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MI CHA EL MANN
A de mok rá cia sö tét ol da la

A de mok rá cia sö tét ol da la
Az et ni kai és po li ti kai tisz to ga tás
mo dern ha gyo má nya*

A 20. szá za di tö meg mé szár lá sok ál do za ta i nak szá ma meg ha lad ja
  a hat mil li ót és ez a szám to vább nö vek szik. A leg több tu dós és ku -

ta tó még is in kább az en nél ér dek fe szí tõbb nek tar tott prob lé mák bon col ga tá -
sát ré sze sí ti elõny ben. Ab ban a rit ka eset ben, ami kor a tö meg mé szár lás je len -
sé ge egyál ta lán szó ba ke rül, azt a 20. szá zad alap ve tõ struk tu rál is fo lya ma ta i -
nak, gaz da sá gi, tár sa dal mi és po li ti kai fej lõ dé sé nek meg le he tõ sen sze ren csét -
len meg sza kí tá sa ként ér tel me zik. Az et ni kai és po li ti kai ala pon el kö ve tett
mé szár lás a mo dern nel szem ben ál ló, pri mi tív ál la po tok hoz való vissza lé pés
és olyan vissza ma ra dott vagy szél sõ sé ges cso por tok kö ve tik el, ame lye ket ra -
vasz és ve szé lyes po li ti ku sok sa ját ér de ke ik ér vé nye sí té sé re hasz nál nak fel.
A fe le lõs ség ki zá ró lag a po li ti ku so kat, a sza dis ta és ke gyet len szer be ket (vagy 
hor vá to kat), vagy a pri mi tív hu tu kat (vagy tut szi kat) ter he li, mond ván,
hogy az ál ta luk el kö ve tett ször nyû sé gek hez ne künk sem mi kö zünk. Egy
 alternatív fel fo gás sze rint – ame lyet rend sze rint val lá sos vi lág né ze tek
 támasztanak alá – a go nosz ság az em be ri ség olyan ál ta lá nos tu laj don sá ga,
amely je len van úgy a pri mi tív, mint a ci vi li zált em ber ben.

Min den tu dós cso port, amely a hu sza dik szá zad leg hír hed tebb tö meg mé -
szár lá sa i val fog lal ko zott – az ör mé nyek mé szár lása, a náci „vég sõ meg ol dás”,
a sztá li niz mus, Kam bo dzsa, Ru an da –, a bor za lom mo dern jel le gét hang sú lyoz -
ta. Leo Ku per az zal a fel is me rés sel ala poz ta meg a nép ir tás ku ta tá sát,  miszerint
a mo dern ál lam te rü le ti szu ve re ni tá sa, a kul tu rá li san sok szí nû és gaz da sá gi lag
ré tegzett te rü let fe let ti mo no pó li u m ered mé nyez te úgy a nép ir tás ra való

* Ere de ti meg je le nés: Mi cha el Mann: The Dark Side of De moc ra cy: The Mo dern Tra di ti on of 
Eth nic and Po li ti cal Cle an sing. In: New Left Re vi ew Nr. 235, May-Ju ne/1999. 18–45. o.



kész te tést, mint a vég hez vi te lé hez szük sé ges ha tal mat.1 Ro ger Smith pe dig
a nép ir tás po li ti kai esz köz ként való fel hasz ná lá sát hang sú lyoz ta a mo dern ál -
lam gya kor la tá ban.2 Né me lyek az el nyo mó ha tal mak ren del ke zé sé re álló tech -
ni kai esz kö zök je len tõ sé gét eme lik ki: a mo dern fegy ve rek, a szál lí tá si és az ad -
mi niszt ra tív esz kö zök mind hoz zá já rul tak a sze mély te len, bü rok ra ti zált tö meg -
mé szár lá sok vég re haj tá sá nak meg könnyí té sé hez.3 Ugyan ak kor He len Fein
a tech ni kai esz kö zök mel lett mo dern ide o ló gi ai cé lo kat is fel fe de zett: „A 20.
szá zad elõ re meg font olt tö meg mé szár lá sa i nak ál do za ta it… az új ál lam rend lét -
re ho zá sá ért öl ték meg.”4 Fein a mo dern „mí to szok” vagy „po li ti kai kép le tek”,
a nem ze ti, faji és osz tály ide o ló gi ák nép ir tás ra ösz tön zõ po ten ci ál ját hang sú -
lyoz za.

A nép ne vé ben

A kü lön bö zõ ese tek nek van egy kö zös vo ná sa. Az el kö ve tõk ön ma gu kat
és mé szár lá sa i kat az zal iga zol ták, hogy min den a „nép ne vé ben” tör tént.
 Ebbõl a szem pont ból a nép ir tás nem kü lön bö zik a töb bi, mo de rál tabb 20. szá -
za di ide o ló gi á tól, hi szen ez a szá zad a tö me gek év szá za dá nak ne vez he tõ.
Az utób bi nyolc van év összes né met bí ró sá gán – We i mar tól a náci és a kom -
mu nis ta NDK-án át a Bun des re pub li kig – a tár gya lá so kat ugyan az zal a ki je -
len tés sel nyit ot ták meg: „A nép ne vé ben”. Az ame ri kai bí ró sá gok az „X ügye
a nép pel szem ben” meg fo gal ma zást ked ve lik. A nép re való hi vat ko zás ál tal
a tö meg mé szár lást el kö ve tõ re zsi mek olyan, az iga zi mo der ni tást kép vi se lõ
moz gal mak kal vál lal nak kö zös sé get, mint a li be ra liz mus vagy a szo ci á lis de -
mok rá cia. A to váb bi ak ban ép pen amel lett fo gok ér vel ni, hogy a mo dern tö -
meg mé szár lás akár a de mok rá cia „sö tét ol da lá nak” is te kint he tõ.

Va ló já ban ez egy meg le he tõ sen ke vés sé el fo ga dott né zet. A je len leg ural -
ko dó „de mok ra ti kus béke” is ko lá ja sze rint ugyan is a de mok ra ti kus ál la mok
lé nye gük bõl fa ka dó an bé ké sek, rit kán vesz nek részt há bo rú ban, és ha még is,
ak kor so sem egy más el len. Õk a nép ir tó rend sze rek ab szo lút el len té tei. Ezen
is ko la egyik leg je len tõ sebb kép vi se lõ je Ru dolph Rum mel.5 Meg ál la pí tá sai
sze rint mi nél in kább au to ri tá ri us egy ál lam, an nál in kább va ló szí nû, hogy

4 MI CHA EL MANN
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nép ir tást kö vet el. Rum mel, több hu sza dik szá za di tö meg mé szár lás ról ké -
szült sta tisz ti ká ra tá masz kod va meg ál la pít ja, hogy a de mok ra ti kus ál la mok so -
ha sem kö vet nek el tö meg mé szár lást. Azt be is me ri, hogy ez né hány eset ben
még is elõ for dult, ám amel lett ér vel, hogy ezek a tö meg mé szár lá sok min dig
há bo rús hely ze tek ben, ti tok ban és de mok ra ti kus fel ha tal ma zás nél kül tör tén -
tek. Kö vet ke zés képp ezek az ese tek csu pán ki vé te lek, ame lyek erõ sí tik a sza -
bályt. Ez az ér ve lés meg áll ja a he lyét ki sebb at ro ci tá sok ese té ben, mint pél dá -
ul a My Lai a vi et ná mi há bo rú ban, ame lyet az ame ri kai de mok ra ti kus köz vé -
le mény va ló ban el ítélt. Ám az a gond, hogy Rum mel nem tesz kü lönb sé get
az ilyen és a na gyobb hor de re jû at ro ci tá sok – mint pél dá ul a drez dai vagy a to -
ki ói bom bá zá sok, az atom bom ba le do bá sa, vagy a vi et ná mi fal vak meg sem mi -
sí té se – kö zött. Ezek ben az ese tek ben, bár a szo ká sos ka to nai ti tok tar tás je len
volt, a dön tést az ame ri kai és an gol kor mány az al kot má nyos de mok rá cia tör -
vé nyes ke re tei kö zött hoz ta meg. Rá adá sul az au to ri tá ri us nép ir tá sok is ugyan -
úgy ti tok ban és há bo rús kö rül mé nyek kö zött zaj lot tak. Hit ler az összes gyil -
kos sá got a há bo rú ide je alatt kö vet te el, és Sztá lin hoz ha son ló an õ sem mer te
nyil vá nos ság ra hoz ni azo kat. Rum mel „tör vé nye” alól en nél je len tõ sebb ki vé -
te lek is van nak, ilye nek pél dá ul a ti zen he te dik szá zad tól a hu sza dik szá zad ele -
jé ig az eu ró pai te le pe sek ál tal al kot má nyos ál la mi ke re tek kö zött el kö ve tett at -
ro ci tá sok. Rum mel ezek rõl ke vés szót ejt, ne vet sé ge sen le ki csi nyí ti az ál do za -
tok szá mát, és ha bár meg em lí ti, hogy va ló szí nû leg a kor mányt ter he li
a fe le lõs ség, még sem ad ma gya rá za tot. Rum mel ese té ben nem de rül ki egy ér -
tel mû en, mi le het az oka an nak, ha egy re zsim nagy mér té kû nép ir tást kö vet
el. Vé gül is szin te min den tör té nel mi re zsim au to ri tá ri us volt, még sem kö ve -
tett el mind egyi kük tö meg mé szár lást. A to váb bi ak ban azt sze ret ném ki mu tat -
ni, hogy össze füg gés van a de mok rá cia és a tö meg mé szár lás je len sé ge kö zött,
de ez a kap cso lat jó val bo nyo lul tabb és két élûbb, mint aho gyan azt Rum mel
feltételezi.

Ro bert Mel son a for ra dal ma kat kö ve tõ há bo rús han gu lat tal ma gya ráz za
a nép ir tást. Vé le mé nye sze rint a for ra dal mak meg bont ják az ad dig ér vény ben
lévõ rend szer ál tal fel ál lí tott mo rá lis kor lá to kat, s így mo rá lis vá ku um ke let ke -
zik.6 Ugyan ak kor olyan for ra dal má rok ke rül nek elõ tér be, akik gyö ke res vál -
to zá so kat kö ve tel nek „a nép ne vé ben”. A „né pet” pe dig újra meg kell ha tá roz -
ni, meg húz ni a ha tá ra it, adott eset ben akár erõ sza kos esz kö zök kel is. A há bo -
rús ál la pot fel erõ sí ti a ha tal mon lévõ rend szer fe nye ge tett ség- vagy ép pen

A de mok rá cia sö tét ol da la 5
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min den ha tó ság-ér zé sét, le he tõ vé te szi au to nó mi á ja meg erõ sí té sét és a „ra di -
ká li sabb” in téz ke dé sek ér vé nye sí té sét, ez zel pár hu za mo san nö vel ve a le het sé -
ges ál do za tok ki szol gál ta tott sá gát. A há bo rús ál la pot for ra da lom mal tár sul va
ily mó don könnyen elõ idéz he ti azt, hogy az adott rend szer bi zo nyos hoz zá
tar to zó cso por to kat a kül sõ el len sé gek kel szö vet ke zõ nek te kint, ezál tal iga zol -
va meg sem mi sí té sük szük sé ges sé gét. Mel son per sze elég gé elõ vi gyá za tos
 ahhoz, hogy hoz zá te gye azt is, hogy ez nem az egyet len le het sé ges kö vet kez -
mény. Ku bá ban pél dá ul a for ra dal mat és há bo rút nem a bur zso á zia me gö le té -
se, ha nem ki ül döz te té se kö vet te. Azt is el is me ri – anél kül azon ban, hogy ma -
gya rá za tot adna rá –, hogy ko ráb bi for ra dal mi/há bo rús hely ze tek –  az an gol,
fran cia vagy ame ri kai for ra dal mak – ke vés bé ve zet het tek tö meg mé szár lás -
hoz, mint a késõbbiek. Végül pedig figyelmen kívül hagyja azt, hogy
a nemzeti, faji és osztályideológiák fejlõdése, melyekkel rendszerint a nép ir -
tást igazolták, a modern kor jellegzetes velejárói, forradalmaktól és
háborúktól függetlenül. 

Rum mel és kü lö nö sen Mel son ér té kes össze füg gé se ket fe dez fel, de egyi -
kük sem von ja le a meg fe le lõ kö vet kez te té se ket. Ha meg akar juk ér te ni az ál la -
mi lag vég re haj tott és ide o ló gi a i lag iga zolt tö meg mé szár lá sok oka it, ak kor fel
kell is mer nünk azt, hogy ezek az ese mé nyek nem má sok, mint a mo dern
Nyu gat leg ér té ke sebb in téz mé nyé nek, a de mok rá ci á nak el fa jult kö vet kez mé -
nyei. A nép ir tás te kint he tõ a „de mok rá cia sö tét ol da lá nak” – a „népre”
ruházott politikai autoritás nem kívánt mellékhatásának. 

A „nép” és a „má sok”

„A nép” fo gal ma az egyik leg ko ráb bi meg fo gal ma zás ban: „Mi, az Egye -
sült Ál la mok népe, a tö ké le tes Egy ség meg te rem té se ér de ké ben meg al kot juk
és ér vény be he lyez zük az Ame ri kai Egye sült Ál la mok Al kot má nyát, ezál tal ér -
vé nye sít jük az Igaz sá gos sá got, biz to sít juk a Bé két és vé del met, elõ re moz dít -
juk az ál ta lá nos jó lé tet, és biz to sít juk a Szabadság értékét önmagunknak és az
elkövetkezõ nemzedékeknek.”

Az ame ri kai al kot mány nyi tó passzu sá ban de fi ni ált „nép” fo ga lom nagy
ha tás sal volt min den ké sõb bi ilyen meg ha tá ro zás ra. Szin te min den mai mo -
dern ál lam alap ját ké pe zi és a kö zös ség nek ál ta lá no san el fo ga dott jó és mo rá -
lis ké pét je len ti. Vi szont a mo rá lis le gi ti mi tás nak a tö meg ke zé be való ki zá ró -
la gos he lye zé se két nem kí vánt kö vet kez ménnyel is jár hat. Elõ ször is a pol gá -
ri kö zös sé get oly ként fog ják fel, mint ami sa já tos et ni kai és po li ti kai
jel lem zõk kel ren del ke zik, olyan jel lem zõk kel, amik el kü lö ní tik a töb bi ek tõl,

6 MI CHA EL MANN



nem ál lam pol gá rok tól vagy ál lam pol gár ság ra nem jo go sult szom szé dos kö -
zös sé gek tõl. A „mi, a nép” fo gal ma ma gá val von ja a „má sok, az ide ge nek” fo -
gal má nak meg al ko tá sát. Má sod sor ban pe dig, ha a szu ve re ni tás területi
függetlenséget jelent, akkor az idegenek kitiltottsága fizikailag is értendõ.

Min de nek elõtt azon ban két lé nye ges kü lönb ség té telt kell meg fo gal maz -
nunk. Az elsõ a „nép” fo gal má ra vo nat ko zik, és ezen be lül két el té rõ fel fo gást  
kell el kü lö ní te nünk: a nép ré teg zett és or ga ni kus fel fo gá sát. Mind ket tõ el kü -
lö ní ti és ki zár ja az „ide ge ne ket” mint „má so kat”, de az utób bi kü lön bö zõ
okok mi att le he tõ vé te he ti akár olya nok ki zá rá sát is, akik egyéb ként ál lam pol -
gá rok. Az elõb bi eset ben, ha a nép bel sõ leg ré teg zõ dött, ak kor az ál lam el sõd -
le ges sze re pe a kü lön bö zõ ér dek cso por tok kö zöt ti köz ve tí tés. Az ilyen fe lé pí -
té sû ál lam ban rend sze rint me gõr zõ dik a sok szí nû ség és en nek kö vet kez té -
ben ke vés bé va ló szí nû az et ni kai vagy po li ti kai ala pon el kö ve tett tisz to ga tás
le he tõ sé ge. Ha azon ban a nép vagy a nem zet or ga ni kus fel fo gá sá val van dol -
gunk, ahol a nép mint „tö ké le tes és szét vá laszt ha tat lan egy ség” je le nik meg
(mint aho gyan az ame ri kai cre dó ban), ak kor könnyen elõ for dul hat, hogy
lesz olyan ve ze tõ vagy moz ga lom, aki vagy ami, az egyéb ként sok szí nû nép
„meg tisz tí tá sá ra” fog tö re ked ni. Va ló já ban sok modern, önmagát de mok ra ti -
kus nak tekintõ állam törekvései kifejezetten az etnikai vagy politikai
tisztogatás irányába mutattak.   

A má so dik kü lönb ség té tel a tisz to ga tás kü lön bö zõ for má it és tí pu sa it érin ti,
és itt le kell szö gez nünk azt, hogy leg több eset ben ezek nem azo nos nagy ság ren -
dû ek a nép ir tás sal. Ál ta lá ban a tisz to ga tás leg óva to sabb for mái a le gel ter jed teb -
bek. Ilyen az asszi mi lá ció és a ki- vagy be ván dor lás, ame lyek rend sze rint so sem
jár nak szá mot te võ erõ szak kal. Az asszi mi lá ció ese té ben a „má sok”-nak egyet len
vá lasz tá si le he tõ sé ge a több sé gi tár sa da lom ba való be ol va dás. Ez a tisz to ga tás nak
olyan ti pi kus for má ja, ame lyet az Egye sült Ál la mok ban al kal maz tak a be ván dor -
lók kal szem ben.  E cso por tok a gaz da sá gi si ke rért és szo ci á lis be il lesz ke dé sért
 vívott harc ban el vesz tet ték társadalmi-kul tu rá lis sa já tos sá ga ik nagy ré szét és ame -
ri ka i ak ká vál tak. Ez a tisz to ga tás nak meg le he tõ sen eny he for má ja, ame lyet ál ta lá -
ban azok ítél nek el, akik a ha gyo má nyos kul tú rák meg õr zé sét szor gal maz zák.
A be ván dor lás ra irá nyu ló in téz ke dé sek sok szor ki vált sá go kat aján lot tak kul tu rá li -
san ha son ló cso por tok nak, míg hát rány ba he lyez tek tõ lük el té rõ „má so kat”.
Ez tör tént a „Fe hér Auszt rá lia” be ván dor lá si prog ram ke re tén be lül is. A kény -
szer har ma dik mód ja, a ki ván dor lás, gyak ran szer ves ré sze volt jobb ol da li na ci o -
na lis ta prog ra mok nak, mint pél dá ul a kö zel múlt ban a Nem ze ti Front jel le gû pár -
tok ese té ben. Ám ezek rit kán ke rül tek meg va ló sí tás ra, ami kor pe dig igen, ak kor
rend sze rint erõ sza kos be avat ko zá sok kal jár tak együtt.
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A tisz to ga tás kö vet ke zõ fo ko za ta a kény szer-asszi mi lá ció.  Ebben az
eset ben a „má so kat” in téz mé nye sí tett mó don kény sze rí tik iden ti tá suk fel -
adá sá ra. Az ide gen nyel vet be tilt ják az is ko lák ban, meg aka dá lyoz zák az ide -
gen val lás gya kor lá sát,  és a sa já tos csa lád ne ve ket erõ szak kal meg vál toz tat -
ják. Ha bár az el nyo más nak ez egy erõ sebb for má ja, még sem jár fi zi kai erõ -
szak kal vagy mé szár lás sal. Az erõ szak egy má sik ki fi no mul tabb for má ja,
amit rend sze rint ki sebb ide gen cso por tok el len al kal maz nak, a bi o ló gi ai
asszi mi lá ció, ami kor tör vé nyes in téz ke dés sel kor lá toz zák a kér dé ses cso -
port re pro duk ci ós esé lye it, kor lá to zó há zas ság kö té si tör vé nyek kel vagy rit -
káb ban ste ri li zá lás sal. Ter mé sze te sen ezek ben az ese tek ben az el nyo mott
cso port egyik le het sé ges re ak ci ó ja a ki ván dor lás, ami to vább fo koz za a tisz to -
ga tás ha tá sát. A kö vet ke zõ fo ko zat a te rü le ti ki til tás, ami ál tal ki ván dor lás ra
kény sze rí tik az adott cso por tot. A „má sok nak” az ál lam te rü le té rõl való fi zi -
kai el ül dö zé se ál ta lá ban fi zi kai bán tal ma zás sal, a tu laj don el ko bo zá sá val jár
együtt, ami nek kö vet kez té ben a la kó he lyen való meg ma ra dás le he tet len né
vá lik. En nek to váb bi fo ko zá sát je len ti a de por tá lás, ami kor na gyobb cso por -
to kat erõ szak kal el tá vo lí ta nak az ál lam te rü le té rõl. A kö vet ke zõ lé pés a tö -
meg mé szár lás, amely szer ve zett mó don vég re haj tott öl dök lést je lent. Ez né -
mely eset ben kény szer ki ván dor lás hoz ve zet, ami kor azon ban nem, ak kor
a tisz to ga tás leg sú lyo sabb for má ja kö vet ke zik be: a nép ir tás. A nép ir tás egy
bi zo nyos po pu lá ció elõ re meg ter ve zett és szer ve zett, öl dök lés ál ta li meg -
sem mi sí té se. Ilyen na gyon rit kán for dult elõ a hu sza dik szá za dot meg elõ zõ
idõk ben.

Ezek az erõ szak for mák per sze ide ál ti pi kus hely ze te ket ra gad nak meg.
Leg több eset ben mind ezek meg ha tá ro zott kom bi ná ci ó i val ta lál ko zunk.
A zsi dók el len irá nyu ló pog rom pél dá ul az erõ szak kü lön bö zõ for má it – a fi -
zi kai és sze xu á lis erõ sza kot, bi zo nyos mér té kû kény sze rí tett át ke resz tel ke -
dést – fog lal ta ma gá ba, ám csak rit kán ve ze tett öl dök lés hez. A leg több erõ -
szak te võ (és az õket bá to rí tó po li ti kai ve ze tõk) nem kí ván ták a zsi dók tel jes
meg sem mi sí té sét, mi vel azok túl sá go san hasz no sak vol tak. A tisz to ga tás ál -
ta lá ban hir te len ki tö rõ fo lya mat ként zaj lik le, ami után rend sze rint vissza -
esés vagy tel jes le ál lás kö vet ke zik. Sze ren csé re a nép ir tás nem je len ti ezek -
nek a fo lya ma tok nak a szük ség sze rû kö vet kez mé nyét. Vé gül pe dig ezek az
in téz ke dé sek leg több ször et ni kai cso por tok el len irá nyul nak és csak né -
hány eset ben val lá si cso por tok vagy po li ti kai el len fe lek el len. Ál ta lá ban a po -
li ti kai tisz to ga tás for mái a leg eny héb bek és az et ni ka i ak a leg sú lyo sab bak.
A kö vet ke zõk ben te hát elem ez ni fog juk a tisz to ga tás mo dern for má i nak kü -
lön bö zõ vál to za ta it.
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A li be rá lis de mok rá cia sö tét ol da la

A li be ra liz mus ál ta lá ban a bur zsoá in di vi du a liz must hang sú lyoz za. El ter -
jedt vé le mény, hogy a li be rá lis de mok rá ci ák bé ké sek, mert a li be rá lis al kot má -
nyok el sõ sor ban az em be ri jo gok vé del mé re he lye zik a hang súlyt. Az én ál lás -
pon tom et tõl el té rõ en nem az el ide ge ne dett egyént lát ja ezen el mé le tek kö -
zép pont já ban, ha nem az ér dek cso por to kat, a tár sa dal mi osz tá lyo kat.
Vé le mé nyem sze rint nem az ál ta lá nos em be ri jo gok vé del me aka dá lyoz ta
meg eze ket az ál la mo kat a tisz to ga tás al kal ma zá sá ban, ha nem az osz tály harc
és en nek in téz mé nye sí té se. En nek el le né re li be rá lis de mok rá ci ák kö vet tek el
nagy mér té kû tisz to ga tá so kat, néha nép ir tást is, fõ képp olyan kor, ami kor a le -
te le pe dés so rán na gyobb társadalmi csoportokat mint a „néptõl” idegent
határoztak meg. Két ilyen esetrõl fogok alább beszámolni.

Nyil ván va ló, hogy nem a „nép” al kot ta meg és hoz ta lét re az ame ri kai al -
kot mányt. Ezt va ló já ban két he tes phi la delp hi ai ta nács ko zás után öt ven öt kö -
zép ko rú fe hér fér fi hoz ta lét re, olyan fér fi ak, akik ak kor a leg na gyobb ha ta -
lom mal és tu laj don nal ren del kez tek, és úgy gon dol ták, hogy a ti zen há rom ál -
lam né pét kép vi se lik. De ki vagy mi is volt pon to san a „nép”? Az ala pí tó atyák
sze rint ebbe a nép be nem tar toz tak bele a nõk, a rab szol gák és az õs la kos ame -
ri ka i ak. So kan ki akar ták zár ni azo kat a fe hér fér fi a kat is, akik nem ren del kez -
tek meg fe le lõ nagy sá gú va gyon nal, azaz az al sóbb osz tály be li e ket. Az an gol
po li ti ku sok en nél pon to sab ban fo gal maz tak, ami kor kü lönb sé get tet tek
a „nép” és a „nép ség” kö zött. A „nép ség” az al sóbb osz tá lyo kat, a tö me get,
a csõ cse lé ket je len tet te, amely sem mi képp sem volt te kint he tõ a „nép” ré szé -
nek. A „mi, a nép” az arisz tok ra tá kat, ke res ke dõ ket, gyár tu laj do no so kat, mes -
ter em be re ket fog lal ta ma gá ba, azaz olyan va gyo nos fe hér fér fi ak ból álló cso -
por to kat, ame lyek sa já tos ér de kek kel ren del kez tek. El fo ga dott tény volt,
hogy ezek az ér de kek akár el lent mon dó ak is le het nek, de ugyan ak kor az is,
hogy mind ezek mel lett a nem ze ten be lül fon tos kö zös ér de kek is van nak.
A polgárság tehát belsõleg rétegekre oszlott és olyan, alsóbb osztályok fölé
épült, amelyek az állampolgári jogokat csak korlátozott mértékben
birtokolhatták.

Ez a ré teg zõ dés két kü lön bö zõ mó don is meg aka dá lyoz ta a „má sok kal”
szem be ni el len ség es ség ki fej lõ dé sét. Bi zo nyos mér té kû vissza fog ott sá got
ered mé nye zett, amely a ko ráb bi, arisz tok rá ci á ra és a ki vált sá gos fel sõ osz tá -
lyok ra épü lõ rend sze rek ben mû kö dõ sza bá lyok ból eredt. A li be rá lis de mok -
rá cia felé való ha la dást, a „mi, a nép” fo gal má nak bõ ví té si fo lya ma tát az osz tá -
lyok kö zöt ti kap cso la tok ha tá roz ták meg, ame lyek min den po li ti kai
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részt ve võ szá má ra is mer tek vol tak. A vá lasz tó jog ki ter jesz té se kö rü li vi ták
régi, jól is mert kér dé sek köré össz pon to sul tak. Hol húz ha tó ak meg a tu laj -
don jog ha tá rai? Vál lal hat nak-e köz sze re pet, kap hat nak-e vá lasz tó jo got a füg -
get len dön tés ho zás ra kép te len szol gák és al kal ma zot tak? Mi vel ezek az osz -
tály kü lönb sé gek ma gán a pol gár sá gon be lül ala kul tak ki, jól is mert tény volt,
hogy az ér de kek egyez te té se nem a prob lé mák el tör lé sét, ha nem komp ro -
misszu mot kö ve tel. A „nép” fo gal ma már ele ve nem egy szét vá laszt ha tat lan
egy sé get je löl, ha nem egy plu rá lis és osz tá lyok ba ren de zõ dött en ti tást. Kö vet -
ke zés képp a li be rá lis de mok rá cia lé nye ge nem az in di vi du a liz mu son, ha nem
az osz tály ér de kek le gi ti mi tá sá nak el fo ga dá sán alap szik. Ez pe dig a párt rend -
szer intézményes formájában jelenik meg, amit nem lehet túllépni,
lerombolni vagy megsemmisíteni. És mivel az állam elsõdleges szerepe az
érdekek közötti közvetítés, hatalma jócskán korlátozott.  

A konf lik tus mint a de mok rá cia köz pon ti ele me

Az osz tály ér de kek kö zöt ti konf lik tus prob lé má ját a li be rá lis de mok rá ci -
ák ban ha ma ro san kö vet ték a ge ne rá ci ós és a ne mek kö zöt ti kü lönb sé gek
prob lé mái. Ki zá ró lag a csa lád fõk nek le het tel jes körû ön ren del ke zé si jo guk? 
Mi lyen élet kor ban le het el mon da ni egy fér fi rõl, hogy va ló ban ké pes az ön ál -
ló dön tés re? Az tán a ne mek kér dé se kö vet ke zett, együtt az élet kor ra és osz tá -
lyok ra vo nat ko zó kér dé sek kel, ami nek ered mé nye kép pen elõ ször csak bi zo -
nyos korú és bi zo nyos osz tá lyok hoz tar to zó nõk kap hat tak sza va zó jo got. Itt
a már em lí tett vissza fo gott ság má so dik for rá sa ke rül elõ tér be. Az osz tá lyok,
ne mek és élet ko rok kö zöt ti kü lönb sé gek, ha bár klasszi fi kál ják az egyé ne ket,
még sem vá laszt ják szét szi go rú an kü lön bö zõ kö zös sé gek re. Ezek nek a cso -
por tok nak szük ség sze rû en együtt kel lett él ni ük és dol goz ni uk. A mun ká sok
és a mun ka adók az osz tály har cok leg ádá zabb pil la na ta i ban is ko ope rál tak egy -
más sal. Kü lön bö zõ élet ko rú és nemû em be rek szük ség sze rû en ugyan azon
csa lá di kö zös sé gek ben él tek. Bár az osz tály kü lönb sé gek ese té ben bi zo nyos
mér té kû területi elkülönítõdés érvényesült, a különbözõ osztályok
kölcsönösen függtek egymástól. Ez a kölcsönös egymásrautaltság meg aka dá -
lyoz ta a „mi, a nép” és a „mások” közötti mély ellenérzések kialakulását. 

Az osz tály har cok min dig fon tos sze re pet ját szot tak a mo dern tár sa dal -
mak ki ala ku lá sá ban. Leg több eset ben li be rá lis és szo ci ál-de mok ra ti kus in téz -
mé nyek lét re jöt té hez ve zet tek. Az élet ko ri és ne mek köz ti konf lik tu sok is ha -
son ló kö vet kez mé nyek kel jár tak. Mi vel a de mok rá ci á nak ez a for má ja nem
szün te ti meg a ki zsák má nyo lást, min dig van nak olyan cso por tok, ame lyek
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el nyo mott nak ér zik ma gu kat és en nek kö vet kez té ben fel is eme lik a hang ju -
kat az el nyo más el len. De a liberá lis in téz mé nyes ke ret ben zaj ló osz tály har cok
meg ol dá sa so sem ve zet az ál lam te rü le té nek az el len ál lók tól való meg tisz tí tá sá -
hoz, vagy ép pen meg gyil ko lá suk hoz. Kö vet ke zés kép pen, an nak el le né re, hogy 
a ka pi ta liz mus nem egy ki fe je zet ten bé kés rend szer, az osz tály el len ál lás le he tõ -
sé gé nek biz to sí tá sa ál tal job ban ked vez a konf lik tus meg ol dás bé ké sebb, li be rá -
lis formáinak. 

Lé vén, hogy a li be rá lis ál la mok fej lõ dé sé ben az osz tá lyok és ké sõbb a ne -
mek kö zöt ti konf lik tu sok ját szot ták a meg ha tá ro zó sze re pet, az et ni kai cso -
por tok kö zöt ti kü lönb sé gek kér dé se ke vés súllyal bírt po li ti kai irány el ve ik ki -
ala ku lá sá nak kez de ti idõ sza ká ban. Min den tu laj don nal ren del ke zõ brit ál lam -
pol gár nak mi nõ sült, füg get le nül at tól, hogy fran cia, an gol vagy kel ta nyel vet
be szélt. A ré teg zõ dés egy ko ráb bi for má ja, a val lás meg õriz te fon tos sá gát, de
iga zán nagy sze re pet csak Eu ró pa egyet len bel sõ ko ló ni á já ban, Ír or szág ban
ka pott. Itt fenn ma radt a „pro tes táns al kot mány” és a „pri mi tív” ka to li kus „má -
sok” kö zöt ti el len tét, annyi ra, hogy ez né mely eset ben tö meg mé szár lá sok -
hoz is ve ze tett. Egé szen a hu sza dik szá za dig azon ban min den do mi náns et ni -
kai vagy val lá si cso port el sõ sor ban a „má sok” asszi mi lá lá sá ra tö re ke dett. Ez bi -
zo nyos mér té kû in téz mé nyes kény szer rel járt, fõ ként a ki sebb sé gi nyel vek
el nyo má sá ban. De nem je len tet te a „má sok” ki ül dö zé sét, még ke vés bé le mé -
szár lá sát. Meg en ge dett volt szá muk ra, hogy an gol lá, fran ci á vá vagy né met té
vál ja nak.7

A li be rá lis ál la mok több sé ge – az észa ki ál la mok, Né met al föld, Fran cia or -
szág, Svájc és a brit szi ge tek – Észak nyu gat-Eu ró pá hoz tar to zott. Amint majd 
a ké sõb bi ek bõl is ki de rül, Eu ró pa töb bi tér sé ge sok kal ne he zeb ben in dult el
a li be ra liz mus felé. Vi szont szin te min den nyu gat-eu ró pai ál lam nak vol tak ki -
sebb-na gyobb gyar ma tai. A „nép” fo gal má nak or ga ni kus fel fo gá sa kü lö nö -
sen a gyar ma to kon volt jel lem zõ. An nak el le né re, hogy a né pen be lü li, egy -
más tól el té rõ ér de kek meg lé tét min den ki el is mer te, maga a nép, az or ga ni -
kus fel fo gás sze rint, „eu ró pai” volt, fel sõbb ren dû az eu ró pai jel le get
„meg fer tõ zõ” töb bi „faj hoz” ké pest. Te hát az elõ zõk ben „li be rá lis nak” ne ve -
zett ál la mok kö zül né me lyek igen csak két ol da lú ak vol tak. Ami azt je len ti,
hogy ren del kez tek egy „sö tét ol dal lal” is. Az eu ró pai te le pe sek ál tal meg ho no -
sí tott ka pi ta lis ta osz tály komp ro misszu mok, a li be rá lis de mok rá cia és a to le -

A de mok rá cia sö tét ol da la 11

7 Va ló já ban en nek az idõ szak nak a leg erõ sza ko sabb tisz to ga tá sai az eu ró pai pe ri fé ri án zaj lot -
tak, ahol a ki zsák má nyolt osz tá lyok kul tu rá li san is al sóbb ren dû ek vol tak. Ez volt a hely zet
a bor zal mas „he gyi tisz to ga tá sok” ese té ben, amit a föld tu laj do no sok kö vet tek el a pa rasz -
tok el len, és ami az Új Vi lág ba való nagy ará nyú ki ván dor lás hoz ve ze tett.



ran cia mind a törzs la kos „má sok” el len el kö ve tett ke gyet len tisz to ga tá sok ra
épül tek, ame lye ket a Her ren volk esz me ne vé ben kö vet tek el. A leg sú lyo sabb at -
ro ci tá so kat pe dig azok ban az ese tek ben kö vet ték el, ami kor a gyar ma to sí tó
egy te le pes csa lád volt. Ezek el sõ sor ban ab ban vol tak ér de kel tek, hogy el tu laj -
do nít sák a he lyi ek föld jét és nem ab ban, hogy ke res ked je nek ve lük vagy mun -
ka e re jü ket ki zsák má nyol ják. Ugyan ak kor arra sem volt szük sé gük, hogy ve -
gyes há zas sá gok ál tal eze ket a cso por to kat ma guk ba ol vasszák. Kö vet ke zés -
képp könnyen ki ala kult a „má sok” mint a „fa ji lag kü lön bö zõk” képe. Ve lük
szem ben egyet len le he tõ ség volt: a min den áron való el ül dö zés. Akár öl dök -
lés sel is. Ez több nyi re bru tá lis de por tá lá so kat ered mé nye zett, né mely eset -
ben pe dig egé szen a hir te len ki tö rõ tö meg mé szár lá so kig fa jult. A rab szol ga -
ság ba kény sze rí tés mind ezek mel lett va ló já ban eny hébb at ro ci tás nak ne vez -
he tõ, ugyan is az „al sóbb ren dû” cso por tok ki zsák má nyo lá sát és az eu ró pa i ak
szá má ra lét re ho zott li be rá lis in téz mé nyek ha tó kö rén kí vül re helyezését és
nem megsemmisítésüket jelentette. 

Te le pe sek és ál do za ta ik

A gyar ma to sí tás két olyan vo ná sát sze ret ném ki emel ni, ame lyek an nak
„sö tét” ol da lát ha tá roz ták meg. Az egyik, hogy a te le pe sek va ló já ban sok szor
tel jes ön kény ura lom mal ren del kez tek lo kál is szin ten, füg get le nül at tól, hogy 
az al kot mány ban mi sze re pelt. Ab ban az idõ ben ezek a kö zös sé gek ki fe je zet -
ten „de mok ra ti kus nak” szá mí tot tak, en nek el le né re az õs la ko sok el len el kö -
vet tet at ro ci tá sa ik rend sze rint sok kal sú lyo sab bak vol tak, mint azok, ame lye -
ket a ke vés bé de mok ra ti kus im pe ri á lis ha tó sá gok kö vet tek el. A spa nyol, por -
tu gál és an gol ha tal mak, va la mint a ka to li kus és bi zo nyos pro tes táns
egy há zak rend sze rint sok kal kí mé le te seb bek vol tak, mint ma guk a te le pe sek
– ez zel ma gya ráz ha tó az is, hogy az in di á nok az ame ri kai füg get len sé gi há bo -
rú ide jén az an go lo kat tá mo gat ták. A má sik pe dig, hogy a tö meg mé szár lás sal
vég zõ dõ at ro ci tá sok sok kal gya ko rib bak vol tak az an gol, mint a spa nyol vagy
por tu gál te le pe sek ese té ben. Mind két eset azt mu tat ja, hogy mi nél de mok ra -
ti ku sab bak vol tak a te le pe sek, an nál na gyobb mér té kû mé szár lást követtek el.

Ugyan ak kor azon ban azt is ki kell emel nünk, hogy az õs la kos né pes ség
po li ti kai in téz mé nyei sok szor sok kal de mok ra ti ku sab bak vol tak a te le pe se i ké -
nél. A po li ti kai rész vé tel sza bá lyai – bár sok kal in kább köz vet le nek, mint rep -
re zen ta tí vak – jó val ki ter jed tebb jo gok kal ru ház ták fel a fel nõtt fér fi a kat – né -
mely eset ben a nõ ket is –, mint a rep re zen ta tív de mok rá ci ák a sa ját ál lam pol -
gá ra i kat. Pél dá ul sza ba don el hagy hat ták azt a tör zset vagy nem ze tet,
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amely hez tar toz tak vagy meg ta gad hat ták, hogy har col ja nak érte. A „de mok ra -
ti kus béke” is ko lá já nak kép vi se lõi ki hagy ták szá mí tá sa ik ból az in di á no kat, az -
zal a meg le he tõ sen két sé ges in dok kal, hogy nem ren del kez tek ál lan dó, ha ta -
lom meg osz tás ra épü lõ, „mo dern” ér te lem ben vett ál lam mal. A sok eset ben
meg le he tõ sen ön elé gült hang nem ben író dott mun ká ik szem pont já ból ez
elõ nyös meg ol dás volt, még is il le gi tim nek te kin ten dõ, hi szen még sa ját elõ -
fel te vé se ik nek is el lent mond. Ugyan is az in di án nem ze tek nek volt ál lan dó,
al kot má nyos ál la muk – a che ro kee in di á nok nak 1872-ben, a chok taw, chic ka -
saw és cre ek in di á nok nak 1856 és 1867 kö zött.  Meg ala ku lá suk egyik oka ép -
pen az ame ri kai ál lam ré szé rõl ér ke zõ nyo más volt, amely „fe le lõs ség tel jes”
és tár gya ló ké pes kor mány za tok lét re ho zá sát szor gal maz ta.8 A tár gya lá sok per -
sze az in di á nok va gyo ná nak tel jes el kob zá sá val, és tö meg mé szár lá sos at ro ci tá -
sok kal tar kí tott de por tá lá sok kal vég zõd tek. Kö vet ke zés kép pen ezek ben az
ese tek ben de mok ra ti kus ál la mok kö vet tek el at ro ci tá so kat más de mok ra ti -
kus ál la mok kal szem ben. Ha fi gye lem be ven nénk az Egye sült Ál la mok, Ka na -
da és Auszt rá lia ál tal a kü lön bö zõ benn szü lött és in di án tör zsek el len el kö ve -
tett mé szár lá so kat, ak kor va ló szí nû leg Rum mel sta tisz ti kai ki mu ta tá sai tel je -
sen az el len ke zõ jét mu tat nák, azt tud ni il lik, hogy a de mok ra ti kus ál la mok
több eset ben kö vet nek el nép ir tást, mint az au to ri tá ri u sok. Nem áll azonban
szándékomban a statisztikai remekmûveket fejük tetejére állítani. Csupán
egy jóval józanabb szociológiai realitásra szeretnék rámutatni, nevezetesen
arra, hogy a gyarmatosító demokratikus államok esetében sokkal gya ko rib -
bak a néha népirtás mértékûvé fajuló etnikai tisztogatások, mint azt Rummel
feltételezi. 

A kér dés az, hogy a li be rá lis de mok rá cia két ol da la, a va ló di de mok rá cia
és a nép ir tás, szük ség sze rû mó don össze függ-e? Bi zo nyos ér te lem ben nem,
ugyan is az észak nyu gat-eu ró pai tömb li be rá lis, de mok ra ti kus ál la ma i nak
nem volt szük sé ge a gyar ma to sí tott te rü le te ken élõ õs la kos né pek ki ir tá sá ra.
Ezt in kább bel sõ okok in dít ot ták el. Egy má sik ér te lem ben vi szont az im pe ri á -
lis au to ri tá sok, kü lö nö sen Spa nyol or szág és Por tu gá lia, mi vel nem a „nép ne -
vé ben” kor má nyoz tak, nem fej lesz tet tek ki olyan faji vagy egyéb meg kü lön -
böz te tés re ala pu ló ide o ló gi át, amely meg ha tá roz ta vol na a te le pes kö zös sé ge -
ket. Ez zel el len tét ben a te le pe sek ha tal mu kat a „nép ne vé ben” igye kez ték
meg ala poz ni s mi köz ben ezt a „né pet” csak az eu ró pa i ak ra vo nat ko zó nak ér -
tel mez ték, a nép ide o ló gi á ját a faj ide o ló gi á já hoz kötötték. Ez az egyik olyan
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összefüggés, aminek értelmében a népirtás a demokrácia „sötét oldalának”
tekinthetõ.

Mind ez szö ge sen el lent mond a nép ir tás azon ma gya rá za tá nak, ame lyet
Rum mel és a „de mok ra ti kus béke” is ko lá ja fo gal ma zott meg – leg alább is min -
dab ban, ami a ko rai mo dern kort il le ti. Ame ri ka és Auszt rál ázsia ál la mai leg -
fel jebb az eu ró pa i ak nak, a né hány túl élõ õs la kos nak vagy a rab szol gák le szár -
ma zot ta i nak je lent het tek bé kés, li be rá lis de mok rá ci á kat. A sok szor tö meg mé -
szár lás sá fa ju ló, erõ sza kos de por tá lá sok kal járó et ni kai tisz to ga tá sok –
ame lye ket kez det ben a te le pe sek, ké sõbb az „új nem ze tek” kö vet tek el – köz -
pon ti je len sé gei vol tak az Új Vi lág li be rá lis de mok rá ci á i nak. Ez a fo lya mat
foly ta tó dott Észak-Ame ri ká ban és Auszt rá li á ban egé szen ad dig, amíg gya kor -
la ti lag nem ma radt már egyet len olyan õs la kos nép sem, akit ir ta ni le he tett
vol na. Nem ál lít ha tó, hogy mind ez a demokráciának mint olyannak lenne az
egyenes következménye, viszont a gyarmatosító kizsákmányolás kon tex tu sá -
ban érlelt demokráciának mindenképp. 

Or ga ni kus de mok rá cia 1915 elõtt: a „sö tét ol dal” mint do mi náns

Ha össze ha son lít juk a kö zép-, ke let- és dél ke let-eu ró pai ál la mok fej lõ dé -
sét az észak nyu ga ti ak kal, há rom lé nye ges kü lönb sé get fe dez he tünk fel. Ezek
a té nye zõk fe le lõ sek a nem zet ál lam or ga ni kus fel fo gá sá nak ki ala ku lá sá ért és
a li be rá lis fel fo gás sal szem be ni elõny be ré sze sí té sé ért. Ezek a té nye zõk azok,
ame lyek a „sö tét ol dal” do mi nan ci á já hoz, vé gül pe dig fa siz mus hoz ve zet tek.
Mind há rom je len van a mai, fej lõ dõ világban, következésképpen úgy
a népirtás, mint a fasizmus könnyen visszatérhet.

Min de nek elõtt a de mok ra ti kus rend szer lét re ho zá sá nak vá gya sok kal ké -
sõbb szü le tett meg az em lí tett, el ma ra dot tabb or szá gok ban. Olyan idõ szak -
ban jöt tek ugyan is lét re, amely ben a leg elõ re hal adot tabb po li ti kai el mé let a ki -
fej lett de mok rá cia volt, ame lyet a „nép ha tal ma” ala po zott meg, az egész
népé, azé, amely be nem csak az an gol ér te lem ben vett „nép”, ha nem a „nép -
ség” is be le tar to zik. Kö zép-, Ke let- és Dél-Eu ró pá ban az an gol tí pu sú kor lá to -
zott sza va zó jo got rö vid idõ alatt egy jó val ki ter jed tebb né pes ség re vo nat ko zó
jog vál tot ta fel. A tö me gek fö löt ti el le nõr zés meg tar tá sa ér de ké ben azon ban
az elit a po li ti kai szer ve zõ dés nek egy össze kö tõ, köz ve tett ele mét al kal maz ta,
amely nem annyi ra a sza va zó jo got, mint in kább a par la ment ha tás kö rét kor lá -
toz ta. Min den fel nõtt fér fi nak joga volt sza vaz ni, de a meg sza va zott kép vi se lõ -
ik meg kel lett osszák a ha tal mat egy má sik, erõs vég re haj tó ha ta lom mal, rend -
sze rint egy mo nar chi á val. A né met csá szá ri bi ro da lom (Ka i ser re ich) en nek
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egy ti pi kus pél dá ja, ahol a Re ichs tag, azaz a megválasztott képviselõkbõl álló
parlament a császárral és minisztereivel kellett osztozzon a hatalmon.

Ez azt je len tet te, hogy az elit nek le he tõ sé ge volt arra, hogy az ál la mon be -
lül a „nép” feje fö lött in téz ked hes sen és ma ni pu lál has sa azt. Ezt pe dig még
job ban meg könnyí tet te az em lí tett tér ség gaz da sá gi fej let len sé ge. A „nép”
több nyi re pa rasz tok ból vagy kis, kéz mû ves mes te rek bõl és al kal mi mun ká -
ból élõ em be rek bõl állt, te hát olyan tö me gek bõl, ame lyek az ér dek vé del mi
szer ve ze tek ha tó kö rén kí vül re es tek. Ugyan ez a hely zet állt fenn a kö zel múlt -
ban a vi lág több ré szén is. A mai „déli” ál la mok ban a kor lá to zott sza va zó jog
szin te el kép zel he tet len. Vagy min den ki sza vaz hat, vagy sen ki, ha bár sok eset -
ben a sza va zás maga is ha mi sí tott le het. A jel zett kü lönb ség a vég re haj tó ha ta -
lom erõ sí té se ál tal a li be rá lis korlátokat jócskán meghaladó központi
államhatalmak létrejöttét segítette elõ.

Má sod sor ban meg nõt tek az ál lam mal szem ben tá masz tott el vá rá sok.
Az ál lam nak kel lett az inf ra struk tú rát biz to sí ta nia, tö me ge ket irá nyí ta nia
a nem zet vé del mé ben, va la mint az õ fel ada ta volt a gaz da sá gi fej lõ dés elõ se gí -
té se és a szo ci á lis háló ki épí té sé nek meg szer ve zé se is. Vic tor Per ez Diaz meg -
fo gal ma zá sá ban: „Az ál lam mo rá lis terv ki vi te le zõ jé vé vált”.9 Az 1890-es és
1900-as évek ben az ál lam ural mat tá mo ga tó pro jek tek je len tek meg olyan
szél sõ jobb ol da li pro to-fa sisz ták kép vi se le té ben, mint Bar res és Ma ur ras,
a kö zép jobb ol da li szo ci á lis ka to li ciz mus ban és olyan kö zép bal ol da li szer ve -
ze tek ben, mint a né met szo ci a lis ták, a brit új li be rá li sok, a fran cia ra di ká lis re -
pub li ká nu sok vagy az orosz li be rá lis zemst vo ér tel mi sé gi ek. A bal ol dal eb bõl
a szem pont ból meg le he tõ sen le ma radt. Egé szen az elsõ vi lág há bo rú ig és
a bol se vik for ra da lo mig a leg több szo ci a lis ta egy utó pis ta, mi ni má lis for ra da -
lom utá ni ál lam ké pet val lott ma gá é nak. A hu sza dik szá zad ban az ál lam ural -
mi moz gal mak egy re job ban fel erõ söd tek és ki ter jed tek Eu ró pa szin te min -
den ál la má ra. A neoliberalizmus bizonyos mértékû újraéledése ellenére
a legtöbb „déli” állam a szociális és gazdasági fejlõdés mindenre kiterjedõ
ellenõrzésére törekedett. Azaz a hatalom központosított formájára épült.

Vé gül pe dig a tér sé get „mul ti na ci o ná lis” di nasz ti ák ból álló ha tal mak ural -
ták – a Habs bur gok, a Ro ma no vok és az Ot to má nok. Kö vet ke zés kép pen
a meg szo kott osz tály har cok mel lett az im pe ri á lis és a he lyi ér de kek konf lik tu -
sá nak a prob lé má ja is je len volt. A de mok rá cia kor sza ká ban az eli tek kö zöt ti
konf lik tu sok fo ko za to san nem ze ti kö zös sé gek kö zöt ti konf lik tu sok ká ala kul -
tak át. A he lyi elit ré te gek a kép vi se le ti jo gért foly ta tott harc ban a nép
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mo bi li zá lá sá ra tö re ked tek az im pe ri á lis el len sé gek és he lyi tá mo ga tó ik
 ellen.10 Az im pe ri a lis ta Né met or szág, Orosz or szág és Tö rök or szág – ké sõbb
Ma gyar or szág is – a ma guk so rán erre sa ját re vi zi o nis ta na ci o na liz mu suk ki -
ala kí tá sá val és ér vé nye sí té sé vel vá la szol tak. A hor vá tok és a rut hé nek rossz
szem mel néz ték a bos nyák/tö rök vagy szerb ural mat, a ro má nok rossz szem -
mel néz tek a ma gya rok ra, a szlo vá kok a cse hek re és majd nem min den ki nek
le he tett oka arra, hogy rossz szem mel néz zen az aze lõtt el nyo mó né me tek re
és oro szok ra. A zsi dók, az im pe ri á lis rend sze rek tá mo ga tó i ként, egy olyan ki -
sebb sé gi cso port ként, amely fel té te le zet ten elõ jo go kat él ve zett és ha tal mat
gya ko rolt bi zo nyos fog lal ko zá si és ke res ke del mi ágak ban, va la mint a fel sõ ok -
ta tás ban, szé les körû rosszal lás ra szá mít hat tak az újon nan fel sza ba dult nem -
zet ál la mok ban. Mind ezek kö vet kez té ben a nacionalizmus a liberális
korlátokat meghaladó méreteket öltött. Ugyanakkor kifejezõdött a huszadik
század közepére jellemzõ gyarmatosítókkal szembeni ellenállásban is, ami az
õshonos „népeket” a gyarmatosító kizsákmányolók és támogatóik ellen
mobilizálta. 

Az or ga ni ciz mus meg szü le té se

Az ál lam ura lom fel erõ sö dé se és a na ci o na liz mus ki fej lõ dé se kö vet kez té ben
lét re jött az or ga ni kus nem zet ál lam. Az aláb bi ak ban en nek egy ko rai pél dá ját mu -
ta tom be.11 1882-ben há rom fi a tal oszt rák po li ti kus meg al kot ta a „Linz prog ra -
mot”, amely egy új párt, a De utch se Volks par tei, a Né met Nép párt lét re ho zá sá -
nak szán dé kát je len tet te. A párt prog ram ja a né met na ci o na liz must uni ver zá lis
vá lasz tó jog gal és prog resszív szo ci á lis tör vény ho zás sal kom bi nál ta. El ítél te a li be -
ra liz must, a la is sez fa i re ka pi ta liz must, va la mint a mar xis ta szo ci a liz must. Ez a há -
rom em ber úgy gon dol ta, hogy ál lás pont ja, a li be rá li so ké val el len tét ben – akik az
osz tály ér de kek al kot má nyos kép vi se le té re tö re ked tek – a de mok rá cia va ló di „lé -
nye gét” kép vi sel te. Le gi ti mi tá suk a nép egy sé gén ala pult, a „min den ki ja vá nak”,
a „nép ér de ké nek” a kép vi se le té re. Az ily mó don el kép zelt párt soha nem va ló -
sult meg. Mind hár man sa ját, kü lön pár tot hoz tak lét re. Ad ler a szo ci ál de mok ra -
ta, Lü ger a ke resz tény de mok ra ta, Schö ne rer pe dig a pán ger mán párt
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meg ala pí tó ja lett – ezek vol tak a két há bo rú kö zöt ti Auszt ria leg na gyobb párt jai és 
ket tõ kö zü lük masszív fa sisz ta meg moz du lá so kat ered mé nye zett. 

Ezek a fi a tal em be rek az ál lam és a nem zet or ga ni kus fel fo gá sát te kin tet ték
meg fe le lõ nek. Vé le mé nyük sze rint a nép egy és oszt ha tat lan, egy sé ges és szét -
vá laszt ha tat lan. Kö vet ke zés kép pen az ál lam fel ada ta nem az osz tály konf lik tu -
sok in téz mé nye sí té se. Egy nem ze ti moz ga lom kép vi sel he ti az egész né pet,
ma gá ba fog lal va az összes lé te zõ ér dek cso por tot. Az osz tály konf lik tu so kat és
az el té rõ ér de ke ket nem komp ro misszum mal kell meg ol da ni, ha nem meg
kell ha lad ni. A hu sza dik szá zad kez de tén pe dig el ter jedt az a meg gyõ zõ dés,
hogy az állam az a tényezõ, amely képes ezek meghaladására. 

Az or ga ni cis ta el kép ze lé sek nek azon ban két alap ve tõ hi á nyos sá ga van.
Egyik az, hogy au to ri tá ri á nus ál lam ura lom hoz ve zet. Ke vés bal- vagy jobb ol -
da li párt volt ké pes a bel sõ párt-de mok rá cia fenn tar tá sá ra. In téz mé nye sí tett
bel sõ ver seny hi á nyá ban a pár tok az elit vagy a dik tá to rok ha tal má ba ke rül tek. 
Ki az, aki kép vi sel he ti a nép fel té te le zett egye di lé nye gét? Az em be ri kö zös sé -
gek sok szí nû sé gé vel szem ben egy elit vagy dik tá tor ál tal ve ze tett ál lam egyet -
len, fel té te le zet ten egy sé ges ér de ket kép vi selt. Kö vet ke zés kép pen a va ló di or -
ga ni kus de mok rá cia csu pán rö vid ide ig ma radt fenn, hosszú tá von sa ját el len -
té té be for dult át. Má sod sor ban az or ga ni ciz mus a ki sebb sé gi kö zös sé gek és
po li ti kai el len fe lek nem ze ti jo ga i nak meg kur tí tá sá hoz ve ze tett. A na ci o na liz -
mus kré dó ja sze rint: 1), a nem zet nek egy par ti ku lá ris, más nem zet eké tõl kü -
lön bö zõ lé nye ge van, 2), ugyanakkor joga van egy egységes államra, amely ezt 
a lényeget fejezi ki, 3), joga van arra, hogy kizárjon másokat, akik
különbözõsége gyengítené a nemzet egységét.

Mind ezek kö vet kez té ben a 19. szá zad vé gén a ki sebb sé gi cso por tok nagy -
mér té kû nyo más nak vol tak kit éve, amely az asszi mi lá ció kü lön bö zõ for má in
át egé szen a kény sze rû emig rá ci ó ig ve ze tett.12 Ez a nyo más kü lö nö sen ér zé ke -
nyen érin tet te a zsi dó kat. 1914 elõtt két és fél mil lió ke le ti zsi dó ván do rolt
nyu gat ra. Az orosz pog ro mok sok szor erõ sza kos tisz to ga tás ba ful lad tak. 1881 
és 1883 kö zött a zsi dó kat okol ták II. Sán dor cár meg gyil ko lá sá ért. A po li ti ku -
sok és a saj tó csak to vább fo koz ta a fe szült sé ge ket és a cári ha tó sá gok nem avat -
koz tak be. Az at ro ci tá sok nagy ré sze azon ban alul ról jött. A gyá ri mun ká sok
ugyan is a zsi dó kon ve zet ték le13 a sa ját hely ze tük bõl ere dõ fruszt rá ci ó i kat.
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 Valójában te hát sok kal in kább spon tán ve re ke dé sek rõl, erõ szak ról és por tyá -
zá sok ról be szél he tünk, mint elõ re meg font olt tisz to ga tás ról. Az ezt kö ve tõ
orosz ak ci ók már sok kal in kább po li ti kai szí ne ze tû ek vol tak, kö vet ke zés képp
sok kal több ál do za tot is kö ve tel tek. 1903 és 1906 kö zött a Ja pán nal foly ta tott
há bo rú és az 1905-ös for ra da lom ke reszt tû zé ben zaj lot tak. Aho gyan nõtt
a zsi dók el le ni in du lat, a ki sebb pog ro mok egy re sú lyo sab bak ká vál tak. Iga -
zán ak kor fa jul tak va ló di erõ szak ká, ami kor a kon zer va tív po li ti ku sok mö gött 
álló for ra da lom-el le nes cso por tok a zsi dó kat „szo ci a lis ták nak” ki ált ot ták ki.
A cári ha tó sá gok re ak ci ó ja két ér tel mû volt: egy részt fel há bo rí tot ta a nagy mér -
té kû ag resszió – 3.000 zsi dót öl tek meg –, más részt azon ban azt is fel is mer -
ték, hogy eze ket az in du la to kat fel le het hasz nál ni jobb ol da li tá mo ga tott sá -
guk meg erõ sí té sé re. Eb ben az idõ szak ban ter jedt el az õs ha zá ba, Pa lesz ti ná ba
való vissza té rés re ala po zó po li ti kai ci o niz mus, amely, lé vén, hogy egy
szekularizált jobboldali irányvonalat képviselt, a zsidók körében szabadulási
lehetõséget jelentett. És valóban, az egyre növekvõ jobboldali támadások
következtében a zsidók a baloldal fele tolódtak el, ezzel is tovább szítva
a nacionalista jobboldal gyûlöletét.

Ám nem csak a zsi dók ese té ben be szél he tünk tö me ges ki ván dor lá sok -
ról. Ugya neb ben az idõ szak ban több mint öt mil lió ke let-eu ró pai nem-zsi dó
emig rált olyan tér sé gek bõl, ahol ki sebb ség ben vol tak, el sõ sor ban a szlo vá -
kok, a hor vá tok, a né me tek és a szlo vé nek. A 19. szá zad ban min den egyes, az
ot to má nok ál tal el vesz tett csa ta nagy szá mú musz lim me gö le té sé vel és tö me -
ges ki ván dor lás sal vég zõ dött. Az utol só fe je zet a bal ká ni há bo rúk után kö vet -
ke zett, ami kor fél mil lió ke resz tény ot to mán me ne kült észak ra és kö rül be lül
ugyan annyi musz lim dél re, at tól való fé lel mé ben, hogy a va la mi ko ri el nyo -
mók kal való azo no sí tá suk öl dök lés hez ve zet het. Az or ga ni kus na ci o na liz -
mus az ál lam ura lom mal együtt egy re job ban fel erõ sö dött. Vé gül a vi lág há bo -
rú fo koz ta ezt valódi tömegmészárlássá – ebben a menekülteknek
meglehetõsen kevés szerepük lehetett.

Az ör mé nyek kel szem be ni nép ir tás

A há bo rú maga után von ta a tel jes ér té kû nép ir tá so kat is. A tö rö kök ál tal
az ör mé nyek kö ré ben 1915-ben el kö ve tett tö meg mé szár lás nem te kint he tõ
csu pán egy szél sõ sé ges eset nek, ame lyet egy bar bár, el ma ra dott isz lám la kos -
ság kö ve tett el. A tö rö kök ugyan is tel je sen mo dern, sze ku la ri zált ál lam mal
ren del kez tek, amely az eu ró pai po li ti ká ban ak tív részt ve võ nek szá mí tott és
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a kor leg ha la dóbb eu ró pai eszméit vallotta magáénak. Megérdemel tehát egy
hosszasabb elemzést.

Az ál do za tok szá ma meg ha lad ta az egy mil li ót, ami a tö rök or szá gi ör -
mény la kos ság mint egy 50–70%-át je len ti.14 Az, hogy nem érte el a zsi dó el le -
ni „vég sõ meg ol dás” ará nya it csak an nak volt kö szön he tõ, hogy több ör mény -
nek si ke rült sem le ges ál la mok ba me ne kül nie. A leg na gyobb ilyen me ne kült
cso port még a há bo rú alatt ér ke zett Eu ró pá ba. A tö meg mé szár lás ról szó ló
dön tést a Ha la dás és Egy ség Bi zott sá ga (Co mit te of Unity and Prog ress, CUP)
hoz ta meg, amely az It ti hád (Fi a tal Tö rök) kor mány leg fel sõbb ta ná csa volt.
A pa ran csot meg bíz ha tó it ti had is ta kor mány zók és ka to nai pa rancs no kok
köz ve tí tet ték a he lyi ci vil, rend õr sé gi és ka to nai szer ve ze tek hez. Min den szin -
ten akadt olyan tiszt vi se lõ, aki meg ta gad ta a pa rancs tel je sí té sét. Eze ket ki ta -
szít ot ták az ál lá suk ból és he lyük re a CUP ál tal ki je lölt em be rek ke rül tek. A bi -
zony ta lan tiszt ség vi se lõk kar ri er jük vé del mé ben, en ge del mes ked tek. A hi va -
ta los ci vil és ka to nai szer ve ze tek mel lett egy har ma dik cso port is részt vett
a mé szár lás ban, ez volt az erõs „har minc ez rek cso port ja”, a „kü lön le ges osz -
tag” amely nek tag ja it olya nok kö zül vá lo gat ták, akik el kö te le zett jei vol tak a tö -
rök tisz to ga tá si ter vek nek.15  

Az it ti had is ta moz ga lom nagy részt fi a tal, újí ta ni vá gyó ka to nai tisz tek bõl
és vá ro si fog lal ko zást ûzõk bõl – kü lö nö sen or vo sok ból – állt, akik ugyan azo -
kat a po li ti kai irány el ve ket kö vet ték, mint az ak ko ri Eu ró pa leg több más ál la -
ma. 1909-ben meg dönt öt ték Ab dul-Ha mid ot to mán ural mát a de mok rá cia
ne vé ben, de nem volt iga zán egy ér tel mû, hogy mit is je lent szá muk ra a de -
mok rá cia. Amint ha ta lom ra ju tot tak, az or ga ni kus na ci o na liz mus, amely már 
je len volt szer ve ze tük ide o ló gi á já ban, igen gyor san fel erõ sö dött. Cél juk az
volt, hogy áta la kít sák és meg vál toz tas sák az „el ma ra dott”, több nem ze ti sé gû
és val lá sú Ot to mán Bi ro dal mat. Az isz lám Dzsi hád (igaz sá gos szent há bo rú)
fo gal mát hasz nál ták fel a tö me gek mo bi li zá lá sá ra an nak el le né re, hogy nem -
zetfo gal muk meg ha tá ro zá sá nak et ni kai és nem isz lám alap ja volt. Ez a nép
a „tu rá ni” volt, ami a Tö rök or szág tól ke let re, egé szen Kö zép-Ázsi á ig ter je dõ
te rü let tö rö kül be szé lõ la kos sá gát je len tet te, amely fel te he tõ en olyan õsök kel 
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büsz kél ked he tett, mint At ti la, Dzsin gisz kán és Ti mur. Mennyi re ha son lít ez
a tör té nel mi mí tosz vagy fél tu cat más eu ró pai or ga ni kus na ci o na liz mus ál tal
fenn tar tott hoz! En nek a „tu rá ni” vál to zat nak az örök sé gé re egy másik
mozgalom is igényt tartott, mégpedig a magyar fasisztáké. Az ittihadisták
célja annak a Birodalomnak az újrateremtése és Nyugat-Ázsiába helyezése
volt, amelyet az európai hatalmak megsemmisítettek. 

Az it ti had is ták úgy gon dol ták, hogy az ör mé nyek aka dá lyoz zák en nek a cél -
nak a meg va ló sí tá sát. Mi vel a tö rö kök el ve szí tet ték a ke resz tény te rü le te ket,
a leg na gyobb ke resz tény ki sebb ség, ami a te rü le tü kön ma radt, az ör mény la kos -
ság volt, akik ta gad ha tat la nul azok hoz az eu ró pa i ak hoz kö tõd tek, akik egy kor
le gyõz ték az ot to mán tö rö kö ket. Leg na gyobb kö zös sé ge ik az or szág ke le ti ré -
szén él tek, „fe nye ge tõ mó don” ép pen azon a vo na lon, amely két rész re vá lasz -
tot ta a „tu rá ni” la kos sá got. Ke le ti or to dox ke resz té nyek ként az oro szok vé del -
mé re szá mí tot tak, és va ló ban vol tak olyan ör mény na ci o na lis ták, akik tá mo gat -
ták az oro szo kat a cse ré be meg ígért sa ját ál lam meg ala kí tá sa re mé nyé ben.
Az em lí tett jel lem zõk mi att úgy te kin tet tek rá juk, mint a „tu rá ni” nem zet el len -
sé ge i nek szö vet sé ge se i re. Az öl dök lést ma gát va ló já ban az vál tot ta ki, hogy
1915-ben En ver Pas ha se re gét az oro szok le gyõz ték a Ka u ká zus ban. Az ör mé -
nyek vol tak a bûn ba kok és a há bo rús vi szo nyok mi att sem az An tant, sem
Orosz or szág nem tud ta õket meg vé de ni. Ab ból a szem pont ból, hogy úgy te -
kin tet tek rá juk, mint az or ga ni kus nem zet ál la mot „fe nye ge tõ el len ség re”, ese -
tük na gyon ha son lít a zsi dó ké hoz. Ér de kes kér dés, hogy va jon mi ért ép pen az
ör mé nyek re irá nyult a tö rök gyû lö let és nem a gö rö gök re, zsi dók ra vagy kur -
dok ra. A meg ol dás ab ban van, hogy a zsi dók és a gö rö gök az erõs né met szö vet -
sé ges vé del me alatt áll tak, a kur do kat pe dig túl sá go san pri mi tív nek te kin tet ték
ah hoz, hogy ve szé lye sek le hes se nek, in kább asszi mi lá lá suk ra volt szük ség,
mint ki ir tá suk ra. Mind ezek nek a fé nyé ben a zsi dók kal szem be ni „vég sõ meg ol -
dás” nem egye di pél da, csu pán a leg sú lyo sabb egy olyan so ro zat ban, ame lyet
1915-tõl az or ga ni kus nem zet ál lam ne vé ben kö vet tek el.

A náci nép ir tás elõz mé nyei

Az elsõ vi lág há bo rú meg nö vel te a kis seb sé gi ki ván dor lá sok szá mát,
ugyan ak kor fel erõ sí tet te az el le nük irá nyu ló el nyo mást. Az oszt rák had se reg
pél dá ul a szer bek nek kö zel tíz szá za lé kát ma gyar or szá gi, va la mint bul gá ri ai
mun ka tá bo rok ba hur col ta. A há bo rú tönk re tet te a több nem ze ti sé gû ál la mok 
nagy ré szét, je len tõ sen meg gyen gí tet te a kon zer va ti viz must, amely jel leg ze -
tes mó don bi zal mat lan a tö me gek kel szem ben, pél dát sta tu ált arra, hogy az
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ál lam ál tal köz pon ti lag irá nyí tott fo lya ma tok kal fej lõ dést le het el ér ni, a ci vil
szol gá la tos had se re gek pe dig pél dát mu tat tak arra, hogy na ci o na lis ta cé lok ér -
de ké ben a tö me ge ket ka to na i lag moz gó sí ta ni lehet. 

A há bo rú vége egy újabb, egy re in kább po li ti kai szí ne ze tû pog rom hul lá -
mot vont maga után Ke let-Eu ró pá ban. A szél sõ jobb ol da li ak el len sé gü ket,
a „bol se viz must” et ni kai el len fe lek kel hoz ták össze füg gés be. A né met és
olasz jobb ol da li ak a szlá vo kat vá lasz tot ták ki erre a cél ra, ha bár a zsi dók meg -
ma rad tak a leg nép sze rûbb cél pont ként. An nak el le né re, hogy a bal ol da li ak is
sok szor an ti sze mi ták vagy szláv gyû lö lõk vol tak, fel is mer ték, hogy ez a gyû lö -
let nem hely én va ló, mert nem egye zik a szo ci a lis ta vagy anar chis ta in ter na ci o -
na liz mus sal. Az orosz pol gár há bo rú ban a pog ro mok ki sebb ré szét kö vet te el
a Vö rös Had se reg, nagy ré szét ma guk a pa rasz tok vit ték vég hez. Az uk rán zsi -
dók ese té ben az arány for dí tott, a 100.000 ál do zat ból – az uk rán zsi dók tíz szá -
za lé ka – csak ne gye dét öl ték meg az uk rán na ci o na lis ták, több mint fe lé vel
a Fe hér Had se reg vég zett. A fe hé rek azo kat a ká ro kat han goz tat ták, ame lye -
ket a „zsi dó-bol se vik össze es kü vés” „ba ci lu sa” oko zott Orosz or szág nak, ez -
zel meg elõ le gez ve az SS-ek re to ri ká ját. Még a li be rá li sabb fe hé rek, a ka dé tok
sem ítél ték el eze ket a pog ro mo kat. Ve re sé gük után ezek a jobb ol da li ak vit ték
ki nyu gat ra A Zi o ni Öre gek Egyez mé nyét, egy meg ha mi sí tott tan köny vet,
amely ál lí tó lag a zsi dók vi lág ha tal mi ter ve it tar tal maz ta. A „zsi dó-bol se vik”
össze es kü vés össze tett fo gal ma el ter jedt a kon ti nens ke le ti ré szén is. Orosz or -
szá gi, uk raj nai, len gyel or szá gi, ro má ni ai és ma gyar or szá gi jobb ol da li moz gal -
mak a he lyi la kos sá got a zsi dók ül dö zé sé re kész tet ték.16

A kény szer emig rá ció ál ta li tisz to ga tást az 1918-as bé ke egyez mé nyek hi -
va ta lo san is be ik tat ták, fel hasz nál va a „nem ze ti ön ren del ke zés” wil so ni gon -
do la tát. Cseh szlo vá ki án és Ju gosz lá vi án kí vül min den ál la mot olyan for má -
ban hoz tak lét re, hogy egy do mi náns et ni kai cso port, amely a la kos ság leg -
alább hat van öt szá za lé kát al kot ta, ren del kez hes sen fö löt te. Azok nak, akik
elé ge det le nek vol tak, meg volt a jo guk arra, hogy egy éven be lül la kó he lyet
vál toz tas sa nak. Az el vá rá sok sze rint a leg több ki sebb sé gi la kos nak át kel let
köl töz nie olyan or szág ba, ahol a több ség hez tar toz hat. Azok a ki sebb sé gi cso -
por tok, ame lyek nem hasz nálták ki ezt az al kal mat, ab ban bíz hat tak, hogy az
egy év el tel té vel az ál lam be fog ja tar ta ni az egyez mé nyek ben vál lalt ki sebb ség -
jo gi kö ve tel mé nye ket. Ez sok eset ben nem így tör tént és a gyõz tes
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ha tal mak nak nem állt ér de kük ben a be tar tást szor gal maz ni. Te hát az egyez -
mé nyek tö me ges ki ván dor lá so kat ered mé nyez tek, aho gyan az vár ha tó is
volt. A ki ván dor lás mód ja azon ban, amely so sem je le nik meg az egyez mé -
nyek ben, sok eset ben erõ sza kot vont maga után, he lyi ag resszi ót, a tu laj do -
nok el kob zá sát vagy ál la mi kény szert. 1926-ra már kö zel 10 mil lió me ne kült
volt Eu ró pá ban, be le ért ve azt a más fél mil li ót, amely a Gö rög or szág és Tö rök -
or szág kö zöt ti nép es ség cse re kö vet kez té ben ván do rolt el, 280 ezren voltak,
akik ugyanilyen módon távoztak Görögországból és Bulgáriából, valamint
2 mil lió lengyel, több mint 2 millió orosz és ukrán, majdnem egy millió
német, 200.000 magyar, 200.000 észt, lett és litván. 

1914 elõtt hat van mil lió eu ró pai élt ide gen kor mány zás alatt, 1926 után
már csak 20–25 mil lió. Ke let-Eu ró pá ban a nem ze ti ki sebb sé gek szá ma öt év
le for gá sa alatt a fe lé rõl a ne gye dé re esett vissza. Az et ni ci tás fo ko za to san azo -
nos sá vált az ál lam pol gár ság gal. Az et ni kai tisz to ga tások te hát nem szá mí ta -
nak mar gi ná lis je len ségeknek a nyu ga ti tár sa dal mak ban, ezek kö zül a leg na -
gyobb pe dig eu ró pai, ame lyet az ame ri kai ha tal mak is tá mo gat tak. Mind ez
Hit ler hatalomra jutása elõtt történt.

