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A PEST MEGYEI NÉMETEK KITELEPÍTÉSE ÉS 
ANNAK ELŐZMÉNYEI
DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI1

I. Témaválasztás

Választásunk a Pest megyei németekre esett. Döntő oka az, hogy a témánkat időben 

leginkább megközelítő, 1941. évi népszámlálás adatai szerint Pest-Pilis-Solt-Kiskun 

vármegyében élt a hazai németek ötöde és a kitelepítés végrehajtását tekintve is a főváros 

környékének szimbolikus jelentősége volt. Amikor dolgozatunkban Pest megyéről 

beszélünk, akkor nem a korabeli vármegyére gondolunk, hanem közigazgatásilag a 

mostani határokra. Tesszük ezt azért, mert véleményünk szerint az egykori vármegye 

déli részén lévő német települések helyzetét sokkal inkább szórványjellegük határozta 

meg és nem a főváros közelsége. Az is indokolta választásunkat, hogy ezen nagyobb 

szórványtelepülések német lakosságának kitelepítése Eiler Ferencnek, Tóth Ágnesnek 

és T. Molnár Gizellának köszönhetően már feldolgozott. Másrészt viszont levéltári 

források és korabeli sajtócikkek igazolják, hogy a „pestkörnyéki sváb gyűrű” a 

felelősségre vonás idején bizonyos fokig külön entitásként jött szóba a politikai, 

társadalmi diskurzusokban. Tulajdonképpen ez a „sváb gyűrű” nem a főváros pesti, 

hanem a budai oldalát jelentette. Bizonyítja ezt az, hogy a budakörnyéki és a szentendrei 

járásokban élt az ország korabeli német anyanyelvű lakosságának a 12%-a, és egyben 

számszerűen a budakörnyéki járásban élt a legtöbb német anyanyelvű személy.2

1 Marchut Réka doktori disszertációját 2013. február 20-án védte meg, a doktori cím odaítélésének 
dátuma: 2013. március 3.
2 Budakörnyéki járás: 40 475 német anyanyelvű személy, Szentendrei járás: 12 674 német anyanyelvű 
személy – Lásd: Az 1941. évi népszámlálás. Demográfiai adatok. Bp, 1947.
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Empirikus vizsgálatunk tárgyául hat települést választottunk. Nem arra törekedtünk 

elsősorban, hogy minél több települést dolgozzunk fel, hanem sokkal inkább arra, hogy 

minél teljesebben tudjuk bemutatni az eseményeket. Ezért különböző szempontokból 

perdöntő községeket választottunk: így Budaörsöt, Csobánkát, Dunabogdányt, 

Nagykovácsit, Pilisszentivánt és Vecsést. Budaörs nemcsak a főváros környéki, hanem 

az egész országos kitelepítésnek is jelképe. Az első szerelvény a kitelepítettekkel innen 

indult el, majd itt 1946 után 1947-ben is sort kerítettek egy újabb kitelepítési akcióra. 

Csobánkát abból a szempontból szerettük volna vizsgálni, hogy egy többnemzetiségű 

településen (német, szerb, szlovák, magyar, cigány) mennyire volt más a végrehajtás, 

mint másutt. Dunabogdány azért került be a mintába, mert a kitelepítésre csak 1947-

ben került sor. 

Az értekezés választ ad arra a lényeges kérdésre, hogy az elhúzódó bizonytalan 

helyzet mit jelentett a lakosság számára. Nagykovácsi nem maradhatott ki a 

kutatásból, hiszen itt a kitelepítés szinte a lakosság 100%-át jelentette, és a nagykovácsi 

plébánost, Greszl Ferencet a térségben egyedüli papként kitelepítették még a hívek 

előtt. A bányászfalu Pilisszentiván vizsgálatát éppen ellenkező szempont magyarázza: 

lakosságát mentesítették a kitelepítés alól. Vecsést azért vizsgáljuk, mert nem Buda, 

hanem Pest környékén fekszik, a német lakosság (szemben a többi településsel) 

kisebbségben volt. E hat település leképezi mind a Pest megyei, mind az országos 

kitelepítés tendenciáit. A hat település közül négyben 1946-ban történt meg a 

végrehajtás, közülük egy településen 1947-ben másodszor is, illetve egy újabb település 

jött még hozzá; egy községből azonban nem volt kitelepítés. Tehát a kitelepítés első 

nagy hulláma érintette a német lakosság többségét. 

II. Szakirodalom

A magyar történettudomány eredményei jó alapot adnak a továbblépéshez. 

Mindenekelőtt három historiográfiai összefoglalót említünk. Kathrin Sitzler és 

Gerhard Seewann munkája, amely tágabb összefüggésekben vizsgálja a magyar és a 

német történettudomány eredményeit végig párhuzamba állítva a nemzetiségpolitika 

alakulásával, és így az egyes fogalmi kereteket is boncolgatja. Norbert Spannenberger 
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könyve szintén mindkét nemzeti történetírás eredményeit számba veszi. A harmadik 

lényeges kifejezetten historiográfiai tanulmány 2010-ben született Tóth Ágnes tollából. 

