községben 1947 végén, 

1948 elején került sor. Mivel azonban ezeket nem helyben, hanem a Belügyminisztériumban 

(BM) véglegesítették, csupán 1948-ban hozták nyilvánosságra őket. A végleges adatok szerint 

74 nagynyárádi személy szerepelt az I. sz. (kitelepítésre kerülők), 8 fő a. II. sz. 

(vagyonkorlátozás alá eső mentesítettek), 209 személy a III. sz. (nélkülözhetetlen iparosok és 

szakmunkások), 4 fő a IV. sz. (vagyonelkobzás alá eső mentesítettek), 251 személy neve 

pedig az V. sz. névjegyzéken (vagyonkorlátozás alá eső német anyanyelvűek).2163 Az öt 

névjegyzéken összesen tehát 546 személy neve szerepelt. 1948 folyamán a különböző listákon 

található őslakos németek ingó és ingatlanvagyonát használták fel a földreform és a telepítési 

akció utolsó fázisának lebonyolításához.  

A Nagynyárádon élő telepes, felvidéki és erdélyi magyar családok egy része 

igyekezett kihasználni a német őslakosság vagyonkorlátozásából és remélt kitelepítéséből 

származó előnyöket. Az 1948-as év folyamán a Megyei Földhivatalhoz (MFH) eljuttatott 

kérelmek tucatja alapján levonhatjuk azt a konzekvenciát, hogy a még helyben élő németek 

megmaradt szerény vagyona is komoly vonzerőt jelentett a máshonnan érkezettek számára, 

akik közül többen abból igyekezetek, ház-, pince-, jószág- és egyéb igényüket kielégíteni.  

1948. március 6-án például a csehszlovákiai Vágfarkasdról a faluba telepített Szórád 

Ferenc lakóház juttatását kérte az MFH-tól, mivel a 155. sz. házban, ahol annak idején 

elhelyezték, rajtuk kívül két másik család is lakott.2164 Négy nappal később, a „túltelepített” 

Szederkényből 1946 végén Nagynyárádra került, eredetileg Zala megyei Sinkó István telepes 

kérte az MFH-tól ingatlancseréje engedélyezését.2165 Ifj. Paksi József, akit 1947. október 1-

jén telepítettek a faluba a felvidéki Szemet községből, egy pince és egy ló juttatását kérte 

1948. június 6-án, mivel ilyen jellegű juttatásban ő a betelepítéskor nem részesült.2166  

A felvidéki származású László Vilmos szintén ló juttatását kérte 1948. június 14-én. A 

szintén Csehszlovákiából Nagynyárádra telepített Jobbágy Kálmán pedig október 15-én 40 

mázsa szénát és 100 mázsa szalmát igényelt – miután az övé „tűzvész következtében teljesen 

                                                 
2163 A névjegyzékeket lásd BML XXIV.201. BMFH iratai. 199/2. d. 
2164 Szórád Ferenc kérését, valami a további igényléseket lásd BML XXIV.201. BMFH iratai. 199/1948/2. 
2165 Sinkó a kérését a jelenleg használt házának gazdálkodásra való alkalmatlanságával indokolta. A megszerezni 
kívánt 71. sz. ház a bent lakó telepes elköltözése miatt vált szabaddá. 
2166 „Közeljövőben községünkben és környékén megindul a kitelepítés és vagyonkorlátozás, így módjában lesz a 
községi elöljáróságnak és az UFOSZ szervezetnek állatot és pincét részemre javasolni” – szólt a kérés indoklása. 
Az MFH a kívánt pincét ifj. Paksi birtokába adta és támogatta a ló juttatására vonatkozó kérést is. 
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megsemmisült” – a „folyamatban lévő sváb telepítés alkalmával a Földalapra szálló (…) 

készletből”. Az 1947 végén letelepített erdélyi családok közül kettő már 1948. március elején 

ingatlancserét kezdeményezett a tavasszal meginduló kitelepítésekre való hivatkozással, majd 

augusztus folyamán még egy család kérte az MFH-tól új ház, még több föld, valamint 

gazdasági felszerelés, igavonó jószág, kocsi, pince és hordó juttatását. Októberben pedig 

ismét egy romániai magyar családfő jelentette be igényét két ökör vagy egy igás ló juttatására, 

a „folyamatban lévő anyanyelves svábok vagyoncsökkentése alkalmából (…) elkobzandó 

anyanyelvesek tulajdonából”.2167 

1948-ban Nagynyárádon nem került sor újabb elűzetésekre, vagyis ebben az 

esztendőben már nem telepítettek ki több német őslakost Németországnak a Szovjetunió által 

megszállt övezetébe. Ellenben az illetékes szervek és hatóságok 1948 augusztusától egészen 

az év végéig, több lépcsőben, fokozatosan érvényt szereztek a hatályos 12.200/1947. Korm. 

sz. rendelet alapján a helyi németséggel szemben foganatosítható vagyonelkobzásoknak, 

illetve vagyonkorlátozásoknak. Emellett a telepesek, illetve a felvidékiek erős fluktuációja 

következtében megüresedő ingatlanokat, felszabaduló telephelyeket is felhasználták a 

végéhez közelítő földreform és telepítési akció céljaira.  

A folyamatosan érkező – fentebb ismertetett – egyéni kérelmek elbírálása mellett, 

illetve azok alapján, az illetékes szervek csoportosan is döntöttek a házcserék és juttatások 

kérdésében. Így például 1948. augusztus 29-én Nagynyárádon tartott tárgyaláson – amelyen 

jelen volt az UFOSZ megyei titkára és helyi elnöke, a FÉKOSZ helyi elnöke, a községi bíró 

és a helyi Nemzeti Bizottság vezetője – 21 esetben hoztak döntést. Az eljárás során 5, már 

régebb óta a községben tartózkodó telepes és 7 erdélyi betelepült részesült újabb 

házjuttatásban, illetve házcserében, továbbá 9 felvidéki család kapott lakóházat. A 

házcserékhez és juttatásokhoz 2-2 esetben használták fel üresen álló, illetve elköltöző 

telepesek által leadott házakat, 17 esetben viszont a vagyonkorlátozás és vagyonelkobzás alá 

eső őslakos németek ingatlanjait.2168  

1948. október 4-én a Megyei Földhivatal (MFH) 45, vagyonkorlátozás alá eső őslakos 

német családtól összesen 9 lovat, 4 csikót, 34 tehenet, 7 ökröt és 42 növendék borjút kobzott 

el.2169 Ugyanezen a napon sor került az elkobzott állatok egy részének, valamint a szintén a 

magyar állam tulajdonába került egyéb gazdasági felszerelések juttatására 13 helybéli újgazda 
                                                 
2167 Az erdélyi családok augusztusban és októberben benyújtott kérelmét lásd BML XXIV.201. BMFH iratai. 
199/1949/3. 
2168 A jegyzőkönyvet lásd BML XXIV.201. BMFH iratai. 199/2. d. 
2169 BML XXIV.35. Népgondozó Hivatal Baranya Megyei Telepfelügyelőinek (a továbbiakban: NH BMTF) 
iratai. 15. d. A Nagynyárádi Telepfelügyelőség iratai. 43.248/1948. A jegyzőkönyvet lásd még BML XXIV.201. 
BMFH iratai. 199/1949/3. 
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(az erdélyiek is ebbe a kategóriába tartoztak) és 7 felvidéki áttelepített részére.2170 Az 

elkobzott állatok megmaradt részét 1948. december 7-én az MFH szintén a nagynyárádi 

telepes újgazdáknak, valamint felvidéki áttelepítetteknek juttatatta.2171 1948 decemberében 

sor került még további állatelkobzásokra, illetve juttatásokra is.2172  

Az MFH 1948. december 11-én 61 nagynyárádi őslakos német (család vagy személy) 

esetében mondta ki vagyonkorlátozó határozatot.2173 Ennek következtében az érintettek által 

korábban birtokolt földmennyiséget jelentősen lecsökkentették, és a maximálisan 

meghagyható 10 kat. holdnál általában kevesebbet hagytak meg a tulajdonukban. A 

vagyonkorlátozottak többségénél, 46 esetben, kimondták a kezükön lévő lakóházak 

elkobzását – bizonyos esetekben csereingatlan megjelölésével, ami gyakorlatilag egy kisebb 

és sokszor leromlott állapotban lévő házba történő kényszer-áttelepítést jelentett –, vagy a 

tulajdoni hányad felére-harmadára történő csökkentését is.2174  

Az 1948 utolsó hónapjaiban végrehajtott vagyonkorlátozásokat, a falun belüli 

kimozdításokat és áttelepítéseket az is motiválta, hogy októberben – a csehszlovák–magyar 

lakosságcsere utolsó fázisában2175 – még egy nagyobb felvidéki magyar csoportot telepítettek 

be Nagynyárádra. A csehszlovákiai Nádszeg, Királyrév, Fél és Vágfarkasd falvakból távozni 

kényszerült 25 magyar család betelepítése 1948. október 18-án vette kezdetét.2176 1948. 

október 30-án az MFH végül 28 felvidéki családot részesített juttatásban, illetve helyezett 

birtokba Nagynyárádon.2177 A frissen érkezett felvidékiek2178 – akiknek a viszonya kezdetben 

                                                 
2170 BML XXIV.35. NH BMTF iratai. 15. d. A Nagynyárádi Telepfelügyelőség iratai. 43.247/1948. 
2171 Uo.  
2172 Így például 1948. december 17-én a Csehszlovákiából áttelepített Katona Istvánnak juttattak 1 db borjút 
(üszőt), amely előzőleg annak a Máger Bálintnak a tulajdonát képezte, akitől 1948. október 4-én már elkoboztak 
1 lovat, 1 tehenet és 1 csikót. BML XXIV.35. NH BMTF iratai. 15. d. A Nagynyárádi Telepfelügyelőség iratai. 
48.942/1948. 
2173 BML XXIV.201. BMFH iratai. 199/1949/3. 51.247/1948. 
2174 „Minden kitelepítés alá nem esett őslakos – német – lakás, vagyon és birtok csonkítás alá került és 10 
holdnál nagyobb területet egy őslakó sem tarthatott meg, hacsak nem volt az 1941. évi népszámlálási íven 
magyar anyanyelvűnek és magyar nemzetiségűnek bejegyezve” – írta a falu plébánosa. HP Nagynyárád. 
2175 László 2005. 101. és 123. 
2176 A Betelepítő Csoport jelentése, 1948. október 21. BML XXIV.201. BMFH iratai. 199/2. d. 
2177 Uo. 44.224/1948. A 25 frissen Magyarországra érkezett mellett 3 olyan felvidéki család is volt, amelyek már 
1947 májusa óta Baranyában tartózkodtak és most családegyesítés keretében kerültek Nagynyárádra. Így települt 
a községbe a csehszlovákiai Kisórvárról eredetileg Kátolyra telepített Rózsa Kálmán – aki már márciusban 
kérelmezte az áttelepülését –, valamint a szintén kisóvári id. és ifj. Dálnoki Gyula. Id. Dálnoki, akit eredetileg 
Marázára telepítettek, 1948 decemberében szállítatta át ingóságait Nagynyárádra. BML XXIV.2. MÁK PK 
iratai. 2. d. 
2178 A község legújabb lakói birtokba helyezésüket követően kérvényeztek még egyéb juttatásokat is. Sárkány 
István és László, Szépe Lőrinc és Gombos Dénes 1948. december 25-én fejenként 50 mázsa tavaszi szalma 
juttatását kérték. Az MFH kérésüknek azért nem adott helyet, mert „felsőbb utasításra juttatás szünetel”. BML 
XXIV.201. BMFH iratai. 199/1949/1. A nádszegi Erdélyi Ferenc 1948. október 29-én 1 lovat (a kérést az MFH 
előjegyezte), november 18-én a ló mellé kocsit, ekét és lószerszámot (e kérését is regisztrálták) igényelt. 1948. 
november 22-én újra megismételte a fenti kérést, azzal a kiegészítéssel, hogy konkrétan a Máger Bálinttól 
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nem volt felhőtlen a már régebb óta itt lakó csehszlovákiai magyar családokkal2179 – 

elhelyezésére természetesen a vagyonkorlátozás és vagyonelkobzás következtében 

kimozdított németek ingatlanjaiban került sor. „Ezen kilakoltatott őslakók más őslakó házába 

lettek áttelepítve 1948. november és december havában” – írta a falu plébánosa, Faludi 

Ádám.2180  

„1948-ban jött a vagyonkorlátozás. A házakat elkobozták, oda felvidéki betelepülteket 

tettek be, őket [a kilakoltatott németeket – G. G.] pedig egy kisebb házban helyezték el vagy 

kaptak egy pincét. Olyan családok is voltak, akik Monyoródon kaptak házat, de nem mentek 

oda, hanem inkább egy pincében húzták meg magukat” – ábrázolta a vagyonkorlátozások, 

kilakoltatások és a községen belüli áttelepítések hatásait a kortárs Weisz Antal.2181 Az 

áttelepítés – bár nem volt hasonlítható az elűzetés traumatikus élményéhez – is fájdalmas 

emlékként íródott be az azt átélők emlékezetébe, hiszen mégiscsak a családi ház és az addig 

birtokolt ingóságok egy részének elveszítéséről volt szó.2182 

1948 folyamán tehát Nagynyárádon is folyamatos volt még a népesség mozgása. A 

németséget érintő migrációs folyamatok – kilakoltatás, áttelepítés, összeköltöztetés, illetve az 

1947-ben elűzöttek folyamatos visszaszivárgása – mellett a felvidékiek újabb csoportjának 

érkezése, illetve több telepes és csehszlovákiak magyar család elköltözése voltak azok a 

meghatározó jelenségek, amelyek a jelentős hatással voltak a falu etnikai, népességi és 

birtokviszonyaira.  

