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Elõ tör té net a 20. szá zad ele jén

Az et ni ka i lag mo ti vált át te le pü lé sek és ki te le pí té sek év szá za da  Eu ró-
  pá ban az 1912–1913-as Bal kán-há bo rú val kez dõ dött. A gyõz tes

 koalíció két tag ja – Bul gá ria és Gö rög or szág – a ha nyat ló Osz mán Bi ro da -
lom mal 1913-ban, il let ve 1919-ben olyan szer zõ dé se ket kö tött, ame lyek
több száz ezer, az újon nan meg hú zott ha tá rok „rossz” ol da lán élõ, et ni ka i lag
tö rök, gö rög és bol gár, va la mint más szláv né pes ség át te le pü lé sé hez ve ze -
tett. Ez zel a Bal kán fi a tal nem zet ál la mai több szem pont ból is sú lyos kö vet -
kez mé nyek kel járó pél dát sta tu ál tak. A ki sebb sé gek át te le pí té se et tõl kezd ve 
vált nem csu pán tech ni ka i lag le het sé ges sé, ha nem az et ni kai és te rü le ti konf -
lik tu sok „meg ol dá sá nak”, az et ni ka i lag és val lá si lag ho mo gén nem zet ál la -
mok meg te rem té sé nek ré szé vé is. Az is igaz, hogy Szer bia és Bul gá ria már
a 19. szá zad ban meg kezd te a tö rök és al bán nem ze ti sé gû ek, va la mint más
mu zul má nok ül dö zé sét és el ül dö zé sét.

A két vi lág há bo rú köz ti idõ szak

Az et ni kai ho va tar to zás kri té ri u mai sze rint tör té nõ be- és ki te le pí tés elve 
sú lyos kö vet kez mé nyek kel járt az elsõ vi lág há bo rú után. A gyõz tes an tant ha -
tal mak új po li ti kai ha tá ro kat ál lí tot tak fel Eu ró pá ban, nem utol só sor ban a Wo -
od row Wil son ál tal 1917-ben há bo rús cél ként prok la mált nem ze ti ön ren del -
ke zés meg va ló sí tá sa ér de ké ben. Az azon ban va ló szí nût len, hogy az ame ri kai
el nök „pe op le” alatt va ló ban et ni ka i lag de fi ni ált „né pe ket” ér tett vol na. Õ de -
mok ra ti kus, nem pe dig et ni kai ön ren del ke zés re gon dolt. De az el vet az
1918-as esz ten dõ Eu ró pá já ban e kor lá to zott ér te lem ben ér tet ték és va ló sít ot -
ták meg. Az új ál la mo kat el sõ sor ban et ni kai-nem ze ti kri té ri u mok alap ján
hoz ták lét re, a már meg lé võ ál la mok te rü le tét esze rint nö vel ték meg. Az új ha -
tá ro kat et ni kai cso por tok tör té nel mi és ak tu á lis szál lás te rü le te ré vén le gi ti -

* A ta nul mány ere de ti vál to za ta: Das Jahr hun dert der Vert re i bun gen. Tran sit, 23., 2002, som -
mer, 132–155.



mál ták. Mi vel Eu ró pá ban ak ko ri ban szá mos et ni ka i lag és val lá si lag ve gyes ré -
gió lé te zett, az elsõ vi lág há bo rú gyõz tes ha tal mai a Pá rizs kör nyé ki ver sa il -
les-i, sa int-ger ma i ni, tri a no ni és sév res-i bé kék kel egyál ta lán nem ho mo gén
nem zet ál la mo kat, ha nem et ni ka i lag ve gyes ál la mo kat te rem tet tek, ne ve ze te -
sen Len gyel or szá got, Cseh szlo vá ki át, Ro má ni át és Ju gosz lá vi át,1 ame lyek -
ben a név adó, il let ve po li ti ka i lag do mi náns nem ze tek a la kos ság nak csu pán
50 szá za lé kát ké pez ték. Ez zel nem csu pán új et ni kai ki sebb sé gek ke let kez tek, 
ha nem lét re jött az olyan em be rek nagy szá mú cso port ja is, akik ki sebb sé gi stá -
tu szu kat egyál ta lán nem fo gad ták el és ha tár re ví zi ót, vagy leg alább is nagy fo -
kú au to nó mi át kö ve tel tek. Ez vi szont erõ sí tet te az ép pen adott több sé gi elit
ki sebb ség(ek) irán ti gya nak vá sát, sok szor azon kí ván sá gát, hogy el nyom ja,
asszi mi lál ja vagy emig rá ci ó ra kész te tés ré vén gyen gít se õket. Ez zel el ke rül he -
tet le nül meg je len tek a tér ké pen az olyan et ni kai-nem ze ti mó don szer ve zõ dõ 
szom széd ál la mok, ame lyek ma gu kat kül föld re ke rült et ni kai di asz pó rá juk
„anya or szá ga ként”, pat ró nu sa ként ér tel mez ték. A ki sebb ség és több ség kö zöt -
ti, ál la mon be lü li et ni kai konf lik tu sok az et ni ka i lag de fi ni ált nem zet ál la mok
kö zöt ti po li ti kai konf lik tu sok hoz ve zet tek, il let ve ve zet nek rész ben ma is.
Az 1918–20-as bé ke rend szer nem csu pán új ki sebb sé ge ket te rem tett, ha nem
– leg alább is pa pí ron – ki sebb sé gi jo go kat is, va la mint a Nép szö vet ség gel egy
nem ze tek fö löt ti dön tõ bí rát, igaz, en nek sem mi fé le ha tal ma nem volt.

A má so dik sú lyos kö vet kez mé nyek kel járó pél dát az 1923-as la u san ne-i
bé ke szer zõ dést meg kö tõ két fél, Gö rög or szág és Tö rök or szág al akí tot ta ki az
eu ró pai ha tal mak hoz zá já ru lá sá val. Az ak kor gyõz tes Tö rök or szág nak meg en -
ged ték, hogy a gö rög nem ze ti sé gû e ket és egyéb ke resz té nye ket kény szer rel
ki te le pít sen. Csu pán Isz tam bul és a Dar da nel lák nál lévõ két égei-ten ge ri szi -
get nem mu zul mán la kos sá ga ma rad ha tott az or szág ban. El len té te le zés kép -
pen a gö rö gök ki ûz het ték or szá guk ból a tö rö kö ket és más mu zul má no kat.
Az et ni kai tisz to ga tás a bi la te rá lis és mul ti la te rá lis konf lik tus meg ol dás esz kö -
ze ként ek kor vált nem zet kö zi leg vég leg el fo ga dot tá Eu ró pá ban, Nagy-Bri tan -
nia és Fran cia or szág jó vá ha gyá sá val, s az Egye sült Ál la mok sem til ta ko zott
erõ tel je sen. Ugyan ak kor a sév res-i bé ke szer zõ dést rész ben ha tály ta la ní tó la u -
san ne-i szer zõ dés azt je lez te az elsõ vi lág há bo rú töb bi vesz te sé nek, hogy más
Pá rizs kör nyé ki béke is meg vál toz tat ha tó lehet.

Így az 1918 utá ni évek ben Eu ró pá ban a Pá rizs kör nyé ki bé kék, va la mint
a la u san ne-i szer zõ dés okoz ta te rü le ti át ren de zõ dés kö vet kez té ben ko ráb ban 
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1 A Ju gosz lá via név csak 1929-tõl vált az or szág hi va ta los el ne ve zé sé vé. 1918 és 1928/29 kö -
zött a hi va ta los név Szerb-Hor vát-Szlo vén Ki rály ság (Sz-H-Sz) volt.



nem ta pasz talt mér té kû nép es ség ván dor lás ra ke rült sor. Jó 6 mil lió em ber
hagy ta el ak ko ri ban nem ze ti sé gi okok ból ad di gi ha zá ját.2 Per sze a mig rá ció
oka nem volt min den eset ben ki zá ró la go san et ni kai–nem ze ti, nem ez mo ti -
vált min den át te le pü lést. De azok ese té ben is, akik töb bé-ke vés bé sza bad aka -
ra tuk ból vá lasz tot ták az el ván dor lást, sok szor állt az az óhaj az elõ tér ben,
hogy ne kell jen va la mely nem ze ti ki sebb ség ré sze ként él ni ük egy „ide gen”
nem zet ál lam ban.