A szerző arról értekezik, milyen tematikai és módszertani fehér foltok vannak még a 

kitelepítés kutatásában. 

A témával elsőként a német történettudomány kezdett el foglalkozni az 1950-es 

évek elején Konrad Adenauer kancellár megbízásából. Mivel elsősorban politikai 

szándék vezérelte a kötetek elkészítését, ezért a mű tendenciózus. A kutatást Theodor 

Schieder vezette és a magyarországi németekkel foglalkozó kötet 1956-ban jelent meg. 

A munka még így is a kitelepített németek egy részének a tiltakozását váltotta ki. Johann 

Weidlein ellendokumentációt állított össze, amelyben a források szintén tendenciózus 

válogatásával a magyar kormány és a magyar társadalom felelősségét emelte ki.

Magyarországon egészen az 1970-es évekig tabutémának számított nemcsak a 

kitelepítés, hanem a magyarországi németek (és nemzetiségek) története is. A Kádár-

rendszer konszolidációja 1963-ra látványosan lezárult, a hidegháborús feszültségek 

ismét mérséklődtek, az NSZK tovább haladt az új keleti politikájának az útján, s 

szorosabbá váltak a magyar–német kapcsolatok. Nemcsak Magyarországon, hanem 

Európa-szerte a nemzetiségi kutatások reneszánsza kezdődött. A történettudományra 

nehezedő direkt ideológiai elvárások gyengültek. Bellér Béla, Komanovics 

József és Tilkovszky Loránt kutatásai fektették le az alapot a Horthy-korszak 

nemzetiségpolitikájának reálisabb megismeréséhez. Tilkovszky Loránt nagy haszonnal 

forgatható könyvei a Volksbundról és az SS-toborzásokról gazdag tényanyagot 

sorakoztatnak fel, és a magyarországi levéltári források mellett németországi levéltári 

forrásokat is felhasznált a szerző. 

A magyarországi németek kitelepítésének kül-  és belpolitikai hátterét elsőként Balogh 

Sándor tárta fel 1982-es munkájában, ám ugyancsak foglalkozott a kényszertelepítések 

kérdésével a Balogh Sándor és Izsák Lajos által írt kötet a koalíciós időszak pártjainak 

és pártprogramjainak ismertetése során. Korom Mihály az ideiglenes nemzeti kormány 

és a fegyverszüneti egyezmény vizsgálatával járult hozzá a telepítések nemzetközi 

dimenziójának vázolásához.
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Aczél György 1983-ban elmondott – az MSZMP állásfoglalását tükröző – beszéde 

egyértelműen elutasította a kollektív bűnösség vádját. Szakmai szempontból 

pedig a mérföldkövet az 1987-es – német kollégák számára is fórumot nyújtó – 

történészkonferencia jelentette.

A témánk német szerzőit Norbert Spannenberger három csoportra osztotta: 

az események átélői (Paul Flach, Johann Weidlein), tudományos igényű szerzők 

(Kühl Joachim alias Hans Beyer, Friedrich-Spiegel Schmidt, Matthias Annabring), 

németországi német történészek (Günther Schödl, Gernot Seide, Gerhard Seewann, 

Johann Böhm). Mind tematikáját, mind módszertanát tekintve Gerhard Seewann 

munkássága emelkedik ki, hiszen az eseményeket tágabb összefüggésekben elemzi; 

a társadalomtörténeti, szociológiai szempontok végigkísérik munkáját. A német 

historiográfiából azonban még hiányzik a magyarországi németek kitelepítésének 

monografikus feldolgozása. 

A magyarországi németek kitelepítésének első itthoni monografikus feldolgozása 

Fehér István munkájának köszönhető (1988). Kötetében erőteljesen érezhető az az 

1980-as évektől kezdődő tendencia (az említett kedvező politikai klímában), amelynek 

során a kutatók figyelme a lokalitás felé fordul. 

1990-ben újabb aspektussal bővült a téma feldolgozása. Erdmann Gyulának és 

Zielbauer Györgynek köszönhetően a Szovjetunióba való deportálás is helyet kapott a 

munkákban. 

A politikatörténetet túllépve, de azt nem mellőzve született meg Tóth Ágnes 

munkája a telepítésekről 1993-ban. Elsőként ő vizsgálta a hazai németek kitelepítését 

az országon belül zajló telepítések viszonyrendszerében, rámutatva arra, hogy ezek a 

folyamatok mennyire egymás függvényei voltak. 

A kitelepítés 50. évfordulójára mind a szakma, mind a kitelepítésben érintettek 

készültek. Ennek lett eredménye Tilkovszky Loránt több műve, Zielbauer György 

sajtóválogatása, Fehér István Baranya megyével foglalkozó könyve. Kiemelkedő 

eredménynek tekinthető a Gerhard Seewann és Dippold Péter által szerkesztett 

bibliográfiai kézikönyv, amely nemcsak a németekkel, hanem Délkelet-Európa összes 
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nemzeti kisebbségével is foglalkozik. Valamint 1999-ben jelent meg Gerhard Seewann 

és Norbert Spannenberger gondozásában a Basch-per iratanyaga, amely a témával 

foglalkozó kutatóknak nagy segítséget jelent.