1949 során – legalábbis az előző évek migrációs folyamataihoz hasonló dimenziókban 

– azonban már egyáltalán nem, vagy csak igen kivételes, egyéni esetekben került sor a 

korábbi évek gyakorlatához hasonlítható intézkedésekre (például indokolt házcserék, 

rendkívüli pótjuttatások stb. esetében). A következő esztendőkben a faluba került telepesek, 

felvidékiek és a településen maradt, illetve az oda visszatért német őslakosok számára az 
                                                                                                                                                         
elkobzott lóra, kocsira, ekére és lószerszámra tartana igényt (az MFH előjegyezte ezt a kérést is). BML 
XXIV.201. BMFH iratai. 199/1949/3. 
2179 Féth Péter visszaemlékezése. 
2180 „Egyúttal házból kilakoltatásra is lettek ítélve olyan őslakók, akiknek háza megfelelt az 1948. október 
havában Csehszlovákiából újonnan ide telepített és Nagynyárádra irányított felvidéki (Nádszeg, Fél, stb. (…)) 
magyar családoknak, szám szerint 25.” HP Nagynyárád. Kiemelés az eredeti dokumentum szerint. 
2181 „Kisnyárádra és Monyoródra is akartak családokat telepíteni, de ők inkább maradtak és úgy oldották meg, 
hogy helyet csináltak részükre egy másik családnál” – ecseteli a nagynyárádi németek szülőfalujukhoz való 
ragaszkodásának e formában is jelentkező megnyilvánulását Féth Péter. 
2182 „1947-ben nem lettünk kitelepítve. Össze voltunk csomagolva. Az összes holmink, amit úgy gondoltuk, hogy 
viszünk, össze volt pakolva, de akkor jött egy rendőr és azt mondta, hogy nem vagyunk rajta a listán, nem kell 
elmennünk. Akkor még otthon maradhattunk. 1948-ban jött az áttelepítés. Aki még bent volt a házában azt 
áttelepítették egy másik házba, ami őnekik [értsd: a községbe érkező telepeseknek, felvidékieknek – G. G.] nem 
tetszett. Mi is egy öreg házba lettünk telepítve. Két család került össze, úgyhogy alig tudtunk mozogni. A 
jószágaink a második szomszédban voltak, mert őket nem tudtuk áthozni. Két szomszédon keresztül jártunk át 
naponta etetni, fejni. 1964 tavaszán vettük meg azt a házat, amiben most is lakunk, amikor a telepesek 
elköltöztek Mohácsra” – mondta az át-, illetve az összetelepítést megélni kényszerült Máger Bálintné. 
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együttélés új formáinak és szabályainak kialakítása, egy új faluközösségnek az alapoktól való 

felépítése jelentette a legnagyobb kihívást. Természetesen ez a folyamat sem zajlott 

konfliktus- és zökkenőmentesen. 
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6.   Összegzés 
 

Miként disszertációnkban már idéztük Tóth Ágnes értékelését, a magyarországi németek 

elűzetésének végrehajtása valójában minden egyes településen „másként és másként” zajlott 

le.2183 A neves történész ezen állítása mögött meghúzódó tartalom részletes vizsgálata képezte 

doktori disszertációnk kiindulási pontját és legitimációs alapját. Munkákban elsősorban a 

hazai németség deklasszálódásához, diszkriminációjához és elűzetéséhez kapcsolódó 

folyamatokban megmutatkozó lokális különbségek, a megvalósulásukban-megvalósításukban 

tetten érhető helyi sajátosságok mibenlétének és okainak feltárására, bemutatására és 

elemzésére törekedtünk.  

A dolgozatunkban két-két helység 1944 és 1948 közötti történetének alapos és beható 

tanulmányozását követően kijelenthető, hogy a magyarországi németséget a második 

világháborút követő években érintő elűzetés és az azzal összefüggésben álló folyamatok a 

számos hasonlóság mellett, több jelentős, olykor az egész folyamatrendszer lényegi 

sajátosságait is meghatározó különbségeket mutattak. Összességében megállapítható, hogy a 

hazai németség elűzetése, illetve az azzal összefüggésben álló folyamatok az alapkonstelláció 

azonos volta ellenére nem egységes séma szerint zajlottak le, hanem számos tényező és helyi 

sajátosság által befolyásolva, mind regionálisan, mind az egyes települések szintjén igen 

változatos és színes képet mutattak. E hasonlóságok és különbségek az alábbiak szerint 

foglalhatók és vethetők össze. 

A hazai németség kényszermigrációjának nyitányát az 1944 végén a birodalmi német 

szervek által szervezett front előli evakuálási akció jelentette. A Volksdeutsche Mittelstelle 

(VoMi) által koordinált művelet végrehajtására a vizsgált települések közül földrajzi okokból 

kifolyólag nemcsak más időpontban, hanem alapvetően eltérő feltételek mellett került sor, s 

ennek következtében eredményei sem mutattak egységes képet. Legelőször a legkeletibb 

fekvésű, szinte kizárólag németek lakta Nagynyárádon került rá sor a front átvonulása előtti 

hetekben, 1944. november közepén. A községből csupán a kevés számú exponáltan 

volksbundista távozott, hiszen a Volksbund der Deutschen in Ungarn (VDU) rendkívül 

alacsony támogatottságú szervezettel rendelkezett a faluban. Ennek oka abban rejlett, hogy 

Nagynyárád karizmatikus, köztiszteletnek örvendő vezető személyisége, a római katolikus 

plébános határozottan Volksbund–ellenes irányvonalat képviselt, és eredményesen vette fel a 

küzdelmet a VDU által jelentett konkurenciával szemben. A komoly tekintéllyel rendelkező 

                                                 
2183 Tóth Á. 1993. 121. 
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plébános a világháború évei alatt meg tudta őrizni a befolyását híveinek túlnyomó többsége 

felett, akik körében – éppen az ő, illetve a kántortanító tevékenysége miatt – amúgy sem 

fejlődött ki (erős) „népi német” öntudat. A falu szellemi vezetése a hagyományos fórumokat 

(templom, iskola, olvasókör) a Volksbund-ellenes küzdelem színtereivé változtatta, 

amelyekkel szemben a VDU Nagynyárádon nem volt képes hasonlóan hatékony és meggyőző 

konkurens struktúrákat kiépíteni. A hagyományosan keresztény-konzervatív értékrendű, 

mélyen vallásos, patrióta érzelmű, jómódú, 25 holdas nagynyárádi parasztgazdák többsége 

számára a Volksbund nem bizonyult vonzó alternatívának. Az ő „hazafias” álláspontjuknak 

volt betudható, hogy a nekik dolgozó, tőlük anyagi függésben lévő zsellérek és napszámosok 

döntő többsége is távol tartotta magát a VDU-tól. 

Bonyhádon a nagyközség német lakossága 1944 késő őszén a VDU és a VoMi által 

forszírozott tervszerű kiürítési parancsnak történő engedelmesség, illetve a helyi értelmiség 

maradásra bíró szólamai között vergődött. Végül november végén, a Vörös Hadsereg 

egységeinek megérkezése előtti utolsó napokban Bonyhádon is végrehajtatott a kiürítési 

akció. A parancsnak engedelmeskedők valamennyien a VDU aktív tagjai voltak, akik vagy az 

erőteljes propaganda hatására, vagy helyzetüket és várható jövőjüket reálisan felmérve 

döntöttek a Bonyhádról való távozás mellett. A távozók döntő többsége a későbbiekben már 

nem tért vissza eredeti lakóhelyére.  

Bár a VoMi nyomására az ekkor már Sopronban tartózkodó VDU vezetősége 1945. 

január 11-én kiadta Nyugat-Dunántúl „népi németjei” számára az evakuálásra vonatkozó 

parancsot, ennek a vizsgált településeken jellemzően csak a front megérkezése előtti utolsó 

pillanatban, 1945. március végén engedelmeskedett az érintetteknek egy töredéke. A 

Magyarországon való maradásnak számos racionális és irracionális oka volt. Felfedezhető 

volt közöttük a szülőföldhöz, a birtokhoz, a gazdasághoz és a családi házhoz való 

ragaszkodás, az ismeretlentől való félelem, továbbá a birodalmi német öntudat, illetve a 

nemzetiszocialista világnézetből fakadó vak engedelmesség hiánya. Emellett a nyugat-

magyarországi németekre rendkívül demoralizálóan hatott az evakuált erdélyi szászok és 

bácskai svábok viharvert szekérkaravánjainak látványa. A „barbár szovjet katonákról” szóló 

rémhírek hatására végül Sopronban is több család engedelmeskedett kiürítési parancsnak. 

Hasonló okok miatt 1945. március végén Balfról is távozott néhány család a visszavonuló 

birodalmi német csapatokkal. Ők azonban 1945 nyarán visszaszivárogtak a faluba, viszont a 

hátrahagyott lakóházaikba nem tudtak visszaköltözni, mert azokat az időközben már 

elfoglalták a földreform keretében Balfra irányított magyar telepes családok.  
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A két dél-dunántúli település német lakosságát nagyban érintette a Szovjetunió által 

1944/45 telén végrehajtott, „malenkij robotnak” is nevezett kényszermigráció, vagyis a 

munkaképes lakosság tömeges deportálása–elhurcolása a kommunista nagyhatalom 

kényszermunka-táboraiba. Nagynyárádon és Bonyhádon az 1944. december végén közzétett 

katonai parancs értelmében számos férfit és nőt mozgósítottak, akiket gyalogmenetben a 

Baján felállított központi gyűjtőtáborba irányítottak. A viszonylag laza őrizetnek 

köszönhetően meglehetősen magas volt a szökések száma. 1945 januárjában azonban így is 

számos bonyhádi és nagynyárádi német származású személyt szállítottak ki 

kényszermunkásként a Szovjetunióba, akik közül jó néhányan az ottani lágerek 

valamelyikében veszítették életüket. A végrehajtott akcióra mindkét településen jellemző volt, 

hogy a német származású deportáltaknak csupán töredéke állt korábban valamiféle 

kapcsolatban a Volksbunddal, többen viszont a Hűségmozgalom tagjaiként a háború éveiben 

mindvégig „hazafias” magatartást tanúsítottak. Ez pedig kétségtelenül azt vetítette előre, hogy 

a jövőben nem feltétlenül a múltbeli politikai magatartás, hanem pusztán a német 

kisebbséghez való tartozás ténye jelenti majd a különböző restrikciós intézkedések alapját. 

Mivel a Szovjetunió „malenkij robot”-nak is nevezett akciója 1945 első hónapjaiban lezajlott, 

Balfot és Sopront viszont csak 1945. március legvégén érte el a front, ezért ez a 

kényszermigrációs jelenség a két nyugat-dunántúli település német lakosságát nem érintette. 

Az internálás intézménye 1945 és 1948 között bevett gyakorlatnak számított 

Magyarországon, többek között a magyarországi németeket érintő eljárásokban is. Az 

internáló- és munkatáborokat az ország különböző pontjain 1945 februárjától–márciusától 

kezdték létrehozni. 1945 kora tavaszától valamennyi vizsgált településen sor került 

internálásokra, amelyek zömmel egykori Volksbund vezetőket és tagokat, volt (többnyire 

kényszersorozott) Waffen–SS katonákat, de olykor teljesen ártatlan német származásúakat is 

érintettek. Nagynyárádról jellemzően a Mohácson, illetve Pécsett, Bonyhádról főleg a Tolnán 

és Szekszárdon, Balfról és Sopronból a Sopronban felállított internálótáborban tartottak fogva 

embereket hosszabb-rövidebb ideig. A gyakorlat azt mutatta, hogy hatalom képviselői a 

német lakossággal szemben meglehetősen szabadon értelmezték, s ennek megfelelően sokszor 

differenciálatlanul és kollektív alapon alkalmazták a rendőrhatósági felügyelet alá helyezés 

intézményét. 

Az 1945 tavaszán, illetve nyarán országos szinten megindított, változó intenzitással és 

csúcspontokkal ugyan, de egészen 1947/48-ig zajló németellenes sajtóhadjárat, „svábellenes” 

uszító kampány, mind a Baranya, mind a Sopron, mind a Tolna megyei lapokban tetten érhető 

volt. Ezen általában erős nacionalista retorikával megírt, durván általánosító, sokszor erős 
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csúsztatásokat tartalmazó, a kollektív büntetés és felelősségre vonás talaján álló cikkek a 

németellenes közhangulat fenntartását, valamint a jogfosztó intézkedések és a retorziók 

legitimációs alapját voltak hivatottak biztosítani a közvélemény előtt. Kezdetben jellemzően 

valamennyi megyei sajtóorgánum igen kemény hangnemet ütött meg a német kisebbséggel 

szemben. A későbbiekben azonban – pártállástól függően – néhány helyi újság (az országos 

pártvezetés álláspontjának módosulása következtében jellemzően a kisgazda és a 

szociáldemokrata lapok) mérsékelte, revideálta korábbi keményvonalas álláspontját, és 

differenciáltabb, humánusabb, objektív és egyéni eljárást, esetleg mentesítést követelt a hazai 

németség egésze, vagy bizonyos csoportjai számára. A kommunista pártorgánumok azonban 

mindvégig keményvonalas álláspontot képviseltek a magyarországi németséggel szemben. 

