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A cse hek és né me tek 1938–1949 kö zöt ti 
kény szer mig rá ci ó ja az 1989 utá ni cseh
tör té net tu do mány ban

A cím be li össze füg gés ben tu laj don kép pen ne héz fel adat csu pán
  a cseh tör té net írás ról be szél ni. Ugyan is a kez de tek tõl fog va, te hát

rög tön a rend szer vál tás után már né met tör té né szek is részt vet tek az új cseh 
– szlo vák tör té net szem lé let ki ala kí tá sá ban. Jan Køen, Vác lav Ku ral,  Vilém
Pre è an vagy Be dø ich Lo e wens te in ko ráb bi ba rá ti és mun ka tár si kap cso la tai
hir te len jé ben a 20. szá zad kö zö sen ku ta tott és vi ta tott his to ri og rá fi á já nak tel -
je sen új pa ra dig ma ti kus alap ja i vá vál tak. Már 1990-ben mag ala kult a Né -
met–Cseh Tör té nész bi zott ság, amely a két or szág kül ügy mi nisz té ri u má tól
azt a fel ada tot kap ta, hogy a két nem ze ti kö zös ség kom mu ni ká ci ó ját aka dá -
lyo zó tör té ne ti mí to szo kat és a hi deg há bo rú kor sza ká ból szár ma zó,
 bizonyos cé lo kat szol gá ló szte re o tí pi ák gö rön gye it elem zés, komp arat ív ku -
ta tás és kö zös in terp re tá ci ós mun ka ré vén el ta ka rít sa.1

A nem túl tá vo li múlt né met–cseh közös fel dol go zá sa ha ma ro san be in dult re gi -
o ná lis és szak mai szin te ken egya ránt. Nyil ván va ló, hogy a kü lön fé le cso por to su lá sok 
más és más szán dé kok kal jöt tek lét re: a Szu dé ta né met Ha za fi as Szö vet ség ál tal be fo -
lyá solt tör té né szek, po li to ló gu sok és új ság írók tel je sen má sutt lát ják az 1918 és 1948
kö zöt ti tör té ne lem fé nye it és ár nya it, mint a Bi zott ság vagy a Col le gi um Ca ro li num
hold ud va rá hoz tar to zó ku ta tók. Azon ban a cseh ha tár vi dék klub já nak mi li õ jé bõl
szár ma zó, szi go rú an nem ze ti poszt kom mu nis ta ak ti vis tá kat le szá mít va, a né -
met–cseh prob le ma ti ká val – te hát töb bé-ke vés bé a kény sze rû mig rá ci ó val is –

1 Lásd: Jörg K. Ho ensch – Hans Lem berg (szerk.): Be geg nung und Konf likt. Schlag lich ter auf
das Ver hält nis von Tsche chen, Slo wa ken und De uts chen 1815–1989 [Érint ke zés és konf lik tus.
A cse hek, szlo vá kok és né me tek vi szo nyá nak meg vi lá gí tá sa 1815–1989] Es sen, 2001. Elõ -
szó, 7–12. o., va la mint a bi zott ság meg je lent pub li ká ci ó i nak át te kin té sét, il let ve az iro da -
lom jegy zék igen hasz nos lis tá ja, 305–310. o.



fog lal ko zó sze mé lyek a sa ját né ze te i ket és ér tel me zé se i ket a né met cso por tok kal való 
pár be széd ré vén fo gal maz zák meg, fej lesz tik to vább.2 Már ez egy ér tel mû elõ re lé pés
a ko ráb bi idõk höz ké pest, ami kor a leg több szer zõ va la ho gyan át dob ta sa ját ta nul má -
nyát a rozs dás füg göny má sik ol da lán lévõ néma csönd be, anél kül, hogy vá laszt re -
mél he tett vol na. Most már in kább po li ti ka i lag kü lön fé le kép pen ori en tált bi la te rá lis
cso por tok vi táz nak egy más sal, nem pe dig va la mi fé le nem ze ti csa pa tok.