A kon zer va tív for du lat

Az or ga ni kus na ci o na liz mus és ál lam köz pon tú ság, a ki sebb sé gek ki zá rá sá -
ra irá nyu ló tö rek vé sek kel együtt, egy re na gyobb te rü le tet nyert a két há bo rú kö -
zöt ti Né met or szág ban, Auszt ri á ban, Olasz or szág ban, Len gyel or szág ban, Lit vá -
ni á ban, Lett or szág ban, Észt or szág ban, Ro má ni á ban, Ma gyar or szá gon, Bul gá ri -
á ban, Gö rög or szág ban, (a cseh do mi nan cia alatt lévõ) Cseh szlo vá ki á ban,
(a szerb do mi nan cia alatt lévõ) Ju gosz lá vi á ban, va la mint Tö rök or szág ban. Ezt
kö vet ték a szlo vák, uk rán és hor vát na ci o na lis ta moz gal mak. Mind egyik olyan
or ga ni kus nem zet ál lam lét re ho zá sá ra tö re ke dett, amely el uta sít ja az osz tály har -
cot és ki zár ja a más et ni ku mú kö zös sé ge ket a tel jes jogú tag ság ból. Kez det ben
ezek nem vol tak tö meg moz gal mak. De mind na gyobb te ret nyer tek, mi u tán
a kon zer va tí vok vég re hajt ot ták tör té nel mi for du la tu kat, azaz mo bi li zál ták a tö -
me ge ket a na ci o na liz mus ol da lán azért, hogy fel ve hes sék a har cot a bal ol dal -
lal.17 Kö zép-, Ke let- és Dél ke let-Eu ró pá ban a kon zer va tí vok és a na ci o na lis ták
egy párt ba tö mö rül tek. Né mely eset ben a kon zer va tí vok po pu lis ta vagy ép pen
fa sisz ta szí nek be öl töz tek, mi köz ben el nyom ni igye kez tek a va ló di fa sisz tá kat.
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Ez a faj ta or ga ni kus na ci o na liz mus rend kí vül si ke res nek bi zo nyult és ha ma ro -
san át vet te a ve ze tõ sze re pet – ki vé ve a va la mi vel en ge dé ke nyebb cseh és bol gár 
ál lam rend sze rek ben és a ke vés bé egy sé ges szlo vák és hor vát moz gal mak ban.
E moz gal mak kö zül ke vés ment el olyan messzi re, mint a fa siz mus, de mind -
annyi an át vet tek egy fa sisz ta szer ve ze tet, a tit kos rend õr sé get, amely fél ka to nai
ala ku lat ként a „nép” fegy ve res õré nek val lot ta ma gát és sze re pe az volt, hogy
a né pet meg véd je a kül sõ „el len sé gek tõl” vagy adott eset ben a bel sõ, en ge det -
len ele me ket hall ga tás ra kény sze rít se. 

A kon zer va tí vok je len lé te erõs osz tá lyel fo gult sá got köl csön zött ezek nek
a moz gal mak nak – leg ki sebb mér té kû ilyen el fo gult sá ga a fa siz mus nak volt.
A bal ol da li el len ség eket a nép el len sé ge i nek ki ált ot ták ki. A li be rá li so kat „ide -
gen in ter na ci o na lis ták nak”, a szo ci a lis tá kat „in ter na ci o na lis ták nak” vagy „bol -
se vi kok nak” te kin tet ték. A bol se vik fo ga lom nak egy szer re van „orosz” és
„ázsi ai” ér tel me zé se. Az et ni kai és val lá si kis seb sé gek „ide gen” ér de ke ket és ál -
la mo kat kép vi sel tek. A li be rá li sok kal bán tak a leg in kább kesz tyûs kéz zel, fel -
osz lat ták a gyû lé se i ket, ve ze tõ i ket meg fosz tot ták hi va ta la ik tól, a vá lasz tá sok
alatt sza bo tá lás sal és fe nye ge tés sel aka dá lyoz ták meg, hogy hi va tal ba jus sa -
nak. A szo ci a lis ták vi szont sok kal rosszab bul jár tak, néha el ül döz ték, bör tön -
be zár ták, vagy ese ten ként meg is öl ték õket. Mind eze ket a te vé keny sé ge ket
a tit kos rend õr ség irá nyí tot ta. Ám a szo ci a liz mus is csu pán egy meg gyõ zõ dés -
rend szer, ami a meg fe le lõ mér té kû kény szer rel asszi mi lál ha tó. A val lá si ki -
sebb sé gek en nél sok szí nûbb bá nás mód ban ré sze sül tek. Szin te mind egyik ál -
lam ren del ke zett sa ját egy ház zal, amely úgy mond a „nép lel két” fe jez te ki.
A ki sebb sé gi egy há za kat ül döz ték, il let ve meg fe nye get ték, ha kül sõ kap cso la -
ta ik ré vén be fo lyás sal ren del kez tek. Ki sebb val lá si szek ták, mint a Je ho va ta -
núi vagy Or to dox bûn te le nek, akik nek nem volt kí vül rõl sem mi fé le tá mo ga -
tá suk, töb bet szen ved tek. Mind ezek el le né re a ke resz tény val lá sok is
meggyõzõdésrendszerek, amelyek, akárcsak a szocialisták, beolvaszthatók
voltak. A második világháború idején a horvát paramilitáris csoportok, az
usztasák ortodox szerb tömegeket kényszerítettek átkeresztelkedésre, adott
esetben, ha ez nem sikerült, tömeggyilkosságot is végrehajtottak.

Az 1930-as évek re azon ban ezek a tá ma dá sok már szin te ki zá ró lag csak et -
ni kai cso por tok el len irá nyul tak. Esze rint né me tek és cse hek, né me tek és len -
gye lek, len gye lek és uk rá nok, ro má nok és ma gya rok, hor vá tok és szer bek
mind egy más tól lé nye gé ben el té rõ nem ze ti jel leg gel bír nak, ame lyek rész ben
olyan bi o ló gi ai, il let ve kul tu rá lis vo ná sok kal ren del kez nek, ame lyek egy más sal 
össze e gyez tet he tet le nek. A nem zet egy sé gé nek meg vé dé se ér de ké ben a do mi -
náns nem ze tek a ki sebb sé gek kel szem ben disz kri mi na tív tör vé nye ket hoz tak
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az ok ta tás ban és a köz igaz ga tás ban. Ugyan ak kor je len tõ sen kor lá toz ták a ki -
sebb sé gi kö zös sé gek kul tu rá lis és po li ti kai gyü le ke zé si jo ga it. Ám sok eset ben
a kény szer asszi mi lá ció sem bi zo nyult ki elé gí tõ meg ol dás nak.

A be kö vet ke zõ ese mé nye ket a fa siz mus el ter je dé se, Né met or szág nak vi -
lág ha ta lom má vá lá sa és Hit ler szín re lé pé se ered mé nyez te. Sok kal va ló szí -
nûbb, hogy az el me za va ro dott náci ve ze tés nél kül nem a nép ir tás, ha nem
a tisz to ga tás va la mi lyen eny hébb for má ja va ló sul meg. En nek el le né re a náci
tö meg mé szár lás, a „vég sõ meg ol dás” két ség te le nül az elõbb fel so rolt
fejlemények betetõzése volt. 

A tisz to ga tás tól a meg sem mi sí té sig

Az elsõ le mé szá rolt cso port ér tel mi leg fo gya té kos né met és oszt rák egyé -
nek bõl állt. A ná cik azt az ame ri ka i ak és pro tes táns eu ró pa i ak ál tal a hu sza dik
szá zad ele jén al kal ma zott mód szert fej lesz tet ték tö meg mé szár lás sá, amely
sze rint a men tál isan vagy bi o ló gi a i lag de vi áns egye de ket a nem zet meg tisz tí tá -
sa ér de ké ben ste ri li zál ni kell. Még a há bo rú kez de te elõtt het ven ezer ér tel mi
fo gya té kost vé gez tek ki a „nem zet bi o ló gi ai pu ri fi ká lá sa” jel szó val. Et tõl kezd -
ve az SS fel ada ta volt a gyil ko lás. A len gyel, az orosz és a fran cia ál do za tok kal
együtt ez a szám 200.000-re ug rott.18 A tisz to ga tás je gyé ben több mint két mil -
lió len gyelt is meg öl tek, hogy „meg tisz tít sák” a te re pet az ár ják szá má ra.19 Eb -
ben kul mi nál tak azok a fe szült sé gek, ame lye ket az egy más ál la ma i ban élõ né -
me tek és len gye lek el szen ved tek.

A kö vet ke zõ cél pon tok a zsi dók és az oro szok vol tak. Majd nem hat mil lió
zsi dót vé gez tek ki – az eu ró pai zsi dó la kos ság há rom ne gye dét. A kö zel hét mil -
lió nem-zsi dó orosz pol gár és a há rom mil lió orosz ha di fo goly ki vég zé sé nek
egy részt po li ti kai oka volt,  ugyan is a ná cik „bol se vi kok nak” tart ot ták õket, más -
részt azon ban faji szí ne ze tet is ka pott azál tal, hogy kö vet ke ze tes mó don Un ter -
mensch-nek, azaz az em be ri faj nál al sóbb ren dû nek te kin tet ték õket. A zsi dók,
fel te he tõ en, mint val lá si/faji el len fe lek, a po li ti kai dis kur zus ban zsi dó-bol se vik -
ként je len tek meg. Az oro szok és a zsi dók kö zött pe dig jobb ol da li „nem zet kö zi 
össze es kü vést” fel té te lez tek. A zsi dók ugyan ak kor egy má sik, bel sõ össze es kü -
vés tag jai is, amely kap cso lat ban állt azok kal a ka pi ta lis ta és li be rá lis erõk kel,
ame lyek meg aláz ták Né met or szá got az elsõ vi lág há bo rú után. A né met
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csa pa tok nak ki adott ki vég zé si pa ran csok rend sze rint több po li ti kai és faji cél -
pon tot is ki je löl tek: „zsi dó kat, ci gá nyo kat, fa ji lag al sóbb ren dû e ket, aszo ci á lis
egyé ne ket, orosz po li ti kai ágen se ket”, vagy „ a fog lyok kö zül min den faji vagy
po li ti kai szem pont ból nem kí vá na tos egyént”, vagy „má sod ren dû ázsi a i a kat”,
„bû nö zõ ket”, „tár sa da lom-el le nes egyé ne ket”, va la mint az „agi tá to ro kat és sza -
bo tá ló kat” is. Vé gül pe dig a ki sebb et ni kai cso por tok, mint a ci gá nyok, szor bok,
kas hu bok és krimt cha kok is el len sé gek ké vál tak nagy részt ide o ló gi ai okok ból,
va la mint mind azok, akik fo gya té ko sok, vissza esõ bû nö zõk, ho mo sze xu á li sok
vagy Je ho va ta núi vol tak. Mint min den ha son ló or ga ni kus na ci o na liz mus,
a náci ide o ló gia is ki dol goz ta a maga szá má ra ér vé nyes el len ség fo gal mat úgy po -
li ti kai-et ni kai, mint or szá gos-nem zet kö zi vo nat ko zás ban.

Ha bár sok „át lag né met” is részt vett a nép ir tás ban, a vég re haj tók nagy ré -
sze még is az „iga zi ná cik” kö zül ke rült ki. Az 1581 né met há bo rús bû nös –,
akik vagy ve ze tõk vol tak, vagy a leg több gyil kos sá got kö vet ték el – élet raj zá -
nak meg vizs gá lá sa kor ki tû nik, hogy mind annyi an náci szer ve ze tek tag jai vol -
tak, két har ma duk hosszú ide je el kö te le zett je volt ezek nek a szer ve ze tek nek
és több mint 50 szá za lé kuk kö ve tett el már ko ráb ban is szél sõ sé ge sen erõ sza -
kos tet te ket. Az is ki mu tat ha tó, hogy olyan ré te gek bõl vá lo gat ták össze õket,
ame lyek „fe nye ge tett” ha tár vi dé ke ken él tek vagy pe dig a köz szfé ra azon ré -
szé hez tar toz tak, ame lyek ben a náci ide o ló gia kü lö nö sen nagy vissz hang ra
lelt. Ezek a té nye zõk ját szot tak köz re ab ban, hogy az em lí tet tek cél já vá vál ha -
tott az or ga ni kus nem zet ál lam bár mi áron való meg tisz tí tá sa. Ezek a ná cik
szö vet sé ges re ta lál tak a már em lí tett or ga ni kus na ci o na lis ta szer ve ze tek ben,
olya nok ban, mint a lett or szá gi Vil lám Ke reszt jobb ol da li fél ka to nai szer ve ze -
te, az Uk rán Nem ze ti Egye sü let, a ma gyar és ro mán „ra di ká lis jobb ol da li ak”
és fa sisz ták, a szlo vák Hlin ka gár dis ták vagy a hor vát usz ta sák. Mind egyi kük
arra hi vat ko zott, hogy te vé keny ségük össze tett po li ti kai-et ni kai, kül sõ-bel sõ
fe nye ge tést el len sú lyoz. A ro má nok uk rán na ci o na lis tá kat és or to dox bûn te -
le ne ket is meg öl tek, míg az usz ta sák a szer bek tõl tisz tít ot ták meg a te rü le tet,
le mé szá rol va 400.000 szerbet. Még az olasz fasiszták is, annak ellenére, hogy
az õ nemzetfogalmuk inkább kulturális, mint etnikai alapú volt, rasszis ták -
nak bizonyultak az etiópiai mészárlások során. A háború vége felé már szinte
mindegyik csoport a zsidók ellen fordult.

A bal ol da li or ga ni ciz mus

Ha bár az or ga ni ciz mus a két vi lág há bo rú kö zött ke vés bé gyor san és erõ -
sen ha tott a bal ol da lon, még is lé te zik bal ol da li vál to za ta is. Az újon nan
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meg ala kult Szov jet unió ha mar át vet te a há bo rú elõt ti szo ci a lis ta és kom mu -
nis ta moz gal mak ál tal még el ítélt ál lam köz pon tú ság gon do la tát.20 1918 szep -
tem be ré re a szov je tek (ta ná csok), a szak szer ve ze tek és a tör vé nyes ség is a múl -
té lett, a Cse ka tit kos rend õr ség el kezd te vég re haj ta ni az elsõ gyil kos sá ga it,
„kö nyör te len meg sem mi sí tés” várt a ku lák osz tály el len ség re, el kezd ték épí te -
ni a kon cent rá ci ós tá bo ro kat és hi va ta lo san is kez de tét vet te a vö rös ter ror.
A szél sõ jobb ol dal ese té tõl el té rõ en az ál lam ura lom in kább po li ti kai, mint mo -
rá lis szük ség let ként je lent meg. Ám a bol se vik re to ri ka is egy re több olyan ele -
met tar tal ma zott, amely a fa siz mus ra em lé kez te tett. Troc kij hí res be szé de
nyil ván va ló an fa sisz ta fel han gú cí met ka pott: „Mun ka, fe gye lem és rend fog -
ja meg men te ni az Orosz Szo ci a lis ta Köz tár sa sá got”. Néha a fél ka to nai meg ol -
dá sok elõ nye it is han goz tat ta, mond ván, hogy a gaz da sá gi prob lé má kat fe gyel -
me zett mun kás se re gek be ve té sé vel le het ne meg ol da ni. A fa sisz ták hoz ha son -
ló an a bol se vi kok stá tust és elõ jo go kat ad tak a „régi har co sok nak”, a ve ze tõk
ka to nai egyen ru hát vi sel tek és a ka to nai élet bõl vett me ta fo rák kal írták le
a munkásosztályt. Az erõszak segített létrehozni a „szocialista erkölcsöt” és
a „szovjet embert”, akárcsak a fasisztáknak a „német morált” és az „új
embert”. A marxisták újraélesztették a forradalom óta elfeledett „pro le ta ri á -
tus hatalmát”.

A bol se vi kok és a fa sisz ták el len sé gei azon ban kü lön böz tek egy más tól.
Az uk rá nok és más na ci o na lis ták el len foly ta tott har ca ik el le né re, a bol se vi kok -
nak ere de ti leg nem volt nem ze ti el len sé gük. Úgy gon dol ták, hogy az ál lam
nem az orosz nem zet, ha nem a nem zet kö zi mun kás osz tály ál la ma. Fel is mer -
ve, hogy a te rü let egy et ni ka i lag sok szí nû la kos sá got fog lal ma gá ba, el fo gad ták
a mul ti kul tu ra liz mus fö de rá ci ós jel le gû vál to za tát. A Szov jet unió „füg get len
nem ze ti köz tár sa sá gok” fö de rá ci ó ja volt, amely au to nóm köz tár sa sá gok ból te -
võ dött össze, a ki sebb lé lek szá mú kö zös sé gek is ren del kez tek en nél sze ré -
nyebb au to nó mi á val. Kö vet ke zés képp a mun kás osz tály el len sé gei nem et ni -
kai, ha nem po li ti kai ri vá li sok vol tak – más osz tály be li ek és ide gen ha tal mak.
A po li ti kai ri vá li sok a fe hé rek, a ka dé tok, a Szo ci a lis ta For ra dal má rok (SRS),
a men se vi kok, ké sõbb a troc kis ták vol tak. Mind ezen cso por to su lá sok azon ban
rend sze rint csak meg sze mé lye sí tet ték a kü lön bö zõ osz tály el len ség eket.
A mun kás osz tály el len sé ge a kis- és nagy bur zso á zia, az arisz tok ra ták, a ku lá kok
vol tak. És mi vel az or szá got „el len sé ges ha tal mak” vet ték kö rül, ame lyek
a mun kás osz tály el len sé ge it tá mo gat ták, eze ket az osz tá lyo kat „ide ge nek nek”,
„áru lók nak” vagy „be sú gók nak” ki ált ot ták ki.
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A mun kás osz tály je len tet te te hát a bel sõ és kül sõ el len sé gek kel szem ben -
ál ló „né pet”. Ez már lé nye ges ha son ló sá got mu ta tott a fa sisz ta el len ség fo gal -
mak kal. 1920-tól kez dõ dõ en Le nin az „osz tály el len ség eket” az SS ter mi no ló -
gi á ját meg elõ le ge zõ mó don „vér szí vók nak”, „pó kok nak”, „pa ra zi ták nak”,
„ro va rok nak”, „po los kák nak”, „csó tá nyok nak” ne vez te. Akár csak az SS-ek
ese té ben, ez a nyel ve zet „fe nye ge tõ”, „de hu ma ni zált” és „fer tõ zõ” té nye zõ -
nek mutatta az ellenséget, amelytõl „meg kell tisztítani” a nemzetet.

Sztá lin ezt sok kal to vább vit te. Az erõ sza kos ipa ro sí tást és kol lek ti vi zá lást 
az ádáz osz tály el len ség, a „ku lá kok” aka dá lyoz ták. Mi vel sen ki nem tud ta,
hogy pon to san ki is a ku lák (tu laj don kép pen Le nin ta lál ta ki a fo gal mat), és
a rend szer el len szin te min den pa raszt til ta ko zott, a he lyi tiszt vi se lõk és tit kos -
rend õr-szer ve ze tek ki kel lett ala kít sák a sa ját osz tály elem zé sü ket, hogy ki tölt -
hes sék az „Osz tály el len ség és kol hoz el le nes té nye zõk ki zá rá sa a kol lek tív gaz -
dál ko dás ból” címû adat la po kat. Na gyon vál to zé kony kri té ri u mok alap ján so -
rol ták be a kü lön bö zõ osz tá lyo kat. Lynn Vi o la sze rint a kulcs fon tos sá gú
té nye zõ a régi rend szer hez fû zõ dõ kap cso lat volt.21 Ez a nagy bir to ko so kat,
föld tu laj do no so kat, egy há zi tiszt vi se lõ ket, gaz dag pa rasz to kat, a Szto li pin re -
form ja it kö ve tõ pa rasz to kat, akik a késõ cári idõ szak ban „el ke rí tet ték” a sa ját
föld jü ket a kö zös tõl, vál lal ko zó kat, ke res ke dõ ket, cári tisz te ket és rend õrö -
ket, ko zák ve ze tõ ket, fa lu si elöl já ró kat, a fe hé re ket, az SRS-t vagy az uk rán na -
ci o na lis ták egy ko ri tá mo ga tó it je len tet te. A po li ti kai és osz tály el vû meg bé -
lyeg zés nek egy õrült kom bi ná ci ó já val van dol gunk, amely a min den áron
való el len ség ke re sés ne vé ben szü le tett. Né mely eset ben a he lyi kom mu nis -
ták túl is tel je sí tet ték a kö ve tel mé nye ket, há rom ge ne rá ci ó ra is át ter je dõ en
„bün tet ve” a le szár ma zot ta kat. A bol se vik elit el ítél te az ilyen szélsõségeket.
Viola szerint a sztálinizmus a felülrõl elszabadított politikai háború és az
alulról szított helyi ellentétek kombinációja volt. Mindkettõ azonban
alapvetõen az osztályellenségek ellen irányult.  

Vér és osz tály

A sztá li niz mus te hát nem csak egy ma gá ból tel je sen ki for dult szo ci a liz -
mus volt. A szo ci a liz mus nak fo ko za to san ré szé vé vált az ide gen gyû lö let. Kü -
lö nö sen a sztá li ni rend szer ide jén – de már ko ráb ban is – a szo ci a liz mus el len -
sé ge i nek mil li ó it vé gez ték ki az zal, hogy bur zsoá ele mek vagy ku lá kok, azaz
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a mun kás osz tály el len sé gei. És mi vel ez utób bi kép vi sel te a „né pet”, az el len -
sé gek a „nép el len sé ge i vé” vál tak. Ázsi á ban a kí nai és kam bo dzsai kom mu nis -
ták ezt még to vább fo koz ták az ál tal, hogy szá muk ra az osz tály be azo no sí tá sa
vér sé gi szár ma zás sze rint is le het sé ges sé vált. 1948-ban a kí nai la kos sá got két
rész re oszt ot ták: azok ra, akik nek „jó” vagy is „sem le ges” és azok ra, akik nek
„rossz” csa lá di hát te rük volt. Kö vet ke zés kép pen az apák vagy ép pen a nagy -
apák ho va tar to zá sa dön töt te el, hogy hová so rol tak va la kit. A Vö rös Khmer
ezt a vég le te kig vit te, le gyil kol va a kam bo dzsai bur zso á zia fe lét. Ami kor azon -
ban ezt a kon ven ci o ná lis or ga ni kus na ci o na liz mus sal kap cso lat ba hoz ták, ve -
re sé get szenvedtek. Amikor a kambodzsaiak elkezdték nemzeti alapon irtani
a vietnámi lakosságot, a kommunista vietnámi hadsereg betört Kambodzsába 
és lefegyverezte a Vörös Khmert.

Ke vés szo ci a lis ta párt vál lal ta fel az or ga ni kus na ci o na liz must. Õk a mun -
kás osz tály „vé dõ i nek” ki ált ot ták ki ma gu kat. Más pár tok, még a po ten ci á lis
szö vet sé ge sek is, fel té te lez he tõ en ide gen osz tá lyo kat kép vi sel tek és kö vet ke -
zés kép pen el len sé gek nek szá mí tot tak. A spa nyol pu eb lo szó, amely egy szer re
je lent fa lut és né pet, jobb ol da li hasz ná la ta sok ré te get ki zárt a „nép”-bõl: a „fa -
sisz ták nak” ne ve zett spa nyol pa po kat, föld tu laj do no so kat azért vé gez ték ki,
mert nem tar toz tak a pu eb lo-hoz. Még is, a két vi lág há bo rú kö zöt ti idõ szak ban 
a leg több bal ol da li fel is mer te, hogy na gyobb tá mo ga tás ra van szük sé ge, mint
amit a mun kás osz tály nyújt hat. Kö vet ke zés képp arra tö re ked tek, hogy na -
gyobb tö me ge ket moz gas sa nak meg, ame lye ket né hol a „nép nek”, né hol
a „dol go zó nép nek”, a „szen ve dõ nép nek” vagy „mun ká sok nak és pa rasz tok -
nak” ne vez tek. Még maga Sztá lin is el kez dett egy ilyen, ré geb bi ere de tû ter -
mi nust, a na rod nij-t hasz nál ni, amely nem csak a mun ká so kat, ha nem a pa rasz -
to kat is ma gá ba fog lal ja. A szo ci a liz mus to vább ra is a szo ci a lis ta in ter na ci o na -
liz must kép vi sel te és meg le he tõ sen to le ráns ma radt az et ni kai cso por tok kal
szem ben. Sõt, a Szov jet unió sok szor bá to rí tot ta a „ki sebb sé gi na ci o na liz mu -
sok” erõ sö dé sét, ki vé ve azo két, ame lyek „ve szé lye sek nek” bi zo nyul tak a má -
so dik vi lág há bo rú ban. A szo ci ál de mok ra ták in kább be fo ga dó, mint ki re kesz -
tõ terminusokban határozták meg a népet. Az északi szociáldemokraták
népjóléti szlogenjeiben használt Volk, „a nép hazája”, „a nép egészsége” vagy
„a nép biztonsága” nem zárt ki senkit.

Min den eset re úgy a kom mu niz mus, mint a fa siz mus a mo der ni tás köz -
pon ti po li ti kai gon do la tá ból ered: mind ket tõ a „mi, a Nép” or ga ni kus kon cep -
ci ó já nak va la mi lyen fel fo gá sát kép vi sel te, egyik eset ben a né pét, mint a mun -
kás osz tá lyét, má sik ban mint egyet len egy sé ges nem ze tét. A dik ta tó ri kus ál la -
mo kat mo rá lis cél be tel je sí tõ i nek te kin tet ték, ami a nép nek az ide gen
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ele mek tõl való meg tisz tí tá sát je len tet te. A fa siz mus és a kom mu niz mus ugya -
nab ból az esz mei gyö ke rek bõl táp lál koz nak, mint a li be rá lis de mok rá ci ák.

Tisz to ga tás 1945 után

Az elõb bi ek ben ki mu tat tam, hogy a mo der ni tás két kü lön bö zõ de mok rá -
cia fo gal mat ho zott lét re. Elõ ször is az észak nyu gat-eu ró pai és a gyar ma to sí tó 
ál la mok fel fo gá sá ban hang sú lyo san je len volt az osz tály ala pú konf lik tus,
s arra tö re ked tek, hogy ezt in téz mé nye sít sék. En nek kö vet kez té ben sa ját ma -
guk ra vo nat ko zó an ki ala kít ot ták és el mé lyí tet ték a de mok rá cia nem or ga ni -
kus, li be rá lis for má ját. A fe hér te le pe sek, gyar ma to sí tók a sa ját kö zös sé gük re
néz ve or ga ni kus fel fo gást ala kí tot tak ki, amely el len té tes volt az ide gen, benn -
szü lött „má sok kal”. Az et ni kai tisz to ga tás leg sú lyo sabb for má it al kal maz ták
el le nük, be le ért ve a tö meg mé szár lást is. Má sod szor Kö zép-, Ke let- és
Dél-Eu ró pa ál la ma i nak sa já tos kö rül mé nyei ered mé nye kép pen nem az osz -
tály-, ha nem az et ni kai konf lik tu sok ke rül tek a po li ti kai har cok hom lok te ré -
be. Az et ni kai és val lá si cso por tok nál nem be szél he tünk olyan egy más ra utalt -
ság ról, mint az osz tá lyok ese té ben. Az et ni kai cso por tok jól meg vol tak sa ját,
meg tisz tí tott kö zös sé ge ik ben, sa ját or ga ni kus ál la muk ban. Kö vet ke zés képp
erre is tö re ked tek. A nagy tö me gek re ki ter je dõ erõ sza kos et ni kai és po li ti kai
tisz to ga tás ról el mond ha tó te hát, hogy, két kü lön bö zõ ér te lem ben is, nem el -
len té tes a de mok rá cia gon do la tá val, ha nem annak az árnyékos oldalát képezi.

Ez a tör té net nem ért vé get 1945-ben. Ugyan is a kö vet ke zõ lé pés ben
már a né me te ken volt a sor. A há bo rú utá ni Né met or szág és Auszt ria ha tá ra i -
tól ke let re esõ tér sé gek ben élõ 17,7 mil lió né met bõl 1,1 mil lió a há bo rú ál do -
za ta lett, 11,7 mil lió Né met or szág ba me ne kült, 2,1 mil lió a me ne kü lés so rán
el tûnt vagy meg halt és csak 2,6 mil lió ma radt a ke le ti ré szen. Kö zel 100.000
hor vá tot öl tek meg a szer bek a fegy ver le té tel kor és 150.000 tö rö köt ül döz tek
el Bul gá ri á ból. Egé szen Ju gosz lá via fel bom lá sá ig nem volt több tö meg mé -
szár lás. De a tö rö kök kény szer-emig rá ci ó ja Bul gá ri á ból foly ta tó dott,
1989-ben 350.000-en me ne kül tek el, akik ma rad tak, azok nak bol gár ne ve ket
kel lett fel ven ni ük. Az tán Cseh szlo vá kia szétvált két egynemzetû államra és
a keleten maradt németek nagy része „hazavándorolt” az egyesült Né met or -
szág ba.

Igaz-e az, hogy en nek a tör té net nek most már vég ér vé nye sen vége sza -
kadt? Gyõ zött-e vé gül a li be rá lis nem zet ál lam-for ma? 1945-re a fa siz must
diszk re di tál ták, 1981–1991 kö zött a kom mu niz mus nak is vége lett. Ma már
egész Nyu gat-Eu ró pát, Kö zép- és Ke let-Eu ró pa nagy ré szét, La tin-Ame ri ka
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és Dél ke let-Ázsia bi zo nyos ré sze it a li be rá lis de mok rá cia ural ja, nem de? A de -
mok ra ti zá ció po zi tív kor re lá ci ó ban áll a mo der ni tás jel lem zõ i nek – a gaz da sá -
gi fej lett ség nek, a köz mû velt ség el ter je dé sé nek és az ur ba ni zá ci ó nak – a je len -
lé té vel. Ám a leg utób bi ku ta tá sok sze rint a de mok rá cia meg va ló sí tá sá hoz
szük sé ges gaz da sá gi fej lett sé gi szint a hu sza dik szá zad kez de te óta fo lya ma to -
san nö vek szik. A li be rá lis de mok rá cia el éré se egy re ne he zeb bé  válik. El fo gad -
ta tá sa né mely ese tek ben erõ sza kos mód sze rek be ve té sét kö ve tel te, mint pél -
dá ul Né met or szág, Auszt ria, Olasz or szág és Ja pán ese té ben.  Átterjedt kul tu -
rá lis kap cso la tok ré vén szom szé dok ra, azo nos val lá sú ak ra. A ku ta tók
fel fe dez ték az úgyne ve zett „brit ef fek tust”, ami arra vo nat ko zik, hogy a ko ráb -
bi brit gyar ma tok, mint In dia vagy a Ka rib-szi ge tek, sok kal de mok ra ti ku sab -
bak a más ha tal mak volt gyar ma ta i nál. A Va ti kán és az Egye sült Ál la mok kül -
po li ti kai ál lás pont já ban  a kö zel múlt ban tör tént vál to zás, ami nek értelmében
támogatják az emberi jogok és a demokrácia érvényesítését, tovább növeli
a liberális demokrácia esélyeit. Pillanatnyilag a mérleg a liberális demokrácia
oldalára billent. De ez még nem ok arra, hogy azt higgyük, ez nem változhat.

Az et ni kai ho mo ge ni tás felé

Min den eset re ott, ahol a de mok rá cia gyõ zött, va la mi lyen for má ban az or -
ga ni ciz mus is meg je lent. Eu ró pa las san az et ni kai ho mo ge ni tást cél zó egy év -
szá za dos tö rek vé sek vé gé re ér. 1991-ben Ko szo vó 90 szá za lé ka al bán, Szlo vé -
nia 88 szá za lé ka szlo vén, Hor vát or szág 78 szá za lé ka hor vát, Szer bia 66 szá za -
lé ka szerb, Ma ce dó nia 65 szá za lé ka ma ce dón volt. A bosz ni ai musz li mok
a la kos ság csu pán 44 szá za lé kát al kot ták, ám a tisz to ga tás ott is és Szer bi á ban is 
rö vi de sen mé szár lá sok hoz és tö me ges me ne kü lés hez ve ze tett. Mi u tán az al -
bá nok egy ré sze a tisz to ga tás ál do za ta lett, a má sik ré sze pe dig meg ala kít hat ta
sa ját kis ál la mát, a volt Ju gosz lá via összes ál la má ban a la kos ság 80 szá za lé ka
egyet len nem zet hez tar to zik. Ugyan ez a hely zet az egy ko ri Cip rus két kis ál la -
má ban. Kö vet ve a mé di át és a nyu ga ti po li ti ku so kat, mi is mond hat juk azt,
hogy mind ez né hány há bo rús bû nös go nosz fon dor la ta i nak kö vet kez mé nye. 
Nyil ván va ló, hogy az or ga ni cis ta moz gal mak nak min den eset ben le kel let
szá mol ni uk a ri vá li sa ik kal. A gyõ zel mük nem adó dott ön ma gá tól, ha nem
meg font olt ter ve zést és néha erõ sza kot igény lõ kö zel har cot kö ve telt.
Ám ugyan ak kor ren del ke zett egy po pu lá ris as pek tus sal is. Az 1990-es évek
végi dön tõ vá lasz tá so kon a na ci o na lis ta pár tok nyer tek a volt Ju gosz lá via
összes ál la má ban. Né me lyi kük – kü lö nö sen Szer bi á ban és Hor vát or szág ban
– már ele ve or ga ni cis ta irá nyult sá gú volt, de a töb bi is csat la ko zott eh hez a 
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vo nal hoz. Ter mé sze te sen 1991 után, a gyil kos tisz to ga tá so kat elõ se gí tõ mi li ta -
riz mus és pa ra mi li ta riz mus mel lett, a vá lasz tás elve is meg je lent. A fél ka to nai
szer ve ze tek to vább ra is el lát ták fel ada ta i kat: el hall gat tat ták a la kos sá gon
belüli kételkedõket és elvégezték az idegen elemektõl való megtisztítás
feladatát. Gyõzelmük nem meglepõ, hiszen azt a hihetetlenül nagy hatású
ideológiát képviselik, ami megmutatja, hogy kik a „mi, a nép” és kik az „õk, az
ellenségek”. Ez az ideológia képes volt az egész modern Európára hatást
gyakorolni.

Ha ma ro san egész Eu ró pá ban há rom olyan te rü let ma rad, ahol a több -
nem ze tû ség fenn ma radt. Az oro szok je len tõs ki sebb sé get ké pez nek sok más
ál lam ban. Hogy ez med dig ma rad így, azt ne héz el dön te ni. A má so dik ilyen
tér ség a régi nyu gat-eu ró pai  mul ti et ni kus ál la mok ból áll, mint az Egye sült
Ki rály ság, Svájc, Spa nyol or szág és az 1830-ban csat la ko zó Bel gi um. Ezek ben
az ál la mok ban a több nem ze tû ség már az or ga ni kus idõ szak elõtt el fo ga dott
volt. Itt már csak Ír or szág je lent po ten ci á li san le he tõ sé get a to váb bi mé szár lá -
sok ra, ha bár a baszk ter ro riz mus sem szûnt még meg. Az Eu ró pai Unió töb bi 
ál la ma mind egy nem ze ti sé gû, a több sé gi la kos ság ará nya meg ha lad ja a 85 szá -
za lé kot. Az utób bi negy ven év ben az EU or szá gai kö zöt ti emig rá ció va ló ban
je len tõ sen csök kent. A har ma dik cso port a Nyu gat-Eu ró pá ba azon kí vül rõl
ér ke zõ emig rán so ké, akik azon ban a na ci o na lis ták szem szö gé bõl nem je lent -
het nek „ve szélyt” a nép re. Ki vé telt ez alól a musz lim kis seb ség ké pez, amely
– kü lö nö sen Fran cia or szág ban – fel kel tet te a ke resz tény ség nek az isz lám tól
való fé lel mét. De a leg több Eu ró pá ba ér ke zõ emig ráns sal szem ben in kább
anya gi ér de kek tõl – az ál lá so kért és anya gi elõ nyö kért foly ta tott ver seny kap -
csán – moz ga tott félelmek élnek. Az ilyen jellegû érdekcsoportok közötti
konfliktusok azonban sokkal könnyebben kezelhetõk, mint a nemzetet
„veszélyeztetõ” elemek ellen irányuló gyûlölet.

Eu ró pa egyik hoz zá já ru lá sa a mo der ni tás hoz te hát a tö meg mé szár lá sig fa -
ju ló or ga ni kus na ci o na liz mus volt. Nyil ván va ló, hogy a tisz to ga tás után már ke -
vés bé van az ál lam nak szük sé ge az erõ szak al kal ma zá sá ra. A leg tisz tább li be rá lis 
nem zet ál la mok – az Ame ri kai Egye sült Ál la mok, Auszt rá lia, Né met or szág –
a ki ir tott né pek tö meg sír jai fö lött jöt tek lét re. Kö zép- és Dél-Ame ri ká ban, va la -
mint Ázsia és Óce á nia bi zo nyos ré sze in a ki sebb õs la kos kö zös sé gek el le ni tisz -
to ga tás foly ta tó dik, nagy részt a he lyi fél ka to nai szer ve ze tek ál tal. A le gi ro ni ku -
sabb az, hogy az egy ko ri tisz to ga tó te le pes ál la mok ma di cse ked nek az emig rá ci -
ó val nyert mul ti kul tu ra liz mu suk kal. Az õs la kos né pek nem til ta koz nak,
hi szen már nin cse nek je len, a be ván dor lók pe dig nem kép vi sel nek sem mi fé le
ide gen ál la mot és nem kö ve tel nek „fe nye ge tõ” mó don te rü le ti au to nó mi át.

A de mok rá cia sö tét ol da la 31



Amit az ame ri ka i ak mul ti kul tu ra liz mus nak ne vez nek, az nagy részt et ni ka i lag
sem le ges olyan ér te lem ben, hogy a kü lön bö zõ kul tú rák nem áll nak más ál la -
mok kal kap cso lat ban. Mi vel a be ván dor lók nem ve szé lyez te tik a nem zet ál la -
mot, az õs la ko sok nem vá la szol nak or ga ni kus na ci o na liz mus sal – meg elé ged -
nek az zal, ha az ál lam meg szi go rít ja a be ván dor lá si fel té te le ket.

Gyil kos tisz to ga tá sok ma már va ló ban rit kán for dul nak elõ. Az or ga ni -
kus na ci o na liz mus még fel lel he tõ bi zo nyos „har ma dik vi lág be li” ál la mok -
ban, rend sze rint eny hébb for mák ban nyil vá nul meg. Ma láj zia mi nisz ter el nö -
ke nemrégiben az zal iga zol ta az egy párt rend szer szük sé ges sé gét, hogy a cso -
port és a nép sok kal fon to sabb az egyén nél. Ezt õ az eu ró pa i val el len tét ben
ázsi ai gon dol ko dás mód nak ne ve zi, ha bár amit mond, össz hang ban van az eu -
ró pai or ga ni kus na ci o na liz mus sal. Ke let- és Dél ke let-Ázsia sok ál la mot fog -
lal ma gá ba, egye sek kö zü lük egy nem ze ti sé gû ek (mint Ja pán vagy Ko rea), má -
sok mul ti et ni ku sak (mint In dia). Né hány isz lám or szág ban, In di á ban és Iz ra -
el ben erõs „fun da men ta lis ta” meg gyõ zõ dé sek kezd tek el ural kod ni, ame lyek
sze rint az isz lám az igaz ság és erény kép vi se lõ je az ide ge nek és sze ku la ri zál tak 
de ka den ci á já val és bû nös sé gé vel szem ben. Egy erõs te ok ra ti kus ál lam nak
kép vi sel nie kell azt a meg gyõ zõ dést, hogy in to le ráns vol ta erény. Gyil kos tisz -
to ga tá sok elõ for dul nak Sri Lan kán és In do né zi á ban is. Mind ezek el le né re ke -
vés kö zép-ke let-eu ró pai és ázsi ai ál lam ban áll fenn az or ga ni kus na ci o na liz -
mus ve szé lye. Ez ér vé nyes Af ri ká ra is. Mi vel a leg több af ri kai ál lamban több
et ni kum él, min den kor mány szük ség sze rû en ko a lí ci ók ra épül, ami nagy ban
hoz zá já rul ah hoz, hogy az or ga ni kus na ci o na liz mus itt nem ter jedt el. Ki vé te -
lek ez alól az olyan ese tek, ami kor a val lás nyújt or ga ni cis ta ala pot ezek nek
a ko a lí ci ók nak (mint Ni gé ri á ban és Szu dán ban) és az a né hány ál lam, ahol
egy do mi náns et ni kum van (mint Bu run di vagy Ru an da). Itt szük sé ges meg -
je gyez ni, hogy a tö meg gyil kos sá go kat és tö me ges el ül dö zé se ket ezek ben az
ese tek ben is a hutu moz gal mak „több sé gi de mok rá ci át” kö ve te lõ or ga ni cis ta
szlo gen jei elõz ték meg.

Az ál lam köz pon tú ság ha nyat lá sa

Az or ga ni cis ta re cept má so dik össze te võ je, a ra di ká lis ál lam köz pon tú ság,
sze ren csé re el tû nõ fél ben van, csu pán né hány val lá si fun da men ta lis ta tart ja
fenn. A ra di ká lis ál lam ura lom tör té nel mi pro jekt jei úgy kom mu nis ta, mint fa -
sisz ta vál to za tuk ban csú fos vé get ér tek, ma már az ál lam köz pon tú ság gon do la ta
el fo gad ha tat lan. A je len le gi or ga ni kus au to ri tá ri us rend sze rek de mok ra ti kus nak
tün te tik fel ma gu kat, vagy úgy gon dol ják, hogy ép pen a de mok rá cia felé
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tar ta nak. A kom mu nis ta és a fa sisz ta olyan pon tat lan fo gal mak ká vál tak, ame lyek -
kel vissza él nek. Ez azt je len ti, hogy – né hány fun da men ta lis ta ki vé te lé vel – nincs
már dol gunk olyan ide o ló gi ai és sem mi fé le gya kor la ti kér dés re nem re a gá ló moz -
gal mak kal, mint a fa siz mus. Va ló szí nû sít he tõ, hogy ez a kon tex tus füg gõ el uta sí tá -
sa az erõs ál lam nak hal vá nyul ni fog. Ha ez meg tör té nik, ak kor újra ta núi le he -
tünk olyan or ga ni kus, ál lam ural mi moz gal mak nak, ame lyek ve szé lyes ide o ló gi á -
kat kép vi sel nek, akár csak a fa siz mus.

Mi lyen ta nul sá go kat von ha tunk le az et ni kai és po li ti kai tisz to ga tás itt be -
mu ta tott tör té ne té bõl? Lé tez nek-e olyan el le nin téz ke dé sek, ame lyek meg -
aka dá lyoz hat ják, hogy újra elõ for dul ja nak? Elõ ször is fel kell ad nunk azt a ha -
mis el kép ze lést, hogy a li be rá lis de mok rá cia a mo der ni zá ció el ke rül he tet len
ered mé nye. Má sod szor, el kell is mer nünk, hogy a li be rá lis de mok rá cia alap ja 
nem a tár sa dal mi har mó nia, ha nem a konf lik tus, el sõ sor ban az osz tá lyok kö -
zöt ti. Ah hoz, hogy ezt elõ re moz dít suk, el kell fo gad nunk a konf lik tu sok meg -
lé tét, és in téz mé nye sí té sük re kell tö re ked nünk. Har mad szor, az or ga ni kus
de mok rá cia ál ta lá ban olyan hely ze tek ben jött lét re, ami kor egy több sé gi et ni -
kum több ki sebb sé gi kö zös ség gel élt együtt és azt po ten ci á li san „ve szé lyes -
nek” ítél te. Ezt a fe nye ge tett ség-ér zést re á li san ke zel ni kell és nem egy sze rû -
en fél re sö pör ni. Ál ta lá ban ez a fe nye ge tett ség olyan kor ért el ha tást, ami kor
a do mi náns et ni kum bi zo nyos kép vi se lõi hi he tõ mó don azo no sí ta ni tud ták
eze ket a cso por to kat kül sõ el len sé gek kel és el nyo mók kal vagy egy má sik ál -
lam, vagy egy nem zet kö zi „össze es kü vés” ké pé ben. Az ilyen el len sé gek té te le -
zé se elõ se gí ti a nép or ga ni kus fel fo gá sát, va la mint el te re li a fi gyel met a bel sõ
konf lik tu sok ról. Ne gyed szer, ez a fe nye ge tett ség jól el kü lö nít he tõ for mák -
ban je lent ke zik. Ami kor a ki sebb ség te rü le ti leg egy sé ges és egy szom szé dos
ál lam ál tal tá mo ga tott, a fé lel met a le het sé ges te rü let vesz tés okoz za. Ha azon -
ban a tá mo ga tó ál lam nem szom szé dos a kér dé ses do mi náns et ni kum ál la má -
val, ak kor a fé le lem arra a le he tõ ség re irá nyul, hogy a ki sebb ség le vá lik és sa ját 
ál la mot ala pít. Ab ban az eset ben, ha a ki sebb ség nem egy adott te rü let re össz -
pon to sul, mint ahogy a zsi dók ese té ben, ak kor a fé le lem tár gya va la mi fé le
meg ha tá ro zat lan nem zet kö zi szin tû ki zsák má nyo lás, erre utal nak a „zsi dó
pénz ügyi ka pi ta liz mus” vagy a „zsi dó-bol se vik” meg ne ve zé sek is. Ötöd ször,
meg kell ér te nünk azo kat az in téz mé nyes for má kat, ame lyek a ki sebb sé gek
tisz to ga tá sá ban a ve ze tõk és a nép kö zöt ti kap cso la tot biz to sít ják. Ezek a fegy -
ve res fél ka to nai szer ve ze tek a szer ve zõ dés nyil ván va ló an mo dern és po pu lis -
ta for mái.

Fi gyel nünk kell te hát a vi lág bi zo nyos ré sze i re. Sok fej lõ dõ or szág
van, ahol do mi náns et ni kum ról vagy val lás ról be szél he tünk, egy idõ ben
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a te rü le ti leg egy sé ges ki sebb ség meg lé té vel. Sok olyan ál lam is van, amely
ide gen im pe ri a lis ta vagy ka pi ta lis ta ki zsák má nyo lás ál do za ta volt és olyan
ki sebb sé gek él nek a te rü le tén, ame lyek kap cso lat ba hoz ha tók ezek kel a ha -
tal mak kal, és ez ál tal sok kal fe nye ge tõbb nek tün tet he tõk fel, mint ami lye -
nek va ló já ban. Vé gül pe dig soha nem volt még ilyen könnyû hoz zá jut ni
azok hoz a ké zi fegy ve rek hez, ame lye ket a fél ka to nai szer ve ze tek fel hasz -
nál hat nak arra, hogy né hány fi a tal em ber rész vé te lé vel be le kény sze rít sék
a la kos sá got az or ga ni kus na ci o na liz mus bör tö né be. Ezek az ese tek po ten -
ci á lis for rá sai az újabb et ni kai tisz to ga tá sok nak, az or ga ni kus na ci o na liz -
mus új já szü le té sé nek.   

A nép ir tás meg elõ zé se

Se gít he tünk mi, észa ki ak ab ban, hogy a dé li ek el ke rül jék azo kat a té ve dé se -
ket, ami ket mi el kö vet tünk? Ér de mes el gon dol kod nunk a népi szu ve re ni tás itt 
fel vá zolt tör té ne tén. A li be rá lis de mok rá cia do mi náns nyu ga ti rend sze re szen -
te sí tet te a szu ve re ni tás több sé gi és te rü le ti for má ját. Eh hez, ha nem is min den
eset ben, de gyak ran hoz zá a dó dott egy nagy mér té kû ál lam köz pon tú sá got is.
Ezek a stra té gi ák so sem vol tak meg fe le lõ ek a te rü le ti leg egy sé ges ki sebb sé gek
kér dé sé nek meg ol dá sá ra, en nek kö vet kez té ben ke vés ilyen kö zös ség ma radt
a nyu ga ti ál la mok ban. A Sváj choz és Bel gi um hoz ha son ló „ki vé te les” ese tek,
ahol a ha ta lom meg osz tás kon szo ci á lis és kon fö de rá ci ós for mái lét re jöt tek, ezt
a kér dést sok kal job ban ke zel ték. Va ló já ban Ju gosz lá via a ké sõi kom mu nis ta
idõ szak ban még en nél is to vább ment, meg kí sé rel te a te rü le ti szu ve re ni tás fo -
gal má nak tel jes áta la kí tá sát. Ha ezt a nem zet kö zi kö zös ség fel is me ri és rá jön
arra, hogy mi lyen ve szé lyek kel jár az ál lam to váb bi, több sé gi nem zet ál la mok ra
való fel osz tá sa, ak kor ta lán a gyil kos et ni kai tisz to ga tás el ke rül he tõ lett vol na.22

A de mok rá cia te hát leg alább annyi ra prob le ma ti kus po li ti kai rend szer, mint
bár me lyik má sik.

Ugyan ak kor arra kel le ne tö re ked nünk, hogy olyan nem zet kö zi kap cso -
lat rend szert hoz zunk lét re, amely ér zé ke nyebb a re gi o ná lis konf lik tu sok ra,
in kább le csök ken ti, mint to vább nö ve li a dé len je len levõ egyen lõt len sé ge ket
és tá mo gat ja a bel sõ tár sa dal mi, fõ leg osz tály konf lik tu sok in téz mé nye sí té sét.
Et tõl el té rõ en az utób bi idõ ben a nem zet kö zi szer ve ze tek arra tö re ked tek,
hogy a sza bá lyo zás „holt ke zé bõl” ki sza ba dít sák a tõ két, a gaz da sá gok ra pe dig
a sza bad piac „sokk te rá pi á ját” al kal maz zák, te kin tet nél kül a mun ka nél kü li sé -
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get, a bé re zés szint jét, a mun ká sok vé del mét és a po li ti kai re ak ci ó kat érin tõ
kö vet kez mé nye i re. Ez az, ami a leg in kább ki vált hat ext rém na ci o na lis ta he lyi
re ak ci ó kat és a kül sõ ki zsák má nyo lók el le ni gyû lö let hoz zá köt he tõ bár mely
ki sebb ség hez, aho gyan In do né zi á ban a „ka pi ta lis ta” kí na i ak kal vagy Ázsia fel -
té te le zett „zsi dó i val” tör té nik. Vé gül pe dig sok kal job ban le kéne csök ken te ni 
a fegy ver ke res ke del met, úgy a na gyobb ere jû ál la mi el nyo más ban hasz nál ta -
két, mint a ki sebb fél ka to nai szer ve ze tek ál tal hasz no sít ha tó fegy ver ekét.
A fegy ve rek ki zár ják a sza va zá so kat, hi szen õk ve szik át a „nép” ér de ké nek
kép vi se le ti jo gát. A fegy ver ipar ál tal a ka pi ta lis ta nye rész ke dés aláássa
a liberális demokráciát.

Ha mind eze ket nem vesszük fi gye lem be, újra tö meg gyil kos sá gok ta núi
le he tünk. A leg rosszabb eset ben fel kell ké szül nünk a gyors nem zet kö zi po li -
ti kai vagy ka to nai be avat ko zás ra, hogy az ilyen em be ri ség el len el kö ve tett bû -
nö ket meg aka dá lyoz zuk. Ám ugyan ak kor a je le nün ket és múl tun kat sok kal
õszin téb ben és re a lisz ti ku sab ban kell fel tár nunk. Az et ni kai és po li ti kai tisz to -
ga tás köz pon ti sze re pet ját szott úgy az ó-, mint az új vi lág mo der ni zá ci ó já -
ban. Fel kell is mer nünk, hogy a mo dern több et ni ku mú li be rá lis de mok rá ci -
ák lét re ho zá sa rend kí vül ne héz fel adat. Az or ga ni kus na ci o na liz mus sok kal
nép sze rûbb, mint azt gon dol nánk. Ha más képp nem megy, ak kor akár Van -
ce-Owen-fé le ter vek kel is – a szük sé ges erõ be ve té sé vel – vissza kell té rí te -
nünk az or ga ni ciz must an nak bé ké sebb for má i hoz, olyan meg ol dá sok hoz,
ame lyek köl csö nös tár gya lá sok kal, a ha tá rok meg vál toz ta tá sá val meg va ló sít -
ha tók. Min dig több re van szük ség a go nosz, fon dor la tos ve ze tõk ször nyû sé -
ge i nek di csé re tes el íté lé sé nél. En nél át fo góbb és konst ruk tí vabb meg ol dá sok 
hi á nyá ban ezek nek a ve ze tõk nek a pusz ta fe nye ge té se töb bet árt, mint
amennyit hasz nál, ugyan is elõ for dul hat, hogy csak növelni fogja
a népszerûségüket. Lévén, hogy mi is olyan államban élünk, amely etnikai
tisztogatásra épül, elítélésünk nem mentes a kétszínûségtõl.   

For dí tot ta: Dóc zi Éva
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KÉNY SZER MIG RÁ CIÓ

RA I NER MÜNZ
Az ül dö zé sek év szá za da

Az ül dö zé sek év szá za da*

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 -
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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
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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.

50 RA I NER MÜNZ



 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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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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JER ZY KO CHA NOWS KI
Re pat ri ál tak vagy ex pat ri ál tak?

Re pat ri ál tak vagy ex pat ri ál tak? 
Len gyel pol gá rok át te le pí té se a Len gyel Köz tár sa ság
egy ko ri ke le ti te rü le te i rõl, 1944–1946

A len gye lek 1944 és 1946 kö zöt ti ki te le pí té se a Má so dik Köz tár sa ság
  ke le ti vaj da sá ga i ból nem el szi ge telt je len ség volt, ha nem csu pán

egy a há bo rú utá ni mig rá ci ók so rá ban. Ezért tû nik el ke rül he tet len nek az
össze ve té se az uk rá nok és fe hér oro szok Len gyel or szág ból való ki te le pí té sé -
vel, va la mint el sõ sor ban a né me tek el ûzé sé vel. Az egyes ele mek csak ezu tán
ke rül nek meg fe le lõ meg vi lá gí tás ba, ek kor áll össze a kép, amely ben nin cse -
nek gyõz te sek és le gyõz öt tek, töb bé-ke vés bé ta pasz tal tak, ha nem csu pán
em be rek.

A „lub li ni” Len gyel or szág és a szov jet köz tár sa sá gok át te le pí té si szer zõdé -
sei (1944. szep tem ber) az „eva ku á lás” ki fe je zést hasz nál ták. Rö vid del ezu tán
elõbb a hi va ta los ira tok ban, majd a köz be széd ben is a „re pat ri á lás”, „re pat ri ál -
tak” ki fe je zé se ket al kal maz ták. E két ki fe je zés egyi ke sem fe lel meg az egy ko ri
ke le ti te rü le tek rõl, az úgy ne ve zett Kre sy-bõl szár ma zó la kos ság stá tu szá nak.
Õk – iro ni ku san – „de pat ri ál tak”-nak vagy „ex pat ri ál tak”-nak ne ve zik ma gu -
kat. Vé le mé nyem sze rint leg in kább a „ki te le pí tés”, „át te le pí tés” „kény szer át te -
le pí tés”, va la mint szél sõ sé ges ese tek ben – pél dá ul Vol hí ni á ban vagy Vilniusban 
– egyenesen az „elüldözés” kifejezéseket kellene alkalmaznunk.

Akár mennyi re nem ér tett is egyet a lon do ni emig ráns kor mány a szov jet -
ba rát Len gyel Nem ze ti Fel sza ba dí tó Bi zott ság gal (PKWN) az új ke le ti ha tár vo -
nal kér dé sé ben, ab ban min den kép pen egye zett a vé le mé nyük, hogy a há bo rú
utá ni Len gyel or szág nak ho mo gén nem zet ál lam má kell vál nia. Már pe dig ez
a né pes ség el to ló dá sá hoz kap cso ló dott: egy részt a né me tek kény sze rû ki te le pí -
té sé hez, más részt pe dig a len gye lek – ön kén tes – át te le pü lé sé hez. Az ön kén tes -
ség el vét a „la kos ság köl csö nös eva ku á lá sá ról” a PKWN és a Szov jet Szo ci a lis ta
Köz tár sa sá gok ál tal 1944 szep tem be ré ben kö tött egyez mé nyek ben hang sú lyo -



san ki emel ték. A szer zõ dé sek a len gyel és a zsi dó né pes ség „ön kén tes át te le pü -
lé sét” elõ fel té te lez ték a Kre sy-bõl (és ter mé sze te sen az uk rá no két és a fe hér -
orosz okét Len gyel or szág ból), de az át te le pü lés kri té ri u ma it nem ha tá roz ták
meg pon to san: az vagy az 1939. szep tem ber 17. elõt ti len gyel ál lam pol gár ság
vagy pe dig a len gyel nem ze ti ség ki nyil vá ní tá sa volt. Fi gye lem be véve az egy ko -
ri Kre sy bo nyo lult et ni kai vi szo nya it, ez szük ség sze rû en ko moly konf lik tu sok
for rá sá vá vált.

A har min cas évek végi becs lé sek sze rint a Má so dik Köz tár sa ság nak az
1944-ben a Szov jet uni ó hoz csa tolt ke le ti te rü le te in kö rül be lül 11.600.000
len gyel ál lam pol gár élt, kö zöt tük több mint 4 mil lió len gyel és több mint
1 mil lió zsi dó. Fel té te lez het jük, hogy az 1944. esz ten dõ má so dik fe lé re a ha -
tár te rü le tek len gyel la kos sá ga a szov jet és né met re presszi ók, a ter ror, a ho lo -
ka uszt és az el hur co lá sok kö vet kez té ben a fe lé re csök ken he tett. Eb ben az
össze füg gés ben meg kell em lí te nem az uk rán na ci o na lis ták ál tal a há bo rú ide -
jén Ke let-Ga lí ci á ban és Vol hí ni á ban vég re haj tott „et ni kai tisz to ga tást”. E „há -
bo rú a há bo rú ban” nyolc van ezer ha lá los ál do za tot kö ve telt, há rom száz ez ren
pe dig a Fõkor mány zó ság te rü le té re menekültek.

Az 1944. szep tem be ri szer zõ dé sek az át te le pü lést 1944. de cem ber 1. és
1945. áp ri lis 1. közé ter vez ték. Az idõ pont nem volt tart ha tó, az egyez mé -
nyek ha tá lyát több ször meg kel lett hosszab bí ta ni. A len gye lek át te le pü lé sé -
nek fõ fá zi sa lé nye gé ben 1946 jú ni u sá ra fe je zõ dött be. Az 1944. szep tem be ri
szer zõ dé sek csak azok ra a len gye lek re vo nat koz tak, akik az adott pil la nat ban
a Szov jet unió nyu ga ti köz tár sa sá ga i ban tar tóz kod tak, azok ra nem, akik
Orosz or szág bel se jé ben él tek. Szer zõ dést az õ re pat ri á lá suk ról (ez eset ben he -
lyes a fo ga lom hasz ná la ta) csak 1946. jú li us 6-án ír tak alá. Ez a szer zõ dés csu -
pán a köz vet le nül 1939. szep tem ber 1. elõtt oda köl tö zött len gyel ál lam pol gá -
rok ra vonatkozott, azokat a lengyeleket nem érintette, akik már régebben is
Oroszországban (például Kazahsztánban) éltek.

Az át te le pü lés elsõ hul lá ma 1944 vé gén és 1945 ele jén vi szony lag sze rény 
mé re tû volt. Ez nem csu pán a szer ve zé si ne héz sé ge ken mú lott, ha nem
a „régi Len gyel or szág” le rom bolt te rü le te i nek cse kély be fo ga dó ké pes ség én
is. Az át te le pí tés 1945 má so dik fe lé ben gyor sult fel, ami kor ezt az úgy ne ve -
zett vissza nyert te rü le te ken be in dult te le pí té si ak ció le he tõ vé tet te, ami azon -
ban a né me tek ki te le pí té sét is fel gyor sí tot ta. 1944-ben még csak Uk raj ná ból
te le pí tet ték ki a len gye le ket (kö rül be lül 117.000 fõt). Az 1945-ös esz ten dõ -
ben Uk raj ná ból már 512.000, Fe hér-Orosz or szág ból 136.000, Lit vá ni á ból
73.000, a Szov jet unió bel sõ te rü le te i rõl pe dig 22.000 em bert te le pí tet tek ki.
Ugyan ez 1946-ban: Uk raj ná ból 158.435, Fe hér- Orosz or szág ból 136.419,
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Lit vá ni á ból 123.443, Szov jet unió bel sõ te rü le te i rõl 221.717 fõ. 1944 és 1946
kö zött hi va ta lo san összességében mintegy másfél millió em ber áttelepítésére
került sor.

Egy kis ki té rõt kell ten nem, hogy meg ma gya ráz zam a „hi va ta lo san” ki fe -
je zést. A len gye lek egy ré sze ugyan is a hi va ta li struk tú rák tud ta és se gít sé ge
nél kül „re pat ri ált”. Az „il le gá lis” vagy „vad” át te le pü lé sek ugyan ak kor né mi -
kép pen kü lön böz tek a ke let-bran den bur gi, al só-szi lé zi ai vagy po me rá ni ai né -
me tek 1945 áp ri li sa és au gusz tu sa kö zött vég be ment „vad el ûzé sé tõl”. Az ef fé -
le mig rá ció a Kre sy-ben in kább a la kos ság, mint sem a hi va ta lok kez de mé nye -
zé sé re tör tént. Ezen a mó don po li ti ka i lag komp ro mit tált sze mé lyek ju tot tak
el a „lub li ni” Len gyel or szág ba (töb bek kö zött a Honi Had se reg tag jai), to váb -
bá Vil ni us kör nyé ki len gye lek, akik nem tud ták ki vár ni a szer zõ dé se ket sza bo -
tá ló lit ván ha tó sá gok „hi va ta los” ki te le pí té si ak ci ó ját. A má sik cso por tot az uk -
rán na ci o na lis ták elõl me ne kü lõ vol hí ni ai len gye lek al kot ták. E cso por tot
mint egy két száz ezer fõs re be csül het jük.

Mind a len gye lek nek, mind pe dig a né me tek nek olyan te rü le te ket kel -
lett el hagy ni uk, ahol már év szá za dok óta él tek, és ame lyek hez erõs emo ci o ná -
lis, tra di ci o ná lis és tör té nel mi szá lak fûz ték õket. Az egy ko ri Ke let-Né met or -
szág ban és az egy ko ri Ke let-Len gyel or szág ban az azon na li me ne kü lé si haj lan -
dó ság mel lett ugyan úgy meg volt a hely ben ma ra dás ra irá nyu ló, nem ke vés bé
erõs aka rat is, amely erõ sebb volt az „új tól” való fé le lem nél. Az ef fé le ma ga tar -
tás össze füg gés ben állt az új ha tá rok tar tós sá gá ra vo nat ko zó ké tellyel, a po li ti -
kai vál to zá sok (pél dá ul újabb vi lág há bo rú), a nem ze ti ko eg zisz ten cia le he tõ -
sé gé nek re mé nyé vel, vé gül a lem ber gi és vil ni u si len gyel ér tel mi ség köreiben 
a Kresy nemzeti jellegének megõrzésével.

A „dön té si fo lya mat ban” – men ni vagy ma rad ni – fon tos sze re pet ját -
szott a len gyel kor mány pro pa gan dá ja, ame lyet a Kre sy len gyel la ko sai kö zött
fej tett ki. El sõ sor ban Fe hér-Orosz or szág és Lit vá nia vi dé ki la kos sá ga szá má -
ra a len gyel ha tó sá gok je len tet ték a jog ál la mi ság és a jö võ be ve tett re mény
 garanciáját. A len gyel hi va tal no kok és küld öt tek te vé keny sé gét az uk rá nok és
a lit vá nok ál lan dó pa na szai kí sér ték. A len gyel kor mány lit vá ni ai fõ -
megbízottját, Sta nis law Ochoc kit ti zen öt évi mun ka tá bor ra ítél ték.

A len gyel in téz mé nyek ér de me it nem sza bad alá be csül nünk. De a nem -
ze ti ér zel mek, a len gyel or szá gi – még ha nem is az õsök föld jén való – élet aka -
rá sa mel lett a ki ván dor lás má sik alap ve tõ té nye zõ je a fé le lem és kény szer volt. 
A kény szer nek szá mos for má ja lé te zett: köz vet len ter ror (pél dá ul Ke let-Ga lí -
ci á ban), le tar tóz ta tá sok, el hur co lás a Szov jet unió bel sõ te rü le te i re, erõ sza kos 
uk rá no sí tás vagy lit vá no sí tás. A dön tés ben se gí tett az a tu dat, hogy még
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min dig jobb a bizonytalan sors elébe menni Nyugatra, mint a biztos sorsot
választani – Keleten.

Az egyes szov jet köz tár sa sá gok ha tó sá gai más képp ke zel ték a vá ro si,
mint a vi dé ki len gyel la kos sá got. Amíg az ön tu da tos vá ro si ak tól gyor san
igye kez tek meg sza ba dul ni, ad dig a vi dé ki la kos ság ki te le pí té sét el húz ták,
gyak ran sza bo tál ták is (fõ ként Lit vá ni á ban és Fe hér-Orosz or szág ban). A pa -
rasz tok vissza tar tá sa gaz da sá gi okok ból volt fon tos. A ha tó sá gok bi zo nyos te -
rü le tek el nép te le ne dé sé tõl, a ter me lés vissza esé sé tõl tar tot tak. A ki uta zá si
igé nyek re giszt rá lá sát gyak ran kor lá toz ták, fõ ként az olyan vi dé ke ken, ame -
lye ken a nem ze ti sé gi kér dés már 1939 elõtt sem volt egy ér tel mû en meg ha tá -
roz ha tó. Lit vá ni á ban pél dá ul 380.000 sze mélyt re giszt rál tak, kö zü lük
171–197 ezer (45,1–51,5%) te le pült ki va ló já ban. Vil ni us ban a szá za lé kos
arány el ér te a nyolc va nat, az egy ko ri Wil nói vaj da ság vi dé ki te rü le te in azon -
ban kö rül be lül 31% ma radt.

A vá ro si la kos ság át te le pü lé sét nem egye dül az a té nye zõ könnyí tet te,
hogy az új ha ta lom elõny ben ré sze sí tet te az el tá vo lí tá su kat. A vá ros la kók job -
ban hoz zá fér tek az in for má ci ók hoz, a re giszt rá ló he lyek hez, a szál lí tó esz kö -
zök höz. Lé nye ge sen mo bi labb cso por tot ké pez tek a pa rasz tok nál, akik nek
a gaz dál ko dás hoz szük sé ges eszközeiket, felszereléseiket stb. is magukkal
kellett vinniük.

A Nem ze ti Ta nács át te le pü lé sek kel fog lal ko zó meg bí zott ja, Sta nis law
Grabs ki 1945 szep tem ber ele ji je len té sé ben azt írta, hogy ha a Kre sy-ben élõ
len gye le ket a len gyel or szá gi uta zás tól va la mi vissza tart ja, ak kor az nem a ha tá -
rok meg vál toz ta tá sá ba ve tett re mény, ha nem sok kal in kább a re pat ri ál tak ra Len gyel or -
szág ban váró bi zony ta lan sors tól való fé le lem, va la mint a vég ze tes szál lí tá si kö rül mé -
nyek. Az „ön kén te sen át te le pü lõ” len gye lek sor sa eb bõl a szem pont ból va ló -
ban nem kü lön bö zött a kény szer rel ki te le pí tett né met eké tõl. Ugyan az az elv
ér vé nye sült: elõbb az em ber, az tán a vo nat. Grabs ki je len té sé ben ez ol vas ha -
tó: „[a re pat ri ál tak] ál ta lá ban 10–15 na pot vár nak a meg ígért vo nat ra, anél kül, 
hogy meleg ételt fõzhetnének, anélkül, hogy bármi is védené õket az esõtõl,
a vihartól és az állandó éjszakai fosztogatásoktól”.

A len gyel or szági út is maga volt a po kol. A szál lí tá si prob lé mák el sõ sor -
ban a ka taszt ro fá lis szer ve zés bõl, a szét rom bolt vas út von alak ból, a há bo rús
pri o ri tá sok ból, va la mint a sima kor rup ci ó ból adód tak. A gyak ran he te kig
tar tó uta zás – fõ ként az õszi és a téli hó na pok ban – szá mos ál do za tot kö ve -
telt, már csak azért is, mert az át te le pí tést 1945–46 szi go rú te lén sem ál lít ot -
ták le. Pél dá ul 1945. no vem ber 19-én a ke let-ga lí ci ai Buc zacz ból út nak in dí -
tot tak egy sze rel vényt 961 em ber rel, kö zöt tük 143 gye rek kel. Az öt ven öt
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va gon ból ti zen négy nek volt te te je. A vo nat há rom hét múl va, de cem ber
10-én ért a 250 ki lo mé ter tá vol ság ra lévõ Rze szow ba. Csu pán a ha tá ron,
a vá ra ko zás so rán négy em ber fa gyott meg. A je len tés be te ge ket, to váb bi ál -
do za to kat nem em lít.

Az 1944. szep tem be ri szer zõ dé sek ér tel mé ben a len gyel át te le pü lõk csa -
lá don ként két ton ná nyi cso ma got vi het tek ma guk kal. Ezt va ló ban nem le het
össze ha son lí ta ni az zal, amit az át la gos ki te le pí tett né met vi he tett ma gá val. Hi -
va ta los ada tok sze rint az át te le pü lõk 1944 és 1948 kö zött 71.213 lo vat,
139.272 szar vas mar hát, 168.960 me zõ gaz da sá gi ter me lõ esz közt vit tek ma -
guk kal Len gyel or szág ba. A va lós hely zet azon ban ke vés bé volt ró zsás. Sok
min den nem az ál lam kö zi egyez mé nyek tõl füg gött, ha nem a he lyi ha tó sá gok
dön té se i tõl, a he lyi vi szo nyok tól és kö rül mé nyek tõl. A lit vá nok min den ház -
tar tá si esz közt (pél dá ul mat ra co kat) bútorként kezeltek, s megtiltották
a kivitelüket. Az új államhatárokon is szigorú vámvizsgálatokat végeztek.

Az át te lep ülõ ket az út so rán fo lya ma to san zak lat ta a Vö rös Had se reg,
gyak ran kö zön sé ges ban di ták tá mad ták meg õket.

Az 1944. szep tem be ri meg ál la po dá sok sze rint a len gyel ki te le pü lõk hát ra -
ha gyott va gyo nát (föld, in gat lan) fel kel lett be csül ni, hogy az új he lyen me zõ -
gaz da sá gi üze mek vagy vá ro si tu laj don ban lévõ in gat la nok for má já ban kom -
pen zál ják õket. Per sze csak az olyan va gyon ról le he tett szó, amely rõl a tu laj do -
nos bi zo nyí ta ni tud ta, hogy az övé, ami ter mé sze te sen nem volt min den
eset ben le het sé ges. A kár ta la ní tás al ap já ul a he lyi ve gyes bi zott sá gok va gyon le -
írá sa szol gált. Ám a ki uta zás gya kor ta ka o ti kus kö rül mé nyek kö zött, si et ve zaj -
lott, vagy ép pen nyo más és ter ror ha tá sa alatt, mint 1945 õszén Tar no pol kör -
nyé kén. A me ne kü lõk föl ér té ke lés nél kül hagy ták hát ra va gyo nu kat, gyak ran
még eva ku á ci ós iga zol vá nyuk sem volt, amellyel iga zol hat ták vol na, hogy át -
te le pü lõk. A fo ga dó országban sem volt kisebb a káosz, a letelepítés elsõ,
„forradalmi” idõszakában alig akadt valaki, aki a jogelveket betartotta volna.

A len gyel ha tó sá gok igye kez tek „ru gal ma san” ke zel ni a prob lé mát, de az
át te le pü lõ, aki nem tud ta iga zol ni ko ráb bi va gyo ni hely ze tét, tu laj do nos ból
gyak ran egy sze rû ha szon él ve zõ vé vált. A tu laj don vi szo nyo kat, fõ ként
a vissza nyert te rü le te ken, rész ben mind a mai na pig nem tisz táz ták. Ma nap -
ság kö rül be lül négy száz ezer egy ko ri át te le pü lõ nek vagy a leszármazottaiknak 
van követelése az állammal szemben.

Az át te le pü lõk mind egyi ke meg ta pasz tal ta az új hely tõl, a tel jes ség gel ide -
gen kör nye zet tõl való fé lel met. Mind a né me tek, mind pe dig a len gye lek szá -
mít hat tak arra, hogy a he lyi la kos ság sze mé ben õk ide gen elem ként, kon ku ren -
ci a ként je len nek majd meg. A le ve lek, ame lye ket a meg szállt  Németországból
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küld tek a „vissza nyert te rü le tek re”, épp úgy az ide gen ség és az el uta sí tott ság ér -
zé se i rõl ta nús kod nak, mint azok, ame lye ket a „lub li ni” Len gyel or szág ból küld -
tek a Kre sy-be. Ugyan ak kor szá mos át te le pü lõ szá má ra a „ki seb bik rossz”-nak
szá mí tott, hogy a „régi Len gyel or szág” te rü le té re köl töz zön a vissza nyert te rü -
le tek he lyett. Kö ze lebb vol tak az el vesz tett ha zá hoz, eset leg ro ko na ik él tek
a kör nyé ken, a kör nye zet is me rõ sebb volt, mint az eg zo ti kus és ide gen Wroc -
law, Sczec zin vagy Je le nia Góra. Ugyan ak kor a ha tó sá gok nak más ter vei vol tak, 
mind ál la mi, mind pe dig re gi o ná lis szin ten. Az ál la mi ha tó sá gok szá má ra el sõ -
ran gú po li ti kai és gaz da sá gi kér dés volt az egy ko ri né met te rü le tek be te le pí té se, 
még ha az ká oszt és vesz te sé ge ket ered mé nye zett is. A „régi Len gyel or szág” te -
rü le tén, ki vált kép pen az új ke le ti ha tá rok men tén nem akar tak bi zony ta lan ele -
me ket le te le pí te ni, akik ter mé sze te sen ne ga tív ér zé sek kel vi sel tet tek a ke le ti
szom szé dok kal szem ben.

A köz pon ti ha tó sá gok po li ti ká ja nagy mér ték ben egy be csen gett a he lyi eli -
tek, fõ ként a kom mu nis ták szán dé ka i val, akik nek sze mé ben a re pat ri ál tak
nem csu pán a po li ti kai nyu gal mat za var ták meg, ha nem bi zo nyos mér ték ben
az ép pen csak lét re ho zott kli ens rend szert is ve szé lyez tet ték. Az át te le pül tek
je len tõs kon ku ren ci át je len tet tek az egy ko ri né met vagy uk rán gaz da sá gok és
in gat la nok sor sát il le tõ en is, ame lyek át vé te lé re a hely bé li la kos ság szá mí tott.
1945 szep tem be ré ben a Var só mel let ti So chac zew bõl az aláb bi je len tés ér ke -
zett: „A he lyi ha tó sá gok el len ség esen vi szo nyul nak a le te le pí tés hez. (...)
Amíg egy re pat ri ált nak nincs hol le te le ped nie, ad dig a hely bé li ek há rom vagy
akár több gaz da ság gal is ren del kez nek.” Egy re nép sze rûb bé vál tak az ef fé le
jel sza vak: Nagy len gyel or szág a nagy len gye le ké, Po me rá nia a po me rá ni a i a ké. 
A fe szült hely zet ben az is elõ for dult, hogy át te lep ülõ ket gyilkoltak meg.

