
NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGEK TÖRTÉNETE

A romániai németek és a Waffen-SS

Georgescu, Paul: „Volksdeutsche” in der Waffen-SS – Die Deutschen aus Rumänien als Testfall, 1938–1945.
= Südostdeutsche Vierteljahresblätter, 53. Jg. 2004. 2. 117–123. p.

A Waffen-SS téma feldolgozottsága – egy-két régebbi áttekintés-kísérlettel, néhány had-
osztály-történettel, a tábornok-emlékezésekkel - nem mondható sem teljes körûnek, sem
rendszeresnek. A kutatás talán legnagyobb deficitje a határon túli („népi”) német vonat-
kozások körében keresendõ. Holott a Wehrmachttal párhuzamos reguláris erõvé kiépített
szervezet 1938/39-ben kezdõdõ felfuttatása, aminek során a Waffen-SS sorozott-létszá-
ma 1945 elejéig közelíti az 1 millió fõt (a harcok áldozatait is beleszámolva), éppen a bi-
rodalmi befolyási vagy megszállási övezet országaiban megtalálható „népi németek”
részvételére épült, miután a Wehrmacht sikerrel védte pozícióit a határokon belüli soro-
zásokat illetõen. A „délkelet-német” profilú folyóiratban publikáló román történész ro-
mániai német vonatkozásban (és egyáltalán) elsõként nyúl a kérdéshez, a hosszabb távra
szóló kutatási terv kapcsán a téma körvonalait, lényegi problematikáját vázolja fel cikké-
ben.

Aromán hátteret a bukaresti nemzetpolitika által ellenzékbe hajtott, nagy létszámú, (le-
véve az 1940-ben birodalmi részrõl evakuált regáti összetevõt) mintegy 600 ezres erdélyi
és bánsági kisebbség már a ’30-as évek óta egyre elhatározóbb német tudata, nagynémet
orientációja s végül az erdélyi szászoknál – a Berlin és Bukarest közötti politikai és kato-
nai együttmûködéshez hozzárendelve – a birodalmi totalitárius felépítményhez hasonló-
an szervezett népközösségi autonómia adja. (Harci egységpárt, népközösségi vezetés alá
vont intézmények, Hitler-Jugend típusú ifi-szervezet, mindennek az élén a „népközösség-
vezetõvel”, azaz a romániai „Führerrel” – e fejlõdés feltárása, elemzése tulajdonképp fo-
lyamatban van). Ilyen körülmények mellett a birodalmi SS már 1938-tól gyarapszik szór-
ványos formában romániai önkéntesekkel, mielõtt még szervezetten is verbuválna. Erre
hamarosan rátér, s csak a német–román egyeztetések részkérdésekben folytatott kötélhú-
zása fékezheti idõszakonként a nyílt toborzást. A toborzás mellett egyébként megszokot-
tá válik a tömeges átállás a Wehrmachttal frontszövetségben harcoló román katonai egy-
ségektõl az SS-hez, amit a szerzõdõ felek utólag szentesítenek. Dezertõrökbõl és újoncok-
ból egyaránt ugrásszerû a gyarapodás Sztálingrád után, 1943-ban.

A romániai SS-toborzások esetében is felmerül az önkéntesség vagy kényszertoborzás
kérdése. Történészünk itt abból indul ki: ismeretei szerint (bár errõl mások mást is mon-
danak) román viszonylatban, egyes államokkal ellentétben, soha nem szerepelt a népi-
németekre kiterjesztett birodalmi hadkötelezettség a kétoldalú megállapodásokban. Eh-
hez képest nagyon is szembeszökõ a toborzások sikere (közel 70 ezer fõ), nem beszélve
az átállás gyakorlatáról. Persze, az SS-kötelék vállalása bizonyosan nem tudatos. Ezek a
„népiek” egyszerûen a birodalmi haderõhöz, a „románoktól” a „németekhez” pártolnak
– szabad elhatározásukból. Más kérdés, hogy adminisztratíve az SS-hez kerülnek,
amelynek mibenlétérõl, szerepérõl különösebb ismeretük természetesen nincs.