A két vi lág há bo rú kö zöt ti Eu ró pa aláb bi nép es ség ván dor lá sai az
1918/1920-as, il let ve 1923-as po li ti kai új ra ren de zés köz vet len kö vet kez mé -
nye i nek tud ha tók be (vö. 1. táb lá zat):
• 1918 és 1926 kö zött 170 000 em ber ván do rolt et ni kai ho va tar to zá sa mi -

att Bul gá ri á ból Gö rög or szág ba és for dít va.
• 1918 és 1924 kö zött 350 000 ma gyar nem ze ti sé gû em ber emig rált Ro má -

ni á ból, Ju gosz lá vi á ból, Szlo vá ki á ból és Auszt ri á ból az 1918/1921-ben lé -
nye ge sen ki seb bé vált Ma gyar or szág ra.

• Az újon nan lét re jött Szov jet unió mind ad dig len gyel né pes sé gû te rü le te i -
rõl 1,1 mil lió len gyelt kény sze rí tet tek át te le pül ni az 1918-ban hely re ál lí -
tott len gyel nem zet ál lam ba.

• 1918 és 1925 kö zött 1,15 mil lió bi ro dal mi és népi né met (kö zöt tük zsi dó
szár ma zá sú ak is) ván do rol tak a Bal ti kum ból, Dan zig sza bad vá ros ból és
Len gyel or szág ból (össze sen 900 000 em ber), va la mint Eu ró pa más ál la -
ma i ból (250 000 em ber)3 a Né met Bi ro da lom ba, az 1918/20-as ha tá ro -
kon be lül.

• Auszt ria-Ma gyar or szág to váb bi 350 000 (túl nyo mó részt né met és zsi dó
szár ma zá sú) pol gá ra te le pült át 1918–1920-ban Cseh szlo vá ki á ból, Olasz -
or szág ból, Len gyel or szág ból, Ro má ni á ból és Ju gosz lá vi á ból az 1918-ban 
lét re jött Oszt rák Köz tár sa ság te rü le té re.

• El len té te le zés kép pen 1918 és 1924 kö zött 450 000 len gyel, cseh, szlo vén 
és hor vát ván do rolt ki Né met or szág ból és Auszt ri á ból Len gyel or szág ba,
Ju gosz lá vi á ba és Cseh szlo vá ki á ba, de a ten ge ren túl ra is.

• 1922/23-ban 1,35 mil lió gö rög és más ke resz tény volt kény te len el hagy ni 
Tö rök or szá got Gö rög or szág irá nyá ba. Ugyan ak kor majd nem 400 000
mu zul mánt uta sí tot tak ki Gö rög or szág ból.
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2 E szám nem tar tal maz za azt a 1,5 mil lió em bert, akik 1917 és 1924 kö zött Orosz or szá got,
il let ve az ép pen lét re jö võ Szov jet uni ót po li ti kai okok ból hagy ták el.

3 A leg na gyobb cso por tot az el zász-lot ha rin gi ai (120 000 em ber) és a dél-mor va or szá gi né -
me tek, va la mint a szu dé ta né me tek (40 000 em ber) al kot ták.



• Ugya neb ben az idõ ben az elsõ vi lág há bo rús ge no cí di u mot túl élõ
125 000 ör mény nek si ke rült el hagy nia Tö rök or szá got.

• Görz/Go ri ca, Tri eszt, Iszt ria és Fi u me egy kor Habs burg-ura lom alatt
álló vá ro sa it és ré gi ó it, ame lyek 1918-ban, il let ve 1920-ban Olasz or szág -
hoz ke rül tek, több mint 40 000 szlo vén és hor vát hagy ta el.

1. táb lá zat. Et ni kai ala pú mig rá ció, kény szer-át te le pí tés és el ül dö zés
(1918–1939, rész ben becs lé sek)

Szár ma zá si or szág, ill. ré gió Cél or szág Szám

Tö rök or szág Gö rög or szág 1 350 000

Szov jet unió Len gyel or szág 1 100 000

Bal ti ál la mok, Len gyel or szág, Dan zig,
Me mel Né met Bi ro da lom 900 000

Gö rög or szág Tö rök or szág 400 000

Cseh szlo vá kia, Olasz or szág, 
Len gyel or szág, Ro má nia, Ju gosz lá via Auszt ria 350 000

Fran cia or szág (El zász-Lot ha rin gia, 
Sa ar-vi dék), Bel gi um 
(Eu pen-Mal mé dy), Cseh szlo vá kia

Né met Bi ro da lom 200 000

Ro má nia, Bul gá ria, Ju gosz lá via Tö rök or szág 200 000

Ju gosz lá via, Cseh szlo vá kia Ma gyar or szág 200 000

Ro má nia Ma gyar or szág 200 000

Né met Bi ro da lom Len gyel or szág 300 000

Auszt ria
Len gyel or szág, Ju gosz lá -
via, Cseh szlo vá kia, 
ten ge ren túl

150 000

Tö rök or szág Fran cia or szág, Egye sült
Ál la mok, Gö rög or szág 125 000

Gö rög or szág Bul gá ria 120 000

Bul gá ria Gö rög or szág 50 000

Olasz or szág Iszt ria, Tri eszt, Görz/
Go ri ca, Fi u me

Ju gosz lá via, 
Egye sült Ál la mok 40 000

Össze sen: ca. 5 700 000

For rás: Ku lis cher/Ku lis cher 1932; Ku lis cher 1948; Jung fer et al. 1993; Ther 1998; Fass -
mann/Münz 2000.
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Ké sei har min cas évek, a má so dik vi lág há bo rú kez de te

A má so dik vi lág há bo rút meg elõ zõ évek ben, majd a vi lág há bo rú ele jén
Eu ró pá ban be in dult a kény sze rû et ni kai át te le pü lés újabb hul lá ma, amely
mint egy 1,7 mil lió em bert érin tett (vö.: 2. táb lá zat):
• A be in du ló nem ze ti szo ci a lis ta disz kri mi ná ció kö vet kez mé nye ként 1933 

és 1939 kö zött majd nem 450 000 zsi dó emig rált Né met or szág ból, Auszt -
ri á ból és a cseh szlo vá ki ai Szu dé ta-vi dék rõl.

• Az 1938. szep tem be ri mün che ni egyez mény ren del ke zé se i nek ér tel mé -
ben a Szu dé ta-vi dék Né met Bi ro da lom hoz csa to lá sa (1938. szep tem be -
re) után 1939-ig mint egy

• 250 000 a ha tár cseh szlo vák ol da lán élõ népi né met nek kel lett el hagy nia
(a ma ra dék nak) Cseh szlo vá kia te rü le tét.

• A Szu dé ta-vi dék rõl, az 1939-ben Ma gyar or szág hoz csa tolt dél-szlo vá ki -
ai te rü let rõl és Kár pá tal já ról 310 000 cseh nek és szlo vák nak kel lett ki te le -
pül nie.4 Cseh szlo vá kia szét ve ré se után to váb bi 130 000 cseh volt kény te -
len el hagy ni a füg get len né vált Szlo vá ki át.