Még is fon tos nak tar tom, hogy té mám ki fej té sét kro no ló gi ai rend ben
kezd jem meg: a há bo rú elõt ti és utá ni me ne kü lés, az ül dö zés, a la kos ság cse re, 
il let ve a ké sei har min cas évek és a negy ve nes évek kény sze rû mig rá ci ó já nak
tel jes prob le ma ti ká ja a het ve nes-nyolc va nas évek po li ti ka i lag „nor ma li zált”
szo ci a lis ta Csehsz lo vá ki á já ban a hi va ta lo san nem kí vá na tos ku ta tá si és pub li -
ká ci ós té mák közé tar to zott. Az 1938–39-es esz ten dõk kény sze rû mig rá ci ó ját 
épp úgy ta bu ként ke zel ték, mint a há bo rú utá ni moz gá so kat, de ez utób bi a kat 
ta lán még fo ko zot tab ban. Ez per sze nem azt je len ti, hogy 1989-ig egyál ta lán
nem le he tett hoz zá nyúl ni e té má hoz, ám – a fõ ként e szo mo rú kor szak vé gén 
be in du ló – ku ta tá sok egye di ese te ket je len tet tek, s csak az új rend szer kü szö -
bén je len het tek meg nyom ta tás ban. Jo sef Bar toš-nak a meg szállt ha tár vi dék
1938 és 1945 kö zöt ti tör té nel mé rõl és an nak cseh la kó ir ól szó ló köny vé rõl be -
szé lek, amely em lí ti az 1938-ban el ül dö zött cse hek sor sát, vagy Jiøi Lu kas ta -
nul má nyá ról, amely a Prá gá ból 1946-ban el ûzött né me tek rõl szól, de tu laj -
don kép pen em lít he tem To máš Sta nìk nek a há bo rú utá ni évek rõl, a né me tek
Cseh szlo vá ki á ból való ki ûzé sé rõl alap ve tõ szin té zist nyúj tó köny vét, ame -
lyet az ol va só 1991-ben ve he tett kéz be, pe dig disszer tá ció for má já ban már né -
hány év vel a rend szer vál tás elõtt el ké szült.3
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2 A né met–cseh kap cso la tok kal fog lal ko zó tör té ne ti iro da lom át te kin té sét nyújt ja a prá gai
Kor tör té ne ti In té zet bib li og rá fi á ja: Vìra Bø e no va – Sla vì na Roh lí ko vá (szerk.): Czech and
Cze chos lo wak his to ry 1918–1999. A bib li og rap hy of Se lec ted Mo nog raphs. Vo lu mes of Es sa ys and
Ar tic les. Pub lis hed from 1991 to 1999. Prá ga, 2000. 313–320. o. 

3 Jo sef Bar toš: Oku po va né poh ra ni èi a èes ké oby va telst vo 1938–1945 [A meg szállt ha tár vi dék és
a cseh la kos ság 1938–1945] Prá ga, 1978.; Jiøí Lu kas: Od sun nì mec ké ho oby va telst va z Pra -
hy 1946 [A né met la kos ság el ül dö zé se Prá gá ból 1946] Pražsky sbor ník his to ric ký, 1990/23.
88–117. o.; To máš Sta nìk: Od sun Nìm cù z Èes kos lo vens ka 1947–1947 [A né me tek el ül dö zé -
se Cseh szlo vá ki á ból 1945–1947] Prá ga, 1991. – To váb bi bib li og rá fi ák: To máš Sta nìk: Ver -
fol gung 1945. Die Stel lung der De uts chen in Böh men, Mäh ren und Schle si en (au ßer halb der La ger
und Ge fäng nis se) [Ül dö zés 1945. A né me tek hely ze te Cseh or szág ban, Mor va or szág ban és
Szi lé zi á ban (a tá bo ro kon és bör tö nö kön kí vül)] Bécs, 2002. 238–251. o.; uõ.: Vert re i bung
und Aus si ed lung der de uts chen aus der Tsche chos lo wa kei 1945–1948 [A né me tek el ül dö -
zé se és ki te le pí té se Cseh szlo vá ki á ból 1945–1948] In: Ho ensch-Lem berg i. m., 207–230.
o., va la mint Det lef Bran des – Edi ta Iva ni è ko vá – Jiøí Pe šek (szerk.): Erz wun ge ne Tren nung.
Vert re i bun gen und Aus si ed lun gen in und aus der Tsche chos lo wa kei 1938–1947 im Verg le ich mit
 Polen, Un garn und Ju gos la wi en [Kény sze rû vá lás. Ül dö zé sek és ki te le pí té sek Cseh szlo vá ki á -



Min da zo nál tal már a nyolc va nas évek ben is vol tak a há bo rú utá ni kény -
sze rû mig rá ci ók kal fog lal ko zó, na gyon fon tos szö ve gek, ne ve ze te sen a cseh -
szlo vák el len zé ki ek vi ta anya gai, ame lyek sza miz dat for má ban, il le gá lis tör té -
nel mi ta nul má nyok ként ter jed tek. A vi tát Ján Da nu bi us-Mlyná rik té te lei vál -
tot ták ki, és a mun ká tól el til tott tör té né szek és po li to ló gu sok egész sora szólt
hoz zá. A szé le sebb cseh köz vé le mény csak a rend szer vál tás után is mer te meg
ezt a vi tát, amely kri ti ku san vizs gá lta a há bo rú utá ni kény szer mig rá ci ók mind -
ad dig be vett ér tel me zé si sé má ját, mi sze rint az a kol letk tí ve bû nös né me tek -
kel szem be ni jo gos bosszú lett vol na. 1990-ben meg je lent a Cse hek, né me tek,
el ûze tés. Füg get len tör té né szek dis kur zu sa címû könyv.4 Szer kesz tõi Bo hu mil
Èerný, Jan Køen, Vác lav Ku ral és Mi lan Otá hal vol tak, vagy is ma gá nak a vi tá -
nak a részt ve või, de olyan nem tör té nész szer zõk is ki fej tet ték né ze te i ket,
mint Petr Pit hart vagy Petr Pø i ho da.5