Önkéntes jellegének függvényében különösen meglepõ a romániai német részvétel tö-
megszélessége, amivel a teljes SS-létszám mintegy 12%-át érte el. Az elvégzendõ kutatás
feladata a népcsoport-autonómia intézményei, szervezetei részérõl kifejtett propaganda
és nyomás, a civil hangoltság vizsgálata, nemkülönben a román–német háttéralkuk pon- 149



tos menetének feltárása, ami ezt a sikert eredményezte. Csak adalék ebbõl a szempontból
a kis „Führer” (A. Schmidt) bennfentessége az SS csúcsvezetõségénél (benõsülvén a had-
kiegészítõ fõparancsnok családjába). Az 1943/44-re sorra kerülõ évjáratoknál nyilvánva-
lóan a náci szellemû ifjúsági nevelés is meghozza eredményét a toborzásra nézve.

Van mit hozzátegyen a kutatás az eddig csak hézagosan feltárt eseménytörténethez is.
De tovább kell jutnia ennél: a mentalitás-vizsgálat mellett alapvetõ cél (nem csak román
vonatkozásban) az SS-ek ténykedése, harctéri vagy hátországi, rendfenntartó, rendõri
szerepük a parancsvégrehajtó egységek kötelékeiben. Közönséges katonák, mint a többi,
illetve csodálatot érdemlõ elitharcosok? Rémtettekrõl nevezetes háborús bûnösök? Az
apologetikus és heroizáló beállítás oldaláról a túlélõ nemzedék érzelmei és a neonáci ér-
zület mára összeérnek. A kárpát-medencei és környéki népi-német SS-szerep minden-
képp elválasztandó a balti vagy az ukrán fronton helyi német (és nem német) kollaborán-
sokból szervezett megtorló különítmények tevékenységétõl. Minden szempontból sürge-
tõ az SS-rõl alkotott közkeletû kép különbözõ elõjelû egyszerûsítéseinek differenciálása.
Tények sora ismert az egyik vagy a másik irányú általánosítás biztos cáfolataként. Egy-
általán a harci helytállás dolgában sem egyértelmû a kép; éppen népi-délkelet-német kör-
ben merültek fel már kételyek. A másik oldalon jelentkezik az, az emlékezések adataival
alátámasztott megítélés, ami szerint elsõsorban a népi-németeknek (s nagymértékben
épp a Romániában toborzottaknak, fõként a balkáni fronton) jutott az ágyútöltelék sze-
rep. A kutatásnak végre eligazítást kell adnia ezekben a kérdésekben. Ezt azzal teheti
meg, hogy végigköveti azoknak a harci hadosztályoknak a tevékenységét, melyekbe ro-
mániai németek zömmel beosztásra kerültek (Maria Theresia, Prinz Eugen, Reich,
Florian Geyer stb.), vagy az egyéb utakat, amelyek esetenként a haláltáborokig vezettek,
Auschwitzból ismert például egy-egy, bíróság elé állt orvos, gyógyszerész Erdélybõl.
Néhány alak az irodalomba is „bevonult” (például Bernhard Schlink: Der Vorleser címû
regényében). A feladat nem kevésbé aktuális más országok vonatkozásában sem és egy-
általán a Waffen-SS teljes körû feltárásához.

Komáromi Sándor

Szepességi szász életrajzok:
Ladislaus Guzsak

Tischler, Paul: Ladislaus Guzsak (1924–1986) – ein Leben für die Zipser Gründe.
= Vierteljahresblätter Südostdeutsche, 53. Jg. 2004. 1. no. 19–24. p.