A re pat ri ál tak nagy ré sze az úgy ne ve zett vissza nyert te rü le te ken te le pe -
dett le: Lit vá ni á ból 121.846, Fe hér-Orosz or szág ból 247.936, Nyu gat-Uk raj -
ná ból 612.405 em ber. Az út vo na lak ál ta lá ban a szé les sé gi kö rök men tén hú -
zód tak: Uk raj ná ból Szi lé zi á ba, Lit vá ni á ból és Fe hér-Orosz or szág ból
 Kelet-Poroszországba és Po me rá ni á ba. Pél dá ul a Lit vá ni á ból át te le pült len -
gye lek 26,1%-a a Gdans ki Vaj da ság ban, 25,9%-a Olsztyn ban te le pe dett le,
s csu pán 14,8%-a ke rült Wroc law ba. Ez zel szem ben az Ukrajnából jövõk
37,9%-a Felsõ-Sziléziában, 35,4%-a pedig Alsó-Sziléziában telepedett le.

A fen tebb le írt út vége ál ta lá ban nem je len tet te egy ben a prob lé mák meg -
szûn tét is. Sõt, el len ke zõ leg. Az aláb bi pél da Al só-Szi lé zi á ból való, de épp úgy 
jel lem zõ Po me rá ni á ra, Ke let-Bran den burg ra és Ke let-Po rosz or szág ra is.
Annyit per sze meg kell még je gyez nünk, hogy az ef fé le je len té sek és tu dó sí tá -
sok el sõ sor ban a ne ga tív té nye ket so rol ták fel, ahol nor má lis me der ben
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foly tak a dol gok, ott nem ké szült je len tés. Volt a re pat ri á lás nak olyan te rü le te
is, ahol – az ak ko ri körülményeknek megfelelõen – minden rendben ment
(például a sziléziai Brynow).

Az át te lep ülõ ket ál ta lá ban va la mely vas út ál lo má son, de gyak ran egy sze -
rû en a me zõn tet ték ki. Íme te hát a je len tés az al só-szi lé zi ai Po pi e low ból,
1945 jú li u sá ból: „A re pat ri á lók tá bo rai nyo mo rú sá gos és két ség be ej tõ ké pet
mu tat nak. A ko moly élel mi szer hi ány mel lett be teg sé gek is ti ze de lik a re pat ri -
á ló kat. Ha son ló sors ra jut az élõ jó szág is. Az élel mi szer ma ra dé ko kon, a kö ze -
li trá gya dom bon és az ál la to kon le gyek ez rei röp köd nek, fél el met esen kí sér te -
ti es ké pet nyújt va. Azo kat a csa lá do kat, ame lyek nek si ke rült valamelyik
faluban helyet találniuk, a szovjetek kiteszik a házakból, hogy a németeknek
juttassák.”

Ezu tán kö vet kez tek a le te le pe dés – gyak ran az uta zás ta pasz ta la ta i val me -
ge gye zõ en tra gi kus – gond jai, az – egy ide ig még el tar tó – egy üt té lés a né me -
tek kel, a – vi szony lag rö vid ide ig tar tó – konf lik tu sok a Vö rös Had se reg gel, va -
la mint a hossza dal mas prob lé mák a len gyel ha tó sá gok kal és a kö zép-len gyel -
or szá gi át te le pü lõk kel. Ám vé gül is a ke let-len gyel or szá gi ak szá má ra Vil ni us,
Lem berg, No wog ro dek, Pinsk épp úgy tör té ne lem mé vált, mint a né me tek
szá má ra Bres lau (Wroc law) és Stet tin (Sczec zin). A Bug mögötti „elveszett
Árkádia” kollektív emlékezete viszont már egy másik írás témája.

For dí tot ta: Me sés Pé ter
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JIØI PEŠEK
A cse hek és né me tek 1938–1949 kö zöt ti kény szer mig rá ci ó ja

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.



MAT HI AS BEER
A né me tek el ül dö zé se Ma gyar or szág ról

A né me tek el ül dö zé se Ma gyar or szág ról
és be il lesz ke dé sük a meg osz tott
Né met or szág ba
Okok, fo lya matok, ered mények

1.

„Így tör tént hát akit ott hon akar tak tar ta ni ott hon is ma radt de min ket sze gé nye ket el -
ül döz tek, it ten van hát ip peg a fele a fele meg oda ha za én meg hát min dig azt gon do -
lom, ha van igas ság ak kor ta lán vissza me he tünk drá ga ha zánk ba, mert az tat so ha -
sem fe led hes sük.”1

Az idé zet egy 1947. áp ri lis 11-én meg je lent le vél bõl szár ma zik, a Ma gyar -
or szá gon szü le tett és 1944-ig ott is dol go zó nép raj zos, Eu gen Bo no mi2 ha son -
ló le ve le ket tar tal ma zó gyûj te mé nyé nek ré sze. Azt nem tud juk, hogy a le ve -
let ki írta, de azért ma gá ban a le vél ben akad egy-két uta lás. Az író ja egy fér je -
zett kö zép ko rú asszony, aki ma gát „sváb”-nak tart ja, két le ány gyer mek any ja,
a di a lek tus ból pe dig arra kö vet kez tet he tünk, hogy Bu da pest kör nyé ké rõl,
 talán Bu da örs rõl szár ma zik. Ami kor a le ve lét írta, Né met or szág dél nyu ga ti
ré szén, ta lán Észak-Würt tem berg ben élt.

1 Eu gen Bo no mi: Mein Bri ef wech sel mit he i mat vert ri e be nen De uts chen aus dem Of ner Berg -
land/Un garn. [Le ve le zé sem a Bu dai-hegy ség/Ma gyar or szág te rü le té rõl el ül dö zött né me tek -
kel.] In: Würt tem ber gis ches Jahr buch für Volks kun de 5 (1961/64), 157–187. o., itt 180. o. és k.

2 A té má hoz kap cso ló dó an lásd: An ton Taf fer ner: Dr. Eu gen von Bo no mi (1908–1979)
zum Ge dächt nis. [Dr. Eu gen von Bo no mi (1908–1979) em lé ke ze te.] In: Jahr buch für ost de -
uts che Volks kun de 23 (1980), 280–302. o.; Eu gen Bo no mi: Mein Weg als Volks kund ler.
[Nép raj zos ként bej árt utam.] In: Jahr buch für ost de uts che Volks kun de 8 (1964), 272–289. o.;
Eu gen Bo no mi: Me i ne Ge währs le u te im Of ner Berg land in Un garn. [Adat köz lõ im Ma -
gyar or szág ról, a Bu dai-hegy ség bõl.] In: Jahr buch für ost de uts che Volks kun de 17 (1974),
51–86. o.



A le vél kér de zés re ösz tö nöz. Mi tör tént, hogy e sváb asszony 1947-ben
nem a bu dai he gyek kö zül, ha nem a né met Dél nyu gat ról írt Bo no mi nak? Mi -
ért is „ül döz ték el” – amint írja – a cím zett hez ha son ló an csa lád já val együtt
Ma gyar or szág ról? Mi nek kö szön he tõ, hogy vele el len tét ben még is sok sváb
Ma gyar or szá gon ma rad ha tott, ami mi att „it ten van hát ip peg a fele a fele meg
oda ha za”? Hová ér kez tek a ki u ta sí tot tak? Je len ta nul mány elsõ ré sze ezek re
a kér dé sek re ke re si a vá laszt. Rá sze ret nénk vi lá gí ta ni a né me tek má so dik
 világháborút kö ve tõ ma gyar or szá gi el ül dö zé sé nek el ha tá ro zá sá ra, kon tex tu -
sá ra, kö rül mé nye i re.

Te hát amíg pil lan tá sun kat elõ ször az 1947, vagy is a le vél kel te zé sét meg -
elõ zõ idõk re vet jük, ad dig a ta nul mány má so dik ré sze az ezt kö ve tõ idõ szak ra 
vo nat ko zó kér dé se ket vet fel. Tel je sült-e a le vél író já nak a vá gya, vissza tér he -
tett-e sze re tett ha zá já ba? Mi ként ala kult az õ sor sa, a csa lád jáé, a több ezer ma -
gyar or szá gi me ne kül té és el ül dö zöt té? Meg tör tént-e „ha ma ro san a vi szont lá -
tás sze re tett ha zánk ban”, vagy pe dig egy olyan hosszú fo lya mat kö vet ke zett
be, mely nek so rán a régi ha zát a szí vek ben õriz ve az érin tet tek új ha zát épí tet -
tek fel Né met or szág ban? A ma gyar or szá gi me ne kül tek és el ül döz öt tek né -
met or szá gi be il lesz ke dé sé nek stá ci ó it el sõ sor ban az õ szem szö gük bõl áb rá -
zol juk és ha son lít juk össze Né met or szág kü lön bö zõ vi dé ke in.

A ta nul mány két ré szét a bu dai he gyek kö zül szár ma zó sváb asszony pél -
da ér té kû tör té ne te köti össze egy más sal, va la mint a ma gyar or szá gi ki te le pí tés 
sa já tos vo ná sá nak kér dé se – „it ten van hát ippeg a fele a fele meg odahaza”.

2.

Az elsõ vi lág há bo rút kö ve tõ nagy te rü let vesz te sé ge ket sem mis sé te en dõ, 
a sok né pet ma gá ban fog la ló ma gyar ál lam po li ti ká ja a har min cas évek ben
a nem ze ti szo ci a lis ta né met bi ro da lom felé kö ze le dett.3 Ez ja vá ra szol gált a je -
len tõs, mint egy fél mil li ós né met né pes ség nek, amely az or szág több, egy más -
sal nem össze füg gõ te rü le tén te le pe dett le. Az 1940. au gusz tus 30-i bé csi dön -
tés sel az 1938-ban ala pí tott Volks bund der De uts chen in Un garn le gi tim ve ze -
tõ je lett. A nem ze ti szo ci a lis ta né met bi ro da lom ve re sé gé vel a nép cso port
vé del me is meg szûnt.
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3 Vö.: Hol ger Fis cher, Kon rad Gün disch köz re mû kö dé sé vel: Eine kle i ne Ges chich te Un garns.
[Ma gyar or szág rö vid tör té ne te.] Frank furt am Main, 1999.; Nor bert Span nen ber ger: Der 
Volks bund der De uts chen in Un garn 1938–1944 un ter Hort hy und Hit ler. [A Volks bund der De -
uts chen in Un garn 1938 és 1944 kö zött, Hort hy és Hit ler ide jé ben.] Mün chen, 2002.



Mi u tán Ro má nia 1944 au gusz tu sá ban be kö vet ke zett át ál lá sa a szö vet sé -
ge sek ol da lá ra a szov jet csa pa tok szá má ra egé szen a ma gyar ha tá rig sza bad dá
tet te az utat, a nép cso port ve ze té se a bi ro dal mi né me tek kel kö zö sen eva ku á ci -
ós ter ve ket ké szí tett.4 A ke le ti te rü le tek rõl már szep tem ber ben út nak in dul -
tak a me ne kül tek ka ra ván jai. Ba ra nya terv sze rû eva ku á lá sa ok tó ber má so dik
fe lé ben kez dõ dött meg. En nek el le né re a la kos ság ke vés haj lan dó sá got mu ta -
tott ott ho na el ha gyá sá ra. A há bo rú vé gé ig kö rül be lül hat van ezer né met hagy -
ta el az or szá got. „Vad ül dö zé sek re”, ami lye nek Len gyel or szág ban és Cseh -
szlo vá ki á ban a há bo rú utol só hó nap ja i tól egé szen 1945 nya rá ig zaj lot tak,
 Magyarországon nem ke rült sor. Ez zel szem ben más dél ke let-eu ró pai or szá -
gok hoz ha son ló an Ma gyar or szág ról is mint egy hat van öt ezer em bert de por -
tál tak mun ka erõ ként a Szov jet uni ó ba.5

Az 1945. esz ten dõ jú li u sá ban és au gusz tu sá ban meg tar tott pots da mi kon -
fe ren ci án a „há rom nagy”, az Egye sült Ál la mok, Nagy-Bri tan nia és a Szov jet -
unió hosszas vi ták után meg egye zett egy jegy zõ könyv ben. Ez ki emel ke dõ je -
len tõs ség gel bír, s nem csu pán Né met or szág jö võ jét il le tõ en.6 A XIII. cik kely
a kö vet ke zõ ket tar tal maz za: „A há rom kor mány [...] el is me ri, hogy a Len gyel -
or szág ban, Cseh szlo vá ki á ban és Ma gyar or szá gon ma radt né met né pes sé get
vagy an nak ré sze it vissza kell te le pí te ni Né met or szág ba. Meg egyez nek, hogy
min den át te le pí tés nek, ame lyik maj dan meg tör té nik, rend ben és hu má nus
mó don kell le zaj la nia”. Az eu fe misz ti ku san át te le pü lés nek ne ve zett el ül dö zés
konk rét ki vi te le zé sé re vo nat ko zó ter vek ki dol go zá sát a Szö vet sé ges El le nõr zõ
Ta nács ra bíz ták, amely az el kép ze lé se it 1945. no vem ber 20-án ter jesz tet te elõ.
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4 Vö.: The o dor Schi e der et al. (szerk.): Das Schick sal der De uts chen in Un garn Do ku men ta ti on
der Vert re i bung der De uts chen aus Ost-Mit te le u ro pa. [A né me tek sor sa Ma gyar or szá gon. A né -
me tek Ke let-Kö zép-Eu ró pá ból való el ül dö zé sé nek do ku men tá ci ó ja.] II. kö tet. Bun des -
mi nis te ri um für Ver tri ebe ne, Flücht lin ge und Kri egs ges chä dig te. Bonn, 1956. Ndr. Mün -
chen, 1984, 32E-72E o. A do ku men tá ció ge ne zi sé rõl lásd: Mat hi as Beer: Im Span nungs -
feld von Po li tik und Ze it ges chich te. Das Groß fors chungsp ro jekt „Do ku men ta ti on der
Vert re i bung der De uts chen aus Ost-Mit te le u ro pa”. [A po li ti ka és a kor tör té net fe szült ség -
me ze jén. „A né me tek Ke let-Kö zép-Eu ró pá ból való el ül dö zé sé nek do ku men tá ci ó ja” ku ta -
tá si pro jekt] In: Vi er tel jahrs hef te für Ze it ges chich te 46 (1998),  345–389. o.

5 Das Schick sal (lásd 4. láb jegy zet), 41E-44E o., va la mint a kö tet töb bi ta nú val lo má sa. To váb -
bá: A ma gyar or szá gi né me tek el hur co lá sa 1944/45-ben. Do ku men tum kö tet. Bu da pest, 1990.

6 Fritz Fa ust: Das Pots da mer Ab kom men und se i ne völ ker recht li che Be de u tung. [A pots da mi egyez -
mény és nem zet kö zi jogi je len tõ sé ge.] 4., át dol go zott ki adás. Frank furt am Main, 1969.;
Wolf gang Benz: Pots dam 1945. Be sat zungs herrs chaft und Ne u a uf bau im Vi er-Zo nen-De utsch -
land. [Pots dam, 1945. Meg szál ló ha ta lom és új já épí tés a négy öve zet re osz tott Né met or -
szág ban.] Mün chen, 1986.; Bor is Me iss ner et ali. (szerk..): Das Pots da mer Ab kom men.
[A pots da mi egyez mény.] Bécs, 1996.



Ezek sze rint Ma gyar or szág ról 1945 de cem be re és 1946 au gusz tu sa kö zött kel -
lett vol na fél mil lió né me tet az ame ri kai meg szál lá si öve zet be szál lí ta ni.7

A XIII. cik kely ren del ke zé se i ben föl le het is mer ni azt az el vet, amely a má -
so dik vi lág há bo rú gyõz tes nagy ha tal ma it a há bo rú utá ni új eu ró pai rend ki ala kí -
tá sa fö löt ti el mél ke dé se ik ben ve zé rel te – az et ni ka i lag tisz ta nem zet ál lam el vét. 
A szö vet sé ge sek, ki vált képp Nagy-Bri tan nia, már a má so dik vi lág há bo rú alatt
úgy vél ték, hogy Eu ró pa bé ké jét csak ez a 19. szá zad ba vissza nyú ló el kép ze lés
biz to sít hat ja.8 En nek az elv nek a 20. szá za di eu ró pai tör té ne lem ben újra és újra
a ki sebb sé gek vál tak ál do za ta i vá, le gyen szó akár az 1912–13-as Bal kán-há bo -
rúk át te le pí té se i rõl, akár az 1923-as la u san ne-i szer zõ dés ér tel mé ben vég re haj -
tott gö rög–tö rök la kos ság cse ré rõl, akár a szov jet ha tal mi szfé rá ban le zaj lott ki te -
le pí té sek rõl, át te le pí té sek rõl de por tá lá sok ról, vagy akár a nem ze ti szo ci a liz mus
ide jén tör tént, a meg sem mi sí tés po li ti ká já hoz9 kap cso ló dó nagy sza bá sú né pes -
ség-el to ló dá sok ról. Vég ered mény ben ebbe a hosszan el nyú ló lán co lat ba ta go -
zó dik be a né met la kos ság nak a bi ro da lom ke le ti te rü le te i rõl, il let ve a né met ki -
sebb ség nek egy sor ke let- és dél ke let-eu ró pai or szág ból való, a pots da mi kon fe -
ren ci án el ha tá ro zott el ül dö zé se.10
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7 Plan der Um si ed lung der aus Ös ter re ich, der Tsche chos lo wa kei, Un garn und Po len aus -
ge wi e se nen de uts chen Be völ ke rung nach den vier Be sat zung szo nen De utsch lands.
[Az Auszt ri á ból, Cseh szlo vá ki á ból, Ma gyar or szág ról és Len gyel or szág ból a Né met or szág 
négy meg szál lá si öve ze té be ki te le pí tett né me tek le te le pí té sé nek ter ve.] In: Dek la ra ti o nen,
Ge set ze, Be feh le. Ber lin, 1946. 65. o. és k.; Kla us-Di et mar Hen ke: Der Weg nach Pots dam.
Die Al li i er ten und die Vert re i bung. [Az út Pots dam ba. A szö vet sé ge sek és az el ül dö zés.]
In: Wolf gang Benz (szerk.): Die Vert re i bung der De uts chen aus dem Os ten. Ur sa chen, Ere ig nis se,
Fol gen. Frank furt am Main, 1985. 49–69. o.; Det lef Bran des: Großb ri tan ni en und se i ne os te u -
ro pä is chen Al li i er ten 1939–1943. Die Re gi e run gen Po lens, der Tsche chos lo wa kei und Ju gos la wi ens
im Lon do ner Exil vom Kri eg sa usb ruch bis zur Kon fe renz von Te he ran. [Nagy-Bri tan nia és ke -
let-eu ró pai szö vet sé ge sei 1939–1943. Len gyel or szág, Cseh szlo vá kia és Ju gosz lá via lon do -
ni emig ráns kor má nyai a há bo rú ki tö ré sé tõl a te he rá ni kon fe ren ci á ig.] Mün chen, 1988.

8 Eu ge ne Ku lis cher: Eu ro pe on the Move. War and Po pu la ti on Chan ges, 1917–47. [Eu ró pa moz -
gás ban. Há bo rú és nép es ség cse re, 1917–1947.] New York, 1948.; Mi cha el R. Mar rus: The 
Un wan ted Eu ro pe an Re fu ge es in the Twen ti eth Cen tu ry. [Nem kí vá na tos me ne kül tek Eu ró pá -
ban a hu sza dik szá zad ban.] Ox ford, New York, 1985.; Hans Lem berg: „Eth nis che Sä u be -
rung”. Ein Mit tel zur Lö sung von Na ti o na li tä tenp rob le men? [„Et ni kai tisz to ga tás”.
A nem ze ti sé gi prob lé mák meg ol dá sá nak esz kö ze?] In: Aus Po li tik und Ze it ges chich te B 46
(1992), 27–38. o.; Nor man M. Na i mark: Fi res of Hat red. Eth nic Cle an sing in the 20th Cen tu ry.
[A gyû lö let tü zei. Et ni kai tisz to ga tás a 20. szá zad ban.] Lon don, 2001.

9 Götz Aly : „End lö sung”. Völ ker vers chi e bung und der Mord an den eu ro pä is chen Ju den. [„Vég sõ meg -
ol dás”. A né pek át he lye zé se és az eu ró pai zsi dók meg gyil ko lá sa.] Frank furt am Main, 1998.

10 Um si ed lung, Flucht und Vert re i bung der de uts chen als in ter na ti o na les Prob lem. Zur Ges chich te ei nes eu -
ro pä is chen Irr wegs. [A né me tek át te le pí té se, me ne kü lé se és el ül dö zé se mint nem zet kö zi prob -
lé ma. Egy eu ró pai té vút tör té ne té rõl.] Ki ad ta Haus der He i mat Ba den-Würt tem berg a ba -
den-würt tem ber gi Kul tu rá lis, If jú sá gi és Sport mi nisz té ri um meg bí zá sá ból. Stutt gart, 2002.



Föl ve tõ dik a kér dés, hogy mi ért ép pen eb bõl a há rom or szág ból – Len -
gyel or szág ból, Cseh szlo vá ki á ból és Ma gyar or szág ról – „te le pí tet ték át” a né -
me te ket. Len gyel or szág ese té ben az ok a ha tá rok nak a szö vet sé ge sek ál tal el -
ha tá ro zott nyu ga ti irá nyú el to lá sa volt.11 A ke le ten el vesz tett te rü le te kért,
ame lyek már az 1939-es Hit ler-Sztá lin pak tum ban a Szov jet uni ó hoz ke rül -
tek, Len gyel or szá got nyu ga ton kár pó tol ták a Né met or szág tól le vá lasz tott ré -
szek kel. A ha tá rok el to ló dá sá hoz kap cso ló dott a la kos ság el to ló dá sa.12 Cseh -
szlo vá kia a vi ta tott né met-cseh ha tár men ti te rü le tek, a Szu dé ta-vi dék mi att
ke rült be a XIII. cik kely be.13 Az ott több ség ben lévõ né met la kos sá got a cse -
hek és a szö vet sé ge sek za va ró té nye zõ ként ér té kel ték, a hely ze tet az el ül dö -
zés ré vén vél ték jó nak meg ol da ni. Ám Ma gyar or szág ese té ben mind ez nem
ér vé nyes. Az or szág ha tá rai a má so dik vi lág há bo rú után is lé nye gé ben meg -
egyez tek a Tri a non ban meg ál la pí tott ha tá rok kal. Ma gyar or szág nem volt ha tá -
ros Né met or szág gal, ha tá rai men tén nem élt nagy, egy be füg gõ tö meg ben né -
met ki sebb ség. Ám Ma gyar or szág nem csak eb bõl a szem pont ból ki vé tel.14

Az or szág Dél ke let-Eu ró pa egyet len olyan ál la ma, ahol je len tõs né met ki -
sebb ség élt, s a pots da mi szer zõ dés XIII. cik ke lye név sze rint is meg em lí ti. Rá -
adá sul Ma gyar or szág az egyet len olyan „el len sé ges or szág”, vagy is má so dik
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11 Her mann Graml: Die Al li i er ten und die Te i lung De utsch lands. Konf lik te und Ents che i dun gen
1941–1948. [A szö vet sé ge sek és Né met or szág fel osz tá sa. Konf lik tu sok és dön té sek
1941–1948.] Frank furt am Main, 1985.

12 Kla us-Di et mar Hen ke: Der Weg nach Pots dam. Die Al li i er ten und die Vert re i bung.
[Az út Pots dam ba. A szö vet sé ge sek és az el ül dö zés.] In: Wolf gang Benz (szerk.): Die Vert re -
i bung der De uts chen aus dem Os ten. Ur sa chen, Ere ig nis se, Fol gen. Frank furt am Main, 1985.
49–69. o.; Det lef Bran des: Großb ri tan ni en und se i ne os te u ro pä is chen Al li i er ten 1939–1943. Die
Re gi e run gen Po lens, der Tsche chos lo wa kei und Ju gos la wi ens im Lon do ner Exil vom Kri eg sa usb ruch
bis zur Kon fe renz von Te he ran. [Nagy-Bri tan nia és ke let-eu ró pai szö vet sé ge sei 1939–1943.
Len gyel or szág, Cseh szlo vá kia és Ju gosz lá via lon do ni emig ráns kor má nyai a há bo rú ki tö -
ré sé tõl a te he rá ni kon fe ren ci á ig.] Mün chen, 1988.; W³odzi mi erz Bo ro dzi ej, Hans Lem -
berg (szerk.): Die De uts chen öst lich von Oder und Ne i ße 1945–1950. Do ku men te aus pol nis chen
Ar chi ven. [Né me tek az Ode rá tól és a Ne i ßé tól ke let re, 1945–1950. Do ku men tu mok len -
gyel le vél tá rak ból.] 1. kö tet. Mar burg, 2000.

13 Det lef Bran des: 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. [Az el ül dö zés hez ve ze tõ út 1938–1945.
A né me tek cseh or szá gi és len gyel or szá gi ‘transz fe ré vel’ kap cso la tos ter vek és ha tá ro za -
tok.] Mün chen, 2001.

14 Det lef Bran des et ali (szerk.): Erz wun ge ne Tren nung. Vert re i bun gen und Aus si ed lun gen 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.; Ri chard
G. Plasch ka (szerk.): Na ti o na le Fra ge und Vert re i bung in der Tsche chos lo wa kei und Un garn
1938–1948. [Nem ze ti kér dés és el ül dö zés Cseh szlo vá ki á ban és Ma gyar or szá gon,
1938–1948.] Ak tu el le Fors chun gen, Bécs, 1997.



vi lág há bo rús vesz tes, amely nek a szö vet sé ge sek a XIII. cik kely ré vén biz to sít -
ot ták, hogy ki te le pít hes se né met ki sebb sé gét.

A „ma gyar eset nek” már a pots da mi jegy zõ könyv ben meg nyil vá nu ló kü -
lön le ges sé gé nek ösz tön zõ ül kel lett vol na hat nia a ma gya rok ra a dön té si fo lya -
mat ban kialakult spe ci á lis sze rep re vo nat ko zó kér dé sek föl ve té sé ben. A leg -
utób bi idõ kig azon ban en nek ép pen az el len ke zõ jét ta pasz tal hat tuk. A XIII.
cik kely in kább a ma gyar tör té net írás ban lét re jött és ma ka csul vé del me zett
„pots da mi le gen da” alap ját je len tet te.15 A szö vet sé ge sek aka ra tá nak en ge del -
mes ked ni kel lett; erre hi vat koz va vi tat ták év ti ze de kig a ma gyar po li ti ka fe le -
lõs sé gét a né met ki sebb ség egy ré szé nek el ül dö zé sé ben. A leg újabb ku ta tás
azon ban be bi zo nyí tot ta, hogy ez a faj ta fel fo gás le gen da, egy adott idõ szak -
hoz kö tött, na ci o na lis ta-ide o lo gi kus ala pon álló szem lé let.16

A ma gyar kül ügy mi nisz ter 1945 má ju sá ban, te hát jó val a pots da mi kon fe -
ren cia elõtt ke re sett fel brit dip lo ma tá kat, hogy ki pu ha tol ja, mit szól na a brit kor -
mány kétszáze zer ma gyar or szá gi sváb Né met or szág ba való ki te le píté sé hez. 17
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15 Kat rin Sitz ler, Ger hard Se e wann: Na ti o na li tä ten po li tik und Ges chichtssch re i bung. Zur Re in -
terp re ta ti on der Ges chich te der de uts chen Min der he it Un garns in den Jah ren 1938–1948.
[Nem ze ti sé gi po li ti ka és tör té net írás. A ma gyar or szá gi né met ki sebb ség 1938–1948 kö zöt ti
tör té ne té nek re in terp re tá ci ó já ról.] In: Sü dos te u ro pa 37 (1988), 142–170. o.; uõ.: Ak tu el le Stim -
men zur Vert re i bung aus Un garn. [Ak tu á lis han gok a ma gyar or szá gi ki te le pí té sek rõl.] In:  -
Deutschland und se i ne Nach barn. Fo rum für Kul tur und Po li tik H. 18 (1997), 5–39. o.

16 Ba logh Sán dor: A né met nem ze ti sé gû la kos ság ki te le pí té se Ma gyar or szág ról a má so dik vi -
lág há bo rú után. In: An na les Uni ver si ta tis Sci en ti a rum Bu da pes ti en sis de Ro lan do Eöt vös no mi na -
te. Sec tio his to ri ca 22 (1982), 221–250. o.; Fe hér Ist ván: A ma gyar or szá gi né me tek ki te le pí té se
1945–1950. Bu da pest, 1988.; Tóth Ág nes: Mig ra ti o nen in Un garn 1945–1948. Vert re i -
bung der Un garn de uts chen, Bin nen wan de run gen und slo wa kisch-un ga ris cher Be völ ke -
rung sa us ta usch. Mün chen, 2001. Az ere de ti ma gyar nyel vû ki adás: Te le pí té sek Ma gyar or -
szá gon 1945–1948 kö zött: a né me tek ki te le pí té se, a bel sõ nép moz gá sok és a szlo vák–ma -
gyar la kos ság cse re össze füg gé sei. Kecs ke mét, 1993.; To váb bi ki ad vá nyok: Sitz ler,
Se e wan, Ak tu el le Stim men (lásd 15. láb jegy zet), Krisz ti na Kal te nec ker: Das Di lem ma
der Mas sen haf ten oder volls tän di gen Zwang sa us si ed lung der De uts chen aus Un garn.
Die Ents te hungs ges chich te der Re gi e rungs ve rord nung Nr. 12.330/1945 MP. [A né me tek 
Ma gyar or szág ról való tö me ges, il let ve tel jes kény szer-ki te le pí té sé nek di lem má ja.
A 12.330/1945 MP szá mú kor mány ren de let ke let ke zé se.] In: Jahr buch für de uts che und os te u -
ro pä is che Volks kun de 44 (2001), 35–97. o.

17 Fo re ign Re lat ions of the Uni ted Sta tes. Dip lo ma tic Pa per 1945. [Az Egye sült Ál la mok kül kap cso -
la tai. Dip lo má ci ai irat 1945.] 4. kö tet: Eu ro pe. Whas hing ton, 1969. 928–952. o.; Step hen
Ker tész: The Ex pul si on of the Ger mans from Hun ga ry: A Stu dy in Post war Dip lo ma cy. [A né me -
tek ki ûzé se Ma gyar or szág ról. Ta nul mány a há bo rú utá ni dip lo má ci á ról.] In: Re vi ew of Po li -
tics 15 (1953), 179–208. o.; Ger hard Se e wann: Der Vert re i bungsp ro zeß in und nach dem
Zwe i ten Weltk ri eg aufg rund bri tis cher Qu el len. [Az el ül dö zés fo lya ma ta a má so dik vi lág -
há bo rú ide jén és után, brit for rá sok alap ján.] In: uõ.. (szerk.): Mig ra ti o nen und ihre Aus wir -
kun gen. Das Be is pi el Un garn 1918–1945. Mün chen, 1997. 55–89. o.



Ké rel mé vel, ame lyet a ma gyar kor mány a né met la kos ság tá bo rok ba in ter ná lá -
sá val is alá tá masz tott, a Szö vet sé ges El le nõr zõ Bi zott ság hoz uta sít ot ták. Ez zel
a ma gyar kor mány za ti kö rök kez de mé nye zé sé re le he tõ vé vált Ma gyar or szág
fel vé te le a pots da mi szer zõ dés XIII. cik ke lyé be.

A ma gyar kor mány kö rök kel és a szö vet sé ge sek kel foly ta tott be szél ge té -
sek bõl meg is mer het jük a sváb kér dés egyéb ként Ma gyar or szá gon is vi ta tott
meg ol dá sá nak mo tí vu ma it.18 Ezek el sõ sor ban tár sa dal mi-gaz da sá gi okok ra
ve zet he tõk vissza. A je len tõs bel sõ ván dor lás sal járó föld re form mal a föld nél -
kü li ma gyar la kos ság igé nye it akar ták ki elé gí te ni. E tény nek a né me tek ki te le -
pí té sé vel fön nál ló össze füg gé sé re utal pél dá ul a Nem ze ti Pa raszt párt tit ká rá -
nak 1945 áp ri li si ki je len té se: „A svá bo kat egy tõl-egyig ki kell te le pí te ni az or -
szág ból”.19 A ki te le pí té si ter ve ze tek má sod sor ban egy, a tár sa dal mi-gaz da sá gi
té nye zõ vel szo ros kap cso lat ban álló kül po li ti kai kom po nens re utal nak. A ma -
gyar kor mány nak föld re volt szük sé ge a szom szé dos or szá gok ból me ne kült il -
let ve át te le pí tett ma gya rok szá má ra. Kü lö nö sen nagy hang súly he lye zõ dik az
er dé lyi szé ke lyek re és a Cseh szlo vá kia szlo vák te rü le te i rõl szár ma zó ma gya -
rok ra. Igaz, a szö vet sé ge sek vissza uta sít ot ták Cseh szlo vá kia ké ré sét, hogy ma -
gyar la kos sá gát a gyõz tes ha tal mak hoz zá já ru lá sá val ül döz hes se el. A meg ol -
dást ezu tán a köl csö nös la kos ság cse ré re vo nat ko zó szer zõ dés ben ta lál ták
meg, ame lyet Cseh szlo vá kia és Ma gyar or szág 1946 feb ru ár já ban írt alá.20

A ma gyar kor mány ki te le pí té si ter vei vé gül egy ha tá ro zott, az et ni ka i lag tisz ta 
nem zet ál lam esz mé je mel lett el kö te le zett na ci o na lis ta-so vi nisz ta kom po -
nenst is fel mu tat nak. 1945 de cem be ré ben az ak ko ri új já épí té si mi nisz ter,
 Antall Jó zsef ki je len tet te: „Nem zet po li ti kai szem pont ból két ség te len, hogy
Ma gyar or szág ér de ke, hogy a né me tek mi nél na gyobb szám ban hagy ják el az
or szá got. Soha nem lesz már ilyen le he tõ sé günk, hogy a né me tek tõl meg sza -
ba dul junk.”21 A kol lek tív bû nös ség el mé le té vel meg tûz delt fen ti té nye zõk
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18 Tóth Ág nes (lásd 16. láb jegy zet) gon do lat me ne tét kö ve tem.
19 Fe hér: Ki te le pí tés (lásd 16. láb jegy zet), 34. o.
20 Sán dor Ba logh: A ma gyar–cseh szlo vák la kos ság cse re-egyez mény, 1946. feb ru ár 27. In:

An na les Uni ver si ta tis Sci en ti a rum Bu da pes ti en sis de Ro lan do Eöt vös no mi na te. Sec tio His to ri ca
21 (1988), 367–404. o.; Kor buly De zsõ: Der tsche chos lo wa kisch-un ga ris che Be völ ke -
rung sa us ta usch und die Um si ed lung der De uts chen aus Un garn nach dem Zwe i ten
Weltk ri eg. [A cseh szlo vák–ma gyar la kos ság cse re és a né me tek át te le pí té se Ma gyar or szág -
ról a má so dik vi lág há bo rú után.] In: Sü dost de uts ches Ar chiv 26/27 (1983/84), 152–164. o.;
Tóth (lásd 16. láb jegy zet), 177–196. o.

21 Se e wann: Vert re i bungsp ro zess (lásd 17. láb jegy zet), 73. o.; vö.: Chris ti an Ger lach, Götz
Aly: Das letz te Ka pi tel. Re al po li tik, Ide o lo gie und der Mord an den un ga ris chen Ju den 1944/45.
[Az utol só fe je zet. Re ál po li ti ka, ide o ló gia és a ma gyar zsi dók meg gyil ko lá sa 1944/45.]
Stutt gart, Mün chen. Kü lö nö sen 430–433. o.



különféle súlyozása nem csupán a különféle kitelepítési tervek létét
magyarázza, hanem felvilágosítást nyújt arról is, hogy a döntési folyamat
során miért jelentek meg különbözõ számok a kitelepítendõ személyek
körének nagyságáról, valamint a kitelepítési folyamat specifikus, regionálisan 
eltérõ lezajlásáról.

A ma gyar kor mány az 1945. de cem ber 22-i ki te le pí té si ren de let tel te -
rem tet te meg a ki te le pí ten dõ sze mé lyek kö ré re vo nat ko zó jogi fel té te le ket.
Ezt egé szí tet te ki az 1946. ja nu ár 4-i vég re haj tá si ren de let.22 Mind ket tõ fel -
ké szü let le nül érte a né met la kos sá got. Egy bu da ör si pa raszt asszony nap ló -
fel jegy zé se i ben a kö vet ke zõ ol vas ha tó: „Ek kor (1946. ja nu ár 22.) hoz ta le
a Hi va ta los Köz löny a kor mány leg újabb ren de le tét: min den ki, aki az
1941-es nép szám lá lás al kal má val ma gát né met nem ze ti sé gû nek vagy né -
met anya nyel vû nek val lot ta, né met nek nyil vá nít ta tik és ki uta sít ta tik
 Németországba”.23 A ki te le pí té si ren de le tet köz zé té te le után ha ma ro san
Bu da ör sön is vég re hajt ot ták. „Egy szer csak éj sza ka a fel sõ Új ut cá ban, a Dió -
fa ut cá ban és még négy má sik ut cá ban éb reszt get ni kezd ték az em be re ket.
A rend õr ség ne gyed órá nyi idõt adott, az em be re ket ki hajt ot ták há za ik ból.
Az el sõk alig vi het tek va la mit ma guk kal, ép pen csak annyit, amennyit hir te -
len ki tud tak ven ni a lá dák ból és egy-két cso mag ban ma guk kal vi het tek a vas -
út hoz. Az elsõ vo nat ezek kel az em be rek kel telt meg.” Eze ket a nap ló fel jegy -
zé se ket alá tá maszt ja a Ma gyar or szá gért fe le lõs Szö vet sé ges El le nõr zõ
 Bizottság jegy zõ köny ve, va la mint a né met or szá gi ame ri kai zóna he lyet tes
ka to nai kor mány zó já nak, Lu ci us D. Clay tá bor nok nak a je len té se: „Az elsõ
ma gyar or szá gi sze rel vény si ral mas lát ványt nyúj tott. A ki te le pí tet te ket éle -
lem és sze mé lyes cso mag nél kül in dít ot ták út nak, éhe sen és nyo mo rul tan
ér kez tek meg. Több szö ri szem re há nyás ered mé nye kép pen meg ál la po dás
szü le tett, hogy mind egyik ki te le pí tett ki sebb poggyászt és öt száz bi ro dal mi
már kát ma gá val vi het.”24 A ki te le pí té si fo lya ma tot ért ame ri kai kri ti ká nak
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22 A két do ku men tum szö ve ge né met nyel ven In: Das Schick sal (lásd 14. láb jegy zet)
91E-104E o.

23 Das Schick sal (lásd 14. láb jegy zet) 172–199. o.
24 Lu ci us D. Clay: De ci si on in Ger many. [Dön tés Né met or szág ban.] New York, 1950. 313. o., 

és k. Cseh Ger gõ Ben de gúz (szerk.): Do cu ments of the Me e tings of the Al li ed Cont rol Com mis si -
on for Hun ga ry 1945–1947. [A Szö vet sé ges El le nõr zõ Bi zott ság Ma gyar or szág ról szó ló ülé -
se i nek do ku men tu mai.] H. n., 2000. 129. o.: “first five tra ins had ar ri ved in the U.S. Zone 
with many de por te es in a very mi se rab le and hung ry sta te. Furt her mo re, ca ses had come
to light whe re de por te es had only been gi ven a few ho urs’ no ti ce to le a ve.” [Az elsõ öt sze -
rel vény úgy ér ke zett az ame ri kai zó ná ba, hogy sok de por tált bor zal mas és ki éhe zett ál la pot -
ban volt. Azon kí vül olyan ese tek ke rül tek nap vi lág ra, hogy a de por tál tak nak csak né hány
órát ad tak a tá vo zás ra.]



meglet tek a kö vet kez mé nyei. A kö vet ke zõ szál lít má nyok hely ze té nek ja vu -
lá sát a már ko ráb ban idé zett asszony le ve le is iga zol ja: „Egy fej re 80 kg öl tö -
ze tet és 20 kg ét ket vi het tünk ma gunk kal.”25

1946. ja nu ár 16-tól kez dõ dõ en ki te le pí tet ték a Bu da ör sön, va la mint a Bu -
dai hegy ség más te le pü lé se in lakó né me tek nagy ré szét, de nem min den kit.
A már idé zett le vél szer zõ jét csa lád já val a fa lu já ból in du ló elsõ vo nat tal szál lít -
ot ták el. Csak a fér jét tart ot ták egy ide ig vissza, ám egy ké sõb bi vo nat ra õ is fel -
ke rült. El tér ve az ere de ti ter vek tõl, ezek kel a transz por tok kal egy idõ ben szál -
lít ot ták el a né me te ket az Auszt ri á val ha tá ros nyu ga ti or szág ré szek bõl, majd
vé gül Ba ra nyá ból és Bács ká ból. Az érin tet tek, ha zai kör nye ze tük ben mé lyen
gyö ke rez ve, ön ér tel me zé sük ben Ma gyar or szág hoz kö tõd ve,26 ab ból in dul -
tak ki, hogy a ki te le pí tés ide ig le nes lesz. „Kö zü lünk sen ki nem hit te, hogy ez
a ki te le pí tés va la mi vég le ges do log le het, min den ki bí zott a vissza té rés ben.
A va go nok ra ef fé lé ket ír tunk. »Ta vasz ra el me gyünk, szü ret re vissza jö vünk!«
[...] A mi transz por tunk kal uta zott a he lyi ze ne kar több tag ja. Bú csú zás kor
föl áll tak a va go nok elõtt, ér zel me sen, ne héz szív vel játsz va a ma gyar nem ze ti
him nuszt: »Is ten, áldd meg a ma gyart«”.27

Az el szál lí tá sok 1946-ban ja nu ár és jú ni us, majd szep tem ber és no vem -
ber kö zött zaj lot tak le, a Szö vet sé ges El le nõr zõ Ta nács aján lá sai sze rint az
ame ri kai meg szál lá si öve zet be, Hes sen be, Ba jor or szág ba, de fõ ként
Észak-Würt tem berg be és Észak-Ba den be. Az 1952-ben ala kult Ba den-Würt -
tem berg tar to mány ban a szu dé ta né me tek után a ma gyar or szá gi né me tek al -
kot ták az el ül döz öt tek má so dik leg na gyobb cso port ját.28 A ki te le pí té si pra xis
elég te len fel té te lei – az Egye sült Ál la mok 1946 jú li u sá ban több vo na tot
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25 Bo no mi, Mein Bri ef wech sel (lásd 1. láb jegy zet), 180. o. és k.
26 Ger hard Se e wann: Si e ben bür ger Sach se, Un garn de uts cher, Do na usch wa be? Über le gun -

gen zur Iden ti tätsp rob le ma tik des De utsch tums in Sü dos te u ro pa. [Er dé lyi szász, ma gyar -
or szá gi né met, du nai sváb? Gon do la tok a dél ke let-eu ró pai né met ség iden ti tás prob le ma ti -
ká já ról.] In: uõ. (szerk.): Min der he i tenf ra gen in Sü dos te u ro pa. Mün chen, 1992. 139–155. o.

27 Anna The re sia Len ner: Aus we i sung der Volks de uts chen aus Bé kás me gyer – Anno 1946.
[A népi né me tek ki te le pí té se Bé kás me gyer rõl – anno 1946.] In: Anna Her ceg fi, Bar ba ra
Mo ser (szerk.): Stre if zug durch die Ver gan gen he it bis zur Ge gen wart. Zum 25. He i matt ref fen
der Bé kas me gye rer-Krot ten dor fer in Dal lau bei Mos bach, 23. Ap ril 1983. Eltz tal-Dal lau,
1983. 28–31.o., idé zet 29. o.

28 Ger hard Bo raws ki: Ver tri ebe ne und Flücht lin ge 1950 und 1961. [El ül döz öt tek és me ne -
kül tek. 1950 és 1961.] In: His to ris cher At las von Ba den-Würt tem berg. Elõ szó XII, 6. Tér kép -
hez. Ki ad ta a Kom mis si on für ges chicht li che Lan des kun de in Ba den-Würt tem berg. 9. Li e -
fe rung. Stutt gart, 1982.; Flucht, Vert re i bung, Eing li e de rung. Ba den-Würt tem berg als neue He i -
mat. Beg le it ka ta log zur Auss tel lung. [Me ne kü lés, ül dö zés, be il lesz ke dés. Az új haza:
Ba den-Würt tem berg. A ki ál lí tás ka ta ló gu sa.] Ki ad ta az In nen mi nis te ri um Ba den-Würt -
tem berg. Von Immo Eberl. Sig ma rin gen, 1993. 126–132. o. 



vissza kül dött Ma gyar or szág ra –, va la mint a bel- és kül föl di kri ti ka ha tá sá ra az
Egye sült Ál la mok 1946 kö ze pén át me ne ti leg meg ta gad ta a ma gyar or szá gi ül -
döz öt tek to váb bi be fo ga dá sát. Vé gül 1946 vé gén a ma gyar or szá gi bel sõ prob -
lé mák mi att a transz por to kat vég leg le ál lít ot ták. Eb ben az elsõ ki te le pí té si fá -
zis ban, amely szo ros össze füg gés ben állt a föld re form ál tal ki vál tott ka o ti kus
bel sõ mig rá ci ó val, összes sé gé ben nagy já ból 150.000 sze mélyt szál lít hat tak
Né met or szág ba. A ren del ke zé sünk re álló meg bíz ha tat lan szám ada tok ma -
guk is a hely zet át te kint he tet len sé gé rõl ta nús kod nak.29

A ki te le pí té sek le ál lí tá sa, va la mint a la kos ság cse re-egyez mény ré vén kö -
te le zõ en be fo ga dan dó szlo vá ki ai ma gya rok mi att 1947 ele jé re Ma gyar or szá -
gon ki é le zõ dött a hely zet. Ezért a ma gyar kor mány meg int a ma gyar or szá gi
Szö vet sé ges El le nõr zõ Bi zott ság hoz for dult az zal a ké rés sel, hogy a né met ki -
sebb ség to váb bi tag ja it te le pít hes se ki.30 Vé gül is a Bi zott ság szov jet tag já nál ta -
lált meg hall ga tás ra. 1947 au gusz tu sá tól a ki te le pí tet te ket szál lí tó vo na tok
a szov jet meg szál lá si öve zet be, el sõ sor ban Szász or szág ba men tek. Eb ben a fá -
zis ban a né me tek ki te le pí té sé nek et ni kai és po li ti kai kri té ri u mai fo ko za to san
hát tér be szo rul tak a szo ci á lis és gaz da sá gi kri té ri u mok mö gött. A ki te le pí tés
most ki vált kép pen Tol na, Ba ra nya és So mogy me gyé ket érin tet te. E há rom
me gye arány ta la nul nagy ré sze se dé sét31 a ké sõb bi ki te le pí té si hul lám ból
a szlo vá ki ai ma gya rok be fo ga dá sá val le het meg ma gya ráz ni. „Ek kor tájt is mét
egy úgy ne ve zett »át te le pí té si bi zott ság« ér ke zett, amely nek lak he lyet kel lett
sze rez nie a Cseh szlo vá ki á ból ki te le pí tett ma gya rok szá má ra. A lak he lye ket
a ko ráb bi be so ro lást im már fi gyel men kí vül hagy va le fog lal ták. A Volks bund
tag ja vol tál-e vagy sem, sen kit nem ér de kelt. [...] Köz sé günk ben (Hegy hát -
ma róc) a ki te le pí té sek 1948 má ju sá ban kez dõd tek el. Száz né met bõl
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29 Az el té rõ szám ada tok ról lásd. Tóth (16. láb jegy zet), 167–175. o., és Mat hi as Beer: De uts -
che aus Un garn in West- und Ost de utsch land. Eing li e de rung der Flücht lin ge und Vert ri e -
be nen un ter den Be din gun gen un ters chi ed li cher Ge sells chafts sys te me. [Ma gyar or szá gi
né me tek Nyu gat- és Ke let-Né met or szág ban. A me ne kül tek és ki te le pí tet tek be il lesz ke dé -
se kü lön bö zõ tár sa dal mi rend sze rek fel té te lei mel lett.] In: Ger hard Se e wann (szerk.):
Mig ra ti o nen und ihre Aus wir kun gen. Das Be is pi el Un garn 1918–1995. Mün chen, 1997,
127–146. o., kü lö nö sen 132. o., 18. láb jegy zet.

30 A ma gyar kor mány 1947. jú ni us 11-i jegy zé ke a Szö vet sé ges El le nõr zõ Bi zott ság hoz, idé -
zi Tóth (lásd 16. láb jegy zet), 202. o.

31 Fü zes Mik lós: A ma gyar or szá gi né me tek el le ni in téz ke dé sek, 1944–1950. In: Su e via Pan -
no ni ca 17 (1989), 68–84. o.; vö.: Jo sef Kiss: Zur Vert re i bung und Versch lep pung der Un garn de uts -
chen aus der Schwä bis chen Tür kei un ter be son de rer Be rück sich ti gung des Or tes Gyönk/Jink. [A ma -
gyar or szá gi né me tek ki te le pí té se és el hur co lá sa Tol ná ból, Ba ra nyá ból és So mogy ból, kü lö -
nös te kin tet tel Gyönk/Jink te le pü lés re.] Mün chen, 1995.; Rutsch Nóra: A ma gyar or szá gi 
né me tek ki te le pí té se és be il lesz ke dé se a szov jet meg szál lá si öve zet ben 1947–1948-ban.
Szak dol go zat. Pé csi Egye tem, 2001.



het ven öt nek kel lett ily mó don el hagy nia ha zá ját. [...] Az én transz por tom
1948. má jus 25-én in dult Dom bó vá ron és Bu da pes ten át Pir ná ba.”32 Az 1947
au gusz tu sá ban és szep tem be ré ben, va la mint 1948 ja nu ár já tól jú ni u sig zaj ló
má so dik ki te le pí té si fá zis összes sé gé ben har minc há rom transz port ját elõ ször
job bá ra a pir nai „Szür ke Ka szár nya” ne ve ze tû be fo ga dó-tá bor ba szál lít ot ták.

A pir nai tá bor ba ér ke zett elsõ transz port sok in for má ci ó val szol gál az
egyes transz por tok ál la po tá ról. Egy transz port át la go san 1500 fõ bõl állt, ma -
gyar sze mély zet, or vo sok és nõ vé rek is kí sér ték. A ki u ta sí tot tak egész sé gi ál la -
po tát „ál ta lá ban jó”-nak mi nõ sí tet ték. A nõk szá ma jócs kán meg ha lad ta a fér -
fia két. A he te dik „át te le pü lõ transz port” lét szá ma 751 nõ, 537 fér fi és 260
gyer mek volt. A ki u ta sí tot tak Ba ra nyá ból szár maz tak, a vo nat Vil lány ból in -
dult. A ha tó sá gok pon tos ki mu ta tást ve zet tek az egyes transz por tok ban ta lál -
ha tó SS-ta gok ról, aki ket a vér cso port-te to vá lá suk ról is mer tek fel.33

A ki te le pí tés má so dik fá zi sa so rán mint egy öt ven ezer svá bot ül döz tek
el.34 1950-ben csa lád egye sí tés ke re té ben még egy sor „re pat ri á ló transz port”
ér ke zett Ma gyar or szág ról az NDK-ba.35 Ma gyar or szá gon kö rül be lül két száz -
ezer sváb ma radt. A ki te le pí tést el ke rü len dõ so kan me ne kül tek a városokba,
ahol ipari munkásként „merültek alá”.

Ami kor a már idé zett ma gyar or szá gi né met asszony a le ve lét meg ír ta,
a sváb kö zös sé ge ket már há rom fe lé oszt ot ták – Ma gyar or szág, ame ri kai zóna, 
szov jet meg szál lá si öve zet. Ezt elõ ször maga a ki uta sí tás okoz ta. Amint az ak -
ko ri ta pasz ta la tok mu tat ták, még a hu má nus és ren de zett át te le pü lés is ko -
moly kö vet kez mé nyek kel járt az érin tett kö zös sé gek re néz vést. Az egy kor
zárt fa lu kö zös sé gek ato mi zá ló dá sát má sod sor ban a gyõz tes ha tal mak ál tal az
ele jé tõl fog va ki tû zött azon cél okoz ta, amely sze rint a me ne kül tek nek gyor -
san kell asszi mi lá lód ni uk az ép pen adott le te le pü lé si te rü le ten. Ezért a szö vet -
sé ge sek ügyel tek arra, hogy a me ne kül te ket és el ül döz öt te ket ne te le pít sék le
na gyobb cso por tok ban. Pél dá ul az egy ko ri bu da ör si eket 1952-ben
 Baden-Württemberg ti zen hat kör ze té nek 212 hely sé gé ben oszt ot ták szét.36

Nem volt ez más képp a szov jet meg szál lá si öve zet ben sem. Az ott tu da to san
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32 Das Schick sal (lásd 4. láb jegy zet), 87–90. o., idé zet 89. o. és k.
33 Drez dai Ál la mi Le vél tár, LRS, MdI 2458, 1947. 9. 7: Je len tés a ma gyar or szá gi 7. át te le pü lõ 

transz port ról.
34 Drez dai Ál la mi Le vél tár, LRS, MdI 2458: Je len té sek a ma gyar or szá gi át te le pü lõ transz por -

tok ról.
35 Drez dai Ál la mi Le vél tár, LRS, MdI 3006.
36 Ge org Pfundt: Ver te i lung der Bu da ör ser in den ein zel nen Orts chaf ten Würt tem bergs

und Ba dens. [A bu da ör si ek szét osz tá sa Würt tem berg és Ba den egyes hely sé ge i ben.] In:
Bu da ör ser He i mat buch. Össze ál lí tot ta Franz Ri edl. Stutt gart, 1952. 203. o. és k.



„át te le pü lõk nek” ne ve zett ma gyar or szá gi el ül döz öt te ket 35 já rás ban és vá ro -
si ke rü let ben te le pí tet ték le. A szá muk a Nyu gat ra való me ne kü lés okán egy
éven be lül tíz ezer re csök kent.37 Nem le be csü len dõ azok nak a – pon to san
meg nem ha tá roz ha tó – szá ma sem, akik ti tok ban vissza szök tek Ma gyar or -
szág ra. Az egy ko ri fa lu kö zös sé gek ato mi zá ló dá sát és szét szó ra tá sát har mad -
sor ban az 1945 után ha ma ro san egy ér tel mû vé váló Ke let-Nyu gat el len tét,
a hi deg há bo rú okoz ta. A kü lön bö zõ meg szál lá si öve ze tek be ke rült ma gyar or -
szá gi né me tek azon el té rõ utak bejárására ítéltettek, amelyeket a létrejövõ
Német Szövetségi Köztársaság, illetve az NDK tett meg. „Itten van hát ippeg
a fele a fele meg odahaza”, érvényes volt ez az összes magyarországi németre,
bármelyik megszállási övezetben ugyanúgy, mint odahaza.

3.
A már idé zett név te len asszony ugyan úgy zár ta le ve lét, amint az a leg több me -
ne kült és el ül dö zött38 vá gya i ban meg fo gal ma zó dott: be kö vet ke zik „ha ma ro -
san a vi szont lá tás sze re tett ha zánk ban”. Ez zel állt szem ben a szár ma zá si or szá -
gok és a szö vet sé ge sek ha tá ro zott aka ra ta. Szá muk ra az át te le pí tés és az el ül dö -
zés vissza for dít ha tat lan volt. Ezért is tet tek meg min dent a meg szál ló
ha tal mak, hogy a me ne kül tek és el ül döz öt tek a le he tõ leg gyor sab ban gyö ke -
ret ver je nek Né met or szág ban. En nek az óhaj nak a szol gá la tá ban állt az az
asszi mi lá ci ós po li ti ka, ame lyet az adott né met kor mány za ti kö rök nek és ha tó -
sá gok nak elõ ír tak.39 Az újon nan ér ke zet te ket uta sí tá sok kal és til tá sok kal kí -
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37 Drez dai Ál la mi Le vél tár, LRS, MdI Nr. 303: Ma gyar or szá gi át te le pü lõk, az 1949. feb ru ár
28-i ál la pot. Vö.: Hel ge He i de me y er: Flucht und Zu wan de rung aus der SBZ/DDR [Me -
ne kü lés és be ván dor lás a szov jet meg szál lá si öve zet bõl majd az NDK-ból.]
1945/1949–1961. Die Flücht lings po li tik der Bun des re pub lik De utsch land bis zum Bau der Ber li -
ner Ma u er. [A Né met Szö vet sé gi Köz tár sa ság me ne kült po li ti ká ja a ber li ni fal fel épí té sé ig.]
Düs sel dorf, 1994; Vol ker Ac ker mann: Der ’ech te’ Flücht ling. De uts che Ver tri ebe ne und Flücht -
lin ge aus der DDR (1945–1961). [Az ’i ga zi’ me ne kült. Né met el ül döz öt tek és me ne kül tek
az NDK-ból, 1945–1961.] Es sen, 1995.

38 A ki te le pí tet tek vo nat ko zá sá ban az 1953. évi tör vé nyi sza bá lyo zás ban elõ írt „ha zá já ból ki te le pí -
tett”, „el ül dö zött”, „me ne kült” ter mi nu sok elõtt hasz nált ki fe je zé sek rõl lásd: Mat hi as Beer:
Flücht lin ge, Aus ge wi e se ne, Ne u bür ger, He i mat vert ri e be ne. Flücht lings po li tik und Flücht -
ling sin teg ra ti on in De utsch land nach 1945 beg riffs ges chicht lich bet rach tet. [Me ne kül tek, ki -
u ta sí tot tak, új pol gá rok, ha zá juk ból ki te le pí tet tek. Az 1945 utá ni né met or szá gi me ne kült po li -
ti ka és in teg rá ció a fo gal mak tör té ne té nek tük ré ben.] In: uõ. et al. (szerk.): Mig ra ti on und In teg -
ra ti on. Auf nah me und Eing li e de rung im his to ris chen Wan del. Stutt gart, 1997. 145–167. o.

39 Tho mas Gros ser: Das As si mi la ti ons kon zept der ame ri ka nis chen Flücht lings po li tik in
der US-Zo ne nach 1945. [Asszi mi lá ci ós kon cep ció és me ne kült po li ti ka az ame ri kai meg -
szál lá si öve zet ben 1945 után.] In: uõ. et al. (szerk.): Flücht lingsf ra ge – das Ze itp rob lem. Ame ri -
ka nis che Be sat zungs po li tik, de uts che Ver wal tung und die Flücht lin ge in Würt tem berg-Ba den
1945–1949. Mann he im, 1993. 11–54. o.; Syl via Schra ut: Flücht ling sa uf nah me in Würt tem -



ván ták gyor san be ol vasz ta ni a he lyi la kos ság ba. En nek a po li ti ká nak ren del -
ték alá a ki u ta sí tot tak el osz tá sá nak gya kor la tát, mi u tán a tá bo rok ból ki en ged -
ték õket, s en nek fe lel tek meg az ame ri kai ka to nai kor mány zat ál tal ho zott
tör vé nyek és ren del ke zé sek. „A me ne kül tek el osz tá sá nak biz to sí ta nia kell
a he lyi la kos ság ba való szer ves be il lesz ke dés le he tõ sé gét”40, áll pél dá ul Würt -
tem berg-Ba den tar to mány 1947. feb ru ár 17-i 303. szá mú, a né met me ne kül -
tek be fo ga dá sá ról és el osz tá sá ról szó ló tör vé nyé ben. Ez a tör vény, amely
ugyan ilyen for má ban ér vény ben volt az ame ri kai meg szál lá si öve zet töb bi tar -
to má nyá ban is, kö te le zõ ér vénnyel írja elõ a régi és az új pol gá rok tel jes egyen -
jo gú sá gát. Ugyan ak kor ki fe je zet ten meg til tot ta, hogy az el ül döz öt tek és me -
ne kül tek kü lön le ges egye sü le te ket hoz za nak lét re.41 Így akar ták meg aka dá -
lyoz ni, hogy mi u tán Ke let-Kö zép-Eu ró pá ban az át te le pí tés és el ül dö zés
ré vén „meg szün tet ték” a ki sebb sé ge ket, Né met or szág ban jöj je nek újab bak
lét re. Az ame ri kai ka to nai ha tó sá gok még az egy há zak me ne kül tü gyi mun kál -
ko dá sát is gya nak vás sal fi gyel ték, mert – nem ok nél kül – at tól tar tot tak, hogy
a me ne kül te ket szár ma zá si or szá gok sze rint szer ve zik meg. Így pél dá ul Ke -
let-Würt tem berg ben a me ne kül tek Ell wan gen mel let ti, schö nen ber gi za rán -
dok la tát, ame lyen 1946 au gusz tu sá ban fõ ként ma gyar or szá gi né me tek vet tek 
részt, egy utó já ték kö vet te. A mint egy há rom ezer részt ve võ nek meg tilt ot ták,
hogy a mi sét kö ve tõ en el éne kel jék a ma gyar him nuszt.42 A ke let-nyu ga ti
konf lik tus ki kris tá lyo so dá sá val az ame ri ka i ak fel hagy tak ugyan a szi go rú
asszi mi lá ci ós po li ti ká val, de azért an nak nyo mai még 1950-ben is fel lel he tõk
vol tak: „A né met el ül döz öt tek és me ne kül tek prob lé má já nak leg jobb meg ol -
dá sa he lyi be il lesz té sük a né met gaz da ság ba.”43
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berg-Ba den 1945–1949. Ame ri ka nis che Be sat zung szi e le und de mok ra tis cher Wi e de ra uf bau im
Konf likt. [A me ne kül tek be fo ga dá sa Würt tem berg-Ba den ben., 1945–1949. Konf lik tu sok
az ame ri kai cé lok és a de mok ra ti kus új já épí tés kö zött.] Mün chen, 1995.

40 A ba den-würt tem ber gi kor mány ér te sí tõ je, 1947 Nr. 3., 1947. 2. 26. 15–17. o.
41 „To fa ci li ta te the as si mi la ti on of ex pel lee and re fu gee ele ments into the life of the Ger man pe -

op le, po li ti cal par ti es who se pri ma ry aim is jud ged to be the furt he ren ce of ex pel lee an re fu gee 
int rests will not be aut ho ri zed.”[Az el ül döz öt tek és me ne kül tek né met or szá gi asszi mi lál ódá -
sá nak meg könnyí té se ér de ké ben ti los olyan po li ti kai pár to kat lét re hoz ni, ame lyek el sõd le ges
cél ja az el ül döz öt tek és me ne kül tek ér de ke i nek kép vi se le te.] Uni ted Sta tes De part ment of Sta te:
Ger many 1947. The Sto ry in Do cu ments. Was hing ton D. C. o. D. 159. o.

42 Ste fan Bier: Die An fän ge der Flücht lings se el sor ge in der Di ö ze se Rot ten burg in den Jah ren 1945 bis
1949. [A me ne kül tek lel ki gon do zá sá nak kez de tei a Rot ten bur gi Egy ház me gyé ben 1945
és 1949 kö zött.] Vizs ga dol go zat. Tü bin gen, 1987.  67. o.

43 Ver tri ebe ne und Flücht lin ge volks de uts chen Ursp rungs. Be richt ei nes Son der-Un ter ko mi -
te es des Recht sa uss chus ses des Ab ge ord ne ten ha u ses in Aus füh rung von H. Res. 238, ei ner
Entsch li e ßung, die den Recht sa uss chuss au to ri si ert, eine Un ter su chung der Ein wan de -
rungs- und Na ti o na li tä tenp rob le me vor zu neh men. [Népi né met szár ma zá sú el ül döz öt tek



A Szov jet uni ót ugyan ezek a cél kép ze tek ve zé rel ték a maga meg szál lá si
öve ze té ben. A szov jet ka to nai ad mi niszt rá ció uta sí tá sá ra már 1945-ben fel ál -
lít ot ták a Né met Át te le pü lõk Köz pon ti Igaz ga tó sá gát.44 En nek az volt a fel ada -
ta, hogy a leg fel sõbb szin ten ko or di nál ja a me ne kül tek be fo ga dá sá hoz szük sé -
ges in téz ke dé se ket. „Ha az át te le pü lõk lát ják, hogy ne kik is jo guk van be le -
szól ni a köz sé gek dol ga i ba, ak kor job ban és gyor sab ban asszi mi lá lód nak.”45

Egy 1948. au gusz tu si je len tés sze rint csak „ak kor te he tünk nagy és je len tõs lé -
pést az asszi mi lá ció irá nyá ba”, ha az át te le pül tek a hely bé li la ko sok kal egyen -
lõ jo gok kal ren del kez nek.46 Ez zel meg egye zik a NSzEP ál lás pont ja, amely
min dent meg tett, hogy „az új ha zá ban tá mo gas sa az át te le pül tek asszi mi lá ci ó -
ját és egy be ol va dá sát a hely bé li la kos ság gal, ezál tal le he tõ vé téve vég le ges be il -
lesz ke dé sü ket”.47

A nyu ga ti szö vet sé ge sek po li ti ká já hoz ha son ló an a szov jet meg szál lá si
öve zet ben is ügyel tek arra, hogy az el ül döz öt tek ne ala kít sa nak sa ját szer ve ze -
te ket. Et tõl egy részt azt re mél ték, hogy a hely bé li ek és az újon nan ide köl tö -
zõk kö zött el ke rül he tik a konf lik tu so kat, más részt pe dig azt, hogy fel gyor sít -
hat ják a be ol va dá si fo lya ma tot. A zit ta ui já rás 1949. ja nu á ri asszi mi lá ci ós ál la -
po tá ról írott je len tés ben, ame lyet a NSzEP-kép vi se lõk kör út ja alap ján ír tak,
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és me ne kül tek. A kép vi se lõ ház jogi bi zott sá ga al bi zott sá gá nak je len té se H. Res fel dol go zá sá -
ban. A 238. ha tá ro zat sze rint, ame lyet a jogi bi zott ság au to ri zál, vizs gá la tot kell vé gez ni a be -
ván dor lá si és nem ze ti sé gi prob lé ma tárgy kö ré ben.] Was hing ton, 1950. 86. o.

44 Mi cha el Schwartz: Zwis chen Zu sam menb ruch und Sta li ni si e rung. Zur Orts bes tim -
mung der Zent ral ver wal tung für de uts che Um si ed ler (ZVU) im po li tisch-ad mi nist ra ti -
ven Sys tem der SBZ. [Az össze om lás és a sztá li ni zá lás kö zött. A Né met Át te le pü lõk Köz -
pon ti Igaz ga tó sá gá nak el he lye zé se a szov jet meg szál lá si öve zet po li ti kai-ad mi niszt ra tív
rend sze ré ben.] In: Hart mut Meh rin ger (szerk.): Von der SBZ zur DDR. Stu di en zum Herrs -
chafts sys tem in der Sow je tis chen Be sat zung szo ne De utsch lands und in der De uts chen De mok ra tis -
chen Re pub lik. Mün chen, 1995. 43–96. o.; Manf red Wil le: Die Zent ral ver wal tung für de -
uts che Um si ed ler – Mög lich ke i ten und Gren zen ih res Wir kens (1945–1948). [A Né met
Át te le pül tek Köz pon ti Igaz ga tó sá ga – a mû kö dés le he tõ sé gei és kor lá tai, 1945–1948.] In:
uõ. et al. (szerk.): Sie hat ten al les ver lo ren. Flücht lin ge und Ver tri ebe ne in der Sow je tis chen Be sat -
zung szo ne De utsch lands. Wi es ba den, 1993. 27–54. o.

45 Re gi ne Just: Die Lö sung der Um si ed lerf ra ge auf dem Ge bi et der de uts chen de mok ra tis chen Re pub -
lik, dar ges tellt am Be is pi el des Lan des Sach sen (1945–1952). [Az át te le pül tek kér dé sé nek meg -
ol dá sa a Né met De mok ra ti kus Köz tár sa ság te rü le tén, Szász or szág pél dá ján ke resz tül áb rá -
zol va (1945–1952).] Disszer tá ció. Mag de burg, 1985. 86. o. A szász or szá gi me ne kül tek és
el ül döz öt tek prob lé má ját lásd még: Ste fan Donth: Ver tri ebe ne und Flücht lin ge in Sach sen
1945–1952. Die Po li tik der Sow je tis chen Mi li tä rad mi nist ra ti on und der SED. [El ül döz öt tek és
me ne kül tek Szász or szág ban, 1945–1952. A szov jet ka to nai ad mi niszt rá ció és a NSzEP po -
li ti ká ja.] Köln, 2000.

46 Drez dai Ál la mi Le vél tár, LRS, MdI 2742, 1948. au gusz tu si havi je len tés.
47 Paul Mer ker: Die nächs ten Schrit te zur Lö sung des Um si ed lerp rob lems. [A kö vet ke zõ lé pé sek az

át te le pül tek prob lé má já nak meg ol dá sá hoz.] Ber lin, 1947. 7. o.



ne ga tív pél da ként a ma gyar or szá gi né me te ket em lí tik. Min den kap cso lat fel -
vé telt meg ta gad tak a he lyi la kos ság gal, min den fé le szem pont ból izo lá lód tak.
El zár kó zá su kat egy a ma gyar or szá gi né me tek so ra i ból való ta nár irá nyí tot ta.
Mi vel eb ben azt a ve sze del met lát ták, hogy „a nép test ben to vább él egy ide -
gen fak tor”, azt ja va sol ták a bel ügy mi nisz té ri um nak, „fog lal koz za nak” ki csit
ez zel az em ber rel.48

Ugyan ak kor fon tos volt az NSzEP szá má ra, hogy az át te le pül te ket meg -
nyer je a maga po li ti ká ja szá má ra, ezál tal is to vább épí ten dõ a párt ha tal mi bá zi -
sát. Ez pont a ma gyar or szá gi né me tek kö re i ben ment ne he zen. Az 1948. má -
jus-jú ni u si, Né met or szág egy sé gé rõl dön te ni hi va tott nép sza va zá si kez de mé -
nye zés kam pá nya jel lem zõ ké pet mu tat az el ül döz öt tek egyes, szár ma zás
sze rint meg kü lön böz te tett cso port ja i ról, mi ként is vi szo nyul nak az asszi mi lá ci -
ó hoz. A töb bi tá bor tól el té rõ en, ahol a sza va zá si arány igen ma gas volt, a fõ ként
ma gyar or szá gi né me tek ál tal la kott Szür ke Ka szár nyá ban ez az arány igen ala -
csony ma radt. Nem har minc ki lenc szá za lék volt, aho gyan a té ve sen szá mo ló je -
len tés ben áll, ha nem csu pán 4,2 szá za lék. A 3.509 alá írás ra jo go sult ma gyar or -
szá gi né met bõl csu pán 148-an ír tak alá. Az alá írást meg ta ga dók in do ka az volt,
„hogy már a fa sisz ta idõk ben is sú lyos ká rok ér ték õket ha mis té nyek pre zen tá lá -
sa és az ez zel össze füg gõ alá írás gyûj tés mi att [lis ták sze rint lép tet ték be õket
a Volks bund ba], s emi att vesz tet ték el ha zá ju kat. To váb bá az az ál lás pont juk,
hogy egyál ta lán nem akar tak ide jön ni és ma gya rok nak ér zik ma gu kat.”49

Azt a meg szál ló ha tal mak és a né met ha tó sá gok is tud ták, hogy csak pa ran -
csok kal és ti lal mak kal nem ér he tik el az el ül döz öt tek gyors be ol va dá sát a hely -
bé li la kos ság ba. A me ne kül tek és el ül döz öt tek mil li ó it la kás hoz és mun ká hoz
kel lett jut tat ni. Ezt aka dá lyoz ta a be fo ga dó te rü le tek le rom bolt ál la po ta, ami ért
is a me ne kül te ket és el ül döz öt te ket ele in te job bá ra vi dé ken, a há bo rú tól in -
kább meg kí mélt te rü le te ken te le pí tet ték le. A fenn ál ló tá bo rok ba új la kók ke -
rül tek. Új, néha év ti ze de kig fenn ál ló ba rakk vá ro sok jöt tek lét re.50 A mun ka erõ -
pi ac és az egyes te rü le tek rõl szár ma zó me ne kül tek és el ül döz öt tek spe ci fi kus
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48 Drez dai Ál la mi Le vél tár, LRS, MdI 2970, 1949. 1. 3.
49 Drez dai Ál la mi Le vél tár, LRS, MdI 2742, 1. kö tet. Je len tés a nép sza va zá si in dít vány fo gad -

ta tá sá ról a szász or szá gi ha za té rõ- és át te le pü lõ-tá bo rok ban. 1948. 5. 23 – 6. 13. Uo., 2337:
han gu lat je len té sek, 1947, 1948.

50 Mat hi as Beer: La ger als Le bens form in der de uts chen Nachk ri egs ge sells chaft. Zur Ne u -
be wer tung der Funk ti on der Flücht lings wohn la ger im Eing li e de rungsp ro zess. [A tá bor
mint élet for ma a há bo rú utá ni né met tár sa da lom ban. A me ne kült tá bo rok be il lesz ke dé si
fo lya mat ban be töl tött funk ci ó já nak új ra ér té ke lé sé rõl.] In: Jan Mot te et al. (szerk): 50 Jah -
re Bun des re pub lik – 50 Jah re Ein wan de rung. Nachk ri egs ges chich te als Mig ra ti ons ges chich te. Frank -
furt am Main, 1999. 56–75. o.



fog lal ko zá si struk tú rá já nak el lent mon dá sai is gyak ran út já ban áll tak a me ne -
kültp rob lé ma gyors meg ol dá sá nak.