2000 után újabb szemponttal bővült a kutatás: Kaltenecker Krisztinának és Rutsch 

Nórának köszönhetően a kitelepített németek társadalmi beilleszkedésének kérdése 

is előtérbe került. Közben a politikatörténet sem veszített jelentőségéből. Bellér Béla 

munkája nyomán az eddigi legteljesebbnek tekinthető képet kapunk a Magyarországi 

Német Népművelődési Egyesület 1933–1938 közötti históriájáról. Hasznos Zinner 

Tibor 2004-ben megjelent műve a magyarországi németek kitelepítéséről, mert a 

nemzetközi aspektusokat szélesebb spektrumban mutatta be. Elsősorban szintén 

politikatörténeti Norbert Spannenberger Volksbundról írt munkája, amely 2005-ben 

jelent meg magyarul. A témában használatos újabb módszertanról tanúskodik Tóth 

Ágnes Hazatértek c. könyve, amely az oral historyt is alkalmazza a visszatértek kapcsán.

Az utóbbi évek kutatásaiból (Eiler Ferenc, Gonda Gábor, Grósz András, Somlai 

Péter munkái) a korábbiaknál kiegyensúlyozottabb Volksbund-kép bontakozik ki. 

Ugyancsak az újabb, még folyamatban lévő vagy nemrég lezárt kutatások jelzik, hogy 

a magyarországi németek kitelepítését nem lehet csak 1945–1948 között vizsgálni. 

Sokkal nagyobb hangsúlyt kell kapjon az 1920–1944 közötti időszak. Ezt vallja jelen 

disszertáció szerzője is, ezért elengedhetetlenül fontosnak tartottuk az 1918–1944 

közötti események feldolgozását is. 

Az országos ívű munkák gazdagságához képest a helyi, tudományos igényű 

munkák száma igen csekély. Vizsgált településeink közül a témával foglalkozó 

valóban tudományos munka csupán három helyen született: Dunabogdányban, 

Vecsésen valamint – újonnan – Budaörsön. Dunabogdányból Bindorffer Györgyi 

kettős identitással foglalkozó munkáját és Liebhardt András OTDK dolgozatát 

emeljük ki. A vecsési németek deportálásának történetét, valamint kitelepítését Pável 

Rita dolgozta fel szakdolgozatában, illetve a deportálás története olvasható az Ember 

az embertelenségben című munkában is. A budaörsi eseményekről a Jogfosztások 

Budaörsön (1944–1948) című, kétnyelvű tanulmánykötet tájékoztat. 
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A helyi, tudományos igényű munkák másik csoportját azok a művek jelentik, 

amelyek nem kifejezetten az ottani németséggel, hanem a község történetével 

foglalkoznak. Ide soroljuk Hauser József Budaörs krónikáját, Horváth Lajos Csobánka 

története című könyvét és a Lakatos Ernő által szerkesztett Vecsés történetét. E három 

kötet eltérő módon foglalkozik a magyarországi német mozgalommal és a kitelepítéssel. 

Hauser József munkájában mindkét téma jelen van, ám annak ellenére, hogy levéltári 

forrásokat is használt, elsősorban személyes visszaemlékezésekre alapozott. Horváth 

Lajos kötete vázlatosan, levéltári forrásokat felhasználva írt a ki- és betelepítésekről. 

A Lakatos Ernő szerkesztésében megjelent könyv a levéltárosra jellemző precizitással 

íródott, ám a vecsési németek 1945 utáni kálváriájának csupán fél oldal jutott, az azt 

megelőző német mozgalomnak azonban nagyobb teret szánt.

Forrásértéke okán két könyv érdemel említést. Az egyik Greszl Ferenc nagykovácsi 

plébános naplója és a község Historia Domusának vonatkozó részei, amelyek 2003-ban 

láttak kötet formájában napvilágot. A másik munka, amely nem forráskiadványként 

született, hanem Vecsés betelepítésének 150. évfordulójára: Bilkei Gorzó János 1938-

ban írt munkája Vecsésről. Ebben monografikus részek és korabeli leíró részek kaptak 

helyet. Elsősorban a két világháború közötti társadalmi élet alakulásával kapcsolatban 

tudtuk a könyvet forrásként használni.

Az amatőr helytörténészek munkáinak közös jellemzője, hogy a visszaemlékezéseket 

a történeti rekonstrukció szintjén tárgyalják, tehát szakmailag szakszerűtlenek, viszont 

a helyi közösségben nagyon nagy jelentőséggel bírnak. 