• Ha son ló elõ je lek mel lett a náci re zsim az úgy ne ve zett „vissza a bi ro da -
lom ba” po li ti ka ke re tei kö zött több szom szé dos ál lam kor má nyá val kö -
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2. táb lá zat. Kény sze rû et ni kai mig rá ció 
és kény szer-át te le pü lés (1933–1941)

Szár ma zá si or szág, ill. ré gió Cél or szág Szám
Né met Bi ro da lom, Auszt ria,
Cseh-Mor va Pro tek to rá tus

Nyu gat-Eu ró pa, Szov jet -
unió, ten ge ren túl 330 000

Szu dé ta-vi dék (ma ra dék) Cseh szlo vá kia 210 000
(ma ra dék) Cseh szlo vá kia Szu dé ta-vi dék 250 000
Szlo vá kia Cseh-Mor va Pro tek to rá tus 130 000
Ma gyar or szág (mai Dél-Szlo vá kia, 
Kár pá tal ja)

Szlo vá kia, 
Cseh-Mor va Pro tek to rá tus 100 000

Bal ti kum, Vol hí nia, Bu ko vi na,
Bessza rá bia, Krím, Ka u ká zus,
 Kocevjei, Kra i nai,
Dél-Ti rol

Né met Bi ro da lom (be le ért -
ve Auszt ri át is), 
Cseh-Mor va Pro tek to rá tus

650 000

Össze sen: ca. 1 670 000

For rás: Ku lis cher 1948; Jung fer et al. 1993; Benz 1995; Münz 2002.

4 Se ibt sze rint a Szu dé ta-vi dék el csa to lá sa után 400 000 cseh kény sze rült át te le pül ni. Vö.:
Se ibt 1995, 341. o.



tött egyez mény ré vén 625–650 000 né me tet kény sze rí tett át te le pül ni
a Né met Bi ro da lom ba. Mind ez az 1938-as Hit ler–Mus so li ni pak tum és
az 1939-es Hit ler–Sztá lin pak tum után fõ ként a bal ti ku mi, vol hí ni ai, bu -
ko vi nai, bessza rá bi ai, krí mi, ka u ká zu si, a szlo vé ni ai ko cev jei, a kra i nai és
dél-ti ro li né met, il let ve né met nyel vû ki sebb ség re vo nat ko zott. Olyan te -
rü le tek rõl kény sze rül tek ki te le pül ni, ame lyek el fog la lá sát a nem ze ti szo -
ci a lis ta Né met or szág nem, vagy csak egy ké sõb bi idõ pont ra ter vez te.

Má so dik vi lág há bo rú 1941 után

A má so dik vi lág há bo rú ké sõb bi idõ sza ká ban is je len tõs nép es ség moz gá -
sok tör tén tek. A náci re zsim Ke let-Kö zép-Eu ró pa egyes ré sze i nek „ki ürí té sé -
re” és az úgy ne ve zett „ke le ti né met élet tér” lét re ho zá sá ra irá nyu ló ter ve i nek
csak egy kis ré sze va ló sult meg. Ez zel szem ben a már elõ re ve tü lõ ve re sé get tel -
jes ség gel fi gyel men kí vül hagy va foly tat ták az eu ró pai zsi dók (ca. 6 mil lió ál do -
zat) és ro mák (ca. 0,5 mil lió ál do zat) el len irá nyu ló, 1941-ben el ha tá ro zott ho -
lo ca us tot. Né met or szág és Auszt ria zsi dó la kos sá gá nak több mint a fele emig -
rált, meg me ne kült, a ho lo ca ust zsi dó ál do za ta i nak, va la mint a meg gyil kolt
ci gá nyok nak a nagy ré sze Ke let-Kö zép- és Ke let-Eu ró pá ból szár ma zott.

A má so dik vi lág há bo rú so rán szo kás volt az úgy ne ve zett „ide gen mun ká -
sok” to bor zá sa, va la mint kény szer mun ká sok Né met or szág ba (be le ért ve
Auszt ri át is), va la mint a né me tek ál tal meg száll te rü le tek re hur co lá sa. A kény -
szer mun ká sok ja va ré sze is Eu ró pa ke le ti fe lé bõl szár ma zott. Né met or szág -
ban a há bo rú ide jén összes sé gé ben 8,5 mil lió ide gen és kény szer mun kást al -
kal maz tak (Her bert 1986, 2001).

Más rész rõl a Szov jet unió volt a nagy mé re tû nép es ség ván dor lá sok és az
etni kai tisz to ga tá sok szín te re. 1940 és 1945 kö zött jó 3 mil lió em bert te le pí tet -
tek vagy ül döz tek Ke let re, vagy is a Szov jet unió ázsi ai te rü le te i re. Olyan nem -
ze ti ki sebb sé gek tag ja it, ame lyek rõl úgy vél ték, Né met or szág gal szim pa ti zál -
nak, de olyan nem ze tek tag ja it is, ame lyek te rü le tét a Szov jet unió 1939-ben
száll ta meg (vö.: 3. táb lá zat).

A leg na gyobb cso por tot a mint egy 1,2 mil li ó nyi népi né met al kot ta, aki -
ket a mind ad dig au to nóm Vol ga-men ti te rü le tük rõl, va la mint a Szov jet unió
más eu ró pai ré sze i rõl de por tál tak. A má so dik vi lág há bo rú alat ti sztá li ni ki te le -
pí tés-po li ti ka érin tet te még a cse cse ne ket és az in gu so kat (0,5 mil lió), a len -
gye le ket és a len gyel zsi dó kat (0,4 mil lió), a mesz he te ket (0,2 mil lió), a krí mi
ta tá ro kat (0,2 mil lió), a ko re ai nem ze ti sé gû e ket (0,2 mil lió), to váb bá még szá -
mos ki sebb et ni kai cso por tot. Ezen túl me nõ en a nyu gat–ke let irá nyú ván dor -
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lás érin tet te még Fe hér orosz or szág és Uk raj na la kos sá gá nak egy ré szét, akik
az elõ nyo mu ló Wehr macht elõl me ne kül tek.

A de por tál tak több sé gét Szi bé ri á ba és Ka zahsz tán ba vit ték. Egy ré szük
1945 és 1960 kö zött vissza tér he tett tör té nel mi la kó te rü le té re. Min da zo nál tal
a népi né me tek és a krí mi ta tá rok szá má ra a sztá li niz mus vége után sem ada -
tott meg ez a le he tõ ség.5 Kö zép-Ke let-Eu ró pa et ni kai-nem ze ti nem ze ti sé gi
po li ti ká já val el len tét ben a szov jet po li ti ka nem az et ni ka i lag ho mo gén né pes -
ség ki ala kí tá sá ra, ha nem az ura lom pusz ta biz to sí tá sá ra és a fenn ál ló tár sa dal -
mi struk tú rák meg sem mi sí té sé re törekedett.

Köz vet le nül a há bo rú után (1945–1950)

Egy dur va becs lés sze rint, amely csu pán az ak ko ri, il let ve ak ko ri ban újon -
nan meg hú zott ál lam ha tá ro kon át íve lõ leg fon to sabb ván dor lá so kat ve szi fi -
gye lem be, 1945 és 1960 kö zött Eu ró pá ban 16,5 mil lió em ber volt kény te len
el hagy ni ko ráb bi ha zá ját (vö.: 4. és 5. táb lá zat). Ugya neb ben az idõ szak ban
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3. táb lá zat. Kény sze rû bel sõ mig rá ció és de por tá lá sok a Szov jet uni ó ban
(1939/41-45/49)

Et ni kai cso port Idõ szak Szám
ész tek 1941–49 40 000
let tek 1940–49/51 60 000
lit vá nok 1939–48 130 000
len gye lek, len gyel zsi dók 1940–41 380 000
vol gai né me tek és más szov jet unió be li né me tek 1941–44 1 209 000
cse cse nek 1944 362 000
mesz he tek 1944 200 000
krí mi ta tá rok 1944 183 000
ko re a i ak 1937–41 172 000
in gu sok 1944 134 000
kal mü kök 1943 92 000
ka ra csi ak 1943 68 000
fin nek (Szent pé ter vár tér sé gé bõl) 1942 45 000
bal ká rok 1944 37 000
más nép cso por tok hoz tar to zók 1943–45 147 000
Össze sen: ca. 3 260 000

5 A krí mi ta tá rok csak a nyolc va nas évek vége óta tér nek vissza (1988–2000 kö zött ca.
250 000 em ber) sa ját kez de mé nye zé sük re a Krím be, a he lyi ha tó sá gok aka ra ta el le né re.



a szö vet sé ge sek a le gyõ zött Né met or szág ból és Auszt ri á ból 9-10 mil lió egy -
ko ri kény szer mun kást, kon cent rá ci ós tá bor bé li fog lyot és ha di fog lyot küld -
tek vissza szár ma zá si he lyük re. E re pat ri á lás rész ben ön kén te sen, ám rész ben 
az érin tet tek ki fe je zett óha ja el le né re tör tént meg.