Az el len zé ki vita fõ ho za dé ká nak eb ben az idõ ben az el len zé ki po li ti kai
rep re zen tán sok po li ti kai pa ra dig ma vál tá sát te kint het jük, azon cso por tét te -
hát, amely 1989 no vem be re után az or szág irá nyí tá sát át vet te. E vita nél kül
alig ha lett vol na le het sé ges, hogy Vác lav Ha vel 1989 de cem be ré ben, még köz -
tár sa sá gi el nök ké vá lasz tá sa elõtt bo csá na tot kér jen a né me tek 1945-ös ki ûze -
té se so rán al kal ma zott erõ sza kért. A vita so rán ala kult ki az az el len zé ki el kép -
ze lés is, hogy a há bo rú utá ni meg osz tott ság vég sõ meg szün te té se ér de ké ben
szük ség sze rû Né met or szág új ra egye sí té se (Jiøi Di enst bi er).6

Ugyan ak kor azt is meg kell em lí te nünk, hogy a szé les cseh szlo vák, il let -
ve cseh köz vé le mény ak ko ri ban, te hát a ki lenc ve nes évek ele jén, erre a szem -
lé let mód ra nem volt fel ké szül ve, ezért igen vissza fog ot tan, sõt dü hö sen
 reagált. Amint már em lí tet tük, az el ül dö zés-prob le ma ti ka ad dig hoz zá fér he -
tõ ér tel me zé se a né met és rész ben a ma gyar ki sebb ség el ül dö zé sét és a la kos -
ság cse rét ke mény, de igaz sá gos bosszú nak te kin tet te az elsõ Cseh szlo vák Köz -
tár sa ság szét ve ré sé ért, a cseh la kos ság nagy ré szé nek a ha tár vi dék rõl tör tént
1938-as el ûzé sé ért, a nem ze ti szo ci a lis ta meg szál ló ha ta lom bû ne i ért,
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ban és Cseh szlo vá ki á ból 1938–1947 kö zött, össze vet ve Len gyel or szág gal, Ma gyar or szág -
gal és Ju gosz lá vi á val] Es sen, 1999.

4 Bo hu mil Èerný – Jan Køen – Vác lav Ku ral – Mi lan Otá hal: Èeši, Nìm ci, od sun: dis ku se ne zá -
vislých his to ri kù [Cse hek, né me tek, el ûze tés. Füg get len tör té né szek dis kur zu sa] Prá ga,
1990.

5 Vö. pél dá ul: Petr Pit hart: Die Wand lun gen der tsche chis chen Iden ti tät und „un se re Ges -
chich te” [A cseh iden ti tás vál to zá sai és a „mi tör té ne tünk”] Bo he mia, 35/2 1994, 435–439.
o.; Po di ven (Petr Pit hart, Petr Pø i ho da és Mi lan Otá hal kö zös ál ne ve): Èeši v dì ji nách nové
doby: po kus o zrcad lo [A cse hek az új ko ri tör té ne lem ben: kí sér let a tü kör elõtt] Prá ga, 1991.

6 Jiøí Di enst bi er: Snì ní o Ev ro pì [Ál mok Eu ró pá ról] Prá ga, 1990.



va la mint azért, ami ért a né met és a ma gyar ki sebb ség dön tõ há nya da egé szen
a ke se rû vé gig oly ki tar tó an tá mo gat ta a Hit ler- és a Hort hy-re zsi met. A (nem 
csu pán) cseh tör té né szek nagy ré sze köz vet le nül 1989 után nem volt ké pes
arra, hogy eze ket az ese mé nye ket az 1938 és 1950 közötti közép-európai, sõt,
európai kényszermigrációs folyamatok kontextusába helyezze.

Ugyan is a (szu dé ta)né met fél nél még min dig nagy sze re pet ját szot tak
a hi deg há bo rús szte re o tí pi ák. Ez el sõ sor ban az el ül dö zés ál do za ta i nak szá má -
ra vo nat ko zott. To vább ra is ra gasz kod tak ah hoz az ál lí tás hoz, hogy a há bo rú
után 225–250.000 szu dé ta né met vált gyil kos ság ál do za tá vá. Ez zel szem ben
a né met–cseh bi zott ság vizs gá la tai azt ál la pít ot ták meg, hogy az el ül dö zés ide -
jén mint egy hat ezer em bert gyil kol tak meg, má jus ban–jú ni us ban mint egy
5.500 sze mély lett ön gyil kos, to váb bi 18.000 em ber, de ta lán két szer annyi
halt meg kü lön bö zõ okok ból a tá bo rok ban.7

Meg em lí tem ugyan eze ket a szá mo kat, de egy ko ri le vél tá ros ként igen
szkep ti ku san vi szo nyu lok az ef fé le sta tisz ti kák hoz, ame lyek töb bek kö zött
szin te ki zá ró lag a szu dé ta né me tek kel fog lal koz nak, a bi ro dal mi né met me ne -
kül te ket és a cseh te rü le te ken le te le pe dett bi ro dal mi né me te ket alig em lí tik.
A há bo rú vége és az azt köz vet le nül kö ve tõ idõ szak mig rá ci ós szem pont ból
hi he tet le nül ka o ti ku san di na mi kus kor szak volt, ame lyet nem le het a há bo rú 
elõt ti és utá ni sta tisz ti kai ada tok ré vén meg ra gad ni. Min da zo nál tal az a meg ál -
la pí tás, hogy 1945 nyár elõ jén „csak” 30–45.000 szu dé ta né met halt meg, fel há -
bo ro dást kel tett a hi va tá sos szu dé ta né me tek kö ré ben – mint ha így a tra gé dia
maga len ne je lent ék te le nebb.