III. Módszertan és források

A magyarországi németek kitelepítésének politikatörténeti vonulatait a szakma már 

alaposan feldolgozta, ám társadalomtörténeti aspektusait tekintve bőven van még mit 

tenni. A témával foglalkozó több kollégával együtt valljuk, hogy a teljesebb képhez 

elengedhetetlenül szükséges a lokális viszonyok vizsgálata, és csak ezek után lehet 

egy új, társadalomtörténeti szempontokat is figyelembe vevő, országos dimenziójú 

monográfiát elkészíteni. Értekezésünk e munkát hivatott segíteni.

A makro- és mikrotörténelem egymástól nem elválasztható, a lokalitás, 
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regionalitás a globalitásnak a része, és a lokális folyamatok önmagukban nem, csak a 

globalitás részeként értelmezhetők. Ezért témánkat természetesen széles köztörténeti 

beágyazottsággal adjuk elő. Arra törekedtünk, hogy e három történetet egy egységbe 

foglaljuk. Nyilvánvalóan a hangsúlyok eltérőek: a köztörténetből már sok minden 

feltárt, míg a mikrotörténetből kevés – emiatt a köztörténetet tömören, a mikrotörténetet 

pedig saját kutatásaink alapján mutatjuk be. Ugyanakkor az értekezésben vannak 

olyan források is, amelyek révén a köztörténetről is saját hangon tudunk szólni. 

Célunk a politikatörténet, társadalomtörténet és egyháztörténet együttes művelése. 

Az egyháztörténet és a magyarországi németek történetének összekapcsolása a már 

megjelent munkák ellenére még igen csak gyerekcipőben jár. Abból adódóan, hogy 

az általunk vizsgált települések német lakossága római katolikus vallású volt, és a 

hat település három egyházmegyéhez tartozott, az Esztergomi Prímási Levéltárban, 

a Székesfehérvári Püspöki Levéltárban és a Váci Püspöki és Káptalani Levéltárban 

is kellett kutatnunk. Természetesen felhasználtuk az Új Ember című katolikus hetilap 

korabeli cikkeit is.

Forrásaink döntő többségét azonban a Pest Megyei Levéltár iratanyaga adja. Az 

1918–1948 közötti vonatkozó iratanyagot különböző mélységekben tártuk fel, aszerint, 

hogy dolgozatunk témájához, a kitelepítéshez, időben távolabb vagy közelebb 

vagyunk. Így 1918–1940 között a főispáni, alispáni iratokat néztük át, 1940–1944 

között az előbbieken kívül a járási főszolgabíró iratait (néhány esetben azonban, ahol 

tisztázandó kérdések merültek fel, a községi iratokat is megnéztük), 1945–1948 között 

pedig – szintén az előbbieken kívül – a községi iratokat, a helyi és megyei bizottságok 

iratait tártuk és dolgoztuk fel.

Emellett jelentős forrásokat használunk fel a Magyar Országos Levéltár iratanyagából 

(elsősorban a Miniszterelnökség, Belügyminisztérium, Külügyminisztérium, 

Földművelésügyi Minisztérium irataira támaszkodtunk), a Politikatörténeti Intézet 

iratai közül. Ezenkívül segítségünkre volt a Magyar Államvasutak Zrt. Irattára, a 

Budaörsi és Nagykovácsi Római Katolikus Egyházközség Irattára, a Budaörsi 1. számú 

Általános Iskola Irattára, valamint egyedülállóan értékes anyagokat őriz Frühwirth 
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Mihály – a vecsési Kulturverein elnöke – magánlevéltára, amelybe betekintést 

nyerhettünk, és ezért őszinte köszönettel tartozunk.

A levéltári forrásokon kívül a korabeli sajtóra is támaszkodunk, mindenekelőtt az 

országos párt napilapokra, illetve a már említett Új Emberre. Ezeken kívül átnéztük a 

Volksbund napi- és hetilapjait, a Deutsche Zeitung-ot és a Deutscher Volksbote-t. Terjedelmi 

okok miatt azonban a már általunk publikált cikkeket csak nagyon korlátozottan és 

indokolt esetben használtuk újra.

Mindezek mellett gazdag publikált forrásanyag is rendelkezésünkre áll. A teljesség 

igénye nélkül: minisztertanácsi jegyzőkönyvek, pártközi értekezletek jegyzőkönyvei, 

a Szövetséges Ellenőrző Bizottság jegyzőkönyvei, népszámlálási kiadványok.

IV.  Szerkezet

Dolgozatunk felépítésében a kronológiai és tematikai rendezőelvet keverten használjuk. 

A főfejezetek természetesen kronológiailag követik egymást, az egyes nagy fejezeteken 

belüli alfejezetek viszont tematikusan rendezettek. 

Az első fejezet a két világháború közötti időszakot öleli fel. Első alfejezete a 

társadalmi viszonyokról szól: a különböző demográfiai, foglalkozásstatisztikai 

adatok alapján próbálunk képet formálni a korabeli helyi társadalomról. A gazdasági 

statisztikák eligazítást nyújtanak a gazdasági potenciálról. Az egyesületekkel külön 

foglalkozunk, mint a civil önszerveződés formáival. Különféle demográfiai adatok 

alapján próbálunk az asszimiláció-disszimiláció kérdésköréhez közelebb kerülni. 