Eh hez jöt tek még az ál la mo kon be lü li át te le pí té si ak ci ók, kö zöt tük
a Szov jet uni ón és Ro má ni án be lü li de por tá lá sok, va la mint Ke let-Kö zép-Eu -
ró pa mind ad dig ke le ti né met te rü le tek és a népi né me tek ál tal la kott vá ro sok
és fal vak len gye lek kel, cse hek kel, szlo vá kok kal és oro szok kal való, ál la mi lag
irá nyí tott be te le pí té se. Ha eze ket az ál la mo kon be lül zaj ló át te le pí té si ak ci ó -
kat is be szá mít juk, ak kor a kor szak kény sze rû mig rán sa i nak szá ma va ló szí nû -
leg el éri a 30 mil li ót.

A náci re zsim össze om lá sá nak ide jén jó 12 mil lió ke le ti né met és népi né -
met me ne kült el lak he lyé rõl vagy ül döz ték el on nan a kö vet ke zõ hó na pok -
ban, évek ben. Ez a bi zo nyos 12 mil lió né met és népi né met szár ma zá sú sze -
mély, aki 1944 és 1949 kö zött ha zá ját el vesz tet te, a ko ráb bi Né met Bi ro da lom 
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4. táb lá zat. El ül dö zött né me tek (1944/45–1945/49) szár ma zá si or szág/ré gió, 
va la mint cél or szág sze rint

Szár ma zá si or szág, il let ve ré gió
El ül dö zött 

né me tek össze sen 1944-49

ezer fõ %
egy ko ri né met ke le ti te rü le tek 6980 55,8
(a há bo rú elõt ti) Len gyel or szág és Dan zig 980 7,8
Cseh szlo vá kia 3000 24,0
Szov jet unió (ben ne a Bal ti kum is) 245 2,2
Ma gyar or szág 210 1,7
Ro má nia 250 2,0
Ju gosz lá via 300 2,4
va ló di el ül döz öt tek6 11 965 95,8
kvá zi-el ül döz öt tek7 525 4,2
Össze sen: 12 490 100,0

For rás: Benz 1995; Münz 2002; Münz/Oh li ger 1998; Re ich ling 1986; Sta nek 1985; Sto la
1992; Ther 1998; Ur ban 1993, Wehlwr 1980.

6 Azo kat a sze mé lye ket, akik a me ne kü lés, il let ve az ül dö zés so rán még aze lõtt meg hal tak,
hogy a cél or szá got el ér ték vol na, a fel so ro lás nem ve szi szá mí tás ba.

7 Kvá zi-el ül döz öt tek a ki te le pí tés ál tal érin tett te rü le tek rõl szár ma zó azon sze mé lyek, akik
már 1944-ben (az ak ko ri ha tá rok kö zöt ti) Né met or szág ban él tek, a Wehr macht ban szol -
gál tak vagy szö vet sé ges ha di fog ság ba es tek.



ke le ti ré sze i rõl, va la mint olyan te rü le tek rõl szár ma zott, ame lye ket a né met
Wehr macht meg szállt (Len gyel or szág, Bal ti kum, Cseh- és Mor va or szág,
Szlo vé nia, Szer bia, Uk raj na) vagy szö vet sé ges fa sisz ta, il let ve au to ri ter re zsi -
mek (Szlo vá kia, Hor vát or szág, Ma gyar or szág) ural tak. To váb bi 525 000
olyan sze mély szár ma zott még a ki te le pí té sek ál tal érin tett te rü le tek rõl, aki
1944/45-ben ép pen nem tar tóz ko dott ott, s már nem is tér he tett oda vissza
(4. táb lá zat). E 12,5 mil lió el ül dö zött né met bõl 1945 és 1948 kö zött 8 mil li ót
te le pí tet tek az ame ri kai és a brit meg szál lá si öve zet be,8 te hát Nyu gat-Né met -
or szág ba, s 4 mil li ó nál va la mi vel töb bet a szov jet meg szál lá si öve zet be, vagy is 
a mai Né met or szág ke le ti ré szé be. Auszt ri á ban 430 000 el ül dö zött te le pe dett 
le (4. táb lá zat).

A má so dik vi lág há bo rú gyõz tes ha tal mai nem csu pán to le rál ták a 7 mil -
lió né met ál lam pol gár és né met ki sebb sé gi ki ûzé sét az egy ko ri ke le ti te rü le -
tek rõl,9 a két vi lág há bo rú kö zött Len gyel or szág hoz tar to zó vi dé kek rõl és
a nép szö vet sé gi man dá tum alatt álló Dan zig ból, ha nem azt egye ne sen Len -
gyel or szág nyu ga ti el to ló dá sa elõ fel té te lé nek te kin tet ték. Min da zo nál tal az
ere de ti leg kény szer ki te le pí tés re ítél tek kö zül mint egy 1 mil li ó nyi an Len gyel -
or szág ban ma rad tak. El sõ sor ban a ka to li ku sok ma rad hat tak, il let ve azok a sze -
mé lyek, akik nek len gyel há zas tár sa volt, vagy ma guk is „ve gyes” há zas ság ból
szár maz tak, vagy pe dig a náci ha tó sá gok hír hedt III. és IV. lis tá ja „ger ma ni zál -
ha tó nak” ta lál ta õket, így ko ráb ban meg kap ták az ál lam pol gár sá got.10 Az el ül -
dö zés re ki sze melt sze mé lyek egy ré sze a né met ke le ti te rü le te ket – ki vált kép -
pen Ke let-Po rosz or szá got és Fel sõ-Szi lé zi át – már rö vid del a má so dik vi lág -
há bo rú vége elõtt el hagy ta.

Cseh szlo vá kia ugyan ezt az el já rást al kal maz ta. Az ak ko ri cseh szlo vák kor -
mány 3 mil lió népi né me tet és né met ál lam pol gárt (el sõ sor ban szu dé ta né me -
te ket, fel vi dé ki né me te ket, dél-mor va or szá gi a kat, prá gai és po zso nyi né me te -
ket) kény sze rí tett 1945 és 1947 kö zött az or szág el ha gyá sá ra, meg is szer vez ve 
az el ül dö zé sü ket. A szö vet sé ge sek a ki te le pí tést a béke biz to sí tá sát, va la mint
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8 A fran cia ka to nai köz igaz ga tás töb bé-ke vés bé ered mé nye sen szállt szem be az el ül dö zött
né me tek nek az õ meg szál lá si öve ze tük be, il let ve az idõ leg esen Fran cia or szág hoz csa tolt
Sa ar-vi dék re való te le pí té sé vel.

9 Eze ket a te rü le te ket 1945-tõl Len gyel or szág, il le tõ leg Ke let-Po rosz or szág észa ki ré szét
a Szov jet unió igaz gat ta, majd ké sõbb ál lam jo gi lag is ezen or szá gok ré szé vé vál tak.

10 Ez ma gya ráz za, hogy Fel sõ-Szi lé zia ha gyo má nyo san ka to li kus és ve gyes anya nyel vû te rü -
le te in még ma is meg ta lál ha tó a né met nyel vû vagy leg alább is ön ér tel me zé se sze rint né -
met ki sebb ség, míg Al só-Szi lé zia, Nyu gat-Po rosz or szág és Hát só-Po me rá nia 1945-ig pro -
tes táns, fõ ként né met aj kú ak ál tal la kott vi dé ke i rõl el tûnt. Vö.: Sto la 1992.



a cse hek és né me tek kö zöt ti jö ven dõ be li konf lik tu sok el ke rü lé sét szol gá ló
esz köz nek te kin tet ték az 1945-ben újra lét re ho zott Cseh szlo vá kia te rü le tén.