A ma gyar or szá gi el ül döz öt tek kö zött – a töb bi cso port tal, va la mint a he -
lyi la kos ság gal össze ha son lít va – az összes re gi o ná lis kü lönb ség el le né re is
meg mu tat ko zott a me zõ gaz da ság ban te vé keny ke dõk nagy ará nya.51 Az ame ri -
kai ka to nai kor mány zat ál tal 1948-ban meg ren delt szak ér tõi je len tés ben ez
áll: „A leg ne he zebb eset a ma gyar or szá gi né me te ké. A kis szá mú ér tel mi sé gi
erõ sen be fo lyá solt a nagy né met és (igen erõ sen) a náci ér zel mek ál tal, míg
a pa rasz tok a ma gyar il let ve a kö zép-du na vi dé ki ha gyo mányt ápol ják. Gaz da -
sá gi lag is ezt a cso por tot a leg ne he zebb be il lesz te ni.”52 Né met or szág dél nyu -
ga ti ré szén a kis te rü le ten zaj ló föld mû ve lés mi att ne héz nek bi zo nyult a pa -
rasz ti szár ma zá sú ma gyar or szá gi né me tek gaz da sá gi be il lesz té se. Eh hez jött
még, hogy az ame ri kai meg szál ló ha tó sá gok ál tal kez de mé nye zett föld re -
form, amely ked ve zett vol na az el ül dö zöt tek nek, a né me tek el len ál lá sa mi att
meg bu kott.53 Noha lét re hoz tak ugyan né hány tel jes ke re se ti le he tõ sé get biz -
to sí tó ál lást, to váb bá szá mos mel lék ál lást, de ez zel csu pán a mun ka ke re sõk
kis ré szé nek igé nyét tud ták ki elé gí te ni. Nem vál toz tat ezen an nak a né met or -
szá gi ma gyar nak a pél dá ja sem, aki He ilb ronn kör ze té ben ju tott bõ ter mést
hozó ba rack ül tet vény hez, vagy an nak a bu da ör si nek az ese te sem, aki az öh -
rin ge ni kör zet ben szer zett szõ lõt.54 Az esetek túlnyomó többségében
foglalkozást kellett váltani.

Más volt a hely zet ele in te a szov jet meg szál lá si öve zet ben, noha az itt le -
te le pí tett ma gyar or szá gi né me tek is több nyi re a me zõ gaz da sá gi szek tor ból
ér kez tek. Pél da ként mu tas suk be egy Dom bó vár ból Pir ná ba ér ke zett transz -
port fog lal ko zás sze rin ti össze té te lét.55 A vo nat össze sen 1504 uta sá ból 1122 
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51 Flucht, Vert re i bung, Eing li e de rung (lásd 39. láb jegy zet), 206. o.
52 Car li le A. Ma cart ney: Das Flücht lingsp rob lem in der ame ri ka nis chen Zone De utsch lands. [A me -

ne kültp rob lé ma Né met or szág ame ri kai öve ze té ben.] Stutt gar ti Ál la mi Fõ le vél tár, EA
1/012:25.

53 Syl via Schra ut: Von der Ent mach tung der Grog rund be sit zer zum Si ed lungs ge setz. Die
Bo den re form und das Flücht lingsp rob lem in der ame ri ka nis chen Be sat zung szo ne am Be -
is pi el von Würt tem berg-Ba den (1945–1949). [A nagy bir tot kok ki sa já tí tá sá tól a te le pes tör -
vé nyig. A föld re form és a me ne kültp rob lé ma az ame ri kai meg szál lá si öve zet ben Würt tem -
berg-Ba den pél dá já nak tük ré ben (1945–1949).] In: Gros ser et al. (szerk.): Flücht lingsf ra -
ge (lásd 39. láb jegy zet), 129–163. o.

54 Mo ni ka Kolb: Flücht ling, Ne u bür ger, Un ter län der. Auf nah me und Eing li e de rung der Vert ri e be nen
im Landk re is He ilb ronn zwis chen 1945 und 1953. [Me ne kült, új pol gár, al vi dé ki. Az el ül döz -
öt tek be fo ga dá sa és be il lesz ke dé se a he ilb ron ni kör zet ben 1945 és 1953 kö zött.] He ilb -
ronn, 1990. 149. o. és k.; Mit te i lun gen des Ca ri tas Ver ban des für Würt tem berg, Un garn -
de uts che Ab te i lung, Rundsch re i ben Nr. 2, März 1948.

55 Drez dai Ál la mi Le vél tár, LRS, MdI 3006, 1948. 6. 6.



sze mély volt mun ka ké pes, 621 nõ és 501 fér fi. Kö zü lük 442 nõ és 398 fér fi
dol go zott a me zõ- il let ve er dõ gaz da ság ban. Jó val cse ké lyebb mér ték ben
volt kép vi sel ve a gaz da ság töb bi ága za ta: hat van nõ volt ház tar tás be li, a töb -
bi ek – ne men ként – az aláb bi fog lal ko zá si ágak ból ér kez tek: ipar és kéz mû -
ipar (39/34), bá nyá szat és fém ipar (24/21), épí tõ ipar (26/34), tex til ipar
(23/6) és élel mi szer ipar (7/8). De az ame ri kai meg szál lá si öve zet tõl el té rõ -
en itt vég re hajt ot ták a föld re for mot, amely nek az el ül döz öt tek ará nyu kat
meg hal adó an vál tak ked vez mé nye zet te i vé.56 1950-ig több mint ki lenc ven -
ezer „át te le pü lõ” ka pott föl det a föld re form so rán. Még ha ek ko ri ban a föld -
höz ju tott el ül dö z öt tek fele nem is ren del ke zett sa ját la kó ház zal és is tál lók -
kal, il let ve 1953-ig ti zen öt szá za lé kuk föl is adta gaz da sá gát, azért nem be -
csül het jük le azt a pszi cho ló gi a i lag is po zi tív ha tást, ame lyet a föld re form
gya ko rolt a pa rasz ti né pes ség nek a szov jet meg szál lá si öve zet be, il let ve ké -
sõbb az NDK-ba való be il lesz ke dé sé re.

En nek el le né re a szov jet meg szál lá si öve zet ben il le tõ leg az NDK-ban
sem tu dott az összes el ül dö zött pa raszt a me zõ gaz da ság ban el he lyez ked ni.
A már em lí tett dom bó vá ri transz port ból még a pir nai tá bor ban ki vá lasz tot tak 
126 szak em bert 469 hoz zá tar to zó val, aki ket bá nyá sza ti mun ká ra al kal mas nak 
ta lál tak és en nek meg fe le lõ en osz tot tak be.57 Ez a mind egyik transz port nál
meg fi gyel he tõ el já rás két szem pont ból is ér de kes. Elõ ször is utal arra, hogy
a ma gyar or szá gi né me te ket a szov jet meg szál lá si öve ze ten be lül mi ért ép pen
Szász or szág ban te le pí tet ték le. Az egyik ok bi zo nyá ra az Érc hegy ség bá nya vi -
dé ke in ta pasz tal ha tó mun ka erõ hi ány le he tett. Má sod szor pe dig ta nú sít ja
a ha tó sá gok ál tal kez de tek tõl fog va „el ren delt” fog lal ko zás vál tás lé tét, amit az
érin tet tek nem min dig fo gad tak el min den to váb bi nél kül. A ma gyar or szá gi
né met át te le pü lõk rõl szó ló, 1948-ban írt han gu lat je len tés ben a kö vet ke zõ ol -
vas ha tó: „Egyál ta lán nem lel ke sed nek a bá nyá sza tért, úgy vé lik, õk pa rasz tok
és a me zõ gaz da ság ban sze ret né nek dol goz ni.”58 Összes sé gé ben azon ban úgy
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56 Wolf gang Me i nic ke: Die Bo den re form und die vert ri e be nen in der SBZ und in den An -
fangs jah ren der DDR. [A föld re form és az el ül döz öt tek a szov jet meg szál lá si öve zet ben és
az NDK elsõ éve i ben.] In: Wil le et al. (szerk.): Sie hat ten al les ver lo ren (lásd 44. láb jegy zet),
55–85. o.; Arnd Ba u ern käm per: Die vor ge tä usch te In teg ra ti on. Die Aus wir kun gen der Bo -
den re form und Flücht lings si ed lung auf die be ruf li che Eing li e de rung der vert ri e be nen in
die Land wirts chaft in De utsch land 1945–1960. [Az el ját szott in teg rá ció. A föld re form és
a me ne kült te le pek ha tá sa a ki te le pí tet tek nek a né met me zõ gaz da ság ba való be il lesz té sé re,
1945–1960.] In: Hoff mann et al. (szerk.): Geg lück te In teg ra ti on? Spe zi fi ka und Verg le ich bar ke i -
ten der Vert ri e be nen-Eing li e de rung in der SBZ/DDR. Mün chen, 1999. 193–214. o.

57 Drez dai Ál la mi Le vél tár, LRS, MdI, 3006, 1948. 6. 21.
58 Drez dai Ál la mi Le vél tár, LRS, MdI 2337, 1. kö tet, 1948. 3. 21.



tû nik, a ha tó sá gok elé ge det tek vol tak a mun ka tel je sít ménnyel. „A ma gyar or -
szá gi né me tek mun ká já val kap cso lat ban még se hon nan nem ér ke zett pa nasz. 
A tex til ipar ban ki fe je zet ten hang sú lyoz zák, hogy szor gal muk kal és kéz ügyes -
sé gük kel egye ne sen ki emel ked nek.”59 Egy má sik eset ben a „mun ka örö möt”
hang sú lyoz zák, il let ve azt, hogy a ma gyar or szá gi né me tek a ki sza bott mun kát 
„ja va részt el lent mon dás nél kül” el fo gad ják.60

A ren del ke zé sünk re álló val lo má sok azt is mu tat ják, hogy a me ne kül tek
és el ül döz öt tek min den nap jai nem csu pán a mun ka szfé rá já ban vál toz tak
alap ve tõ en. A már idé zett le vél ben a sváb asszony fon tos nak ta lál ja meg je -
gyez ni, hogy fér jé nek van mun ká ja. A me ne kül tek és el ül döz öt tek kö re i ben
ál lan dó an át la gon fe lü li mun ka nél kü li ség a va lu ta re form után még to vább
emel ke dett, s csak az öt ve nes évek vé gé re érte el a hely bé li la kos ság ra jel lem -
zõ szin tet, így egyál ta lán nem volt ma gá tól ér te tõ dõ, ha va la ki nek volt mun ka -
he lye. Egy 1949-ben írt le vél ben egy má sik asszony ál ta lá ban ki elé gí tõ nek tar -
ta ná a hely ze tet, „csak ne vó nánk szû ki ben a píz nek, s nem fe nye get ne a mun -
ka nél kü li ség, ami min dün ket ojan sú jo san érint, hogy ke se rû sors nak és
szen ve dés nek néz he tünk a sze mi be”.61 Ha va la ki mun ká hoz is ju tott a gyen -
gél ke dõ mun ka erõ pi a con, va ló szí nû leg ak kor sem a szak má já ban. Egy egy ko -
ri pa raszt asszony 1948-ban azt írta, hogy apja kõ mû ves ként, fi vé re pe dig bá -
nyász ként dol go zik.62 Nem csak a fog lal ko zás vál tás mint olyan je len tett alap -
ve tõ vál to zást. Hozzá kellett szokni az új napi- és munkaritmushoz is. Immár 
nem a nap- és évszakokhoz kellett igazodni, amit parasztként megszoktak;
a ritmust ezentúl az ipari üzem szabta meg.

A ki kény sze rí tett fog lal ko zás vál tás, amely – mind az egy ko ri fa lu kö zös -
ség hez, mind pe dig az új kör nye zet hez vi szo nyít va – gyak ran szo ci á lis le csú -
szás sal járt, a so ká ig élõ re mény, hogy „ta lán vissza me he tünk drá ga ha zánk -
ba”, az ál ta lá no san rossz gaz da sá gi és szo ci á lis kö rül mé nyek, to váb bá a meg -
szállt öve ze tek ben és Ma gyar or szá gon zaj ló po li ti kai fej le mé nyek nem
ked vez tek a hely bé li la kos ság és az újon nan ér ke zet tek vi szo nyá nak. In kább
to vább élez ték a me ne kül tek és el ül döz öt tek iránt nem túl ba rát sá gos han gu -
la tot, akik kon ku ren ci át je len tet tek a la kás- és mun ka erõ pi a con. Eb ben a hely -
zet ben a kül sõ meg je le nés, a szokások, az étkezés, a nyelv és a vallás mássága,
az, ami idegenként hatott, szembefordulást generált.
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59 Drez dai Ál la mi Le vél tár, LRS, MdI 2970, 1949. 1. 3.: Az asszi mi lá ció ál lá sa a zit ta ui já rás ban.
60 Drez dai Ál la mi Le vél tár, LRS, MdI, Mun ka ügyi és Szo ci á lis Mi nisz té ri um 419, 1948. 3. 8.
61 Bo no mi: Mein Bri ef wech sel (lásd 1. láb jegy zet), 164. o. 1949. 3. 28-i le vél
62 Bo no mi: Mein Bri ef wech sel (lásd 1. láb jegy zet), 167. o., 1947. 11. 13-i le vél.



Szász or szág gal el len tét ben Würt tem berg-Ba den ben a nép sû rû ség a me -
ne kül tek és el ül döz öt tek be köl tö zé sé vel je len tõ sen nö ve ke dett. A sok tá bor
el le né re is szá mos épü le tet kel lett ere de ti cél já tól el té rõ en hasz nál ni. Elõ for -
dult, hogy a me ne kül te ket és el ül döz öt te ket – néha rend õri se gít ség gel – ma -
gán há zak nál he lyez ték el, ami szük ség sze rû en a hely bé li la kos ság és az új pol -
gá rok szo ro sabb kap cso la tá hoz ve ze tett. „Van nak jó em be rek is de ke ve sen
ahol mi la kunk azok nak sincs sem mi jük ezért õk is jók.”63 Ugyan ak kor
a würt tem ber gi Lud wigs burg kör ze té het ta ro zó Höp fig he im ból egy asszony
1946-ban azt írta a ba de ni Nec ka relz ben lakó ap já nak, hogy a há zi gaz dá juk -
kal kö zö sen disz nót vág tak. Õk is kap tak hat van ki lo gramm húst.64 A kis te rü -
le ten való egy üt té lés, a kony ha meg osz tá sa, ahol mind két fél szá má ra új, is me -
ret len fû sze rek kel, is me ret len re cep tek sze rint ké szül tek az éte lek, gyak ran
oko zott súr ló dá so kat. A má si kat min den ki kény sze rû en is mer te meg köz vet -
len kö zel rõl. S mi vel a má sik ide gen volt, ezért azt a sa ját, meg hitt ha gyo má -
nyok vé del mé ben ál ta lá ban el is uta sít ot ták. Egy asszony 1948 ok tó be ré ben
meg ír ta, hogy el múlt hé ten „ma gyar sü te ményt sü töt tem, ezek ilyet még
nem is lát tak, [...] ott ül nek a sa ját juk ban ben nün ket meg ki dob nak és még
alá za to sak is le he tünk, ha va la mit me sé lünk ott hon ról azt nem hi szik el azt
mond ják a ma gyar asszo nyok is csak olya nok mint az övé ik [...] Ne kem ez is
jó vol na, de a leg szí ve seb ben azt hal la nám, hogy ha za me he tünk.”65

So ká ig, 1947-nél jó val to vább tar tott a re mény, hogy az utol só szó még
nem hang zott el. Min den Ma gyar or szág ra vo nat ko zó hírt kü lö nös fi gye lem -
mel kí sér tek. A hí rek hez ma gyar új sá gok ból, a ki u ta sí tot tak szá má ra ki adott
hír le ve lek bõl, a szé les kö rû és in ten zív le ve le zés bõl, amely zaj lott egy részt
a ki uta sí tott ro ko nok és hon fi tár sak, más részt az ott hon ma ra dot tak közt,66 va -
la mint a ha za uta zók el be szé lé se i bõl ju tot tak hoz zá.67 E nem ép pen ve szély te -
len uta zá sok ról nin cse nek pon tos ada ta ink, de ha a fenn ma radt le ve lek bõl ki -
ke res sük az e for rás ból szár ma zó hí re ket, arra kö vet kez tet he tünk, hogy nem
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63 Bo no mi: Mein Bri ef wech sel (lásd 1. láb jegy zet), 181. o., 1947. 5. 9-i le vél.
64 Ar chiv des Ins ti tuts für do na usch wä bis che Ges chich te und Lan des kun de [A Du nai Sváb

Tör té ne ti és Or szág is me re ti In té zet le vél tá ra (a to váb bi ak ban AIDGL) NL Huy/Stal zer,
1947. 1. 13-i le vél.

65 Bo no mi: Mein Bri ef wech sel (lásd 1. láb jegy zet), 164. o., 1946. 12. 30-i le vél. Vö: Utz Jegg -
le: Kal da u nen und El che. Kul tu rel le Si che rungs sys te me bei He i mat vert ri e be nen. [Pa cal
és já vor szar va sok. A ki te le pí tet tek kul tu rá lis biz to sít ék rend sze rei.] In: Hoff mann et al.
(szerk.): Ver tri ebe ne in De utsch land. In ter di szip li nä re Er geb nis se und Fors chungs pers pek ti ven.
Mün chen, 2000. 395–407. o.

66 Bo no mi: Mein Bri ef wech sel (lásd 1. láb jegy zet), 165. o., 1949. 4. 17-i le vél.
67 Bo no mi: Mein Bri ef wech sel (lásd 1. láb jegy zet), 61. o., 1946. 7. 27.



túl so kan pró bál ták meg. Min den olyan plety kát, amely sze rint ha ma ro san ha -
za me het nek, meg könnyeb bü lés sel fo gad tak. A Würt tem ber gi Ca ri tas Ma -
gyar or szá gi Né me tek rész le ge 1947 ja nu ár ja óta meg je le nõ hír le ve le, amely
ha ma ro san a jel lem zõ Un se re Post. Mit te i lun gen für He i mat vert ri e be ne aus Un garn
[A mi pos tánk. A ma gyar ha zá ból el ül döz öt tek köz lö nye] cí men je lent meg,
erre szá mos pél dát szol gál tat. Ilyen az elõ ször 1949-ben Stutt gart ban meg je -
lent házi kalendárium is: az 1952. évi kiadvány címoldala egy apát mutat
fiával, a nyitott ablak elõtt állnak. Tekintetük kelet felé követve a Duna
folyását a budapesti Parlamentre mered.

A Szász or szág ban fönn ma radt je len té sek ha son ló vi szo nyok ról ta nús -
kod nak a szov jet meg szál lá si öve zet ben is. „Nem tit kol hat juk, hogy az át te le -
pül tek na gyob bik ré sze a he lyi la kos ság hoz vi szo nyít va rosszabb anya gi hely -
ze te okán még min dig ven dég nek te kin ti ma gát, kö zü lük csak ke ve sen tud -
tak gyö ke ret ver ni.”68 Egy 1948. már ci u si, spe ci á li san a ma gyar or szá gi
né me tek re vo nat ko zó han gu lat je len tés ben ez áll: „A ma gyar át te le pül tek
nagy ré sze vissza sze ret ne tér ni ma gyar ha zá já ba, ami lyen gyor san csak le het.
Mi vel na gyon ra gasz kod nak fá rad ság gal meg szer zett ja va ik hoz, e ja vak iránt
erõs vágy él ben nünk. Az új ha zá tól, a szét vert anya or szág tól, Né met or szág -
tól nem so kat vár nak. Úgy vé lik, hogy az or szág túl né pe se dett, ezért is olyan
rossz az élel me zé si hely zet.”69 Az 1948 ok tó be ré ben az egyes szász or szá gi kör -
ze tek ál tal meg ren de zett Át te le pü lõk hete le zá rá sá nak ta nul sá ga ként a kö vet -
ke zõ ol vas ha tó: „A hely bé li eket nem ér dek li az át te le pü lõk sor sa. Az át te le pü -
lõk vissza akar nak men ni.”70

Az el ül döz öt tek szá má ra ép pen a ki uta sí tást kö ve tõ elsõ évek okoz tak ket -
tõs ne héz sé get: egy részt ha za tér ni tö re ked tek, más részt új he lyü kön igye kez -
tek ja ví ta ni a kö rül mé nye i ken, mi nél gyor sab ban el akar ták hagy ni a tá bort
vagy ma gán há zak nál ki je lölt ide ig le nes lak he lye i ket. Eb bõl az óhaj ból ere dõ -
en in dul tak be az elsõ la kás épí té si pro jek tek, ame lyek ben a Ma gyar or szág ról
el ül dö zött né me tek is részt vet tek. A würt tem ber gi böb lin ge ni kör zet Schö -
na ich te le pü lé sén a hely bé li ek és a me ne kül tek kö zö sen ala pí tot tak épít ke zé si 
szö vet ke ze tet. Az anyag be szer zés egy ré szét az el ül döz öt tek ál tal ala pí tott vál -
lal ko zás vál lal ta ma gá ra. Tég lát gyár tot tak, amely hez a ha za i tól el té rõ en nem
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68 Drez dai Ál la mi Le vél tár, LRS, MdI, 1. kö tet, 1948. au gusz tus havi je len tés.
69 Drez dai Ál la mi Le vél tár, LRS, MdI, Han gu lat je len tés a ma gyar or szá gi át te le pü lõk rõl,

1948. 3. 21.
70 Just: Die Lö sung (lásd 45. láb jegy zet) 102. o.



ada gol tak pely vát.71 A ma gyar or szá gi né met me ne kül tek nek a Wert he im mel -
let ti Re in hards hof ban és a hes se ni Darms tadt72 mel lett lét re jött te le pe it az ál -
la mi tá mo ga tás mel lett az ön se gé lye zés hoz ta lét re. Eze ket ké sõbb to váb bi te -
le pek, vá ros ne gye dek, ut cák kö vet ték.73

Csak hogy a hely bé li ek és az el ül döz öt tek kö zöt ti köl csö nös bi zal mat lan ság
az elsõ há zak fe lé pül té vel sem szûnt meg. A ma gyar or szá gi né me tek ál tal fel épí -
tett há za kat becs mér lõ en „ci gány te lep”-nek ne vez ték.74 Az új la kók már a mind -
ad dig ter mé sze te sen hor dott nép vi se le te ik kel föl tûn tek a würt tem ber gi, ba de ni,
hes se ni és szász or szá gi fal vak ban. Ezt a szem ta núk kal foly ta tott be szél ge té sek
épp úgy bi zo nyít ják, mint az ön val lo má sok. „A fér fi ak ott hon ugyan úgy öl töz -
köd tek, mint az it te ni ek. Mi, asszo nyok, oda ha za nép vi se let ben jár tunk. De itt,
Né met or szág ban nem hord juk töb bé. Elõ ször is a szok nyá hoz, aho gyan mi
hord juk, nyolc mé ter anyag kell, és ezt nem en ged het jük meg ma gunk nak. Meg
az tán túl sá go san is föl tû nõ a nép vi se let. Ami kor anyám ele in te nép vi se let ben
ment a temp lom ba, min den ki õt bá mul ta.”75 Ha son ló ak ol vas ha tók a szász or szá -
gi Zwit tau kör nyé kén új ha zá ra ta lált egy ko ri lány csó ki asszo nyok le ve le i ben is.76
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71 Mat hi as Beer: Alte He i mat – Neue He i mat. Das spe zi fis che Vers tänd nis von Kir che und
Ge me ins chaft bei den Vert ri e be nen aus Sü dos te u ro pa und des sen Aus wir kun gen auf den
Eing li e de rungsp ro zess im de uts chen Süd wes ten. [Régi haza – új haza. Az egy ház és a kö -
zös ség spe ci fi kus ér tel me zé se a dél ke let-eu ró pai ki te le pí tet tek kö ré ben és an nak ha tá sai
a be il lesz ke dé si fo lya mat ra Né met or szág dél nyu ga ti ré sze i ben.] In: Jahr buch für ost de uts che
Volks kun de 36 (1993), 244–272. o., kü lö nö sen 256. o.

72 Krisz ti na Kal te nec ker: Wie wird eine Ba us tel le zur Ge me in de? Das Grund kon zept der
Darms täd ter Do na u si ed lung zur An si ed lung und Eing li e de rung (1949–1954). [Mi ként
vá lik az épí té si te rü let köz ség gé? A darms tad ti te lep mint a le te le pe dés és a be il lesz ke dés
alap kon cep ci ó ja (1949–1954)] In: Hans-Wer ner Ret te rath (szerk.): Orts be zü ge. De uts che in 
und aus dem mitt le ren Do na u ra um. Re fe ra te der Ta gung des Jo han nes-Kün zig-Ins ti tuts für
ost de uts che Volks kun de vom 25.-27. Ok to ber 2000. Fre i burg, 2001. 193–221. o.

73 Her mann Ba u sin ger et al.: Neue Si ed lun gen. Volks kund lich-so zi o lo gis che Un ter su chun gen des
Lud wig-Uh land-Ins ti tuts Tü bin gen. [Új te le pek. A tü bin ge ni Lud wig Uh land In té zet nép raj -
zi-szo ci o ló gi ai ku ta tá sa.] Stutt gart, 1959.; Chris tel Köh le-Het zin ger (szerk.): Neue Si ed -
lun gen – Neue Fra gen. Eine Fol ges tu die über he i mat vert ri e be ne in Ba den-Würt tem berg – 40 Jah re da -
nach. [Új te le pek – új kér dé sek. Utó ta nul mány a ba den-würt tem ber gi ki te le pí tet tek rõl –
negy ven év múl tán.] Tü bin gen, 1995.

74 Bo no mi: Mein Bri ef wech sel (lásd 1. láb jegy zet), 166. o. és k. 1955. 12. 23-i le vél.
75 Adolf Kämpf: Die Aust re i bung der Ost de uts chen nach dem zwe i ten Weltk ri eg im Blick win kel ei ner

ho hen lo hes chen Land ge me in de. [A ke let-né me tek el ûzé se a má so dik vi lág há bo rú után egy ho -
hen lo hei fa lu kö zös ség szem szö gé bõl.] Tu do má nyos há zi dol go zat. Rot am See, 1952.
117. és 125. o.

76 Rutsch, Die Vert re i bung (lásd 42. láb jegy zet), 46. o.; lásd még Hen ri ke Ham pe: Abs chi ed
von „Juppl” und „Kit tel”. Kle i dungs we sen im In teg ra ti onsp ro zess der Flücht lin ge und
Vert ri e be nen. [Bú csú a „juppl”-tól és a kö tény tõl. A ru há zat sze re pe a me ne kül tek és a ki te -
le pí tet tek in teg rá ci ó já nak fo lya ma tá ban.] In: Ret te rath (szerk.): Orts be zü ge (lásd 90. láb -
jegy zet), 223–244. o.



A Ma gyar or szág ról el ûzött né me tek nem csu pán ru há za tuk kal tûn tek
fel új kör nye ze tük ben. A fél re is mer he tet len ma gyar ak cen tus sal be szélt di a -
lek tu suk is szo kat lan volt a svá bok nak, ba jo rok nak, ba de ni ek nek vagy szá -
szok nak. For dít va ez ugyan úgy ér vé nyes. A 19. szá zad vége óta az asszi mi lá ci -
ó ra tö rek võ ma gyar nyelv po li ti ka épp ak ko ra gon dot oko zott a ma gyar or szá gi 
né met gyer me kek nek, mint a fel nõt tek nek. Egy anya írja le á nyá ról: „A ta nu -
lás ele in te nem ment neki, mert né me tül nem tu dott sem ol vas ni, sem szá -
mol ni és so kat sírt és gyak ran mon do gat ta hogy ez egy cir kusz. De mos tan
már szé pen meg ért min dent és jobb már neki.”77 A he lyi la kos ság hoz ké pest
szin te min den te rü le ten rosszabb ki in du ló hely ze tü kön a me ne kül tek és el ül -
döz öt tek a be il lesz ke dés és tel je sít mény ré vén pró bál tak ja ví ta ni. Ez min den
szfé rá ra ér vé nyes volt, az is ko lá tól kezd ve a spor ton át a mun ka he lyig, s a még 
éve kig rossz szem mel né zett, be to la ko dó ként ke zelt ide ge nek ön tu da ta erõ -
sö dé sé nek lé nye ges té nye zõ jé vé vált. Egy asszony érez he tõ büsz ke ség gel szá -
molt be 1951-ben azok ról a si ke rek rõl, ame lye ket a ma gyar or szá gi né me tek
ér tek el, va la mint ar ról, hogy mi ként re a gált erre a hely bé li la kos ság. „Bal la gá -
si ün nep ség volt, és ott volt [...] a mind egyik kö zül a leg jobb di ák lány az egész 
köz ség ben. [...] A nagy kon ku ren cia el le né re õ lett a gyõz tes és ta ní tó nõ akar
len ni. A [...] me ne kül tek a leg job bak az is ko lá ban, a fo ci pá lyán, az ün nep sé ge -
ken és elõ a dá so kon, a temp lo mi imád ság nál, min den ütt, te hát eb bõl a szem -
pont ból nincs mi ért szé gyen kez nünk. Ak kor azt mond ják az it te ni ek, lát juk,
ezek nek van ide jük a gye re ke ik re.”78

Ma gyar or szág ról fõ ként ka to li kus val lá sú a kat te le pí tet tek job bá ra evan gé li -
kus köz sé gek be. Ezál tal egyes or szág ré szek fe le ke ze ti struk tú rá ja lé nye ge sen
meg vál to zott.79 Ez ak kor is ki hí vást je len tett, ha az adott hely ség ben volt ka to li -
kus temp lom. Egy asszony a kö vet ke zõ ket írja köz sé ge ka to li kus pap já ról:
„Igen hir te len egy em ber, a ma gya rok is azok, ezé’ egy át alán nem il lünk egy -
más ho’. A me ne kül te ket õ is úgy ke ze li, mint ko csin az 5ö dik ke re ket. Ez min -
den va sár nap szit ko zód hat a szó szé ken. Mos már nem akar a temp lom ba men -
ni sen ki. Aszon gya is ten te len né pek va gyunk mi, ezér is kel lett el men nünk ott -
hon rul meg ilye ne ket, csak ép pen sem mi ked ve set.”80 Noha a po zi tív
ta pasz ta la tok össz ké pét ki egé szí tõ ef fé le je len sé ge ket nem sza bad el kap kod va
ál ta lá no sí ta nunk, azért ezek sem mi kép pen sem ösz tö nöz ték az új kör nye zet be
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77 Bo no mi: Mein Bri ef wech sel (lásd 1. láb jegy zet),178. o. és k., 1946. 10. 8-i le vél.
78 Bo no mi: Mein Bri ef wech sel (lásd 1. láb jegy zet), 169. o. 1951. 3. 20-i le vél
79 Bo raws ki: Vert ri e ben (lásd 28. láb jegy zet) Flucht, Vert re i bung, Eing li e de rung (lásd 28.

láb jegy zet) 233–239. o.
80 Bo no mi: Mein Bri ef wech sel (lásd 1. láb jegy zet), 170 o., 1947. 10. 6-i le vél.



való be il lesz ke dést. Ép pen el len ke zõ leg, azt az egyéb ként is meg lé võ haj lan dó -
sá got erõ sí tet ték, hogy a me ne kül tek be zár kóz za nak sa ját kul tu rá lis ha gyo má -
nya ik ke re tei közé, me ne dé ket ke res ve az új kör nye zet ben. „Össze pa kol tunk
hát és [...]-ba utaz tunk. Egész Bu da örs össze gyûlt it ten, tel je sen ott ho nos volt
min den, a vi rág szõ nyeg, a da lok, az ar cok, hát min den más volt, több mint egy
év óta elõ ször éne kel het tük sa ját éne ke in ket a sa ját ze nénk kel.”81

Nem csu pán az egy ház – a fen ti eset ben az el ül döz öt tek za rán dok la -
ta – nyúj tott le he tõ sé get arra, hogy az érin tet tek ta lál koz has sa nak, va la -
mi kép pen el len áll has sa nak a fa lu kö zös sé gek szét bom lá sá nak, ame lyet
a ki uta sí tá si és le te le pí té si gya kor lat va la mint az izo lá lá suk ra irá nyu ló kí -
sér let tû zött ki cé lul maga elé.82 In ten zív le ve le zést folyt, a hí rek jöt -
tek-men tek. A hon fi tár sak te me té se nyúj tott al kal mat, hogy a régi is me -
rõ sök össze jár has sa nak, meg oszt has sák egy más sal ta pasz ta la ta i kat. A far -
san gi ün nep sé gek, a temp lom szen te lé sek, mint ami lyet a tö rök bál in ti ak
ün ne pel tek 1948. jú ni us 11-én nagy szám ban a würt tem ber gi Göp pin -
gen kör ze té nek Sü ßen nevû te le pü lé sén, töb bet je len tet tek egy sze rû ün -
nep sé gek nél. Hír bör ze is volt ez egy ben és olyan ta lál ko zás, amely éb ren 
tar tot ta az em lé ke ket és a spe ci fi kus kul tu rá lis em lé ke ze tet: „Is mét iga -
zán ott hon le het tek”.83

Az azo nos szár ma zá sú em be rek kö zös sé ge volt az, ami tar tást adott az
egy más tól el sza kí tott ki ta szí tot tak szá má ra, hogy a hely bé li la kos ság gal kö zö -
sen vé gül is az új kör nye zet be be il lesz ked je nek, az új idõk höz al kal maz kod ja -
nak. De ép pen a szár ma zás ra, a más tár sa dal mi, szo ci á lis és po li ti kai kon tex -
tus ból ere dõ kul tu rá lis ha gyo má nyok ra való hi vat ko zás okoz ta, hogy azok az
új ha zá ban so ká ig meg is ma rad tak. Pél dá ul a dél ke let-eu ró pai el ül döz öt tek
még a hat va nas évek ben is sû rûb ben jár tak is ten tisz te le tek re és ál do zás ra,
mint a más hon nan ér ke zet tek. Ugyan így a ha gyo mány ápo lás te rén is meg fi -
gyel het jük, hogy az el ül dö zött ma gyar or szá gi svá bok má sok nál sok kal to -
vább kö vet ték a ha gyo má nyos min tá kat, amint az egy 1955-ös ba den- würt -
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81 Bo no mi: Mein Bri ef wech sel (lásd 1. láb jegy zet), 170. o., 1947. 1. 29-i le vél. Az egy ház és
a kö zös ség spe ci á lis ér tel me zé sé nek a be il lesz ke dé si fo lya mat ban be töl tött sze re pé rõl lásd
még: Beer: Alte He i mat (71. láb jegy zet).

82 Ge org R. Schro u bek: Wall fahrt und He i mat ver lust. Ein Be it rag zur re li gi ö sen Volks kun de der
 Gegenwart. [Za rán dok lat és a haza el vesz té se. Ada lék a je len kor val lá si nép raj zá hoz.] Mar -
burg, 1968.

83 Mit te i lun gen des Ca ri tas ver ban des für Würt tem berg, Un garn de uts che Ab te i lung, [A Ca -
ri tas ver band für Würt tem berg, Un garn de uts che Ab te i lung köz le mé nye.] 8. kör le vél,
1948. au gusz tus, 4. o. vö.: Fü zes Mik lós: Va la mi Ma gyar or szá gon ma radt: a ki te le pí tett ma gyar -
or szá gi né me tek be il lesz ke dé se Né met or szág ban. Pécs, 1999.



tem ber gi fel mé rés mu tat ja.84 A tra dí ci ók hoz való ra gasz ko dást lát hat juk
a Duna tér sé gé bõl ér ke zett me ne kül tek és el ül döz öt tek spe ci fi kus há zas sá gi
szo ká sa i ban is. Csak igen las san emel ke dett a hely bé li ek és újon nan jöt tek kö -
zöt ti ve gyes há zas sá gok ará nya, a dél ke let-eu ró pai né me tek nél sok kal las sab -
ban, mint az el ûz öt tek bár mely má sik cso port já nál.85

A ha zá ba való vissza té rés irán ti vágy ab ban a mér ték ben csök kent, aho gyan
a te le pü lés te rü let gaz da sá gi hely ze te ja vult, fõ ként a va lu ta re form és az öt ve nes
évek ele ji gaz da sá gi fel len dü lés ered mé nye kép pen, mi köz ben  Magyarországon
a hely zet egy re rom lott. A las sú kul tu rá lis be il lesz ke dés hossza dal mas fo lya ma tá -
nak újabb fá zi sa kez dõ dött ek kor el.86 Egy 1956-ban írt le vél egy ma gyar or szá gi
asszony lá to ga tá sá ról szól, aki nek négy test vé re élt a szö vet sé gi köz tár sa ság ban.
„Olyan sze gé nye sen öl töz ve ér ke zett de a test vé rei te tõ tõl-tal pig kis ta fí run goz -
ták. Csak le sett hogy it ten hogy föl van épít ve min den és a sok au tók Ma gyar or -
szá gon fé ló rán ként lát ni egyet, mond ta. Azt mond ta hogy nem aka runk Ma gyar -
or szá gon ma rad ni olyan szép itt.”87 De azért az aláb bi, 1952-bõl szár ma zó pél da
még sem kü lön le ges eset: „Olyan pa pí ro kat kap tunk ki tõ tés re [...] a ház tar tá si se -
gély, szép, de ami kó a ter hek ki egyen lí tés érül van szó ott már nem tud ni te -
gyük-e ne te gyük-e mer ta lán el jön majd az óra, ami kor ott ál lunk és nem vi he -
tünk töb bet ma gunk kal haza.”88 Egy kis lány is ko lai fü ze té ben 1955. de cem ber
28-i kel te zés sel áll egy dal szö veg, amely így kez dõ dik: „Mily ide gen va gyok eb -
ben az or szág ban, hisz a böl csõm ott rin gott, Ke le ten”, s így vég zõ dik „bár csak ott -
hon le het nék”.89

Az NSZK-ban az in teg rá ció kon cep ci ó ja alap ján tá mo gat ták az el ül döz öt -
tek kul tu rá lis sa já tos sá ga i nak meg õr zé sét. Tör vény ben ír ták elõ, hogy az azo -
nos szár ma zá sú em be rek nek jo guk van ma guk kal ho zott kul tu rá lis örök sé -
gük ápo lá sá ra. Ez zel szem ben a szov jet meg szál lá si öve zet ben 1949-ben hi va -
ta lo san tilt ot ták meg, hogy az át te le pül tek or szá gos szin ten ta lál ko zó kat
szer vez hes se nek. „Az át te le pül tek szer ve ze te i nek ki ala kí tá sát, ha za fi as
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84 Fri ed rich H. Schmidt-Eb ha u sen: Aus der Ar be it der Würt tem ber gis chen Lan dess tel le für 
Volks kun de. [A würt tem ber gi tar to má nyi Nép raj zi In té zet mun ká i ból.] In: Jahr buch für
Volks kun de der He i mat vert ri e be nen 1 (1955), 217–222. o.

85 Die Ehesch li e ßun gen der Vert ri e be nen in Ba den-Würt tem berg 1950–1952. [Az el ül döz -
öt tek há zas ság kö té sei Ba den-Würt tem berg ben, 1950–1952.] In: Sta tis tis che Mo nats hef te Ba -
den-Würt tem berg 2 (1954), 2. szám. 69–74. o.

86 Ul rich Tolks dorf: Pha sen der kul tu rel len In teg ra ti on bei Flücht lin gen und Aus si ed lern.
[A me ne kül tek és ki te le pí tet tek kul tu rá lis in teg rá ci ó já nak fá zi sai.] In: Kla us J. Bade (szerk.): 
Neue He i mat im Wes ten. Ver tri ebe ne, Flücht lin ge, Aus si ed ler. Müns ter, 1990. 106–127. o.

87 Bo no mi: Mein Bri ef wech sel (lásd 1. láb jegy zet), 186. o. és k., 1956. 10. 23-i le vél.
88 Bo no mi: Mein Bri ef wech sel (lásd 1. láb jegy zet), 168. o., 1952. 12. 11-i le vél.
89 AIDGL, NL Huy/Stal zer.



cso por tok ká való össze fo gá sát, ame lyet fõ ként egy há zi szer ve ze tek tá mo gat -
nak [...] meg kell aka dá lyoz ni”90, kö ve tel te az NSzEP ve ze tõ sé ge. Amíg az
NSZK-ban 1949-tõl a Szö vet sé gi Me ne kül tü gyi Mi nisz té ri um lét re ho zá sá -
val majd az ezt kö ve tõ tör vé nyek kel a me ne kül tek és a ke let rõl el ül döz öt tek
szá má ra sza bad dá vált az út, hogy ne egy sze rû en új pol gár ok ként, ha nem ha -
zá ju kat el vesz tett ként il lesz ked hes se nek be,91 ad dig az öt ve nes évek tõl kez dõ -
dõ en az NDK-ban az 1945-tõl át te le pül tek nek, 1947-tõl pe dig új pol gá rok -
nak ne ve zet tek me ne kül tek ként és el ûz öt tek ként nyom ta la nul el tûn tek.
 Ettõl fog va a mun ká sok és pa rasz tok ál la má nak asszi mi lá ló dott pol gá ra i ként
ke zel ték õket, akik kü lön le ges tár sa dal mi cso port ként töb bé nem tûn het tek
fel. De hogy még is lé tez tek, az a német újraegyesítés után vált világossá,
amikor is hivatalos találkozón a háború után elõször találkozhattak a régi és az 
új tartományokban, illetve a Magyarországon élõ magyarországi németek.

4.

A ki te le pí té sek re gi o ná lis jel lem zõ i re, va la mint az ez ál tal érin tett em be rek re
a ku ta tás mind ed dig ép poly ke vés fi gyel met szen telt,92 mint arra, hogy össz e -
ves se, mi ként zaj lott le a be il lesz ke dés fo lya ma ta a Né met Szö vet sé gi Köz tár sa -
ság ban és az NDK-ban. A több mint ti zen két mil lió me ne kült és el ül dö zött egy 
tö meg ben való vizs gá la ta kor az egyes cso por tok sa já tos sá gai alig tûn nek fel.
 Pedig ez, amint azt a ma gyar or szá gi né me tek pél dá ja is mu tat ja, dön tõ je len tõs -
ség gel bír a kény szer mig rá ció mó do za tai szem pont já ból épp úgy, mint a be il -
lesz ke dé si fo lya mat spe ci fi kus ki ala ku lá sá nak szem pont já ból, amint az az eset -
leg mé goly ke vés sé fel tû nõ for rá sok ban is sze re pel. Ha e sa já tos sá go kat ko mo -
lyan vesszük és mul ti disz cip li ná ris mó don vizs gál juk, nem pe dig meg ve tõ en
az el ül döz öt tek folk lo risz ti kus kul tú rá ja ként ke zel jük, nos csak ek kor fog hat -
juk föl a már idé zett le vél ár tal mat lan nak tûnõ rész le té ben rej lõ va ló di hord -
erõt – „it ten van hát ip peg a fele a fele meg oda ha za”.

For dí tot ta: Me sés Pé ter
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90 Wil le: Die zent ral ver wal tung (57. láb jegy zet), 54. o.
91 Mat hi as Beer: 50 Jah re Bun des re pub lik De utsch land – 50 Jah re Ein wan de rung. Das Be is -

pi el der de uts chen Vert ri e be nen und Flücht lin ge. [Öt ven éves Né met Szö vet sé gi Köz tár -
sa ság – öt ven év be ván dor lás. A né met ki te le pí tet tek és me ne kül tek pél dá ja.] In: Zwis chen
Iso la ti on und In teg ra ti on. 50 Jah re Eing li e de rung in der Bun des re pub lik De utsch land. Haus der
He i mat des Lan des Ba den-Würt tem berg. Fil ders tadt, 2001. 9–28. o.

92 Mat hi as Beer: Selbst bild und Fremd bild als Fak to ren bei der Eing li e de rung der Flücht lin ge 
und Vert ri e be nen nach 1945. [Ön kép és az ide gen képe mint a me ne kül tek és ki te le pí tet tek
1945 utá ni be il lesz ke dé sé nek a té nye zõ je.] In: Syl via Schra ut, Tho mas Gros ser (szerk.): Die 
Flücht lingsf ra ge in der de uts chen Nachk ri egs ge sells chaft. Mann he im, 1996. 31–53. o.



ZO RAN JAN JE TO VIÆ
A né met és a ma gyar ki sebb sé gi la kos ság ki ûzé se a Vaj da ság ból

A né met és a ma gyar ki sebb sé gi la kos ság 
ki ûzé se a Vaj da ság ból a má so dik
vi lág há bo rú vé gén

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

6 Du šan Bi ber: Na ci zem in Nem ci v Ju gos la vi ji. Ljubl ja na, 1966.; Bran ko Beš lin: Ves nik tra ge di -
je. Ne ma è ka štam pa u Voj vo di ni (1933–1941). Novi Sad, Srems ki Kar lov ci, 2001.; Zo ran Jan -
je to viæ: O na ci fi ka ci ji voj vo ðans kih Šva ba. Tok ovi is to ri je, 1–4, 1999. 240–260. p.

7 Sa opš ten ja o zlo è i ni ma oku pa to ra i nji ho vih po ma ga èa u Voj vo di ni 1941–1944. go di ne. Knj. 1. Ba è -
ka i Ba ran ja. Novi Sad, 1946. 8–28. p.; San dor Vegh: Le sys tem d`oc cu pa ti on al le mand
dans le Ba nat Yo u gos la ve 1941–1944. In: Les sys tems d`oc cu pa ti on en Yo u gos la vie 1941/1945.
Belg ra de. 1963. 497. p.; Bi ber, 251–267. p.; Jo sip Mir niæ: Nem ci u Ba è koj u Dru gom svets kom 
ratu. Novi Sad, 1974. 91. p.; Pe tar Ka è a ven da: Nem ci u Ju gos la vi ji 1918–1945. Go di ne, Be -
og rad, 1991. 25–27. p.; Bra nis lav Po pov Miša: Ne ma è ki zat vo ri i kon cent ra ci o ni lo go ri u Ba na -
tu 1941–1944. go di ne. Be og rad, 1992. 10–25. p.; Alek san dar Ka saš: Ma ða ri u Voj vo di ni
1941–1946. go di ne. Novi Sad, 1996. 33–37., 100. p.   



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

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

9 Ka saš, 124–128. p.
10 Sa opš ten ja… 105–220. p.; M. Èo bans ki, Z. Go lu bo viæ, È. Ku ma nov: Novi Sad u ratu i re vo -

lu ci ji 1941–1945. go di ne. I. Novi Sad, 1976. 667–752. p.; Ti bor Èe reš: Krvna os ve ta u Ba è koj.
Zag reb, 1992. 72–79. p.; Zdrav ko Go lu bo viæ: Ra ci ja u južnoj Ba è koj 1942. go di ne. Novi Sad, 
1992.; Ka saš, 84–92. p.; Jo van Pe jin: Srbi i Ma ða ri. Ki kin da, 1996. 53–59. p.

11 Cf. Mir niæ, o. c.
12 Vegh, o. c.; Ek ke hard Völkl: Der (sic!) West ba nat 1941–1944. Mün chen, 1991.; Ka è a ven da,

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

1661, f. 1, d. 1.



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

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

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

Az el té rõ bá nás mó dot a ka to nai ad mi niszt rá ció kez de tén je len tet ték be.
A ma gya ro kat Bács ká ban tar tot ták fõ bû nös nek, míg Bá nát ban csak bûn ré sze -
sek nek, passzív meg fi gye lõk nek. A né me tek azon ban nem csak Bá nát ban vol -
tak fõ bû nö sök, ahol a népi né me tek ke zé ben volt a ha ta lom, ha nem Bács ká -
ban is, ahol egyéb ként for má lis po zí ci ó juk csak ki csi vel volt jobb a szerb és
más nem ze ti ség eké nél.36 A  he lyi szerb la kos ság elé ge det len sé ge el le né re ha -
ma ro san pa ran csot ad tak a ki sebb sé gi ma gya rok nak a kon cent rá ci ós tá bo rok -
ból való sza ba don bo csá tá sá ra, és „ön kén te sek ként” a par ti zán had se reg be
való be so ro zá suk ra.37 Eközben a népi németekre egyre erõsebb nyomás
nehezedett.
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31 IAPKSKV 2/41–43.
32 IAPKSKV 2/654–655; Ma lo viæ, 82. p.
33 Cf. Jan je to viæ: Bet we en Hit ler and Tito. 256–264. p.
34 Fel te he tõ en vaj da sá gi kon cent rá ci ós tá bo ri jegy zé kek sze rint 74.918 népi né met, 4.638

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

A ju gosz láv ha tó sá gok 1947-ben még egy szer meg pró bál tak meg sza ba -
dul ni a be bör tön zött népi né me tek tõl. Ek ko ri ban a kon cent rá ci ós tá bo rok -
ból való szö ké si kí sér le te ket nem csak hogy to le rál ták, de azt egye ne sen bá to -
rít ot ták és elõ se gí tet ték. A ra bo kat ha tár kö ze li tá bo rok ba szál lít ot ták, me lyek
né me lyi ké ben még éj je li õrök sem vol tak, a fe gye lem is la zább volt, sõt, a si -
ker te len szö ké se ket sem bün tet ték olyan szi go rú an, mint ad dig. A tá bo ri köz -
igaz ga tás maga is köz re mû kö dött a svá bok me ne kü lé sé nek meg szer ve zé sé -
ben – fi zet ség fe jé ben. Egy bi zo nyos össze get kel lett adni a tá bor ve ze tõ jé nek, 
vagy va la me lyik ügy nö ké nek, és a fog lyo kat egy ve ze tõ el jut tat ta a ma gyar
vagy a ro mán ha tá rig. Ezu tán már ma guk nak kel lett el jut ni uk az oszt rák ha tá -
rig, ahol vi szont egyál ta lán nem fo gad ták õket szí ve sen – sem a ha tó sá gok,
sem a la kos ság. Ez volt az ún. „fe hér szö kés”. Ezen kí vül lé te zett a „fe ke te szö -
kés” is – a tá bor õrök le fi ze té se nél kül. Így a ve ze tõ sok kal ol csóbb volt, de szá -
mol ni kel lett a le bu kás és a bün te tés ve szé lyé vel – bár már ez sem volt olyan
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drá kói, mint aze lõtt.53 Nem is mert az így tá vo zók szá ma, de az biz tos, hogy
a kor mány zat ezt az el já rást a né me tek köz ve tett el tá vo lí tá sá ra használta.
Ez a mód szer lehetõvé tette a népi né me tek egy részének a meg sza ba du lást
anélkül, hogy magyarázatot kellett volna adni, vagy kifogást kellett volna
keresni a Szö vet sé ge sek számára.

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

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

108 ZO RAN JAN JE TO VIÆ
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55 Službeni list DFJ, I/1945, no. 2.
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Lát hat tuk, hogy a kom mu nis ta erõk a népi né me tek ki ûzé sé nek oka ként
azok há bo rús bû ne it, il let ve a meg szál ló erõk kel való ko ope rá lá su kat tün tet ték
fel. Az iga zi oko kat azon ban máig is csak ta lál gat hat juk. Más nem ze ti sé gek el -
len is rész ben fel hoz ha tók vol tak ezek a vá dak (köz tük a fõ bûn ként szá mon tar -
tott par ti zá nok el le ni har cot), de ve lük szem ben más ként jár tak el. Mi ként lát -
hat tuk, kez det ben a ma gya rok is a népi né me tek hez ha son ló hely zet be ke rül -
tek, ám õk ha ma ro san – fel te he tõ en kül po li ti kai okok mi att – ke gye lem ben
ré sze sül tek. Mi ért nem ré sze sül het tek a népi né me tek a ma gya ro ké hoz ha son -
ló el bá nás ban? Le het sé ges, hogy a né met új já éle dés tõl való fé le lem mi att, vagy
a bi ro dal mi né me tek bûn tet tei mi at ti ál ta lá nos és ju gosz láv né met gyû lö let mi -
att, amely a népi né me tek nek is, igaz ság ta la nul, sok bûnt rótt fel, va la mint el -
kép zel he tõ, hogy míg a ma gya rok kis föld del ren del ke zõ (40%-ban pe dig föld -
nél kü li) pa rasz tok vol tak, ad dig a né me tek nagy föld te rü le tek kel és ipa ri ré sze -
se dés sel ren del kez tek, ami ka pó ra jött az or szág leg sze gé nyebb ré sze i bõl
szár ma zó ve te rán par ti zá nok ko lo ni zá ci ó já hoz, va la mint a szo ci a lis ta gaz da ság
fel épí té sé hez. Egyes sváb szer zõk a szerb na ci o na liz must je lö lik fõ in dok -
ként.57 Ha a nem ze ti gyû lö let sze re pet is ját szott, ez nem csak szerb sa já tos ság
volt, hi szen a népi né me tek ki ûzé si ter vé nek ki dol go zá sá ban a hor vá tok és
a szlo vé nek is részt vet tek.58 Ezt tá maszt ja alá az a tény is, hogy a szlo vé ni ai és
a hor vát or szá gi né met ki sebb ség gel szem be ni bá nás mód59 sem mi vel sem volt
jobb a Vaj da ság ban ta pasz tal ha tó nál. A Vaj da ság ban csak a több népi né met la -
kos mi att volt több a szen ve dés. 

A ju gosz lá vi ai né met és ma gyar ki sebb sé gek sor sa a má so dik vi lág há bo rú 
vé gén a há bo rú ban be töl tött sze re pük és az eu ró pai hely zet függ vé nyé ben kü -
lön bö zött. A ma gyar ki sebb ség ki ûzé sé nek gon do la tát kül po li ti kai okok mi -
att gyor san ej tet ték. Más fe lõl úgy tû nik, hogy a dön tés a né me tek ki ûze té sé -
rõl már ko ráb ban, 1943 vé gén, meg szü le tett, és emel lett 1947 má so dik fe lé ig
fo lya ma to san ki tar tot tak. A népi né me tek több sé gét eva ku ál ták vagy
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399–402. p.; AJ, 103, 65/288.
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jem ci u Ða ko vu i Ða kovš ti ni. Zag reb, 2001. 171–189. p.;  Repe, 145–172. p.



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

For dí tot ta: Né meth Szil via
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MÛ HELY

SIDÓ –FI A LA –VINC ZE –JA RÁ BIK 

SIDÓ ÁR PÁD–FI A LA JÁ NOS–
VINC ZE DÁ VID–JA RÁ BIK BA LÁZS
A szlo vák–ma gyar alap szer zõ dés ha tás vizs gá la ta

A szlo vák–ma gyar alap szer zõ dés
ha tás vizs gá la ta

Be ve ze tés

A Ve len cei Bi zott ság1 és az Eu ró pa Unió vé le mé nye sze rint a két-
 ol da lú szer zõ dé sek je len tik a ki sebb sé gek vé del mé nek leg ma ga -

sabb ga ran ci á ját. A Ve len cei Bi zott ság a ma gyar ked vez mény tör vény hez írt
vé le mé nyé ben meg ál la pít ja, hogy „a szer zõ dé ses meg kö ze lí tés ha té kony sá -
gát alá ak náz hat ja, ha azo kat nem jó hi sze mû en és az ál la mok kö zöt ti jó szom -
szé di kap cso la tok alap el vé nek fé nyé ben ér tel mez nék és haj ta nák vég re.”2

A szlo vák kor mány 2002. no vem be ri, a már mó do sí tott ma gyar ked vez -
mény tör vény rõl ké szült jegy zé ke sze rint a jog sza bály kí nál ta elõ nyö ket és tá -
mo ga tá so kat Szlo vá kia elõ ze tes hoz zá já ru lá sá hoz köt né, még pe dig a ma -
gyar–szlo vák alap szer zõ dés ke re té be ik ta tott két ol da lú egyez mény alap ján.  

Mi vel a ve gyes bi zott sá gok össze sen há rom ülé se alatt el fo ga dott ha tá ro -
za ta i nak vég re haj tá sá ról nincs hi va ta los adat és az alap szer zõ dés vég re haj tá sá -
nak ki ér té ke lé se bi la te rá lis, vagy kor mány szin ten ed dig el ma radt, a Kal lig -
ram Ala pít vány Jog elem zõ Cso port já nak szán dé ka egy rö vi debb lé leg ze tû,
de re mé nye ink sze rint ala pos át te kin tés ké szí té se a szlo vák–ma gyar alap szer -
zõ dés vég re haj tá sá ról.

1 Lásd a Ve len cei Bi zott ság nak a ma gyar ked vez mény tör vény hez írt jogi vé le mé nyét: RE -
PORT ON THE PRE FE REN TI AL TRE AT MENT OF NA TI O NAL MI NO RI TI ES BY THE IR
KIN-STA TE adop ted by the Ve ni ce Com mis si on at its 48th Ple na ry Me e ting, (Ve ni ce,
19–20 Oc to ber 2001), www.cla.sk. 

2 Uo. 



I. NEM ZET KÖ ZI KI TE KIN TÉS

Két ol da lú ki sebb ség vé del mi szer zõ dé sek Eu ró pá ban

A ki sebb sé gek két ol da lú nem zet kö zi szer zõ dé sek ál ta li vé del me nem új 
je len ség a nem zet kö zi jog ban. A kö zép ko ri val lás há bo rúk fo lya mán lét re -
jött szá mos egyez mény rög zí tet te a meg hó dí tott tar to má nyok la kos sá gá nak
sza bad val lás gya kor lás hoz való jo gát. A ké sõb bi szá za dok fo lya mán a gyar -
ma to sí tó eu ró pai nagy ha tal mak két ol da lú szer zõ dé sek ben kény sze rí tet ték
a má sod ran gú ha tal ma kat sa ját ki sebb sé ge ik te rü le ten kí vü li stá tu sá nak el is -
me ré sé re (pl. az an go lok és a fran ci ák ilyen elõ jo go kat él vez tek az Osz mán
Bi ro da lom ban és Kí ná ban). A XIX. szá zad tól a ki sebb sé gek val lá si iden ti tá -
sá val szem ben fo ko zot tab ban kezd ér vé nye sül ni a nyel vi, nem ze ti sé gi meg -
kö ze lí tés. Az elsõ vi lág há bo rú je len tõs ha tár mó do sí tá sai után az újon nan
meg ala kult Nem ze tek Szö vet sé ge hi va ta lo san nem is mer te el a nem ze ti ki -
sebb sé gek lé tét Nyu gat-Eu ró pá ban. Az egyet len ki vé telt Finn or szág je len -
tet te, ahol a svéd ki sebb ség Aland-szi ge te ki au to nó mi á ját biz to sí tó 1921-es
Finn–Svéd Szer zõ dés a Nem ze tek Szö vet sé ge véd nök sé ge alá ke rült. Ez az
egyet len ki sebb ség vé del mi szer zõ dés, amely a két vi lág há bo rú köz ti idõ -
szak ból máig ha tá lyos.

A má so dik vi lág há bo rú pusz tí tá sai után több ál lam is el is mer te a te rü le -
tén élõ nem ze ti ki sebb sé gek lé tét és kü lön bö zõ for mák ban pró bál ták meg -
ad ni az au to nóm fej lõ dés le he tõ sé gét. Nem zet kö zi szin ten biz to sít ot ták
a dél-ti ro li né met ki sebb ség jog ál lá sát (az 1946-ban meg kö tött Gru -
ber–De Gas pe ri egyez mény ben). 1955-ben Dá nia és Né met or szág par la -
ment jei elõ ze tes egyez te tés után el fo gad ták a né met, il let ve a dán ki sebb ség
vé del mé rõl szó ló nyi lat ko za tot. Két ol da lú szer zõ dé se ket ki sebb ség vé del mi 
tar ta lom mal Nagy-Bri tan nia és Ír or szág, va la mint Auszt ria és Ju gosz lá via is 
kö tött. Ezek a szer zõ dé sek nem azon nal hoz ták el a bé kés egy üt té lést a kü -
lön bö zõ nem ze ti sé gek szá má ra. Dél-Ti rol ban pél dá ul né me tek és ola szok
kö zöt ti fegy ve res össze tû zé sek re is sor ke rült a hat va nas évek fo lya mán.
A szer zõ dé sek vég re haj tá sa és a gya kor lat ba való át ül te té se hosszú fo lya mat
volt, ami nem járt fe szült sé gek nél kül, de vé gül a két ol da lú tár gya lá sok és
meg ol dás ke re sé sek ered mé nye kép pen Nyu gat-Eu ró pa ezen ré gi ó i ban –
Észak-Ír or szág ki vé te lé vel – pél da mu ta tó mó don si ke rült biz to sí ta ni a ki -
sebb sé gek hely ze tét.
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Két ol da lú ki sebb ség vé del mi szer zõ dé sek Kö zép-Eu ró pá ban

Kö zép-Eu ró pá ban a nem ze ti ki sebb sé gek vé del me az elsõ vi lág há bo rú
után a nyu gat-eu ró pa i tól el té rõ mó don fej lõ dött. Len gyel or szág, Cseh szlo -
vá kia, Ju gosz lá via, Ro má nia és Gö rög or szág a szö vet sé ges és tár sult fõ ha tal -
mak kal köt öt tek ún. ki sebb ség vé del mi szer zõ dé se ket, ame lyek ben kö te lez -
ték ma gu kat, hogy ál lam pol gá ra ik nak biz to sít ják a tel jes jog egyen lõ sé get
nem ze ti ség re, nyelv re, faj ra, val lás ra való te kin tet nél kül. Auszt ria, Ma gyar -
or szág és Bul gá ria a há bo rút le zá ró bé ke szer zõ dé sek ben vál lal tak ha son ló
kö te le zett sé ge ket.3 A szer zõ dé sek ren del ke zé se i nek tel je sí té sét a Nem ze tek
Szö vet sé ge Ki sebb sé gi Bi zott sá ga fel ügyel te, amely 1929-tõl nyil vá nos je len -
té se ket adott ki a kö zép-eu ró pai ki sebb sé gek hely ze té rõl.4 Ez a ki sebb ség vé -
del mi rend szer a má so dik vi lág há bo rú ig mû kö dött. 

A má so dik vi lág há bo rú után Kö zép-Eu ró pa a Szov jet unió ka to nai meg -
szál lá sa és po li ti kai be fo lyá sa alá ke rült. A szo ci a lis ta ál la mok kö zött nem volt
le he tõ ség a ki sebb sé gi kér dés nem zet kö zi szin tû ren de zé sé re, mi vel az hi va ta -
lo san meg ol dott nak szá mí tott. A szo ci a lis ta ál lam be ren dez ke dés bu ká sa és
a de mok ra ti zá ló dá si fo lya mat ered mé nye kép pen a nyolc va nas évek vé gén az
ad dig el foj tott nem ze ti sé gi kér dés szá mos kö zép-eu ró pai ál lam ban az ér dek -
lõ dés hom lok te ré be ke rült. A ki sebb sé gek ré szé rõl meg erõ sö dött az ön ren -
del ke zés irán ti vágy, amit a több sé gi nem ze tek sok szor az eset le ges el sza ka dá -
si fo lya mat kez de te ként ér tel mez tek. A ki sebb sé gek és anya or szá ga ik köz ti vi -
szony a nem zet kö zi kap cso la to kat is be fo lyá sol ta, kü lö nö sen ott, ahol egy
hosszabb, ed dig nem ke zelt fo lya mat foly ta tá sá ról volt szó (lásd Ro má nia és
Ma gyar or szág vi szo nyát a Ce auºes cu-éra alatt5). A volt Ju gosz lá vi á ban az egy -
más nak el lent mon dó nem ze ti sé gi tö rek vé sek az or szág szét hul lá sá hoz, majd
vé res pol gár há bo rú hoz vezettek.

Eb ben a hely zet ben ju tott több kö zép-eu ró pai ál lam arra az el ha tá ro zás -
ra, hogy két ol da lú szer zõ dé sek ben rög zít se kap cso la ta it a kör nye zõ ál la mok -
kal. Ezek nek a szer zõ dé sek nek a fõ cél ki tû zé se az volt, hogy bé kés meg ol dást
ta lál jon az ed dig meg ol dat lan prob lé mák ren de zé sé re, ga ran tál ja a fenn ál ló
ha tá ro kat (ez kü lö nö sen azon ál la mok szá má ra volt fon tos, ame lyek ben nagy
szám ban él tek ki sebb sé gek) és biz to sít sa a tér ség ben élõ ki sebb sé gek jo ga it.
Ezek a szer zõ dé sek – el sõ sor ban a nem zet kö zi in téz mé nyek, így az EU és az
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3 Dió sze gi Ist ván: A két vi lág há bo rú kö zöt ti idõ szak dip lo má cia tör té ne te. Bu da pest, IKVA, 1992. 24. o.
4 The Le a gue of Na ti ons 1920–1946. Ge ne va, Uni ted Na ti ons pub li ca ti on, 1996. 133 o. 
5 Et ni ku mok en cik lo pé di á ja. Bu da pest, Kos suth könyv ki adó, 1993. 138 o.



EBESZ vé le mé nye sze rint – hoz zá já rul tak Kö zép-Eu ró pa sta bi li tá sá hoz, ami 
kü lö nö sen fon tos volt a tér ség ál la mai szá má ra az eu ró pai és az eu ro-at lan ti
struk tú rák hoz való csat la ko zás szempontjából. 

A kö zép-eu ró pai ál la mok kö zül Ma gyar or szág (Bul gá ri á val, Uk raj ná val,
Szlo vé ni á val, Hor vát or szág gal, Szlo vá ki á val és Ro má ni á val) és Ro má nia (Bul -
gá ri á val, Szlo vá ki á val, Hor vát or szág gal, Al bá ni á val, Ju gosz lá vi á val és Ma gyar -
or szág gal) kö töt te a leg több két ol da lú ba rát sá gi és együtt mû kö dé si szer zõ dést.
Hor vát or szág öt (Ma gyar or szág gal, Ro má ni á val, Ju gosz lá vi á val, Olasz or szág -
gal, Bosz nia-Her ce go vi ná val), Bul gá ria há rom (Ma gyar or szág gal, Ro má ni á val 
és Mol do vá val), Ju gosz lá via szin tén há rom (Ro má ni á val, Hor vát or szág gal és
a Bosz ni ai Szerb Köz tár sa ság gal), Bosz nia-Her ceg ovi na ket tõ (Hor vát or szág -
gal és Ju gosz lá vi á val), Mol do va szin tén ket tõ (Bul gá ri á val és Uk raj ná val), Szlo -
vé nia egy (Ma gyar or szág gal) és Al bá nia ugyan csak egy (Ro má ni á val) szer zõ -
dés ben vál lalt kö te le zett sé ge ket a ki sebb sé gek vé del mé re.

Szlo vák–ma gyar alap szer zõ dés

Szlo vá kia és Ma gyar or szág kö zött so ká ig hú zó dott az alap szer zõ dés meg -
kö té se, ami a Po zsony és Bu da pest kö zöt ti kap cso la tok tel jes el hi deg ülé sé hez 
ve ze tett a má so dik Me è i ar-, il let ve az An tall-kor mány ide jén (1992–1994).
A két or szág kö zöt ti vi szony szer zõ dés sze rû rög zí té sé nek gon do la ta Jo zef
Mo ra vè ík 1994-es kor mány fõi ki ne ve zé sét kö ve tõ en kez dett kör vo na la zód -
ni, ám a Horn Gyu la ve zet te szo ci ál-li be rá lis ma gyar kor mány a tár gya lá so kat 
már a Vla di mír Me è i ar ve zet te De mok ra ti kus Szlo vá ki á ért Moz ga lom,
a Szlo vák Nem ze ti Párt és a Mun kás szö vet ség al kot ta vég re haj tó ha ta lom mal 
foly tat ta le.6 A Szer zõ dés a Ma gyar Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár sa ság kö zött a jó -
szom szé di kap cso la tok ról és a ba rá ti együtt mû kö dés rõl vé gül 1995. már ci us 19-én
Pá rizs ban köt te tett meg. A ma gyar–szlo vák szer zõ dés hez az ed di gi gya kor lat -
tól el té rõ en nem csat la ko zott kü lön nyi lat ko zat, amely a ki sebb sé gek jo ga it
rög zí tet te vol na, ha nem eze ket a fe lek ma gá ba a szer zõ dés be fog lal ták bele. 

Az alap szer zõ dés, mint a „jó szom széd ság és a bi za lom szel le mé ben” fo -
gant do ku men tum ki mond ja, hogy a „Szer zõ dõ Fe lek köl csö nös együtt mû -
kö dé sük ben elõ se gí tik egy más szá má ra, hogy fi gye lem mel kí sér hes sék e cikk 
tar tal má nak meg va ló su lá sát…” és „… e cél ból az ál ta luk szük sé ges nek tar tott 
össze té te lû ta go za tok ból álló, aján lá si jog gal fel ru há zott ve gyes bi zott sá got
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6 Bú to ra, Mar tin and Hu nè ík, Pe ter (ed.): Glo bal Re port on Slo va kia. Bra tis la va, SMF, 1997.
55–61. o.



hoz nak lét re”.7 Ez zel azon ban el len té tes volt az a hi va ta los szlo vák hoz zá ál -
lás, ami meg elõz te a do ku men tum nak a po zso nyi par la ment ál ta li ra ti fi ká lá -
sát. A szer zõ dést egy év vel az alá írá sa után,  1996. már ci us 26-án fo gad ta el
a szlo vák tör vény ho zás, rész ben azért, hogy az alap szer zõ dés ki sebb sé gek nek 
nyúj tot ta vélt bõ ke zû sé get le gyen idõ el len té te lez ni na ci o na lis ta szûk mar kú -
ság gal. Ilyen célt szol gált a nyelv tör vény el fo ga dá sa, va la mint az erõl te tett köz -
igaz ga tá si jog sza bály ter ve zet, mely nem vet te fi gye lem be a Ma gyar Ko a lí ció
ész re vé te le it. Pa ra dox mó don az alap szer zõ dés meg kö té se után egy re in kább
el hi deg ül tek a szlo vák–ma gyar kap cso la tok.8 Hosszan tar tó vi tát ger jesz tett
a szer zõ dés 15-ik pont já nak – az Eu ró pa Ta nács Par la men ti Köz gyû lé sé nek
1201-es aján lá sát il le tõ – el té rõ ér tel me zé se, mely hoz zá já rult ah hoz, hogy el -
ma radt az alap szer zõ dés ben meg ha tá ro zott célok teljesítése. 

Vál to zást csak az 1998-as szlo vá ki ai par la men ti vá lasz tá sok hoz tak, ami -
kor az or szág irá nyí tá sát egy, a ki sebb sé gi kér dést il le tõ en meg ér tõbb ko a lí ció
vet te át, mely nek tag ja lett a szlo vá ki ai ma gya rok kép vi se le tét fel vál la ló Ma -
gyar Ko a lí ció Párt ja is. Az 1998. no vem ber 24-én alá írt, az alap szer zõ dés tel je -
sí té sé nek ki ér té ke lé sét szor gal ma zó jegy zõ könyv9 ér tel mé ben a szer zõ dõ fe -
lek a fon tos szak po li ti kai kér dé se ket le fe dõ, össze sen 11 ve gyes bi zott sá got
hoz tak lét re10 az alap szer zõ dés tel je sí té sé nek elõ se gí té se ér de ké ben. 

II. A SZLO VÁK–MA GYAR SZER ZÕ DÉS VÉG RE HAJ TÁ SA

A ve gyes bi zott sá gok kö zül ki emel ke dõ sze re pet tölt be a ki sebb sé gek
hely ze té vel fog lal ko zó tes tü let, amely re ki mon dat la nul is – a töb bi bi zott -
ság gal össze vet ve – va la mi fé le összeg zõ, el le nõr zõ, szin te ti zá ló fel adat há -
rul. Fon tos sá gát már a bi zott ság ve ze tõ poszt já nak be töl té se is su gall ta,
 hiszen a ki sebb sé gi ve gyes bi zott ság szlo vák és ma gyar ta go za tá nak két társ -
el nö ki tiszt sé gét egé szen a 2002-es vá lasz tá so kig az alap szer zõ dést tetõ alá
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7 Vö.: Új Szó, 1995. már ci us 20. 
8 Bú to ra, Mar tin and Ivanty šyn, Mar tin (ed.): Slo vens ko 1997. Bra tis la va, IVO, 1998.

271–272. o.
9 Mesežni kov, Gri go rij, Ivanty šyn, Mi chal, Ni chol son, Tom (ed.): Slo va kia ’98–99. Bra tis la -

va, IVO, 1999. 188–189. o.
10 Az 1998. no vem ber 24-én alá írt jegy zõ könyv ér tel mé ben 11 szlo vák–ma gyar ve gyes bi -

zott ság jött lét re (pl. olyan szak po li ti kai ága za tok ban, mint a biz ton ság po li ti ka, gaz da ság,
kör nye zet vé de lem, köz le ke dés ügy, me zõ gaz da ság stb. és ter mé sze te sen a ki sebb sé gek
hely ze te), majd egy év vel ké sõbb, 1999. de cem be ré ben dön tés szü le tett ar ról, hogy meg -
ala kít ják a re gi o ná lis fej lesz tést és a ha tár men ti együtt mû kö dést fel ügye lõ 12-ik bi zott sá -
got. Lásd Slo vens ko 2000. Bra tis la va, IVO, 2000. 378. o.



hozó két kül ügy mi nisz té ri um ál lam tit ká ra töl töt te be.11 Mi vel a ve gyes bi -
zott sá gok a lét re ho zá suk tól kezd ve szin te ön ál ló an, egy más sal alig egyez tet ve 
mû köd tek, a ki sebb sé gek hely ze tét fel ügye lõ tes tü let fel ada tá nak te kin tet te
nyo mon kö vet ni a töb bi bi zott ság mun ká ját. Ez a bi zott ság már a kez de tek tõl
fel vál lal ta a prob lé ma kö rök össze gyûj té sét, a té mák rend sze re zé sét, va la mint
azt, hogy a fel me rü lõ fel ada to kat az il le té kes szak bi zott sá gok hoz utal ja. 

A ki sebb sé gi ve gyes bi zott ság szlo vák ta go za tá nak lét re ho za ta la kor dön -
tés szü le tett ar ról, hogy ne csak az egyes mi nisz té ri u mok tiszt ség vi se lõi kap ja -
nak he lyet ben ne, ha nem ér vé nye sül jön egy faj ta „pol gá ri el le nõr zés” is. Így
ka pott he lyet a bi zott ság ban az ön kor mány za tok kép vi se lõ je, il let ve az MKP
par la men ti kép vi se lõ cso port já nak tag ja.12 Az em lí tett ta gok kal ki egé szí tett ve -
gyes bi zott ság szlo vák ta go za ta már a ki sebb sé gi ve gyes bi zott ság ala ku ló ülé -
se elõtt gyûj te ni, rend sze rez ni kezd te a meg ol dan dó fel ada to kat. A mun ka -
me net min den eset ben az volt, hogy a bi zott ság tag ja i nak ész re vé te le i bõl
össze áll jon egy aján lá si anyag, amit a kül ügy mi nisz té ri um ban egy sé ges do ku -
men tum má dol goz tak át. Ez ja vas lat ként, egy faj ta jegy zõ könyv-ter ve zet ként
át ke rült Ma gyar or szág ra, ahol a bu da pes ti kor mány hoz zá il lesz tet te a sa ját
cso mag ját. Ezek után az – ed dig13 össze sen há rom szor – ülé se zõ ki sebb sé gi
ve gyes bi zott ság kö zös anyag gá gyúr ja a két ol dal ról meg fo gal ma zott ja vas la -
to kat. A két or szág kor má nya sa ját ha tás kö rén be lül kor mány ha tá ro zat út ján
dönt ar ról, hogy az egyes aján lá sok ha tár idõ höz kö tött tel je sí té sét me lyik tár -
cá ra bíz za, amennyi ben a kor mány nem uta sít ja el a ve gyes bi zott ság
ajánlásának teljesítését. 