Ezek közül is kiemelkedett az MKP Sopron megyei lapja, amely a térség speciális földrajzi 

helyzete miatt – a front és az egyéb intézkedések elől külföldre menekült, illetve az 

elűzetésből visszatért németek gyakran Sopron környékén lépték át a határt – rendszeresen 

közölt pánik- és gyűlöletkeltő hangvételű, a németeket kriminalizáló írásokat. 

Az 1945–1948 közötti időszakban döntően befolyásolták az egyes intézkedések 

fogadtatását és a velük kapcsolatos lépéseket a politikai szempontok, a helyi vezetés pártok 

szerinti összetétele. E tekintetben maghatározó körülményt jelentett a települések nagysága, 

státusa. A két nagy településen, Sopronban és Bonyhádon a politikai viszonyok sokkal 

strukturáltabbak, a közélet pedig sokkal inkább átpolitizált volt, mint a két kisebb helységben. 

A kormánykoalíció pártjai (FKGP, MKP, SZDP, NPP) a városban, illetve a nagyközségben 

jóval következetesebben és hatékonyabban érvényesítették az országos pártvezetés által előírt 

irányvonalat. Bonyhádon és Sopronban a front átvonulását követő hetekben, 1944 

decemberében – 1945 januárjában, illetve 1945 májusában alakultak meg a koalíciós pártok 

helyi szervezetei. A változó személyi összetétellel működő helyi Nemzeti Bizottságok (NB) – 

amelyek a korszakban a fontos politikai irányító- és ellenőrző szerveként funkcionáltak –, 

valamint a pártközi értekezletek az elkövetkező években éles politikai csatározások 

színhelyeivé váltak, többek között a helyi németséget érintő kérdések (földreform, telepítések 

stb.) miatt. Ezekkel kapcsolatban a soproni és a bonyhádi pártszervezetek álláspontja 

nagyjából megegyezett az országos központok által képviselt irányvonallal.  

Mindkét helységre jellemző volt, hogy a kulcspozíciókat (például a rendőrség 

vezetése) helyben (is) megszerző MKP a tényleges politikai támogatottságát jóval meghaladó 

– a telepítési akció és a földreform megindulásával folyamatosan bővülő – érdekérvényesítési 

potenciállal rendelkezett. A Magyar Kommunista Párt – a magyarországi németség 

megítélése, a földbirtokreform és a telepítések kérdésében hasonló nézeteket valló NPP-vel 
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karöltve – eszközökben nem válogatva vitte véghez a helyi német származású lakosság 

rovására a saját maga számára mind szélesebb legitimációt és támogatást biztosító gazdasági 

és szociális intézkedéseket. Ezzel szemben a bonyhádi és a soproni szociáldemokraták, illetve 

a kisgazdák tevékenységére az volt a jellemző, hogy – jóval kevesebb, mint több sikerrel – 

igyekeztek megvédeni német származású tagságukat–bázisukat, az őket érő támadásokkal, 

igazságtalanságokkal, meghurcoltatásokkal szemben. 

Külön kiemelendő a – Sopronban csupán marginális szerepet játszó – NPP sajátságos 

metamorfózisa Bonyhádon. A Nemzeti Parasztpárt alapszervezetét a dél-dunántúli 

nagyközségben eredetileg német származású gazdák hozták létre, a tagság azonban – teljes 

joggal és érthető módon – megrettent az NPP országos vezetősége által nyilvánosságra hozott, 

radikális gazdasági és társadalmi átalakulást hirdető programtól, illetve a Parasztpárt 

prominensei által képviselt nacionalista és kifejezetten németellenes retorikától. Mivel ezzel a 

bonyhádi tagság képtelen volt azonosulni, 1945. március végén bejelentették a helyi 

pártszervezet feloszlatását. Az NPP bonyhádi szervezete 1945 júniusában alakult meg újra az 

időközben idetelepített bukovinai székelyekből, hogy immáron a „székelyek pártjaként” 

ellássa azok érdekképviseletét. 

A két központi funkciókat betöltő településsel, Sopronnal és Bonyháddal szemben a 

két falu, Balf és Nagynyárád viszonylag jól átlátható mikrotársadalmában – bár a pártpolitika 

ezekben is kétségtelenül jelen volt – erőteljesebben érvényesült a közösséget átszövő rokoni–

baráti kapcsolatok hálózata, és a „politika” sokkal inkább volt személyekhez, mint pártokhoz 

kötött. 1945 tavaszára mindkét helységben megalakultak a koalíciós pártok helyi szervezetei, 

ám ezek a kezdeti időszakban – amikor még a faluközösség tradicionális struktúrái határozták 

meg a helyi viszonyokat – nem játszottak különösebb szerepet. Eleinte mindkét községben a 

birtokos német gazdák érdekképviseletét felvállaló FKGP volt a legtámogatottabb és a 

legnagyobb bázissal rendelkező politikai erő, amelytől messze elmaradt a paraszti közegben 

idegennek ható munkáspártok, az SZDP és az MKP, illetve a radikális, nacionalista és 

németellenes programmal fellépő Nemzeti Parasztpárt támogatottsága. Noha az utóbbiak is 

alapítottak helyi szervezeteket, ezek a magyar telepesek megérkezése előtt alig rendelkeztek 

bázissal. 

Az 1945 és 1948 között lezajlott radikális társadalmi és gazdasági változások azonban 

valamennyi településen jelentős politikai következményekkel jártak. A magyar földigénylők 

betelepítése következtében a politikai erőviszonyok is gyökeresen megváltoztak. A 

gazdálkodó paraszti életmódot folytató német őslakosság körében legnépszerűbbnek számító 

FKGP-vel, illetve a – elsősorban a két nagy településen élő – német iparosok és munkások 
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által preferált SZDP-vel szemben, a betelepítettek szinte kivétel nélkül a Magyar Kommunista 

Párt, illetve kisebb mértékben az NPP sorait erősítették. Az események dinamikáját és 

menetét mindinkább meghatározó MKP nem csak a földreformot és a telepítéseket végrehajtó 

szerveken, illetve a karhatalmon keresztül, hanem közvetlenül is kiállt a telepesek mellett, és 

minden szinten és formában támogatta, védte és segítette őket. Bonyhádon és Balfon komoly 

küzdelmet vívott egymással az újgazdák feletti befolyás megszerzéséért az MKP és az NPP. 

Bonyhádon ráadásul a Parasztpárt – mint láttuk – „etnikai alapon” működött, hisz lényegében 

az a bukovinai székelyek érdekeinek védelmét és politikai képviseletét látta el. Az országos 

trendeknek megfelelően hosszabb távon természetesen itt is csak az MKP lehetett sikeres, és 

tett szert mind nagyobb befolyásra az újgazdák körében.  

A fokozatosan marginalizálódó FKGP és SZDP a betelepülőkkel szemben inkább a 

német őslakosság érdekeinek védelmére tettek kísérletet. Az SZDP elvi alapon utasította el 

kollektív bűnösség és felelősségre vonás elvének alkalmazását, míg az FKGP a párt helyi 

bázisának derékhadát jelentő keresztény–konzervatív értékorientációjú német gazdák által 

képviselt magas színvonalú mezőgazdasági termelési kultúrát féltette – teljes joggal – a 

gazdasági racionalitásokat a politikai érdekeknek alárendelő telepítési akciótól. A gyakran a 

kormánykoalíción belüli frontvonalakat leképező helyi pártkonfliktusok leginkább a belső 

telepítések körüli anomáliák (ide tartozott a telepes-felülvizsgálatok politikailag kényes 

kérdése is), a nemzethűségi vizsgálatok és az elűzetések alkalmával (például a mentesítés 

problematikája kapcsán) éleződtek ki. 

Paradox módon az MKP is „nyitni kívánt” a németség felé. A párt németellenes 

retorikájának erősen ellentmondó politikai gyakorlat volt az, hogy a Kommunista Párt 

mentesített bizonyos elűzetésre szánt német személyeket. Ez a jelenség különösen Sopronban 

és Bonyhádon volt elterjedt, ahol a brennbergi, illetve az észak-mecseki szénbányákban 

munkát vállalók – korábbi politikai magatartásuktól teljesen függetlenül, tehát volt VDU-

tagok és Waffen–SS-katonák is – az MKP kegyéből mentesülhettek az áttelepítési 

kötelezettség alól. Ez a politika nem volt eredménytelen, és az MKP többszörösen is profitált 

ezen akcióból. A párt egyszerre tüntethette fel magát az itthon maradni és dolgozni akaró 

„svábok” megmentője szerepében, ami által növelte támogatottságát a hazai németség 

körében. Másrészt meggyorsította a legfőképpen általa szorgalmazott radikális társadalmi 

átalakulást–mobilizációt, és a birtokos parasztság rovására erősítette a „munkásosztályt”. 

Harmadrészt miután az MKP egyik fő célját, a németség gazdasági erejének megtörését, 

illetve a német kisebbség kezén lévő vagyon újraelosztását elérte, kialakulhatott a 

döntéshozókban azon felismerés, hogy érdemes a megmaradt – teljes megfélemlítettségben és 
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jogfosztottságban élő – németek munkaerejében és hagyományos szorgalmában rejlő 

potenciált kiaknázni, és azt az ország újjáépítésének szolgálatába állítani. Ezáltal sikerült neki 

egy stratégiailag fontos nemzetgazdasági ágazat, jelesül a bányászat munkaerő-ellátását 

hosszú távon is biztosítani – hiszen a földreform során (éppen az MKP jóvoltából) bányászok 

is igényelhettek földet, így munkaerőhiány mutatkozott az ágazatban –, ami igen fontos 

fegyvertény volt a „széncsaták” korában. Mindezek miatt egyre több német származású 

személy lépett be a Kommunista Pártba, amelynek racionális magyarázata abban rejlett, hogy 

sokan egyedül az MKP-tagságban látták mentesítésük, illetve a lakóhelyükön, esetleg saját 

ingatlanukban való megmaradásuk zálogát. 

A pártviszonyokkal részben összefüggő, általánosan levonható tapasztalat volt 

továbbá, hogy az 1946-tól valamennyi vizsgált településen tömeges mérteket öltő 

(kényszer)migráció az egyes helységek felekezeti viszonyaira is alapvető jelentőségű hatással 

volt. Világos, hogy a Kommunista Párt sikerességéhez, megerősödéséhez jelentős mértékben 

hozzájárult az alapvetően keresztény-konzervatív politikai orientációval rendelkező német 

őslakosság elűzetése is. Azonban a mélyen vallásos, hitét rendszeresen gyakorló, az egyház, 

illetve az egyházi intézmények fenntartásához anyagilag is jelentős mértékben hozzájáruló 

németség elűzésével a hatalom megszerzésére törekvő MKP két legyet ütött egy csapásra. A 

német őslakosság eltávolításával nemcsak az előzöttektől elkobzott vagyon és földbirtok 

újraelosztásában rejlő jelentős potenciált használhatta ki, hanem a német származású hívők 

tömeges elűzésével nagy befolyással rendelkező politikai ellenfeleire, az egyházakra is 

jelentős csapást mért. Az elűzött németek helyét elfoglaló magyar telepesek általában 

idegenül, bizalmatlanul tekintettek – amennyiben nem telepítették ki őket híveikkel együtt – a 

németül (is) prédikáló papokra és lelkészekre. Emellett az újgazdák, mint az MKP (és részben 

az NPP) protezsáltjai és potenciális szavazói, alapvetően másképp (jórészt közömbösen, 

illetve ellenségesen) viszonyultak az egyházhoz és a vallásossághoz, bár 

antiklerikalizmusuknak sokszor nem csak ideológiai, hanem anyagi okai (szerény pénzügyi 

lehetőségeik miatt nem fizettek egyházadót) is voltak. 

1945-ben a hazai németséget egzisztenciálisan a legérzékenyebben a márciusban 

meginduló földreform és az azzal összefüggő telepítési akció érintette. Nem volt ez másként a 

vizsgált településeken sem. A földbirtokreform helyi szintű végrehajtásáért felelős községi 

földigénylő bizottságokat (KFB) 1945 márciusában–áprilisában mind a négy helységben 

létrehozták. Ezek azonban csak helyi – Nagynyárádon és Balfon kizárólag őslakos német – 

igénylőkből álltak, akik jobbára a korábban elmenekült volksbundisták földjeit osztották ki a 

viszonylag csekély számú – ugyancsak helybeli – igénylő között (Bonyhádon és Balfon ezen 
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kívül a helyi nagybirtokot is felosztották). Ugyanakkor a helyben élő németek rovására 

birtokelkobzásokat egyáltalán nem foganatosítottak. A magyar államhatalom azonban egy, a 

német kisebbség rovására foganatosított radikális földreform véghezvitelében volt érdekelt, 

ezért az Országos Földbirtokrendező Tanács a zömmel német származású helyiekből álló 

KFB-kat – Sopronban és Balfon Hám Tibor megyei főispán kezdeményezése alapján – 1945 

májusában feloszlatta, a földreform végrehajtását pedig telepítések útján kívánta 

megvalósítani. 