A fejezet második alfejezetében pedig bemutatjuk a német mozgalom alakulását, a 

politikai folyamatok formálódását. Vizsgáljuk, hogy a helyi német lakosoknak milyen 

volt a kapcsolata a saját nemzetiségi mozgalmukkal, ez az idők folyamán hogyan 

változott, a politika alakulásának milyen hatása volt a helyi társadalomra. Külön 

górcső alá vesszük az iskolakérdést mint a nemzeti azonosságtudat egyik bástyáját, ez 

a „német kérdés” tökéletes indikátoraként szerepelt. 

A következő fejezetben a második világháború időszakát mutatjuk be. Ennek a 

nagy fejezetnek a felépítése tisztán kronologikus. A két nagy fejezet közötti cezúra 

esetünkben 1940. augusztus 31. A választóvonalat számunkra a második bécsi döntéssel 
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egy időben megkötött bécsi német népcsoportegyezmény jelenti. A történéseknek ekkor 

három alappillére volt: a népcsoportegyezmény, a népszámlálás és az SS-toborzások/

sorozás, így a fejezet vezérfonalát ezek adják. Fejezetünk fő kérdése: mennyiben volt 

a Volksbund (Serédi Jusztinián hercegprímás szavaival élve) „societas necessaria” 

vagy „societas voluntaria”? Fejezetünk részét képezi az 1944. őszi–téli menekülés és 

evakuálás is, amivel a történettudomány még csak érintőlegesen foglalkozott. 

A harmadik fejezet a Felelősségre vonás címet viseli, és tematikailag összetett, négy 

alfejezetből áll: malenkij robot, helyi közigazgatás alakulása, földreform és internálások. 

Ezzel a fejezettel az a célunk, hogy bemutassuk azokat a jogfosztó, jogkorlátozó 

intézkedéseket, amelyek előkészítői voltak a kitelepítésnek. 

Természetesen a legterjedelmesebb fejezet a kitelepítésről szól. Tagolását a kitelepítés 

szakaszai határozzák meg: a potsdami határozat, a kitelepítési rendelet és annak fogadtatása, 

a kitelepítés első hulláma, ideiglenes megrekedése, majd a második hullám. Köztörténeti 

vonatkozásai alaposan feldolgozottak, ám úgy véljük, hogy a potsdami határozattal 

kapcsolatban felhasznált újabb források gazdagíthatják a szakmai eredményeket, és a 

Potsdam-legendaként ismert felfogást remélhetőleg meggyőzően cáfoltuk. 

Ezen kívül dimenziónkat a nemzetközi politika szélesebb spektrumára nyitva próbáljuk 

értelmezni és magyarázni a kitelepítés alakulását 1946 júniusától. Bár – mint említettük – 

lineáris feldolgozással, de a hasonlóságok és különbözőségek érzékeltetésével igyekszünk 

bemutatni az eseményeket. 

A dolgozatunk fő gerincét jelentő fejezetet egy jóval rövidebb, de lényeges fejezet követi: 

a betelepítések. Ebben a részben is eseménytörténet és társadalmi aspektusok egyszerre 

jelennek meg. Azt vizsgáljuk, hogy mi alapján zajlottak a betelepítések, mik voltak a 

motivációk, és a telepítéspolitika miért járt a nemzetgazdaságra súlyos következményekkel.

Végül a téma tárgyalását egy újabb társadalomtörténeti fejezettel zárjuk. Célunk ezzel 

az, hogy lássuk, honnan indultunk, és hova jutottunk, és az eseményeket ebbe a keretbe 

ágyazva is tudjuk értelmezni.

Disszertációnk összegzésében pedig az eredményeinket összegezzük.
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V. Eredmények

Az 1918–1948 közötti periódust egyben vizsgálva megállapítható: bár politikai és 

ideológiai szinten ok-okozati összefüggés volt az 1945 előtti és az azt követő események 

között, a végrehajtás szintjén azonban az egyes személyek, egyének politikai múltja, 

magyar államhoz való lojalitása vajmi keveset nyomott latban. A kitelepítéseket 

politikai, gazdasági és társadalmi érdekek mozgatták; a nagyhatalmi érdekek és a 

magyar érdekek e kérdésben találkoztak, és így lehetett az, hogy egy vesztes ország 

ez irányú kéréseit teljesítették. 1945 nyarán a nagyhatalmak még az egymással való 

megegyezésre törekedtek, és bár eltérő elképzeléseik voltak a kitelepítés mikéntjére 

vonatkozóan, a köztük akkor még meglévő egyensúlyt ezzel nem terhelték. 1946-

tól kezdődően azonban már nyilvánvalóvá vált a Szovjetunió és a nyugati hatalmak 

szembefordulása, és ez megakasztotta a kitelepítést is. 