A – fáj dal mas – né met–cseh prob le ma ti ka rö vid idõn be lül az új já éle dõ
cseh, il let ve cseh–né met his to ri og rá fia leg élén keb ben ku ta tott te rü le té vé
vált. Ám el tar tott né hány évig, amíg a for rás ku ta tás, a nem zet kö zi iro da lom ta -
nul má nyo zá sá nak, il let ve a nem zet kö zi dis kur zus nak az elsõ ered mé nye it
köz zé le he tett ten ni. Em lé kez tet nünk kell arra, hogy 1992-ig a cseh le vél tá -
rak ban öt ven évre zá rol ták az anya go kat, s ezt az idõt csak a le vél tá ri tör vény
meg vál toz ta tá sá val le he tett har minc évre csök ken te ni. Így köz vet le nül
a rend szer vál tás után csak 1940-ig le he tett a le vél tá ri anya go kat ku tat ni. Egy
ide ig (vé let le nül ép pen az 1992-ben meg kö tött né met–cseh szlo vák
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7 Né met–Cseh Tör té nész bi zott ság. Saj tó köz le mény, 1996. de cem ber 17.: a Né met–Cseh
Tör té nész bi zott ság ál lás fog la lá sa az ül dö zé sek ál do za ta i nak tár gyá ban. In: Ho ensch – Lem -
berg i. m., 245–247. o. To váb bá Ja ros lav Ku è e ra: Sta tis tis che Be rech nun gen der Vert re i -
bungs ver lus te – Schluß wort  oder Sack gas se? [Az ül dö zé sek ál do za ta i nak sta tisz ti kai vizs -
gá la ta – vég szó vagy zsák ut ca?] In: Ho ensch – Lem berg i. m., 231–244. o., a tel jes ad di gi
iro da lom össze fog la lá sa.



szer zõ dé sig) csak ki vé te les ese tek ben volt mód be te kin tet ni az 1945–1950 kö -
zöt ti idõ szak for rá sa i ba. Az is el tar tott egy jó ide ig, amíg a leg fon to sabb kül föl -
di – fõ ként né met – iro da lom Cseh or szág ban ol vas ha tó vá vált. Rá adá sul
a cseh le vél tá rak ez idõ tájt túl zás nél kül gi gan ti kus át épí té se ken men tek át, át -
köl töz tek, mi köz ben hek ti kus mun ka folyt a re ha bi li tá lá sok és a rep ri va ti zá -
ció elõ ké szí té sé vel össze füg gés ben.

En nek el le né re már a ki lenc ve nes évek elsõ fe lé ben meg je lent a cseh re gi -
o ná lis for rás ta nul má nyok elsõ so ro za ta az el ül dö zé s-po li ti ka tárgy kö ré ben
(Zde nìk Rad va novs ký, Voj tìch Žam pach, Jo sef Bi e ber le, Jana Hra di lo va,
Jiøi Hraz dí ra, Vla di mír Ka i ser, Fran ti šek Hýbl, Ma rek Po lon car, Me è is lav Bo -
rák stb.).8 Ugya neb ben az idõ ben je len tek meg az elsõ köz pon ti jel le gû for rás -
ki ad vá nyok és ér té ke lé sek (el sõ sor ban a kö vet ke zõ mû vek re gon do lok: Jit ka
Vond ro va: A cse hek és a szu dé ta né met kér dés. Do ku men tu mok.; Dob ros lav Ma tej -
ka [szerk.]: A szu dé ta né me tek el ül dö zé sé nek jogi as pek tu sai; Ka rel Jech – Ka rel
Kap lan [szerk.]:  A köz tár sa sá gi el nök ren de le tei 1945–1946).9 Az ek kor tájt meg -
je lent cseh és né met anya go kat Ja ros lav Ku ce ra 1994-ben ér té kel te át te kint he -
tõ en (ezt kö vet te Eva Hahn Szu dé ta né met prob lé ma – ne héz bú csú a múlt tól címû
köny ve és To máš Sta nìk egy ta nul má nya 1999-ben).10