A szö vet sé ge sek és az érin tett or szá gok szem szö gé bõl a ki te le pí té sek két -
ség te le nül azt a célt szol gál ták, hogy a jö võ ben is mét cse lek võ ké pes sé váló
Né met or szág eset le ges te rü le ti igé nye it ele ve ne ala poz has sa et ni kai-de mog -
rá fi ai ér vek re. Vé gül, leg alább is a Sztá lin ve zet te Szov jet unió szá má ra, akadt
még egy hosszú tá von ér vé nyes in dok, ami ért tá mo gat ták a né me tek el ül dö -
zé sét. Az ugyan is vi lá gos volt, hogy az el kö vet ke zen dõk ben a ki te le pí té sek re -
ví zi ó já ra irá nyu ló né met ké ré sek ese tén, leg alább is Len gyel or szág és Cseh -
szlo vá kia, szov jet tá mo ga tás ra szorul majd.

Az 1946–1947-es esz ten dõk ben a ma gyar ha tó sá gok a Ma gyar or szá gon
élõ 400 000 fõ nyi né met ki sebb ség 210 000 tag ját uta sít ot ták ki az or szág ból.
Ju gosz lá vi á ban a né met ki sebb ség több mint 300 000 tag já nak in ter ná lá sát –
és ké sõb bi ki uta sí tá sát – már 1944/45-ben el kezd ték, rész ben he lyi ha tó sá gok 
sa ját sza kál luk ra, rész ben azon ban a nem ze ti ki sebb sé get súj tó kol lek tív bün -
te tés ként, mi vel an nak tag jai a ná cik kal, il let ve a Wehr macht tal kol la bo rál tak.
Az ül dö zé sek és „et ni kai tisz to ga tá sok” cél ja eb ben az eset ben is az volt, hogy
egy szer s min den kor ra el ke rül jék a név adó nem zet és a né met ki sebb ség kö -
zöt ti eset le ges et ni kai konf lik tu so kat.

Ju gosz lá vi á val el len tét ben Ma gyar or szág nem haj tot ta vég re azon nal
a né met nem ze ti sé gû ek kény sze rû ki te le pí té sét, ami a szö vet sé ge sek hang sú -
lyos fel szó lí tá sai el le né re is aka do zott. A ma gyar po li ti ku sok ugyan is jog gal
fél tek at tól, hogy ezt a szom szé dos or szá gok a ma gyar nem ze ti sé gû ek el ül dö -
zé sé nek le gi tim ál ása ként ér tel me zik majd. Va ló ban: a negy ve nes évek má so -
dik fe lé ben Dél-Szlo vá ki á ból, Er dély bõl és a Vaj da ság ból a ma gyar ki sebb ség
315 000 tag ja te le pült Ma gyar or szág ra, vagy lett az ép pen adott kor má nyok
 által meg pa ran csolt „la kos ság cse re” ál do za ta. Eb ben az idõ szak ban Ju gosz lá -
vi á ból mint egy 200 000 olasz emig rált, több sé gük Iszt ri á ból, Fi u mé bõl,
a Kvar ner-öböl szi ge te i rõl és Zá rá ból, te hát olyan te rü le tek rõl, ame lyek
1918/20 óta Olasz or szág hoz tar toz tak, majd 1945-ben Ju gosz lá vi á hoz ke rül -
tek (vö.: 5. táb lá zat).11

A Jal tá ban és Pots dam ban el ha tá ro zott ha tár mó do sí tá sok, va la mint a szö -
vet sé ge sek ál tal jó vá ha gyott „et ni kai tisz to ga tá sok” más nem ze ti sé ge ket is
érin tet tek. 2,1 mil lió len gyel és len gyel zsi dó volt kény te len el hagy ni ko ráb bi
ke let-len gyel or szá gi la kó he lyét, amely Lit vá nia, Fe hér-Orosz or szág vagy

Az ül dö zé sek év szá za da 45

11 Tri eszt és kör nyé ke 1945 és 1954 kö zött brit köz igaz ga tás alatt állt. Ko per/Ca po dist ria és
a déli kör zet 1954-ben Ju gosz lá vi á hoz, maga Tri eszt pe dig Olasz or szág hoz ke rült.



Uk raj na ré szé vé vált.12 A len gyel ha tó sá gok Ke let- és Nyu gat-Po rosz or szág -
ban és Szi lé zi á ban te le pí tet ték le õket, vagy is ép pen azo kon a te rü le te ken,
ame lyek rõl rö vid del aze lõtt ül döz ték el a né me te ket.13 Ha son ló kö rül mé -
nyek kö zött te le pe dett le 115 000 (ma gyar or szá gi és kár pá tal jai) cseh és szlo -
vák a Szu dé ta-vi dé ken, Dél-Cseh or szág ban, Dél-Mor va or szág ban és Kö -
zép-Szlo vá ki á ban. Cseh szlo vá ki át kö rül be lül 50 000 uk rán volt kény te len el -
hagy ni. Len gyel or szág 480 000 uk ránt, fe hér oroszt és lit vánt uta sí tott ki az
or szág ból, akik az 1945-ben meg ál la pí tott új len gyel–szov jet ha tár ke le ti
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5. táb lá zat. Et ni kai ala pú át te le pü lé sek és ki te le pí té sek köz vet le nül a há bo rú 
utá ni idõk ben (1945–1950; a ki te le pí tett né me tek nél kül14)

Szár ma zá si or szág Cél or szág Szám
ez egy ko ri Szov jet unió ré szei (Fe -
hér-Orosz or szág, Lit vá nia, Uk raj na) Len gyel or szág 2 100 000

Len gyel or szág
az egy ko ri Szov jet unió
ré szei (Fe hér-Orosz or -
szág, Lit vá nia, Uk raj na)

480 000

egy ko ri Szov jet unió (Orosz or szág) Finn or szág 400 000
Szlo vá kia, Ro má nia, (egy ko ri) 
Ju gosz lá via Ma gyar or szág 315 000

az egy ko ri Ju gosz lá via ré szei (Hor vát -
or szág, Mon te neg ro, Szlo vé nia) Olasz or szág 200 000

Ro má nia Iz ra el, 
Egye sült Ál la mok 180 000

Len gyel or szág Iz ra el 172 000
Ma gyar or szág Szlo vá kia 73 000

egy ko ri Cseh szlo vá kia egy ko ri Szov jet unió 
(Uk raj na) 50 000

egy ko ri Szov jet unió (Uk raj na) egy ko ri Cseh szlo vá kia 42 000
Össze sen15 ca. 4 010 000

For rás: Ches na is 1992; Dö ve nyi/Vu ko vich 1996; Fass mann/Münz 2000; Fa ki o las 2000; Her -
sak 1983; Ko sins ki 1982; Sund ha u sen 1996; Ther 1998; Ur ban 1993.

12 Vö.: Kers ten 1968 és Ther 1998.
13 Vö.: Ur ban 1993.
14 Az el ül dö zött né me tek rõl szó ló ada to kat a 4. táb lá zat tar tal maz za.
15 Azo kat a sze mé lye ket, akik a me ne kü lés, il let ve az ül dö zés so rán még aze lõtt meg hal tak,

hogy a cél or szá got el ér ték vol na, a fel so ro lás nem ve szi szá mí tás ba.



ol da lán te le ped tek le. Az uk rán és ru szin ki sebb ség meg ma radt tag ja it az úgy -
ne ve zett „Visz tu la ak ció” ke re té ben ad mi niszt ra tív in téz ke dé sek ré vén el oszt -
ot ták egész Len gyel or szág ban, hogy a te rü le ti szét szó ra tás ré vén szûn je nek
meg ki sebb ség nek len ni.