A kitelepítés első nagy hulláma (1946. január–június) volt a kitelepítettek 

számát illetően a legintenzívebb (kb. 117 000 fő), és a legtöbb személyt épp vizsgált 

megyénkből telepítették ki (41 303 fő). Ennek egyrészt stratégiai jelentősége volt, 

másrészt pedig szimbolikus jelentése. Stratégiai azért, mert a főváros környékén 

elsősorban politikai szempontból potenciális veszélyforrást jelenthetett a német tömb 

azáltal, hogy tudvalevőleg a jobboldali pártokat erősíthették – természetesen kivételek 

ekkor is voltak: lásd Pilisszentivánt. A betelepített nincstelen magyar családok által a 

baloldali erők jelentős tömegbázisra tehettek szert. Nyilván kisebb horderejű, de nem 

elhanyagolható változást hozott a telepítés a települések felekezeti megoszlásában. 

Megszabadulhattak nagyszámú, vallását gyakorló katolikus hívőtől és így a már ekkor 

„reakciósnak” mondott Mindszenty bíboros befolyásától ebben a térségben.

Szimbolikus jelentősége pedig abban nyilvánult meg, hogy az ország harmadik 

legnagyobb létszámú németséggel rendelkező településen – Budaörsön – kezdték el 

a „fasiszta maradványok felszámolását.” A kormány legitimációs törekvéseinek ez 

egy fontos mérföldköve volt, és ezáltal a béketárgyalásokon kedvezőbb pozíciót is 

reméltek. A jogszabályok csak keretet adtak a végrehajtásnak, annak módját mindig 

maguk a végrehajtók alakították teljesen önkényesen a különféle pártérdekek mentén, 
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és így a ki- és betelepítések a pártok hatalmi pozícióinak erőfitogtatásai is voltak.

A kitelepítés megrekedésének és az amerikai zónába való telepítés végleges 

felfüggesztésének két lényeges oka volt: a nagyhatalmi politikában bekövetkező 

változások, amelyek a hidegháború irányába mutattak; valamint a felvevő zóna 

túlnépesedése és az ezzel kapcsolatos ellátási gondok és nehézségek. Meglátásunk 

szerint az előbbi volt a súlyosabb.

A kitelepítés második szakaszában a vagyon kérdése jóval inkább motiváló volt az 

éppen folyamatban lévő csehszlovák–magyar lakosságcsere miatt is, és a felelősségre 

vonás helyett a kommunista hatalomátvétel előkészítése is motiváló tényező volt. Nem 

volt véletlen, hogy 1947 augusztusában indult el az újabb kitelepítés. Az országgyűlési 

választások előtt akartak minél nagyobb számú némettől megszabadulni. Ezen 

állításunkat igazolja az is, hogy a második kitelepítési hullám legintenzívebb szakasza 

éppen augusztusban történt. A politikai szándék megnyilatkozott a mentesítési akciók 

során is, mindegyik párt a saját szavazóbázisát mentette. A pótkitelepítésre valóban 

nem volt jogszabályi háttér, mégis megtették. Külpolitikailag pedig döntő változás volt, 

hogy a szovjet zónába való kitelepítés már nem a potsdami határozat engedélyével 

történt, hanem egyedül a Szovjetunió állásfoglalásától függött.

A ki- és betelepítés teljesen átrajzolta az ország és azon belül az egyes települések 

társadalmi szerkezetét. A többség és kisebbség aránya, a vallási megoszlás, a 

foglalkozási szerkezet jelentős változásokon ment keresztül. Az új helyi társadalom és 

szokásrendszer azután majd hosszú évek nyomán alakult ki. 



Modern Magyarország 2. évf. (2013) 1. szám

302

Részlet a disszertációból
IV.1. Potsdam – kényszer vagy lehetőség?

A potsdami határozat a kitelepítés történetének kulcsfontosságú kérdése. A felelősség 

kérdésében a szakma többé-kevésbé konszenzusra jutott, a széles közvéleményben 

ez mindmáig sem egyértelmű. A magyar történetírásban azonban eddig még nem 

hivatkozott források segítségével is szeretnénk álláspontunkat kifejteni.3

Ismeretes, hogy a németek kényszermigrációja térségünkben a háborús felelősségre 

vonás jegyében zajlott. A nagyhatalmak terveiben már a második világháború 

idejében szerepelt a kisebbségi kérdés ekképpen való megoldása, nyilván nem pontos 

részletekbe menően.4 1943-ban a Kállay-kormány béketapogatózásainak alkalmával 

készült angol külügyminiszteri jelentésben Magyarország javára írták, hogy hazánk 

csapást mért a magyarországi német kisebbségre azáltal, hogy az SS-be önként 

jelentkezőket megfosztotta magyar állampolgárságától, így azok Németországhoz 

kerültek.5 A szudétanémetek és a sziléziai németek kitelepítése viszont már ekkor 

konkrétan is felmerült, és mind a szovjet, mind az angol fél támogatását élvezte. Ebben 

a kontextusban világosan látszik, hogy a háború utáni német kitelepítés független volt 

attól, hogy egy győztes vagy egy vesztes állam területéről történik. A fő szempont a 

bosszú volt és a jövőbeni problémák megelőzése. A világháború legnagyobb anyagi 

és emberi veszteségei a Szovjetuniót érték, és ugyancsak 1943-tól körvonalazódott, 

az 1944. októberi százalékegyezmény pedig konkretizálta, hogy ez a térség szovjet 

érdekszférába fog kerülni. Németország volt az ellenség, és a külföldi németség éppen 

saját anyaországa népcsoport-politikájának lett az áldozata.