A ki lenc ve nes évek kö ze pén az tán az el ül dö zés és a la kos ság cse re prob lé -
má ja – fõ ként a ba jor–cseh fél re ér té sek kö vet kez mé nye ként – fon tos po li ti -
kai té nye zõ vé vált. Ugyan ek kor egy sor kri ti kai ta nul mány ha tá sá ra, ame lyek
a há bo rú utá ni évek ese mé nye it konk ré tan, drasz ti ku san és elem ez ve áb rá zol -
ták, az ad di gi han gu lat – leg alább is tör té nész kö rök ben – vál toz ni kez dett.
Noha a téma po li ti ka men tes sé té te le és tör té nel mi te ma ti zá lá sa a cseh po li ti -
ka és a Szu dé ta né met Ha za fi as Szö vet ség ke vés sé szak sze rû, fo lya ma tos vi tá -
ja mi att alig volt le het sé ges, azért a cseh és né met tör té né szek kö zöt ti nyílt és
kri ti kus pár be széd szá mos plat form ján (a Né met–Cseh Tör té nész bi zott ság
rend sze res ülé se in, a jih la vai né met–cseh ta lál ko zó kon, egy sor ad hoc
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8 To máš Sta nìk: 1945 – Das Jahr der Ver fol gung. Zur Prob le ma tik  der  au ßer ge richt li chen 
Nachk ri egs ver fol gun gen in den böh mis chen Län dern [1945 – az ül dö zé sek éve. A bí ró sá -
gi íté le tek nél kü li ül dö zé sek prob le ma ti ká já ról a há bo rú utá ni Cseh or szág ban] In: Bran -
des – Iva ni è ko vá – Pe šek i. m., 125. o.

9 Jit ka Vond ro va: Die Tsche chen und die su de ten de uts che Fra ge. Do ku men te. [A cse hek és a szu dé -
ta né met kér dés. Do ku men tu mok.] 1994.; Dob ros lav Ma tej ka (szerk.): Recht li che As pek te
des Abs chu bes de Su de ten de uts chen [A szu dé ta né me tek el ül dö zé sé nek jogi as pek tu sai] 1995.;
Ka rel Jech – Ka rel Kap lan (szerk.): Die Dek re te des Prä sid den ten der Re pub lik 1945–1946
[A köz tár sa sá gi el nök ren de le tei 1945–1946] 1995.

10 Eva Hahn: Su de to ne mec ký  prob lém  – Obtížné lo u è e ní s mi nu los tí [Szu dé ta né met prob lé ma –
ne héz bú csú a múlt tól] 1996.; To máš Sta nìk: 1945... 123–152. o.



re gi o ná lis ren dez vé nyen) le he tett meg ta nul ni, hogy a más nyel vet be szé lõ
part ner ér ve it és szem lé let mód ját nem el uta sí ta ni kell, ha nem olyan le he tõ -
ség nek te kin te ni, amely al kal mat nyújt a sa ját el kép ze lé sek, va la mint az el len -
ér vek kri ti kus, tárgy sze rû össze ve té sé re. El sõ sor ban a mû velt köz vé le mény
han gu lat vál tá sá ban fon tos fel vi lá go sí tó sze re pet ját szott az iro da lom is, va la -
mint a há bo rús és a há bo rú utá ni idõ szak ról meg je le nõ szá mos né met, cseh
és zsidó visszaemlékezés.

Ta lán ki je lent he tem, hogy ki ter jedt té mánk his to ri og rá fi ai pro duk ci ó já -
ban a ki lenc ve nes évek kö ze pén egy szer re tör tént meg a kva li ta tív és a kvan ti -
ta tív for du lat. 1995-ben je lent meg Mi lan Skø i va nek mo nog rá fi á ja a Svi ta vy
kör nyé kén élõ né me tek ki te le pí té sé rõl.11 Min de nek elõtt azon ban To maš Sta -
nìk két igen fon tos, 1996-ban meg je lent köny vét kell em lí te nem: az Ül dö zés
1945-ben. A né me tek hely ze te Cseh- és Mor va or szág ban, va la mint Szi lé zi á ban, to -
váb bá a Tá bo rok Cseh or szág ban cí mû e ket.12 E két alap ve tõ fon tos sá gú köny vet,
ame lyek a ki te le pí té sek fel té te le i vel, elõ ké szü le te i vel és ki vi te le zé sé vel fog lal -
koz nak, Sta nìk, Bo rák, Ja nák va la mint több más mor va és szi lé zi ai ku ta tó
pub li ká ci ói és for rás ta nul má nyai kö vet ték.13

Az 1997-es né met–cseh nyi lat ko za tot töb bek kö zött a né met–cseh tör té -
nész bi zott ság ál tal a mi ni má lis kon szen zus ke re sés je gyé ben 1996-ban ki -
adott Konf lik tus kö zös ség, ka taszt ró fa, eny hü lés14 címû rö vid át te kin tés ké szí tet te
elõ, amely a né met–cseh vi szony leg ké nye sebb prob lé má i val fog lal ko zott.

A fõ ként Ant je Voll mer, Vac lav Ha vel és Ro man Her zog ál tal elõ ké szí tett 
1997-es nyi lat ko za tot a két kor mány fõ ugyan fog csi kor gat va fo gad ta el, de
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11 Mi lan Skø i vá nek: Od sun Nìm cù ze Svi tavs ka [A né me tek el ül dö zé se Svi ta vy ból] Hra dec
Krá lo vé, 1995. Lásd még uõ: K tzv. li do vé mu so u du v Lanšk ro u nì v kvìt nu 1945 a jeho
doz vu ku po è át kem pa de sátých let [Az 1945. má ju si úgy ne ve zett lansk ro ni nép bí ró ság ról
és utó já té ká ról az öt ve nes évek ele jén] In: Po me zí Èech a Mo ra vy 2. 1998. 133–154. o.