Azonban mind a Dél-, mind a Nyugat-Dunántúlon még a „hivatalos”, vagyis az állami 

szervek által végrehajtott telepítések előtt, sor került egy önhatalmúlag szervezett telepítési 

akcióra, amely Balfot és Bonyhádot közvetlenül is érintette. Az 1945 áprilisában hivatalba 

lépett Sopron megyei főispán, Hám Tibor (FKGP) – minden bizonnyal az országos 

németellenes propaganda-hadjárat hatása alá kerülve – már májusban a soproni és a Sopron 

környékén élő németek ki-, helyükre pedig „székelyek és csángók” betelepítését 

szorgalmazta. Ezért a főispán saját hatáskörében létrehozott egy ún. Telepítési Bizottságot 

(TB), amely 1945 májusa és augusztusa között a város környékén megkezdte a telepítéseket. 

A TB-t vezető telepítési biztos az akció során több, a megyén belüli községekből származó 

magyar családot telepített be Balfra. Felsőbb körök azonban csakhamar felszólították a 

főispánt a jórészt teljesen illegális és önkényes telepítés leállítására, valamint a TB 

felszámolására.  

Ezzel részben párhuzamosan zajlott Tolna megyében a Bodor György, illetve az általa 

vezetett bonyhádi székhelyű Telepítési Hivatal (TH) által végrehajtott akció, melynek során 

megtörtént a Bácskából menekült bukovinai székelyeknek a Völgységi járásban való 

letelepítése. Ez a hasonlóan illegális és önkényes akció formailag és céljaiban hasonlított a 

Hám Tibor által fémjelzett Sopron környéki telepítésekhez, azonban méreteiben, illetve a 

megvalósítás radikalizmusában és brutalitásában jóval felülmúlta azt. Bodor tevékenysége 

ellen hiába mozdult meg a helyi társadalom és a politika (az FKGP, SZDP és 

Hűségmozgalom képviselői tiltakozó írásokat, memorandumok juttattak el a 

Belügyminisztériumba és a főispánhoz), a TH vezetője kész helyzetet teremtett Bonyhád 

környékén. A Bodor által néhány hét alatt keresztülvitt „székely honfoglalás” során Bonyhád 

német lakossága – mondhatni, kivételes módon – ugyan nem került kimozdításra, azonban a 

bukovinaiak letelepítésének hatásai és következményei csakhamar Bonyhádon is 

megmutatkoztak. Ez egyrészt abban nyilvánult meg, hogy a Völgységben létrehozni kívánt 

székely autonómia magját képező Völgységi Telepesek Központi Szövetkezete (VTKSZ) a 
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járási székhelyen működött, másrészt a környéken élő bukovinaiak fokozatosan Bonyhádra is 

betelepültek.  

A földreformhoz kapcsolódó belső telepítési akció egy hosszú, 1945 első felétől 1946 

végéig elhúzódó, régiónként és telepítésenként változó, hullámzó intenzitású, közvetlen 

politikai – egyben szociál- és nemzetiségi politikával összefüggő – célokat szolgáló folyamat 

volt. A vizsgált településeken éppen ebben a folyamatban mutatkozott az egyik legnagyobb 

eltérés, holott az akció célja valamennyi helység esetében megegyezett: a német lakosság 

kezén lévő ingó és ingatlan állomány (föld, lakóház, gazdasági felszerelés, állatállomány stb.) 

minél nagyobb mértékben és arányban való elkobzása, valamint annak a betelepített magyar 

igénylők számára történő juttatása. A mindenütt komoly nacionalista hangvételű 

sajtópropagandával kísért betelepítési akciót kezdetben a Népgondozó Hivatal (NH) 

koordinálta. Ennek a Nyugat-Dunántúlon – a népcsoport tagjai kezén lévő birtokállomány 

elkobzásán túl – nem titkolt célja volt a németek totális ki-, illetve magyarok betelepítése által 

a nyelvhatár minél nyugatabbra való kitolása, a nyugati határszélen színtiszta magyar 

községek létesítése. Az NH prioritásai a Dél-Dunántúlon is hasonlóak voltak. Fő 

célkitűzésként itt is a földreform „magyar szempontból való sikeres végrehajtása”, vagyis a 

németek által lakott településekbe „magyar földnélküliek” betelepítése és földhöz juttatása, a 

tolnai és baranyai német községek etnikai homogenitásának végérvényes és 

visszafordíthatatlan megbontása szerepelt.  

A vizsgált településekre érkezett magyar etnikumú (föld)igénylők származásukat és 

betelepítésük időpontját tekintve rendkívül változatos képet mutattak. A dél-dunántúli 

helységekbe, Bonyhádra és Nagynyárádra 1945 nyarától 1946 végig folyamatosan érkeztek 

telepesek. Amíg azonban a Bonyhádra települtek, illetve telepítettek összetétele rendkívül 

heterogén volt (bukovinai székelyek, Erdély különböző vidékeiről származó elűzött 

magyarok, délvidéki menekültek, Felvidékről elűzött–elmenekült családok, Magyarország 

különböző vidékeiről származó telepesek, megyén belüli és helyi juttatottak), addig 

Nagynyárádra elsősorban a megyén belüli községekből irányítottak telepeseket. Ezek között 

azonban akadtak olyanok is, akik eredetileg nem baranyai származásúak voltak, hanem 

„szekunder telepesként” kerültek a községbe. Őket eredetileg a határon túlról, vagy az ország 

egyéb megyéiből más baranyai falvakba telepítették. 

A két nyugat-dunántúli település esetében korreláció állt fent az újgazdák 

betelepítésének ideje, valamint azok származási helye között. Bár Balfra és Sopronba 1945 

folyamán is érkeztek kisebb számban telepesek, az igazán nagyszabású, tömeges és a 

hivatalos szervek által koordinált betelepítési akcióra mindkét településen a német lakosság 
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(egy részének) elűzetését követően, 1946 késő tavaszán, illetve nyarán került sor. Ide 

elsősorban a megyén belülről, illetve a szomszédos (Győr-Moson és Vas) megyék 

községeiből érkeztek nagy számban telepesek, az ország más vidékeiről (például a 

Hajdúságból), illetve a határon túlról (leginkább Erdélyből) érkezettek aránya elenyésző volt. 

Sopronban mindemellett – a város méreteiből, társadalmi és etnikai szerkezetéből adódóan – 

magas volt a helyi juttatottak száma is. Balfon drasztikus mértékű, 90%-os volt 

népességcsere, hiszen az addig szinte homogén német falu lakosságának 95%-át elűzték. Itt 

szinte teljesen megszűnt a kontinuitás, Balfon „tabula rasa”-t teremtettek, emiatt a betelepülők 

itt nem csupán az elűzött németek ingatlanjait foglalták el, hanem a Fertő-parti község 

arculatát is gyökeresen megváltoztatták. 

Valamennyi vizsgált településre jellemző volt a rendkívül erőteljes belső migráció, az 

igen erőteljes mobilitás, a folyamatos népességmozgás–népességcsere. A betelepítettek közül 

többen nem maradtak huzamosabb ideig az adott helységben, hanem rövidebb–hosszabb 

tartózkodás után továbbálltak onnan, erősítve ezzel a településnek – ebben az időszakban 

meghatározónak bizonyult – „átjáró ház” jellegét. Ezeknek csupán egy része volt az illetékes 

telepítési hatóságok által szervezett, irányított és végrehajtott népességmozgás. Nagyon 

sokszor találkozunk spontán módon végbement, illetve önhatalmúlag véghezvitt (ezért sok 

esetben jogszerűtlen) migrációs jelenségekkel. Ezek a nagyfokú népességváltozással járó 

folyamatok (ilyenek voltak például a telepesek sokszor önkényes oda-, illetve 

visszatelepülése, a településeken belüli mozgása, vagyis a lakóházak cserélgetése, az újabb 

ingatlanokba való beköltözése, bizonyos telepesek hatósági kimozdítása stb.) gyakran a 

telepítéseket végző szervek számára is teljességgel átláthatatlanok voltak. A vizsgált korszak 

egyik lényegi és legjellemzőbb momentuma éppen a különböző jellegű, erőteljes migrációs 

folyamatokra visszavezethető állandó népességcsere, a települések lakosságának folyamatos 

cserélődése, a helyi társadalom összetételének permanens változása volt. 

Amennyire jelentős különbségek mutatkoztak az egyes településre érkező telepesek 

származási helyét és betelepítési idejét illetően, legalább akkora hasonlóság volt felfedezhető 

a földreform következtében végrehajtott telepítési akció rövid távú hatásaiban és 

következményeiben. Amíg azonban Nagynyárádon és Bonyhádon leginkább a két 

„népcsoport” (vagyis a még jórészt helyben lévő őslakos németség, illetve az előbbiben a 

különböző vidékekről származó telepesek, míg az utóbbiban főleg a bukovinai székelyek) 

kényszerű együttélése generált számtalan konfliktust, addig Sopronban és Balfon az jelentette 

a legfőbb gondot, hogy az időbeli egyezés miatt összeadódott a németség elűzetéséből, illetve 

a tömeges betelepítésből adódó – önmagában is súlyos – problémák hatása.  
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Az alapvetően más szociokulturális háttérrel rendelkező, gyökeresen eltérő 

mentalitású, más szokásokkal és hagyományokkal rendelkező, magukat „győztes pozícióban” 

érző telepesek tömeges megérkezése valósággal sokkolta a vizsgált települések német 

őslakosságát. A különböző kulturális hátterű (etnikai) csoportok együttélése természetesen 

nem alakult konfliktus- és problémamentesen, a két csoport közötti együttélés a legkevésbé 

sem volt békésnek nevezhető. A törvényileg szankcionált kényszerű ingatlancsere, vagyis a 

német származású tulajdonosok házaikból, birtokaikból történő kimozdítása és az újgazdák 

betelepítése, a rövidebb–hosszabb ideig tartó kényszerű együttélés már önmagában számos 

konfliktust generált, amelyet csak tovább tetéztek a markáns kulturális, nyelvi és 

értékrendbeli különbségek.  

A feszültség nem oldódott egyhamar, sőt, a helységekben az ellenséges, a bizalmatlan 

légkör állandósult. Napirenden voltak a feljelentések, a rágalmazások, a tettlegesség. A fő 

törésvonalak azonban nem pusztán és nem is mindig elsősorban a német őslakosság és a 

betelepült magyarok, hanem sokszor a különböző helyekről származó, eltérő mentalitású 

telepes csoportok között húzódtak. Különösen Balf példája mutatja, hogy németség nagy 

részének elűzése után ádáz küzdelmet vívtak a más helységekből érkező, egymással rivalizáló 

telepesek. Az eltérő háttérrel rendelkező újgazdák együttműködése Bonyhádon és 

Nagynyárádon sem volt minden esetben problémamentes, ahol szintén konfliktusba kerültek 

egymással az eltérő időpontban, más-más vidékről oda került telepesek, illetve telepes 

csoportok.  

A vizsgált helységekbe a földreform keretében betelepített–betelepült magyar 

(föld)igénylők zöme – kivételt képeztek a korábban is önálló gazdálkodást folytató bukovinai 

székelyek – a parasztság legalacsonyabb rétegeiből kikerült mezőgazdasági munkás, 

földműves–napszámos és uradalmi cseléd volt. A korábbi agrárproletárokat – akik 1945 előtt 

az önálló gazdálkodás terén tapasztalatokkal egyáltalán nem rendelkeztek, korábban állandó 

irányítás és ellenőrzés mellett, gyámkodó hatalom alatt és szoros patriarchális függésben 

dolgoztak – a politikailag motivált földreform tette birtokos paraszttá. Bár a Bonyhádon és 

környékén letelepített székelyek korábban is önálló paraszti életformát folytattak, a távoli 

Bukovinából származó telepesek által képviselt mezőgazdasági kultúra technikai–

technológiai értelemben alacsonyabb fejlettségi szinten mozgott, mint a kétszáz éve helyben 

élő völgységi németségé. Ismeretlen volt számukra például a belterjes mezőgazdasági 

művelés, a magas színvonalon űzött istállózó állattartás, a fejlett szőlészeti és borászati 

kultúra.  
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Ezekre a telepes újgazdákra tehát egy hosszabb tanulási folyamat várt, hogy az új 

lakóhelyükön történő gazdasági integrációjuk sikeresnek bizonyuljon. Idő kellett (volna) 

nekik, hogy „akklimatizálódjanak” és alkalmazkodjanak a helyi viszonyokhoz, hogy 

elsajátítsák a németek által lakott településekre jellemző tradicionális termelési módszereket, 

a magasabb mezőgazdasági és munkakultúrát, az önálló paraszti létre jellemző tulajdonosi 

szemléletet, az eredményes tervezés és gazdálkodás alapjait. Mindezt úgy, hogy közben a 

rendezetlen tulajdonviszonyok, a ki- és betelepítések körüli bizonytalanságok, az alacsony 

vagyonbiztonság mind lassítóan hatott az amúgy sem gyors tanulási–alkalmazkodási 

folyamatra. Ilyen előzmények után azon sem lehet csodálkozni, hogy az egykori német 

településterületeken az MKP később könnyebben végre tudta hajtani a „mezőgazdaság 

szocialista átszervezésének” a programját. 