A szepességi szászok („cipszerek”) régi világát Pukánszky Béla és mások 82–100 év
elõtti munkáiból, híradásaiból ismerjük, Trianon utáni életükrõl már kevesebbet tudunk
(kivéve néhány, Budapestre húzódott reprezentánsukat), s szinte semmit 1945 után szét-
szóratott családjaikról, személyiségeikrõl. A szlovákiai – volt magyar felvidéki német-
ség, cipszerek és más táji csoportok kevés maradéka („kárpát-németek”, ahogy a cseh-
szlovák idõktõl fogva nevezik magukat) a ’80-as évektõl kezdve tette magát újra látható-
vá a „Kárpát-német Egyesület” színeiben. Maga L. Guzsak az alsó-szepességi bányavi-
déket lakó „gründlerek” soraiból való, akiknek sajátos táji egyénisége késõn vált
ismertté, s nevesebb képviselõik azután is szerényen húzódtak meg a cipszerek árnyéká-
ban. A Németországba szakadt Guzsakról a Münchenben élõ fiatalabb földije, P. Tischler
emlékezik meg születése 80. évfordulója okán, rövid élet- és pályarajzzal. A késõbbi tu-
dós pedagógus svedléri bányászcsaládból származott. Válságos években apja, munkake-150
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resõben, sokadmagával a magyar határon is átjárt (Tatabányára). Fia a helyi népiskolából
az iglói német (evangélikus) polgáriba, majd a késmárki német gimnáziumba kerül.
Élénk tehetségére tekintettel tanítói pártfogolják. A néhány szûkszavú adat érzékelteti: a
kisebbségi oktatás lehetõségei Szlovákiában akkor valamelyest meghaladták a kései ma-
gyar idõkét; erre a politika már csak a hagyományos magyar érzelem lehûtése érdekében
is súlyt helyezett az új generációknál. Így köszönt rá a szlovákiai németekre a tisói báb-
állam színeibe öltöztetett „Hitlerei”. Guzsakot mint hetedikes gimnazistát, tornász ifi-ki-
válóságot kitüntetésképpen „birodalmi” képzésben, majd SS-kiképzésben részesítik Né-
metországban. Hazatérve a háború hátralevõ idejére szlovák és német frontszolgálatot
teljesít az ukrán fronton. Azt, hogy magával sodorta a hitleri hõsi demagógia, az idõszak-
ra és a történtekre visszagondolva, késõbb sem tagadja. 

L. Guzsak 1945 elején, mint szülei is a maguk útján, menekül nyugat felé. Bajorország-
ban kezd új életet: tanulmányait továbbfolytatva, az ’50-es évektõl pedagógusként mûkö-
dik. „Gründler”-örökségét a kitelepített/menekült közösség kinti sajtójába, évkönyveibe
írt cikkekben, novellisztikus emlékrajzokban, néprajzi, irodalomtörténeti tanulmányok-
ban, svedléri dialektusnyelven írt versekben kamatoztatja, melyek az egykorú helyi élet-
bõl merítenek, de éppúgy felelevenítik Késmárk emlékképeit is. Néhány elbeszélése a
frontélményeket és a menekülést is tematizálja. Eredeti írásainál talán maradandóbbat al-
kot viszont fontos honismereti mûvek szerkesztésével, közreadásával. Pályatársával, A.
Hudakkal közösen összeállított életrajzi gyûjteményében hat évszázad 29 legkiemelke-
dõbb „kárpát-német” személyisége lép az utókor szeme elé (Karpatendeutsche Lebens-
bilder, 1971). Ugyancsak 1971-ben kiadja egykori késmárki tanára, A. Grosz német folk-
lórgyûjtését (Sagen aus der Hohen Tatra – Mondák a Magas-Tátrából), késõbb pedig
Emil Klein (1899–1980) cipszer tájköltõ kötetét (Heimatliche Klänge – Hazai melódiák,
1984). Munkásságát fõ mûvének számítható, testes, alsó-szepességi albuma koronázza
meg, mely szövegében is felerészt saját munkája: Die Bergstädte der Unterzips (Alsó-
szepességi bányavárosok, 1983). Látnivaló: Guzsak a szepességi és azon belül a
„gründler” hagyomány közkinccsé tételének méltó folytatója a jeles elõdök nyomdokain.
Guzsak kezdeményei alapján készül halála után a szûkebb tájhaza elsõ dialektus-szótára
(A. Haas: Unterzipser Sprachschatz, 1989), s ugyanígy csak korai halála akadályozza
meg abban, hogy sokoldalú elõmunkálatai után egy szepességi-német irodalomtörténet-
tel is megajándékozza az utódokat és a kései közönséget.

Komáromi Sándor
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