12 To máš Sta nìk: Tá bo ry v èes kých ze mích  1945–1948 [Tá bo rok Cseh or szág ban
1945–1948], Opa va, 1996.

13 Du šan Ja nák: Èin nost mi mo ø ád né ho li do vé ho so u du  Opa va v le tech 1945–1948 [Az opa -
vai rend kí vü li nép bí ró ság te vé keny sé ge 1945–1948 kö zött] In: Èa so pis Slezs ké ho zems ké ho
mu zea B/43 1994. 245–283. o.; Me è is lav Bo rák: Èin nost mi mo ø ád né ho li do vé ho so u du  
Mo ravs ká Ost ra va v le tech 1945–1948 [Az ost ra vai rend kí vü li nép bí ró ság te vé keny sé ge
1945–1948 kö zött] In: Èa so pis Slezs ké ho zems ké ho mu zea B/44 1995. 64–90. o.; uõ: Spra vedl -
nost pod le dek re tu. Ret ri bu è ní so ud nict ví v ÈSR a Mi mo ø ádný li do vý soud v Ost ra vì 1945–1948
[Igaz sá gos ság dek ré tu mok alap ján. Cseh szlo vá kia ret ri bú ci ós bí ró sá gai és az ost ra vai rend -
kí vü li nép bí ró ság 1945–1948] Ost ra va, 1998.

14  Konf likt ge me ins chaft, Ka tast rop he, Ents pan nung. Skiz ze ei ner  Dars tel lung  der de utsch–tsche chis -
chen Ges chich te  seit dem 19. Jahr hun dert / Konf likt ní spo le è enst ví, ka tast ro fa, uvol nì ní. Ná èrt  výk la -
du nì mec ko èes kých dì jin od 19. sto le tí [Konf lik tus kö zös ség, ka taszt ró fa, eny hü lés. A né -
met–cseh kö zös tör té ne lem áb rá zo lá sá nak váz la ta a 19. szá zad óta] Mün chen, 1996.



a Bun des tag bá mu la tos, a cseh par la ment vé gül is kel lõ több ség gel sza vaz ta
meg. Mér föld kõ lett ez a fáj dal mas kö zös múlt kö zös fel dol go zá sá nak fo lya -
ma tá ban. Azó ta ugyan a po li ti ku sok min dent meg tesz nek azért, hogy a nyi lat -
ko za tot el ért ék te le nít sék, sõt, ha le het, el fe led tes sék, de az még is na gyon fon -
tos ma radt – töb bek kö zött azért, mert az ak ko ri ban lét re ho zott pénz ala pok
szá mos ér té kes tör té net tu do má nyi ren dez vényt és ki ad ványt támogatnak.

A né met–cseh nyi lat ko zat után nem sok kal Po zsony ban össze ült a né -
met–cseh és né met–szlo vák bi zott ság, s el ké szí tet ték a kö zép-eu ró pai ül dö -
zés- és kény szer mig rá ció-ku ta tás „lel tá rát”. Az ülés rõl 1999-ben ki adott Kény -
sze rû vá lás. Ül dö zé sek és ki te le pí té sek Cseh szlo vá ki á ban és Cseh szlo vá ki á ból
1938–1947 kö zött, össze vet ve Len gyel or szág gal, Ma gyar or szág gal és Ju gosz lá vi á val
címû kö te tet te hát a prob lé ma tel jes körû össze fog la lá sá nak te kint het jük.15

Per sze nem ez volt az elsõ eset, hogy a tör té nész bi zott ság ez zel a té má val fog -
lal ko zott, hi szen már az 1992-es prá gai ülést is rész ben e szé le sebb kon tex tus -
nak szen tel ték. Az ülés D. Bran des és V. Ku ral ál tal szer kesz tett kö te te
1994-ben je lent meg Út a ka taszt ró fá ba. Né met–cseh szlo vák kap cso la tok
1938–1947 cím mel. Már ez a könyv is fog lal ko zott az el ül dö zés/ki te le pí tés
 témájának szé les kö rû össze füg gé se i vel.

Az 1999-ben meg je lent kö tet vi szont az idõ köz ben ter je del mes sé vált
nem zet kö zi iro da lom szisz te ma ti kus, komp arat ív ér té ke lé sét nyúj tot ta, ami
ál tal a le het sé ges szin té zis ki in du ló pont já vá vált. Ám ami mind ad dig hi ány -
zott, és hi ány zik tu laj don kép pen még ma is, az egy részt a kö zép-eu ró pai ül dö -
zé sek ben be töl tött szov jet-orosz sze rep mé lyebb elem zé se, más részt pe dig
az utol só há bo rús év, va la mint az azt köz vet le nül kö ve tõ esz ten dõk meg szállt
Né met or szá gá ban ér vény re jutó ame ri kai és an gol kon cep ci ók, il let ve vi sel -
ke dés mód össze ha son lí tó analízise.