A Kor mány kö zi Ma gyar–Szlo vák Ki sebb sé gi Ve gyes Bi zott ság I. ülé sé re
1999. feb ru ár 8-án ke rült sor Bu da pes ten. Az itt el fo ga dott me mo ran dum ér -
tel mé ben a Bi zott ság „elõ se gí ti  a Szlo vá kia te rü le tén élõ, a ma gyar nem ze ti ki -
sebb ség hez tar to zó sze mé lyek és a Ma gyar or szág te rü le tén élõ, a szlo vák
nem ze ti ki sebb ség hez tar to zó sze mé lyek iden ti tá sá nak meg õr zé sé hez, ki fe je -
zé sé hez és fej lesz té sé hez szük sé ges fel té te lek biz to sí tá sát”, va la mint ha té -
kony in téz ke dé se ket ja va sol a „ki sebb sé gek gya ra po dá sá nak biz to sí tá sá ra”.14

Mind ezek meg va ló su lá sa ér de ké ben a jegy zõ könyv ben fel tün te tett ja vas la -
tok kö zött meg fo gal ma zó dott pél dá ul a Szlo vá kia te rü le tén mû kö dõ
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11 A 2002-es kor mány vál tá sig a ma gyar ta go zat ve ze tõ je Né meth Zsolt, míg a szlo vák ta go -
zat el nö ke 2000 feb ru ár já ig Ján Fí gel volt, ami kor a szlo vák kor mány a kül ügy mi nisz té ri -
um má sik ál lam tit ká rát, Ja ros lav Chle bot ne vez te ki a he lyé re.

12 Az ön kor mány za to kat Pász tor Ist ván, Ko má rom pol gár mes te re, az MKP-t Duka Zó lyo mi 
Ár pád, a párt el nök-he lyet te se kép vi sel te. 

13 2003. ja nu ár 15.
14 Lásd: Me mo ran dum a Kor mány kö zi Ma gyar–Szlo vák Ki sebb sé gi Ve gyes Bi zott ság elsõ ülé sé rõl.



ki he lye zett ma gyar fõ is ko lai ta go za tok konk rét for mát öltõ tá mo ga tá sá nak
meg te rem té se, to váb bá an nak a le he tõ ség nek a biz to sí tá sa, hogy a Szlo vá ki á -
ban ma gyar nyel ven ok ta tó is ko lák le en dõ pe da gó gu sai és a te o ló gu sok ma -
gya rul ta nul has sa nak már lé te zõ szlo vá ki ai fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben, va -
la mint a ma gyar or szá gi ki sebb sé gek par la men ti kép vi se le te meg te rem té sé -
nek kér dé se.15 Az eh hez ha son la tos aján lá sok szép ség hi bá já ra a szlo vák
kül ügy mi nisz té ri um je len té se utal,16 ami kor le szö ge zi, tel je sí té sük jo gi lag
nem kö te le zõ jel le gû, hi szen a „két or szág kor má nya ön ál ló an dönt ar ról, me -
lyik aján lást mi lyen mér ték ben fo gad ja el”. A ti zen öt aján lás ból nyol cat mind -
két fél nek cí mez ték, né gyet Szlo vá ki á nak, hármat pedig Magyarországnak.

A Ma gyar–Szlo vák Ki sebb sé gi Ve gyes Bi zott ság II. ülé sét 1999. szep tem -
ber 29-re hív ták össze Po zsony ba. Az el fo ga dott jegy zõ könyv hi te le sen be szá -
mol az idõ köz ben a szlo vák par la ment ál tal el fo ga dott ki sebb sé gi nyelv tör -
vény el té rõ in terp re tá ci ó já ról. Míg a ma gyar fél saj ná lat tal ál la pít ja meg, hogy
a jog sza bály el fo ga dá sa kor fi gyel men kí vül hagy ták az MKP vé le mé nyét, ad -
dig a szlo vák ol dal ugyan ezt „a ki sebb sé gek hely ze té nek ja ví tá sa felé tett fon -
tos lé pés”-ként köny ve li el.17 A do ku men tum a to váb bi ak ban ki tér a ve gyes bi -
zott ság elsõ ülé sén fel so rolt aján lá sok tel je sí té sé nek ki ér té ke lé sé re, ahol he -
lyen ként is mét szem be tû nõ az el té rõ lá tás mód. Míg pél dá ul a szlo vák fél
ko moly fegy ver tény ként lát tat ja, hogy a He lyi Ön kor mány za tok Eu ró pai
Char tá já nak 20 ren del ke zé sét vál lal ja ma gá ra, ad dig a ma gyar kül dött ség azt
ki fo gá sol ja, hogy Szlo vá kia csak a mi ni má lis mennyi sé gû ren del ke zést kí ván -
ja jog rend jé be be ik tat ni. A jegy zõ könyv ben az ala ku ló ülés ki ér té ke lé sét az új
aján lá sok kö ve tik, me lyek közt meg ta lál juk pél dá ul a ko má ro mi Kál vin Já nos 
Te o ló gi ai Aka dé mi á ra vo nat ko zó, s az ok ta tá si in téz mény egye te mi kar rá ala -
kí tá sát elõ irá nyo zó uta lást. A 13 aján lás ból ket tõ  Szlo vá ki á nak, egy Ma gyar or -
szág nak, tíz pedig mindkét félnek szól.

A né hány pont ban el té rõ szlo vák és ma gyar ér té ke lést jól il luszt rál ja
 Németh Zsolt szlo vák part ne ré hez, Ja ros lav Chle bo hoz írt le ve le,18 mely ben 
ki fej ti, hogy a „két ter ve zet né hány fon tos pon ton más-más meg kö ze lí tést
tük röz. Eh hez ha son ló an el té rõ meg íté lést lát ok jegy zõ könyv-ter ve ze tünk
né hány aján lá sá val kap cso la to san – a ve gyes bi zott ság ha tás kö rét il le tõ en is.”

A szlo vák–ma gyar alap szer zõ dés ha tás vizs gá la ta 117

15 Jegy zõ könyv a Ma gyar–Szlo vák Ki sebb sé gi Ve gyes Bi zott ság ala ku ló ülé sé rõl. Bu da pest, 1999. feb -
ru ár 8.

16 Lásd: Sprá va o us ta no vu jú com za sad nu tí zmi e ša nej slo vens ko-ma ï ars kej ko mi sie pre záležitos ti
men šín.

17 Zá pis ni ca z dru hé ho za sa da nia zmi e ša nej slo vens ko-ma ï ars kej ko mi sie pre záležitos ti men šín.
18 A 2000. de cem ber 6-án kel te zett le vél ik ta tá si kód ja 2934/NZS.



A har ma dik ülés re ké szü lõ ja vas lat ból olyan, a szlo vák fél szá má ra az MKP su -
gal la tá ra meg fo gal ma zott ma gyar igény is ki e sett az egyez te tés so rán, mint
a szlo vák al kot mány pre am bu lu má nak módosítása.

Az ere de ti ütem terv hez ké pest jó ko ra ké sés sel, csu pán 2001. már ci us
30-ra hív ták össze a Ma gyar–Szlo vák Ki sebb sé gi Ve gyes Bi zott ság III. ülé sét.
A más fél éves ki ha gyást19 ta lán a szer zõ dõ fe lek is so kall ot ták már, mi vel a har -
ma dik jegy zõ könyv rög tön a be ve ze tõ jé ben meg ál la pít ja, hogy „a jö võ ben
a bi zott ság szük ség sze rint, de éven te leg alább egy szer ülé se zik.”20 Össze gez -
ve az elsõ két ülés aján lá sa i nak tel je sí té sét, a jó vá ha gyott do ku men tum meg ál -
la pít ja, hogy  ad dig össze sen, a két fél felé meg fo gal ma zott 28 tel je sí ten dõ
pont kö zül mind össze 9 vált va ló ra.21 „A két Fél to váb bi ak ban is fel ada tá nak
te kin ti” ka te gó ri á ban te hát 19 tel je sí tés re váró aján lás ma radt, olya nok is, ame -
lye ket a szlo vák fél ere de ti leg már meg ol dott nak köny velt el.22 A har ma dik
jegy zõ könyv to váb bi 11 aján lást so rol fel. He tet a szlo vák, hár mat a ma gyar,
egyet pe dig mind két fél ré szé re fo gal maz meg. A szlo vák fél nek cím zett aján -
lá sok kö zül ér de kes meg em lí te ni azo kat, me lye ket a po zso nyi kül ügy mi nisz -
té ri um az elõ ze tes egyez te té sek kor, a har ma dik ülés elõtt há rom hét tel me ga -
la po zat lan nak vélt.23 Az aján lás ki mond ja, hogy Po zsony az elõ ké szí tés alatt
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19 A ki sebb sé gi ve gyes bi zott ság II. és III. ülé se köz ti idõ csú szást a po zso nyi kül ügyi tár ca ké -
sõbb így ma gya ráz ta: A ma gyar fél olyan kér dé sek re fek te tett hang súlyt, me lyek köz vet le -
nül nem függ tek össze a ki sebb sé gek hely ze té vel, mint pl. a te rü le ti-köz igaz ga tá si re form
kér dé se, a szlo vák al kot mány pre am bu lu má nak mó do sí tá sa, a re for má tus egy ház kár pót lá -
sa stb. A ma gyar fél túl sá go san ál ta lá no san, il let ve pon tat la nul fo gal maz za meg ja vas la ta it,
ez pe dig hossza dal mas sá tet te a tár gya lá so kat. Lásd: Ma te ri ál na ro ko va nie vlá dy Slo vens -
kej re pub li ky, Návrh ma te ri á lu „In for má cia o príp ra ve a pri e be hu III. za sad nu tia zmi e ša nej slo -
vens ko–ma ï ars kej ko mi sie pre záležitosï men šín”. Bra tis la va, máj 2001

20 Lásd: Jegy zõ könyv a Ma gyar–Szlo vák Ki sebb sé gi Ve gyes Bi zott ság III. ülé sé rõl.
21 Lásd: Uo. A ve gyes bi zott ság har ma dik ülé sé ig tel je sí tett 9 aján lás: az 1. ülés aján lá sai: kon -

zu lá tu sok nyi tá sa Kas sán és Bé kés csa bán, eu ró pai char ták el fo ga dá sa, a Má ria Va lé ria híd
új já épí té se, nem ze ti ki sebb sé gek nyelv hasz ná la tát sza bá lyo zó tör vény el fo ga dá sa Szlo vá ki -
á ban, szlo vá ki ai ki sebb sé gi szín há zak jog ala nyi sá gá nak vissza ál lí tá sa; a 2. ülés aján lá sai: ki -
sebb sé gek rész vé te le az összes ve gyes bi zott ság ban, a Ma gyar–Szlo vák Tör té nész Ve gyes
Bi zott ság te vé keny sé gé nek a fel újí tá sa, ek vi va len cia egyez mény alá írá sa, a kö zös tör té ne -
lem re em lé kez te tõ mû em lé kek me gó vá sa.

22 Alig egy hét tel a ve gyes bi zott ság III. ülé se elõtt a szlo vák kül ügy mi nisz té ri um át fo gó ér té -
ke lést ké szí tett az ad di gi aján lá sok hely ze té rõl (Komp lex né vy hod no te nie plne nia od po rú è a ní
zmi e ša nej slo vens ko- ma ï ars kej ko mi sie pre záležitosï men šín), mely do ku men tum ban meg ál la -
pít ja, hogy az ok ta tás, tu do mány és kul tú ra te rü le té re vo nat ko zó an  tel je sült a két ol da lú
együtt mû kö dé si mun ka terv el ké szí té sét szor gal ma zó aján lás. Ez zel el len tét ben a Jegy zõ -
könyv a Ma gyar–Szlo vák Ki sebb sé gi Ve gyes Bi zott ság III. ülé sé rõl c. do ku men tum ugyan ezt az
aján lást a „to váb bi ak ban is fel adat nak te kin ten dõ” ka te gó ri á ba so rol ja. 

23 Lásd: Návrh no vých od po rú è a ní z III. za sad nu tia zmi e ša nej slo vens ko-ma ï ars kej ko mi sie pre
záležitos ti men šín, 9. 3. 2001.



álló köz igaz ga tá si re form ja, va la mint az új te rü le ti egy sé gek ki ala kí tá sa so rán
ve gyen fi gye lem be szá mos nem zet kö zi do ku men tu mot, to váb bá az ál lam és
az egy há zak kap cso la ta i nak ren de zé se ke re tén be lül a szlo vák kor mány foly -
tas son tár gya lá so kat a Szlo vá ki ai Re for má tus Ke resz tény Egy ház zal is. A fel so -
rolt aján lá sok tel je sí té se irán ti szlo vák haj lan dó sá got kér dõ je le zi meg a kül -
ügyi tár ca kor mány elé ter jesz tett ja vas la ta, mely le szö ge zi, hogy a fel so rolt
igé nyek meg fo gal ma zá sa ál ta lá nos, rá adá sul nem kö te le zõ, ha nem csak aján -
ló jel le gû.24 A ve gyes bi zott ság III. ülé se aján lá sa i nak tel je sí té sé rõl szó ló be szá -
mo lót hi va ta lo san majd a kö vet ke zõ, IV. ülé sen jó vá ha gyan dó jegy zõ könyv
tar tal maz za, ad dig pe dig min den érin tett fél a sa ját szá ja íze sze rint ér té ke li ki
a meg fo gal maz ot ta kat. A po zso nyi kül ügy mi nisz té ri um a bi zott ság III. ülé -
sén el fo ga dott aján lá so kat  elem ez ve meg ál la pít ja, a köz igaz ga tá si re for mot és 
a re for má tus egy há zat érin tõ aján lá sok már ma ra dék ta la nul tel je sül tek.25

 Ezzel szem ben áll az MKP ér té ke lé se, mely az or szág te rü le ti át szer ve zé sé vel
kap cso lat ban meg jegy zi, az aján lás tel je sí té se el ma radt, hi szen a me gyék ki ala -
kí tá sa kor nem vet ték fi gye lem be a nem zet kö zi do ku men tu mo kat.26

Összeg zés

Megál la pít ha tó, hogy a Ma gyar–Szlo vák Ki sebb sé gi Ve gyes Bi zott ság ed dig
meg tar tott há rom ülé se meg le he tõ sen rend szer te le nül zaj lott. An nak el le né re,
hogy a leg utol só ülé sen el ha tá roz ták a ta nács ko zá sok rend sze res sé té te lét, a bi zott -
ság már majd nem két éve ha lo gat ja a ta lál ko zót. A há rom el fo ga dott jegy zõ könyv
több tu cat aján lást fo gal ma zott meg, me lyek ki ér té ke lé se – kü lö nös te kin tet tel a leg -
utol só ülé sen meg fo gal ma zot tak ra – majd a ne gye dik ülés re ké szü lõ do ku men -
tum ban kap he lyet. Ad dig csu pán olyan becs lé sek re tá masz kod ha tunk, me lye ket
az érin tett fe lek (a szlo vák kül ügy mi nisz té ri um, az MKP, a ma gyar dip lo má cia stb.) 
ké szí tet tek sa ját ál lás pont ja ik tisz tá zá sá ra. Meg ala po zott nak tû nik, hogy az össze -
sen 39 aján lás ból ed dig leg fel jebb 12–15 tel je sült ma ra dék ta la nul. Sok kal több
a füg gõ ben levõ kér dés, ame lye ket rá adá sul a fe lek el té rõ en in ter pre tál nak.
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24 Lásd: Ma te ri ál na ro ko va nie vlá dy Slo vens kej re pub li ky. Návrh ma te ri á lu „In for má cia
o príp ra ve a pri e be hu III. za sad nu tia zmi e ša nej slo vens ko–ma ï ars kej ko mi sie pre záležitost’ men -
šín”. Bra tis la va, máj 2001

25 MZV SR, Vy hod no te nie od po rú è a ní z III. za sad nu tia zmi e ša nej slo vens ko–ma ï ars kej ko mi sie pre
záležitost’ men šín. Bra tis la va, ap ríl 2002

26 Vy hod no te nie od po rú è a ní z III. za sad nu tia zmi e ša nej slo vens ko- ma ï ars kej ko mi sie pre záležitost’
men šín. Bra tis la va, SMK, júl 2002
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A Pé csi Tu do mány egye tem Kom mu ni ká ció Tan szék és Kul tu rá lis
  Ant ro po ló gia Spe ci a li zá ci ó ja (PTE KT-KAS) 2002. no vem ber

27-ére di ák kon fe ren ci át szer ve zett, mely re ven dé gül hív ta a Mis kol ci Tu -
do mány egye tem Kul tu rá lis- és Vi zu á lis Ant ro po ló gia Tan szé két (MTE
KVAT), a Sze ge di Tu do mány egye tem Et no ló gia Tan szé két (SZTE ET), va -
la mint a Babeº-Bo lyai Tu do mány egye tem Ma gyar Nép rajz és Ant ro po ló -
gia Tan szé két (BBTE MNAT). A ren dez vény ki emel ke dõ ese mény volt
a pé csi kom mu ni ká ció tan szék éle té ben, s mél tán tart ha tott igényt a szak -
ma fi gyel mé re. A kon fe ren cia ap ro pó ját a pé csi di á kok több éves Er dély hez 
kö tõ dõ ant ro po ló gi ai te rep mun ká ja, il let ve az an nak ered mé nye ként meg -
szü le tett dol go za tok ad ták.

A pé csi tan szé ken sok éves ha gyo má nya van a di á kot és ta nárt egya ránt
meg moz ga tó ant ro po ló gi ai te rep mun kák nak (ilyen volt pl. a ta szá ri SFOR-
 bá zi son vég zett ku ta tás, vagy a Ká li-me den cé re kon cent rá ló tu riz mus pro -
jekt). E ha gyo mány szer ves foly ta tá sá nak te kint he tõ a Fe isch midt Mar git ál tal
kez de mé nye zett és vé gig vitt ku ta tás, amely Er délyt kul tu rá lis konst ruk -
ció(k)ként ér tel mez ve, men tál is rep re zen tá ci ók és kul tu rá lis min ták elem zé -
sé re vál lal ko zott. A mû hely kon fe ren cia tar tal mi is mer te té se elõtt en ged tes -
sék meg egy ki té rõ. Ta ní tás- és ta nu lás mód szer ta ni is ko la ként sze ren csés
irány zat nak mond ha tó a gya kor lat ban való is me ret el sa já tí tás (az an gol szász
vi lág ban „le ar ning by do ing” név alatt jegy zik), és kü lö nö sen igaz ez egy
olyan tárgy nál, mint ami lyen a kom mu ni ká ció ku ta tás és a kul tu rá lis ant ro po -
ló gia. Még is, Ma gyar or szá gon e ta ní tá si mód szer még min dig nem evi den -
cia, per sze az okok sok fé lék. A pé csi kez de mé nye zést, a ku ta tás konk rét tu do -
má nyos ered mé nye i nek erõs sé ge mel lett, ezért is ér zem ki emel ke dõ nek.
A ku ta tás ban részt ve võ di á kok ta pasz talt ku ta tó kat meg ha zud to ló ko moly ság -
gal és oda adás sal csi nál ták vé gig a te rep mun kát, va la mint ké szí tet ték el elem -
zé se i ket. Az Er dély-je len ség kul tu rá lis üze ne te it, an nak kü lön bö zõ ré te ge it



fej te get ve ku ta tá suk so rán bõ sé ges em pi ri kus is me ret anyag bir to ká ba ju tot -
tak, ugyan ak kor, és ezt tar tom fon to sabb nak, el sa já tí tot tak egy kri ti kus-ana li -
ti kus lá tás mó dot, mely a fel sõ ok ta tás vég sõ cél ja kell hogy le gyen.

A di á kok te rep mun kái és az ezek alap ján el ké szült dol go za tok az
Edély-je len ség, mint tár sa dal mi-kul tu rá lis konst ruk ció né hány ha tá ro zott,
tû pon to san ki je lölt te rü le tét vizs gál ták meg.  Ilye nek a val lás–nem zet–tu riz -
mus kap cso la ta Csík som lyón; a tu riz mus, nem zet esz mény és ha gyo mány vi -
szo nya nép mû vé szet és folk lo riz mus tük ré ben (ko ron di fa ze kas ság); va la -
mint a ha gyo mány és ret ra di ci o na li zá ció kér dés kö re (a szé ki tánc há zak pél dá -
ján ke resz tül). Iz gal mas gon do la tok me rül tek fel a mig rá ció és ven dég mun ka 
kér dés kör ben az Er dély–„anya or szág” re lá ci ó ban (szé ki ven dég mun ká sok),
s kü lön üd vöz len dõ a mig rá ció gen der-szem pon tú meg kö ze lí té se (szé ki nõk
bu da pes ti ven dég mun ká ja). 

Pu lay Ger gely Szé ki ek Bu da pes ten – Tra dí ció, mo bi li tás és mig rá ció címû, ki vá -
ló dol go za ta a mo der ni tás je len ség kö ré bõl me rít ve, a mig rá ció vál to zó és új ra -
ter me lõ dõ mo dell je it írja le, rá mu tat va a ki bo csá tó és a be fo ga dó tár sa da lom
köz ti vi szony rend szer mû kö dé sé re, azon vál to za tos kom mu ni ká ci ós hely ze -
tek re, mely nek köz ve tí tõi és ak tív cse lek või a szé ki mig rán sok. A szer zõ fo ko -
zott ér zé keny sé get mu tat a kü lön bö zõ ta pasz ta la ti te rek (ki bo csá tó- és be fo ga -
dó) tá vol sá ga, je len tés me zõi és ér ték rend je iránt, ami kor azok össze mos ódá -
sa it, köl csö nös be fo lyá sát ér tel me zi. A mi gár ció fo lya mat ként való elem zé se
so rán Pu lay ki tér a mo bi li tá si le he tõ sé gek rend szer vál tás utá ni vál to zá sa i ra és
kor lá ta i ra, a tár sa dal mi presz tízs- és stá tusz vál to zá sok kér dé sé re, mely egy
mig ráns hely zet ben min dig meg ha tá ro zó kér dés. A szé ki ek ese té ben, mi vel
egy kí vül rõl, a ma gyar tánc ház moz ga lom és nép raj zi ku ta tá sok ál tal hír név re
szert tett fa lu ról van szó, meg ke rül he tet len kér dés ként me rül fel a tra dí ci ók
re de fi ni á lá sa, új rep re zen tá ci ós stra té gi ák ki ala kí tá sa. E fo lya mat cse lek või
a be fo ga dó (ma gyar or szá gi) kö zeg bõl vissza té rõ mig rán sok, akik mint egy „ci -
vi li za to ri kus” sze re pet töl te nek be a fa lu ban. Vi lá go san meg raj zolt mig ráns
élet pá lyá kat és stra té gi á kat vá zol fel Pu lay, rá mu tat va, ho gyan ar ti ku lá lód nak
fo lya ma to san újra a mig rá ci ó ban el töl tött idõk so rán, el moz gat va egy ben
a „vég sõ ha za té rés” pont ját a tá vo li jö võ be.  

Mol nár Pé ter (A tánc ház mí to sza és va ló sá ga) ha gyo mány és folk lo riz mus vi -
szo nyát vizs gál ja a mai szé ki tánc ház ta pasz ta la tai és je len ség kö re alap ján. Dol -
go za ta egy tör té net tel in dít, mely ér zék le te sen min táz za a mo der ni tás ban je -
len lé võ ha gyo mány ket tõs sé gét, an nak el moz dult „au ten ti ci tá sát” és „új ra fel -
fe de zett” jel le gét. Az át ala kult ha gyo mány egy meg vál to zott kon tex tus ban
olyan „fur csa” hely ze te ket pro du kál, mint a 2001-es szé ki tánc ház, me lyet
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egy ja pán fok lór ra jon gó szer ve zett Szé ken egy ja pán tu ris ta cso port szó ra koz -
ta tá sá ra. (A re cen zió szer zõ jé ben fe li dé zõ dik egy kor társ cseh ren de zõ Sa mo -
tá ri címû film je, ahol egy „tra di ci o ná lis cseh csa lád” éle té be mint egy „be pil -
lant” (és köz ben fil me zi) egy ja pán tu ris ta cso port, amint azok „spon tán” va -
cso ráz nak, ku tyát sé tal tat nak (ami nincs ne kik, de be szer zik a lá to ga tás
ide jé re), mi köz ben át él nek egy va lós (de mi a va ló ság, és mi a já ték?) csa lá di
drá mát, a ja pá nok leg na gyobb tet szé sé re). 

Mol nár Pé ter az este kap csán el kez di ki bon ta ni a tra dí ció fel fe de zé sé nek
és új ra al ko tá sá nak tör té ne tét, ez eset ben a szé ki tánc ház pél dá já nál ma rad va,
vé gig kö vet ve a tra di ci o na li zá lás ívét, „ka nya ru la ta it a folk lo riz mus, a mo der -
ni zá ció és a ret ra di ci o na li zá ció pár hu za mos fo lya ma ta in” ke resz tül. Éles
szem mel mu tat rá arra a ket tõs ség re, mely a ha gyo mány és mo der ni zá ció kap -
cso la tát jel lem zi. Egy részt a mo dern kö zeg ben fel ér té ke lõd nek a ha gyo mány
ér té kei, s kész te tést érez an nak meg õr zé sé re, „át men té sé re”, il let ve az „ar cha i -
kus” ál la po tok kon zer vá lá sá ra, ugyan ak kor a meg nö ve ke dett ér dek lõ dés,
a nép raj zi di vat ba ke rü lés sel (így a szé ki tánc ház ese té ben is) olyan mo der ni -
zá ci ós fo lya ma tok in dul nak el, me lyek e ko ráb ban „el zárt nak” és „au ten ti kus -
nak” ti tu lált he lyi kö zös sé ge ket áta la kít ják. Ez a ket tõs ség to vább éle zõ dik, ha
to vább gon dol juk, hogy a mo der ni zá ció men tén ha lad va, ép pen a vál to zás sze -
lé vel „ér ke zik vissza” a mo der ni tás kö ze gé bõl az „el ta nult” és most „vissza -
adott” ha gyo mány, s vá lik szin te kö te le zõ ér vé nyû vé an nak „vissza ta nu lá sa”.
Mind ez egy olyan új mo dern kon tex tus ban tör té nik, ahol ki emelt ér ték ként
té te le zõd nek a gyö ke rek, szár ma zás, tra dí ció és nem ze ti kö tõ dés. Sa já tos mó -
don, ér vel to vább a szer zõ, a „ha gyo mány to vább vi või” Szé ken, e mig rá ció és
mo der ni zá ció ál tal át szõtt kö zeg ben, ép pen a bu da pes ti ven dég mun ká sok.
A ma gyar or szá gi folk lo riz mus ból me rít ve újra ér té ket lát nak a szé ki ség ben,
és an nak egy emb le ma ti kus moz za na tá ban, a szé ki tánc ház ban. Mol nár Pé ter
dol go za ta plasz ti ku san írja le e pár hu za mos, és csak lát szó lag el lent mon dá sos
fo lya ma to kat.

A mig rá ció-ku ta tá sok szem lé let mód já ban ör ven de tes vál tást je len te nek
a gen der, azaz tár sa dal mi nem szem pont já ból való kö ze lí té sek, ki ter jeszt ve
a ku ta tói ér dek lõ dést a mig ráns nõk élet tör té ne te i re, stra té gi á i ra is, míg ko ráb -
ban e cso port lát ha tat lan nak, nem lé te zõ nek té te le zõ dött. Bon dár Ani ta mun -
ká ja ebbe az új irány zat ba so rol ha tó, gaz dag em pi ri kus anyag gal tá maszt ja alá
a je len ség lé te zé sét, ér zé keny ku ta tói fi gye lem mel te szi fel kér dé sit.  Szán dé -
ka olyan szé ki nõk tár sa dal mi kö rül mé nye i nek meg ra ga dá sa, akik rend sze re -
sen vál lal nak, vál lal tak mun kát Bu da pes ten. Élet tör té ne te ket, mig ráns nar ra -
tí vá kat ta nul má nyoz va, 5 ka te gó ri át ál lít fel, me lyek a mig rá ció ál ta la
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meg fi gyelt faj tá i nak ti po ló gi á ját ad ják, s egy faj ta kro no lo gi kus rend be is ren -
de zõd nek a szé ki pél dák nyo mán. (1. kor hoz kö tõ dõ, idõ sza kos mig rá ció, cse -
léd ke dés, 2. 1989 elõt ti vá sá ro zás Bu da pes ten, 3. al kal mi ta ka rí tá sok, ke res ke -
de lem mel lett, 4. ál lan dó mun kák Bu da pes ten, 5. vál tó társ-rend szer ben mû -
kö dõ ál lan dó mun ka hely, ál ta lá ban ta ka rí tás).  Bon dár a to váb bi ak ban pon tos
le írá sát adja e mig ráns élet út-fá zi sok nak, il let ve azt elem zi, mi lyen vál to zá so -
kat okoz tak ezek a szé ki nõk éle té ben és Szék tá gab ban ér tel me zett tár sa dal -
má ban, a fér fi–nõi sze re pek ben és tár sa dal mi „erõ vi szo nyok ban”. A szer zõ
arra a meg ál la pí tás ra jut, hogy a szé ki mo dell nyo mán, mely ben a nõk is ak tív
részt vál lal tak és vál lal nak az el sõ sor ban Bu da pest irá nyú mun ka mi gár ci ó -
ban, a ha gyo má nyos nemi sze re pek ben alap ve tõ vál to zá sok köz vet kez tek,
 illetve kö vet kez nek be. Vál to zó ban van nak a nemi sze rep hez kö tõ dõ ma ga tar -
tás min ták a fa lu ban, me lyek az idõ sebb ge ne rá ció szá má ra hal lat lan nak, el fo -
gad ha tat lan nak tûn nek, ám a fi a ta lok szá má ra már az új min ta/ták vál nak „ter -
mé sze tes sé”.

A di ák kon fe ren ci án kü lön elõ a dás blokk fog lal ko zott val lá si és nem ze ti rep re -
zen tá ci ók kap cso la tá val, el sõ sor ban a rend szer vál tást kö ve tõ en hi he tet len mér -
ték ben nép sze rû vé és össz nem ze ti ese ménnyé vált csík som lyói bú csúk kap -
csán. A blokk ban sze rep lõ egyes dol go za tok a kér dés el té rõ as pek tu sát tár gyal -
ják, ki vá ló össz hang ban, egy más ál lí tá sa i ra rí mel ve, egy mást jól ki egé szít ve.
Amb rus Lász ló írá sa a he lyi tár sa da lom és az er dé lyi in téz mé nyek sze re pét vizs -
gál ja a csík som lyói bú csú ban. Ér zék le te sen vá zol ja fel a ro má ni ai tár sa da lom,
s ezen be lül a ro má ni ai ma gyar ság in téz mény rend sze re i nek át ala ku lá sát a rend -
szer vál tást kö ve tõ en, rá mu tat va, hogy az új kon tex tus ban, me lyet meg ha tá roz -
nak a mo der ni zá ció és de mok ra ti zá ció fo lya ma tai, a ro má ni ai ma gyar ság is új
rep re zen tá ci ók hoz fo lya mo dik. En nek egy ré gi-új pél dá ja a bú csú, mely 1990
után meg újult sze re pet nyer, új üze ne tek kel és je len té sek kel te lí tõ dik, mely re
az ese mény egy ér tel mû ki szé le se dé se a jel lem zõ. A kér dés már csak az, kik
ezek nek az üze ne tek nek és je len té sek nek a meg for má lói, és mi lyen mo ti vá ci -
ók moz gat ják õket. Amb rus pon to san kö rül ha tá rol ja azo kat a he lyi köz éle ti és
egy há zi cso por to kat, me lyek e je len tés-for má lás ak tív ré sze sei. 

A bú csú lá to ga tott sá gá nak, „hasz ná la tá nak” meg vál to zá sá val pár hu za mo -
san át ala kul a részt ve võk tér hasz ná la ta; a szer zõ be mu tat ja az ese mény so ro -
zat rész le tes pro xe mi ká ját és ér té kes meg ál la pí tá so kat tesz az eli ade-i
szent-pro fán tér el kü lö ní té si rend szer mo dell je alap ján. Az ün nep ség so ro za -
ton el hang zott be szé dek, egy há zi és vi lá gi meg szó la lá sok szö veg elem zé se pe -
dig kö ze lebb vi szi az ol va sót e val lá si ese mény pro fán, po li ti kai, kul tu rá lis as -
pek tu sa i nak a meg ér té sé hez. Egy ér tel mû en le szö gez he tõ, így ér vel a szer zõ,
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hogy az utób bi idõk ben, szá mos el len igye ke zet da cá ra, a bú csút át- meg át szö -
vik a nem ze ti, po li ti kai töl tet tel bíró üze ne tek. A he lyi ak to rok lé pé se i bõl ki ol -
vas ha tó, hogy szán dé kuk ban áll e lo kál is ese mény so ro zat „ki tá gí tá sa” és össz -
nem ze ti vé té te le. A nyi tás stra té gi ái a leg vál to za to sabb for mát mu tat ják: van -
nak szó no kok, akik nél ez öku me niz mus sal pá ro sul, de van, ahol szim bo li kus 
re vi zi o niz mus ként nyil vá nul meg, vagy egy vir tu á li san új ra egye sült ma gyar
kul túr nem ze ti dis kur zus ban fo gal ma zó dik meg. Újab ban nem rit ka az egy sé -
ges ülõ Eu ró pát hir de tõ ál lás fog la lás sem. Mind emel lett do mi náns dis kur zus -
nak a nem ze ti, egy sé ge sí tõ be széd mód mond ha tó. (Az utób bit erõ sí ti pél dá -
ul a Duna TV rend sze res je len lé te az ese mény so ro za ton). A csík som lyói ha -
gyo mány ra is ér vé nyes, ahogy azt szám ta lan et nog rá fi ai el mé let le szö ge zi,
hogy ép pen vál to zá sá ban, ál lan dó meg úju lá sá ban, friss üze ne te i vel tud élõ ha -
gyo mány ként funk ci o nál ni. Ugyan ak kor so kat el árul a he lyi ro má ni ai ma -
gyar tár sa dal mi in téz mé nyek gyen ge sé gé rõl is, me lyek nem ren del kez nek
olyan ko hé zi ós erõ vel, ami lyet a csík som lyói ese mény so ro zat pro du kál nem -
ze ti ide o ló gia és val lá si kö tõ dés össze fon ódá sá val. A he lyi vé le mény for má ló
tár sa dal mi erõk, ki szo rul va az ese mény so ro zat pe ri fé ri á já ra, in kább a po pu lá -
ris kul tú ra, tu riz mus mezs gyé jén pró bál nak meg ha tá ro zó sze re pet kap ni.
A szer zõ zá rás ként meg ál la pít ja, hogy e komp lex ese mény so ro zat, amit ma csík -
som lyói bú csú ként is me rünk, az 1990 elõt ti gya kor lat hoz ké pest több szö rö sen 
mó do sult tér hasz ná la ti rend del, az azó ta ki tá gult és át fo gal ma zott je len té sek -
kel, a szak rá lis és pro fán ha tá ra i nak át ren de zõ dé sé vel mé gis csak a he lyi, re gi o -
ná lis és össz nem ze ti, val lá si és  világi sze rep lõk össz já té ka ként szü le tik meg.

Mo hai Lil la dol go za ta a ma gyar ka to li kus egy ház sze re pét és a bá zis kö zös -
sé gek rész vé te lét vizs gál ja a csík som lyói bú csún. Ku ta tá sa i ból ki de rül, hogy
a ma gyar ka to li kus egy ház nem vál lal sze re pet a Ma gyar or szág ról ér ke zõ za -
rán dok cso por tok mo bi li zá lá sá ban, meg szer ve zé sé ben, nem is nép sze rû sí ti
vagy tá mo gat ja az ilyen jel le gû te vé keny sé ge ket. A ma gyar or szá gi részt ve võk
ki sebb-na gyobb cso por tok ban, he lyi bá zis kö zös sé gek ön ál ló szer ve zõ dé sé -
ben ér kez nek a bú csú ra, és az ese mény so ro zat két ség te le nül fon tos szak rá lis
je len té se mel lett szá muk ra meg ha tá ro zó an nak össz nem ze ti jel le ge. Mind ez
ter mé sze te sen a rend szer vál tás utá ni idõk re vo nat ko zik, ami kor hir te len
meg nõtt a bú csú je len tõ sé ge és ha ta la mas tö me gek szá má ra lett von zó cél -
pont tá. A ma gyar or szá gi uta zó/za rán dok szá má ra Csík som lyó egy olyan hely, 
ahol val lá si ér zü let mel lett a ma gyar nem ze ti iden ti tás meg élé se is le he tõ vé vá -
lik, még hoz zá na gyon in ten zív és tér ben-idõ ben kon cent rált for má ban.
 Vörös Gab ri el la ha son ló te rü le ten vé gez te ku ta tá sa it: a ma gyar or szá gi lá to ga -
tók csík som lyói bú csús rész vé te lé nek mo ti vá ci ó it ke res te. Fi gyel me
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el sõ sor ban a je len ség tu risz ti kai as pek tu sa i ra te re lõ dött, il let ve arra ke res te
a választ, mi lyen arány ban és kap cso lat ban van egy más sal az eg zo ti kum ke re -
sé se, va la mint a nem ze ti és val lá si iden ti tás ki élé se Csík som lyón. A szer zõ kö -
vet kez te té se i ben el mond ja, hogy a fen ti ek ben meg je lölt há rom fé le mo ti vá -
ció nem ki zá ró la gos ka te gó ri ák a bú csún, az in ter júk alap ján ki de rül, hogy
több nyi re együtt, egy mást ki egé szít ve van je len mind há rom. So kak nál a val lá -
si ér zü let egy faj ta öku me niz mus sal is pá ro sul, mely el sõ sor ban a más fe le ke -
ze tû nem zet tár sak felé nyit (re for má tu sok, uni tá ri u sok pl.), te hát egy út tal na -
ci o na li zá ló dik is ez a ka te gó ria. A szer zõ meg ál la pít ja, hogy ez a faj ta val lá -
si-nem ze ti össze kap cso ló dás nem új je len ség Csík som lyón, lé te zett
ko ráb ban a szé ke lyek ön rep re zen tá ci ós gya kor la tá ban is (a Csík som lyói Má -
ria-kul tusz a leg jobb pél da erre, Szûz Má ria, mint köz be njá ró szent és a nem -
zet-kö zös ség vé del me zõ je). Vö rös dol go za ta a nem ze ti dis kur zu sok Be ne -
dict An der son-i „el kép zelt kö zös ség” jel le gén túl az ér zel mi as pek tus ra he lye -
zi a hang súlyt. Kü lö nö sen adek vát nak tû nik e meg kö ze lí tés ak kor, ami kor
egy tö me ges val lá sos-emo tív attitûddel párosul.

Tu riz mus és ha gyo mány té ma kör ben há rom ta nul mányt sze ret nék is mer -
tet ni zá rás ként. Er dély az úti köny vek tük ré ben cím mel Se bes tyén Ad ri enn az er -
dé lyi tu riz mus iránt ér dek lõ dõk nek írt úti köny ve ket te kin ti át, arra ke res ve
a vá laszt, mi lyen vál to zó tar tal ma kat, je len té se ket, ér té ke ket kí ván nak köz ve -
tí te ni ol va só ik felé. Te o re ti zál va né mi képp az úti köny vek, ka ta ló gu sok vi lá -
gát, meg ál la pít ja, hogy azok ban egy faj ta „ima gi nált, fik ci o nált va ló ság” je le -
nik meg, mint egy elõ re ve tít ve mind azo kat az „új vi lá go kat”, „fik ci ó kat”, me -
lyek még el uta zás elõtt el kép zel he tõ vé te szik mind azo kat a he lye ket, aho vá
az uta zó vá gyik. Vizs gá la ta eze ket a fik tív „Er dély-ké pe ket” kö vet te nyo mon
az el múlt év ti ze dek könyv- és ka ta ló gus anya gát elem ez ve. Összeg zé sé ben
meg ál la pít ja, hogy a ’40-es évek úti könyv-iro dal ma a kép zelt ol va só ban az Er -
dély hez mint meg szen telt, nem ze ti föld höz való ra gasz ko dást kí ván ja erõ sí te -
ni (jel leg ze te sen nem ze ti és népi épí té szet, vi se let, nyelv, ha gyo má nyok fel -
mu ta tá sán ke resz tül). A szo ci a liz mus ide jén író dott úti köny vek nem ze ti uta -
lá sai na gyon rej tet tek, a gyak ran „evi den ci a ként meg je le nõ ki je len té sek
ér tel mez he tet len né lesz nek olyan eset ben, ha az em pi ri kus ol va só nem ren -
del ke zik mind azok kal a tör té nel mi és kul tu rá lis is me re tek kel, me lye ket a szö -
veg min ta ol va só já ról fel té te lez”. Ezt kö ve tõ en, a rend szer vál tás után je len tõs
tar tal mi, üze net bé li vál to zá so kon es nek át e köny vek és ka ta ló gu sok. A szö -
veg sze mé lyes je len lé tet fel té te lez, az uta zás ra való fel szó lí tás te hát kö te le zõ
ere jû vé vá lik, fon tos a szö veg, s azon ke resz tül a nem ze ti közösség
élményének átélése Erdélyben.
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 Ká nya Kin ga dol go za ta egy lé pés sel to vább te kint, és a már meg va ló sult
uta zá sok, tú rák cél ja it és kul tu rá lis tar tal ma it elem zi. Konk rét eset ként Pa raj -
dot elem zi. Nem vé let len a vá lasz tás, hi szen a falu ked velt cél pont já vá vált
mind a ha zai, mind a ma gyar or szá gi tu ris ták nak az el múlt év ti zed ben. Ká nya
in ter jú i ban pa raj di szál lás adók és ma gyar or szá gi ven dé gek kap cso la tát, at ti -
tûd je it vizs gál ta. A ma gyar or szá gi lá to ga tók Er dély-ké pe i bõl ki emel ke dik
egy nosz tal gi zá ló, au ten ti ci tást ke re sõ el kép ze lés, mely sze rint Er dély ben ta -
lál ha tó meg az „iga zi ma gyar ság, és (pa ra dox mó don) az iga zi Ma gyar or szág”. 
A mai Ma gyar or szág gon do san meg konst ru ált „el len vi lá ga” fe dez he tõ fel
ezek ben a nar ra tí vák ban és el kép ze lé sek ben – ál lít ja a szer zõ. A „tér-idõ-kom -
mu ni ká ció” mo dell alap ján elemz ve e nar ra tí vá kat meg ál la pít ja, hogy az
 Erdélybe lá to ga tók e spe ci á lis hely szí ne ken a he lyi idõt meg él ve, a he lyi ma -
gya rok kal kö zös nyel ven kom mu ni kál va, ta pasz ta la ta i kat kü lön le ges él mény -
ként je le ní tik meg el be szé lé se ik ben. A tu ris ták egy ré sze va ló ban az au ten ti ci -
tás nyo má ba ered ve lá to gat el Er dély be és töl ti ott tu ris ta ide jét. Ugyan ak kor
van egy olyan tu ris ta-ka te gó ria, amely nem el sõ sor ban nem ze ti iden ti tása
meg erõ sí té se vé gett ke re si fel e hely szí ne ket, ha nem tu risz ti kai, ter mé sze ti
lát vá nyos sá ga ik mi att. Az él mé nyek nem ze ti as pek tu sá tól el vo nat koz ta ni
azon ban tel jes egé szé ben e csoport sem tud.

Szi ge ti Éva Ko rond ról írt ta nul má nya a nép mû vészt és tu riz mus vi szo -
nyát vizs gál ja. Ko rond falu kéz mû ves sé gé nek gon dos tör té ne ti át te kin té sét
kö ve tõ en a nép mû vé szet és ha gyo mány sze rep vál to zá sa it elem zi. Le szö ge zi,
hogy a tu riz mus nak két irá nyú ha tá sa fi gyel he tõ meg Ko ron don: „egy részt
hoz zá já rul a he lyi tár sa dal mi tu dat ki ala kí tá sá hoz (fenn tar tá sá hoz, meg õr zé -
sé hez), más fe lõl vissza fo gó, gát ló ere je és ha tá sa van a ha gyo má nyos ér té kek
meg õr zé sé ben, azok fenn tar tá sá ban”. Más szó val, két ség te len, hogy a meg nö -
ve ke dett tu riz mus és vá sár ló erõ ösz tön zõ leg hat a he lyi kéz mû ve sek re, ám
azok al kal maz kod va a piac el vá rá sa i hoz, íz lés vi lá gá hoz, haj lan dó ak a ha gyo -
má nyos for ma vi lág fel adá sá ra, il let ve je len tõs áta la kí tá sá ra. Hosszabb tá von
ez a kéz mû ves giccs el sza po ro dá sá val, a ha gyo mány kom mer ci a li zá ló dá sá val
jár – ál la pít ja mg a szer zõ. A tu ris ták (el sõ sor ban a ma gyar or szá gi lá to ga tók ról 
van szó) gyak ran kész „Er dély ké pek kel” a fe jük ben ér kez nek Ko rond ra,
olyan el vá rás min tá kat adva, me lyek hez a he lyi kis ipa ro sok, ke res ke dõk akar -
va-aka rat lan al kal maz kod nak. Ko rond kéz mû ves sé gé nek tör té ne ti át te kin té -
se is tük rö zi, hogy az min den kor iga zo dott az ak tu á lis el vá rá sok hoz, a kü lön -
fé le nép mû vé sze ti di va tok hoz. Az iga zán nagy vál to zást az a nagy mér té kû fo -
gyasz tói ér dek lõ dés hoz ta meg, mely a rend szer vál tás kör nyé kén, il let ve azt
kö ve tõ en je lent meg a fa lu ban, ek kor ra „hí gult” fel iga zán az au ten ti kus,
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he lyi ha gyo mány, s pró bált meg fe lel ni a lá to ga tók ál tal konst ru ált „Er dély-ké -
pek nek”, il let ve az abból fakadó vásárlói igényeknek. 

A meg hí vott ven dé gek kö zül a ko lozs vá ri Lõ rincz Kin ga dol go za ta a szak -
rá lis-nem ze ti ka te gó ri á ba so rol ha tó, mely egy sa já tos val lá si-tár sa dal mi je len -
sé get dol goz fel eset ta nul mány for má já ban.  Elem zé se a szõ ke fal vi Má ria-je -
le nés tör té ne tét és ér tel me zé sét adja a je le nés meg ta pasz ta ló já val, egy szõ ke -
fal vi öz vegy ci gány asszony al ké szí tett in ter jú alap ján, va la mint elem zi
a fa lu ban élõk vé le mény-áram la ta it, be széd mód ját. A szer zõ meg ál la pít ja,
hogy e je le né sek fõ tár sa dal mi funk ci ó ja a vál toz tat ni aka rás, a bé ké re, meg bé -
ké lés re való ösz tön zés, mely kü lö nös je len tõ ség gel bír hat egy ve gyes et ni ku -
mú fa lu ban. Az elem zés szerint tár sa dal mi-gaz da sá gi krí zis hely zet ben, mint
azt az ál ta la be mu ta tott pél da is alá tá maszt ja, meg nõ het a kö zös ség, de leg -
alább is egyes tag ja i nak transz cen dens irán ti fogékonysága.

Az ugyan csak ko lozs vá ri Vaj da And rás dol go za ta A pa rasz ti élet tör té net,
mint az iden ti tás (újra)ter me lé sé nek egyik esz kö ze cím mel egy sá rom be ré ki népi te -
het ség élet tör té ne tét, il let ve an nak konst ru á lá si fo lya ma ta it elem zi. Mint azt
záró kö vet kez te té se i ben el mond ja, nap ja ink ban a ha gyo má nyos vi lág ké pek
és kol lek tív tu dá sok meg ren dü lé sé vel a pa rasz ti tár sa dal mak ban, a népi kul tú -
rá ban is igény tá madt az iden ti tás új ra de fi ni á lá sá ra. Erre pél da az ál ta la elem -
zett élet tör té net is. 

Illyés Sán dor dol go za ta ha sonló té mát dol goz fel Az élet tör té ne tek ben meg je le -
nõ et ni ci tás egy ve gyes há zas ság ese té ben cím mel. Mint ahogy az a cím bõl is ki de rül,
elem zé sé nek köz pon ti ka te gó ri á ja az et ni kai iden ti tás és an nak vál to zá sai egy
há zas ság tör té ne té ben, el té rõ ge ne rá ci ók és tér be li el moz du lá sok függ vé nyé -
ben. Kö vet kez te té se i ben el mond ja a szer zõ, hogy a D. csa lád nál asszi mi lá ci ós
fo lya mat fi gyel he tõ meg a több sé gi nem zet irá nyá ba, me lyet vál to za tos nyel vi,
kul tu rá lis, et ni kai azo no su lá sok és nyelv hasz ná la ti hely ze tek tar kí ta nak.

A di ák kon fe ren cia ta ní tás-, ta nu lás mód szer ta ni sa já tos sá ga volt, hogy
a te ma ti kus blok kok a szak ma egy-egy ki emel ke dõ tu dó sá nak kor re fe rá tu má -
val és vi ta in dí tó sza va i val tel je sed tek ki. A Szék–Bu da pest: tra dí ci ók és vál to zá sok
címû blok kot Ke szeg Vil mos (BBTE MNAT) kor re fe rá tu ma és egy Fe jõs
Zol tán (Nép raj zi Mú ze um, Bu da pest) mo de rál ta vita zár ta. A Csík som lyó: ka -
to li kus bú csú, nem ze ti za rán dok lat és tu risz ti kai lát vá nyos ság pa nelt Pusz tai Ber ta -
lan (SZTE ET) kor re fe rá tu ma, il let ve Szar ka Lász ló (MTA KKI) vi ta in dí tó
gon do la tai tet ték ke rek eb bé. Az Er dé lyi tu riz mus és nem ze ti ha gyo má nyok blokk
kor re fe ren se Illyés Zol tán (MTA KVAT) volt, majd a zá ró vi tát, mely ben be -
kap cso ló dott Zen tai Vi o let ta (a pé csi Kul tu rá lis Ant ro po ló gia Spe ci a li zá ció
egyik ala pí tó ja) és Kür ti Lász ló (Mis kol ci Egye tem, Po li to ló gia Tan szék) is,
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Bodó Ju li an na (Re gi o ná lis és Ant ro po ló gi ai Ku ta tá sok Köz pont ja, Csík sze re -
da) mo de rál ta. A fel so rolt szak mai te kin té lyek nem „ha gyo má nyos” tan árok -
ként, ha nem a di á kok kal együtt be szél ge tõ-gon dol ko dó sze rep ben vet tek
részt a mû hely vi tán, ami ha tá ro zot tan sze ren csés pró bál ko zás nak bi zo nyult,
a di á kok és a szé les közönség okulására szolgált.

Él mény szám ba ment vé gig kö vet ni a fen tebb is mer te tett elõ a dá so kat
a pé csi mû hely kon fe ren ci án, me lyek kel re mél he tõ leg ha ma ro san írott for -
má ban is ta lál koz hat az ér dek lõ dõ szak ma.
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KAR SAI LÁSZ LÓ
A Yad Vas hem Ar chi ves Ma gyar or szá gi Ku ta tó cso port ja

A Yad Vas hem Ar chi ves Ma gyar or szá gi
Ku ta tó cso port ja

A je ru zsá le mi Yad Vas hem In té ze tet  és Le vél tá rat (hi va ta los an gol
  neve: Yad Vas hem – The Ho lo ca ust Martyrs’ and He ro es ’  Remem brance 

Aut ho rity – A Ho lo ka uszt Már tír ja i nak és Hõ se i nek Hi va ta los Em lék he lye)
1953-ban a Knesszet, az iz ra e li par la ment dön té se nyo mán ala pít ot ták.
A „Yad Vas hem” Ézsa i ás 56:5-re utal: „Adok né kik a há zam ban és fa la i mon
be lül oly ne vet…”. Meg ala pí tá sa óta a Yad Vas hem (YV) cél ja a zsi dó ho lo ka -
uszt ese mé nye i nek le he tõ leg rész le te sebb do ku men tá lá sa, il let ve ki e mel ten 
a má so dik vi lág há bo rú ide jén meg gyil kolt, ha lál ra éhez te tett, dol goz ta tott
zsi dók ne ve i nek meg örö kí té se. Kö rül be lül 20 nyel ven már több mint 2 mil -
lió úgy ne ve zett „Pa ges of Tes ti mony”-t tölt öt tek ki az el huny tak ro ko nai,
hoz zá tar to zói, is me rõ sei. Ezek az „adat la pok” tu laj don kép pen kér dõ ívek,
me lye ken sze re pel(het) az ál do zat ne vén kí vül szü le té si he lye, ide je, ha lá lá -
nak idõ pont ja, kö rül mé nyei, hely szí ne stb. A je ru zsá le mi Herzl-hegy ol da lá -
ban egy re na gyobb te rü le ten a fo lya ma to san meg úju ló, vál to zó YV-ban ma
egy ha tal mas, több épü let bõl álló mú ze um, könyv tár, ok ta tá si és ku ta tó köz -
pont (In ter na ti o nal Scho ol for Ho lo ca ust Stu di es, va la mint In ter na ti o nal Ins ti tut
For Ho lo ca ust Re se arch), va la mint a le vél tár ta lál ha tó. A YV kü lön rész le ge
a „Righ te o us Among the Na ti ons” ügy osz tály, en nek szak ér tõi bí rál ják el,
hogy ki ér de mes a „Vi lág Iga za” ki tün te tés re. Ed dig már több mint 16.000
em bert, köz tük fél ezer ma gyart tün tet tek ki azért, mert a ho lo ka uszt ide jén
éle tü ket, eg zisz ten ci á ju kat koc káz tat va, ön zet le nül se gí tet tek zsi dók nak túl -
él ni a vi lág há bo rút.

A Yad Vas hem Ar chi ves (YVA) a vi lág leg na gyobb ho lo ka uszt-tár gyú
 levéltára. Több mint 58 mil lió ol dal nyi ira tot õriz nek eb ben a le vél tár ban,
ezek kö zül 55 mil lió ol dalt még nem pub li kál tak. Az ira tok, do ku men tu mok
je len tõs ré sze mik ro fil men van. A YVA az el múlt kö zel egy év ti zed ben több
mil lió ol dal nyi le vél tá ri do ku men tu mot vé te tett mik ro film re Por tu gá li á tól



Orosz or szá gig, és Svéd or szág tól Gö rög or szá gig. Elsõ pil lan tás ra ta lán fur csá -
nak tûn het, hogy olyan or szá gok ban is ku tat nak a YVA szá má ra, ahol a ná cik
és cin ko sa ik nem is ül döz ték a zsi dó kat. De ha job ban meg gon dol juk, a vi lág -
há bo rú ide jén sem le ges or szá gok be ván dor lá si po li ti ká já nak vál to zá sai, vagy
az egyes kor má nyok gaz da sá gi kol la bo rá lá sa a náci Né met or szág gal szin tén
kap cso lat ban volt a ho lo ka uszt tal. Egyet len le vél tár ba nem en ge dik be a YVA
ku ta tó it (pon to sab ban: õket sem): a Va ti ká né ba.

E so rok író ját még 1991-ben Shmu el Kra kows ki úr, a YVA ak ko ri igaz ga -
tó ja egy íz ben iro dá já ban fo gad ta és óva to san afe lõl ér dek lõ dött, hogy mi lyen
le he tõ sé ge ket lát ok egy na gyobb sza bá sú ma gyar or szá gi le vél tá ri ku ta tó mun -
ka meg szer ve zé sé re. E ko rai kap cso lat fel vé tel ered mé nye csu pán End re Lász -
ló, Baky Lász ló és Ja ross An dor nép bí ró sá gi anya gá nak fény má so lá sa és Iz ra el -
be jut ta tá sa volt.1

1994-ben a YVA új igaz ga tó ja, dr. Ya a cov Lo zo wick úr már konk rét ter -
vek kel, ki dol go zott kon cep ci ó val ke re sett meg. Rö vid bu da pes ti lá to ga tá sá ra
késõ õsszel ke rült sor, ami kor vég le ge sen meg ál la pod tunk né hány alap elv -
ben: a le vél tá ri ku ta tá so kat ve ze té sem mel tör té né szek vég zik, és a ku ta tó -
mun ka ki ter jed az 1938–1950 kö zött ke let ke zett min den olyan do ku men -
tum ra, amely ben a zsi dó szó elõ for dul, il let ve a ma gyar or szá gi zsi dó kér dés -
sel kap cso lat ba hoz ha tó. Két év vel ké sõbb ja vas la tunk ra Lo zo wick úr
el fo gad ta, hogy azo kat a do ku men tu mo kat is fel tár juk és mik ro film re ve -
gyük, ame lyek a má so dik vi lág há bo rú alat ti ma gyar or szá gi ci gány kér dés sel
kap cso la to sak. Fel ada tun kat Lo zo wick úr vi lá go san kör vo na laz ta: a do ku -
men tu mok ról rö vid, szá mí tó gé pes cím le írást ké szí tünk, majd az ira to kat
mik ro film re vesszük. A mik ro fil mez te tés meg könnyí té sé re a YVA vá sá rolt
szá munk ra egy ak ko ri ban mo dern nek szá mí tó mik ro film-fel ve võt. Ez zel
a gép pel azó ta is öröm dol goz ni, kar ban tar tá sa, szerv íz elé se nem ter he li meg
a YVA szám lá ját, pe dig Szé kes fe hér vár tól Bu da pes tig sok egy há zi és vi lá gi le -
vél tár ban mû kö dött már, sok szor 6-8 órá kat is na pon ta.

A ho lo ka uszt tal kap cso la tos ma gyar or szá gi le vél tá ri ku ta tá so kat még az
1950-es évek vé gén Be nos chofs ky Ilo na, a Ma gyar Zsi dó Mú ze um és Le vél -
tár ve ze tõ je, va la mint Kar sai Elek kezd te el. Irá nyí tá suk alatt a fõ vá ro si és vi dé -
ki le vél tá rak ban le vél tá ro sok és saj nos nem min den eset ben a leg újabb kor -
hoz ér tõk ku tat tak. A Ma gyar Or szá gos Le vél tár ban „I. so ro zat” név alatt nyil -
ván tar tott csak nem 200 mik ro fil men (35 mm, egy te ker csen át la go san
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600-700 fel vé tel lel) zöm mel 1944-ben ke let ke zett do ku men tu mok ta lál ha -
tók, me lyek a ma gyar ho lo ka uszt tör té ne té nek nél kü löz he tet len for rá sai.2

Ku ta tó cso por tunk hi va ta lo san 1995 ja nu ár já ban kez dett el dol goz ni.
Az egyes vi dé ki le vél tá rak ban át néz zük a vár me gyei ha tás kö rû köz igaz ga tá si
szer vek, a já rá si és vá ro si köz igaz ga tá si szer vek, a bel ügyi és pénz ügyi igaz ga -
tás, a fon to sabb köz sé gek és kör jegy zõ sé gek, ahol van, a csend õr sé gi, rend õr -
sé gi és a ka ma rai ira to kat, va la mint a me gyei nép bí ró sá gok és nép ügyész sé -
gek, a me gyei és já rá si nem ze ti iga zo ló bi zott sá gok irat anya gát. Ta pasz ta la ta -
ink sze rint nem csak az al is pá ni vagy pol gár mes te ri irat anyag ban, ha nem
oly kor ki sebb já rá sok, szol ga bí ró sá gok, fõ szol ga bí ró sá gok ira tai kö zött is sok
ér té kes, ed dig nem pub li kált do ku men tum van. Ter mé sze te sen ku ta tunk
a Ma gyar Or szá gos Le vél tár ban, Bu da pest Fõ vá ros Le vél tá rá ban, a Ma gyar
Zsi dó Mú ze um Le vél tá rá ban is. A BM Irat tá rá ban – je len le gi ne vén a Tör té -
ne ti Hi va tal ban – azért vol tunk kény te le nek ab ba hagy ni a ku ta tá so kat, mert
ki de rült, hogy ez a „hi va tal” nem le vél tár, in nen Je ru zsá lem be sem mi kép pen
sem le het mik ro fil me ken iratokat kijuttatni.

A YVA Ma gyar or szá gi Mun ka cso port já nak „meg ala pí tói” kö zül raj tam
kí vül már csak he lyet te sem, dr. Mol nár Ju dit egye te mi do cens (Sze ge di Tu do -
mány egye tem Ál lam- és Jog tu do má nyi Kar Po li to ló gi ai Tan szék) és dr. Maj -
sai Ta más – õ je len leg a Wes ley Já nos Lel kész kép zõ Fõ is ko la ta ná ra – dol go zik
a YVA szá má ra. Gás pár Fe renc, Bu da pest Fõ vá ros Le vél tá ra volt igaz ga tó he -
lyet te se, mi u tán több száz olyan nép bí ró sá gi pert je lölt ki mik ro fil me zés re,
ame lyek ben mun ka szol gá la to sok kal ke gyet len ke dõ tisz tek, ke ret le gé nyek
ügyét tár gyal ták, más, fon tos mun ká i ra hi vat koz va (Ed mund Ve e sen ma y er
volt ma gyar or szá gi né met telj ha tal mú meg bí zott tény ke dé sé nek tör té ne tét
írja meg) ki lé pett a ku ta tó cso port ból. A. Saj ti Eni kõ egye te mi ta nár, Ger gely
Anna történész-muzeológus, Berkes Tímea és Zilahi Tibor fiatal történészek 
mûködtek még közre hosszabb-rövidebb ideig a kutatócsoport munkájában.

Ber kes Tí mea dol goz ta föl a veszp ré mi és a Ko má rom-Esz ter gom me -
gyei le vél tá rak irat anya gát, va la mint a gyõ ri le vél tá rét. Õ kö zel 900 irat cso mó -
ból je lölt ki mik ro fil me zés re több ezer ol dalt. Ber kes is részt vett Bu da pest
Fõ vá ros Le vél tá rá ban a mint egy 22.000 nép bí ró sá gi per anyag fel tá rá sá ban,
mely nek során több mint 6.000 pert vettünk mikrofilmre. 
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2 E ku ta tó mun ka ered mé nye volt a Vád irat a ná ciz mus el len. Do ku men tu mok a ma gyar or szá gi zsi -
dó ül dö zés tör té ne té hez c. do ku men tum-so ro zat I-III. kö te te. Az I. kö tet Be nos chofs ky Ilo na
és Kar sai Elek szer kesz té sé ben 1958-ban, a II. 1960-ban, a III. Kar sai Elek szer kesz té sé ben 
1967-ben je lent meg, mind há rom kö tet a MIOK ki adá sá ban.



Ger gely Anna és Zi la hi Ti bor a Fej ér Me gyei Le vél tár ban kö zel 450 irat -
cso mót né zett át. Zi la hi Ti bor ko moly ku ta tó mun kát vég zett a Ma gyar Or szá -
gos Le vél tár ban, ahol a Mi nisz ter el nök ség nem ze ti sé gi osz tá lyá nak anya gá -
ból je lölt ki mik ro fil me zés re je len tõs mennyi sé gû irat anya got. Ger gely Anna 
dok to ri dol go za tá ban a YVA szá má ra vég zett ku ta tá sok ered mé nye it is jól tud -
ta hasz no sí ta ni. Mun ká ja egyik op po nen se e so rok író ja volt.3

A zsi dó tör vé nyek vég re haj tá sá val, a zsi dók jog fosz tá sá val, el sze gé nyí té sé -
vel kap cso lat ban Csõsz Lász ló, Ká dár Gá bor, To ro nyi Zsu zsan na és Vági Zol -
tán fi a tal tör té né szek, új mun ka tár sa ink is rend kí vül gaz dag, zöm mel ed dig
nem publikált iratanyagot tártak föl. 

Csõsz Lász ló 1999 óta Szol no kon több mint 600 irat cso mót né zett át és
több ta nul mányt pub li kált.4 Je len leg a Ma gyar Or szá gos Le vél tár ban a Föld -
mû ve lés ügyi Mi nisz té ri um ira ta it – el sõ sor ban a zsi dók tól el vett-ki sa já tí tott
(„ár já sít ott”) föld bir to kok kal kap cso la tos, mint egy 270 vas kos cso mót ki te võ
anya got – ku tat ja.5

Ká dár Gá bor 1998 au gusz tu sa óta He ves és Nóg rád me gyék le vél tá ri
anya gát tár ta föl, Eger ben 800, Sal gó tar ján ban kb. 500 irat cso mót dol go zott
föl. Je len leg a sop ro ni le vél tár ban ku tat, ahol össze sen mint egy 1.200 irat cso -
mót kell át néz nie. Az Or szá gos Le vél tár ban az El ha gyott Ja vak Kor mány biz -
tos sá ga és más gaz da sá gi és pénz ügyi fon dok ban vég zett ku ta tá si ered mé nye -
it jól hasz no sí tot ta  A ma gyar zsi dó ság gaz da sá gi meg sem mi sí té se 1938–1944 c.,
2003 ja nu ár já ban már a mun ka he lyi vi tá ig el ju tott PhD-dol go za tá ban. Vági
Zol tán nal kö zö sen írt Arany vo nat c. mo nog rá fi á juk6 2003 folyamán várhatóan 
angol nyelven is megjelenik.

Vági Zol tán a Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Le vél tár ban kez dett ku tat -
ni 1997 õszén. Itt kö zel 500 irat cso mót né zett át. Az el múlt évek ben fõ ként
a Pest Me gyei Le vél tár ban kö zel 2000 irat cso mót né zett már át. Je len leg End -
re Lász ló volt Pest me gyei al is pán, majd a zsi dók de por tá lá sá ért fe le lõs egyik
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3 Ger gely Anna: A szé kes fe hér vá ri és Fej ér me gyei zsi dó ság tra gé di á ja (1938–1944). Bu da pest, Vin -
ce K., 2003. 292 p.

4 Csõsz Lász ló: „Ke resz tény pol gá ri ér de kek sé rel me nél kül…” Get tó sít ás Szol no kon
1944-ben. In: Szá za dok, 134. évf. (2000) 3. sz. 633–679. p.; An ti sze mi ta tör vé nyek ár nyé -
ká ban. A jász be ré nyi zsi dó ság a két vi lág há bo rú kö zött. In: Jász sá gi Év könyv 8. évf. (2000)
27–46. p.

5 Csõsz Lász ló: Õr ség vál tás? Az 1944-es de por tá lá sok köz vet len gaz da sá gi-tár sa dal mi ha tá -
sai. In: Kar sai Lász ló – Mol nár Ju dit szerk.: Küz de lem az igaz sá gért. Ta nul má nyok Ran dolph
L. Bra ham 80. szü le tés nap já ra. Bu da pest, MA ZSI HISZ K., 2002, 75–98. p. [A to váb bi ak -
ban: Bra ham 80.]

6 Ká dár Gá bor – Vági Zol tán: Arany vo nat. Fe je ze tek a zsi dó va gyon tör té ne té bõl. Bu da pest, Osi ris 
K., 2001.



1944-es BM ál lam tit kár élet raj zi mo no grá fi á ján dol go zik, me lyet vár ha tó an
még az idén PhD-dol go zat for má já ban mun ka he lyi vi tá ra bo csát. Vági Zol -
tán mond hat ni „ma gán szor ga lom ból” az ausch wit zi kény szer mun ka- és ha -
lál tá bor szak ér tõ jé vé ké pez te ki ma gát. Több ta nul mány utat tett Os wi e cim -
be, ku ta tá so kat vég zett az ot ta ni Tá bo ri Mú ze um ban is.7 

Itt sze ret ném meg je gyez ni, hogy a ku ta tó cso por ton be lül ter mé sze tes
mó don ki ala kult egy faj ta szak mai „köz élet”. Rö vi debb-hosszabb ta nul má -
nya in kat, köny ve in ket még kéz ira tos for má ban egy más nak meg mu tat juk,
oly kor igen ke mény for má ban meg is mond juk, le is ír juk kri ti kus meg jegy zé -
se in ket, ész re vé te le in ket. Volt egy olyan kö rül be lül 25 ol da las ta nul má nyom, 
amely rõl a Ká dár-Vá gi szer zõ pá ros rész le te sen do ku men tált, 28 ol dal nyi kri ti -
kus meg jegy zést ve tett pa pír ra. És volt olyan 80 ol da las tanulmányuk,
amelyet publikálásra alkalmatlannak minõsítettem, s azóta sem jelent meg.

To ro nyi Zsu zsan na a Ma gyar Zsi dó Mú ze um és Le vél tár le vél tá ro sa
az MZSML-ben és a Tol na Me gyei Le vél tár ban dol go zik. Az MZSML-ben
a De por tál ta kat Gon do zó Or szá gos Bi zott ság (DE GOB) úgy ne ve zett se gé lye -
zé si kar ton jai (97.000 túl élõt se gé lyez tek 1945–1946 fo lya mán), a volt Köz pon -
ti Zsi dó Ta nács ira ta i nak egy ré sze ku ta tá sa ink nyo mán ke rült elõ. A de por tá lást 
és a kon cent rá ci ós tá bo ro kat túl él tek kö zül 1945–1946-ban csak nem 4.000 em -
ber rel ké szí tet tek hosszabb-rö vi debb in ter jú kat. Az MZSML-ben fel tárt irat -
anyag ra tá masz kod va a ku ta tó cso port tag jai már több ta nul mányt ír tak.8

Mol nár Ju dit ku ta tott és ku tat az Or szá gos Le vél tár ban, a Bács-Kis kun,
a BAZ, Ba ra nya és a Csong rád Me gyei Le vél tár ban, va la mint a Bu da pest Fõ -
vá ro si Le vél tár ban és az MZSML-ben is. Több ta nul mányt pub li kált a Köz -
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7 Vági Zol tán: End re Lász ló. Faj vé de lem és bü rok ra ti kus an ti sze mi tiz mus a köz igaz ga tá si
gya kor lat ban 1919–1944. In: Bra ham, R. L. szerk.: Ta nul má nyok a ho lo ka uszt ról. II. k. Bu da -
pest, Ba las si K., 2002. 81–153. p.; Ká dár Gá bor – Vági Zol tán: Mû vé szet és nép ir tás. A Mû -
kincs-kor mány biz tos ság mû kö dé se és a ma gyar zsi dó mû tár gyak el rab lá sa, kül föld re hur -
co lá sa, 1944–1945. In: Bra ham 80. 317–356. p.

8 Kar sai Lász ló: Tör té né szek, gyil ko sok, ál do za tok – könyv is mer te tés és ta nul mány D. J.
Gold ha gen: Hit ler’s Wil ling Exe cu ti o ners (Or di na ry Ger mans and the Ho lo ca ust,
Knopf, New York, 1996. 619 p.) c. mû vé rõl. Be szé lõ, 1997. jú ni us, 34–59. p.; A Köz pon ti
Zsi dó Ta nács és a mun ka szol gá la tos hír ho zók. In: Fro ji mo vics Kin ga, Mol nár Ju dit
szerk.: Get tó ma gyar or szág 1944. A Köz pon ti Zsi dó Ta nács ira tai. MA KOR-Ma gyar Zsi dó
Le vél tá ri Fü ze tek, 2002/5. sz. 42–49. p.; Ká dár Gá bor – Vági Zol tán: Zsi dók és nem zsi dók.
Szo li da ri tás és em ber men tés a vész kor szak ban Ho lo ca ust Fü ze tek 1998/10. sz. 9–109. p.; Ká -
dár Gá bor – Vági Zol tán: Ma gya rok Ausch witz ban. Ho lo ca ust Fü ze tek 1999/12. sz. 92–124.
p.; Ká dár Gá bor – Vági Zol tán: Rend vé del mi szer vek és zsi dók Ma gyar or szá gon
1944–1945. His tó ria, 1998/8. sz. 18–21.



pon ti Zsi dó Ta nács ról, a csend õr ség 1944-es sze re pé rõl.9 Egye dül a Ba ra nya
Me gyei Le vél tár ban – e so rok író já val kö zö sen vég zett ku ta tó mun ka so rán –
több mint 2.200 irat cso mót tárt föl, és 2003 ta va szá ig 283 mik ro film re (35
mm) kb. 170.000 oldalnyi iratanyagot vétettünk fel.

E so rok író ja ku ta tott a BAZ Me gyei és a Ba ra nya Me gyei Le vél tár ban, va -
la mint a Bu da pest Fõ vá ro si Le vél tár ban és az MZSML-ben is. Az Or szá gos
Le vél tár ban a Kül ügy mi nisz té ri um irat anya gát tá rom föl. Ez utób bi ku ta tó -
mun ka ered mé nye it Ho lo ka uszt c. mo no grá fi ám ban tud tam fel hasz nál ni.10 

Még hat me gye (Bé kés, Haj dú-Bi har, So mogy, Sza bolcs-Szat már, Vas és
Zala) le vél tá rá ban nem vé gez tünk ku ta tá so kat, Maj sai Ta más nak pe dig még
hét egy ház ke rü le ti/püs pö ki levéltárat kell átnéznie.

A YVA ma gyar or szá gi mun ka cso port ja tag ja i nak je len tõs sze re pük volt
ab ban, hogy az 1999-ben Schmidt Má ria, Stark Ta más, Ihász Ist ván és Schwe -
it zer Jó zsef köz re mû kö dé sé vel el ké szült ausch wit zi új ma gyar ál lan dó ki ál lí -
tás for ga tó köny vé nek meg va ló sí tá sá ról az il le té ke sek vé gül le tet tek. Az el -
múlt évek ben a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um mun ka tár sai há rom újabb for ga -
tó köny vet ké szí tet tek, ám ezek egyi két sem tar tot tuk meg va ló sít ha tó nak.
Bí rá la ta ink ha tá sá ra az il le té ke sek ma már haj la nak arra, hogy a Ho lo ka uszt
Do ku men tá ci ós Köz pont és Em lék gyûj te mény Köz ala pít ványt (HDKEK)
bíz zák meg az új ausch wit zi ma gyar ki ál lí tás meg szer ve zé sé vel. Amennyi ben 
ez a fel ké rés a köz ala pít vány hoz meg ér ke zik, ak kor min den bi zonnyal Vági
Zol tán kap ja meg a fel ada tot, hogy az új ki ál lí tás for ga tó köny vé nek
elkészítésében közremûködjön. Jelenleg intenzíven dolgozunk a Páva utcai
elsõ magyar állandó holokauszt emlékkiállítás történész szakanyagán.