A hiányzó gazdálkodási szakismeretekből fakadó problémák igen hamar jelentkeztek, 

ezért azokat az illetékes hatóságok a vizsgált helységekben rendszeres és önálló 

mezőgazdasági munkára felkészítő szaktanfolyamok szervezésével igyekeztek orvosolni. 

Azonban a telepítő szervek minden igyekezete ellenére rövid idő alatt bebizonyosodott, hogy 

egy néhány napos tanfolyam keretében nem lehetett átadni mindazt a mezőgazdasági 

termeléssel (a Nyugat-Dunántúlon elsősorban a magas színvonalon folytatott szőlészettel–

borászattal, a Dél-Dunántúlon pedig a fejlett földműveléssel és állattenyésztéssel) kapcsolatos 

elméleti és gyakorlati tudást, illetve tapasztalatot, amely az évszázadok óta paraszti 

gazdálkodást folytató német családokon belül generációkon keresztül, apáról-fiúra szállva 

felhalmozódott. Emellett a különböző szaktanfolyamok eredményességéhez – azok 

„gyorstalpaló” jellege mellett – már csak azért is kétség fért, mert sokszor a telepesek is 

vonakodtak elvégezni azokat. 

Bár a telepesek egy része valóban törekedett arra, hogy sok szorgalommal és 

igyekezettel maga is „gazdává” váljon, ezért megbecsülte a részére jutatott ingó és ingatlan 

vagyont, azonban akadtak közöttük szép számmal olyanok is, akiket csak a rövid távú anyagi 

haszonszerzés, a juttatott német vagyon sáskajárásszerű felélése, a szerencsevadászat 

motivált. Valamennyi vizsgált településre kerültek olyan igénylők, akik a számukra juttatott, 

németektől elkobzott birtokkal, gazdasági felszereléssel, állatállománnyal, 

élelmiszerkészlettel stb. egyáltalán nem sáfárkodtak jól, hanem haszonleső célok által 

motiválva eladták, elcserélték, eltékozolták azt.  

E jelenség ellen azért volt különösen nehéz fellépni, mert az MKP és az NPP, a 

karhatalom, valamint a földreformért és a telepítés akcióért felelős szervek egy része által 

erősen támogatott telepesek szinte korlátlanul érvényesíthették önös érdekeiket. Az igényelt 
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és juttatott, vagy illegálisan megszerzett javakkal többen üzletszerűen kereskedtek is. 

Mindennapos gyakorlat volt a zár alá vett ingatlanok vagyontárgyainak hiányos leltározása, 

amelyek így sokszor szabad adás-vétel tárgyát képezték. Az ilyen típusú fekete-

kereskedelemmel nem csupán a német tulajdonosoktól elkobzott „nemzeti vagyont” érte 

komoly károsodás, de az eljárás morálisan is igen romboló hatású volt.  

Mindezen tényezők összessége volt felelős az 1945–1948 közötti időszakban a 

valamennyi vizsgált helységben általánosan tapasztalható tetemes gazdasági károkért. A Dél- 

és a Nyugat-Dunántúlon egyaránt jellemző volt a termelés visszaesése és folytonosságának 

megszakadása, a közrend, a munkamorál és a vagyonbiztonság nagymértékű lecsökkenése, a 

termelőeszközök elhanyagolása, a terméspusztulás, a mezőgazdaság színvonalesése. 

Sopronban a szinte minden gazdasági racionalitást felülíró gyors egymásutánban végrehajtott 

elűzetés és betelepítés nyomán nemcsak a mezőgazdaságban, a híres soproni szőlő- és 

borkultúrában következett be rövid távon drasztikus színvonalesés, hanem az iparban (textil- 

és építőipar) is komoly fennakadások támadtak (munkáshiány).  

A földreform végrehajtását is befolyásolta a települések jellege. Egyrészt az által, 

hogy a lakosság foglalkozás szerinti összetétele következtében a kérdésnek nagyobb 

jelentősége volt a falvakban, mint a városokban. Másrészt annak következtében, hogy a 

nagyobb politikai polarizáltság több konfliktust eredményezett a városokban. Mindez 

leginkább a földreform helyi szintű végrehajtásában különösen fontos szerepet játszó községi 

földigénylő bizottságok (KFB) tevékenysége kapcsán jelentkezett, hiszen e tekintetben 

markáns eltérés mutatkozott a két kisebb, illetve a két nagyobb méretű település között.  

Nagynyárádon és Balfon a német őslakosokból alakult bizottságok feloszlatása után az 

időközben megérkezett magyar telepesek képviselői 1945 nyarán újjáalakították a KFB-t, 

amely felülvizsgálta a régi bizottság addigi munkáját és revízió alá vette a korábbi 

juttatásokat. Az ilyen formán újjáalakított KFB-k legfontosabb feladata a földreform 

végrehajtása során az ún. „magyar szempontok” érvényre juttatása (értsd: a német lakosság 

kezén lévő birtokok és javak minél nagyobb számban történő elkobzása és magyar 

telepeseknek való juttatása) volt. A KFB-k tevékenysége itt tehát kifejezetten németellenes 

irányt vett. Ennek során mindkét falura jellemző volt, hogy a KFB elnökeinek, illetve 

tagjainak szakmai felkészültsége – vagyis a földreformrendelet és annak végrehajtáshoz 

kapcsolódó jogszabályok pontos ismerte – bőven hagyott kívánnivalót maga után, emellett 

(vagy éppen emiatt) felelősségteljes pozíciójukkal, vélt vagy valós hatalmi helyzetükkel 

gyakran visszaéltek (nem pusztán a német őslakosság kárára). 
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Ez a folyamat Bonyhádon és Sopronban – méretükből, heterogénebb etnikai 

összetételükből és differenciáltabb társadalmi struktúrájukból kifolyólag – nem jelentkezett 

ennyire vegytisztán, ott más jellegű problémák merültek fel a KFB-kel kapcsolatban. A 

bizottság a kisebb, viszonylag átlátható falusi közösségekben még úgy, ahogy ellátta a 

feladatát, viszont a nagyobb lélekszámú, tagoltabb társadalmú, a pártpolitika által jobban 

dominált településeken szinte megbénult, de legalábbis rendkívül akadozva haladt előre e 

speciális népi szerv munkája. Bonyhádon például 1946-ra az a sajátos helyzet állt elő, hogy a 

nagyközségben két földigénylő bizottság is működött. Míg a helyi igénylőket és a régebb óta 

a községben élő juttatottakat tömörítő KFB a volt nagybirtokokkal kapcsolatos ügyeket 

intézte, addig az 1946-ban érkezett telepeseket tömörítő Telepes Földigénylő Bizottság a 

„volksbundistáktól” elkobzandó javakért volt felelős. Legalábbis elvileg, mert a számos 

összefonódás miatt a kompetenciák ilyen éles elválasztása a gyakorlatban természetesen nem 

volt keresztülvihető, ezért állandó küzdelem folyt az egymásra konkurenciaként tekintő 

bizottságok között. Sopronban 1947 februárjáig nem kevesebb, mint öt földigénylő bizottság 

működött. Ezek tevékenysége rendszerint hamar a kritikák kereszttüzébe került, ami 

többnyire a bizottság feloszlatásához és egy újabb KFB megalakításához vezetett. Mindez jól 

mutatta, hogy egy még nagyobb méretű, még tagoltabb társadalmú településen, a komplex és 

sokrétű földreform, illetve telepítési akció lebonyolítása meghaladta a kellő 

professzionalizmust nélkülöző, különböző érdekek keresztmetszetében, ezek ütköztetésének 

bonyolult rendszerében dolgozó, laikusokból álló szerv képességeit.  

Markáns eltérések mutatkoztak a 3.820/1945. M. E. sz. rendelet alapján a vizsgált 

településeken 1945 második félévében elvégzett nemzethűségi vizsgálatok végrehajtásában is. 

Az eljárás a múltbéli politikai magatartás egyéni elbírálásának a reményét csillantotta fel az 

érintettek számára. A fennmaradt vizsgálati jegyzőkönyvek bepillantást engednek az egyéni 

sorosokba, a zárt német közösségek mikrovilágába, felvillantják a Volksbund helyi 

percepcióját, hatás- és működési mechanizmusát, valamint azon bonyolult és gyakran paradox 

élethelyzeteket, amelyek az embereknek a VDU-hoz való viszonyulása és döntéseinek 

motivációi mögött húzódtak meg. A vizsgálatok leginkább arra világítottak rá, hogy nagyon 

nehéz volt éles határvonalat vonni az egyes kategóriák (VDU-vezető, -tag, -támogató, illetve 

kívülálló) között, és egységesen, objektíven megítélni a sokszor ellentmondásos 

élethelyzeteket. Számos egyén politikai magatartása, a Volksbundhoz való viszonya ugyanis 

változott a világháború évei alatt, és ilyenkor kizárólag a bizottságon múlt, hogy mit tekint 

irányadónak a vizsgálat során.  
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Elemzésünk alapján az a kép rajzolódott ki nagyon élesen, hogy az ún. 

„volksbundisták” (vezetők, tagok és támogatók) egy rendkívül heterogén csoportosulást, igen 

színes társaságot képeztek, akik sorsában leginkább csupán annyi volt közös, hogy a második 

világháború évei alatt valamilyen úton-módon kapcsolatba kerültek a magyarországi 

németség kizárólagos képviseletére jogot formáló VDU-val, esetleg valamelyik birodalmi 

német katonai, vagy egyéb alakulattal. Megtalálhatók voltak közöttük a világnézeti alapon 

meggyőződéses náci–szimpatizánsok csakúgy, mint az utilitarista megfontolásokból tagságot 

létesítetők, a szerencsétlen sorsuk jobbra fordulását a Volksbundtól várók, a céltalanul az árral 

sodródók, az akaratukon kívül megvezetettek, vagy a VDU-ba kényszerített egyének. 1945-

ban azonban mindannyian kénytelenek voltak elviselni a Volksbunddal korábban nolens 

volens vállalt sorsközösség következményeit, akár tudatos döntésük alapján, akár 

megtévesztés révén kerültek kapcsolatba a német kisebbségi egyesületnek indult, majd 

nemzetiszocialista mintára átformált népcsoport szervezettel. 

Bonyhádon az eljárást megszervező Népgondozó Hivatal képviselője úgy állította 

össze a bizottságot, hogy az minél nagyobb számban hozzon elmarasztaló ítéleteket. Másként 

fogalmazva: a lehető legnagyobb mértékű legyen az elkobozható és a telepítési akció céljaira 

felhasználható ingóságok és ingatlanok száma. Ennek érdekében működése során is 

mindvégig erős nyomás alá helyezte a vizsgálóbizottságot. A kulcskérdés a VDU vezetőinek, 

tagjainak és támogatóinak nevét tartalmazó listák mielőbbi összeállítása volt a küszöbön álló 

telepítési akció sikeres lebonyolítása érdekében. E listák függvénye volt ugyanis az 

elkobzandó ingatlanok száma és nagysága. A telepítések és a nemzethűségi vizsgálatok 

lebonyolításával megbízott NH képviselője ezért nem az objektív tények, az „igazság” 

felderítésében, hanem politikai és gazdasági célok által motivált, minél nagyobb számú 

elmarasztaló határozat meghozatalában volt érdekelt. 

A bizottság tendenciózus tevékenysége azonban kiváltotta azon erők tiltakozását, 

amelyek már Bodor György-féle akció ellen is felemelték a szavukat. Az FKGP, az SZDP 

helyi képviselői – kiegészülve a Polgári Demokrata Párt bonyhádi szervezetével és a 

Hűségmozgalom egykori vezetőivel – tiltakozásokat, memorandumokat fogalmaztak meg és 

juttattak el magas szintű fórumokhoz és szervekhez (Belügyminisztérium, Megyei 

Földbirtokrendező Tanács stb.), igazságosabb döntéshozatalt, elfogulatlan bíráskodást és 

legalább az egykori hűségmozgalmi tagok mentesítését kérve. Az illetékes hatóságok azonban 

nem foglalkoztak a jogos kifogásokkal, így az akció kudarcba fulladt. Viszont helyi szinten 

ismét leképeződtek azok a frontvonalak, amelyek a „svábkérdésben” elfoglalt álláspontok 
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kapcsán az országos politikában is kialakultak: a differenciáltabb eljárást szorgalmazó FKG és 

SZDP állt az egyik, a keményvonalas MKP és NPP a másik oldalon. 