Ilyes mi vel mind ed dig a nép sze rû sí tõ mû vek ben is alig ta lál koz ha tott
a cseh ol va só. Nép sze rû sí tõ for má ban ed dig egy mû je lent meg Meg ér te ni a tör -
té nel met. A né met–cseh kap cso la tok fej lõ dé se te rü le tün kön, 1848–1948 cím mel 2002 
ta va szán.16 Ez az is ko lák szá má ra és házi hasz ná lat ra ké szült szin té zis a kény -
sze rû mig rá ció tárgy kö ré ben már új szem lé let mó dot je le nít meg. Elõ ször is
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15 Det lef Bran des – Edi ta Iva ni è ko vá – Jiøí Pe šek (edd.): Erz wun ge ne Tren nung.  Vert re i bun gen
und Aus si ed lun gen in und aus der Tsche chos lo wa kei 1938–1947 im Verg le ich  mit Po len, Un garn
und Ju gos la wi en [Kény sze rû vá lás. Ül dö zé sek és ki te le pí té sek Cseh szlo vá ki á ban és Cseh -
szlo vá ki á ból 1938–1947 kö zött, össze vet ve Len gyel or szág gal, Ma gyar or szág gal és Ju gosz -
lá vi á val] Es sen, 1999.

16 Zde nìk Be neš und Koll.: Ro zu mìt dì ji nám. Vý voj èes ko–nì mec kých vzta hù na na šem úze mí vle -
tech 1848–1948. Prá ga, 2002.



sok konk ré tu mot tár föl a cse hek, zsi dók és szo ci ál de mok ra ták me ne kü lé sé -
rõl, il let ve el ül dö zé sé rõl az 1938-ban el sza kí tott Szu dé ta-vi dék rõl. Pe ter He -
u mos, majd tõle füg get le nül Jan Køen ér de me, hogy újra fel fe dez ték Ja ros lav
Œíma 1945-ben írt, Cseh szlo vák át te le pü lõk 1938–1945. Ada lék a mig rá ci ó hoz és
a szo ci á lis gon dos ko dás el mé le té hez címû köny vét.17 Ezu tán Jan Geb hardt ku tat -
ta, majd adta köz re né hány át te kint he tõ ta nul mány ban a né met–tö rök eset
utá ni leg na gyobb eu ró pai kény szer mig rá ci ós hul lá mot (140.000 em bert érin -
tett).18 A fent em lí tett szin té zis mind ezt fel hasz nál hat ta.

Má sod szor – és össze ha son lít ha tat la nul in ten zí veb ben – a há bo rú utá ni né -
met és ma gyar ki te le pí té se ket vizs gál ja a könyv. Idõ köz ben (leg alább is a Gold -
ha gen- és a Wehr macht-vi ta óta) az el ül dö zé sek ször nyû sé ge i nek nyílt és bru tá -
lis áb rá zo lá sa a kor társ tör té ne ti dis kur zus stan dard ré szé vé vált. A for rás ku ta tá -
sok le he tõ vé tet ték az ál do za tok ed dig vélt szá má nak mi ni ma li zá lá sát,
ugyan ak kor konk re ti zál ták a há bo rú utá ni bor zal ma kat.19 Az én vé le mé nyem
sze rint a há bo rú utá ni prob le ma ti ka ta lán leg ször nyûbb fe je ze te a gyer me kek
meg gyil ko lá sa, il let ve hosszú in ter ná lá sa. Sta nìk, majd ké sõbb Vla di mir Ka i ser 
új elem ként erõ tel je sen hang sú lyoz za az ál lam, vagy is fõ ként a had se reg (cseh -
szlo vák és szov jet egy sé gek) sze re pét a cseh és mor va föl dön el kö ve tett leg ször -
nyûbb tö meg gyil kos sá gok kez de mé nye zé sé ben és ki vi te le zé sé ben.20

Az új ság írók és po li ti ku sok újab ban a köz tár sa sá gi el nök há bo rús és há bo -
rú utá ni dek ré tu ma it kap ták fel. Is mét lát hat juk, hogy akik a nyil vá nos ság szá -
má ra be szél nek és ír nak e té má ról, mily ke vés sé is me rik a do ku men tu mo kat. 
A szö ve ge ket leg in kább a napi saj tó – nem rit kán cél za to san meg vá gott – ki vo -
na ta i ból is me rik. A – cseh és eu ró pai – tör té nel mi kon tex tust szo kás sze rint
meg sem em lí tik. Ez az a téma, ame lyet ma nap ság min den fé le kon tex tus ba el 
le het he lyez ni, bár mely po li ti kai irány zat ki hasz nál hat ja.
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17 Ja ros lav Šíma: Èes kos lo venš tí pø es tì ho val ci v le tech 1938–1945. Pø ís pì vek k so ci o lo gii  mig ra ce a the -
o rii so ci ál ní péèe. Prá ga, 1945.; Pe ter He u mos: Flücht lings la ger, Hilf sor ga ni sa ti o nen, Ju den 
im Ni e mands land. Zur Flücht lings- und Emig ra ti onsp rob le ma tik in der Tsche chos lo wa -
kei im Herbst 1938 [Me ne kült tá bo rok, se gély szer ve ze tek, zsi dók a sen ki föld jén.
Az 1938. õszi cseh szlo vá ki ai me ne kült- és emig rá ci ós prob le ma ti ká ról] Bo he mia
25.1984/2. 245–275. o.