A ku ta tó cso port tag jai in ten zív mun ka kap cso lat ban áll nak nem csak
a Yad Vas hem In ter na ti o nal Cen ter for Ho lo ca ust Stu di es-zal, ha nem a Uni ted Sta tes
Ho lo ca ust Me mo ri al Mu se um-mal is (Was hing ton). Több ta nul mány utat tet -
tünk, il let ve ösz tön dí ja kat kap tunk a YV In ter na ti o nal Ins ti tu te for Ho lo ca ust Re se -
arch-tól és az USHMM-tól, va la mint a City Uni ver sity of New York Ro sent hal
Cen ter for Ho lo ca ust Stu di es ke re tén be lül mû kö dõ J. and O. Win ter Fo und tól
is. 2004-ben a ma gyar ho lo ka uszt 60. év for du ló já ra Ran dolph L. Bra ham pro -
fesszor Bu da pes ten és Was hing ton ban egy-egy nem zet kö zi kon fe ren ci át
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9 Ju dit Mol nár: The Fo un da ti on and Ac ti vi ti es of the Hun ga ri an Je wish Co un cil, March
20-July 7, 1944. In: Yad Vas hem Stu di es, Vol. XXX. 93–123. p.; Mol nár Ju dit: „Ha za fi as tisz te -
let tel” Zsi dók és nem zsi dók Pé csett a ho lo ka uszt ide jén. In: Bra ham, R. L. szerk.: Ta nul má -
nyok a ho lo ka uszt ról. II. k.  Bu da pest, Ba las si K., 2002. 257–272. p.; „Va jon meg tel nek-e föl -
jegy zé se im mel e könyv lap jai?” Ko moly Ottó nap ló ja (1944). In: Bra ham 80. 473–490. p.

10 Bu da pest, Pan no ni ca K., 2001. 424. p.



szer vez. A ku ta tó cso port tag jai már meg kap ták a fel ké rést e kon fe ren ci á kon
való rész vé tel re, és el is küld tük ter ve zett elõ a dá sa ink cí mét és rö vid tar tal mi
le írá sát.11

A kö vet ke zõ évek ben sze ret nénk be fe jez ni a ma gyar or szá gi le vél tá ri ku -
ta tó mun kát. Foly tat ni kí ván juk a Vád irat…-so ro za tot, de ter mé sze te sen nem
csak az 1944–1945-ös évek ho lo ka uszt-tör té ne té vel kap cso la tos leg fon to -
sabb do ku men tu mo kat pub li kál juk majd, ha nem az idõ ha tárt 1938-nál von -
juk meg. Ez zel pár hu za mo san egye te mi jegy ze tet és több köny vet is ter ve -
zünk írni és ki ad ni. Ku ta tó- és pub li ká ci ós munkánkat az OTKA 2003-tól
négy éven keresztül bõkezûen támogatja.
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11 Ká dár Gá bor: A ma gyar zsi dók gaz da sá gi meg sem mi sí té se; Csõsz Lász ló: Föld re form –
zsi dók szám lá já ra. Az 1942:XV. tc. vég re haj tá sa; Vági Zol tán: A Höss-ak ció. Ama gyar zsi -
dók meg sem mi sí té se Ausch witz-Bir ke na u ban 1944-ben; Mol nár Ju dit: Csend õrök a nép -
bí ró ság elõtt; Kar sai Lász ló: A ma gyar ho lo ka uszt sa já tos sá gai – nem zet kö zi össze ha son lí -
tás ban.
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Egy kö zép-eu ró pai vá ros me ta mor fó zi sai

Egy kö zép-eu ró pai vá ros
me ta mor fó zi sai
Nor man Da vi es – Ro ger Mo or ho u se: Mik ro kos mos.
Port ret mi as ta œrod ko wo e u ropjs ki e go: Vra tis la via – Bres lau –
Wroc³aw. Wy daw nict wo Znak – Zak³ad Na ro do wy im.
Os so liñs kich – Fun dac ja. Kra ków, 2002. 599 o.

Az an gol szer zõ pá ros, Nor man Da vi es és Da vid Mo or ho u se leg újabb
 köny ve egy szer re je lent meg an go lul, né me tül és len gye lül, és

a fél re ér té sek el ke rü lé se vé gett két kü lön cí met ka pott: Mic ro kos mos. Port ra it
of a Cent ral Eu ro pen City, va la mint Die Blu me Eu ro pas. Azért volt erre szük ség, 
mert a vá ros sok szí nû tör té nel me mel lé a név vál to zás is járt, s a mai len gyel
ol va só ne he zen fo gad ta vol na el a Bres lau ne vet, és for dít va, a né met tör té -
net írás ha di lá bon áll a Wroc³aw el ne ve zés sel (ezt ne künk ma gya rok nak, azt
hi szem, nem kell kü lö nös kép pen ma gya ráz ni…). A szer zõ pá ros a prob lé ma 
fe lol dá sa kép pen igaz sá gos (és te gyük hoz zá: jó zan) mód szer hez fo lya mo -
dott – az egyes fe je ze tek ben az ép pen adott kor szak ban hasz ná la tos el ne ve -
zés hez fo lya mo dott, te hát Wrot zi la, Wrets law, Press law, Bress lau, Bres lau és
Wroc³aw tör té ne te bon ta ko zik ki a kö zel 600 ol da las kö tet lap ja i ról (a mun ka
leg vé gén a füg ge lék ben szá mos tér kép, régi úti ka la u zok ból való rész let ta lál -
ha tó, va la mint a ha tár men ti tér sé gek ku ta tá sá nak el en ged he tet len esz kö ze:
len gyel–né met és né met–len gyel te le pü lés jegy zék). De még sem csak és ki -
zá ró lag a vá ros szo ro san ér tel me zett tör té ne tét öle li fel a könyv: a szer zõk
azt a célt tûz ték ki ma guk elé, hogy – mi vel sze rin tük a szûk ér te lem ben vett
hely tör té net nek nin csen ér tel me – a vá ros ezer éves éle tét Szi lé zia tar to -
mány po li ti kai, gaz da sá gi, tár sa dal mi és val lá si vi szo nya in ke resz tül mu tat -
ják be. Da vi es-nek és Mo or ho u se-nak azt is si ke rült ki kü szö böl ni, hogy
részt ve gye nek a „kié a vá ros” vagy „ki volt itt elõbb” címû, tér sé günk ben



igen jól is mert ver seny ben, és a „né met Bres lau” vagy a „len gyel Wroc³aw” nap ja -
ik ban egy re el hal vá nyu ló vi tá já ban egyik ol dal mel lett sem te szik le a vok su -
kat. Ehe lyett Kor vin Má tyás tól a har minc éves há bo rú ban har co ló svéd had ve -
zé ren, Len nart Tor tens so non és Iván Ko nyev szov jet mar sal lon át meg mu tat ták
mind azt, ami nem il leszt he tõ be az év szá za dos len gyel–né met ri va li zá lás ba.

Kü lön fi gyel met ér de mel, hogy Nor man Da vi es azon ke vés nyu ga ti tör -
té nész közé tar to zik, aki nem csak ír Kö zép-Eu ró pa tör té ne té rõl, ha nem is me -
ri is azt. (Er rõl az ál lí tás ról meg gyõ zõd he tünk a nem ré gi ben az Osi ris Ki adó -
nál meg je lent mo nu men tá lis Eu ró pájá ban). A kon ti nens nyu ga ti és ke le ti fe -
lét egyen ran gú fél ként ke ze li Da vi es, an nak el le né re, hogy a kö zép-eu ró pai
hely tör té net rend sze rint nem ze ti szem szög bõl vi szo nyul tör té nel mé hez,
más fe lõl ez a faj ta hely tör té net pro vin ci á lis men ta li tást tük röz. Ez a hely is me -
ret se gí tet te õt, hogy a kö vet ke zõ mun ká já nak sze rep lõ jé vé te gye a vá rost, hi -
szen az 1970-es évek ben úti könyv vel a ke zé ben maga fe dez het te fel a vá rost
és la kó it, és újra és újra meg ta pasz tal hat ta an nak tra gi kus tör té ne tét, s en nek
meg fe le lõ en me ta mor fó zi sa it. A mér ték adó len gyel na pi lap nak, a Rzecz pos po -
li tának adott in ter jú já ban Da vi es hang sú lyoz ta, hogy ugyan olyan in do kolt
lett vol na meg ír ni Lviv/Lvov/Lwów/Lem berg/Ily vó tör té ne tét. A vég sõ lö -
kést szá má ra az adta meg, hogy Bres la u ban-Wroc³aw ban kon cent rá ló dott
mind az, ami mind a mai na pig Eu ró pa jel leg ze tes ré gi ó já vá avat ja tér sé gün -
ket: a nem ze tek és kul tú rák sok szí nû ke ve ré ke; fon tos sze rep ju tott a ke let
felé tö rek võ né me tek nek, a so ká ig ve lük és egy más sal is ri va li zá ló len gye lek -
nek, cse hek nek, vé ge ze tül a gaz da sá gi és kul tu rá lis élet ben ki emel ke dõ sze re -
pet ját szott zsi dók nak. Itt, a Né met Csá szár ság ha tár vi dé kén vég be ment nem -
zet épí té si fo lya ma tok kü lön fi gyel met ér de mel nek, csak úgy, mint a 20. szá -
zad két to ta li tá ri us rend sze ré nek, a ná ciz mus nak és a kom mu niz mus nak
a ha tás me cha niz mu sai. Töb bek kö zött emi att is in do kolt le het a kö tet címe –
Mik ro koz mosz, aho vá több vi lág is be szû rõ dött, de ön ma gá ban egy ön ál ló va ló -
sá got al ko tott és kü lön éle tet élt. 

A vá ros Ki jev és Brüsszel, va la mint Upp sa la és Ta ren to kö zött fél úton,
kon ti nen tá lis kli ma ti kus vi szo nyok kö zött fek szik. A vi dék a kõ kor szak tól
kezd ve la kott volt, a kel ták a Kr. e. 4. szá za di in vá zi ó juk kal a szom szé dos Bo -
hé mi á tól el fog lal ták a te rü le tet. De nem csak a kel ták „ven dé ges ked tek” Szi lé -
zi á ban – utá nuk nem sok kal olyan lá to ga tók je len tek meg, mint a szkí ták,
a szar ma ták, de fel erõ sö dött a ger má nok be szi vár gá sa is. Krisz tus szü le té se tá -
ján azon ban az Odera kö zép sõ és alsó fo lyá sá nál gó tok, nar ko má nok és bur -
gun dok te le ped tek le. A Kr. u. 1. szá zad ban a van dá lok, há rom év szá zad dal ké -
sõbb a hu nok hajt ot ták ural muk alá a te rü le tet. A szlá vok, az ed di gi ku ta tá sok
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ada tai sze rint leg alább is, az 5. és 6. szá zad for du ló ján je len tek meg az Odera
me den cé jé ben, fo ko za to san hó dít va meg azt, és a 8. szá za dig 7–8 olyan szláv
törzs rõl tu dunk, ame lyek ne vét – la tin vagy szláv for má ban – meg õriz ték
a for rá sok. A Nagy mor va Fe je de lem ség örö ké be lépõ Cseh or szág laza po li ti -
kai füg gõ ség be von ta Szi lé zi át, ami a né met be fo lyás erõ sö dé sé vel és a ke resz -
tény ség el ter je dé sé vel járt együtt, és bi zo nyos, hogy 990 elõtt a vá ros a cseh
államhoz tartozott.

A dön tõ for du lat 1000 ta va szán kö vet ke zett be, ami kor a vá ros az an na -
les-ek lap ja i ra is be ke rült. III. Ottó né met-ró mai csá szár és Me rész Bo lesz láv
len gyel ki rály gni ez nói ta lál ko zá suk al kal má ból meg ál la pod tak, hogy püs pök -
sé get lé te sí te nek Vra tis la viában (Szi lé zia egész 1821-ig a gni ez nói ér sek ség alá
tar to zott). A 11. szá zad so rán a tar to mány len gyel–cseh el len sé ges ke dés tár -
gya ma radt, Prá ga azon nal ki hasz nál ta észa ki szom széd ja gyen ge sé ge it, és el -
fog lal ta a te rü le tet. A fe u dá lis szét tag olt sá got a még ak kor dön tõ en szláv nyel -
vû tar to mány sem ke rül te el, és 1138–1335 kö zött az ún. Pi ast-le szár ma zot -
tak gya ko rol ták a te rü le ten a ha tal mat. Len gyel or szág új ra egye sí té sét
kö ve tõ en Lo ki e tek Ulász ló di lem ma elõtt állt, hogy vissza tér jen-e a Né met-
és Cseh or szág gal foly ta tott ri va li zá lás ra, vagy for dít sa te kin te tét ke let felé,
azaz a ke resz te sek ál la ma és a Lit ván Nagy fe je de lem ség irá nyá ba. A len gyel ki -
rály az utób bit vá lasz tot ta, és en nek fo lyo má nya ként vá lik a né met be fo lyás
egy re erõ tel jes eb bé Sziléziában.

A né met te le pe sek be köl tö zé se – fõ leg Ba jor or szág ból, Tü rin gi á ból,
Szász or szág ból –, akik ma guk kal hoz ták jog be ren dez ke dé sü ket és szo ká sa i -
kat, a ta tár já rást kö ve tõ en gyor sult fel, s en nek kö vet kez té ben a szláv la kos ság
fo ko za to san né met ese dett el. Pa ra dox mó don a szi lé zi ai her ce gek le te le pí té si
po li ti ká ja a tar to mány meg erõ sö dé sét szol gál ta és an nak re mé nyé ben tör tént, 
hogy a he lyi ural ko dók vissza sze rez he tik a krak kói trónt, nem vet ték fi gye -
lem be a Né met Bi ro da lom hoz való csat la ko zást. 1327-ben a tar to mány át -
ment Lu xem bur gi Já nos cseh ki rály ke zé re, azaz de fac to el sza kad tak a Len gyel -
or szág gal össze kö tõ po li ti kai szá lak, de a gaz da sá gi és az egy há zi kap cso la tok
még erõ sek ma rad tak hosszú év ti ze de kig.

Az, hogy Szi lé zia Cseh or szág gal kö töt te össze sor sát, azt is je len tette,
hogy 200 évig a Lu xem bur gi-, majd Ja gel ló-di nasz ti á ból ke rül tek ki ural ko -
dói, de po li ti kai és kul tu rá lis ér te lem ben egy na gyobb egy ség, a Né met-ró -
mai Bi ro da lom ré sze volt. Így Szi lé zia sem tud ta ki ke rül ni a hu szi ta há bo rúk
ha tá sa it, Wrets la wot azon ban, amely a ka to li ku sok és ki rály hû erõk köz pont ja 
volt, el ke rül te a pusz tí tás. A hu szi tiz mus hoz kap cso ló dik Szi lé zia és Ma gyar -
or szág kö zös alak ja – Ka piszt rá ni Szent Já nos  fe ren ces szer ze tes vá ros be li

138 KÖNYV IS MER TE TÉ SEK



te vé keny sé ge 1453-ban, aki az evi lá gi hi ú sá go kat bé lye gez te meg pré di ká ci ó i -
ban, de egy ben hoz zá já rult a zsi dó el le nes ér zel mek el sza ba du lá sá hoz. A má -
sik meg em lí tést ér dem lõ sze mély Thur zó Já nos, aki ko moly hu ma nis ta ta nul -
má nyok után a vá ros püs pö ke lett, és a ko ra be li ál la po to kat jel lem zi, hogy
„Epis co pus Vra tis la ven sis, Po lo nus”-ként sze re pel az ál ta la alá írt iratokon.

Szi lé zia nem is mer te el a volt hu szi ta, Po gyeb rád György cseh ki rály ural -
mát, és ek kor, a pápa biz ta tá sá ra, Kor vin Má tyás ha da i val el fog lal ta a volt apó -
sa or szá gát, így ke rült ma gyar (és im má ron meg ko ro ná zott cseh) ki rály ként
Wrets law ba, amely ak ko ri ban – Prá ga után – a ki rály ság má so dik leg na gyobb
vá ro sa volt. Az in nen szár ma zó pol gár lány, Krebs Má ria adott éle tet Má tyás
egyet len (és tör vény te len) gyer me ké nek, Kor vin Já nos nak. Má tyás ha lá la
után a cseh és a ma gyar tró non a Ja gel ló-di nasz tia sar jai kö vet kez tek, Ulász ló
és La jos. Mo háccsal azon ban a Ja gel lók nagy ra törõ ter vei du gá ba dõl tek, és
meg je len tek Kö zép-Eu ró pa szín pa dán a Habs bur gok, és Szi lé zia sor sa ez zel
a di nasz ti á val kap cso ló dott össze több mint 200 évre.

A har minc éves há bo rú alatt a dön tõ en pro tes táns Szi lé zia a ka to li kus
Habs bur gok kal el len té tes ol da lon har colt, és Press law had se re ge a fe hér-he -
gyi csa tá ban a cseh ren dek csa pa tai so rá ban vo nult fel. A kez de ti ne héz sé gek
el le né re si ke rült a tar to mány nak el ke rül nie Bécs ha rag ját, de a harc vo nal ba
ke rült – hol az egyik, hol a má sik fél ost ro mol ta a vá rost, ezút tal mint már a há -
bo rú sem le ges részt ve võ jét. A veszt fá li ai bé két kö ve tõ en Szi lé zia vissza tért
a há bo rút meg elõ zõ ál la pot hoz: a Habs bur gok ural ma alatt ma radt to vább ra
is és nem ve szí tet te el a bi ro dal mon be lül a val lás sza bad ság hoz való jo gát, de
meg je len tek a te rü le tén az el len re for má ció szol gá la tá ban álló szer ze tes ren -
dek. Eb ben az idõ ben a tar to mány a bi ro da lom egyik ütõ e ré vé vált, de azt is le -
het mon da ni, hogy már nem volt Bécs irá nyí tá sa alatt, hi szen val lá si-kul tu rá -
lis ér te lem ben kö ze lebb állt az észak-né met tar to má nyok hoz vagy Né met al -
föld höz, mint a fõ vá ros hoz vagy a ka to li kus sá vált(oztatott) Prágához.

 A nö vek võ Po rosz or szág, a Habs bur gok el len lá ba sa azon ban ki ve tet te
há ló ját a szom szé dos te rü le tek re. A Prag ma ti ca Sanc tio el uta sí tá sá val II. Fri -
gyes po rosz ki rály meg kezd te a har cát Má ria Te ré zia el len – ki tört az oszt rák
örö kö sö dé si há bo rú. 1741-ben a po rosz csa pa tok be vo nul tak a vá ros ba és 480 
év vi szony la gos füg get len ség után a tar to mány egy cent ra li zált ál lam ke re te in 
be lül ta lál ta ma gát. De a Habs bur gok nem nyu god tak bele a gaz dag és a fon -
tos ke res ke del mi uta kat fel ügye lõ Szi lé zia el vesz té sé be: 1744-ben ki tört a má -
so dik, 1756-ban a har ma dik (hét éves ként is is mert) há bo rú. A po rosz el le nes
ko a lí ció, amely hez csat la ko zott Auszt ri án kí vül Fran cia or szág, Orosz or szág,
Svéd or szág és Szász or szág, nem tud ta meg ver ni az egy re in kább ki me rü lõ
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Fri gyest, s az orosz cár nõ, Er zsé bet ha lá la, mi ne ku tán szét esett a ko a lí ció,
men tet te meg õt a ve re ség tõl. Az 1763. évi hu ber tus bur gi béke a sta tus quo
an te-t ál lí tot ta vissza és ez zel nem zet kö zi leg is el is mer ték Szi lé zia Po rosz or -
szág hoz való tartozását. 

A na pó le o ni há bo rúk óha tat lan sze rep lõ jé vé vált Szi lé zia és Bress lau
nem csak a fran ci ák el len ví vott fel sza ba dí tó há bo rú böl csõ je lett, ha nem itt
szü le tett meg a leg je len tõ sebb né met ha di ki tün te tés, a Vas ke reszt, va la mint
a né met nem ze ti szí nek (fe ke te-vö rös-arany sár ga), ame lyet elõ ször Lud wig
von Lüt zow Fre i korps-ja hasz nált. Az 1866-os oszt rák–né met há bo rú ban itt ál -
lo má so zott a po ro szok leg erõ sebb had osz tá lya, ami meg aka dá lyoz ta Fe renc
Jó zse fet fõ ha di cél ját – Szi lé zia el fog la lá sát. A po li ti kai vál to zá sok kal pár hu za -
mo san meg vál to zott a vá ros et ni kai és val lá si össze té te le: az evan gé li ku sok
a la kos ság nak több mint a fe lét, a ka to li ku sok mint egy négy ti ze dét, a zsi dók
1%-át tet ték ki, kö szön he tõ en a cseh és a len gyel te rü le tek rõl el szár ma zot tak -
nak. 1871-b en a Né met Csá szár ság ki ki ál tá sa kor Bres lau pro tes táns jel le gét
fel vál tot ta a koz mo po li ta és többvallású jelleg.

Kul tu rá lis te rü le ten a 19. szá zad ban lét re jött mind azon in téz mény,
amely el en ged he tet len egy mo dern vá ros élet ké pes sé gé hez – a szá zad elsõ fe -
lé ben nyílt meg a bo ta ni kus kert, az ope ra és a mû vé sze ti ga lé ria, itt nyi tot ta
meg ka pu it Né met or szág elsõ fi zi o ló gi ai in té ze te. A he lyi egye te men ta ní tott 
ak ko ri ban, töb bek kö zött, a ké mi kus Ro bert Wil helm Bun sen, és itt ta nult a fi zi -
kus Gus taw Ro bert Kirch hof. Az is meg jegy zen dõ, hogy bres la ui volt a né met
mun kás moz ga lom elsõ ve ze tõ je, Fer di nand Las sa le, az ál ta la ala pí tott ADAV
(Össz né met Mun kás szö vet ség) a mai SDP elõd jé nek te kint he tõ.

A na ci o na liz mus meg je le né se a 19. szá zad má so dik fe lé ben rossz jö võt jó -
solt, hi szen a tar to mány Po rosz or szág, Orosz or szág és Auszt ria ha tár vi dé kén
fe küdt és ki ta pint ha tó ak vol tak a vá ros volt ura i nak – az oszt rá kok, a len gye -
lek és a cse hek – nyo mai. A nem ze ti ér zés ép pen azt a sok szí nû sé get von ta két -
ség be és he lyez te zá ró jel be. Az új kor szak, a már csá szá ri Né met or szág új tö -
rek vé se it fe jez te ki a Kul tur kampf, s mi vel a tar to mány la ko sa i nak több sé ge
ka to li kus volt, Szi lé zia igen csak meg szen ved te azt. Vissza ütött Bis marck kan -
cel lár ak ci ó ja, ame lyet a szár ba szök ke nõ szo ci ál de mok rá cia el len in dí tott
meg, ugyan is az ül dö zés el le né re (vagy ép pen ami att) a mun kás moz ga lom
még fe gyel me zet tebb és szer ve zet tebb lett. Szi lé zi á ban pél dá ul az SDP
1871-ben a sza va za tok 0,6 %-át, míg 1890-ben 11,7 %-át sze rez te meg, és egy -
út tal Bres lau a szo ci ál de mok rá cia egyik né met fel leg vá ra lett.

A mun kás ság je len tõ sé gé nek nö ve ke dé se nem vé let len: a 19. szá zad má -
so dik fe lé ben ha tal mas tõ ke in jek ci ót ka pott a tar to mány és fej lõ dé se
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nagy mér ték ben hoz zá já rult a né met gaz da ság si ke re i hez, pl. a szén ki ter me lé -
se és az acél gyár tás te rü le tén (a szi lé zi ai ipar ha té kony sá gá nak emel ke dé sét jel -
zi, hogy 1852 és 1913 kö zött a szén ki ter me lés 34-s ze re sé re nö ve ke dett). A vá -
ros egy ben Ke let-Né met or szág bank köz pont já nak szá mí tott. Bres lau je len tõ -
sé gé nek nö ve ke dé se más te rü le ten is meg fi gyel he tõ: tu do má nyos, kul tu rá lis
szem pont ból egy szo lid, vi dé ki köz pont ból a 19. és 20. szá zad for du ló já ra
nem zet kö zi hír név re tett szert. Hogy mi lyen sze mé lyek fém jel zik ezt a kor -
sza kot, elég fel üt ni egy jobb en cik lo pé di át a „Bres lau” jel szó nál, és a kö vet ke -
zõ ne ve ket ol vas hat juk (akik va la mi lyen mó don köt he tõk a vá ros hoz): a pszi -
chi á ter Alo is Alz he i mer, a fi zi kus Max Born, a bak te ri o ló gus Ro bert Koch. De a
No bel-dí ja sok lis tá ja még im po ná lóbb: The o dor Momm sen (iro da lom – ó kor -
tör té net), Phi lip von Le nard (fi zi ka), Paul Ehr lich (or vos tu do mány), Ger hardt
Ha upt mann (iro da lom). Ér de kes ség ként meg je gyez he tõ, hogy a vá ros hoz köt -
he tõ a jól is mert di ák dal, a Ga u de a mus igi tur ze né je, ame lyet 1880-ban szer -
zett Jo han nes Brahms dísz dok tor rá avatása alkalmából.

Fel ve tõ dik a kér dés: vol tak-e kö vet kez mé nyei an nak, hogy Bres lau a né -
met és a szláv vi lág ha tá rán fe küdt? A szer zõ pá ros sze rint kü lön le ges hely ze te 
mi att a vá ros ki vé te le sen ér zé keny volt a nem ze ti sé gi kér dés re, de né met
több sé ge mi att e te kin tet ben meg en ged het te ma gá nak az ar ro gan ci át. Más
szó val: ex pan zí vabb volt né met sé ge, mint mond juk Ber li né, Mün che né vagy 
Ham bur gé, és ke vés sé vi szo nyult po zi tí van a he lyi len gye lek hez, cse hek hez
vagy a nem asszi mi lált zsi dók hoz. A ki sebb sé gi gyö ke rek kel bíró sze mé lyek
élet pá lyái gyak ran ke resz tez ték egy mást úgy, hogy pár év ti zed del ké sõbb a ha -
tár (vagy a po li ti ka) má sik ol da lán ta lál koz tak. Pél dá nak okán Edu ard Berns te -
in, a „re vi zi o niz mus aty ja” az elsõ vi lág há bo rú elõtt, majd alat ta Ke let-Bres -
lau la kos sá gát kép vi sel te a Re ichs tag ban. Más kar ri ert fu tott be Rosa Lu xem -
burg, aki 1898-ban ér ke zett Fel sõ-Szi lé zi á ba, ahol a len gyel mun kás ság kö zött 
foly ta tott agi tá ci ót a szo ci ál de mok ra ta párt meg bí zá sá ból. A fel osz tá sok alat ti
len gyel po li ti ka egyik ve zér alak ja, Woj ci ech Kor fanty Bres la u ban kezd te el ta nul -
má nya it, Kat to witz (a mai Ka to wi ce) kör ze té bõl 1903-ban par la men ti man dá -
tu mot szer zett, majd a há rom szi lé zi ai len gyel fel ke lés (1918–1920) ve ze tõ je
lett, ame lyek so rán a tar to mány Len gyel or szág hoz való csat la ko zá sát kí ván -
ták el ér ni. A füg get len len gyel ál lam ban mi nisz ter el nök-he lyet tes ként és a ke -
resz tény de mok ra ta moz ga lom ve zé ra lak ja ként im má ron a len gyel tör té net -
írás tart ja szá mon. E há rom sze mély po li ti kai élet raj za ki csi ben Szi lé zia 20.
szá za di tör té ne té re is jel lem zõ.

Az elsõ vi lág há bo rú meg vál toz tat ta a hely ze tet – a bres la u i ak vol tak az
elsõk kö zött, akik meg lát ták az el len sé get ha zá juk kö ze lé ben, de ta núi
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le het tek egy ben an nak is, ho gyan szo rít ják ki az orosz had se re get 1600 km-re
ke let re, és mér nek két ség te len ve re sé get az el len fél re. De 1918-ban Né met -
or szág ezen ré sze érez te meg leg fá jób ban a ve re ség sú lyát – a meg szü le tõ Len -
gyel or szág po li ti kai és fi zi kai va ló ság gá lett, Bres lau ha tá rá tól mint egy 50
km-re. A vá ros ra ma gá ra nem fájt a len gye lek foga, de Fel sõ-Szi lé zi át meg sze -
rez he tõ nek és meg szer zen dõ nek tart ot ták. (1921-ben ket té oszt ot ták Fel -
sõ-Szi lé zi át – a te rü let 61%-a Né met or szá gé ma radt, de az ipa ri be ren de zé -
sek és a szén bá nyák 80%-a len gyel fenn ha tó ság alá ke rült, olyan fon tos vá ro -
sok kal, mint Ka to wi ce [Kat to witz] vagy Chor zów [Kö nigs hüt te].) A má sik
kö ze li szom széd vár, Prá ga az el oszt rá ko so dott vá ros ból a né me tek kel el len sé -
ges Cseh szlo vá kia fõ vá ro sá vá vál to zott. Az elsõ vi lág égést kö ve tõ zûr za va ros
idõk Bres la u ban sem múl tak el nyom ta la nul, ut cai har cok, sztráj kok, nö vek -
võ mun ka nél kü li ség és az ez zel járó lét bi zony ta lan ság, az inf lá ció gyor su lá sa
jel le mez te a we i ma ri köz tár sa ság elsõ éve it. Csak a Stre se mann ve zet te kor -
mány tud ta nor ma li zál ni a hely ze tet, ez azon ban nem tar tott so ká ig.
Az 1929-ben kez dõ dött vi lág vál ság „be gyû rû zött” a vá ros ba is, a szél sõ sé ges
pár tok pe dig egy re na gyobb be fo lyás ra tet tek szert: az 1932-es vá lasz tá so kon
pl. az NSDAP Bres la u ban a sza va za tok 43,5%-át kap ta meg, ez zel Né met or -
szág ban a har ma dik leg na gyobb tá mo gat ott sá got sze rez te itt meg Hit ler.
A szoc de mek egyik fel leg vá ra – fõ képp a gaz da sá gi vi lág vál ság mi att – a ló túl -
só ol da lán ta lál ta ma gát, a bres la u i ak a prob lé má ik ra di ká lis meg ol dá sa mel -
lett tet ték le vok su kat. En nek is kö szön he tõ en az 1938-as Sport fest al kal má -
ból Bres lau el nyer te az „Adolf Hitler leghûségesebb városa” címet.

A Har ma dik Bi ro da lom sö tét kor sza ka nem tud ta el nyom ni a rend szer
el len lá za dók hang ját. Az egyik ilyen sze mély a bres la ui evan gé li kus lel kész,
Di et rich Bo en hof fer volt, aki a re zsim mel nem együtt mû kö dõ „Hit val ló Egy -
ház” (Be ken nen de Kir che) lel ki pász to ra ként emel te fel a sza vát, és 1945 áp ri -
li sá ban a flos sen bur gi kon cent rá ci ós tá bor ban vé gez ték ki. Ugyan csak a ná cik 
ál do za tá vá vált Edith Ste in, aki ta lán leg job ban jel ké pe zi a vá ros ko ra be li val lá -
si sok szí nû sé gét. Bres la ui or to dox zsi dó csa lád ban szü le tett, itt járt a fi lo zó fi -
ai fa kul tás ra, majd az elsõ vi lág há bo rút kö ve tõ en az egye te men kez dett ta ní ta -
ni. Át tért a ró mai ka to li kus val lás ra és 1942-ben Ausch witz ban halt meg,
1998-ban pe dig a ka to li kus egy ház szent té avat ta mint Eu ró pa tár své dõ szent -
jét. Bres lau ha tár men ti fek vé se más szem pont ból is fon tos nak bi zo nyult,
ugyan is 1918-ban itt ala kult meg az Os te u ro pa-Ins ti tut, amely a bresz ti bé ké -
ben meg szer zett ke le ti te rü le tek mi nél jobb ki hasz ná lá sát volt hi va tott elõ se -
gí te ni. Né met or szág ve re sé ge mi att egy idõ re el ve szí tet te je len tõ sé gét, de
a né met po li ti ka egy re in kább igé nyel te az in for má ci ó kat, és a kö nigs ber gi
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(ma: Ka li nying rád) és a dan zi gi (ma: Gdañsk) test vér in téz mé nye i vel egye -
tem ben a for ron gó ke let-eu ró pai tér ség rõl gyûj tött ada to kat. Maga az in té zet
öt rész leg re osz lott: töb bek kö zött kö zép-eu ró pai jogi, tör té nel mi és gaz da sá -
gi te rü le ten folyt a ku ta tás és az elem zés. Az 1930-as esz ten dõk ben egy re in -
kább Hit ler ex pan zi ós tö rek vé se i nek szol gá la tá ba állt, de így is a maga ne mé -
ben az ún. „are al stu di es” út tö rõ in téz mé nyé vé nõt te ki ma gát és a né met Ost -
fors chung alap ja it rak ta le.

A bres la ui zsi dók szá má ra a náci kor szak tör vény ke zé se és an ti sze mi tiz -
mu sa azt is je len tet te, hogy a vil mo si idõ szak asszi mi lá ci ós po li ti ká ja rö vid éle -
tû nek bi zo nyult. Bár az 1930-as évek vé gé re a 30 ez ret szám lá ló iz ra e li ta kö -
zös ség fele már nem tar tot ta a val lá sát, az idõ köz ben élet be lép tetett disz kri -
mi ná ci ós in téz ke dé sek min den kit érin tet tek. A Kris tály éj sza ka drá má ja
min den két ke dõt meg gyõz he tett a ná cik ter ve i rõl, és en nek meg fe le lõ en fel -
gyor sult a zsi dók ki ván dor lá sa a vá ros ból, de már ezt meg elõ zõ en is a kö zös -
ség mint egy két har ma da az emig rá ci ót vá lasz tot ta. Ugyan ilyen ül döz te tés -
ben ré sze sül tek a he lyi len gye lek, hi szen õk – mint szlá vok – az Un ter -
mensch ka te gó ri á ba so rol tat tak, a ha ta lom be zá rat ta is ko lá i kat, be til tot ta az
anya nyel vû saj tó ju kat, majd 1939-ben min den len gyel nem ze ti sé gû di á kot ki -
dob tak a bres la ui egye tem rõl. Az er rõl szó ló ha tá ro za tot a ba rokk pom pá jú Li -
pót-te rem ben ol vas ták fel: „Mé lyen meg va gyunk gyõ zõd ve ar ról, hogy en -
nek a né met egye tem nek a kü szö bét soha nem fog ja len gyel láb át lép ni.” E so -
rok szer zõi nem tud hat ták, mek ko rát té ved tek.

A II. vi lág há bo rú ki tö ré se köz vet le nül érin tet te Bres la ut, mert a hadi
meg moz du lá sok elsõ front já ra ke rült, de amint tá vo lo dott Nagy-Né met or -
szág ha tá ra (a nyu ga ti len gyel te rü le tek egy ré szé nek be ke be le zé sé vel és a Fõ -
kor mány zó ság meg ala kí tá sá val), ér te lem sze rû en meg szûnt front vá ros len ni, 
és egé szen a há bo rú utol só sza ka szá ig Bres la ut el ke rül ték a har cok. A há bo rú
alatt vál to zott a met ro po lisz et ni kai ar cu la ta, Len gyel or szág ból, a Bal ti kum -
ból és Uk raj ná ból tíz ezer szám ra ér kez tek kény szer mun ká sok. De még
rosszabb sors ban ré sze sed tek a zsi dók, aki ket 1941 jú li u sá tól 1943 jú ni u sá ig
ki lenc hul lám ban de por tál tak. A vá ros ban mind össze sen 160 zsi dó élte meg
a háború végét.

1944 vé gé re már lát szó dott Né met or szág ve re sé ge, és 1945-ben, elõ ször
1813 óta, a vá ros a front vo na lon ta lál ta ma gát. A né met had ve ze tés – bár erre
sem mi kü lö nö sebb oka nem volt – Bres la ut „Fes tung” (azaz ost rom erõd) rang -
já ra emel te, ame lyet a Hit ler ju gend, a nyug dí jas nép fel ke lõk és a ve te rán Waf -
fen SS-osz ta gok vé del mez tek. 1945 ja nu ár já ban meg kez dõ dött a ci vi lek eva -
ku á ci ó ja, de még áp ri lis vé gén, Hit ler ön gyil kos sá ga kor a szov je tek nem
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tud ták be ven ni a vá rost. Má jus 6-án ír ták alá a ka pi tu lá ci ót, ek ko rra fi zi ka i lag
Bres lau nagy ré sze, de min den kép pen an nak né met és zsi dó éle te meg szûnt
lé tez ni.

A ka pi tu lá ci ót kö ve tõ en a le rom bolt Bres lau fe lett az el le nõr zést a Vö rös
Had se reg és az NKVD vet te át, pon to sab ban to vább rom bol ták azt, egész vá -
ros ré sze ket gyújt va fel. De le ját szód tak Ma gyar or szá gon szin tén meg tör tént
je le ne tek is: „má leny kij ro bot ra” hur co lás, gyá rak le sze re lé se és el szál lí tá sa
a Szov jet uni ó ba, a szov jet ka to nák ci vi lek kel szem be ni erõ sza kos ko dá sa.
Nem sok kal a há bo rú be fe je zé se után még min dig kér dé ses volt a vá ros ho va -
tar to zá sa. A vég sõ dön tést a pots da mi nagy ha tal mi kon fe ren ci á nak kel lett
meg hoz nia, ahol fel ve tõ dött Len gyel or szág nyu ga ti ha tá ra i nak „ki sebb ki iga -
zí tá sa”, va la mit a cseh szlo vák, len gyel és a ma gyar ál lam te rü le té rõl a né met
nem ze ti sé gû sze mé lyek kol lek tív ki te le pí té se. Bres lau bir tok lá sá ról a gyõz tes 
nagy ha tal mak kép vi se lõi az utol só pil la nat ban dönt öt tek, a szov je tek hat ha -
tós tá mo ga tá sá val és Chur chill tá vol lé té ben (aki el le nez te Len gyel or szág na -
gyobb te rü le ti gya ra po dá sát, de pont a kon fe ren cia alatt ve szí tet te el a mi nisz -
ter el nö ki szé ket). Ezu tán a len gyel ad mi niszt rá ció meg nö ve ke dett ön bi za -
lom mal és jog ha tó ság gal te vé keny ked he tett az ún. „Vissza tért Te rü le te ken”
(azaz a Né met Bi ro da lom ke le ti fe lén, Szi lé zi á ban, Po me rá ni á ban, rész ben
Ke let-Po rosz or szág ban), így Bres la u ban is. Ám azt is meg kell je gyez ni, hogy
a len gyel po li ti kai kö zeg ben ko mo lyabb szán dék kal nem ve tõ dött fel Bres lau
meg szer zé se – Dan zi got (Gdañs kot) akar ták, de nem Bres la ut vagy Stettint
(Szczecint).

1945 és 1947 kö zött a vá ros et ni kai össze té te le gyö ke re sen meg vál to zott:
el tûnt a né met Bres lau és meg szü le tett a len gyel Wroc³aw. 1945 de cem be ré -
ben még 33 ezer len gyel és öt ször annyi né met volt itt be je lent ve, 1947 már ci -
u sá ra azon ban 196 ezer len gyel és csak 17 ezer né met la kott a te le pü lé sen.
A né met nem ze ti sé gû ek ki te le pí té sét csak a leg rosszabb szí nek ben le het le ír -
ni és jel le mez ni – annyit vi het tek ma guk kal, amennyit el bír tak, majd le zárt
mar ha va go nok ban utaz tak Né met or szág va la me lyik meg szállt zó ná já ba.
Ami kor a vá rost el hagy ták a né met ki ûz öt tek, nyo muk ban meg je len tek a len -
gyel re pat ri ál tak, a „ha za te le pü lõk”. Ám az õ sor suk sem volt könnyebb azo ké -
nál, akik nek a he lyét el fog lal ni vol tak hi va tot tak. Õk az ún. „Kre sy” (Vé gek)
te rü le té rõl ér kez tek, ame lyet a sztá li ni Szov jet unió ke bel ezett be és ala kí tott
át a Lit ván, az Uk rán és a Be lo rusz Szov jet Szo ci a lis ta Köz tár sa ság ré szé vé.
A Lit ván Nagy fe je de lem ség volt fõ vá ro sá ból, Vil ná ból a len gye le ket Gdañsk -
ba vagy Tor uñ ba (Thorn) szál lít ot ták, a lem ber gi e ket (lvo vi a kat) Szi lé zi á ba te -
le pí tet ték át, el sõ sor ban Wroc³awba. A Né met or szág tól el csa tolt te rü le te ket
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a len gye lek több sé ge af fé le kom pen zá ci ó nak tar tot ta Len gyel or szág ke le ti te -
rü le te i nek el vesz té se mi att, ám a re pat ri án sok nem csak hogy el ve szí tet ték
a Vé ge ken a ha zá ju kat, ha nem „Nyu ga ton” egy vad, is me ret len tá jé kon kel -
lett bol do gul ni uk az élet ben. Egé szen 1970-ig, ami kor az NSZK hi va ta lo san
is mer te el Len gyel or szág nyu ga ti ha tá ra it, pro vi zó ri kus, ide ig le nes ál la pot -
nak tar tot ták az ott lé tü ket, mond hat ni a „cso mag ja i kon él tek”. To vább ne he -
zí tet te a re pat ri án sok hely ze tét az, hogy a párt pro pa gan da úton-út fé len har -
sog ta: azok a te rü le tek, ame lye ket el hagy ni kény sze rül tek, so ha sem voltak
lengyelek.

 De kik is ér kez tek erre a „Vad nyu gat ra”, a tej jel-méz zel fo lyó Ká na án ba,
aho gyan azt a hi va ta los szer vek han goz tat ták? A már em lí tett Kre sy-be li re pat -
ri án sok mel lett a vá ros ba le te le ped tek föld nél kü li pa rasz tok; fi a ta lok, akik az
ipar ban pró bál tak el he lyez ked ni; akik egyál ta lán új éle tet akar tak kez de ni; po -
li ti kai disszi den sek, akik a kom mu nis ta ül döz te té sek elõl me ne kül tek.

A len gyel ha tó sá gok azon nal és mér föl des lé pé sek kel lát tak hoz zá
Wroc³aw né met jel le gé nek el tün te té sé hez – a vá ros né met múlt ját fi zi ka i lag
sem mi sí tet ték meg vagy cse rél tek fel más ra, így pl. a Fõ té ren álló Nagy Fri -
gyes-szob rot el szál lít ot ták és he lyé re 1956-ban a nagy len gyel drá ma író, Alek -
san der Fred ro lem ber gi szob ra ke rült; a Do mi ni kanp latz a ret te gett Cse ka meg -
szer ve zõ jé nek, Fe lix Dzser zsinsz kij nek a ne vét kap ta meg. Azok a né me tek,
akik len gyel ál lam pol gár sá got kí ván tak kap ni, be kel lett je gyez tet ni ük ma gu kat 
a len gyel nem ze ti sé gû ek lis tá já ra és emi att sok szor ke reszt ne ve i ken is vál toz tat -
ni kel lett: a Hel mut ból Ka zi mi erz, Hil dá ból Ha li na lett. A hi va ta los pro pa gan -
da azt kezd te hang sú lyoz ni, hogy a 2. vi lág há bo rút kö ve tõ ha tár vál to zá sok kal
Len gyel or szág „csu pán” az ál lam ala pí tás Pi ast-ha gyo má nyá hoz tért vissza, s ily
mó don az 1000 kö rü li ha tá rok egy be es tek az 1947-es ha tá rok kal.

A var sói utó pis ták szá má ra Wroc³aw ide á lis te rep nek bi zo nyult, ahol a ta -
bu la rasa min tá já ra, el le het kez de ni a tár sa dal mi és gaz da sá gi kom mu nisz ti -
kus ter vek meg va ló sí tá sát. Min den adott volt eh hez: na gyobb részt gyö ke rek
nél kü li és meg sem mi sí tett múl tú la kos ság, gya kor la ti lag föl dig rom bolt vá -
ros, ahol a szov jet és a len gyel biz ton sá gi szer vek to tá lis el le nõr zést gya ko rol -
tak. De mind ez álom nak bi zo nyult – a he lyi tár sa da lom túl sá go san ato mi zált
volt ah hoz, hogy egy kö zös szo ci a lis ta masszá ba le he tett vol na gyúr ni õket,
a gaz da sá gi fej lesz té sek pe dig messze el ma rad tak a várt tól. Így nem le het cso -
dál koz ni azon, hogy a sztá li nis ta idõ ket Wroc³aw ban a „stag ná lás kor sza ká -
nak” ne vez ték.

1956 után, az ol va dás éve i ben egy re több né met tu ris ta ér ke zett a vá ros -
ba, hogy meg lá to gas sák az el ve szett He i mat ju kat és az el vett há za i kat. De 
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so kuk nak a lá to ga tás fáj dal mas él ménnyé vál to zott – a Ver tri ebe ne-vissza té -
rõk ész re ve het ték a va la mi na gyon is me rõs össze kap cso ló dá sát va la mi nyug -
ta lan ide gen nel: a régi di csõ ség össze forrt a szo ci a lis ta igény te len ség gel. Bár
foly tak az új já épí té sek (Vá ros há za, szé kes egy ház), az ál ta lá nos be nyo más még -
is az volt, hogy „Typis che Ost po len” te rü le ten jár nak. A Len gyel Nép köz tár sa -
ság az 1960–1970-es esz ten dõk ben fo ko za to san tört ki eb bõl a szür ke ség bõl,
és po li ti kai té ren egy re in kább szá mol nia kel lett a párt ve ze tés nek a wroc³awi
ká de rek kel.

A na gyobb tár sa dal mi meg moz du lá sok, ame lyek meg ráz ták a len gyel szo -
ci a lis ta ál la mot (az 1956-os poz na ñi mun kás fel ke lés, 1968-as an ti ci o nis ta
had já rat, majd az 1970-es ten ger mel lé ki el len zé ki meg moz du lá sok) nem
hoz ták „iz ga lom ba” a vá rost. Kü lön ér de kes ség ként veti fel a szer zõ pá ros,
hogy a „Szo li da ri tás” („So li dar noœt”) szak szer ve ze ti moz ga lom nem a volt né -
met vá ros ban, Wroc³aw ban, ha nem a Bal ti-ten ger part ján fek võ, je len tõ sebb
(hi va ta los és nem hi va ta los) nem zet kö zi kap cso la tok kal ren del ke zõ, a szin -
tén volt né met Gdañsk ban szü le tett meg. De így is, 1980 és 1981 kö zött,
amed dig a „Szo li da ri tás” le gá li san mû köd he tett, a vá rost is át ha tot ta a sza bad -
ság szel le me, és a szak szer ve zet ko moly tár sa dal mi té nye zõ vé nõt te ki ma gát.
A ha di ál la pot 1981. de cem be ri be ve ze té se min den nek vé get ve tett: in ter ná lá -
sok, be bör tön zé sek kor sza ka kö szön tött be. De a Pan do ra sze len cé jé bõl ki sza -
ba dí tott szel le met nem le he tett vissza zár ni. 1985-ben Wroc³aw ban ál lít ot ták
ki a Lem berg bõl oda szál lí tott „Rac³awi cei pa no rá mát”, azt a 116 mé ter
hosszú kör fest ményt, amely a mi Feszty-kör ké pünk höz hasonlítható. A ké -
pet már a 2. vi lág há bo rú alatt el szál lít ot ták, de a kom mu nis ta ve ze tés ha lo gat -
ta res ta u rá ci ó ját és nyil vá nos ki ál lí tá sát, mi vel ide o ló gi ai szem pont ból ké nyel -
met len volt az 1794-es Koœ ci usz ko-ve zet te fel ke lés egyik leg na gyobb csa tá ját
nép sze rû sí te ni, ahol is len gyel ha dak a cári oroszokra mértek vereségét.

A rend szer vál tás sal, a po li ti kai vál to zá sok kal egye tem ben Wroc³aw is új
le he tõ sé gek hez ju tott, fel fe dez he ti, ku tat hat ja sa ját és la kói múlt ját, nem kell
szé gyen kez nie ami att, hogy több nem zet is ma gá é nak vall hat ja a vá ros ha gyo -
má nyát. Lé pés elõnyt je lent het a vá ros je len le gi fej lesz té sé hez és fej lõ dé sé -
hez, hogy kö ze lebb fek szik Ber lin hez és Prá gá hoz, mint Var só hoz, meg kez -
dõd tek a gi gan ti kus res ta u rá lá si mun kák, ame lyek ered mé nye kép pen a leg -
több tu ris ta sze mé ben leg alább olyan szép ség ben pom pá zik, mint Krak kó
vagy Prá ga. Min den adott ság adva van ah hoz, hogy Eu ró pa vi rág ja, „Die Blu -
me Eu ro pas”, aho gyan egy 17. szá za di né met köl tõ ne vez te, azaz Vra tis la -
via-Bres lau-Wroc³aw újra ki vi rá goz zék.
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A könyv nyel ve ze te, il let ve szer ke ze te a da vi e si stí lus jól be vált és fel is -
mer he tõ je gye it vi se li ma gán – ma gya rán a Mik ro kos mos egy re me kül fel épí -
tett, s elõ a dott tör té nel mi esszé. Az anek do ták nak, az egy sze rû sí té sek nek
a szö veg be való „be le ke ve ré se” fel old hat ja és könny eb bé te he ti a nar rá ci ót, va -
la mint ked vet csi nál hat a több száz ol dal át ol va sá sá ra, de nem olt ja ki az itt fel -
gyü lem lett hi bá kat, té ve dé se ket és pon tat lan sá go kat. Tény, hogy a szé les ta -
nács adói kör el le né re, a kö tet ben nem vet ték fi gye lem be a leg messzebb me -
nõ kig a len gyel tör té net írás leg újabb ered mé nye it, il let ve asszi met ri ku san
hasz nál ták ki a né met és a len gyel for rá so kat (ez utób bi ál lí tás az idõ seb bik és
ta paszt al tabb szer zõ, Da vi es szám lá já ra ró ha tó fel ne ga tí van). Egy né mely len -
gyel or szá gi re cen zens a szer zõ pá ros sze mé re veti, hogy el fo gul tan fog lal koz -
tak a vá ros má so dik vi lág há bo rút kö ve tõ tör té ne té vel, mint ha Da vi es és Mo -
or ho u se meg kér dõ je lez te vol na Wroc³aw fej lõ dé sét a Len gyel Nép köz tár sa -
ság ideje alatt.

Az el mon dot tak el le né re, fi gye lem be kell ven ni azt is, hogy az eu ró pai
könyv pi a con a kö tet egy szer re je lent meg há rom nyel ven, te hát nem csak és ki -
zá ró lag a len gyel ol va sót cé loz za meg, és az ilyen szé les ol va só kö zön ség igé -
nye it nem le het min den szem pont ból ki elé gí te ni. Min den hi bá ja el le né re ér -
de mes a kö te tet – va la me lyik nyel ven – a ke zünk be ven ni: meg is mer het jük
be lõ le egy kö zép-eu ró pai vá ros, Bor osz ló (hogy ne fe led jük el a te le pü lés ma -
gyar ne vét sem) szé les tör té nel mi igénnyel és szí ne sen meg írt tör té nel mét.
Ta lán a jó „cso ma go lás nak” is kö szön he tõ en – no meg az egyik szer zõ so kat
ígé rõ en hang zó neve mi att is – a ta va lyi nyár egyik len gyel or szá gi best sel le re
lett a Mik ro kos mos, amit ma nap ság nem sok tör té nel mi tár gyú könyv rõl le het
el mon da ni.

Lag zi Gá bor
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KÖNYV IS MER TE TÉ SEK
Az ame ri kai ma gyar ság kró ni ká ja

Az ame ri kai ma gyar ság kró ni ká ja
Vár dy Béla: Ma gya rok az Új vi lág ban. Ma gyar Nyelv és
Kul tú ra Nem zet kö zi Tár sa sá ga, Budapest, 2000. 840.

V as kos kö tet tel gaz da go dott a nyu ga ton élõ szór vánnyal fog lal ko zó
ma gyar ság tu do mány. Az Anya nyel vi Kon fe ren cia és a Ma gyar

Nyelv és Kul tú ra Nem zet kö zi Tár sa sá ga ki adá sá ban meg je lent Vár dy Béla
Ame ri ká ban élõ tör té nész pro fesszor mun ká ja, amely az észak-ame ri kai ma -
gyar ság tör té ne tét, tár sa dal mát, kul tú rá ját és éle tét mu tat ja be, gaz dag for rás -
anyag ra tá masz kod va. A té má val fog lal ko zók azért is vár ták ezt az össze fog la -
lást, mert a ko ráb bi mun kák több nyi re az ún. öreg ame ri ká sok kal (az 1880
és az 1914 kö zött ki ván dor ol tak kal) fog lal koz tak és jó val ke ve sebb fi gyel met 
kap tak pél dá ul a II. vi lág há bo rú után ér ke zet tek, az ’56-osok, a Ká dár-rend -
szer ide jén il le gá li san tá vo zot tak, vagy a ha tá ron túli ma gyar ság (fõ leg az er -
dé lyi ek) ki ván do rolt ré te géi, ame lyek a ’80-as évek ben vá laszt ot ták ha zá juk -
nak Ame ri kát.

A könyv meg je le né se azért is fon tos, mert a ten ge ren túl élõ és dol go zó
ma gyar tu do má nyos ság még nem vál lal ko zott ilyen vo lu me nû mun ká ra.
Az is lé nye ges kö rül mény, hogy a mun ka anya or szá gi ki adás ban és ma gyar
nyel ven je lent meg. Ez ta lán re ményt ad hat arra, hogy az itt ho ni és a kül föl -
dön élõ ma gyar tu do má nyos ság a jö võ ben szo ro sab ban együtt mû kö dik.

A más fél mil li ós lé lek szá mú nak tar tott ame ri kai ma gyar ság tör té ne té nek
meg írá sá val az el múlt év szá zad ban né há nyan már meg pró bál koz tak. A ko rai
ta nul má nyo kat le szá mít va Ken de Géza Ma gya rok Ame ri ká ban. Az Ame ri kai ma -
gyar ság tör té ne te címû, 1927-ben Cle ve land ben meg je lent két kö te tes mûve
(a ké zi rat ban ma radt har ma dik kö tet nem je lent meg), volt az elsõ ko mo -
lyabb, a ku ta tás ban ma is jól hasz nál ha tó mun ka. Az elsõ je len tõ sebb an gol
nyel vû össze fog la lást 1948-ban Len gyel Emil ké szí tet te Ame ri cans from



Hun ga ry cím mel. Az Ame ri ká ban író dott, de Ma gyar or szá gon meg je lent je -
len tõ sebb mû vek közé tar to zik Tez la Al bert Va la hol túl, Me se or szág ban… címû
két kö te tes do ku men tum gyûj te mé nye, amely ben a ko rai be ván dor ló cso por -
tok  anya gát dol goz ta fel. Szer zõnk ko ráb bi mun kái kö zül ki eme lés re mél tó
az 1985-ben Bos ton ban ki adott The Hun ga ri an Ame ri cans címû an gol nyel vû
szin té zis.

Az ame ri kai ma gyar ság gal fog lal ko zó anya or szá gi ku ta tás hosszú idõn át
leg fel jebb rész te rü le tek fel dol go zá sá ra vál lal ko zott. Va ló szí nû leg ide o ló gi ai
el len té tek mi att nem jö he tett lét re szo ro sabb együtt mû kö dés a ha zai és az
emig rá ci ó ban élõ tör té ne ti ku ta tók kö zött. (Az ame ri kai ma gyar tár sa da lom -
ku ta tók egy ré sze egyéb ként ér de kes mó don a Kár pát-me den cei ki sebb sé gi
ma gyar ság gal fog lal ko zott.) Ha zai össze fog la lás ként egyet len em lí tés re mél -
tó mun ka Szán tó Mik lós Ma gya rok Ame ri ká ban címû mûve, amely lé nye gé -
ben a té ma kör – ide o ló gi ai kö tött sé gek tõl nem men tes – is mer te tõ je. Az utób -
bi két év ti zed ben már több ki vá ló ta nul mány fog lal ko zott a té má val. Ezek kö -
zül min de nek elõtt Pus kás Ju li an na 1992-ben meg je lent Ki ván dor ló ma gya rok
az Egye sült Ál la mok ban címû mun ká ját kell ki emel ni, amely el sõ sor ban a szá -
zad elõ nagy ki ván dor lá si hul lá má nak tel jes ség re tö rek võ szin té zi sé nek szá -
mít. A pél da mu ta tó össze fog la lá sok kö zött em lít het jük Fe jõs Zol tán A chi ca -
gói ma gya rok két nem ze dé ke címû, ko moly tu do má nyos ap pa rá tus ra és he lyi ku -
ta tás ra tá masz ko dó, 1993-ban meg je lent mun ká ját.

Mint em lí tet tük, Vár dy pro fesszor e mun ká já val az ame ri kai ma gya rok
ku ta tás tör té ne té ben az ed di gi leg na gyobb sza bá sú fel adat ra vál lal ko zott: a vi -
kin gek köd be ve szõ mon dá i tól ki in dul va egé szen az 1990-es rend szer vál tá sig
igyek szik nyo mon kö ve ti a ma gyar ság gal kap cso la tos új vi lá gi tör té né se ket.
Za var ba jön nénk, ha meg kel le ne ha tá roz ni a több mint nyolc száz ol da las
könyv mû fa ját. A szer zõ az észak-ame ri kai ma gyar ság „rend ha gyó tör té nel -
mé”-nek ne ve zi, de ta lán job ban rá il le ne a „kró ni ka” meg je lö lés. Néha azt
érez het jük, mint ha az ame ri kai ma gyar ság kö ré ben oly nép sze rû ka len dá ri u -
mok, al bu mok stí lu sa kö szön ne vissza. Az elõ szó ezt így fo gal maz za meg:
„A fö la dat le he tet len sé gé vel kap cso la tos meg ál la pí tás lé nye gé ben vo nat ko zik 
a je len mun ká ra is, ha bár az ed di gi szin té ti kus pró bál ko zá sok kö zött még ez
a le gát fo góbb. Ma gán vi se li mind a tu do má nyos, mind az anek do ti kus in dí tá -
sú mun kák nak a jel le gét. Te hát lé nye gé ben a nagy kö zön ség nek szánt ek lek ti -
kus szin té zis, amely nem ter he li az ol va sót a sta tisz ti kák, pa ra dig mák és szo ci -
o ló gu sok által kiálmodott társadalmi egyenletek tömegével. Ugyanakkor
azonban részletesen dokumentálja állításait, s azokat alátámasztja egy
nagyméretû bibliográfiával is.”
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Ér de mes rö vi den be mu tat ni a könyv szer zõ jét. Vár dy Béla (Ste ven Bela
Var dy) Ma gyar or szá gon, Nóg rád ber ce len szü le tett 1936-ban. A má so dik vi lág -
há bo rú alatt hagy ta el csa lád já val az or szá got és Né met or szág ba ke rült.
1951-ben a „Di pis”-nek ne ve zett (Disp la ced Per sons) ré teg gel ke rült Ame ri ká -
ba és Cle ve land ben te le pe dett le. Itt kezd te egye te mi ta nul má nya it, majd két
évet töl tött Bécs ben, vé gül az In di a na Egye te men szer zett tör té nész dip lo mát.
Né hány évig az In di a nán és a kan sa si Wash burn Egye te men ok ta tott, ezu tán
1964-ben Pitts burgh-be köl tö zött. Itt a Du qu es ne és a Pitts burgh-i Egye te -
mek eu ró pai tör té ne lem tan szék ve ze tõ pro fesszo ra lett. Szá mos tu do má nyos
szer ve zet el nö ke, ve zet õs égi tag ja. Ti zen hat könyv szer zõ je és mint egy négy -
száz öt ven ta nul mányt írt. El sõ sor ban Kö zép-Eu ró pa tör té nel mé vel fog lal ko -
zik, emel lett az ame ri kai ma gyar ság kér dés kö re ér dek li. Fe le sé ge Vár dy Hu szár 
Ág nes író, iro da lom tör té nész, aki vel több kö zö sen írt mun ká juk van.
Az 1970–80-as évek ben te vé keny sé gük ered mé nye képp Pitts burgh ame ri -
kai–ma gyar tu do má nyos és kul tu rá lis köz pont tá vált – Ma gyar or szág ról ér ke -
zõ ven dég pro fesszo rok kal, tu do má nyos kon fe ren ci ák kal, ele ven te vé keny sé -
get foly ta tó mû ve lõ dé si kö rök kel. Mun kás sá gá ért Vár dy pro fesszor szá mos ösz -
tön díj ban és tu do má nyos el is me rés ben ré sze sült.

A Ma gya rok az Új vi lág ban címû könyv né pünk és a ten ge ren tú li kon ti -
nens szin te va la mennyi lé te zõ kap cso la tát igyek szik fel tár ni és be mu tat ni.
A fel dol go zott té ma kö rök annyi ra gaz da gok és szer teá ga zó ak, hogy va la -
mennyi nek össze fog la ló is mer te té se szin te le he tet len. Ta lán ér de mes né -
hány ér de ke sebb rész le tet ki emel ni a könyv egyes té má i ból. Az elsõ ta nul -
mány Ame ri ka elsõ mon da be li és tör té nel mi ada tok kal bi zo nyí tott ma gyar ja i -
ról szól. Így em lí tés tör té nik bi zo nyos Tyrker rõl, aki a fel té te le zé sek sze rint
ma gyar le he tett és a vi kin gek kel 1000 kö rül már meg jár ta az Új vi lá got. A kö -
vet ke zõ té ma kör ben ar ról ol vas ha tunk, hogy Ge or ge Was hing ton fel me nõi
kö zött ál lí tó lag ma gya rok is vol tak. Ezu tán az ame ri kai sza bad ság harc ban fon -
to sabb sze re pet ját szó ma gya rok ról, majd a 19. szá zad elsõ fe lé nek te le pe se i -
rõl és uta zó ir ól ol vas ha tunk. A kö vet ke zõ fe je zet a ma gyar sza bad ság har cot
kö ve tõ Kos suth emig rá ci ó ról és az elsõ ma gyar te le pek rõl szól. A pub li cisz ti -
ka esz kö ze it is al kal maz za a szer zõ, ami kor az Ame ri ká ban meg je lent ma gyar
„ka lan do rok”-ról és „ál hõ sök”-rõl ír. (Ta lán mél tány ta lan ság nak tû nik, hogy
Xan tus Já nos sza bad ság har cos, uta zó és ter mé szet tu dós – aki nek egyéb ként
szá mos ma gyar or szá gi mú ze u mi gyûj te mény meg ala pí tá sát kö szön het jük –
köz tük ke rült is mer te tés re.) A kö vet ke zõ rész ben arról olvashatunk, hogy
a magyarok milyen szerepet játszottak az amerikai polgárháborúban. Ezután
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az egyes városokban jelentõsebb hírnevet szerzett magyar származású
személyekrõl kapunk részletes tájékoztatást.

A könyv egyik leg fon to sabb fe je ze te az 1880-as évek ben meg in dult ki -
ván dor lás tár sa dal mi hát te rét, le bo nyo lí tá sát írja le. Szem lé le tes ké pet ka -
punk az ame ri ka i vá lett ma gya rok te le pü lé se i rõl, tár sa dal má ról, egy há zi szer -
ve ze te i rõl. Majd a ma gyar ság tu dat meg õr zé sé ben fon tos sze re pet ját szó új sá -
gok ról, ka len dá ri u mok ról, év köny vek rõl ol vas ha tunk. Szá mos ed dig
is me ret len adat tal ta lál koz ha tunk az ame ri kai ma gyar ság és az ó ha za kap cso la -
ta it tár gya ló ré szek ben. Új don ság nak szá mít az Ame ri ká ban szü le tett ma gyar 
iro da lom és szín há zi élet is mer te té se. A má so dik vi lág há bo rú után ki ván do -
rolt tár sa dal mi cso por tok be mu ta tá sa nem elég gé vá lik el egy más tól. A má so -
dik vi lág há bo rú után Ame ri ká ba ke rült „di pis”-ek rõl vi szony lag árny al tabb
ké pet fest a szer zõ, az öt ven ha to sok je len tõ sebb lé lek szá mú cso port já ról, be il -
lesz ke dé sük rõl vi szont ke ve seb bet ol vas ha tunk. Ugyan így hi á nyol hat juk
a kö zel múlt idõ szak ban ki ván dor ol tak ról szó ló ada to kat. A kö tet szá mos, ed -
dig is me ret len je len sé get tár fel az emig rá ció esz me vi lá gá ról és tár sa dal mi
szer ve ze te i rõl. Ezek ta lán a mû ku ta tás szem pont já ból leg ér té ke sebb ré szei.
Rész le tes is mer te tés re ke rül a közelmúlt amerikai magyarságának kulturális
élete. Kár, hogy az újvilági és az óhazai magyarság jelenkori kapcsolatainak
bemutatásába szubjektív elemek kerültek, ami gyengíti e nagyszabású mû
igényességét.

A Ma gya rok az Új vi lág ban mér föld kõ nek szá mít a szór vány ma gyar ság ku -
ta tá sá ban. An nak, aki ezen túl ez zel a té má val kí ván fog lal koz ni, elõ ször ezt
a köny vet kell kéz be ven nie. Le nyû gö zõ a mû tu do má nyos ap pa rá tu sa.
A több mint 800 ol da las könyv bõl mint egy 300 ol dal a jegy zet, a bib li og rá fia,
a hely- és név mu ta tó. A mû vet két száz nál több il luszt rá ció te szi szem lé le tes -
eb bé. A ké pek egy ré sze do ku men tum ér té kû és itt jelenik meg elõször
nyomtatásban.

Tar ján Gá bor
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KÖNYV IS MER TE TÉ SEK
Ki sebb ség jo gi írá sok

Ki sebb ség jo gi írá sok
Var ga At ti la: Nul la pax sine ius ti tia. 
Ka lo ta Könyv ki adó, Ko lozs vár, 2002.

Nincs béke igaz ság nél kül – ezt je len ti a kö tet címe, amely Var ga
At ti la írá sa it gyûj ti egy be. A szer zõ jo gász, Szat már me gye kép vi -

se lõ je a ro mán par la ment ben. A kö tet ben –, amely meg le he tõ sen tar ka
 palettát tár elénk: a szu ve re ni tás fo gal má nak bon col ga tá sá tól kezd ve, a ro -
mán or to do xia ter jesz ke dé sé nek be mu ta tá sá ig, az Eu ró pai Unió in téz -
mény rend sze ré nek át te kin té sé tõl, a ro mán al kot mány mó do sí tá sá ra vo nat -
ko zó elem zé sig, az elsõ vi lág há bo rút kö ve tõ nép szö vet sé gi ki sebb ség vé del -
mi rend szer mû kö dé sé nek is mer te té sé tõl a ma gyar stá tusz tör vény ben rej -
lõ le he tõ sé gek szem ügy re vé te lé ig – sok fé le írás ka pott he lyet. Való igaz,
kis sé ka o ti kus nak tû nik ez a vá lo ga tás, ame lyet át lát ha tób bá tett vol na, ha
a fe je ze tek nek adott – egyéb ként ta lá ló – cí mek nem csak a tar ta lom jegy zék -
ben, ha nem a fe je ze tek ele jén is meg je len nek. 

A sok szí nû ség el le né re a ta nul mány gyûj te mény alap ve tõ en a nem ze ti ki -
sebb sé gek – és kü lö nö sen a ro má ni ai ma gyar ság – jo ga i ra kon cent rá ló írá so -
kat tar tal maz, bár egyes írá sok mint ha kis sé ki lóg ná nak a sor ból. Ilyen pél dá ul 
a Pszi chi át ria és em be ri jo gok címû, mely egy 1997-ben – a Pszi cho szo ci á lis és
 Rehabilitációs Vi lág szer ve zet ál tal – meg ren de zett nem zet kö zi kon fe ren cia
ta nul sá ga it összeg zi.

A kö tet ben sze rep lõ ta nul má nyok egy ré sze ki tû nõ át te kin tést ad
egy-egy jog in téz mény fej lõ dé sé rõl, je len tõ sé gé rõl, anél kül, hogy kü lö nö seb -
ben ki tér ne an nak ro má ni ai vo nat ko zá sa i ra. Ilyen Az ál lam pol gár ság ról címû,
az om buds man in téz mé nyé rõl szó ló Ki vé del mez min ket?, vagy a pol gá ri en ge -
det len ség in téz mé nyét kö rül já ró Em be ri jog vagy er köl csi kö te les ség? A ta nul má -
nyok má sik ré sze a ro má ni ai tár sa da lom ról ad ér zék le tes ké pet, be mu tat va po -
li ti kai gon dol ko dá sát, ide o ló gi ai irá nyult sá gát és jogi kul tú rá ját, ku tat va a ke -



let és nyu gat kö zött ví vó dó, a sok szí nû sé get nem zet ál la mi ho mo ge ni tás ba
kény sze rí tõ ro má ni ai kö zeg ben a ma gyar kö zös ség jog vé del mé nek, ér dek ér -
vé nye sí té sé nek esé lye it (pl. Eu ró pa és a Bal kán kö zött).

A szer zõ a Ro má ni á ban élõ ma gyar ság kér dé sét na gyobb össze füg gé sek -
ben, az anya or szág és Eu ró pa felé te kint ve szem lé li.  Az al kot mány bí rói vé del -
me c. írás ban ki tér a ma gyar és a ro mán al kot mány bí ró sá gok mû kö dé sé nek
össze ha son lí tó elem zé sé re, A ro mán–ma gyar alap szer zõ dés rõl há rom té tel ben
a két or szág kö zöt ti meg ál la po dás ban rej lõ le he tõ sé ge ket tag lal ja, A jog ál lás -
tól a ked vez mé nye kig címû írás ban pe dig a ked vez mény tör vény kon cep ci ó já -
val kap cso la tos né ze te it fej ti ki. Var ga At ti la nem zet stra té gi ai össze füg gé sé -
ben, össze tet ten vizs gál ja Ma gyar or szág mig rá ci ós po li ti ká ját és a ha tá ron
túli ma gyar kö zös sé gek meg ma ra dá sá nak cél ki tû zé sét, és rá mu tat arra,
hogy mind ket tõ össz nem ze ti kér dés, mely nek meg ol dá sa kö zös fe le lõs sé -
günk ha tá ron in nen és túl. 

A nyu ga ti gya kor lat szem elõtt tar tá sá ra, az eu ró pai ke re tek ben való gon -
dol ko dás ra szá mos pél da akad a kö tet ben. Pél da ként em lít he tõk A nem ze ti ki -
sebb sé gek kér dé se a nem zet kö zi jog ban és po li ti ká ban, a ki sebb sé gek hely ze té nek ren -
de zé sé re irá nyu ló kü lön bö zõ eu ró pai al kot mány jo gi meg ol dá so kat be mu ta tó
Az il lú zi ók tól né hány al kot mány jo gi meg ol dá sig vagy a nem zet kö zi ki sebb ség vé del -
mi jog fej lõ dé sét elem zõ, a szu ve re ni tás fo ga lom ha gyo má nyos, el avult ér tel -
me zé sét an nak kor sze rû nyu ga ti fel fo gá sá val szem be ál lí tó A szu ve re ni tás szí ne -
vál to zá sa c. ta nul mány. A nyu ga ti jog ál la mok kal szem ben kri ti kát csak el vét ve
fo gal maz meg a szer zõ, ez leg in kább a nem zet kö zi ki sebb ség vé del mi rend szer
bí rá la ta ként (ld. a Nép szö vet ség ki sebb ség vé del mi te vé keny sé gét be mu ta tó
Nincs béke igaz ság nél kül c. ta nul mányt), il let ve az ál ta lá nos ér ték vál ság nak a nyu -
ga ti tár sa dal mak ra is ki ter je dõ je len sé ge ként (ld. a Ke resz tény év szá zad c. írást) je -
le nik meg. Min da zo nál tal fi gye lem re mél tó, hogy pél dá ul ez utób bi ta nul má -
nyá ban a „nyu ga ti ci vi li zált vi lá got” ál lít ja szem be „Eu ró pa tör té nel mi leg le ma -
radt ke let-eu ró pai tér sé ge i vel”, azt az ér zést kelt ve az ol va só ban, mint ha
Eu ró pa ke le ti fele ép pen ség gel nem is tar toz na a ci vi li zá ci ó hoz.  

A kö tet ben ta lál ha tó ta nul má nyok majd egy év ti zed alatt szü let tek, né me -
lyik még a ’90-es évek ele jén je lent meg. Jó né hány ta nul mány vé gén nem sze -
re pel az elsõ meg je le nés dá tu ma, így az ol va só nem tud ja, mi nek kö szön he tõ
pél dá ul, hogy a nem zet kö zi ki sebb ség vé del mi do ku men tu mok is mer te té sé -
bõl hi ány zik egye bek kö zött az Eu ró pa Ta nács 1995-ös Ki sebb ség vé del mi Ke -
ret egyez mé nye, mely nap ja ink ban egyi ke a nem ze ti ki sebb sé gek vé del mé re
vo nat ko zó leg fon to sabb do ku men tu mok nak. Más írá sok nál azon ban fel tün -
te ti a szer zõ a dá tu mot, és (ép pen a meg je le nés idõ pont ja mi att) ese ten ként
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na gyon ta nul sá gos, mi ben lát ták az érin tet tek egy sor su kat meg ha tá ro zó jog -
in téz mény – pél dá ul a ro mán–ma gyar alap szer zõ dés vagy a ma gyar ked vez -
mény tör vény – je len tõ sé gét, még azok meg szü le té se elõtt.

Bár a ta nul má nyok a meg írás ide jét te kint ve ese ten ként több év nyi tá vol -
ság ra van nak egy más tól, Var ga jog szem lé le té nek, ha úgy tet szik ki sebb ség po -
li ti ká já nak ál lan dó sa já tos sá ga ma radt a jog tör té ne ti, esz me tör té ne ti meg ala -
po zott ság, és az eb bõl me rí tõ cse lek vés re ösz tön zés. Az írá so kat át hat ja a ten -
ni aka rás, a ki sebb sé gek au to nóm kö zös ség ként, köz jo gi jog alany ként való
meg je le né sé nek igé nye, to váb bá sa ját fe le lõs sé gük hang sú lyo zá sa sor suk ala -
kí tá sá ban.

A követ kezõkben fe je ze tenként ve szem sor ra a kö tet tar tal mát.
Út ke re sé sek a ki sebb ség vé de lem te rén. A Ki sebb ség jo gi fo gal mak a jog al ko tás ban c. 