Sopronban a nemzethűségi vizsgálatokat nem végezték el, ami több okra volt 

visszavezethető. Egyrészt a bizottság kijelölt elnöke vonakodott megkezdeni a munkát, mert 

az időközben közzétett potsdami határozatokból arra a – mint utóbb kiderült, helyes – 

következtetésre jutott, hogy a németséget kitelepítik. Majd az elnök decemberi lemondását 

követően a főispán – az időközben megjelent kitelepítési rendeletre való hivatkozással – 

vonakodott újabb személyt kinevezni a bizottság élére. Bár az NH a vizsgálatok elvégzése 

mellett kardoskodott, a soproni igazolóbizottságnak még 1946 februárjában sem volt 

kinevezett elnöke, igaz ekkor már nem is volt igazán szükség rá, hiszen néhány héttel később 

megkezdődött az elűzetés előkészítése. Emellett a bizottság munkáját számos technikai 

akadály is nehezítette: nem állt rendelkezésre megfelelő tárgyaló helyiség, írógép és gépíró, a 

bizottság tagjai nem kapták meg a nekik törvény szerint járó napidíjat, ezenkívül több ezer 

főre rúgott a megvizsgálandó személyek száma, akiknek a tárgyalásra való puszta beidézése is 

számos problémába ütközött. 

Nagynyárádon a bizottság a megvizsgált személyek elsöprő többségét a „nemzethű” 

kategóriába sorolta, így ők a földreformmal és a telepítésekkel összefüggő vagyonelkobzások 

szempontjából (elvileg) védettséget élveztek. Ez a tény – vagyis a valóságot egyébként híven 

tükröző, meglepően objektív eljárás eredménye – kiváltotta az NH Kirendeltség vezetőjének a 

nemtetszését, hiszen ezáltal nagymértékben lecsökkent a németektől potenciálisan 

elkobozható – és a földreform céljaira igénybe vehető – ház- és földingatlanok száma. 

Azonban a nemzethűség-vizsgálatok eredményei, az ott kapott igazolások, az 1945 végét, 

vagyis a kitelepítési rendelet megjelenését követően még a bizottság által felmentettek részére 

sem nyújtottak semmiféle védelmet. A földreform és a telepítési akció „magyar szempontból“ 

sikeres végrehajtása érdekében megváltoztatott törvényi szabályozásból kifolyólag, a 

bizottságok állásfoglalásától teljesen függetlenül, a vizsgált települések német lakosságának 

jelentős része kollektív alapon (az 1941-es népszámlálása során bevallott német anyanyelve 

és/vagy nemzetisége miatt) – a „nemzethűként” kategorizált személyeket is beleértve – 

elűzetésre került. 

A 12.330/1945. M. E. sz. rendelet értelmében az 1946. év folyamán végrehajtott, 

valamennyi vizsgált település német lakosságát (eltérő mértékben) érintő elűzetések – a 

meglévő közös jegyek mellett – szintén jelentős regionális különbségeket, illetve helyi 

specifikumokat mutattak. A magyar hatóságok által (ekkor még) Németországnak az amerikai 

megszállási övezetébe foganatosított kitelepítés a Nyugat-Dunántúlon egyszeri, a dél-
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dunántúli településeken ellenben egy több (Nagynyárádon kettő, Bonyhádon három) éven át 

elhúzódó folyamatot, többszöri, egymástól független hullámokban végrehajtott akciót 

jelentett. Mivel ezek az 1947–48 során végrehajtott dél-dunántúli elűzetések alapvetően más 

kontextusban zajlottak le (jelesül: a felvidéki magyarok betelepítésével összefüggésben), ezért 

ezek jellemzőit alább ismertetjük. 

Az 1946-os elűzetések folyamatában földrajzi területenként, településtípusonként, 

illetve általános értelemben véve is fedezhetünk fel közös vonásokat. A magyar hatóságok 

által követett tudatos stratéga fedezhető fel abban, hogy a főváros környéki „fojtogató sváb 

gyűrű” felszámolását követően, illetve azzal részben párhuzamosan, 1946 tavaszán 

sorrendben a nyugati határszél etnikai megtisztítása következett. A kormányzat ugyanis ott 

mihamarabb „tiszta helyzetet” kívánt teremteni, hogy az Ausztria által felvetett esetleges 

határkorrekció semmiképpen se lehessen legitimálható az etnikai elvre való hivatkozással. Így 

a magyar államhatalom a „nyugati végeken” egy minél nagyobb volumenű, totalitásra törekvő 

kitelepítésben volt érdekelt, ezért az elűzetés végrehajtása Balfon és Sopronban is ebben a 

szellemben ment végbe.  

A két nagy településen, Bonyhádon és Sopronban – azok méreteiből, illetve a 

kitelepítendő német lakosság nagy számából kifolyólag – komoly logisztikai előmunkálatok 

és technikai előkészítés előzte meg az elűzetés végrehajtását. Itt az akció megkezdése előtt 

olyan fontos részkérdéseket is tisztázni kellett, mint például a Kitelepítési Oszlop és a 

karhatalom élelmezésének és elszállásolásának megszervezése, a különböző típusú, 

terjedelmes névjegyzékek összeállítása, a hatósági zárlat fenntartásának biztosítása, illetve a 

polgár- és vagyonőrség megszervezése. Sopronban a csaknem tízezer főt érintő elűzetés 

előkészítése és végrehajtása olymértékű kihívás elé állította a kitelepítési hatóságokat, hogy 

azok a város hivatalnoki apparátusa és logisztikai segítsége nélkül képtelenek lettek volna 

megbirkózni a feladattal. Ezért Sopron város önkormányzatát kivételes módon – bár a város 

vezetői demonstratívan elhatárolódva az eseményektől betegszabadságra mentek – nem 

függesztették fel a kitelepítés idejére. 

Valamennyi vizsgált településen – bár Nagynyárád ez alól a lentebb ismertetetendő 

okok miatt némileg kivételt jelentett – közös negatív vonásként jelentkezett az akció egészét 

végkísérő korrupció: a visszaélések, a törvénytelenségek, a jogszabályok lábbal tiprásának 

sorozata. Az önkényeskedések már a névjegyzékek összeállítása során megkezdődtek, azokra 

ugyanis sokan – feddhetetlen politikai előéletük ellenére – a vagyoni helyzetük miatt kerültek 

fel. De komoly szabálytalanságok mutatkoztak a mentesítések terén is. Anyagi megfontolások 

által motiválva (vagyis az illető vagyoni helyzete miatt) gyakran olyanokat is elűztek, akiket a 
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vonatkozó rendelet alapján nem lehetett volna kitelepíteni. Ugyanakkor sokszor a korábbi 

rendszerben köztudottan kompromittálódott személyek (egykori volksbundisták, Waffen–SS-

katonák) maradhattak a lakóhelyükön. Balfon, Bonyhádon és Sopronban nem alkalmazták 

például az 1946 májusában az elűzetés menetét újraszabályozó, 1946. május 10-én kelt (bár 

hivatalosan közzé nem tett) 32.920/1946. B. M. sz. rendeletet, így azok kitelepítése, akik ellen 

más „bűn”, mint az, hogy 1941-ben német anyanyelvűnek vallották magukat, nem volt 

felróható, teljes mértékben jogellenes volt.  

Komoly hiányosságok és visszaélések voltak tapasztalhatók az elűzendők vagyonának 

leltározása, illetve annak őrzése–biztosítása terén. A vizsgált településeken élénk fekete-

kereskedelem folyt a kitelepítésre szánt németek – elvileg hatósági zár alá vett – 

értéktárgyaival. Számos kívánnivalót hagyott maga után az új tulajdonos betelepítéséig az 

elűzött németek által visszahagyott ingatlanok, ingóságok, valamint az állatállomány 

őrzésének a kérdése. Sokszor tapasztalható jelenség volt, hogy olykor maguk a karhatalom 

képviselői, a kitelepítési oszlopok tagjai, illetve az ún. vagyon- és polgárőrök követték el a 

legkirívóbb törvénytelenségeket és visszaéléseket. 

Külön bekezdésben tárgyalandó az elűzetés egyik kulcsmomentuma: a kitelepítési 

kötelezettség alóli (legális vagy féllegális) mentesülés kérdése. Itt is felfedezhető volt néhány 

helyi sajátosság. Sopronban közvetlenül a vonatkozó rendelet megjelenését követően, 1946 

januárjában Házi Jenő főlevéltáros vezetésével egy komoly akció bontakozott ki azon német 

polgárok mentesítése érdekében, akik az 1941-es népszámlálás alkalmával német 

anyanyelvűnek, de magyar nemzetiségűnek vallották magukat és ellenük egyéb „terhelő adat” 

(VDU-tagság, Waffen–SS szolgálat stb.) nem volt felhozható. A kezdeményezés mögött 

felsorakozott az FKGP és az SZDP városi szervezete, a helyi evangélikus és római katolikus 

gyülekezet vezetősége, valamint hallgatólagos támogatásban részesítette a város és a 

vármegye vezetősége is. Ugyanakkor ellenezte és támadta azt a helyi MKP, NPP és a Nemzeti 

Bizottság. Az alulról szerveződő, ám az országos politika legfelsőbb szintjeire is eljutott akció 

kezdeményezői a soproni német polgárok 1921-ben tanúsított államhűségre hivatkoztak, és 

annak honorálását kérték.  

A mentesítési kísérlet végül kudarcot vallott, ami azzal volt magyarázható, hogy a 

formálisan a legnagyobb politikai erőt képviselő FKGP-nek – amelytől Házi Jenőék az 

ügyükhöz támogatást vártak és reméltek – egyre csökkent az érdekérvényesítő képessége az 

elűzetés minél nagyobb dimenzióban történő végrehajtásában érdekelt MKP-val, valamint a 

mögötte álló SZEB-bel szemben. Az akció mindenesetre szép példája volt a civil 

összefogásnak, egy évszázadok óta együtt élő közösség tagjai egymásért való kiállásának. 
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Ennek során a helyi viszonyokat és a helyi társadalmat jól ismerő, a város történelmi, 

szociális, etnikai és gazdasági sajátosságaival tisztában lévő lokálpatrióták, a helyi 

közigazgatási, egyházi, világi és szellemi elit képviselői megpróbálták a város polgárainak 

egy részét, a (nemcsak) Sopron társadalmának döntő többsége által igazságtalannak és 

embertelennek érzett kitelepítési rendelet hatálya alól kivonni. Az akció végül nem a helyi 

tényezők miatt vallott kudarcot; a soproni németek, akárcsak valamennyi magyarországi 

német sorsa, nem helyben, hanem magasabb szinten, felsőbb politikai érdekek szerint dőlt el. 

Ezekre viszont a soproni mentesítési kísérletben részt vevő személyeknek nem volt, nem 

lehetett befolyásuk. Érdekes módon Bonyhádon, ahol 1945-ben a helyi erők élesen tiltakoztak 

a Bodor György-féle telepítés, illetve a nemzethűségi vizsgálatok gyakorlata ellen, 1946-ban 

nem került sor hasonló eseményre. 

Balfon a totalitás szellemében végrehajtott elűzetést megelőző, a kitelepítési hatóságok 

által rutinszerűen és felületesen, ám annál rigorózusabban kezelt mentesítési eljárás során mit 

sem számítottak a német őslakosság tényleges „érdemei”. A falu német lakosságának egy 

része ugyanis komoly segítséget nyújtott a háború utolsó hónapjaiban a községben elszállásolt 

zsidó származású munkaszolgálatosoknak. A megpróbáltatások túlélői által a felmentés 

szándékával írt igazoló dokumentumok azonban 1946 májusában semmit sem értek, és 

hasonlóan nem volt foganatja az 1921-ben tanúsított államhűségre való hivatkozásnak sem. 

Balfon a sors furcsa fintora abban mutatkozott meg, hogy amíg a községből elűzték a 

bizonyíthatóan antifasiszta magatartást tanúsító német ajkúakat, addig a Balfra az MKP által 

protezsált telepesként visszatért egykori nyilas zsidóőröket az időközben megváltozott 

politikai helyzet ismét „nyertes pozícióba” juttatta. 

Általánosságban elmondható, hogy a mentesítés kérdésében valamennyi vizsgált 

településen kulcsszerepet játszott az MKP azáltal, hogy kivonta az áttelepítési kötelezettség 

alól a sebtében belép(tet)ett párttagokat, illetve a bányamunkára jelentkezőket (lásd fentebb). 

Ugyanakkor azt is kijelenthetjük, hogy az elűzetés vagy maradás sorskérdésének eldöntésében 

sokszor semmiféle logika, rendszer nem volt felfedezhető fel. Gyanítható – ezt a feltételezést 

a szemtanúk beszámolói is megerősítik –, hogy számos mentesítés a bizottság tagjainak 

megvesztegetésével, vagy különböző protekciók, kapcsolati tőkék érvényesítésével 

realizálódott. Ám mivel e dolgok természetükből fakadóan nem dokumentálódtak, ezért ezek 

utólagos bizonyítása levéltári iratanyagok segítségével nem volt lehetséges. 

Az 1946-os elűzetések sorából – mind a végrehajtás, mind a következmények 

tekintetében – némileg kilógott a nagynyárádi németek kitelepítése. A másik három 

településhez képest az 1946 késő őszén Nagynyárádon végrehajtott elűzetést – ha a 



 524 

szóhasználat nem lenne végtelenül cinikus és nem egy alapvetően embertelen eljárást jelölne 

– akár „minta kitelepítésnek” is lehetne tekinteni. Ennek az a magyarázata, hogy az elűzetések 

folytatásában érdekelt magyar kormány és a kitelepítettek fogadását a nyár folyamán leállító 

amerikai hatóságok 1946 augusztusában és szeptemberében olyan megállapodásokat kötöttek, 

amelyek az addigiakhoz képest jóval humánusabb jelleget kölcsönöztek az eljárásnak. Így az 

1946. november végén Nagynyárádon különösebb atrocitások és kilengések nélkül 

végrehajtott kitelepítés során (a falu az eredeti tervek szerint 1946 júniusában került volna 

sorra, a csúszás oka éppen a kitelepítettek fogadásának amerikai részről történt felfüggesztése 

volt) az érintettek a személyi poggyászukon felül bútorokat, gazdasági felszereléseket is 

vihettek magukkal, illetve megkapták az egyezmény szerint nekik járó pénzösszeget is. Sőt, 

az eljárás során a hatóságok – mondhatni kivételesen – alkalmazták a hatályos 32.920/1946. 