Kény sze rû nép es ség ván dor lás ra Észak-Eu ró pá ban is sor ke rült. 1941 és
1946 kö zött 400 000 kar éli ai me ne kült Finn or szág ba vagy oda „eva ku ál ták”
õket, ami kor Finn or szág ka to nai ve re sé ge után te le pü lés te rü le tük a Szov jet -
uni ó hoz ke rült. Finn or szág pe dig 1945/46-ban de por tált a Szov jet uni ó ba
több ezer, a há bo rú ide jén Észt or szág ból és a le ning rá di te rü let rõl az or szág ba 
ér ke zett in ri ai finnt (izsórt).

A há bo rút kö ve tõ elsõ évek ben tért vissza ke let-kö zép- és ke let-eu ró pai ha -
zá já ba a né met or szá gi és auszt ri ai gyûj tõ tá bo rok ból az összes sé gé ben 10,5 mil -
lió ha di fo goly, kény szer mun kás és kon cent rá ci ós tá bor-túl élõ (disp la ced per sons) 
kö zül kö rül be lül 4,7 mil lió. A szö vet sé ge sek el sõ sor ban a szov jet unió be li em -
be re ket küld ték vissza, aka ra tuk el le né re is. A há rom nyu ga ti szö vet sé ges csak
1946 vé gé tõl ál lí tot ta le a re pat ri á lást Eu ró pa las san kom mu nis tá vá váló ré szé -
be. Et tõl kezd ve a hi deg há bo rús lo gi ka volt ér vény ben. A töb bi ha di fo goly,
kény szer mun kás és kon cent rá ci ós tá bor-túl élõ nyu ga ti or szá gok ba ment vagy
ment vissza. Né met or szág ban és Auszt ri á ban csak ke ve sen ma rad tak.16

Vé gül pe dig a má so dik vi lág há bo rú után ha ma ro san újra be in dult a ke -
let-kö zép-eu ró pai zsi dók nak az 1870-es évek óta meg fi gyel he tõ exo du sa.
A leg töb ben Ro má ni át és Len gyel or szá got hagy ták el. Ez utób bi or szág ban
1946-ban a ki el cei pog rom vál tot ta ki az emig rá ci ós hul lá mot. Fõ cél a pa lesz -
ti nai brit man dá tum, il let ve az 1948-ban ala pí tott Iz ra el Ál lam volt, va la mint
az Egye sült Ál la mok. Ke let-kö zép-eu ró pai zsi dók ki sebb szám ban emig rál -
tak Né met or szág ba, Auszt ri á ba és Fran cia or szág ba is.

Et ni kai ala pú mig rá ció a hi deg há bo rú alatt és után

Ke let-Kö zép- és Ke let-Eu ró pa et ni kai ho mo ge ni zá lá si fo lya ma ta az ül dö -
zé sek és a kény szer ki te le pí té sek be fe jez te után is foly ta tó dott. E fo lya mat
azon ban már nem egész nép cso por to kat érin tett, ame lye ket aka ra tuk el le né -
re kol lek tí ve ûz tek vol na el. Ehe lyett a ki sebb sé gek tag jai kö ve tel ték – gyak -
ran az adott re zsim aka ra ta el le né re – a ki ván dor lás le he tõ sé gét. A 20. szá zad
má so dik fe lé ben mind ez fõ ként a né met, a tö rök, a gö rög, a zsi dó és vé gül az
orosz di asz pó ra tag ja i ra ér vé nyes.
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16 Vö.: Ja cob me y er 1985 és Fass mann/Münz 2000.



A Nyu gat felé irá nyu ló ke let-kö zép-eu ró pai és szov jet mig rá ció ele in te ál -
ta lá ban ál lam kö zi tár gya lá sok kö vet kez mé nye ként zaj lott, több nyi re az ér de -
kelt nyu ga ti ál la mok és ak tív lob bik kez de mé nye zé sé re. Az uta zá si kor lá tok fel -
la zu lá sa, majd vé gül a vas füg göny le bon tá sa után a ván dor lá si fo lya ma tot el sõ -
sor ban a ki sebb sé gi ek ki ván dor lá si óha jai, il let ve az egy re csök ke nõ nyu ga ti
be fo ga dá si haj lan dó ság ha tá roz ta meg. Eh hez tár sul még a Szov jet unió utód ál -
la ma i ban 1990/91 óta mig rá ció ré vén zaj ló et ni kai ho mo ge ni zá ció.

A nem el ül dö zés jel le gû et ni kai ván dor lá sok a 20. szá zad má so dik fe lé ben
összes sé gé ben több mint tíz mil lió eu ró pai pol gárt érin tet tek (vö.: 6. táb lá zat).

6. táb lá zat: Et ni kai ala pú mig rá ció Eu ró pá ban (1950–2001)

Szár ma zá si or szág Cél or szág Szám
Len gyel or szág Né met or szág 1 430 000
Len gyel or szág Iz ra el 130 000
Ka zahsz tán, Orosz or szág 
(Szi bé ria), Kir gí zia Né met or szág 2 090 000

Ro má nia Né met or szág 430 000
egy ko ri Cseh szlo vá kia Né met or szág 110 000
egy ko ri Ju gosz lá via Né met or szág 90 000
Bul gá ria Tö rök or szág 690 000
egy ko ri Ju gosz lá via Tö rök or szág 300 000
Szov jet unió Len gyel or szág 250 000

Szov jet unió/FÁK Iz ra el, Egye sült Ál la mok,
Né met or szág 1 380 000

Szov jet unió/FÁK Fran cia or szág, 
Egye sült Ál la mok 110 000

Szov jet unió/FÁK, Bul gá ria, 
Ma gyar or szág Gö rög or szág 290 000

Ro má nia Iz ra el, Egye sült Ál la mok 220 000
Ro má nia, Szer bia, Hor vát or szág Ma gyar or szág 130 000
FÁK, Bal ti kum Orosz or szág17 3 300 000
Össze sen: ca. 10 950 000

For rás: Bo be va/Tel bi zo va 2000; Cen tar za de mog rafs ka ist ra zi van ja 1971; Dö ve nyi 2000; Dö -
ve nyi/Vu ko vich 1996; Fass mann/Münz 2000; Höp ken 1996; Ko sins ki 1982; Sund ha -
us sen 1996, UNHCR 2000; Va si le va 1992; Az Orosz Fö de rá ció Mig rá ci ós Hi va ta la.
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17 Dur va becs lés.



A Né met Szö vet sé gi Köz tár sa ság 1950 és 2001 kö zött 4,2 mil lió né met
nem ze ti sé gû ki te le pü lõt fo ga dott be. Kö zü lük több mint két mil lió a Szov jet -
uni ó ból, il le tõ leg an nak utód ál la ma i ból, fõ ként Ka zahsz tán ból, Orosz or szág -
ból (Szi bé ria) és Kir gí zi á ból szár ma zott. To váb bi 1,4 mil lió fõ ér ke zett Len -
gyel or szág ból, 430 000 pe dig Ro má ni á ból.

Tö rök or szág volt a cél ja az öt ve nes-hat va nas évek ben, majd 1988 és 1992
kö zött jó 1 mil lió bul gá ri ai tö rök nek és szláv mu zul mán nak. Az öt ve nes-hat -
va nas évek ben az ak ko ri Ju gosz lá vi á ból is – fõ ként Bosz ni á ból, Ma ce dó ni á -
ból és a szerb-mon te neg rói Szan dzsák ból – Tö rök or szág ba emig rál tak a tö rö -
kök és szláv mu zul má nok. Ju gosz lá vi á val el len tét ben Bul gá ria az emig rá ci ó -
val ki fe je zet ten azt akar ta el ér ni, hogy az or szág ban a le he tõ leg ki sebb re
csök ken jen a tö rö kök és mu zul má nok lét szá ma. A hely ben mar adó kat erõl te -
tett asszi mi lá ció ré vén igye kez tek bol gá ro sí ta ni.18

Ma gyar or szág már a Ce a u ses cu-re zsim ide jén ro má ni ai me ne kül tek cél -
or szá ga volt, fõ ként az er dé lyi ma gya ro ké. Hor vát or szág és Szer bia fegy ve res
konf lik tu sá nak ki rob ba ná sa óta ke let-szla vó ni ai és vaj da sá gi ma gya rok (de
szer bek és hor vá tok is) me ne dék re lel tek Ma gyar or szá gon. A szom szé dos or -
szá gok ból 1987 és 1999 kö zött mint egy 130 000 ma gyar te le pül he tett át Ma -
gyar or szág ra.