3 A következő alfejezet bővebb változata már megjelent: Marchut Réka: Potsdam – kényszer vagy 
lehetőség? Korabeli értelmezések. In: Visszatekintés a 19–20. századra – Tanulmányok. Főszerk.: Erdődy 
Gábor. Bp. 2011. 190–203.
4 Erről lásd: Seewann, Gerhard: Britische Quellen zum Vertreibungsprozeß vor und nach Potsdam. In: Uő: 
Ungarndeutsche und Ethnopolitik.  Ausgewählte Aufsätze. Bp. 2000. 183–198.
5 A brit külügyminisztérium Közép-Európa osztálya vezetőjének feljegyzése a Magyarországgal 
szembeni brit politika alapelveiről (London, 1943. szeptember 22.) – Lásd: Magyar-brit titkos tárgyalások 
1943-ban. Szerk.: Juhász Gyula. Bp.1978.245–248. és Sub clausula 1920–1947. Szerk.: Gecsényi Lajos – 
Máthé Gábor. Bp. 2008. 92.sz. irat 921–923.
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Magyarországon a hazai németség megítélését döntően befolyásolt/ja a függetlenségi–

kuruc történetpolitikai gondolkodás. Ez a vonal a második világháborút követően még 

inkább megerősödött, ugyanis az ország veszteségei még Trianonnál is súlyosabbak 

voltak. Ehhez társult a hazánkat felszabadító-megszálló Szovjetunió bosszúszomja, 

amely a németeknek sem Magyarországon, sem másutt nem kegyelmezett. 1944 

nyarán Bethlen István ekként látta a magyarországi németség háború utáni sorsát: 

„a megszálló német csapatok, a Gestapo idővel tőlünk eltávoznak és eltűnnek, de 

a hazai németség itt marad közöttünk és a történtek után, mint tövist fogjuk érezni 

testünkben”.6 1944 őszén azonban, már a szovjet csapatok erőteljes előretörésével, 

a németség háború utáni sorsa is körvonalazódni látszott: 1944. november 28-án a 

Kisgazdapárt pécsi politikai nagygyűlésén Nagy Ferenc elsőként vetette fel a németek 

kitelepítésének szükségét.7 

A kérdés azonban csak 1945 tavaszán, a német csapatok országból való kiszorítása 

után került előtérbe. A pártok elsősorban a sajtóban követelték a német kérdés 

radikális megoldását, a kitelepítést. Az első sajtómegnyilvánulásokkal egy időben a 

Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi osztálya már figyelmeztetett arra, hogy 

tiltsák meg az effajta sajtóközléseket, mert ezek külpolitikailag igen károsak lehetnek. 

„Egy országban élő nemzetiség kitelepítésének kérdése sohasem lehet a 

szállásadó által egyedül megoldható kérdés. Az egyoldalú kitelepítést, vagy 

pláne népességcserét, aminek lehetősége magyar-német viszonylatban is 

fennáll, sőt az szükségszerű is, csak az érdekelt két állam konszenzusával, 

sőt a német kitelepítés kérdése jelenleg csak a győztes nagyhatalmak előzetes 

hozzájárulásával képzelhető el. Lehetséges, hogy a németeknek a Kárpát–

Duna medencéjéből leendő eltávolítása a győztes nagyhatalmaknak is politikai 

programja. Jó lenne tehát, ha az ilyen magyar kezdeményezés előzetesen 

legalább is megtudná a nagyhatalmak vonatkozó szándékát és bevárná azok 

6 Bethlen István emlékirata. 1944. Szerk.: Romsics Ignác. Bp. 1988.147. 
7 Ki kell telepíteni a hazai svábságot. Kis Újság 1945. április 18.. 3. Lásd Zielbauer György: A magyarországi 
németek elhurcolása és elűzése. Válogatott szemelvények a korabeli magyar sajtóból 1944–1948. Bp. 
1996.154. 
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kezdeményezését, vagy legalább is ebben az igen nagy horderejű kérdésben 

magyar részről megkísérelnék a Duna-medencei érdekelt államokkal 

egyetértőleg közösen lépjenek fel hasonló kéréssel a nagyhatalmaknál.”8 

A szakirodalom szerint a magyar kormány a május 14-i pártközi értekezlet után 

fordult a nagyhatalmakhoz a németek kitelepítésének kérésével, egy július 9-i brit 

jelentés szerint azonban Gyöngyösi János külügyminiszter már május 12-én érdeklődött 