B. M. sz. rendeletet is, vagyis az 1941-ben csupán német anyanyelvet, de magyar 

nemzetiséget vallók, amennyiben egyéb „bűnük” nem volt, nem kerültek kitelepítésre. 

Az 1946-ban végrehajtott elűzetések következményei hasonlóak, bár eltérő mértékűek 

voltak a vizsgált településeken. Amint azt fentebb jeleztük, az elűzetés Balfon volt a 

legradikálisabb, ahol szinte valamennyi német őslakos (kb. 95%) elűzésre került, és a falu 

lakossága csaknem teljesen kicserélődött. Sopronban és Bonyhádon is jelentős volt az 

elűzetés aránya (kb. 60-65%, illetve 50%). Nagynyárádon ezzel szemben (akkor még) – az 

aránylag kevés telepes földigénylő miatt – jóval kisebb arányban telepítették ki a német 

lakosságot (kb. 15%).  

Az elűzetés gazdasági következményei a dél-dunántúli községekben részben, 

Sopronban és Balfon viszont teljesen összefüggésben álltak a földreformhoz kapcsolódó, ott 

közvetlenül a németek elűzése után végrehajtott betelepítések okozta (fentebb részletesen 

ismertetett) negatív hatásaival. Mint láttuk, az elűzetés valamennyi vizsgált településen egy 

rapid módon végrehajtott tulajdonosváltást is jelentett. A németeket szállító szerelvények még 

jóformán ki sem gördültek az állomásról, máris igénylők tucatjai jelentkeztek, hogy igényt 

tartsanak az általuk visszahagyott ingatlanokra és ingóságokra. A helybéli igénylőkön, 

valamint a már az adott településen élő telepeseken kívül, a még betelepítésre várók is részt 

követeltek maguknak az elkobzott javakból. 

A fenti következményeken túl hasonló fontossággal bírtak a németek elűzését, illetve a 

betelepítéseket követően generált radikális kulturális, nyelvi és mentalitásbeli változások. Balf 

magyar faluvá lett, Sopron és Bonyhád korábbi markáns német jelleg eltűnt. A két nagy 

településen eltávolították a német nyelvű cégtáblákat, eltűntek a német utcanév-táblák, 

tömegessé váltak a névmagyarosítások. Az addig érezhetően jelen lévő német nyelv és kultúra 
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szinte teljesen eltűnt a közéletből, és a bonyhádi és soproni mindennapokból. A német szó a 

minimumra redukálódott és jobbára a privát (családi, rokoni, baráti, ismerősi) szférára szorult 

vissza. Sopronban felszámolták a helyi németség tradicionális borkiméréseit, az ún. 

Buschenschankokat. Összességében a városias települések németes karaktere eltűnt, és 

magyarrá lettek. A két nagyobb településen, illetve Balfon az elűzetések következtében az 

addig domináns német ajkú evangélikus gyülekezet is rendkívül meggyengült. A 

népességcseréből következő tulajdonosváltás, az új tulajdonosok más kulturális hagyományai 

és mentalitása következtében valamennyi helységben tapasztalható volt a település korábban 

tetszetős külső képének leromlása. Ráadásul Sopron ekkorra még a háborús pusztításokat sem 

heverte ki.  

Az 1946 végén befejezettnek tűnő elűzetések, illetve az ahhoz kapcsolódó telepítések 

1947 tavaszán, a csehszlovák–magyar lakosságcsere-egyezmény gyakorlati végrehajtásának 

megindulásával új lendületet kaptak. Az áttelepített felvidéki magyarok fő felvevőterülete a 

Dél-Dunántúl lett. A célterület kiválasztása semmiképpen sem tekinthető véletlennek a 

lebonyolításért felelős szervek részéről. Tudatos telepítéspolitikai koncepció húzódott meg 

azon döntés mögött, hogy a csehszlovákiai magyarokat mindenekelőtt a dél-dunántúli (főleg 

Baranya és Tolna) megyék németek által lakott vidékeire irányították. Itt ugyanis a külső 

okokból félbeszakadt elűzetések miatt még viszonylag magas volt a német lakosság aránya. 

Így a „végleges megoldást” jelentő kitelepítés remélt folytatásáig, a vagyonuktól megfosztott 

németek összeköltöztetése árán betelepített felvidéki magyarok segítségével végérvényesen 

megváltoztatható volt a régió „magyar szempontból” kedvezőtlen etnikai összetétele, 

„felhígítható”, majd felszámolható volt a már régóta megszüntetni kívánt kompakt német 

településterület. Vagyis a Dél-Dunántúlon jól kivehetően találkoztak a földreform és a 

telepítési akció jellegét alapvetően meghatározó nemzetiségi, gazdaság- és migrációs politikai 

megfontolások. 

Legkésőbb 1947 tavaszára a vizsgált dél-dunántúli településeken valamennyi érintett 

fél számára világossá vált, hogy a vártnál is nagyobb tömegben érkező csehszlovákiai magyar 

családok elhelyezése nem lesz megoldható pusztán a korábbi évben végrehajtott elűzetések, 

illetve a telepes-felülvizsgálatok következtében felszabadult, megüresedett ingatlanokkal. A 

probléma megoldására csupán egyetlen út tűnt járhatónak: egy újabb elűzetés végrehajtása, 

oly módon, hogy az elűzetésre szántak újabb névjegyzéke lehetőleg minél több (vagyonos) 

német őslakos nevét tartalmazza. Ezért került sor Bonyhádon és Nagynyárádon 1947-ben az 

előző kitelepítési hullám során már egyszer mentesített helyi német lakosság újbóli 

felülvizsgálatára.  
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Az ekkor összeállított névjegyzékek áttanulmányozása alapján kijelentető, hogy az 

újabb elűzetéssel – elsősorban Nagynyárádon, ahol 1946-ban csak egy korlátozott mértékű 

kitelepítésre került sor – mindenekelőtt a jelentős birtokállománnyal rendelkező német 

őslakosságot vették célba, függetlenül azok múltbéli politikai magatartásától. Azok a 

személyek, akik nagy házzal, gazdasági épületekkel, telekkel és földdel rendelkeztek, szinte 

biztosan felkerültek a Németországba való áttelepítésre kötelezettek listájára. 

A szabad telephelyek biztosítása érdekében – ideiglenes kényszermegoldásként – 

azonban egyelőre Bonyhádon és Nagynyárádon is „csupán” a kitelepítésre kötelezett német 

lakosság vagyonának elkobzásához, valamint kényszerű összeköltöztetéséhez folyamodtak. 

1947 tavasza óta ugyanis folyamatosan és nagy tömegben érkeztek áttelepített csehszlovákiai 

magyarok a Dél-Dunántúlra, akik közül néhány családot csakhamar Nagynyárádra, illetve 

Bonyhádra irányítottak. Nyilvánvaló volt azonban, hogy a vagyonelkobzással kombinált 

összetelepítés csak átmeneti megoldásként alkalmazható, és a csehszlovákiai magyarok 

végleges elhelyezése csakis a németek elűzetése árán lesz biztosítható. 

Erre 1947 augusztusától nyílt ismét lehetőség, miután a Szovjetunió hozzájárult ahhoz, 

hogy Magyarország Németországnak az általa megszállt zónájába telepíthesse az elűzött 

németeket. A Dél-Dunántúlon 1947 augusztusában–szeptemberében újrainduló kitelepítési 

akció egyáltalán nem zajlott simán. Nagynyárádon a rajtaütésszerűen, éjszakai razzia 

keretében végrehajtott elűzetés a törvényességnek még a látszatát is nélkülözte. A faluból 

zömében olyan személyeket űztek el, akik 1941-ben magyar nemzetiségűeknek és német 

anyanyelvűnek vallották magukat. Csak az számított, kinek ingatlanjai alkalmasak arra, hogy 

azokba csehszlovákiai magyar családokat telepítsenek. A Bonyhádon végrehajtott elűzetés – 

mivel ott a bukovinai székelyek érdekképviseletét ellátó VTKSZ közbenjárására már 1946-

ban is nagy tömegben űzték el tehetősebb gazdákat – nem volt olyan jelentős mértékű, ám az 

akció következményei mindkét településen hasonlóak voltak. 1947-ben nem csupán az 

elűzetés végrehajtását, hanem az elűzöttek által hátrahagyott javakkal, az ún. „nemzeti 

vagyonnal” való készletgazdálkodást is ugyanolyan visszaélések sorozata kísérte, mint a 

korábbiakat.  

Itt kell kitérnünk egy sajátságos jelenség ismertetésére. Az elűzött németek közül 

többen feladták németországi tartózkodási helyüket és visszatértek Magyarországra. 

Természetesen egy tökéletesen illegális folyamatról volt szó, ezért inkább visszaszökésről, 

visszaszivárgásról beszélhetünk. A jelenség különösen Nagynyárád – ahol az 1947-ben 

elűzöttek közül szinte mindenki hazatért – és Sopron esetében volt tömegesnek nevezhető, de 

Balfon és Bonyhádon is előfordult. Míg a nyugat-dunántúli települések esetében a visszatérést 
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megkönnyítette a határ közelsége, a hatóságok előli bujkálást pedig a Sopron környéki erdők, 

illetve a Fertő nádrengetege, addig a Dél-Dunántúlra igen kockázatos volt a hazatérés. Emiatt 

a komoly kockázatot vállalók osztályrésze sokáig a teljes illegalitás, a folyamatos razziák, az 

újabb kitoloncolás előli bujkálás volt. Sokan mégis ezt választották, amelynek több 

irracionális (hazaszeretet, ragaszkodás a szülőföldhöz), illetve racionális (elutasító fogadtatás, 

megélhetési gondok a számtalan problémával küzdő, agyonbombázott Németországban) 

magyarázata volt. 

Az 1947–1948 között a vizsgált dél-dunántúli településekre, Bonyhádra és 

Nagynyárádra telepített felvidéki magyar családoknak számos nehézséggel kellett 

megküzdeniük. Kezdetben az jelentette számukra a legnagyobb gondot, hogy a telepítést 

végző szervek az akció végrehajtása során sem a családi, rokoni, baráti, ismerősi kötelékekre, 

sem a vallási–felekezeti viszonyokra nem voltak tekintettel. Emiatt számos, egyazon 

csehszlovákiai községből származó család, vagy személy megkísérelte fellelni a különböző 

magyarországi településeken szétszórt hozzátartozóit, illetve falubelijeit, ami sajátságos belső 

migrációhoz vezetett.  

A helyi társadalomba való integrációjuk sem volt egyszerű. A csehszlovákiai magyar 

áttelepítetteknek nem volt könnyű alkalmazkodniuk a helyi viszonyokhoz, amelyek ekkoriban 

még korántsem konszolidálódtak. A vizsgált települések társadalma ebben az időszakban 

sokkal inkább hasonlított egy felbolydult méhkashoz, mint egy koherens közösséghez: a 

németek elűzése még nem ért véget, csupán függőben volt; zajlottak a telepes-

felülvizsgálatok, illetve az ezek következtében foganatosított kimozdítások és 

másodjuttatások. Így a felvidékiek betelepítése csak tetézte a földreform és a telepítések 

végrehajtásáért felelős szervek és személyek amúgy is súlyos gondjait, akik nem is mindig 

tudtak megbirkózni az előttük tornyosuló feladatokkal. 

A problémák másik része gazdasági jellegű volt. A Csehszlovákiából áttelepített 

magyar családok zöme a birtokos paraszti rétegből került ki, akik ingóságaik és – amennyiben 

volt – gazdasági és háztartási felszereléseik, jószágaik igen jelentős részét magukkal 

hozhatták. Voltak közöttük jómódú, gazdag földművesek is, akik szülőföldjükön mind a 

gazdálkodás, mind a polgárosodás magasabb szintjén álltak, és akiknek a kényszerű 

áttelepülés, a maximálisan 15 kh. földbirtok-juttatás komoly visszalépést jelentett. A jó 

minőségű, síkvidéki földeken való gazdálkodáshoz szokott felvidéki földműveseknek 

kezdetben komoly problémát okoztak a dél-dunántúli domborzati viszonyok, és csak nehezen 

alkalmazkodtak a számukra merőben szokatlan sajátos helyi termelési körülményekhez. 
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Azonban a magas szintű termelési ismereteiket és mezőgazdasági kultúrájukat 

magukkal hozó csehszlovákiai magyarok szorgalmát, kitartását, megmaradni–

megkapaszkodni akarását az őslakos németek is elismerték. A németek látták és értékelték, 

hogy a felvidékiek – számos telepessel ellentétben – jól értettek a mezőgazdasághoz. A 

juttatott javakat nem herdálták el, hanem megbecsülték és gyarapították, a földeken nem csak 

a termést aratták le, hanem hozzáértően szántottak-vetettek is. Nyilvánvalóan ez a 

magyarázata annak, hogy a felvidékiek könnyebben és hamarabb megtalálták a közös hangot 

a helybéli németséggel, mint a bukovinai székelyekkel és az egyéb telepesekkel. Ebben az is 

szerepet játszott, hogy a felvidéki magyarok és a dél-dunántúli németek sorsában sok volt a 

közös vonás, a kapcsolódási pont. Ilyen volt például a már említett önállóan gazdálkodó 

földműves léten, a birtokos paraszti életmód hagyományán túl, az alapvetően vallásos attitűd 

és az abból következő keresztény–konzervatív értékrend. Továbbá a szülőföld, a családi ház, a 

saját ingatlan- és birtokállomány elveszítésének, valamint a kitaszítottság, az elűzetés, a 

biztonságot nyújtó faluközösség, a rokoni–családi kapcsolatok felbomlásának, illetve a 

szétszóródás tragikus és traumatikus élménye voltak azok a tapasztalatok, amelyek egy 

sajátságos szolidaritás kialakulását eredményezték a két csoport között.  