A zsi dó ki ván dor lás Ro má ni á ból foly ta tó dott. A Szov jet uni ó ból (il le tõ -
leg utód ál la ma i ból) a het ve nes évek ben, utá na csak 1987-tõl kez dõ dõ en in -
dult meg a zsi dó szár ma zá sú em be rek tö me ges ki ván dor lá sa. Ez az emig rá ci -
ós hul lám össze sen 1,6 mil lió sze mélyt érin tett. Több sé gük az Egye sült Ál la -
mok ba és Iz ra el be ment, ki sebb ré szük Né met or szág ba.19

A né met és a zsi dó ki ván dor lás mel lett 1990 után a Szov jet unió szá mos
utód ál la má ban meg kez dõ dött az oro szok ván dor lá sa is. 1991 vé gén 25 mil lió
orosz és más szláv (uk rán, fe hér orosz) élt az utód ál la mok ban, Orosz or szág
ha tá ra in kí vül. Kö zü lük dur va becs lés sze rint 1999 vé gé ig 3,3 mil li ó nyi an me -
ne kül tek vagy te le pül tek át Orosz or szág te rü le té re. A leg fon to sabb or szá gok, 
ame lyek bõl jöt tek: Ka zahsz tán, Ta dzsi kisz tán és a Bal ti kum.
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18 1989 és 1992 kö zött 447 000 tö rök és po mák emig rált Bul gá ri á ból. Kö zü lük mint egy har -
mad annyi an tér het tek vissza. Tö rök ada tok sze rint az 1989 és 1992 kö zött tö rök ál lam pol -
gár sá got ka pott bol gá rok szá ma csak 247 959 volt. Vö.: Bo be va/Tel bi zo va-Sack 2000.

19 Né met or szág 1990 óta éven te 10 000 zsi dó szár ma zá sú sze mélyt fo gad be a Szov jet uni ó -
ból, il let ve utód ál la ma i ból.



Ül dö zé sek és et ni kai tisz to ga tá sok a ki lenc ve nes évek ben

Ju gosz lá via és a Szov jet unió szét hul lá sa nem csu pán az utób bi idõk leg -
na gyobb eu ró pai tö meg ván dor lá sát vál tot ta ki, ha nem a szét hul lás után lét re -
jö võ új nem zet ál la mok fegy ve res konf lik tu sai, a má so dik vi lág há bo rút köz -
vet le nül kö ve tõ évek után, is mét nem ze ti ki sebb sé gek tö me ges me ne kü lé sé -
hez és ül dö zé sé hez is ve zet tek Eu ró pá ban. E két je len sé get azó ta „et ni kai
tisz to ga tás”-nak ne vez zük. A fõ érin tet tek egy részt a Ka u ká zus-ré gió la kói
(1,9 mil lió em ber), más részt Ju gosz lá via utód ál la ma i nak pol gá rai (4,4 mil lió
em ber) vol tak (vö.: 7. táb lá zat).

7. táb lá zat. Et ni kai ala pú me ne kü lés, ül dö zés és et ni kai tisz to ga tás 
Eu ró pá ban  (1990–1999)

Szár ma zá si or szág Cél or szág Szám
Ör mény or szág, Ka ra bah Azer baj dzsán 750 000
Azer baj dzsán Ör mény or szág 350 000
Ab há zia, Dél-Oszé tia Grú zia 270 000
Dél-Oszé tia Észak-Oszé tia 50 000
Észak-Oszé tia In gus föld 50 000
Cse csen föld In gus föld, Da gesz tán, Grú zia 480 000
Hor vát or szág, Bosz nia Szer bia 650 000
Hor vát or szág Hor vát or szág 200 000
Bosz nia Nyu gat-Eu ró pa 620 000
Bosz nia Hor vát or szág, Szlo vé nia 210 000
Bosz nia Bosz nia 1 300 000
Ko szo vó Nyu gat-Eu ró pa 380 000

Ko szo vó Al bá nia, Bosz nia, Ma ce dó nia, Mon te -
neg ro 780 000

Ko szo vó Szer bia 60 000
Ko szo vó Szer bia 180 000
Össze sen: ca. 6 280 000

For rás: Fass mann/Münz 2000; Höp ken 1996; UNHCR 2000; Ame ri kai Me ne kül tü gyi Bi -
zott ság 2001.

Grú zia füg get len sé gi nyi lat ko za ta Ab há zia és Dél-Oszé tia au to nóm tar -
to má nyok ban fegy ve res konf lik tu sok ki rob ba ná sá hoz ve ze tett. En nek kö vet -
kez té ben e te rü le tek rõl 270 000 grúzt ül döz tek el az or szág más ré sze i be.
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 További 50 000 oszét me ne kült a szom szé dos Észak-Oszé tia au to nóm tar to -
mány ba, ahon nan vi szont kö rül be lül ugya nennyi in gust ül döz tek el In gus -
föld re.20 A há bo rú még en nél is na gyobb nép es ség ván dor lást oko zott Cse -
csen föl dön. 1994 óta 480 000 cse csen me ne kült In gus föld re, Da gesz tán ba és
Grú zi á ba. Ezen túl me nõ en 150 000 más nem ze ti sé gû – fõ ként szláv – sze -
mély hagy ta el Cse csen föld te rü le tét.21

Az egy ko ri Ju gosz lá vi á ban 1992/93 és 1999/2000 kö zött ke rült sor tö me -
ges me ne kü lés re és ül dö zés re. Elõ ször a szer bek Hor vát or szág ban a meg -
szállt Kra ji na és Szla vó nia te rü le té rõl mint egy 200 000 hor vá tot ül döz tek el.
Mi u tán a hor vá tok el fog lal ták a Kra ji nát és Nyu gat-Szla vó ni át, 300 000 szerb 
me ne kült Szer bi á ba. Kö zü lük mind ed dig ke ve sebb mint tíz szá za lék tér he -
tett vissza ha zá já ba.

Bosz ni á ban a pol gár há bo rú 1993 és 1996 kö zött fõ ként a mu zul mán bos -
nyá kok el len irá nyu ló tö meg gyil kos sá gok hoz ve ze tett, majd vé gül a mind há -
rom et ni kai cso por tot érin tõ tö me ges me ne kü lés be és ül dö zés be tor kol lott.
Bosz ni á nak a da y to ni szer zõ dés ben tör tént te rü le ti új ra fel osz tá sá ig az el ül -
döz öt tek szá ma 1,3 mil li ó ra nõt. Kö zel 500 000 bel sõ ül dö zött rõl (Hor vát or -
szág ba 190 000, Szer bi á ba 280 000 és Szla vó ni á ban 20 000 em ber tá vo zott) és 
több mint 600 000-en Nyu gat-Eu ró pá ba me ne kül tek el. Há rom éven be lül
(1993–1996) Bosz nia-Her ceg ovi na la kos sá gá nak több mint a fe lét ül döz ték
el vagy te le pí tet ték át kény szer rel. A bos nyák me ne kül tek és há bo rús ül döz öt -
tek leg fõbb nyu ga ti cél pont ja Né met or szág, Auszt ria és Svéd or szág volt.
Az erõ szak nak csu pán a NATO szer bek el le ni ka to nai be avat ko zá sa, va la -
mint a bé ke fenn tar tók (IFOR/SFOR) ál lo má soz ta tá sa vetett véget.