írás rá mu tat, hogy bár ön ma gá ban sem a szo ci a liz mus, sem a de mok rá cia
nem old ja meg a ki sebb sé gi kér dést, a nem ze ti sé gi egyen jo gú ság csak de mok -
ra ti kus vi szo nyok kö zött vál hat va ló ság gá. A szer zõ vé le mé nye sze rint az el -
nem ze ti et le ní tés nek sok fé le for má ja, ide o ló gi ai meg ala po zá sa van, ami ben
nagy sze re pet ját sza nak a tu da to san táp lált fo ga lom za va rok, ter mi no ló gi ai
pon tat lan sá gok. Ezért a nem ze ti sé gi jo gok vé del me min de nek elõtt szem lé let -
vál tást fel té te lez, a ki sebb sé gek kel kap cso la tos jogi és nem jogi fo gal mak he -
lyes meg ér té sét. A ro má ni ai po li ti kai pa let tát át te kint ve arra a kö vet kez te tés re 
jut, hogy hi ány za nak a le tisz tult, egy más tól ren de sen el kü lö nít he tõ irány vo -
na lak, ehe lyett jel lem zõ az ide o ló gi ai meg ha tá ro zat lan ság. A hely zet azért tra -
gi kus a ki sebb sé gek szem pont já ból, mert a po li ti kai osz tály nagy ré sze a na ci o -
na liz mus ban véli fel fe dez ni a hi te les ide o ló gi át és a po li ti kai kép vi se let re fel -
jo go sí tó le gi ti mi tást. 

Ezu tán egy rö vid nem zet kö zi jogi ki te kin tés kö vet ke zik – A nem ze ti ki -
sebb sé gek kér dé se a nem zet kö zi jog ban és po li ti ká ban – az EBEÉ, az ENSZ és az ET
do ku men tu mai alap ján. A po li ti kai jel le gû do ku men tu mok kö zött cél sze rû
lett vol na még meg em lí te ni az 1999-es Eu ró pai Biz ton sá gi Kar tát, mely ép -
pen az au to nó mia vo nat ko zá sá ban te kint he tõ elõ re lé pés nek. Szin tén ki ma -
rad tak a nem zet kö zi szer ve ze tek jogi ér vé nyû, nem zet kö zi jogi nor ma ként
fel fog ha tó do ku men tu mai, ho lott a szer zõ a be ve ze tõ ré szé ben ki fe je zet ten
elõ re ve tí ti, hogy eze ket is rész le tez ni fog ja.

Ehe lyett az ol va só A ro mán nem ze ti ség po li ti ka fõbb irány vo na lai címû ta nul -
mányt ol vas hat ja 1992-bõl, mely ben Var ga rá mu tat arra, hogy a nem ze ti sé -
gek po li ti kai, jogi hely ze tét il le tõ en Ro má ni á ban éles el lent mon dás van a ki -
nyi lat koz ta tott el vek és a gya kor lat kö zött, vissza té rõ tak ti kai elem a hi va ta los
ki sebb sé gi ve ze tõk és szer ve ze te ik le já ra tá sa a köz vé le mény elõtt, a ro mán
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po li ti kai és jogi gon dol ko dás pe dig a te kin tély el vû ség tõl és a ro mán nem ze ti
fel sõbb ren dû ség esz mé jé tõl ter helt. A par la ment a nem ze ti sé gi el len té tek szí -
tá sá nak fó ru má vá vált, te ret ad a ma gyar el le nes ki ro ha ná sok nak, ma gyar or -
szá gi po li ti kai ese mé nyek kel fog lal ko zik, a ma gyar ság kol lek tív meg bé lyeg zé -
sé vel, fe le lõs ség re vo ná sá val táp lál ja a ro mán tár sa da lom ban a ma gyar el le nes
han gu la tot. A vég re haj tó ha tal mat il le tõ en a szer zõ töb bek kö zött ki eme li,
hogy szem be szö kõ a kor mány passzi vi tá sa a ko lozs vá ri pol gár mes ter tör -
vény- és al kot mány el le nes in téz ke dé se i vel szem ben, ho lott a he lyi köz igaz ga -
tás ról szó ló tör vény meg le he tõ sen szé les kö rû ha tás kö rö ket biz to sít a pre fek -
tus nak, a kor mány meg bí zott já nak a tör vény te len in téz ke dé sek fel füg gesz té -
sé ben. El gon dol kod ta tó, hogy Var ga eze ket a szo mo rú meg ál la pí tá so kat
1992-ben tet te és az azó ta el telt egy év ti zed alatt a ro mán nem ze ti ség po li ti ka
fõbb irány vo na lai vaj mi ke ve set vál toz tak. Pél dá ul az el va kult ko lozs vá ri pol -
gár mes ter leg utób bi na ci o na lis ta in téz ke dé se i nek kö vet kez mé nye, hogy a vá -
ros köz te rü le te i nek vil lany póz nái és sze me tes ku kái újab ban a ro mán nem ze -
ti tri ko lór szí ne i ben pom páz nak.

A nem zet ál lam–jog ál lam–ki sebb sé gi lét hely zet és ér dek ér vé nye sí tés
prob lé má ját jár ja kö rül a kö vet ke zõ há rom ta nul mány: Ál lam szer ve zé si al ter na -
tí vák és ki sebb sé gi lét hely zet, Kö zös sé gi au to nó mia, Au to nó mia for mák. A szer zõ ab -
ból in dul ki, hogy Ke let-Kö zép-Eu ró pa ál la ma i nak nagy ré sze nap ja ink ban
kény sze rült meg él ni a nem zet té vá lás fo lya ma tát, ugyan ak kor hi vat ko zik
Schöpf lin György 1989 elõt ti jós la tá ra, mely sze rint „a na ci o na liz mus nem
fog el tûn ni Kö zép-Eu ró pá ból és töb bek kö zött azért nem, mert ez volt a tér -
ség ere de ti tö me gi de o ló gi á ja”. Var ga rá mu tat, hogy nap ja ink ban a múlt szá za -
di tí pu sú nem zet ál lam és az ez red for du lói jog ál lam össze egyez tet he tet len.
A nem ze ti ki sebb sé gek alap ve tõ ér de kei a jog ál la mi ság ér té ke i hez, a mo dern
ál lam szer ve zés de cent ra li zá ci ót, au to nó mi át meg va ló sí tó köz igaz ga tá sá hoz,
il let ve kü lön bö zõ tí pu sú ön kor mány za tok rend sze ré nek ki ala kí tá sá hoz kö -
tõd nek. Ál lás pont ja sze rint egy kö zös ség jogi stá tu sza ga ran ci á ja le het a tény -
le ges au to nó mia gya kor lá sá nak, mert biz to sít ja azt a dön tés ho za ta li kom pe -
ten ci át, amely szük sé ges az au to nóm cse lek vés hez. A ki sebb sé gek hely ze te
szo ro san össze függ a jog ál la mi ság gal: ami lyen mér ték ben vá lik ál ta lá nos sá
a köz vet len de mok rá cia és az ön kor mány za ti ság igé nye egy tár sa da lom ban,
olyan mér ték ben vá lik el fo gad ha tó vá a ki sebb sé gek au to nó mia prog ram ja
a több sé gi köz vé le mény szá má ra. 

A II. fe je zet ben – Po li ti kai pár be széd, jog al ko tá si pró bál ko zás – ta lál ha tó írá -
sok kö zül Az ösz tö nös igaz ság ér zet tõl a fe le lõs jogi tu da tig címû a ke le ti és nyu ga ti
tár sa dal mak jog hoz való vi szo nyu lá sát mu tat ja be: a ke let-eu ró pai, bal ká ni,
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eu rá zsi ai né pek tár sa dal ma i ban fon to sabb az er kölcs, il let ve a nép bel sõ ösz tö -
nös igaz ság ér ze te, mint a jogi ér ték, s erõ tel je sebb, na gyobb ha tá sú a lel ket len 
és ön ma gá ért való bü rok rá cia, mint az éssze rû tör vé nyes ség. Ugyan ak kor
a va lós jogi tu dat rend kí vül ala csony fo kon áll. Ez zel szem ben a nyu ga ti vi lág -
ban a tár sa dal mi gon dol ko dás meg ha tá ro zó ele me a jog.  

A nem ze ti kon cep ció ál tal meg ha tá ro zott po li ti kai rend szer és a ki sebb ség -
vé del mi rend szer össze fér he tet len – ál lít ja a szer zõ A ro mán–ma gyar pár be széd
szük sé ges sé ge címû írá sá ban. A nem zet ál lam dog ma ti kus ér tel me zé se ál la mon
és jo gon kí vül he lye zi a ki sebb sé ge ket, a ki sebb sé gi tár sa da lom in teg rá lá sa vi -
szont csak ak kor le het sé ges, ha a ki sebb ség ál lam al ko tó té nye zõ, po li ti kai jog -
alany. Ezért Az el mé let tõl a tör vény ter ve ze tig  c. ta nul má nyá ban a szer zõ az au to -
nóm kö zös sé gek köz jo gi stá tu sza mel lett ér vel, be mu tat ja az RMDSZ ke ret tör -
vény-ter ve ze tét, amely va la mennyi Ro má ni á ban élõ nem ze ti ki sebb ség
lét hely ze tét sza bá lyoz za. A ter ve zet erõs köz pon to sí tott te kin tély el vû ál lam he -
lyett egy mi ni má lis ál la mot ja va sol, ab ból ki in dul va, hogy a kö zös sé gek meg fe -
le lõ jo go sít vá nyok bir to ká ban ké pe sek sa ját ügye i ket ren dez ni. 

A Szel lem idé zés c. III. fe je zet ben két ki vá ló jo gász, Ja kabf fy Ele mér és Ba -
logh Ar túr élet mû vét tár ja elénk, akik a nem zet kö zi jog és a nem zet kö zi po li ti -
ka te rén so kat tet tek a nem ze ti kö zös sé gek jo ga i ért. Töb bek kö zött õk kép vi -
sel ték az 1925-ben lét re ho zott Eu ró pai Nem ze ti Ki sebb sé gek Kong resszu -
sán a ro má ni ai ma gyar sá got. Eb ben a fe je zet ben be pil lan tást nyer he tünk az
elsõ vi lág há bo rú után, a Nép szö vet ség ke re té ben fo lyó ki sebb ség vé del mi te -
vé keny ség be (Nincs béke igaz ság nél kül), meg is mer ked he tünk Ja kabf fy Ele -
mér 1940-ben meg je lent ki sebb sé gi tör vény ter ve ze té vel, il let ve rész le tes
elem zést ol vas ha tunk Ba logh Ar túr 1928-ban meg je lent A ki sebb sé gek nem zet -
kö zi vé del me c. dol go za tá ról.

A IV. fe je zet ben – Ál lam és egy ház – a Val lás- és fe le ke zet sza bad ság c. írás rá mu -
tat arra, hogy Ro má ni á ban az egy há zak tár sa dal mi fe szült sé gek for rá sai: meg -
fe le lõ tör vé nyes ke ret hi á nyá ban és egy ház po li ti kai kon cep ció nél kül nem si -
ke rült az egy há zak irá nyá ban még az er köl csi jó vá té tel sem, az egy há zi tu laj -
don vissza adá sa még vá rat ma gá ra, az eb bõl fa ka dó tár sa dal mi fe szült sé ge ket
te té zi a nem ze ti ala pú val lá si tü rel met len ség kö vet kez té ben fel lé põ, a ki sebb -
sé gi egy há za kat érin tõ hát rá nyos meg kü lön böz te tés.

Az egy há zak al kot mány jo gi sza bá lyo zá sa 1918-tól Ro má ni á ban át fo gó elem -
zés ta nú sá ga sze rint az egy ház ra vo nat ko zó al kot mány jo gi sza bá lyo zás 1918
után Ro má ni á ban az er dé lyi ma gyar fe le ke ze te ket, egy há za kat ki sebb sé gi
hely zet be utal ta. En nek da cá ra az egy há zak ma rad tak a ki sebb sé gi nyelv és
nem ze ti iden ti tás meg õr zé sé nek egyik leg fon to sabb, ké sõbb egyet len
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vi szony la gos ön ál ló ság gal ren del ke zõ in téz mé nyei. A ta nul mány ból meg tud -
hat juk, hogy Nagy-Ro má nia elsõ al kot má nya 1923-ban te rem tet te meg az
elsõ és má sod ran gú egy há zak ka te gó ri á it, elõ tér be he lyez ve az ural ko dó or to -
dox ro mán egy há zat, il let ve a gö rög ka to li kus ro mán egy há zat, és jog ala pot
biz to sí tott a ki sebb sé gi egy há zak hát tér be szo rí tá sá ra, hát rá nyos meg kü lön -
böz te té sé re. Az 1945 utá ni kor szak ra az ate is ta ide o ló gia, az 1989 utá ni hely -
zet re pe dig a rend sze re zett egy ház jog hi á nya jel lem zõ. Új fe le ke ze tek rõl szó -
ló tör vényt az utób bi év ti ze dek ben nem fo gad tak el, a po li ti kai gya kor lat ban
pe dig jól ki mu tat ha tó az or to do xia mes ter sé ges és tu da tos ki ter jesz té se olyan
te rü le tek re, me lye ken ha gyo má nyo san nem or to do xok, még csak nem is ro -
má nok lak tak. En nek egyik gya kor la ti meg nyil vá nu lá sa a ha tal mas temp lom -
épí té si fo lya mat, ame lyet ál la mi tá mo ga tás sal vé gez nek. Az Ál lam és egy ház vi -
szony rend sze ré nek elem zé se az or to do xi át ha ta lom-egy ház ként mu tat ja be,
mely min dig az ép pen ak tu á lis ha ta lom szol gá la tá ban áll, a tár sa dal mi és po li ti -
kai mo der ni zá ció erõ tel jes fé ke zõ je, rá adá sul a szél sõ sé ge kig el me nõ na ci o na -
liz mus is jel lem zi. 

Az alap ve tõ em be ri jo gok in téz mé nyes vé del mé nek né hány moz za na ta c. V. fe je zet -
ben az em be ri jo gok rend sze ré rõl ol vas ha tunk, majd az 1996 után lét re ho zott
Ki sebb sé gi Mi nisz té ri um in téz mé nyé nek fej lõ dé sét vá zol ja a szer zõ, egé szen
1930-tól kezd ve, ami kor is a Val lás ügyi Mi nisz té ri um saj tó osz tá lyán Ki sebb sé -
gi Ta nul má nyi Hi va tal lé te sült. Ezu tán az al kot mány bí ró ság, az om buds man,
majd a pol gá ri en ge det len ség in téz mé nyé nek rész le tes be mu ta tá sa kö vet ke zik, 
mind há rom eset ben a jog tör té ne ti elõz mé nyek bõl ki in dul va. Var ga rész le tek -
be me nõ en ha son lít ja össze a ro má ni ai és a ma gyar or szá gi al kot mány bí ró sá go -
kat, kö vet kez te tés ként le szö ge zi, hogy „a ro má ni ai al kot má nyo zó nem zet gyû -
lés nem ér tet te meg az al kot mány bí ró ság in téz mé nyé ben rej lõ, a de mok rá ci át
erõ sí tõ gya kor la tot.” A pol gá ri en ge det len ség esé lye it la tol gat va pe dig rá mu tat
arra, hogy Ro má ni á ban a po li ti kai rend szer bár mi lyen el len ál lást a rend szer el -
le ni tá ma dás nak vél, más fe lõl nincs meg a ci vil tár sa da lom nak az a tu da tos sá gi
foka, mely le he tõ vé ten né, hogy tag jai pol gár ok ként cse le ked je nek. A fe je ze tet
a már em lí tett Pszi chi át ria és em be ri jo gok c. ta nul mány zár ja.

A VI. fe je zet – Eu ró pai pil la nat ké pek – ke vés bé il lik a kö tet te ma ti ká já ba,
hi szen itt nem ki sebb sé gi jo gok ról esik szó, ha nem az Eu ró pai in teg rá ció  és 
A jog har mo ni zá ció né hány el mé le ti és gya kor la ti kér dé se c. írá sok ke re té ben az eu -
ró pai in teg rá ció esz me tör té ne ti hát te ré rõl, ki ala ku lá sá ról, alap ve tõ in téz mé -
nye i rõl. Ezt kö ve tõ en – kel lõ jog el mé le ti és jog tör té ne ti meg ala po zás után,
mely nek so rán töb bek kö zött rá mu tat arra, hogy az Eu ró pai Kö zös ség a jog -
tör té net ed di gi le gát fo góbb és leg össze tet tebb jog har mo ni zá ci ós prog ram -
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ját hoz ta – rész le te sen be mu tat ja az EK jog har mo ni zá ci ós prog ram já nak
egyes sza ka sza it.

A VII. fe je zet a Po li ti kai, jogi töp ren gé sek, elem zé sek cí met vi se li. Var ga meg ál -
la pít ja 1998-ban ke let ke zett Ön vizs gá la ti kí sér let c. írá sá ban, hogy 1990 után az
ér tel mi ség ré szé rõl fo ko za tos vissza hú zó dás, a köz éle ti sze rep lés tõl való tá -
vol ma ra dás ta pasz tal ha tó. A je len le gi po li ti kai elit (eli ten ha tal mi po zí ci ó ban
lé võ ket ért, akik hez nem fel tét le nül tár sul ma gas in tel lek tu á lis tel je sít mény)
ren del ke zik ugyan re á lis ha ta lom mal, vagy is az zal az esz köz rend szer rel,
amellyel a cé lo kat meg le het va ló sí ta ni, de nem ren del ke zik az zal a kon cep ci o -
ná lis és pers pek ti vi ku san meg ha tá ro zó cél rend szer rel, ame lyet a szim bo li kus 
ha ta lom mal bíró ér tel mi ség meg tud na ha tá roz ni. 

Az Eu ró pa és a Bal kán kö zött c. ta nul mány sa já tos meg vi lá gí tás ba he lye zi
az ol va só szá má ra mind a ro má ni ai ki sebb sé gi lét, mind a ro mán nem zet ál la -
mi ság fo gal ma it. A szer zõ rá mu tat arra, hogy Ro má nia kü lön bö zõ kul tú rák
üt kö zõ te rü le te: Er dély a nyu ga ti ke resz tény kul túr kör szer ves ré szé hez tar to -
zik, Mold vá ban a mé lyen át élt or to do xia, míg a déli Ha vas al föl dön a fel hí gí -
tott or to do xia a jel lem zõ, vé gül Dob ru dzsá ban és a Du na-del ta vi dé kén az et -
ni kai tar ka ság a meg ha tá ro zó, amely be tö rök és isz lám kul túr vo ná sok is be le -
tar toz nak. Var ga ta lá ló an jegy zi meg a fen ti ek alap ján: „Nos így néz ki ma az
egy sé ges és et ni ka i lag ho mo gén nek meg ál mo dott ro mán nem zet ál lam.” Ki -
fej ti, hogy a ro mán kül po li ti ka sa já tos sá ga az a két szí nû ség, ami vel, bár meg fo -
gal maz za az eu ró pai in teg rá ció szük sé ges sé gét, iga zo dik a ke le ti, bal ká ni in -
teg rá ci ós kí sér le tek hez. 

Bár a Vita a szu ve re ni tás ról és a Szu ve re ni tás szí ne vál to zá sa c. ta nul má nyok
meg je le né se kö zött évek tel tek el, tar tal mu kat te kint ve egy más ra épül nek, ki -
egé szí tik egy mást. Var ga rá mu tat, hogy a nyu ga ti ál la mok ban a gya kor lat rég túl -
ha lad ta az el avult el mé le ti konst ruk ci ó kat, az eu ró pai egy sé ges ülé si fo lya mat át -
ér té kel te és új ra fo gal maz ta a szu ve re ni tás fo gal mát. Így mire Ke let-Eu ró pá ban
az ál la mok for má li san és a szó ha gyo má nyos ér tel mé ben el nyer ték szu ve re ni tá -
su kat, az új eu ró pai-nem zet kö zi vi szony rend szer ben e fo ga lom ha gyo má nyos
össze füg gé sé ben ér tel mét vesz tet te, hi szen a nem zet ál lam he lyett más ér ték -
rend szer ál tal de fi ni ált iden ti tás vá lik egy re in kább meg ha tá ro zó vá. Gomb ár
Csa ba sza va i val élve: „A ter ri to ri á lis ál lam kép ze té hez kap cso ló dó oszt ha tat lan
szu ve re ni tás he lyét egy re in kább a funk ci o ná li san ta golt szu ve re ni tás fog lal ja
el, ami azt je len ti, hogy bi zo nyos funk ci ók ál la mi ak ma rad nak, má sok, két ség kí -
vül a fon to sab bak, az in teg rá ci ós köz pon tok hoz ke rül nek.” 

A fe je zet vé gén a szer zõ a ro mán al kot mány mó do sí tá sá nak le he tõ sé ge it
jár ja kö rül el mé le ti és gya kor la ti szem pont ból (El mé le ti töp ren gé sek az al kot mány
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le het sé ges mó do sí tá sá ról, il let ve A ro mán al kot mány mó do sí tá sá nak fõbb té te lei). Var ga
le szö ge zi, hogy az 1991-ben el fo ga dott al kot mány mi ni má lis kon szen zust sem 
biz to sít alap ve tõ kér dé sek ben. Szé les kö rû és rész le tes mó do sí tá si kon cep ci ót
vá zol fel, ja vas la ta érin ti töb bek kö zött az ál lam ön meg ha tá ro zá sá nak kér dé sét,
az ál lam pol gá ri jo gok ka ta ló gu sá nak ki bõ ví té sét a nem ze ti ki sebb sé gek egyé ni
és kol lek tív jo ga i val. Né hány köz in téz mény mó do sí tá sá ra is ja vas la tot tesz, pél -
dá ul a he lyi köz igaz ga tá si au to nó mia bõ ví té sé vel egy ide jû leg meg szün tet né
a pre fek tus in téz mé nyét, il let ve nö vel né az al kot mány bí ró ság sze re pét.

Az Itt hon és vagy ott hon c. VIII. fe je zet érin ti leg in kább a ro má ni ai ma gyar -
ság és az anya or szág kap cso lat rend sze rét, kö zös prob lé má it. Nem egé szen
 illik az itt sze rep lõ írá sok közé a fe je zet ben el sõ ként sze rep lõ Az ál lam pol gár ság -
ról címû írás, mely ki me rí tõ át te kin tést ad az ál lam pol gár ság mint jog in téz -
mény fej lõ dé sé rõl, sza bá lyo zá sá nak nem zet kö zi jogi ke re te i rõl, a töb bes ál -
lam pol gár ság sza bá lyo zá sá ról, de nem szól konk ré tan a ro mán vagy a ma gyar
sza bá lyo zás ról.

1994 no vem be ré ben, az alap szer zõ dés meg kö té se elõtt szü le tett A ro -
mán–ma gyar alap szer zõ dés rõl há rom té tel ben, mely ben Var ga meg ál la pít ja, hogy bár 
az RMDSZ vé le mé nyét a két kül ügy mi nisz té ri um meg hall gat ta, az RMDSZ
nem je lent meg har ma dik fél ként a szer zõ dés ben, mi vel nem nem zet kö zi jogi
jog alany. Az RMDSZ az alap szer zõ dést csak olyan for má ban tar tot ta meg fe le lõ -
nek, ha ez zel pár hu za mo san egy ki sebb ség vé del mi meg ál la po dást is alá ír a két
fél.  Mint az köz is mert, a cikk meg je le né se után, 1996-ban lét re jött a ro -
mán–ma gyar alap szer zõ dés, az ezt ki bon tó, rész le te zõ ki sebb ség vé del mi meg -
ál la po dás azon ban a mai na pig nem szü le tett meg.

A szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya ro kat meg il le tõ egyes ked vez mé nyek rõl szó ló
tör vény kon cep ció ter ve ze tét elem zi Var ga A jog ál lás tól a ked vez mé nye kig c. írá sá -
ban, amely 2000 au gusz tu sá ban szü le tett, csak nem egy év vel a ked vez mény tör -
vény 2001. jú ni u si el fo ga dá sát meg elõ zõ en, így meg ál la pí tá sai egy olyan ter ve -
zet re vo nat koz nak, mely utóbb még so kat vál to zott. En nek el le né re ta nul sá go -
sak le het nek, kü lö nö sen a je len leg zaj ló mó do sí tá si fo lya mat kap csán. 

A kö tet utol só írá sa a Men ni vagy ma rad ni (egy ha tá ron túli ma gyar di lem mái)
cí met viseli. Az elõt tünk álló év szá zad egyik meg ha tá ro zó prob lé má ja lesz
a sze mé lyek ha tá ro kon át íve lõ ván dor lá sa, mig rá ci ó ja, ami ter mé sze tes kö vet -
kez mé nye az eu ró pai in teg rá ci ós fo lya mat nak. Var ga At ti la amel lett ér vel,
hogy amennyi ben Ma gyar or szág be ván dor lá si po li ti ká já ban al kal maz po zi tív 
disz kri mi ná ci ót a ha tá ron túli ma gya rok ja vá ra (mint ahogy pl. Né met or szág
elõny ben ré sze sí ti a né met szár ma zá sú ak be ván dor lá sát), ak kor azt a tel jes
jogú EU-tag ság meg szer zé sé ig tud ja meg ten ni, mert ké sõbb jó val ne he zebb
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lesz, ha nem ép pen le he tet len. Vé le mé nye sze rint Ma gyar or szág nak egy
olyan pár hu za mos és dif fe ren ci ált stra té gi át kell al kal maz nia, amely egy részt
fo ko za tos fel ké szü lést je lent az EU-nor ma rend szer kö ve tel mé nye i re, más -
részt biz to sít ja a ma gyar be ván dor lók, le te le pe dést ké rel me zõk elõ nyös meg -
kü lön böz te té sét, de csak olyan mér ték ben, hogy az ne ered mé nyez zen kö rük -
ben tö me ges ki ván dor lá si hul lá mot szü lõ föld jük rõl. Vé le mé nye sze rint „de -
mog rá fi ai prob lé mát nem le het és nem sza bad kö zös ség meg szün te tõ
po li ti ká val meg ol da ni”. A ro má ni ai ma gyar ság kö ré ben 2002 már ci u sá ban
vég zett fel mé rés bõl ki de rül, írja Var ga, hogy el sõ sor ban a fi a tal kor osz tály az,
amely leg in kább ki akar te le ped ni, még hoz zá egy re nö vek võ arány ban. A vá -
ro si ak lé nye ge sen na gyobb arány ban mu tat nak ki ván dor lá si szán dé kot, mint
a fa lu si ak, és a ki te le pü lé si szán dék a szór vány vi dé ke ken, il let ve azo kon a te rü -
le te ken a leg ma ga sabb, ahol ki sebb ség ben van a ma gyar ság. Vé gül, ami a ré gi ó -
kat il le ti, jel lem zõ sa já tos ság, hogy a ha tár tól tá vo labb és ne he zebb gaz da sá gi
hely zet ben levõ Szé kely föl dön és Kö zép-Er dély ben ala cso nyabb, míg a ha tár -
hoz kö ze leb bi és né mi leg fej let tebb Par ti um és Bán ság vi szony la tá ban jó val
ma ga sabb a ki ván do rol ni szán dé ko zók ará nya, itt érez he tõ a ha tár von zá si ere -
je. Var ga fel hív ja a fi gyel met arra, hogy van egy olyan tár sa da lom lé lek ta ni
adott ság, mely alap ve tõ en be fo lyá sol ja és sa já tos sá te szi az Er dély bõl Ma gyar -
or szág ra való át te le pü lést: itt a ha gyo má nyos ki ván dor lás hoz ké pest egy for dí -
tott je len ség gel ta lál ko zunk. Ál ta lá ban, ha a több sé gi ál lam pol gá rok el hagy ják 
or szá gu kat, vál lal ják a ki sebb sé gi lé tet, vagy vá lasz tott új ha zá juk ban a be ol va -
dást, az új iden ti tást. A Ma gyar or szág ra te le pü lõ ha tá ron túli ma gya rok ese té -
ben más ról van szó: „egy ki sebb sé gi lét bõl a több sé gi lét be ju tás ról, egy jog ta -
lan és igaz ság ta lan (és ek ként is meg élt) dön tés nyo mán el sza kí tott te rü let rõl
az anya or szág ba tör té nõ át köl tö zés rõl.” 

Var ga At ti la is mer te tett kö te te az írá sok igen nagy vál to za tos sá ga mel lett
egy sé ges szem lé le tet tük röz, a szer zõ ki for rott jogi gon dol ko dá sá ról, át gon -
dolt és át fo gó ki sebb ség po li ti kai meg kö ze lí té sé rõl ta nús ko dik. A Nul la pax
sine ius ti tia min den, a ki sebb sé gi jog és a ki sebb sé gi lét iránt fo gé kony ol va só
szá má ra ta nul sá gos le het: egy-egy jog in téz mény be mu ta tá sa ré vén, il let ve
a lé te zõ jog rend fe le lõs ség tel jes vál toz ta tá sá ra, to vább gon do lá sá ra ösz tö nöz -
ve, tu da tos jogi gon dol ko dás ra sar kall ja az ol va sót, mi köz ben be pil lan tást en -
ged a ro má ni ai tár sa da lom és a ro má ni ai ma gyar ság ví vó dá sa i ba.

Gö röm bei Sára
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A hosszú ro má ni ai át me net gyõz te sei

A hosszú ro má ni ai át me net gyõz te sei
Cu lic Iri na: Câºti gã to rii. Eli ta po li ti cã ºi de moc ra ti za re în
Ro mâ nia, 1989–2000 [A nyer te sek: a ro má ni ai po li ti kai elit és
a de mok ra ti zá ló dás, 1989–2000] 
Li mes Ki adó, Ko lozs vár, 2002. 223.

A ro mán köz be széd nek tar tó san köz pon ti ki fe je zé se az „át me net”
  („tran zí ció”). A ro mán köz be széd – be le ért ve a tár sa da lom tu do -

má nyos meg kö ze lí té se ket is – töb bet tud kez de ni a tran zí ció-fo ga lom mal,
mint a „rend szer vál to zás” fo gal má val. A rend szer vál tás mint ha rö vi debb
idõ sza kot je len te ne (leg alább is e so rok író já nak idõ per cep ci ó ja sze rint).
Ez az idõ szak kez dõ dik a po li ti kai ha ta lom vál tá sá val (ke rek asz tal-tár gya lás -
sal, bár so nyo san, zûr za var ban, mint pél dá ul Ro má ni á ban), és tart ad dig,
amíg a po li ti kai elem zõk ki me rik, po li ti ku sok pe dig be me rik je len te ni,
hogy gaz da sá gi, al kot má nyi-köz jo gi, tár sa da lom szer ve zé si, köz po li ti kai stb.
ér te lem ben meg tör tént a rend szer vál tás. A  „tran zí ció”  vi szont egy
hosszabb, las súbb fo lya ma tot su gall; ben ne van a régi rend szer bu ká sá nak
moz za na ta, amit egy bi zo nyos idõ sza kot je len tõ „át ál lá si”, át ala ku lá si fo lya -
mat kö vet. En nek az át ál lás nak a ro mán vál to za ta las sú, bá tor ta lan. Gon dol -
junk arra, hogy Ro má ni á nak még min dig nincs mû kö dõ pi ac gaz da sá ga –
a leg utób bi uni ós or szág ér té ke lés sze rint.

Eb ben a las sú fo lya mat ban sa já tos mó don kör vo na la zód tak azok a fel té te -
lek, ame lyek kö zött egy új gaz da sá gi (és po li ti kai) elit ala kul ha tott, arat ha tott
si kert vagy ép pen vall ha tott ku dar cot.  Is mert, hogy az új ro mán elit egy szer re 
vált eb ben a fo lya mat ban az „át me net” ér de kelt jé vé és el le nér de kelt jé vé, és
ha nyer tes volt, gyak ran nem a vál to zás nak, ha nem a vál to zás fo lya ma tá nak
a nyer te se. Vagy is nem a vál to zás be fe je zé se, ha nem in kább e fo lya mat el hú zó -
dá sa, fe le más mi vol ta állt ér de ké ben. Ér de kelt volt a rend szer vál tás ban, de
nem volt ér de kelt ab ban, hogy az áta la kí tás kö vet ke ze tes és ra di ká lis le gyen –



pél dá ul nem volt ér de kelt a tel jes pri va ti zá ci ó ban. Így az „át me net” las sult, és
a ku ta tó szá má ra is ele gen dõ idõ táv la tok, köz tes pe ri ó du sok, cik lu sok mu tat -
koz nak meg, egy szó val van mit elem ez ni, össze vet ni, kor sza kol ni. Ta lán
ezért is a ro mán „tran zi to ló gia”, an nak a szak iro dal ma rend kí vül gaz dag; bár
te gyük hoz zá, hogy az iga zi, mód sze res, em pi ri kus lá ba kon álló elem zés a ke -
ve sebb.  (A ro mán tár sa da lom fej lõ dé sé rõl szó ló ér tel mi sé gi-kö zí rói dis kur -
zus ha gyo má nyo san pre kon cep ci ós, spe ku la tív, ami vi szont ugyan ak kor két -
ség te le nül gaz dag gá, szí nes sé te szi – azok szá má ra, akik ezt a dis kur zust sze re -
tik). Cu lic Iri na kö te te tény sze rû sé ge mi att is ki emel ke dik a ro má ni ai
tran zi to ló gi ák – vagy ta lán gyak rab ban: tran zi to zó fi ák – so rá ból. A hosszú ro -
má ni ai át me net ben sa já to san je le nik meg azok nak a köre, akik e tar tós fo lya -
mat gyõz te sei: az új elit. Ezek rõl a gyõz te sek rõl szól a kö tet, ami vol ta kép pen
egy kis sé hosszú ra si ke re dett szo ci o ló gi ai ta nul mány.

A be ve ze tõ ben nem hi á ba ke ve red tünk bele abba a fo gal mi spe ku lá ci ó -
ba, hogy az „át me net” rész ben kü lön bö zik a „rend szer vál to zás tól” – leg alább -
is kon no tá ci ók szint jén. A kö tet ben a szer zõ kü lön-kü lön elem zi az elit ki ala -
ku lá sá nak egyes sza ka sza it. A sza ka szok ugyan meg fe lel nek az egyes ro má ni -
ai par la men ti cik lu sok nak (1990–1992, 1992–1996, 1996–2000), ám ezek
a sza ka szok nem csu pán idõ be li ke re tek, ha nem kü lön bö zõ fel té tel rend sze rek
kor sza kai. Ugyan is Cu lic nem egy sze rû en kor sza kok ba ren de zi elem zé sé -
nek tár gyát, ha nem – s ezt több ször hang sú lyoz za – az egyes sza ka szok ra jel -
lem zõ té nye zõk kel pró bál ja ma gya ráz ni a po li ti kai elit ala ku lá sát. A meg ha tá -
ro zó té nye zõk nem spe ku la tív dis kur zus ban, ha nem füg get len vál to zók ként
il lesz tõd nek a vizs gált je len ség hez; az elem zés szo ci o ló gi ai, sta tisz ti kai jel le -
gû. A szer zõ óva tos az ope ra ci o na li zá lás ban, bá tor az ada tok ér tel me zé sé ben,
bár kü lö nö sebb mo del le zés re nem vál lal ko zik (azért sem, mert szá mos al ter -
na tív ma gya rá zat tesz te lé sé re, úgy tû nik, nin cse nek ada tai; eze ket a té nye zõ -
ket azon ban fel so rol ja, szá mol ve lük). Ke re si azo kat a fo gó dzó kat, ame lyek
a más or szá gok kal való össze ha son lí tás ban rej le nek. Így a kö te tet ma gyar vo -
nat ko zás ban is ér de kes sé te szi az, hogy Cu lic rész le tek be me nõ en elem zi
a ’89 utá ni ma gyar elit kon fi gu rá ló dá sá nak meg ha tá ro zó it is. A ma gyar or szá -
gi (új) po li ti kai elit jól meg ha tá ro zott, ha gyo má nyok ban is gyö ke re zõ vo na -
lak men tén ala kul, s a bel sõ tö rés vo na lai is ilye nek. A po li ti kai pár tok tár sa da -
lom ba ágya zot tak. Ez a be ágya zott ság-fo ga lom  sem spe ku lá ció: ar ról van szó,
hogy alap ve tõ, elem zés sel ki emel he tõ té nye zõk ad nak egy bi zo nyos eli tet, s en -
nek az elit nek bi zo nyos hely ze tét, erõ po zí ci ó ját. Vagy is meg ha tá roz ha tó egy
sor olyan té nye zõ, kri té ri um, me lye ken az új elit több jel lem vo ná sa mú lik.
Ma gyar or szá gon pél dá ul meg ha tá ro zó a val lá sos té nye zõ. Egyes pár tok
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(a szer zõ pél da ként a KDNP-re és az FKGP-re utal) a val lá sos sá got mint sa já -
tos men tál is, ide o ló gi ai me zõnyt je le ní tik meg, és ily mó don ér vé nye sül tár sa -
dal mi be ágya zott sá guk. Az MSZP elit je a volt ál lam párt kö ré bõl szár ma zik,
de az át ala ku lás élé re állt, és ez zel egy má sik tár sa dal mi be ágyaz ott sá got ért el.
A li be rá lis elit tár sa dal mi-kul tu rá lis hát te re szin tén jól kö vet he tõ, az elem zés
so rán el kü lö nít he tõ. A ma gyar or szá gi po li ti kai fo lya ma tot is me rõk szá má ra
a ro má ni ai szer zõ so rai kis sé ma dár táv la to sak, ahogy mon da ni szok tuk, kis sé
„ce u sak” (értsd: a Kö zép-Eu ró pai Egye tem re – a CEU-ra – jel lem zõ le egy sze -
rû sí té sek), vi szont jól rá vi lá gí ta nak arra, hogy a ko lozs vá ri szo ci o ló gus nõ mi -
lyen szem pon to kat ér vé nye sít az elit hely ze té nek tag la lá sá ban.  Rá mu tat,
hogy az ilyes fé le tár sa dal mi be ágya zott ság alig mond ha tó el a ro má ni ai (új)
po li ti kai elit rõl. A kö tet egyik lé nye ges mon da ni va ló ja, hogy míg más or szá -
gok ban (Ma gyar or szá gon, Len gyel or szág ban) az elit ré szei (értsd: fõ leg a po li -
ti kai pár tok) kö zöt ti tö rés vo na lak ter mé sze te sek ab ban az ér te lem ben, hogy
a tár sa da lom ré teg zõ dé se it ké pe zik le, Romá ni á ban az elit-ta go ló dás nem kö ve ti
a tár sa dal mi-kul tu rá lis ta go ló dást. A szer zõ ez eset ben is ma gya rá zó té nye zõ ket
(füg get len vál to zó kat) ke res, hogy ezt a be nem ágyaz ott sá got ér tel mez ni tud ja.
Az ér tel me zés so rán a meg ha tá ro zó té nye zõk tu laj don kép pen az elit ré szek
kö zöt ti de mar ká ci ós vo na lak ról szól nak (ez mód szer ta ni lag is adó dik, hi szen
sta tisz ti kai elem zés rõl van szó.) 

A ro má ni ai elit esze rint a kö vet ke zõ vo na lak men tén  ta go ló dik.
Az egyik vo nal (té nye zõ, vál to zó) a kom mu nis ta idõ szak ra vo nat ko zik.

A vo nal egyik ol da lán a kom mu nis ta rend szer rel szem be ni el len ál lók köre ala -
kul ki. A ta gok Ro má ni á ban ke ve sen vol tak (ke ve sen le het tek), kom mu ni ká -
ci ós le he tõ sé gük cse kély volt, és cse kély po li ti kai tõ két ala kít hat tak ki, s azt is
csak a vál to zást kö ve tõ köz vet len idõ szak ban tud ták va la me lyest kon ver tál ni.
A rend szer ked vez mé nye zett jei (az ál la mi vál la la tok gaz da sá gi-bü rok ra ti kus
elit je, pár tak ti vis ták stb.) sok kal job ban, ma ga biz to sab ban, ott ho no sab ban
mo zog tak a nyil vá nos ság ban és a köz igaz ga tás út vesz tõ i ben köz vet le nül 1989
után, sõt ké sõbb is. Õket „csí zió-ér té sük” mel lett kez det ben nép sze rûb bé tet te 
az is, hogy nyu gal mat, tár sa dal mi (nem ze ti) meg bé ké lést, sta bi li zá lást hir det -
tek 1990 te lén és ta va szán, köz vet le nül az elsõ vá lasz tá sok elõtt. Ez sok kal ha tá -
so sabb – értsd: nép sze rûbb – volt, mint a kom mu nis ta el le nes pro pa gan da.
Ugyan is (tesszük hoz zá a szer zõ gon do la ta i hoz) ezt a kom mu nis ta el le nes pro -
pa gan dát az an ti kom mu nis ta elit „esõ után kö pö nyeg” mód já ra tud ja foly tat ni:
’89 elõtt nem te het te a rend szer bru ta li tá sa és éber sé ge mi att, ’89 után pe dig a tö -
me gek igen nagy ré szé nek sze mé ben tárgy ta lan ná vált a kom mu niz mus-el le -
nes ség. Ke ve sen vol tak, akik úgy gon dol ták, hogy a pri va ti zá ció ké se del me, a 
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to vább ra is fenn tar tott túl zott köz pon to sí tás, a xe no fób ma ga tar tá sok stb.
a kom mu niz mus to vább élõ fe néi és a ve lük szem be ni fel lé pés egyál ta lán
nem tárgy ta lan. Mi több: pél dá ul a pri va ti zá ció a tö meg sze mé ben a mun ka -
nél kü li sé get je len tet te. Így az tán a poszt kom mu nis ta elit (volt no menk la tú ra)
ön ér de ke mi att, a volt el len ál lók cse kély köre pe dig a tö meg hez vi szo nyí tott
hul lám hossz kü lönb ség  mi att nem tud tár sa dal mi lag „be ágya zód ni”. 

A ro má ni ai elit vo ná sa i nak jó ré sze – véli a szer zõ – vissza ve zet he tõ
a rend szer vál to zás kö rül mé nye i re, az utób bi ak pe dig a ro má ni ai kom mu nis -
ta dik ta tú ra jel leg ze tes sé ge i re. A kom mu nis ta dik ta tú ra Ro má ni á ban egy
szul ta nis ta po li ti kai rend szer volt. A szer zõ kis sé so kat idõz e téma fe lett,
a maga mód ján ok kal: a ki lenc ve nes évek ren de zet len sé ge it, elo dá zá sa it, ma -
gá nak az elit nek a he te ro ge ni tá sát, ki nem for rott sá gát, „be nem ágya zott sá -
gát” jó részt arra ve ze ti vissza, hogy Ro má nia szul ta nis ta rend szer ben élt
Ceauºescu or szág lá sa ide jén. A szul ta nis ta rend sze rek jel lem zõ je a tel jes köz -
pon to sí tás, min den al ter na tív meg nyil vá nu lás ki vé te les sé ge és ala csony, alig
lé te zõ in téz mé nyes sé ge. A köz po li ti kai in téz ke dé sek (ha egyál ta lán „köz po li -
ti ka i ak nak” ne vez he tõk) ka o ti ku sak, ön ké nye sek. Ve zér kul tusz van, az or -
szág ve ze té sé ben a „szul tánt” maga az egyed ural ko dó vá tett ide o ló gia sem
köti, a ve ze tõk tõl nem ide ge nek a di nasz ti kus meg nyil vá nu lá sok stb.

A szer zõ sze rint a ro má ni ai elit ta go ló dá sá nak egy má sik sa já tos vo na la
a ’89-es for ra da lom mo men tu má hoz kap cso ló dik. A for ra da lom ban való
rész vé tel – vagy idé zõ jel ben: „rész vé tel” – egye sek szá má ra nagy po li ti kai tõ -
két adott. Ez a mo men tum is a volt ap pa rat csi kok nak ked ve zett: vé gül a volt
po li ti kai elit tud ta iga zán „le ve zé nyel ni” a for ra dal mat, fenn tar ta ni a ren det. 

Vé gül az elit ta go ló dá sá nak egy har ma dik vo na lát a rend szer vál tás mint
de mok ra ti zá ló dá si fo lya mat mi ben lé te ha tá roz za meg. Ezen a pon ton is utal
a szer zõ a ro má ni a i tól el té rõ, fõ leg ma gyar or szá gi pél dák ra, ahol ezt a fo lya -
ma tot egy alku jel le mez te – a ke rek asz tal-tár gya lá sok –, mely alku fo lya ma -
tá ban (tesszük hoz zá a szer zõ gon do la ta i hoz) egy szer re szü le tett meg az új
ma gyar de mok rá cia és vál tak nyil ván va ló vá azok a tár sa dal mi lag is be ágya -
zott ide o ló gi ai tö rés vo na lak, ame lyek az új po li ti kai me zõny ben a kü lön bö -
zõ elit ré sze ket kon fi gu rál ták. Ro má ni á ban a po li ti kai vál tás egy po li ti kai szán -
dék nyi lat ko zat tal, an nak fel ol va sá sá val kez dõ dik (1989. de cem ber 22-re vir ra -
dó an). Ezt egy zûr za va ros, kap ko dó át me ne ti idõ szak kö vet te az ide ig le nes
kor mány és par la ment idõ sza ka, ami kor a kü lön bö zõ eli tek két ség be esett,
ám egy ol da lú küz del met foly tat tak egy más sal. A volt kom mu nis ta el len ál lók
könnyen asz tal alá sö pört ér ve lé se, re to ri ká ja fe le má san ve het te fel a har cot
a ma ga biz to san moz gó ré gi-új elit re to ri ká já val, prak ti ká i val. Ily mó don nem
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is volt re á lis esé lye an nak, hogy a ki ala ku ló elit ré szek vol ta kép pen tár sa dal -
mi-kul tu rá lis- men ta li tás be li kö rök bõl emel ked je nek ki, azo kat ké pez zék
le. Nem egy sze rû en csak ar ról van szó, hogy ezek az elit ré szek nem bi zo -
nyos ré teg ér de ke ket kép vi sel nek, ha nem sok kal több rõl: egy mással szem be -
ni hely ze tük és egy más hoz és ön ma guk hoz való vi szo nyu lá suk nem ké pe zi le 
az egyes tár sa dal mi-kul tu rá lis-men ta li tás be li kö rök hely ze tét, il let ve vi szo -
nyu lá sa it.  Jó ko ra le egy sze rû sí tés sel és köz he lyes sé téve azt le het mon da ni,
hogy az egyes elit ré szek nek „nincs tö meg alap juk”, nem a meg lé võ, tár sa dal -
mi lag-tör té nel mi leg ki ala kult cso por tok ra jel lem zõ vo nu la to kat tük rö zik.
Ez zel kap cso la tos a ko lozs vá ri ro mán szo ci o ló gus nõ ta nul má nyá nak egy to -
váb bi kulcs gon do la ta: a ro má ni ai (po li ti kai) elit nem in teg rált.

Va la mely po li ti kai elit ak kor in teg rált, ha a) kö zös szo ci a li zá ci ós hát tér ben, 
azaz kö zös nor mák ban, já ték sza bá lyok ban osz to zik; b) ha egy kö zös, jól meg -
ha tá ro zott rek ru tá ci ós rend szer ben ala kul hat ki; c) ha jól ki ala kí tott for má lis
és in for má lis há ló za ti kap cso la tok ban mo zog. Fon tos az elit ho mo ge ni tá sa,
ér ték rend be li kon szen zu sa, cso port szo li da ri tá sa, rek ru tá ci ós sza bá lya i nak el -
fo ga dott sá ga, a tár gya lá si-egyez te té si csa tor nák kon szo li dált sá ga. Mind ezek
hi á nyoz nak a ro má ni ai po li ti kai elit ese té ben. A szer zõ sta tisz ti kai elem zés
nyo mán mu tat ja be, hogy a kü lön bö zõ ro má ni ai par la men ti cik lu sok alatt ve -
ze tõ vé vált (kor mány)párt(ok) mi lyen he te ro ge ni tást mu tat tak, kö vet ke zés -
kép pen mi lyen haj szál re pe dé se ik vol tak, ame lyek men tén bi zo nyos párt sza -
ka dá sok utóbb be is kö vet kez tek.

A szer zõ fi gyel mez tet: az elit de zin teg rált sá ga ne he zí ti a de mok rá cia kon -
szo li dá ci ó ját egy dik ta tú ra utá ni or szág ban, de ez ön ma gá ban nem le het ele -
gen dõ ma gya rá za ta an nak, hogy Ro má ni á ban mi ért nyú lik olyan hosszú ra az
át me net. Min den eset re ez a sa já tos át me net sa já tos nyer te se ket: sa já tos eli tet
pro du kált.

Ma gya ri Ti va dar
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KÖNYV IS MER TE TÉ SEK
A szerb hor vát nyelv (új) ar cai

A szerb hor vát nyelv (új) ar cai
Bu gars ki, Ran ko: Lica je zi ka [A nyelv ar cai]. 
Be og rad, 2001. 246.

Bu gars ki, Ran ko: Nova lica je zi ka [A nyelv új ar cai].
Be og rad, 2002. 262.

Ran ko Bu gars ki két újabb kö te tét sze ret ném be mu tat ni a ma gyar ol -
va só kö zön ség nek, me lyek ben a szer zõ a test vér- és szom széd há bo -

rúk kal fém jel zett vi ha ros kö zel múlt utol só har ma dá ban (A nyelv ar cai:
1997–2000), il let ve a poszt mi lo se viæ-i éra elsõ két nap tá ri évé ben (A nyelv új
ar cai: 2000–2001) szü le tett írá sa it adta köz re. E kö te tek az 1994-ben elõ ször
meg je lent Je zik od mira do rata (A nyelv bé ké ben és há bo rú ban) és az azt há rom
év vel ké sõbb kö ve tõ Je zik u društ ve noj kri zi (A nyelv tár sa dal mi vál ság ban) c. ki -
ad vá nyok szer ves foly ta tá sai. A fõ ként nyel vé szet tel és nyelv szo cio ló gi á val
fog lal ko zó ku ta tó az ún. ex-ju gosz láv tér ség ben az ez red vég utol só év ti ze dé -
ben le zaj lott, a nyel vet (is) több szem pont ból (át)ala kí tó ese mé nyek tár sa dal -
mi és po li ti kai  ve tü le te it elem zi. A szé le sebb ol va só kö zön ség ér dek lõ dé sé re 
is szá mot tar tó té má kat a tu do mány dis kur zu sán túl/kí vül is ér tel mez he tõ re -
gisz te re ket hasz nál va ve szi gór csõ alá. A tu dós tól el vár ha tó ob jek ti vi tás és
a fo lya ma to san dez in teg rá ló dó dél szláv tér ség napi po li ti kai ese mé nye i be
aka ra ta el le né re is tel jes sze mé lyi sé gé vel be le vont ér tel mi sé gi szub jek tív ref -
le xi ói egy mást át szõ ve ala kít ják a kö te tek szö veg vi lá gát.

Az el já rás si ke res sé gét mi sem bi zo nyít hat ná job ban, mint az a tény, hogy 
a fen ti kö te tek bõl A nyelv bé ké ben és há bo rú ban  címû már há rom ki adás ért
meg. 1997-ben az élet mû ad dig (ön ál ló szer zõi) kö tet ben még nem pub li kált
írá sa it tar tal ma zó A nyelv tár sa dal mi vál ság ban címû mint a so ro za tot záró ki ad -
vány hagy ta el a nyom dát. Az ese mé nyek azon ban rá kény sze rí tet ték Bu gars ki 
ta nár urat, hogy to vább ra is nap mint nap szem be sül jön a há bo rú ra való ké -
szü lõ dés nyel vi gya kor la to zá sa i val. Az 1995 nya ra és 1998 õsze kö zöt ti



idõ szak is – bár de jure ép pen nem zaj lott fegy ve res konf lik tus az ex-ju gosz láv
te rü le te ken – a há bo rús ké szen lét kö ze pet te telt. 

Amíg a ne héz tü zér ség, mint ul ti ma ra tio, pi hen ni lát szott, ad dig a nyil vá -
nos ság bé ké sebb nek vél he tõ te rü le te in to vább mé lyül tek a lö vé szár kok.
A konf lik tus – ha lom háb ban is – to vább gör gött az egy ko ri ál lam szö vet ség et -
no po li ti kai dom bor za tát is nagy részt meg ha tá ro zó nyu gat-ke le ti lej tõn.
A Szá va tor ko la tá nál ek kor már a dél-szer bi ai tér ség et ni kai ho va tar to zá sá nak
kér dé sét vég le ge sen el dön te ni hi va tott fel vo nás ra han gol tak a gyû lö let be -
széd sza vak kal is ölni ké pes pro mi nen sei. Az ál ta luk kel tett hang za vart pró bál -
ta el lenp/fron toz ni egy, az elõb bi ek nél jó val ke ve sebb ta got szám lá ló, fõ ként
tu dó sok ból és köz írók ból álló vir tu á lis (nyelv)kö zös ség, mely nek egyik cél ja
a tár sa dal mi nyil vá nos sá got ura ló tó nus le mez te le ní té se le he tett. E szo ro sabb 
for má ci ó vá ta lán soha össze nem álló csa pat ból Bu gars ki mel lett az õ kö te te it
(so ro zat)szer kesz tõ ként jegy zõ Ivan Èo lo viæ emel he tõ ki. Èo lo viæ a szó ban
for gó tá gabb idõ szak ban e té má ban há rom köny vet adott ki, ame lyek an nak
el le né re, hogy nem ép pen ne kik állt a kor-sze rû ség zász la ja – Bu gars ki elsõ
köny vé hez ha son ló an – több ki adást is ki kö ve tel tek ma guk nak a szerb könyv -
pi a con. A mind má ig ta lán leg in kább nép sze rû Há bo rús kup le rájból az Élet és
Iro da lom és a (régi) Ma gyar Nap ló ré vén a ma gyar ol va só kö zön ség szá má ra
is hoz zá fér he tõ vé vált né hány fe je zet (pl. a cím adó szö veg A há bo rú kup le rá ja, va -
la mint A gyû lö let tõ ké je). Ez zel el len tét ben Bu gars ki írá sait ke vés bé el ér he tõ or -
gá nu mok ban for dít ot ták le (A há bo rú dis kur zu sai [vá lo ga tás az elsõ kö tet bõl] =
Sym po si on ’95/1, il let ve A há bo rú nyel ve = Új-Vi dé ki Mû hely ’96/2). Ezek mel -
lett csu pán az elsõ kö tet egy BUKSZ-ban kö zölt is mer te té sé rõl tud a re cen -
zens. A kö ze leb bi múlt ho zott némi po zi tív for du la tot, ami kor is a Te le ki Lász -
ló Ala pít vány jó vol tá ból köz re adott Vi szoly gás a vá ros tól c., a kor társ szerb tár sa da -
lom tu do má nyos szö veg test bõl min tát kí ná ló an to ló gi á ba mind két szer zõ tõl
be vá lo ga tás ra ke rült egy-egy hosszabb írás. Üröm az öröm ben, hogy Bu gars ki -
tól egy a rá jel lem zõ tó nus tól el té rõ, ér zel mi leg fû töt tebb hang vé te lû szö veg
 került e kö tet be (A po li ti kai be széd mi to lo gi zá lá sa), Èo lo viæ-tól pe dig egy po pu lá ri -
sabb te ma ti ká jú esz me fut ta tás (A foci, a hu li gá nok és a há bo rú). Az utób bi té ma vá -
lasz tá sát te kint ve két ség kí vül nem áll tá vol a szer zõ tõl, ám a tár sa da lom ku ta tás -
nak mint szak má nak a [re]pre zen tá ci ó já ra tö rek võ vá lo ga tás ba ta lán egy el mé -
le ti leg ki mun kál tabb, na gyobb je len tõ sé gû szö ve get lett vol na cél sze rûbb
ki vá lasz ta ni az ala pul vett Szim bó lu mok po li ti ká ja c. kö tet bõl.

Szerb hor vát György a fen ti an to ló giá hoz kon tex tu sul szol gá ló írá sá ban
(Tár sa da lom ku ta tás a há bo rús évek Szer bi á já ban) Vic tor Klem pe rer mél tán
 ismertté vált köny vecs ké jé hez, A Har ma dik Bi ro da lom nyel véhez ha son lít ja
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Bu gars ki mun ká it. Ez zel, ami a te vé keny ség je len tõ sé gét il le ti, csak egyet le -
het ér te ni. Van azon ban né hány olyan kü lönb ség a két opus kö zött, amely ta -
lán túl mu tat ön ma gán. A Ling va Ter cia Im pe ria a náci bi ro da lom bu ká sát kö ve -
tõ en, mint egy ‘em lé ke zet bõl’ író dott, Bu gars ki vi szont a Mi lo se viæ-re zsim
alatt és az át me net kez de ti sza ka sza so rán ki gyûj töt te a rend szert mi nõ sí tõ
nyel vi jel leg ze tes sé ge ket, mun ká i ban a tár sa da lom nyel vi arc élét vá zol ta fel.
Klem pe rer in kább sa ját él mé nye it fel idéz ve fest ké pet a to ta li ta riz must mû -
köd te tõ kog ni tív me cha niz mu sok nyel vi ar ti ku lá ci ó i ról, fõ leg an nak a ma gán -
szfé rá ban le csa pó dó vo nat ko zá sa i val (az ál ta la is meg élt [nyel vi] ter ror ral)
fog lal ko zik. Az utó la gos fel dol go zás a két rend szer lé nye gi kü lönb sé gét je le ní -
ti meg. Bu gars ki te vé keny sé ge a hi va ta los nyil vá nos ság ra fó ku szál, mi köz ben 
fel vil lant ja an nak al ter na tí vá it is. Nyel vi leg ez a re zsim el ne ve zé sé ben mu tat -
ko zik meg: a zsar gon ban de mok ra tú ra „szak ki fe je zés” egy részt az azt lét re hí vó
po li ti kai struk tú ra fe le más vol tá ra mu tat rá (fe lül rõl ve zé relt, szi mu lált nép -
ura lom), más részt az el nyo más me cha niz mu sá nak kor lá ta it is meg je le ní ti
(a tár sa dal mi al ter na tí va élõ/nyel vi je len lé te).

A ha son ló sá gok a hi va ta los nyelv hasz ná ló i nak in ten ci ó in és az ön nön ha -
tal mi és nyel vi já ték te rét fel per zse lõ elit nek a va ló ság tól tör té nõ fo ko zó dó el -
sza ka dá sá ban ér he tõk tet ten. A ki üre se dõ re to ri ka az el len ség kép fo lya ma tos
„elem ber te le ne dé se”, ani má ló dá sa ré vén sa ját ver bá lis lég gömb jé nek ki puk ka -
ná sát jel zi elõ re. A két könyv kö zöt ti pár hu za mok és kü lönb sé gek azt sej te tik, 
hogy amíg a ha ta lom ál tal ger jesz tett gyû lö let be széd nek, ha más hol nem is,
de leg alább a nyelv hasz ná lat ban kialakulhat alternatívája, addig van némi
remény a társadalmi viszonyok belsõ megújulására.

Bu gars ki ku ta tó nyel vé szi ta pasz ta la tai alap ján még azt is fel ve ti, hogy az
et ni kai konf lik tu sok fegy ve res össze tû zés be való for du lá sa a nyil vá nos szó -
hasz ná lat elem zé sé vel elõ re je lez he tõ: a gyû lö let be széd el- és ki ter je dé se,
a tár sa dal mi konf lik tu sok nak a po li ti kai elit ré szé rõl szor gal ma zott et ni ci zá lá -
sa el vi leg ope ra ci o na li zál ha tó oly mó don, hogy a köz- és tö meg mé dia szó -
kész le té nek és hang vé te lé nek mennyi sé gi elem zé sé vel elõ re ve tít he tõ a konf -
lik tus új szin ten vár ha tó meg je le né se. Az in for má ció tár sa dal ma ként em le ge -
tett XXI. század technikai vívmányai nyomán talán már nem puszta
(alkalmazó) nyelvészi utópia ez a felvetés. 

Bu gars ki nyel vé sze ti szem pont ból ma sem tart ja in dok olt nak az ún. szerb -
hor vát vs. hor vát szerb (még a szerb és/vagy hor vát pá ros kü lön bö zõ kom bi ná ci -
ói is hasz ná la to sak) nyelv ön ál ló, az ál la mi ság ki ví vá sá val au to ma ti ku san
együtt járó meg kü lön böz te té sét. A Srpskohr vats ki: ko li ko je zi ka? [Hány nyelv is
a szerb hor vát?] c. ta nul mány ezt az ál ta lá nos nyel vé szet nek mint szak tu do -
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mány nak azon kon szen zu á lis ál lás pont já ra ve ze ti vissza, hogy egy-egy nyelv
(meg)léte – még ha az tör té ne ti leg lé te sül, ala kul és tû nik is (ese ten ként) el –
tár sa dal mi/kul tu rá lis pro duk ció kér dé se. Ha a nyelv lé te zé sé nek há rom alap -
kö ve tel mé nyé bõl – (1) a szer ke ze ti [struk tu rál is], (2) a le szár ma zá si [ge ne a ló -
gi ai] és (3) a fel hasz ná lá si [szo ci ál pszi cho ló gi ai] ve tü let – töb bé-ke vés bé vál -
to zat la nul adott az elsõ ket tõ (a má so dik utó lag – elv ben – kép te len meg vál -
toz ni), ak kor ad dig, amíg az el sõ bõl kö vet ke zõ köz ve tí tést (:for dí tást) nem
igény lõ köl csö nös ért he tõ sé gi kö ve tel mény nek ké pes meg fe lel ni, nem in do -
kolt an nak a szak tu do mány né zõ pont já ból tör té nõ új bó li el ha tá ro lá sa, át ne ve -
zé se. Az ilyen át ke resz te lé sek nem nyel vé sze ti okok ból, a nyelv ál tal ki kény -
sze rít ve kö vet kez nek be, s csu pán egy azon en ti tás kü lön bö zõ je lö lé sé nek te -
kint he tõk. Ezen „csõ lá tá sá val” azon ban egye dül lát szik ma rad ni, leg alább is
ami a poszt ju gosz láv szak tu do má nyos disz kur zív te ret il le ti. (A szerb hor vát
nyelv vel kap cso la tos át ne ve zé si fo lya ma tok ról ma gya rul bõ veb ben, ki csit „kí -
vül ál lóbb”, de nem ke vés bé hoz zá ér tõ né zõ pont ból Nyo már kay pro fesszor
ér te ke zik a Ma gyar Nyelv ha sáb ja in). A nem zet kö zi gya kor lat ban te ret nyert
ket tõs ség re Bu gars ki is utal, esze rint „aka dé mi ai szin ten” meg ma rad ni lát -
szik a kö zös meg ne ve zés, de az al kal ma zott nyel vé sze ti gya kor lat ban, kü lö nö -
sen a nyelv ok ta tás ban az azt el sa já tí tók ma guk dönt he tik el, hogy mely va ri -
áns sal egy be vá gó el ne ve zést kí ván ják fel tün te tet ni a nyelv vizs gá juk ban/dip lo -
má juk ban. Egy tu do má nyos kon fe ren ci án en nek az ál la pot nak a meg vi ta tá sa
so rán fel ve tõ dött, hogy a szerb hor vát ter mi nus a nyel vé sze ti  mun ka anyag,
míg az idõ köz ben po li ti ka i lag le gi ti mi tást nyert va ri án sa i nak meg ne ve zé se –
bos nyák, hor vát és szerb, il let ve ne gye dik elem le het az egye lõ re csak je löl ti
stá tus ban lévõ mon te neg rói – a konk rét meg va ló su lá sok je lö lé sé re szol gál -
hat. E ja vas lat tal kap cso lat ban szer zõnk azt a meg ál la pí tást tet te, hogy be nyo -
má sa sze rint a je len lé võk kö zül egye dül õ mond hat ja el ma gá ról, hogy nem
egy konk rét nyel ven, ha nem a fen tebb mun ka anyag ként megjelölt valamin
gondolkodik és kommunikál.

A har ma dik, prag ma ti kai di men zi ó ban – az amúgy sza ra je vói szü le té sû,
ma gát szerb hor vát anya nyel vû és az iden ti tás ka te gó ria tel jes el le he tet le nü lé -
sé ig a ju gosz láv „nem zet hez” tar to zó nyelv hasz ná ló ként ön be so ro ló, Belg -
rád ban élõ – szer zõnk is kész sé ge sen tu do má sul ve szi a meg-, il let ve át ne ve -
zés gesz tu sá hoz kap cso ló dó, jól ki raj zo ló dó tár sa dal mi igény(eke)t, mely(ek) 
a nyel vi leg kom pak tabb or szág tömb pol gár há bo rú út ján tör té nõ el/le ha tá ro -
ló dá si fo lya ma tai után (1991–1995) is mét pusz ta al kot mány jo gi és nyel vé sze -
ti kér dés sé let tek. (Hogy a két idõ szak kö zött mi tör tén[he tet]t, az zal a te ma ti -
kus egy ség két ko ráb bi kö te te fog lal ko zik.) Ám a nyelv(ek)et az alap tör vény
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jog for rá si ha tal má val ko di fi ká ló vég sõ szót új fent nem a nyel vé szek fog ják ki -
mon da ni. Az így ki ala kult (s a tag köz tár sa sá gi al kot mány szint jén már 1974
óta kü lön ál ló) hor vát nyelv mel lett 1993-óta az ad dig csu pán kü lön ál ló nem -
zet ként, de nem nyelv ként funk ci o ná ló bos nyák is bír a leg ma ga sabb jogi ko -
di fi kált ság stá tu sá val. Kér dés, hogy a da y to ni bé ke kö tést megelõzõ háborús
viszonyok közepette ki[k] és mi módon döntött[ek] ez ügyben. A negyedik
szegmens, a montenegrói eddig pusztán csak „alsóbb szinten” deklaráltatott
önálló nyelvként.

Az ön meg ne ve zés iránt tá masz tott igé nyek nem csak nyelv szo ci o ló gi ai,
de nyelv pszi cho ló gi ai von za tok kal is bír nak. A Mon te neg ró ál la mi sá gát sa ját
nem ze ti in teg ri tá suk fel té te le ként szá mon tar tó (szép- és köz)írók – bár
a szer zõ sze rint ‘ko moly nyel vész’ nem sze re pel kö zöt tük – ön azo nos sá guk
csor bu lá sa ként él nék meg, ha egy, a tel jes kü lön ál lás, az ön ál ló ság rö vid távú
prog ram já val ka cér ko dó (tag)ál lam nak nem len ne ön ál ló, sa ját nem ze ti azo -
nos sá gát kog ni tí ve rep re zen tál ni ké pes – né ven ne ve zett – nyel ve. A Nyo már -
kay ál tal is fel idé zett poszt szo ci a lis ta mo dell sze rint „im már nem az ál lam ha -
tá roz za meg a nyel vet, ha nem a nyelv az ál la mot”, azaz a nyel vi kü lön ál lás (ön -
ál ló ság) mel lett fel hoz ha tó ér vek te szik jo go sult tá az újon nan ke let ke zõ
ál la mok ön ál ló sá gi tö rek vé se it. Bu gars ki szel le mé ben: ha nem is a nyel vé -
szek, de a nyelv hasz ná lók hoz nak ezen kér dé sek ben a po li ti ka in téz mény -
rend sze rén át fut ta tott, bár a szak tu do mány nyelv- és vi lág szem lé le te men tén 
nem is min dig kel lõ ér vek kel meg tá mo ga tott, de min den kép pen le gi tim
(: [nyelv]po li ti ka i lag ér vé nyes) dön té se ket. Szer zõnk ezen fo lya mat jel lem zé -
sé re hasz nál ja a nyel vi ter ve zés in kább po li ti kai, sem mint szak mai  ter mi nu sát.
Ez olyan, a nyelv fej lõ dés so rán már más kor is be ve tett esz kö zök kel ope rál
(más né zõ pont ból: ma ni pu lál), mint például a purizmus, vagy a nyelvi
küzdõtér decensebb terrénumán egészen új, a szaktudományosság régióiban 
már nem igazán  diskurzusképes, vagy a nyelvészek legvadabb, orwelli
‘ihletettségû’ rémálmait is alul/felülmúló intézményekkel áll elõ.

Bu gars ki for má lis mo del lek kel is elõ ruk kol a szét tar tás fo lya ma ta i nak áb -
rá zo lá sá ra (Res tan dar di za ci ja srpskohr vats kog u svet lu so ci o ling vis ti è ke te o ri je
[A szerb hor vát nyelv re stan dar di zá lá sa a nyelv szo ci o ló gia el mé le te i nek fé nyé ben]). En -
nek elsõ je len tõs ál lo má sa az 1965-ös hor vát kez de mé nye zés, mely a hor vát
iro dal mi nyel vet pró bál ta meg „ki emel ni” a szerb hor vát nyel vi nor ma elõ ta gi 
do mi nan ci á já nak ha tás kö re alól. Utol só ak kord ja pe dig vél he tõ en a ma ra dék
ál lam kö zös ség vi szo nya i nak ki kris tá lyo so dá sá val fog be kö vet kez ni, mi nek
után el dõl het, hogy a mon te neg rói nyelv hasz ná lók jog for rás ban rög zí tett ön -
de fi ní ci ó ja meg elég szik-e a szerb nyelven belüli kiejtésbeni elkülönüléssel,
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vagy a megnevezés szintjén is érvényt kíván szerezni az elkülönülési
(nyelv)politikának.

A fen ti fo lya mat egé sze alig vett igény be más fél év szá za dot, ami nem
mond ha tó kü lö nö seb ben  hosszú pe ri ó dus nak egy nyelv ki ala ku lá sá nak
össze tett tör té ne té ben. A szét tar tás, il let ve az együ vé tar to zás mér té ké nek
a po li ti ka ha tá sá tól ke vés bé súj tott mód sze ré ül Bu gars ki a kont raszt ív nyel vé -
szet esz köz tá rát ja va sol ja (Kont ras tiv ni pris tup po li cent ri è noj stan dar di za ci ji [A po li -
cent ri kus stan dar di zá ció kont raszt ív meg kö ze lí té se]), ahol a (a) sta bi li tás, a (b) kon ver -
gá lás és a (c) di ver gá lás ál la pot-,  il let ve fo lya mat raj za i val áb rá zol ha tó egy-egy
nyelv ak tu á lis lét mód ja. Fel ve té se sze rint az an gol nyelv szol gál hat kont -
roll-vál to zó ként a szem be sí tés nél, mi nek ún. nagy va ri án sai, a brit és az ame ri -
kai an gol vi szo nya sta bil, ál ta lá ban véve azon ban in kább a szét tar tás a do mi -
náns (ír, wa le si stb.). Ugyan ak kor egy, a ma még csak ki ala ku ló ban lévõ, szup -
ra va ri áns, az ún. vi lág an gol te kin te té ben az egy sé ges ülés fo lya ma ta fi gyel he tõ 
meg. Mind ezt – a szer zõ in ten ci ói nyo mán – a re cen zens azért tart ja fon tos -
nak ki emel ni, hogy a lát szat ne ír has sa fe lül a me ga tren de ket: a szerb hor vát
nyelv szét szá la zó dá sá nak a há bo rúk tük ré ben való szem lé lé se kor arra kö vet -
ke ztet het nénk, hogy az va la mi egye di, bor zal mas és meg is mé tel he tet len je -
len ség. Ez ko ránt sincs így, már ami a nyelv fej lõ dé sét il le ti. A fo lya mat pusz -
tán esz kö ze i ben tér el ra di ká li san a meg szo kot tól. A nyelv hasz ná lat di ver gá lá -
sa össze függ ugyan a há bo rú val, de an nak nem egyértelmû következménye.

Annyi ban azon ban tény leg a vi lág ten de ci á val el len té tes irány ban ha lad -
nak az ese mé nyek, hogy a föld je len leg mint egy öt-hat ezer re te he tõ ön ál ló
nyel vé nek több sé gét in kább fe nye ge ti kö zép tá von az el tû nés réme, sem mint
a to vább osz tó dás ve szé lye. Szak em be rek nagy já ból ezer re tak sál ják azon
nyel vek szá mát, ame lyek hosszabb tá von is si ker rel lesz nek ké pe sek da col ni
a fel szá mol ódás ki hí vá sá val. Mind ezek mel lett nap ja ink ban az egy or szá gon
be lü li több nyel vû ség te kint he tõ az ál ta lá nos nak. Az egy ko ri Ju gosz lá via
a maga hú szegy né hány nyel vé vel is ebbe a mo dell be volt be il leszt he tõ. A há -
bo rú kö vet kez té ben a szerb hor vát do mi nan ci á jú te rü le te ken, ahol an nak va ri -
án sai ke ve red ve és egy más ra ré teg zõd ve for dul tak elõ, az erõ sza kos la kos ság -
cse rék, ki te le pí té sek és me ne kül tár ada tok kö vet kez té ben e va ri án so kat il le tõ -
en is ho mo ge ni zá ló dott te rü le tek ala kul tak ki. Bu gars ki vo nat ko zó ok fej té se
szü lõ vá ro sá nak, Sza ra je vó nak a re gi o ná lis köz nyel vi nor má ját elem ez ve ve -
szi kez de tét, ahol egy más mel lett élõ, kü lön bö zõ et ni kum hoz tar to zó em be -
rek hasz nál ták ugyan azon ur bá nus szo ci o lek tust; majd a kan to ni zált Bosz nia
e szö veg ben ed dig bos nyáknak for dí tott, de va ló já ban a hi va ta los ság ban bosz ni -
aivá ke resz telt nyel vi kény sze rült sé gé nek sze ren csét len sé gét tag la ló (de nem
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os to ro zó) be mu ta tá sá val foly ta tó dik; s jut el – a pár sor ral fen tebb em lí tett,
nyel vi leg is meg tisz tí tott te rü le tek lé té nek kons ta tá lá sa után – a nap ja ink Belg -
rád já ban is fel lel he tõ „rej tõz kö dõ több szerb hor vá tú ság” fel fe de zé sé ig. Ez
utób bi ra ho zott pél dá ja a „mély ré te gi mon te neg ró i ság”, amely re egy arány -
lag régi, de kö ze li nek nem mond ha tó is me rõ sé nél fi gyelt fel, aki szak mai kör -
nye ze té ben, a Belg rá di Egye tem böl csész ka rán a közép-szerbiai köznyelvnek 
megfelelõen szokott verbálisan megnyilvánulni, mígnem a Crna Gora
státusát firtató politikai diskurzus egyetemi körökbe való begyûrûzésekor
saját érzelmi elkötelezõdését – az addig ki kö vet kez tet he tet len származását is
felfedõ (anya)nyelvi variánst – a montenegrói ijekavicát használva tudta csak
megvallani. 