18 Jan Geb hart: Mig ra ce  èes ké ho oby va telst va  v le tech  1938–1939 [A cseh la kos ság mig rá ci -
ó ja 1938–1939-ben] In: Èes ký èa so pis his to ric ký 96. 1998. 561–573. o.

19 Rü di ger Over mans: De uts che mi li tä ris che Ver lus te im Zwe i ten Weltk ri eg. [Né met ka to nai 
vesz te sé gek a má so dik vi lág há bo rú ban] Be it rä ge zur Mi li tär ges chich te Bd. 46. Mün chen, 1999.

20 Vla di mír Ka i ser: Das kri eg sen de und die Vert re i bung der De uts chen aus dem Aus si ger
Ge bi et [A há bo rú vége és a né me tek el ül dö zé se Ústi nad La bem vi dé ké rõl] In: Bran des – 
Iva ni è ko vá – Pe šek i. m., 201–218. o.



Föl so rol hat nánk egy sor óhajt, amellyel a cseh vagy in kább a cseh–né met
és a nem zet kö zi tör té ne ti ku ta tás felé for dul hat nánk. Mind má ig hi ány zik az
„ide gen” né met me ne kül tek tö me ge i nek cseh szlo vák te rü le ten meg élt sor sát
szisz te ma ti ku san be mu ta tó ta nul mány, hi ány zik egy olyan ta nul mány, amely
össze ha son lí ta ná a mig ráns cso por tok kö rül mé nye it és sor sát a há bo rú utá ni
Cseh szlo vá ki á ban és a meg szállt Né met or szág ban, fõ ként a nyu ga ti meg szál lá -
si öve ze tek ben, nincs komp arat ív kuta tás a „nyu ga ti or szá gok ban” fön nállt vi -
szo nyok ról. Lát juk, hogy az össze kapcso ló dás nem csu pán föld raj zi lag, ha -
nem te ma ti ku san is szük sé ges (pél dá ul el ül dö zés és vissza szol gál ta tás).21 El pa -
na szol hat juk a po li ti ká nak és a saj tó nak a leg újabb kri ti kai ku ta tá si
ered mé nyek kel szem be ni tar tós ér dek te len sé gét is. Még a leg jobb for dí tás ban
meg je lent, a po li ti kai össze csa pá sok élét el ven ni va ló ban ké pes leg jobb tu do má -
nyos mun kák nak sincs esé lyük sem a né met, sem pe dig a cseh kö zeg ben, hogy
be fo ga dás ra lel je nek azok nál a cso por to su lá sok nál, ame lyek nek po li ti kai po zí -
ci ó i kat föl kel le ne ad ni uk vagy meg kel le ne vál toz tat ni uk.22

Ami a 21. szá zad ele jén va ló ban sta bi lan po zi tív ma rad, nem más, mint
a kény szer mig rá ció prob le ma ti ká já nak „cseh te le ní té se”. E prob le ma ti ka –
a tu do má nyos dis kur zu son be lül – már sem mi kép pen sem nem ze ti, sem
a ku ta tók, sem a kon tex tu sok sze rint. Ugyan ak kor to vább ra is le het sé ges
(nem csu pán Cseh or szág ban), hogy a nem zet kö zi ku ta tá sok ered mé nye it
a na ci o na lis ta po li ti ka ja vá ra el fe led tes sék vagy ki hasz nál ják. Saj nos nem be -
csül het jük túl a szak tör té né szi iro da lom nak a po li ti kai tár sa da lom fel vi lá go sí -
tá sá ban be töl tött szerepét.

For dí tot ta: Me sés Pé ter
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21 Ben ja min From mer: To Pro se cu te or to Ex pel? Cze chos lo wak Ret ri bu ti on  and the „Trans -
fer” of Su de ten Ger mans. In: Phi lipp Ther – Ana Sil jak (szerk..): Red ra wing Na ti ons. Eth nic 
Cle an sing in East-Cent ral Eu ro pe 1944–1948.  Lan ham – Bo ul der – New York – Ox ford,
2001. 221–240. o.

22 Ez a sor sa Det lef Bran des ki vá ló, rend kí vül szé les kö rû for rás anyag ra tá masz ko dó mû vé -
nek: Der Weg zur Vert re i bung 1938–1945. Plä ne und Ents che i dun gen zum „Trans fer” der De uts -
chen aus der Tsche chos lo wa kei und aus Po len [Út az el ül dö zés hez 1938–1925. A né me tek Cseh -
szlo vá ki á ból és Len gyel or szág ból való „transz fe ré nek” ter vei] Mün chen, 2001.