A Nyu gat-Eu ró pá ba me ne kült bos nyá kok nagy ré sze im már vissza tér he -
tett Bosz ni á ba, vagy kény te len volt vissza tér ni. Ma gán Bosz ni án be lül is csök -
ke nõ ben van a bel sõ el ül döz öt tek szá ma. Per sze könnyebb volt a vissza té rés
az olyan te rü le tek re, ahol a sa ját nem ze ti ség van több ség ben. Idõ köz ben
mint egy 200 000 sze mély tért már vissza ott ho ná ba olyan te rü let re is, ahol
a ki sebb ség hez tar to zik.22

A 20. szá zad utol só et ni kai ül dö zé sé re 1998/99-ben tör tént kí sér let Ko -
szo vó ban. A po li ti kai au to nó mia meg szün te té se és a szer bek ál tal gya ko rolt
erõ tel jes disz kri mi ná ció mi att már 1989 és 1998 kö zött mint egy 380 000
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20 Az el ül döz öt tek kö zül 2002-ig még vi szony lag ke ve sen tér het tek vissza ere de ti la kó he -
lyük re.

21 Cse csen föl dön 1997/98 óta az újra ki rob bant fegy ve res konf lik tus aka dá lyoz za a vissza te le -
pü lést.

22 Wolf gang Pet ritsch, a nem zet kö zi kö zös ség kép vi se lõ jé nek 2002. áp ri li si köz lé se.



al bán és mu zul mán roma emig rált Nyu gat-Eu ró pá ba. Vé gül 1999-ben
a szerb rend õr ség és mi lí cia tá ma dá sai né hány hé ten be lül több mint 840 000
al bánt ül döz tek el, kény sze rí tet tek me ne kü lés re. Az el ül döz öt tek fõ cél ja
a szom szé dos Albánia (450 000), Ma ce dó nia (240 000) és Mon te neg ro
(70 000) volt. Több mint 60 000 ko szo vói me ne kült Szer bi á ba, to váb bi
20 000 pe dig Bosz ni á ba. Az ül dö zés nek 1999 jú ni u sá ban a NA TO-tag ál la -
mok ka to nai be avat ko zá sa ve tett vé get. Ko szo vó ba NA TO-pa ranc s nok ság
alatt álló bé ke fenn tar tó csa pa to kat (KFOR) küld tek. Ezu tán jú li u sig 500 000, 
1999 vé gé ig pe dig össze sen 820 000 ko szo vói al bán tért vissza ott ho ná ba. Ez -
zel szem ben 180 000 szerb és nem-mu zul mán roma me ne kült el a vissza té rõ 
ko szo vói al bá nok elõl, vagy pe dig az utób bi ak ül döz ték el õket.23 Több sé gük
Szer bi á ban te le pe dett le. Más ként ugyan, mint ahogy Slo bo dan Mi lo se viæ és
a szerb na ci o na lis ta ér tel mi ség azt el kép zel te, de et ni ka i lag ily mó don Ko szo -
vó is job bá ra ho mo gén régióvá vált.

Összeg zés

Ami kor 1992/93 után elõ ször Hor vát or szág ban, ké sõbb Bosz ni á ban, vé -
gül pe dig Ko szo vó ban ki rob ban tak az et ni kai konf lik tu sok, ame lyek vég sõ so -
ron et ni ka i lag mo ti vált tö meg gyil kos sá gok hoz és ül dö zé sek hez ve zet tek,
a kom men tá rok jó ré sze „õs ré gi gyû lö let rõl”, bal ká ni vér bosszú ról be szélt.
Az et ni kai tisz to ga tá so kat ata viz mus ként ér tel mez ték. Va ló já ban azon ban az
ef fé le ül dö zé sek nem annyi ra a rég múlt idõk re per to ár já ba tar toz nak, ha nem
sok kal in kább a mo dern kor árny ol da lá hoz. Hi szen a ho mo gén nem zet ál lam
19. szá za di mo dell. Ke let-Kö zép-Eu ró pa po li ti kai elit je szá má ra az olasz és
a né met nem zet ál lam lét re jöt te, va la mint Gö rög or szág nak az Osz mán Bi ro -
da lom tól való füg get le ne dé se szol gált min ta kép pen. Ezek ben az ese tek ben
az ál lam ala pí tást egy et ni ka i lag de fi ni ált nem zet eg zisz ten ci á ja vagy ön ér vé -
nye sí té se le gi ti mál ta. Ugyan ak kor Ke let-Kö zép-Eu ró pa fi a tal nem zet ál la mai 
ja va részt a fran cia cent ra liz mus felé ori en tá lód tak. Ám a ki sebb sé gek szá má ra 
e két kon cep ció egyi ké ben sem ju tott hely. Ez elõbb-utóbb a 20. szá zad már le -
írt „meg ol dá sa i hoz” ve ze tett: ha tár re ví zi ó hoz, erõl te tett asszi mi lá ci ó hoz, la -
kos ság cse ré hez, ext rém eset ben né pír tás hoz. En nek elõ fel té te le az volt, hogy 
a rassziz must és ag resszív et no cent riz must ál la mi ha tal mi esz köz ként és kol -
lek tív mo bi li zá lá si té nye zõ ként inst ru men ta li zál ják. A la kos ság egy ré szét
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„ide gen né”, ké sõbb „el len ség gé” nyil vá nít ot ták, akik tõl meg kell sza ba dí ta ni
a nem ze tet. E fel adat az ál lam ap pa rá tus nak ju tott, amely nél kül sem a ge no cí -
di um, sem a tö me ges el ül dö zés nem le het sé ges. Eu ró pá ban a 20. szá zad ban
mind ket tõ re há bo rúk után vagy há bo rúk kö vet kez té ben ke rült sor. Bé ke idõ -
ben igen rit kán for dult elõ et ni kai tisz to ga tás.

Összes sé gé ben a 20. szá zad fo lya mán Eu ró pá ban 60 mil lió em bert érin -
tett az ül dö zés, kény szer ki te le pí tés, la kos ság cse re vagy az et ni kai ala pú mig rá -
ció. Az ese tek nagy több sé gé ben a mig rá ció nem volt ön kén tes. De egy sor
eset ben még is a ki sebb sé gi stá tusz ban le élen dõ élet tel szem be ni tu da tos dön -
tés ered mé nye kép pen tör tént meg. Vé gül Eu ró pa po li ti kai meg osz tott sá gá -
nak ide jén az is sze re pet ját szott, hogy ki sebb sé gi ként eset leg le he tõ ség nyílt
a ki uta zás ra egy nyu ga ti or szág ba, ami Ke let-Kö zép- és Ke let-Eu ró pa több sé -
gi né pei szá má ra év ti ze de kig le he tet len volt.

Az ül dö zés és az et ni ka i lag mo ti vált tö me ges el ván dor lás tar tó san meg vál -
toz tat ta Eu ró pa et ni kai-de mog rá fi ai tér ké pét. Csak ke vés mig ráns és el ül dö -
zött tér he tett vissza tör té nel mi te le pü lés te rü le té re. A ki vé te lek közé tar toz -
nak a cse cse nek és az in gu sok, a nyolc va nas évek óta a krí mi ta tá rok, 1999 óta
a ko szo vói al bá nok, vé gül egy re na gyobb szám ban a bosz ni ai szer bek, hor vá -
tok és mu zul mán bos nyá kok. A nagy több ség el vesz tet te et ni ka i lag im már ho -
mo gén né vált hazáját.

Bosz nia és Ko szo vó a mi mér cén ket is egy ér tel mû en meg vál toz tat ta.
Amit a nyu ga ti de mok rá ci ák és Eu ró pa más ál la mai 1918-ban és 1945-ben az
et ni kai konf lik tu sok meg ol dá sá nak leg tar tó sabb for má ja ként lát tak – et ni ka i -
lag le he tõ leg ho mo gén ál la mok és te le pü lés te rü le tek lét re ho zá sát, szük ség
ese tén akár tö me ges el ül dö zés ré vén is – az ma a nem zet kö zi jog és az em be ri
jo gok leg dur vább meg sér té sé nek szá mít. A nagy mér té kû et ni kai tisz to ga tást
– ame lyet 1945–1950-ben a má so dik vi lág há bo rú gyõz tes ha tal mai még tá mo -
gat tak vagy leg alább is to le rál tak – ma már az ül dö zõk el le ni ka to nai be avat ko -
zás in do ká nak tart juk.

For dí tot ta: Me sés Pé ter
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