A csehszlovákiai magyarok fogadására a Nyugat-Dunántúlon is felkészültek. A 

lakosságcsere végrehajtásáért felelős Magyar Áttelepítési Kormánybiztosság 1947 tavaszán 

Sopronban és Balfon is elrendelte a telepítések felfüggesztését, a még üres telephelyeknek a 

csehszlovákiai magyarok számára történő tartalékolását, valamint további szabad telephelyek 

felkutatását. Sőt, a németektől elkobzott, illetve a kimozdításra ítélt telepesektől megszerzett 

ingatlanokat is kizárólag a tömegével várt felvidékiek részére tartották fenn.  

Mindezen intézkedések ellenére a csehszlovákiai magyarok várt áradata elmaradt, ami 

több okra volt visszavezethető. Egyrészt a felvidékiek letelepítésének fő területe a Dél-

Dunántúl volt, ahol az 1946-ban csak részlegesen végrehajtott elűzetések miatt még jóval 

bővebben állt rendelkezésre szabad telephely-kapacitás. Másrészt a hazájuk elhagyására 

kényszerített csehszlovákiai magyarok által képviselt, illetve a Sopron által igényelt 

társadalmi és foglalkozási struktúra jelentősen eltért egymástól. Sopronban elsősorban 

építőipari szakmunkásokra (kőművesek, ácsok stb.), valamint bányászokra lett volna szükség, 

ezzel szemben az áttelepített felvidékiek túlnyomórészt földműves parasztok voltak.  

Harmadrészt Sopronban és Balfon – jórészt a korábbi nagymértékű betelepítések miatt 

–nem állt rendelkezésre szabad és megfelelő minőségű telephely. A két településen tartalékolt 

ingatlanok zöme rossz állapotban lévő, sérült, nyílászáró nélküli silány hajlék volt, amelyekre 

azonban Sopronban még így is bőven akadt (volna) helyi igénylő. A város lakásállományának 



 529 

jelentős része ugyanis a világháborús pusztítások következtében megsemmisült, a károkat 

pedig az eltelt két esztendőben még korántsem sikerült teljes mértékben helyrehozni 

(különösen úgy nem, hogy a várost magukénak érző, annak újjáépítésében szívesen fáradozó 

őslakos német munkások ezreit űzték el 1946-ban). E három tényező együttesen azt 

eredményezte, hogy Sopron és Balf a csehszlovák–magyar lakosságcsere végrehajtása 

szempontjából csupán periférikus területnek számított. 

Az 1948-as esztendő – az olykor még tapasztalható intenzív migrációs jelenségek 

ellenére – a telepítések befejező szakaszát jelentette, mind országosan, mind a vizsgált 

településeken. A még megmaradt német lakosságot érintő további jogfosztó-korlátozó 

intézkedések alapját az 1947 októberében kibocsátott 12.200/1947. Korm. sz. rendelet 

képezte. Az államhatalom a telepítések ezen szakaszában már kevésbé az elűzetésre, sokkal 

inkább a még Magyarországon élő németek minél teljesebb vagyon- és tulajdonjogi 

korlátozására helyezte a hangsúlyt, elsősorban a Csehszlovákiából még folyamatosan érkező 

áttelepített magyarok elhelyezése, másodsorban a korábbi telepítések és juttatások esetleges 

korrekciója érdekében. Az általánosan levonható tapasztalat az volt, hogy a hatóságok a 

német őslakossággal szembeni különböző megszorító intézkedéseket jobbára már csak a 

lezáruló földreform és a telepítési akció üteme által megkívánt szükséges mértékben 

foganatosították. 

Ugyanakkor a szóban forgó rendelet alapján az 1948. évben lezajlott migrációs 

folyamatok tekintetében markáns eltérések mutatkoztak a vizsgált dél-, illetve nyugat-

dunántúli települések között. Az év folyamán még mind Bonyhádon, mind Nagynyárádon 

állandó, és igen intenzív volt a népesség mozgása. A helyi németséget érintő 

(kényszer)migrációs folyamatok – kilakoltatás, áttelepítés, összeköltöztetés, illetve 

Nagynyárádon az 1947-ben elűzöttek folyamatos visszaszivárgása – mellett csehszlovákiai 

magyarok újabb csoportjainak betelepítése, több telepes hatósági kimozdítása, illetve telepes 

és felvidéki családok önkéntes elköltözése voltak azok a meghatározó jelenségek, amelyek a 

alapvető hatással voltak a vizsgált helységek etnikai, népességi, társadalmi és 

birtokviszonyaira. A még jelentős számban érkező csehszlovákiai magyarok számára részben 

a felülvizsgálat során alkalmatlannak talált telepesek kimozdításával, részben a hatályos 

rendelet alapján vagyonelkobzásban, illetve –korlátozásban részesített németek 

kilakoltatásával és községen belüli, vagy egy másik településen kijelölt – rendszerint kicsi 

és/vagy rossz állapotban lévő – ingatlanba költöztetésével (olykor több családot is 

összezsúfoltak egy lakóházban) biztosítottak helyet. 
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Fontos különbség volt azonban, hogy Nagynyárádon 1948-ban már csak ezekkel a 

módszerekkel éltek, s nem került sor újabb elűzetésekre. Bonyhádon is egész évben zajlottak 

a német lakosságot érintő restrikciós intézkedések, azonban itt 1948-ban végrehajtották az 

elűzetés harmadik és negyedik hullámát is (bár ezek mértéke jóval elmaradt a korábbi 

kitelepítések mögött). Bonyhádon különösen jellemző volt, hogy ha valaki megszökött a 

restrikciós intézkedések elől, esetleg munkát vállalt egy közeli bányában vagy ipari üzemben, 

netán elköltözött a környékről valamelyik nagyvárosba vagy iparvidékre, avagy saját háza 

helyett elfogadott egy általában jóval kisebb és rosszabb állapotban lévő – esetleg több család 

által is lakott – csereingatlant, az a hatósági közegek hallhatólagos támogatásával elkerülhette 

az elűzetést, a kényszerköltöztetést. 

A vizsgált nyugat-dunántúli településeken az 1948. év – az előzőhöz hasonlóan – jóval 

kevésbé mutatkozott turbulensnek mint Bonyhádon és Nagynyárádon. A fenti rendelet 

értelmében az év első felében Sopronban és Balfon megtörtént ugyan a megmaradt német 

lakosság összeírása és névjegyzékekbe vétele, azonban a többször felröppenő híresztelések 

ellenére már egyik településen sem került sor további elűzetésekre. Viszont – eltérő 

mértékben ugyan – itt is alkalmazásra kerültek az egyéb restrikciós intézkedések. 

Sopronban viszont az év két utolsó hónapjában foganatosított, a német lakosságot 

érintő vagyonkorlátozások, vagyonelkobzások, kilakoltatások, illetve az érintett családok 

összeköltöztetésének oka nem a felvidéki magyarok megérkezése, hanem a háborús 

pusztítások következtében jórészt megsemmisült ingatlanállomány miatt jelentkező égető 

lakáshiány volt, amit a még megmaradt német polgárok kárára kívántak enyhíteni. Balfon 

ezzel szemben sem vagyonelkobzásra, sem a még szabad romházakban történő 

összetelepítésre, mindössze egy kisebb mértékű vagyonkorlátozásra került sor. Ennek oka 

abban rejlett, hogy Balfra továbbra sem érkeztek számottevő mennyiségben csehszlovákiai 

magyarok, illetve újabb telepesek, így a kevés számú megmaradt helybeli német ellen nem 

volt szükség további restrikciós intézkedések meghozatalára. 

Sopronban a városvezetőség humánus hozzáállása 1948 során ismét megnyilvánult 

abban, hogy lehetőségeikhez mérten ezúttal is megpróbálták megvédeni Sopron német 

polgárait, és igyekeztek helyben enyhíteni a szigorú központi előírások negatív 

következményein. Így addig, amíg a Belügyminisztériumból nem érkeztek meg a 

véglegesített névjegyzékek, a helyi hatóságok a listán szereplők ellen nem foganatosítottak 

semmiféle, őket hátrányosan érintő intézkedéseket. Sopronban az összeköltöztetési akció 

relatíve „humánusan” ment végbe. Ez feltételezhetően annak volt köszönhető, hogy itt – 

Sopron központi helyzetéből adódóan – nem kívülről érkezett végrehajtók, hanem a 



 531 

városháza, illetve a helyi hivatalok apparátusa által, helyben intéződtek a dolgok. Ezért a 

meglévő rokoni, baráti, ismerősi kapcsolatok miatt, Sopronban megpróbáltak – a 

lehetőségekhez mérten – emberi arcot kölcsönözni a rideg központi előírásnak. 

Dolgozatunkban dél- és nyugat-dunántúli települések vizsgálatával az 1944 és 1948 

között a magyarországi németséget érintő események helyi hatásainak a bemutatására 

törekedetünk. Vizsgáltuk és elemeztük a német kisebbséget érintő eseménysorokat, és 

igyekeztünk feltárni az azokban megmutatkozó regionális és lokális különbségek okait. 

Igyekeztünk rámutatni arra, hogy a központi jogszabályok és direktívák ellenére léteztek 

olyan helyi specifikumok, amelyek sajátos színezetet adtak az eseményeknek és egy adott 

régióban, illetve településen alapvetően meghatározták azok lefolyását és következményeit.  

Munkákban elsősorban azt igyekezetünk bemutatni, hogy bizonyos tényezők, illetve 

körülmények komoly eltéréseket okoztak egy-egy országos érvényű folyamatrendszerben. A 

földrajzi és időbeli különbségekből, a különböző településtípusokból, a történeti 

sajátosságokból, a társadalmi szerkezetből, az etnikai és felekezeti viszonyokból, egyes 

kiemelkedő személyiségek szerepéből és hatásából stb. kifolyólag olyan különbségek 

adódtak, amelyek az országosan azonos módon szervezett folyamat egy-egy elemének 

lényegbeli sajátosságait is döntően befolyásolták, sőt meghatározták – és ezáltal gyakran 

eredményeztek a központi hatalom szándékaitól eltérő eredményeket. Mindezen tényezők 

ismerete, azok szerepének és hatásának feltárása nélkül történeti tudásunk csupán felületes és 

sematikus marad. A mikroszint alapos tanulmányozásával viszont a makroszinten zajló 

folyamatokkal kapcsolatban is újabb összefüggések birtokába kerülhetünk. 

Disszertációnkkal az aprólékos munkával elvégzett feltáró jellegű helytörténeti 

kutatások létjogosultságára és jelentőségére kívántunk rámutatni. Véleményünk szerint az 

ilyen típusú kutatásban még számos lehetőség rejlik, hogy tovább árnyaljuk a különböző 

történeti eseményekkel kapcsolatos összképet. Amennyiben az előző oldalak a kérdés 

továbbgondolására ösztönözik a Tisztelt Olvasót, úgy szerény munkák elérte a célját. 
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Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára (SL) 
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 XVII.5. Balfi Nemzeti Bizottság iratai 1946—1949. 
 XVII.501. Sopron Megyei Földbirtokrendező Tanács iratai. 
 XVII.530. Soproni Földigénylő Bizottság iratai 1945—1947. 

XXI.1.a. Sopron Megye és Sopron Város Főispánjának iratai. Elnöki iratok 1945—
1949. 
XXI.501.a.1. Sopron Város Törvényhatósági Bizottságának iratai. Közgyűlési 
jegyzőkönyvek 1945—1946. 
XXIV.1. Soproni Kitelepítési és Telepítési Bizottság iratai 1945—1948. 
XXIV.2. Magyar Áttelepítési Kormánybiztosság Soproni Kirendeltségének iratai 
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XXIV.3. Népgondozó Hivatal Soproni Kerületének iratai 1945—1946. 
XXIV.14. Magyar Államrendőrség Sopron Vármegyei Főkapitányságának iratai 
1945—1946. 
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  tárolásának helye: a szerző tulajdonában 
 
László István (1923—2007) 

státusa az események idején: földműves 
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Pál László  

születési év: 1929 
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státusa az események idején: tanuló 
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státusa az interjú készítésekor: nyugdíjas 
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