A bosz ni ai vs. bos nyák nyelv apó ri á já ban az ál lam nyel vi és a nyelv hasz ná -
lói ke reszt ség kér dé se ma ni fesz tá ló dik. A há bo rút elõ ké szí tõ gyû lö let be széd
so rán a szerb saj tó a musz lim la kos ság ál tal le ki csi nyelt or to grá fia fegy ve rét is
be ve tet te  A szerb hor vát nyelv sza bá lyai sze rint a nem zet ne ve ket nagy kez dõ -
be tû vel kell írni. A fõ ként bosz ni ai il le tõ sé gû, a szerb hor vát jé sí tett vál to za tá -
nak ún. što kav ver zi ó ját be szé lõ „musz li mok” a szleng ben ma már csak Ti to -
niknak mon dott ti tói Ju gosz lá via utol só, ha to dik ál lam al ko tó nem ze te ként
nyer tek jo got e nagy kez dõ be tû höz, ám ek kor még – az or wel li egyen lõbb ség
szel le mé ben – nem bír hat tak sa ját nyelv vel, be kel lett ér jék a szerb hor vát fen -
tebb kö rül írt vál to za tá val. Az új idõk sze lé vel be kö szön tõ kol lek tív jog fosz -
tott ság elõ re ve tí té se ként az írott saj tó szer bebb ré sze a ’90-es évek for du ló ján
el kezd te kis be tû vel hasz nál ni a musz lim ter mi nust, ez zel fe le ke zet té fo koz -
va le azt. A – nem csak át vitt ér te lem ben – két tûz közé ke rült nem zet nek a há -
bo rús kö rül mé nyek kö zött mi e lõbb meg kel lett ne vez nie ön ma gát és nyel -
vét. A te rü let re való uta lás ként lett az utób bi bosz ni a i vá – „egy ál lam, egy
nyelv” be i deg zõ dés –, ami akár úgy is ér tel mez he tõ, hogy a bos nyák a ve lük
aka ra tuk el le né re kül sõ nyo más sal egy ál lam ala ku lat ke re tei kö zött tar tott
hor vá tok és szer bek felé gesz tust tet tek. Az utób bi ak azon ban kü lön al kot -
mánnyal ren del kez nek a kül vi lág ál tal egy sé ges nek té te le zett ál la mon be lül
(ez len ne a nem túl jó hírû /Bosz ni ai/ Szerb Köz tár sa ság (Re pub li ka Srpska),
mely nem té vesz ten dõ össze a va la mi vel ké ré szebb éle tû, mára tel je sen
 eltûnt Kra ji nai Szerb Köz tár sa ság gal (Srpska Re pub li ka Kra ji na), mely nek né -
hai te rü le té re ti pi kus pél da a nyel vi leg ho mo gén né váló tér ség). A bosz ni ai
szer bek Bosz nia és Her ce go vi nán be lü li rész köz tár sa sá ga – al kot má nyos jog -
for rás ide vagy oda – tény leg egye dül ál ló nyel vi ag resszi ó ra ra gad tat ta ma gát.
Sa ját alap tör vé nye sze rint te rü le tén a szerb nyelv eka vi cás (pl. belo – fe hér) és 
ije ka vi cás (pl. bi je lo – fe hér) vál to za ta egya ránt ér vény ben kell le gyen a hi va ta -
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los nyelv hasz ná la tot il le tõ en, de a va ló ság ban ’93-ban egyik nap ról a má sik ra
a hi va ta los mé di um nak ki zá ró la go san át kel lett tér ni az itt gya kor la ti hasz ná -
lat ban soha nem lévõ eka vi cá ra. E nyel vi ter ror kö vet kez té ben a he lyi szer bek 
iden ti tá sá ban fi no man fo gal maz va is za va rok lép tek fel. Po li ti kai ve ze tõ ik és
azok mé dia bé li fegy ver hor do zói a belg rá di nyelv vál to za tot pró bál ták meg
erõ sza ko san rá juk kény sze rí te ni, ami nek al kot mány el le nes sé gét csak
1998-ban mondta ki a palei/Banja Luka-i alkotmánybíróság.

Bu gars ki a poszt ju gosz láv ál lam ala ku la tok al kot má nya it ta nul má nyoz va
(Je zi è ne po li ti ke u država ma nas led ni ci ma biv še Ju gos la vi je [A volt Ju gosz lá via utód ál la -
ma i nak nyelv po li ti kái]) egyéb fur csa sá gok ra is fel fi gyelt. Ál ta lá nos ten den cia,
hogy az utód ál la mok ban az egy ko ri Ju gosz lá via jog for rá sa i hoz ké pest szû kí tõ
jel leg gel ke rül tek meg ha tá ro zás ra a ki sebb sé gek jo gai (itt most a pra ga ma ti ce
kü lön ál ló szerb hor vát nyel vi va ri án sok is ki sebb ség nek ve en dõ ek). Csu pán
a szlo vén al kot mány szól té te le sen az ún. tör té nel mi ki sebb sé gek (ma gya rok és 
ola szok) nyelv hasz ná la ti jo gá ról, akik nek össz lét szá ma alig ha lad ja meg a tíz ez -
ret. A más dél szláv nem zet bõl szár ma zó kat, akik sok kal szá mo sab ban van nak,
gaz da sá gi mig rán sok ként ke ze li a szlo vén jog szem lé let, s így szá muk ra nem
biz to sít kol lek tív jo go kat. Az egy ko ri or szág má sik vé gé ben, Ma ce dó ni á ban az
ál lam- és a hi va ta los nyelv nek a la kos ság egy ne gye dét ké pe zõ al bán po pu lá ci ó -
ra való ki ter jesz té se okoz prob lé má kat. A szerb hor vát tér ség utód ál la ma i ban az 
egy nyel vû ség irá nyá ba tör té nõ el moz du lás pa ra dox ugyan, hisz az alap té zis sze -
rint de fac to to vább ra is egy nyelv rõl van szó, így itt a kor lá to zás nem is a nyelv
kom mu ni ká ci ós szint jét érin ti, ha nem a va ri án sok kö zöt ti hi va ta los hasz ná la -
tot, il let ve az írás mó dok (ci ril és la tin) elõny ben ré sze sí té sét. Azaz a nyelv hasz -
ná lat szim bo li kus és po li ti kai as pek tu sa it érin ti. Szer bi á ban pél dá ul a ci rill be -
tûs írás mód el sõbb sé gét tör vény mond ja ki, de ugyan ezen tör vény le he tõ sé get
ad a la tin be tûs írás mód hi va ta los hasz ná la tá ra is. A nyil vá nos ság ugyan ak kor
a ci rill be tûs írás mód el nyo má sá val kap cso la tos kvá zi vi ták kal bí be lõ dik. Ez a faj -
ta „meg élt ve szé lyez te tett ség” is a nyelv po li ti ka szim bo li kus ve tü le té re irá nyít -
ja rá a nyel vé szet és a nyelv szo ci o ló gia figyelmét. 

Bu gars ki két utol só kö te té ben, a szerb tár sa da lom prob lé má i val kap cso la -
tos ál lás pont ja ki fej té se mel lett, a Szer bi á ban is elõbb-utóbb je lent ke zõ több -
nyel vû sé gi kész te tés ál tal ke let ke zõ ki hí vá sok ra is fel hív ja a fi gyel met.
A szerb hor vát nyelv hosszabb tá von va ló szí nû sít he tõ va ri áns ele mek re tör té -
nõ bom lá sa sen kit sem sar kall hat – a hu mor és a tu dat lan ság ha tá rán na pon ta
el hang zó – nyi lat ko zat ko mo lyan vé te lé re, mi sze rint a szerb hor vát utód nyel -
ve it be szé lõk ele ve több nyel vû ek len né nek. A nyelv zsar go no so dá sá val
ugyan ak kor olyan ten den ci á kat is le je gyez, ame lyek a két- és több nyel vû ség

A szerb hor vát nyelv (új) ar cai 173



elõ re tö ré sé nek le het nek a me ga la po zói. Alap be ál lí tó dá sa sze rint „az egy nyel -
vû ség gyó gyít ha tó” (Lingvistièki pogled na jeziènu buduænost [Szakmai kitekintés
a nyelvi jövõkre]).

A szó össze vo nás sal (blen de) ke let ke zett, zsar gon szül te ki fe je zé sek – me -
lyek kö zül a Ti to nik és a de mok ra tú ra sza va kat már e re cen zió szö veg te rén be -
lül is volt sze ren csénk al kal maz ni – so rá ba még olyan po li ti kai és nyelv szim -
bo li kai kon no tá ci ó kat hor do zó sza va kat le het meg em lí te ni, mint a ré geb bi és 
a kö ze leb bi múlt ra vo nat ko zó Yu tó pia és Vu ko war, az elõ zõ re zsim vég nap ja i -
ban a vá lasz tók ri o ga tá sá ra hasz nált NA TOk rá cia, az át me net hez kö tõ dõ nép -
íté le tet is tar tal ma zó ka taszt roj ka, vagy az idõt len nek lát szó maf fi a vel liz mus. Lé -
te zik ma gya rul ért he tet len, de némi meg vi lá gí tás után szem lé le tes sé te he tõ
fo ga lom is. A volt ve zér ki ada tá sát kö ve tõ en az ex el nök bõl (pred sed nik) pre sed -
nik lett, ami hez ugye bár csak egy betû el ha gyá sa szük sé ges. A je len tés át ala ku -
lá sa pe dig ah hoz a fel tett, de meg nem en ge dett szi tu á ci ó hoz len ne ha son lít -
ha tó, mely ben egy hi po te ti kus ma gyar párt- vagy egyéb el nök bõl ül nököt kre -
ál ná nak a kö rül mé nyek, ami ko ris le tar tóz ta tás ba ke rül. Az ere de ti ki fe je zés
Slo bo dan Mi lo se viæ-nek a há gai Nem zet kö zi Tör vény szé ken meg kez dett
vizs gá la ti fog sá ga ide jén ter jedt el a nyil vá nos ság nem egé szen hi va ta los szint -
je in (Dvi je reèi u jed nom: lek si è ke skri va li ce [Ket tõ az egy ben: szó össze vo ná sok]; Otk -
ri va mo nove skri va li ce  [Újabb szó-össze vo ná sok]; Novi pri me ri žar go ni za ci je [A zsar -
gon kép zõ dés újabb pél dái]) .

Bu gars ki köny ve i ben, a szak mai ér tel me zé se ken túl, meg pró bál a szerb
tár sa da lom ban hát tér ben lévõ ér té kek (to le ran cia, több nyel vû ség) mel lett ér -
vel ni. Ok fej té sei köz ben mind vé gig igyek szik tény sze rû ma rad ni, mi köz ben
arra is ügyel, hogy a tõle el té rõ ál lás pon tot kép vi se lõ ket se hoz za kel le met len
hely zet be. A több sé gé ben még a le tûnt re zsim reg ná lá sa ide jén szü le tett írá -
sok egy al ter na tív Szer bia ké pé nek meg te rem té sén is mun kál kod tak. De té ve -
dés len ne azt hin ni, hogy ez a kon ku rens or szág- és nem zet imázs ki fe lé irá -
nyult vol na. A szö ve gek hang vé te lé bõl és fel épí té sé bõl jól ki ve he tõ, hogy
azok sok kal in kább a bel sõ, szerb(hor vát) nyil vá nos sá got cé loz zák, sem mint
a kül hon jó in du la tát ke re sik. Még az olyan, elsõ lá tás ra anak ro niz mus nak tet -
szõ alap té te lei is, mint a szerb hor vát nyelv mel let ti ki ál lás, vagy a ju gosz láv ság 
fel vál la lá sa sem a tör té ne lem ke re ké vel együtt len dül ni kép te len or to do xia
meg nyi lat ko zá sai. Ezek egy a sa ját kva li tá sa i val tisz tá ban lévõ tu dós nak a bel -
sõ kész te té sei és ér ték vál la lá sai kö vet kez té ben össze ál ló, szel le mi ön ál ló sá gát
hir de tõ meg nyil vá nu lá sai, aki nem haj lan dó ak kor sem alá vet ni ma gát a kor -
szel lem dik tál ta kö ve tel mé nyek nek, ha így eset leg gon do la tai ve szí te nek nép -
sze rû sé gük bõl. Az itt be mu ta tott kö te tek és szer zõ jük fõ eré nyét azon ban
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még is a nyelv hasz ná lat tisz tes sé gé nek vissza ál lít ha tó sá gá ért ví vott csen des és
a há bo rú(k) dis kur zu sa i nak ép pen ak tu á lis kon junk tú rá i tól ma gát mind vé -
gig tá vol tar tó, kö vet ke ze tes küz de lem ben véli fel fe dez ni a re cen zens. Ez az
a szál, amely re a szö veg ben be mu ta tott és az azo kat meg elõ zõ, itt most csak
meg em lí tett kö te tek egya ránt fel fûz he tõk, s amely nek ta nul sá gai nyo mán
a szerb nyil vá nos ság disz kur zív tere ké pes le het túl lép ni az el múlt majd más -
fél év ti zed nyelv hasz ná la ti ki sik lá sa in. Mert a nyelv ar cai min dig ké szek
a meg úju lás ra, és min deh hez csak el kö te le zett és értõ, a sa ját és a má sok hi bá i -
ból egya ránt okul ni ké pes nyelv hasz ná lók ra van szük ség. E ka te gó ri á ba fel tét -
le nül be le ér ten dõ ek a köz be széd passzív fo gyasz tói is, hisz a nyil vá nos sá got
ala kí tók is – anél kül, hogy fe le lõs sé gü ket bár mi lyen tekintetben csökkenteni
próbálnánk – csak olyan dolgokat képesek feltálalni a fogyasztóknak, amit az
még hajlandó befogadni. E befogadókészség (át/vissza)alakításában a szerb
társadalom talán a legtöbbet éppen a Bugarski által (is) képviselt, a  köz- és
a szakírás közötti arányokat igen jó érzékkel vegyítõ publikációs
tevékenységnek köszönhet.

Pap Ti bor
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Két szlo vák de mok ra ta a nem ze ti sé gi kér dés rõl

Két szlo vák de mok ra ta a nem ze ti sé gi
kér dés rõl
Mi ku láš Dzu rin da: Kde je vola, tam je ces ta. Moj maraton.
[Ahol akarat van, ott van az út. Az én maratonom.]
Bratislava: L. C. A. Koloman Kertész Bogata, 2002. 111.

Pe ter Za jac: Más na pos or szág. Esszék, ta nul má nyok. [Ford.:
Föl des Pi ros ka.] Po zsony: Kal lig ram, 2002. 301.

Az el múlt év ben két, a ma gyar ol va só szá má ra egyál ta lán nem ér dek-
 te len könyv je lent meg Szlo vá ki á ban: Mi ku láš Dzu rin da Kde je

vola, tam je ces ta (Hol aka rat, ott út is van) és Pe ter Za jac nak a Kal lig ram ál tal
ma gyar nyel ven meg je len te tett mun ká ja Más na pos or szág cím mel. Két olyan
szer zõ rõl van szó, akik ízig-vé rig de mok ra ták nak vall ják ma gu kat és azok -
nak is te kint he tõk, ám még is je len tõs kü lönb ség van kö zöt tük po zí ci ó ju kat
és fel fo gá su kat te kint ve. Mi ku láš Dzu rin da a Szlo vák Köz tár sa ság mi nisz ter -
el nö ke, hi va tá sos, gya kor la ti po li ti kus. Pe ter Za jac in kább el mé le ti szak em -
ber, iro dal már, de egy ben po li ti kus is. Dzu rin da az 1998-as szlo vá ki ai kor -
mány vál tás le gen dás hõ sé nek is te kint he tõ, aki 1998 nya rán, ver seny ke rék -
pá ron kam pány ol ta vé gig az or szá got s párt ja ma gas szá za lék arányt ért el a vá -
lasz tá so kon. Már azt meg elõ zõ en a Me è i ar-el le nes de mok ra ti kus erõk
össze fo gá sá nak él vo na lá ba ke rült, s a vá lasz tá sok után a köz tár sa sá gi el nök õt 
bíz ta meg a kor mány ala kí tás sal. Pe ter Za jac az 1989–90-es cseh szlo vá ki ai
bár so nyos for ra da lom ki emel ke dõ sze mé lyi sé ge és esz mé jé nek máig is oda -
adó híve. Li be rá lis gon dol ko dó, a je len meg íté lé sé ben a mér cét szá má ra el sõ -
sor ban az 1990–92-es évek po li ti ká ja és de mok ra ti kus örök sé ge je len ti, míg
Dzu rin da mér cé je in kább a me è i a ri idõ szak hoz vi szo nyí tás, az 1998 utá ni
kor mány za ti adott sá gok és le he tõ sé gek Eb bõl ere dõ en az el múlt 4 év meg íté -
lé se sem le het azo nos a két szer zõ ér té ke lé sé ben.



Utal ni kell arra, hogy mû fa ji lag nem azo nos jel le gû a két ki ad vány. Dzu -
rin da köny ve in kább me mo ár, az el múlt négy év sa ját meg kö ze lí té sû, sze mé -
lyét, küz del mes gya kor la ti po li ti kai te vé keny sé gét elõ tér be he lye zõ em lék -
irat, amely nyil ván nem ok nél kül még a vá lasz tá si cik lus le zá ru lá sa elõtt ke -
rült ki adás ra. En nél fog va fél re ért he tet le nül ak tu á lis po li ti kai cé lo kat
szol gált, a vá lasz tá si kam pány szer ves ré szé nek is te kint he tõ. Si ker ként ér té -
ke li az el múlt négy évet, de egy ben be fe je zet len nek, mond ván, hogy Szlo vá -
kia a „ma ra ton fu tá sa”, in teg rá ci ós fel zár kó zá sa so rán el ju tott a cél fe lé ig, a be -
fe je zés, ami töb bek kö zött egyet je lent a NATO és az EU tag ság el éré sé vel,
a kö vet ke zõ kor mány za ti cik lus ra vár. En nek egyet len jár ha tó útja az, ha Szlo -
vá kia azon az úton ha lad, amely re 1998-ban lé pett. Azt el is me ri, hogy a kor -
mány za ti mun ka a jö võ ben ja ví tás ra szo rul.

Za jac köny ve szé le sebb ho ri zon tú, je len tõs mér ték ben érint elvi, el mé le -
ti és tör té nel mi kér dé se ket, és alap já ban véve ta nul mány kö tet nek te kint he tõ, 
adott té mák hoz kap cso ló dó, ko ráb ban és a kö zel múlt ban meg írt cik kek, ta -
nul má nyok gyûj te mé nye, me lyek bõl vi szont egy ér tel mû en ki tû nik ha tá ro -
zott, kri ti kai ál lás fog la lá sa ko runk, Szlo vá kia tör té ne ti fej lõ dé se és nap ja ink
szá mos alap ve tõ kér dé sé ben.

Mind két mun ka nem csak a szlo vák kér dés meg íté lé se, de kap cso la ta ink
és a nem ze ti sé gi po li ti ka meg íté lé se szem pont já ból is ér de kes és fon tos ele -
me ket tar tal maz, en nél fog va ér dek lõ dés re tart hat szá mot a ma gyar ol va sók
kö ré ben is. Az aláb bi ak ban a két kö tet nek csu pán a nem ze ti sé gi vo nat ko zá sa i -
val kí vá nunk rész le te seb ben fog lal koz ni, ne ve ze te sen a nem ze ti sé gi prob lé -
ma sa já tos és több vo nat ko zás ban eltérõ hangsúlyú megítélésével.

Dzu rin da köny vé ben több fe je zet ben érin ti a nem ze ti sé gi prob lé mát,
min de nek elõtt a szlo vá ki ai ma gyar ság hoz fû zõ dõ vi szo nyát. A gya ko ri né zet -
el té ré sek hang sú lyo zá sá val is elis me rõ en, tisz te let tel szól, és ma gas ra ér té ke li
a MKP kor mány za ti sze re pét. Utal érett ál lam pol gá ri, po li ti kai ma ga tar tá sá ra 
a gyak ran ki ala kult kri ti kus hely ze tek ben, kezd ve a kor mány ala kí tás tól és
a kor mány zás egész idõ sza ká ban, ami kor lé nye gé ben a MKP vég sõ dön té sei,
meg font olt mér le ge lé sei men tet ték meg a kor mányt és tet ték le he tõ vé a kor -
mány prog ram cél ki tû zé se i nek az elõbb re vi te lét. En nek so rán em lí tést tesz
a föld kér dés ben ki ala kult vi tá ról, a nyelv tör vény, al kot mány mó do sí tás bo nyo -
dal ma i ról, a ki sebb sé gi nyel vi char ta el fo ga dá sá nak ne héz sé ge i rõl és fõ ként
a köz igaz ga tá si és te rü le ti át szer ve zés ki éle zett vi tá i ról, me lyek õt ne héz dön -
té sek elé ál lít ot ták. Vé gül – így íté li meg utó lag is – ezek ben az ese tek ben a kor -
mány nak és a par la ment nek az „or szá gos, ál ta lá nos” il let ve több sé gi (nem ze -
ti) ér de kek fi gye lem be vé te lé vel kel lett el fo gad ha tó dön té se ket hoz ni,
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el is mer ve, hogy e dön té sek nem vol tak „op ti má li sak”. Dzu rin da min den eset -
ben a több sé gi aka rat ra hi vat ko zik, miközben azt érzékelteti, hogy számos
vonatkozásban megértést és együttérzést tanúsított a magyarok – szlovák
részrõl sokak által túlzottaknak tartott – követelései iránt, még akkor is, ha
végül ezek kielégítésére nem került sor.

Za jac fej te ge té sei a nem ze ti sé gi prob lé má val kap cso la to san szé le sebb ho -
ri zon tú ak és a je lent il le tõ en erõ sen kri ti kai hang vé te lû ek. Za ja cot mé lyen
fog lal koz tat ja a nem ze ti sé gi prob lé ma meg ol dá sa ál ta lá ban, szé le sebb össze -
füg gé sek ben. Kö zép-Eu ró pa kulcs kér dé sé nek tart ja, hogy az et ni kai sok fé les -
éget ke zel ni tud ja. Azt vall ja, hogy a meg ol dás az eu ró pai ci vi li zá ció tér sé gén,
az eu ró pai ci vi li zá ci ós fo lya ma to kon be lül kép zel he tõ el, ezen be lül in do kolt
egy kö zép-eu ró pai kul tu rá lis ré gió tény le ges meg te rem té se. Meg íté lé se sze -
rint a de mok rá ci á ban a szu ve rén nem zet lé tét fel té te le zi, hogy a sza bad ál lam -
pol gá rok az egyes em be rek és a ki sebb sé gek jo ga it tisz te let ben tart sák, a más
nem ze te ket és et ni kai cso por to kat meg be csül jék. Meg jegy zi: tör té nel münk
leg na gyobb nyo mo rú sá ga, hogy nap ja ink ban, ami kor már sen kit sem fe nye -
get sza bad sá gá nak, ne tán éle té nek el vesz té se, csu pán ki vé te le sen, el vét ve hall -
ha tó a til ta ko zás hang ja, ami kor má sok, ki sebb sé gek (ezen be lül kü lön meg -
em lí ti a ma gya ro kat) em be ri jo ga it kell meg vé de ni. Saj ná lat tal ál la pít ja meg,
hogy a szlo vák de mok ra ti kus köz vé le mény sér tõ döt ten és fruszt rál tan re a gál
a nem ze ti sé gi kér dés re, míg a szlo vák na ci o na lis ták min den játsz má ban biz -
tos kéz zel ve tik be a ma gyar kér dést. En nek okát ab ban lát ja, hogy a szlo vá kok 
job ban tar ta nak a ma gya rok tól, mint a bel sõ konf lik tu sok fo ko zó dá sá tól, a de -
mok ra ti kus erõk pe dig job ban fél nek at tól, hogy el ve szí tik tá mo gat ott sá gu -
kat, mint at tól, hogy az or szág fej lõ dé se an ti de mok ra ti kus irányt vesz. A szlo -
vák de mok ra ták több sé gé nek „kor lá to zó”, „op por tu nis ta nem ze ti sé gi po li ti -
ká ja” ne he zí ti a ma gyar de mok ra ták kal való együtt mû kö dést, mi köz ben
tü rel mes nem ze ti sé gi po li ti ká ra hív ja fel a fi gyel met mind két ol da lon. A „so -
kat kö ve telj, hogy va la mit el érj” ra di ká lis ki sebb sé gi hoz zá ál lás ku dar cot val -
lott. Köl csö nös en ged mé nyek re van szük ség az Al kot mány el ve i nek ér vé nye -
sí té sé vel. A leg alap ve tõbb kö ve tel mény nek az ön igaz ga tás el vé nek ér vé nye sí -
té sét te kin ti. A „nem zet ál lam ként való meg ha tá ro zás” óha tat la nul ki vált ja
a ki sebb sé gek te rü le ti au to nó mia irán ti igé nyét, ami az al kot má nyos ke re tek -
nek a fel la zu lá sát von hat ja maga után. Za jac elv ben nincs el le ne az au to nó -
mia gon do la tá nak. „Nincs ben ne sem mi – ál la pít ja meg –, ami ne vol na le gá -
lis vagy le gi tim”. Bí rá ló an szól ar ról, hogy a je len le gi kor mány ko a lí ció „ké pes 
volt fel ál doz ni az or szág éssze rû te rü le ti fel osz tá sát” is csak azért, ne hogy „a
ma gya rok sa ját me gyé hez jus sa nak”. Úgy lát ja azon ban, hogy a ki sebb sé gek
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leg ér zé ke nyebb prob lé má i ra (ok ta tás, kul tú ra, fi nan szí ro zás stb.) je len leg az
önigazgatás elvének érvényesítése az egyetlen megoldás. A történelmi
megegyezés része lehet a beneš-i dekrétumok miatt elszenvedett egyéni
sérelmek orvoslása is, amennyiben még vannak ilyenek. Szükségesnek tartja
elérni, hogy a nemzetiségi kérdések körüli vitát ne a nacionalisták
moderálják, hanem ezzel szembe állítsák a demokratikus felfogást és érveket. 
Vallja azt az elvet, hogy a nemzetiségeket érintõ kulcsfontosságú
kérdésekben ne lehessen nélkülük, vagy akaratuk ellen dönteni.

A fen ti ek bõl is lát ha tó, hogy Za jac el sõ sor ban a de mok ra tá kon, il let ve
a ma gu kat de mok ra ták nak val ló po li ti ku so kon kéri szá mon a prob lé mák kö -
vet ke ze tes meg ol dá sát, hív ja fel a fi gyel met fe le lõs sé gük re (be le ért ve az ér tel -
mi sé get is), anél kül, hogy át fo gó an ér té kel né a Dzu rin da-kor mány idõ sza ká -
nak nem ze ti sé gi po li ti ká ját, szól na az ered mé nyek rõl, a me è i a ri idõ szak hoz
vi szo nyí tott lé nye ges vál to zá sok ról. Úgy íté li meg, hogy a Dzu rin da-kor -
mány ide jén a nem ze ti sé gi vi szo nyok a kez de ti eny hü lés után újra fagy pont ra 
ju tot tak. A ma gya rok mára már tisz tá ban van nak vele, hogy a szlo vák de mok -
ra ták nem el kö te le zett, kor rekt part ne rei a ma gya rok nak, de raj tuk kí vül más
part ne rek nem jö het nek szá mí tás ba. Tud ják, hogy gyak ran hoz tak ál do za tot
az utóbb gyen gé nek bi zo nyult po li ti kai part ne re ik ha tal mi tö rek vé se i ért. Azt
is tud ják, hogy nem tá masz kod hat nak a szlo vák ér tel mi ség elit jé re sem, mert
oly kor ba rát sá gos arca ellenére, az is cserbenhagyja õket, és hogy az Európai
Unió biztosai számára is fontosabb az uniós ajánlások minimuma, mint
a kisebbségi kérdések megnyugtató megoldása. 

Mi ért van nak a MKP- nak tá mo ga tói a szlo vák la kos ság kö ré ben? – te szi
fel a kér dést Za jac. A vá la sza: a ma gya rá za tot a párt nak a po li ti kai stí lu sá ban,
és ér de mi po li ti ká já ban kell ke res ni. A MKP soha sem mi lyen jog ta lan vagy
an ti de mok ra ti kus lé pést sem tá mo ga tott, soha nem szö vet kez tek an ti de mok -
ra ti kus, na ci o na lis ta po li ti kai tö mö rü lé sek kel. Tá mo ga tott min den gaz da sá -
got és köz igaz ga tást érin tõ re for min téz ke dést, nem keveredett korrupciós
botrányokba.

Mi ku láš Dzu rin da köny vé ben ugyan csak utal arra, hogy az utób bi idõ -
ben a nem ze ti sé gi kér dés te kin te té ben ne ga tív irány ban vál toz tak a vi szo -
nyok, de ezek el sõ sor ban az el múlt évek ma gyar kor mány za ti po li ti ká já val
füg ge nek össze. A ki egyen sú lyo zott ma gyar–szlo vák kap cso la tok kul csa 1998 
után a köl csö nös ér de kû Eu ró pa po li ti ka lett. Azt a jó ér zést, hogy jó úton ha -
lad a két or szág, az el múlt idõ szak ban két do log ár nyé kol ta be – ál la pít ja meg.
Ne ve ze te sen a ha tá ron túli ma gya rok ról szó ló tör vény és a Be neš-dek ré tu -
mok kér dé sé nek az is mert fel ve té se, ami a szlo vák na ci o na liz must erõ sí tet te,
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olyannyi ra, hogy el le ne a kor má nyon be lül is fel kel lett lép ni. Úgy lát ja, hogy
az em lí tett tör vény egyes ele mei és a ma gyar po li ti ku sok ál ta li in terp re tá ci ók
a „Nagy-Ma gyar or szág” szim bó lu mát elevenítik meg, miközben õ inkább az
olyan szimbólumokat hangsúlyozza, és részesíti elõnyben, mint a Mária
Valéria híd újjáépítése. 

M. Dzu rin da az el múlt évi szlo vá ki ai vá lasz tá sok ered mé nye kép pen
újabb le he tõ sé get ka pott kor mány ala kí tás ra, s arra is, hogy a nem ze ti sé gek ér -
de ké ben az elõ zõ cik lus mu lasz tá sa it pó tol ja. A kor mány prog ram nyi lat ko za -
tá ban több konk rét, jól el le nõ riz he tõ kö te le zett sé get vál lalt: ki sebb sé gi tör -
vény el fo ga dá sa, a re gi o ná lis és ki sebb sé gi nyel vi char ta re a li zá lá sa, a dön tés
meg ho za ta la a ma gyar egye tem rõl, tör vény al ko tás a TV-rõl és a Rá di ó ról
(amely tar tal maz za az ön ál ló ma gyar szer kesz tõ sé gek lé tét és a su gár zás idõ -
tar ta mát), az ed dig nem ne ve sí tett föl dek köz sé gi tu laj don ba he lye zé se.
Ahogy a szlo vák Köz ügyek In té ze té nek a szlo vák tár sa da lom hely ze té rõl szó -
ló 2002. évi je len té sé ben ol vas hat juk, az MKP rész vé te le a kor mány ban hoz -
zá já rul hat az MKP po zí ci ó já nak to váb bi erõ sö dé sé hez, s elõ se gí ti, hogy
a nemzetiségi kisebbségek jogi helyzetének javítását szolgáló célok
realizálódjanak. Nem kívánatos, hogy újra értelmezési viták zavarják meg
azok megvalósítását.

Bo ros Fe renc
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Az új re gi o na liz mus kon cep ci ó ja…
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Chel ten ham, UK: Ed ward El gar.
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Laf fan, Bri gid (1997): The Eu ro pe an Un ion:
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A nyolc va nas évek óta át ala kult a gon dol ko dás Eu ró pá ban a ré gi ók ról.  
  Az ál lam he lyett a glo bá lis tér, és az EU-szint ke rült elõ tér be, vele

a re gi o ná lis ci vil há ló za tok kér dé se, írja Ke a ting. 1990-es évek ben a re gi o ná -
lis szem lé let mód ön ál ló sá ga még na gyobb ra nö ve ke dett, je len van a glo bá -
lis, az eu ró pai és a re gi o ná lis fej lõ dés rõl foly ta tott vi ták ban. A re gi o ná lis–eu -
ró pai és a glo bá lis szint fej lõ dé sé nek komp lex tár sa da lom tu do má nyi vizs gá -
la ta át for mál ta a ré gi ók ról való gon dol ko dást, azok töb bé nem to le rált, meg -
tûrt elem zé si egy sé gek, a nem zet ál lam, a tár sa da lom és a kul tú ra ke re te i ben
gon dol ko dó ko ráb bi tár sa da lom tu do má nyi ref le xi ók min tá já ra. A re gi o ná lis 
po li ti kák nagy mér ték ben eu ro pa i zá lód tak. Az új tár sa da lom tu do má nyi
meg kö ze lí té sek szá mot vet nek ez zel a meg nö ve ke dett je len tõ ség gel. Ke a -
ting ki eme li a kö vet ke zõ meg kö ze lí tés mó do kat, is ko lá kat:

* Ké szült az MTA ál tal tá mo ga tott Re gi o ná lis fej lõ dés és mik ro in teg rá ció a Nyu gat-Du nán tú lon ku -
ta tás ke re té ben (Ber zse nyi Dá ni el Ta nár kép zõ Fõ is ko la Eu ró pa-ta nul má nyok In té ze te).



– a piac „tár sa dal mi konst ruk ci ó ja”(„the so ci al const ruc ti on of the mar ket”)
– a tár sa dal mi tõke („so ci al ca pi tal”)
– az al ku val nem mó do sít ha tó köl csö nös füg gõ sé gek („unt ra ded in ter de -

pen den ci es”)
– az együtt mû kö dés re épü lõ gaz da ság („as so ci a ti o nal eco no my”)
– a ta nu ló ré gió („le ar ning re gi on”)
– a ver seny elõ nyök („com pe ti ti ve ad van ta ge”).
A re gi o ná lis fej lesz té si po li ti ka szint jén Ke a ting a kö vet ke zõ ten den ci á -

kat és to vább fej lõ dé si tart ja sa rok kö vek nek:
– de cent ra li zá ció („de cent ra li za ti on”)
– in téz mény épí tés („ins ti tu ti on-bu il ding”)
– em be ri erõ for rá sok („hu man re so ur ces”)
– ku ta tás, fej lesz tés, tech no ló gia transz fer („re se arch, de ve lop ment, tech no -

logy trans fer”)
– kis vál lal ko zá sok, sa ját ala pú fej lõ dés („small firms and en do ge no us de ve lop -

ment”).
A tár sa da lom tu do mány ban „kon szen zus van ar ról, hogy je len tõs vál to zá -

sok tör tén tek, de ar ról ke vés bé, hogy mi ben is áll nak ezek a vál to zá sok”. A „bi -
za lom” és a „tár sa dal mi tõke” kon cep ci ói sze rin te al kal ma sak le het nek arra,
hogy a „nem szi mul tán re cip ro ci tás” prob lé má ja meg kö ze lít he tõ le gyen eb -
ben a komp lex fo lya mat ban: „Olyan vi szo nyok jö het nek lét re, ame lyek ben
a bi za lom és a ko ope rá ció meg nö vek szik an nak a tu da tá ban , hogy re cip ro ci -
tás jön majd létre”.

Nem vé let len, hogy a tár sa dal mi tõ ké vel fog lal ko zó elem zé sek ben né -
mely kor hi vat koz nak Po lá nyi Ká roly gaz da ság ant ro po ló gi ai kon cep ci ó i ra,
azon ban a több sé ge in kább mai szer zõ ket, pl. Ke a ting, Fu ku y a ma, Put nam,
va la mint Ja mes Co le man klasszi kus nak te kint he tõ kon cep ci ó ját idé zi. Az au -
to nó mia és a re gi o na li zá ció kér dé se az új szak iro da lom ban nem pusz tán po li -
ti kai-ad mi niszt ra tív, ha nem kul tu rá lis és gaz da sá gi-tár sa dal mi ka te gó ria. A vá -
ros fej lesz té si ku ta tá sok alap ján ve ze ti be a „fej lesz té si ko a lí ció” ka te gó ri á ját,
ame lyet a re gi o ná lis fej lesz tés re si ker rel le het al kal maz ni. 

Ke a ting a kö vet ke zõ szin te ket tart ja össze ha son lí tás szem lé le ti cso mó -
pont ja i nak:

– kul tú ra és iden ti tás, mint a ma ga tar tást és a vi szony rend sze re ket ala kí -
tó té nye zõk

– az in téz mé nye ket úgy kell meg vizs gál ni, mint a kul tú ra és az ér té kek
lét re ho zá sá nak és mû kö dé sé nek mo tor ja it, va la mint a ra ci o ná lis ko -
ope rá ci ó nak a ke re te it
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– olyan tár sa dal mi vi szo nyok, ame lyek a he lyi vál lal ko zói osz tály lé tét le -
he tõ vé te szik, va la mint a tõke és a mun ka be vo ná sa a fej lesz té si ko a lí ci -
ó ba

– olyan po li ti kai min ták és a po li ti kai ver seny olyan szer ke ze te, ame lyek
arra mo ti vál ják a po li ti ku so kat, hogy a fej lõ dést elõ se gí tõ po li ti ká kat fo -
gad ja nak el

– vé gül azok a po li ti kák és po li ti kai in téz ke dé sek, ame lye ket a ré gi ók ban 
al kal maz tak, össze füg gés ben a lét re ho zó in téz mé nyek, ak to rok és at ti -
tû dök kom bi ná ci ó já val.

Ke a ting ál ta lá no sít ha tó konk lú zi ó ja, két spa nyol ré gió össze ha son lí tó
elem zé se nyo mán: „a ki hí vás ab ban van, hogy a mo der ni zá ló re gi o na liz mus
felé fej lõd jünk, mind a tra di ci o na lis ta re gi o na liz mus sal, mind pe dig a glo bá -
lis neo-li be ra liz mus sal szem ben, amely meg sem mi sí te né a ré gi ót, mint a nyil -
vá nos cse lek vés ke re tét. Ez a kö ve tel mény az in téz mény épí tés, kul tu rá lis po li -
ti ka és gaz da sá gi fej lõ dés szer ves kap cso ló dá sát írja elõ […] Ka ta ló nia és Ga lí -
cia […] egya ránt ugyan az zal a ki hí vás sal ta lál koz nak, a fej lesz té si mo dell
lét re ho zá sá nak prob lé má já val, és mind ket tõ nek meg van a maga ere je és gyen -
ge sé ge eb ben, ha eu ró pai össze ha son lí tás ban vizs gál juk õket. Amit pél dá juk
meg mu tat az az, hogy a ré gi ók a po li ti kák nak nem csu pán a fo gyasz tói, akik
a fej lõ dés egyet len glo bá lis mo dell jé hez iga zod nak, ha nem kü lön fé le stra té gi -
ák kal le het sé ges mo bi li zál ni a tár sa dal mi és kulturális forrásokat”.

Ke a ting össze fog lal ja a prob lé ma át fo gó meg kö ze lí té sét: a ’60–70-es
évek a re gi o ná lis po li ti kai szint sta bi li zá lá sá hoz ve zet tek Nyu gat-Eu ró pá ban,
a nyolc va nas évek vé gé tõl azon ban a re gi o na liz mus új hul lá ma fi gyel he tõ
meg.  En nek hát te re a po li ti kai mo bi li zá ció új hul lá ma és a nem zet kö zi rend -
szer, va la mint az EU kon ti nen tá lis rend sze ré nek vál to zá sa, ami kor már nem
csak az ál la mok át szer ve zé sé nek ügye, mint ko ráb ban, sõt maga az ál lam is
meg vál to zik e fo lya mat ban. Az ál lam au to ri tá sa há rom ol dal ról is ve szély be
ke rült: a nem zet kö zi vé vá lás, a re gi o ná lis-lo kál is meg úju lás, va la mint a piac
és a ci vil tár sa da lom, ame lyek ero dál ják ha gyo má nyos funk ci ó it. Az új re gi o -
na liz mus már nem csu pán a szin gu lá ris nem zet ál lam je len sé ge („it is not con ta i -
ned wit hin the fra me work of the na ti on-sta te”), ha nem a ré gi ók eu ró pai és glo bá lis
ver seny ben van nak egy más sal. A régi és az új re gi o na liz mus am bi va lens kap -
cso lat ban van nak egy más sal: „Az új re gi o na liz mus mo der ni zá ló és elõ re
 tekintõ, szem ben a régi tí pu sú pro vin ci a liz mus sal, amely el len ál lást fej tett ki
a vál to zás sal szem ben és a ha gyo má nyo kat õriz te. Azon ban a régi és az új re gi -
o na liz mus egya ránt rá van nak kény sze rít ve az együtt mû kö dés va la mi lyen
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for má já ra, egy bo nyo lult szö vet ség re, amely új szin té zist ke res az uni ver zá lis
és a partikuláris között.” 

Glo ba li zá ció, eu ró pa i zá ló dás, re gi o na liz mus

Az EU és a glo bá lis rend szer ve szé lyez te tik az ál lam köz ha tal mi funk ci -
ó ját, ami erõ tel je sen ki hat az ál lam és a ré gi ói kö zött fenn ál ló vi szony rend -
szer át ala ku lá sá ra. A pár hu za mos fo lya mat, a ré gi ók, a ci vil tár sa da lom és
a pi a cok fe lõl in du ló eró zió sem ke vés bé kí mé let len az ál la mi szu ve re ni tás
és az ál la mi funk ci ók szem pont já ból. Azon ban Ke a ting sze rint túl zás len ne
az ál lam és az ál la mi szu ve re ni tás el tû né sé rõl, ki ha lá sá ról be szél ni, hi szen in -
kább nor má lis, va ló di transz for má ció zaj lik, amely ben ma gá nak a po li ti ká -
nak az ér tel me is át ala kul, a de mok rá ci á é val együtt. A glo bá lis rend szer,
a mo dern kom mu ni ká ci ós tech no ló gi ák, az in di vi du a li zá ció a tár sa dal -
mi-po li ti kai tér, vagy te rek új kris tály alak za ta it ered mé nye zik, ame lyek ben
a ré gi ók sík ja meg erõ sö dik, a ko ráb bi nál köz pon tibb je len tõ sé gû vé vá lik.
A ré gi ók ról mint a fej lõ dés mo tor ja i ról ír  Ke a ting („re gi ons as eco no mic dy na -
mos to the downg ra ding of sta tes”), de rög tön hoz zá te szi, hogy ez a fo lya mat per -
sze nem prob lé ma men tes, hiszen:

– nem jön lét re az egy sé ges ter ri to ri á lis hi e rar chia rend je
–  a re gi o ná lis ke re tek a tár sa dal mi rész te rü le tek el té rõ és sok szor el len té -

tes szem pont jai sze rint nem min dig es nek egy be
– nem min den ré gi ót ra gad ma gá val ez a di na mi kus fo lya mat
–  a po li ti ka au to nóm sze re pet tölt be a fo lya mat ban, szem ben a mar xis ta

és funk ci o na lis ta gaz da sá gi-tár sa dal mi de ter mi niz mus fel té te le zé se i vel
– te hát nem új, ki egyen sú lyo zott kris tály szer ke zet az „új re gi o na liz -

mus” vi lá ga, és nem is ha son lít a „ré gi ók Eu ró pá ja” szlo gen nel szug ge -
rált új vi lág hoz.

A kü lön fé le nyu gat-eu ró pai rest ruk tu rá ci ók ta pasz ta la ta it rö vi den át te -
kint ve Ke a ting az aláb bi kö vet kez te tés re jut: „Eb bõl a fo lya mat ból a ré gi ók ke -
let ke zé sét két vo nat ko zás moz dí tot ta elõ. Egy rész rõl, a ré gi ók olyan po li ti kai
aré nák ká vál tak, ame lyek ben té má kat for mál nak, po li ti ká kat vi tat nak meg,
dön té se ket hoz nak és for rá so kat osz ta nak el. Ezt elõ moz dít ja a de cent ra li zá ci -
ós ten den cia a po li ti ká ban és a tár sa dal mi moz gal mak ban, va la mint az a trend
hogy ter ri to ri á lis je len tõ sé get ad nak a po li ti kai vi ták nak. Más rész tõl a hely -
hez kö tött be ru há zá so kért, pi a co kért és más le he tõ sé ge kért fo lyó ver seny
meg nö ve ke dé se a ré gi ón be lü li po li ti kai ver senyt he lyet te sít he ti a ré gi ók kö -
zöt ti po li ti kai ver sennyel. Eb ben a já ték ban, a ré gi ók ak to rok ká vál hat nak
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a dön tés ho za tal új rend sze ré ben […] A ré gi ók úgy jöt tek lét re, mint a po li ti -
kák lét re ho zá sá nak új hely szí nei, a cse lek vé sek rend sze rei, mint a glo bá lis
rend szer önálló aktorai”.

A re gi o ná lis iden ti tás sok ér tel mû fo gal ma nyit pers pek tí vát a po li ti ka és
a re gi o ná lis mo bi li zá ció felé. A szük ség kép pen se ma ti ku san át te kin tõ fej te ge -
té sek ben fel buk kan, de nincs kel lõ kép pen ki fejt ve a „re gi o ná lis po li ti kai szub -
kul tú ra” fo gal ma, amely más tí pu sú, po li ti kai kul tú ra szem pon tú elem zé sek -
ben ko mo lyabb hang súlyt ka pott. Ke a ting így kon cep ci o ná li san kis sé üres, az
iden ti tás sal kap cso la tos vég te len iro da lom hoz ké pest ke vés sé in no va tív fej te -
ge té se még is ad egy frap páns össze fog la lást ar ról, hogy mi az „új re gi o na liz -
mus”: „össze kö tõ ka pocs a ré gió és a nem zet kö zi avagy az eu ró pai rend kö -
zött, ré gi ók kal, ame lyek ke re sik a sa ját he lyü ket az ál lam ban, Eu ró pá ban és
a nem zet kö zi pi a con”. Má sutt: „A ter ri to ri á lis iden ti tá sok gyak ran a Gra no -
vet ter-fé le ér te lem ben vett gyen ge kö té se ket je len te nek, nem nagy a kö tõ e re -
jük, és gyak ran együt te sen hat nak tá gabb (pl. eu ró pai-Sz.M) kö te lé kek kel
[…] A ré gi ók a po li ti kai ér té ke lés és cse lek vés mér cé i vé vál hat nak annyi ban,
amennyi ben a po li ti kai té mák re gi o na li zá lód nak és a tár sa dal mi in téz mé nyek 
a po li ti kát re gi o ná lis ke ret ben je le ní tik meg […] Né hány szer zõ […] még
min dig úgy te kin ti a re gi o na liz must, mint a kés lel te tett mo der ni zá ció je len sé -
gét, át me net ben a hi ten ala pu ló pre-mo dern vi lág ról a mo der ni zá ci ó ra és
a nem zet ál lam ra. Ez igaz le he tett még a 19. szá zad ban, de a hu sza dik szá zad
vé gén a nem zet ál lam gyak ran túl gyen ge ah hoz, hogy uni tá ri us nem ze ti kul -
tú rát és iden ti tást kép vi sel jen. A ré gió ugyan el tûn het az iden ti tást meg ha tá ro -
zó hely ze té bõl, de hát ra hagy hat olyan ér ték- és ma ga tar tás min tá kat, ame lyek
meg kü lön böz te tik egyik ré gi ót a má sik tól, mi köz ben a nyelv egy re fon to sab -
bá vá lik. Ugyan ak kor ép pen ség gel új té mák me rül nek fel, ame lyek meg oszt -
ják a ré gi ó kat a re gi o ná lis ér té kek, ma ga tar tás és iden ti tás vo na la in, kap cso lód -
va a globális gazdaságban betöltött helyzetükhöz.”

Ezen a pon tos szük sé ges nek tar tok né hány meg jegy zést köz be vet ni a ré -
gió ku ta tás in ter disz cip li ná ris meg kö ze lí té sé nek ve szé lye it il le tõ en. A sok fé le
sza ko so dott ku ta tá si te rü le tek in teg rá lá sá nak kí sér le te kor alig ke rül he tõ el a fe -
lü le tes, se ma ti kus fel dol go zás. Ha egy szer re aka runk a mik ro- és a mak ro-öko -
nó mia, a szub kul tú ra, a po li ti kai kul tú ra, az iden ti tás kép zõ dés, a ki sebb sé gek
stb., vagy a „sur vey re se arch”-nek ne ve zett te rü let min den ol da lá ról va la mit át -
ven ni az „új re gi o na liz mus” cím sza vá ba, ak kor va la mi fé le fe lü le ti, se ma ti kus
tu do má nyos be vá sár ló-tu riz mus, vagy shop ping cen ter- be vá sár ló ko csi lesz
a fo gal munk ból, szem lé le tünk bõl, ame lyet akár „új eu ró pai ré gió ku ta tás nak”
is le het ne vez ni. A má sik ve szély pe dig a re gi o ná lis rész egy sé gek, vagy rész kul -
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tú rák en semb le-ja, ami ál tal ki kö tünk egy új mó di ré gió-ka rek te ro ló gi á nál,
amely nem sok kal jobb a ha gyo má nyos nem zet ka rak te ro ló gi ák nál. Eze ket va la -
mi lyen ala pos tár sa da lom tu do má nyi in teg rá ci ós igény, rosszabb eset ben vi -
szont fe lü le tes fél mû velt ség fog hat ja össze. 

Re gi o na liz mus és po li ti kai rend szer

Ke a ting kí sér le tet tesz a pár tok és a sza va zói ma ga tar tás re gi o ná lis elem zé -
sé re az  EU-ta gok po li ti kai rend sze re i ben. Konk lú zi ó ja: „Nyu gat-Eu ró pá -
ban a vá lasz tói ma ga tar tást meg ha tá roz za a re gi o ná lis kon tex tus, amely a nem -
ze ti po li ti kai té mák ér tel me zé sé re, és a he lyi ek meg je le ní té sé re szol gál. Ta lán
be szél he tünk va la mi fé le ho mo ge ni zá ci ós ten den ci á ról a má so dik vi lág há bo -
rú után, bár ez is in kább csak lát szat volt, mint va ló ság, mi vel a pár tok nak
a nem ze ti szin ten zaj ló ver seny hez kel lett iga zod ni uk, ki ter jeszt ve üze ne te i -
ket az egész ál lam te rü let re, né mi leg el té rõ üze ne tek kel. Azon ban a nyolc va -
nas évek óta ez a ten den cia meg állt, sõt bi zo nyos te kin tet ben a visszá já ra for -
dult. A pár tok nak egy re in kább te kin tet be kell ven ni ük a kü lön bö zõ (re gi o ná -
lis – Sz. M.) fel té te lek és té mák kü lönb sé ge it, és ön ma guk is részt vesz nek
a ré gi ók vál to zó tár sa dal mi konst ruk ci ó já nak fo lya ma tá ban.”

A „tár sa dal mi tér” re gi o ná lis as pek tu sa i nak szám ba vé te le az „as so ci a ti ve
life” tel jes ke reszt met sze tét nem, de an nak bi zo nyos cso mó pont ja it lát tat ja.
El sõ ként a „ca pi tal-la bo ur” re lá ci ó it elem zi a ré gi ók ban, va la mint az új re gi o -
na liz mus ha tá sát erre a vi szony rend szer re, ame lyet a „bu si ness or ga ni za ti -
ons” és a „tra de un ions” ma ga tar tá sá ban vizs gál. „A re gi o ná lis üz le ti és szak -
szer ve ze ti cso por tok egya ránt meg ha tá roz zák a re gi o ná lis po li ti kai kon tex -
tust  és meg ha tá ro zot tak a re gi o ná lis po li ti kai kon tex tus ban. Aho gyan a ré gió
a gaz da sá gi be avat ko zás és át ala ku lás ke re té vé vált, olyan in téz mé nyek ki ala -
ku lá sát se gí tet ték (a fen ti cso por tok – Sz. M.), ame lyek meg nö ve lik sze re pü -
ket eb ben a fo lya mat ban és hoz zá já rul tak ah hoz a szé le sebb dis kur zus hoz,
amely a ré gi ót te ma ti zál ta. Ily mó don össze köt te tést hoz nak lét re a gaz da sá gi
át ala ku lás tól a po li ti ka csi ná lás hoz és a politikai intézményekhez.”

A ci vil tár sa da lom egye sü lé se i nek, asszo ci á ci ó i nak és a re gi o na li zá ció ten -
den ci á i nak össze füg gé sét Ke a ting így jel lem zi: „A ci vil tár sa da lom szer ve ze -
tei, az egy há zak tól a sport klu bo kig, és kul tu rá lis egye sü le te kig se gí te nek a he -
lyi tár sa dal mi tér lét re ho zá sá ban, az iden ti tás és kö zös cé lok el éré sé re irá nyu -
ló a ko ope rá ció új ra te rem té sé ben. Ter ri to ri á lis ci vil tár sa dal mak ta lál ha tó ak
meg a tör té ne ti nem ze tek erõ sen de fi ni ált ré gi ó i ban, mint pl. Ba jor or szág,
avagy sok hely ütt Skan di ná vi á ban. Fran cia or szág ban, Olasz or szág ban és
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sok hely ütt Spa nyol or szág ban a ci vil tár sa da lom in kább lo ka li zált jel le gû, a vá -
ro sok ra vagy akár a ru rá lis kö zös sé gek re épül. Ezek a lo kál is te vé keny sé gek
ma guk is re gi o ná lis cso por to su lá sok ré szei le het nek, és ki sebb vagy na gyobb
szo ci á lis ko hé zi ós ere jük ré vén elõ se gít he tik az ’el kép zelt kö zös ség’ meg va ló -
su lá sát, de le het nek izo lál tak, sze pa rál tak egy más tól.”

A re gi o ná lis tár sa dal mi tér har ma dik ele me ként Ke a ting a „re gi o nal mass 
me dia” sze re pét eme li ki a glo bá lis, eu ró pai, nem zet ál la mi és a re gi o ná lis nyil -
vá nos ság kap cso la tá ban. Össze fog la ló té zi se: „A tech no ló gi ai fej lõ dés és a de -
re gu lá ció alá ás ták a nem ze ti mû sor szó rás rend sze re it  és be ve zet ték a glo bá lis 
te le ví zi ó zást, de ugyan ak kor csök ken tet ték a he lyi és a re gi o ná lis mé dia lét re -
ho zá sá nak költ sé ge it és kor lá ta it. Ez meg nö vel te a he lyi és a re gi o ná lis tel je sít -
ményt a mé di á ban és ez re gi o ná lis pers pek tí vát adott a köz po li ti kai té mák -
nak, azon ban hang sú lyoz ni kell ha tá sa i nak sok fé les égét, ame lyek a po li ti kai
tar ta lom tól, va la mint a ré gió és a re gi o na liz mus je len té sé tõl függ nek.”

A re gi o na liz mus po li ti kai irány za tai

Ke a ting szisz te ma ti zál ja és elem zi a re gi o na lis ta po li ti kai-esz mei irány -
za to kat szisz te ma ti zál ja is. Több ide ál tí pust írt le, ame lyek sze rin te kü lön fé -
le képp kom bi ná lód hat nak az eu ró pai po li ti kai gya kor lat ban. 

1. Kon zer va tív re gi o na liz mus. A kö zös sé get védi a mo der ni zá ci ó val szem -
ben, fõ ként a nem zet ál lam ni vel lá ló ten den ci á it uta sít ja el. „Ál ta lá nos ság ban
a tra di ci o na lis ta és a kon zer va tív re gi o na liz mu sok vissza szo rul tak, aho gyan a re -
gi o na li zá ci ót egy re in kább a mo der ni zá ci ó val és a vál to zás sal azo no sít ot ták.”

2. Bur zsoá re gi o na liz mus. Az a po li ti kai irány zat, amely a fej lett ré gi ók po li -
ti kai irány za ta it jel lem zi, és meg akar sza ba dul ni az ál lam tra di ci o ná lis be fo -
lyá sá tól, olyan szer ke ze te ket kí ván in téz mé nye sí te ni, ame lyek le he tõ vé te -
szik a mo der ni zá ci ót.  Mai tár sa dal mi hor do zói: „a mo der ni zá ló re gi o ná lis
tech nok rá cia, gyak ran kap cso lat ban a köz szfé ra me nedzs ment jé vel és a hi va -
tá sos ter ve zõk kel mind a kor mány zat ban, mind pe dig az egye te me ken.”

3. Prog resszív re gi o na liz mus. Fej lõ dés és de mok rá cia, egyen lõ ség, szo ci á lis 
re form a cé lok, bal-li be rá lis és öko ló gi ai irány za tok, szo ci a lis ták a fõbb hor do -
zók. Aho gyan hely ze tét Ke a ting jel lem zi: „elég gé gyen ge ma radt, al ko tó ele -
me i nek sok fé les ége, he te ro ge ni tá suk kö vet kez mé nye kép pen, és a ne héz sé -
gek mi att, ame lyek a gaz da sá gi fej lõ dés al ter na tív pa ra dig má já nak lét re ho zá sá -
ban rejlenek.”

4. Jobb ol da li po pu lis ta re gi o na liz mus. Ugyan csak a cent ra li zált ál lam az el -
len sé ge, de fel lép a mig rán sok be te le pí té se, a szo ci á lis mo ti vá ci ó jú
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új ra el osz tás el len is, a „Lom bard Li gát” em lí ti pél da ként.  Tár sa dal mi bá zi sa
az alsó kö zép osz tály és a kis üz let tu laj do no sok („lo wer midd le clas ses and
small bu si ness pe op le”).

5. Na ci o na lis ta moz gal mak (Na ti o na list mo ve ments). A re gi o na liz mus és
a na ci o na liz mus el kü lö ní té se Ke a ting és más szer zõk sze rint is prob le ma ti -
kus te re pe a re gi o na liz mus  kon cep ci ó já nak. Pél dái a nyu gat-eu ró pai sze pa ra -
tis ta moz gal mak, a basz kok, a ka ta lá nok stb.

6. In teg ra tív-de zin teg ra tív és au to no mis ta re gi o na liz mus. A kü lön fé le re gi o na -
lis ta po li ti kai irány za tok a nem zet ál lam hoz való vi szony ban vi tat koz hat nak
ma gu kon be lül is, pl. a ha gyo má nyos vagy a prog resszív tá bo ron be lül is meg -
le het az au to no mis ta és a sze pa ra tis ta vo nal, amely az irány za tok al tí pu sa i nak
el kü lö ní té sé hez ve zet het. Ezt így lát ja Ke a ting; „Nin csen kon zisz tens vi -
szony a re gi o na liz mus tí pu sá nak a bal-jobb ská lán való el he lye zé se és az ál ta la 
prog ram ként kép vi selt (nem ze ti – Sz. M.) in teg rá ció avagy dez in teg rá ció fo -
ko za tai között.”

A több al tí pus Ke a ting sze rint a mai po li ti ká ban két nagy mo dell be il leszt -
he tõ; me lyek kö zül az egyik tér nye ré se ta pasz tal ha tó: „Még min dig két tí pu -
sa van a re gi o na liz mus nak, a kon zer va tív és de fen zív re gi o na liz mus, amely
a tra di ci o ná lis tár sa da lom ban gyö ke re zik, el zár kó zó, el len áll a vál to zá sok -
nak; és ez zel szem ben áll a prog resszív re gi o na liz mus, amely a tra dí ci ót a mo -
der ni zá ció esz kö ze ként kí ván ja fel hasz nál ni. Ez a kü lönb ség meg je le nik
a köz vé le mény ben, a tár sa dal mi cse lek vés ben és a po li ti kai moz gal mak ban is. 
Azon ban ál ta lá nos ság ban meg ál la pít hat juk, hogy a re gi o na liz mus (Nyu -
gat-Eu ró pá ban! – Sz. M.) a prog resszív ol dal ra állt, a de mok ra ti kus érett ség
és a mo dern ség fel té te le i hez való al kal maz ko dás te kin te té ben. (Az új re gi o na -
liz mus – Sz. M.) Pers pek tí vá já ban a po li ti kai mo bi li zá ció funk ci o ná lis új ra -
struk tu rál ódá sa össze függ az új po li ti kai te rek és po li ti ka te rü le tek lét re ho zá -
sá val. Azon ban nem lé tez nek min den ütt ré gi ók, és ahol lét re jön nek, ott a ré -
gi ót  épí tõ po li ti kai cse lek vés ter mé ke ként”.

A ré gió „ fel ta lá lá sa” az Eu ró pai Uni ó ban?

A ré gi ók Ke a ting sze rint ál lan dó an új ra ter me lõ dõ tár sa dal mi ke re tek,
nem ele ve adott en ti tá sok. Foly to nos új já szü le té sük há rom re pro duk ci ós
me cha niz mu sa:

– a funk ci o ná lis szük ség sze rû ség a gaz da sá gi-tár sa dal mi fo lya ma tok ból,
– a po li ti kai tér le he tõ sé ge a par ti ci pá ció és mo bi li zá ció szá má ra, 



– nor ma tív de mok rá cia el mé le ti szem pont ból a po li ti kai fo lya mat át lát -
ha tó sá gá nak és el le nõ riz he tõ sé gé nek kö ve tel mé nye a ci vil tár sa da lom
ré szé rõl.

Aho gyan Ke a ting az eu ró pai ci vil tár sa dal mi „ci vic cul tu re” ré sze ként, va -
la mint az EU in téz mé nyes me cha niz mu sá nak vál to zá sa i ból ere dõ po li ti kai
le he tõ ség szfé ra ként ér tel me zi az új re gi o na liz mus EU-min tá it, úgy a té má -
ban hoz zá ha son ló an gyak ran hi vat ko zott szer zõ, Bri gid Laf fan azt a té mánk
szem pont já ból köz pon ti je len tõ sé gû kér dést vizs gál ja meg, hogy va jon az
EU re gi o na liz mu sa mi lyen sa já tos sá gok kal ren del ke zik in ter kon ti nen tá lis
össze ha son lí tás ban, van e „sa já tos nem zet kö zi e se dé si min tá ja”?  Az EU sze -
rin te „a vi lá gon a leg ex ten zí vebb és in ten zí vebb for má ja a re gi o na li zá ci ó nak,
az egye dü li re gi o na liz mus, ame lyet a po li ti kai tér de mok ra ti zá lá sá nak a cél ja
ve zet a nem zet ál la mo kon túl […] az in téz mény épí tés, jog al ko tás, a po li ti kák
in teg rá ci ó ja és pi ac te rem tés, ame lyet az EU lét re ho zott a nem zet kö zi e se dés
sa já tos, ön ál ló je gyek kel kö rül ír ha tó mo dell jét je len ti.”

Laf fan té zi sei az  EU-re gi o na liz mus sa já tos sá ga i ról: „Az EU a ’mély’ re gi -
o na liz mus sa já tos for má ját kép vi se li, amely más, mint a vi lág egyéb re gi o na -
liz mu sai. A nem zet kö zi rend szer se me lyik má sik re gi o na liz mu sa nem jel le -
mez he tõ ha son ló kap cso la tok kal sem a mély ség, sem pe dig a szé les ség vo nat -
ko zá sá ban.  Se me lyik más re gi o na liz mus nem hasz nál ta ki a le he tõ sé gét
an nak, hogy ilyen mér ték ben meg vál toz tas sa a te rü let, az iden ti tás, és a funk -
ció re la tív kong ru en ci á ját. Az eu ró pai re gi o na liz mus ’mély’ a ter je de lem, az
in téz mé nye se dés és a nor ma tív meg ala po zá sok vo nat ko zá sá ban egya ránt”; il -
let ve: „Mi ért ho zott lét re az EU ilyen mély re gi o na liz must a vi lág más ré sze i -
vel szem ben? A re gi o na liz mus for má ja nagy mér ték ben kon tin gens az zal a po -
li ti kai, gaz da sá gi és geo po li ti kai kon tex tus sal, amely ben ki fej lõ dött. A má so -
dik vi lág há bo rút kö ve tõ en Eu ró pa sa já tos hely ze te a rend és a jó lét irán ti
igényt szült, egy for ma súllyal. A biz ton ság, a po li ti kai re ha bi li tá ció és a po li ti -
kai gaz da ság tan sa já tos mó don kap cso lód tak össze az eu ró pai pro jekt ben.”

Az EU-n be lü li re gi o na liz mus struk tú rá it meg ha tá roz zák ma gá nak az
EU-nak a struk tú rái. „Fel kell ad nunk azt a né ze tet, hogy az EU a ha gyo má nyos
ál la mi ság avagy a nem zet irá nyá ban fej lõd ne.  Az Unió kap cso ló dik a po li ti kai
rend mû kö dõ min tá i hoz és for dít va, hoz zá já rul ezen for mák át ala ku lá sá hoz.”
„Az ak to rok, az ér de kek, a pre fe ren ci ák, sõt ma guk az iden ti tá sok is szub ti lis mó -
don ala kul nak át” (eb ben a fo lya mat ban – Sz. M.). En nek kö vet kez té ben lesz a re -
gi o na liz mus új re gi o na liz mus, aho gyan azt Ke a ting elem zi, és te szik az EU sa já -
tos sá gai sa já tos sá ezt a re gi o na liz must Laf fan meg kö ze lí té sé ben.
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„Mi ért ép pen az eu ró pai re gi o na liz mus pro du kált ilyen komp lex és in no -
va tív in téz mé nyes rend szert? Elõ ször is, az EU-t nem he ge món hely zet re ala -
poz ták, olyan he ge món sze re pé re, amely ké pes el le nõ riz ni az EU dön tés ho za -
ta li fo lya ma tát. Az Unió egyen súly ra épült Né met or szág és Fran cia or szág kö -
zött, va la mint a ki sebb és a na gyobb ál la mok cso port jai kö zött. Egyik ál lam sem 
ren del ke zett pre do mi náns ha ta lom mal eb ben a rend szer ben és en nek kö vet -
kez té ben egyik ál lam sem tud ta tel jes mér ték ben ér vé nye sí te ni pre fe ren ci á it.
Va ló já ban az Unió leg na gyobb gaz da sá gi erõ vel ren del ke zõ ál la ma (NSZK –
SZ. M.) tu da to san fel ad ta a ’nagy ha tal mi’ igé nyét és haj lan dó volt be le si mul ni
a nem zet kö zi e se dés több szin tû fo lya ma tá ba. A NAF TA-ban az asszi met ri kus
vi szo nyok jó val szig ni fi kán sabb sze re pet ját sza nak. Má sod sor ban, a nyu gat-eu -
ró pai ál la mok Max We ber-fé le ér te lem ben vett ál la mok, ame lyek ben do mi -
náns sze re pe van a köz jog nak, a ko di fi ká ci ó nak és a for má lis in téz mé nyek nek.
Har mad sor ban, a gaz da sá gi in teg rá ció ol da lán, a nyu gat-eu ró pai ál la mok nagy -
mér ték ben sza bá lyo zott gaz da sá gi-tár sa dal mi tér rel jel le mez he tõk. A pi ac te -
rem tés nek a nem ze ti sza bá lyo zás alap ja i ra kel lett fel épül nie. Ne gyed szer, mi -
vel az in teg rá ció ex pe ri men tál is és prag ma ti kus fo lya mat volt, in téz mé nyek re
volt szük ség a nem ze ti ak to rok szo ci a li zá lá sá ra a kol lek tív prob lé ma meg ol dás -
ra, és az esz mék be csa tor ná zá sá ra (en nek fo lya ma tá ba – Sz. M.), va la mint a kö -
zös prog ra mok ról való meg egye zés re…az ér dek cso por tok, ré gi ók, vá ro sok és
nem ze ti par la men tek mo bi li zá ci ó ja (e fo lya mat ban – Sz. M.) a brüssze li po li ti -
kai tér je len tõ sé gé nek meg nö ve ke dé sét mu tat ja”.

Az Unió in téz mény rend sze re és po li ti kái a re gi o ná lis tár sa dal mi net -
work-ök transz na ci o na liz mu sá hoz ve zet nek mind az EU-n be lü li, mind az
EU-n kí vü li kap cso lat rend sze rek ben, amely ten den cia az eu ró pai és re gi o ná -
lis ci vil tár sa dal mi pro jekt ben konk lu dál. „Fon tos vo ná sa az eu ró pai po li ti kai
tér meg élén kü lé sé nek és re le váns sá vá lá sá nak a nem ze tek fe let ti há ló za tok és
a ha tá ron át nyú ló mo bi li tás elõ moz dí tá sa. Az Unió költ ség ve té sét egy re gyak -
rab ban hasz nál ják fel a cso por tok és te rü le tek kö zöt ti kap cso la tok és há ló za -
tok tá mo ga tá sá ra a tár sult tag ál la mok kö zött, a di ák cse re, a R&D há ló za tok,
ha tá rok men ti együtt mû kö dés és kü lön fé le tár sa dal mi cso por tok eu ró pai há -
ló za tai lét re ho zá sá nak for má já ban. A tag ál la mok ön kén tes szer ve ze te i nek
egy re nö vek võ há nya da érzi an nak szük sé ges sé gét, hogy EU szin ten szer ve -
zõd jön meg, s nem csak a tag ál la mon be lül. Ez rész ben a nem ze ti szint ’push’
fak to ra i nak tud ha tó be, mint ami lyen a költ ség ve té sek csök ken té se, avagy
a ’co py cat ting’. Van nak ’pull’ fak to rok az EU szin ten is. A Bi zott ság tu da to -
san tá mo gat né hány há ló za tot, pl. az eu ró pai nõk há ló za ta it, lob by szer ve ze te -
it, a mun ka nél kü li eké it, avagy a sze gény ség el le ni moz gal ma kat. Több száz
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nem tá mo ga tott (eu ró pai – Sz. M.) há ló zat is lé te zik Brüsszel ben. A Bi zott -
ság és a Par la ment be fo lyá so lá sa ezen cso por tok egyik, de nem ki zá ró la gos cél -
ja. A brüssze li ak ti vi tás EU tá mo ga tá so kat hoz, al ter na tív lob by-start égi át je -
lent het, új po li ti kák esz mé it hoz hat ja, ame lye ket vissza visz nek a nem ze ti
rend sze rek be is.  A Bi zott ság ezt a te vé keny sé get kri ti kai je len tõ sé gû nek te -
kin ti sa ját és az Unió le gi ti mi tá sa szem pont já ból egya ránt.”

Az EU nem zet kö zi té ren is hoz zá já rul ha tal ma, in téz mény rend sze re, de -
mok ra ti kus net work-jei és kon zul tá ci ós-konf lik tus meg ol dó, va la mint ko ope -
rá ci ós tech ni kái és in téz mé nyei ré vén a glo bá lis ci vil tár sa da lom fej lõ dé sé hez.

Az EU re gi o na liz mu sá nak mai for má it ki ala kí tó komp lex gaz da sá gi, po li ti -
kai és kul tu rá lis fo lya ma to kat Laf fan ha son ló an írja le, il let ve elem zi, mint Ke a -
ting. Ezek az EU-nem zet-ré gió kö zöt ti új vi szony rend szer ki ala ku lá sá hoz ve -
zet tek, amely ily mó don „EU-re gi o na liz mus ként” jel le mez he tõ. „Ám bár az
EU nem lé pett túl a nem zet ál la mon, de meg vál toz tat ta a po li ti kai au to ri tás mû -
kö dé sét Nyzgat- Eu ró pá ban amennyi ben a nem ze tit az eu ró pa i hoz kö töt te és
az eu ró pa it a nem ze ti hez. Eu ró pa ’mély’ re gi o na liz mu sa sza kí tást je lent Eu ró -
pa múlt já val – az im pe ri a lis ta Eu ró pá val, a há bo rú val és a ha tal mi egyen súllyal. 
A je len le gi rend szer a na gyobb ál la mok egy más kö zöt ti, és a ki sebb és a na -
gyobb ál la mok cso port jai kö zöt ti ér zé keny egyen súly ra épül fel. Az ál lam ha ta -
lom dif fú zi tá sa jel lem zi, a ha ta lom és a konf lik tu sok meg sze lí dí té se.”

*
Ke a ting és Laf fan is fel hív ja a fi gyel met arra, hogy re gi o na li zá ció és eu ró pa i zá -
ló dás nem prob lé ma men tes és evo lu tív-prog resszív fo lya ma tok. For rá sa ik,
alap ja ik sok fé lék, konf lik tu sos és komp le men ter, avagy kon szen zust elõ idé -
zõ, avagy le het sé ges sé tevõ jel le gük is le het. Le het, de nincs min dig így. Az ed -
di gi EU-n be lül is egyen lõt len a re gi o na liz mus fej lõ dé se, a tör té ne ti, kul tu rá -
lis és ad mi niszt ra tív ha gyo má nyok, a te rü le ti nagy sá gok és po li ti ka ér tel me zé -
sek sok fé lék, ame lyek ben a ré gió és az EU ta lál koz nak. Az egyen lõt len ség és
egye net len ség csak nö vek szik a le het sé ges ke le ti bõ ví tés ré vén, amely vissza -
hat majd a re gi o ná lis és struk tu rál is po li ti kák jel le gé re. A „szlo ge nek Eu ró pá -
ja” he lyett a „va ló di EU” Ke le ten még csak le he tõ ség, avagy fe nye ge tés.
A naiv ré gió-utó piz mus az ad mi niszt ra tív re for mok lát sza tát ered mé nyez he -
ti, olyan „ri tu á lis in no vá ci ók” ha gyo má nyá nak foly ta tá sát, ame lyek épp
a kom mu nis ta rend sze rek sa já tos sá gai vol tak, ami kor a Bi ro da lom cent ru ma
ki ad ta szlo ge nek kö ve té sét  kre a tí van mí mel ték a pro vin ci ák, il let ve azok ré gi -
ói. A re gi o na li zá ció és az eu ró pa i zá ló dás a konf lik tus meg ol dás új te re pe it és
új tí pu sú konf lik tu so kat je le nít meg nem a po li ti ka, hi e rar chia, ha ta lom
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vé gét, ha nem új fe je ze te i nek meg nyí lá sát je len ti. A ci vil tár sa dal mi net work,
a glo bá lis és az eu ró pai net work ön ma gá ban nem de mok ra ti kus erõ, csak
azzá le het meg fe le lõ in téz mé nyes és kul tu rá lis hát tér ben, kon tex tus ban.
Ilyet fog e majd biz to sí ta ni az EU a poszt kom mu nis ta or szá gok nak? Nyílt
kér dés, hisz az in téz mé nyes át ala ku lás a bõ ví tés sel pár hu za mo san egye lõ re
nyílt végû fo lya ma tok. A re gi o na liz mus nak az eu ró pai po li ti kai kul tú rá ban
min den eset re sok fé le és vál to zó ha gyo má nyai van nak, ame lyek a de mok ra ti -
zá ló dás alap jai, avagy a „de mok rá cia de mok ra ti zá ló dá sá nak” fo lya ma tai szá -
má ra se gít sé get je lent het nek. A ke le ti bõ ví tés ebbe az amúgy is sok fé le egyen -
sú lyon ala pu ló rend szer be in kább új bi zony ta lan sá gi ele me ket, sem mint új
bi zo nyos sá go kat ve zet be. A bi zony ta lan ság azon ban a de mok rá ci ák foly to -
nos és ki kü szö böl he tet len ve le já ró ja, mely nek kap cso la ta a jog ál la mi rend igé -
nyé vel ko ron ként vál to zó. Min den eset re ez egy olyan fo lya mat lesz, ahol
több ha jót épí te nek egy szer re pár hu za mo san a nyílt ví zen, hogy azu tán
együtt ha józ za nak ké sõbb meg ha tá roz ha tó ho ri zon tok felé. A re gi o na liz mus
szint je a ha jó épí tés egyik nél kü löz he tet len bor dá za ta, és egy ben a flot ta fon -
tos eleme. 

Sza bó Máté
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