Gascoigne-nál,9 hogy kormánya miként vélekedne 200 000 sváb kitelepítéséről. Ekkor 

a brit kormány még nem nyilatkozott. Ugyanezzel Gyöngyösi megkereste az Amerikai 

Egyesült Államok magyarországi képviselőjét, Arthur Schoenfeldet is, aki azt mondta 

Gyöngyösinek, hogy bár nem ismeri az amerikai kormány álláspontját, de az a tömeges 

kitelepítéshez biztosan nem járul hozzá, csak azok megbüntetéséhez, akik háborús 

bűnt követtek el.10 A magyarországi németek kitelepítésének ügye a május 14-i pártközi 

értekezleten került napirendre. Gyöngyösi kifejtette, hogy mindenképpen szükséges 

tudni azt, hogy a nagyhatalmak a németek felelősségének kérdését mint nemzetközi 

kérdést tekintik-e, vagy az egyes államok belügyének. Gyöngyösi a nagyhatalmak 

állásfoglalásától a magyar kormány felelősségének áthárítását remélte. A pártok 

képviselői egyetértettek abban, hogy a kitelepítésnél az egyéni felelősségre vonást kell 

alkalmazni, a németséget viszont kollektíven akarták büntetni az ország különböző 

részeibe való széttelepítéssel.

Az értekezletet követően a Szabad Szóban Borsody István történész és publicista 

cikket írt A sváb kitelepítés nemzetközi szempontjai címmel, amelyben azt írta, hogy a 

németek kitelepítése belpolitikailag elhatározott dolog, már csak az a vita tárgya, hogy 

az a németek milyen kategóriájára vonatkozzon. „Feltétlenül tanácsos lenne – írta 

Borsody –, hogy a magyarországi svábság kitelepítését nem is mint kizárólag magyar, 

hanem mint általános nemzetközi ügyet kezelnénk.”11 Borsody a magyarországi 
8 Magyar Országos Levéltár Nemzeti Levéltára (továbbiakban: MNL OL) XIX-A-1-n 1.d. 530/1945. 
Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának iratai
9 Gascoigne, Sir Alvary Douglas Frederick (1893–1970): brit diplomata Budapesten 1945–1946-ban 
10 Dokumente zur Deutschlandpolitik. II. sorozat 1. kötet/1-3. kötet. Die Konferenz von Potsdam. Bearb: 
Gisela Biewer. Frankfurt am Main 1992. 983–993.
11 Borsody István: A sváb kitelepítés nemzetközi szempontjai. In: Szabad Szó, 1945. május 17. 1.  – Borsody 
István az Új Látóhatárban cikket publikált Potsdam és a magyarországi németek kitelepítése címmel. E két 
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németek kitelepítésének kérdését reálisan látta, belehelyezte azon nemzetközi erőtérbe 

– a kelet-közép-európai államok „német ügyének” globális rendezése a nagyhatalmi 

erőviszonyok, érdekszférák mentén –, amelybe ezt követően a potsdami konferencia 

során került.

Az értekezlet után Gyöngyösi János külügyminiszter szóban, majd írásban is 

felvetette a kitelepítés ügyét a Szövetséges Ellenőrző Bizottság előtt, és 200 000–300 000 

német személy kitelepítését kérte Németország szovjet megszállási övezetébe.12 Május 

24-én Gascoigne azt jelentette, hogy a szovjet kívánsággal egyezően a magyar kormány 

az 540 000 svábból 340 000-et akar kitelepíteni olyan gyorsan, amint az lehetséges. 

A brit kormány ezzel kapcsolatban azt az álláspontját juttatta kifejezésre, hogy a 

németek kitelepítése Magyarországról kevésbé sürgető, mint Lengyelországból és 

Csehszlovákiából. Gascoigne június 14-én sürgönyben azt jelentette, hogy bár lettek 

volna a magyar kormányban olyanok, akik a teljes németséget kitelepítették volna, 

mégis úgy áll a dolog, hogy csak a fasiszta németeket akarják kitelepíteni.13

Gyöngyösi az Egyesült Államok budapesti politikai missziójának vezetőjétől 

megkapta azt az emlékiratot, amelyet az amerikai kormány fogalmazott meg a 

Csehszlovákiából kitelepítendő németek kérdésében.14 Ebben az amerikaiak azt az 

álláspontot juttatták kifejezésre, hogy egy népcsoport áttelepítését csak nemzetközi 

egyezmények határozata alapján lehet végrehajtani, és helytelenítik a kollektív 

felelősségre vonás alapján történő kitelepítéseket. A magyar kormány az emlékiratra 

küldött válaszjegyzékében állást foglalt a szlovákiai magyarok kollektív üldözése ellen, 

ugyanakkor hangsúlyozta, hogy szigorúan meg kell büntetni a háborús bűnösöket. 

Ezek után, július 9-én, Gyöngyösi tárgyalt Georgij Maximovics Puskin szovjet 

írást egymással összevetvén elmondhatjuk, hogy Borsody nagyon következetes álláspontot képviselt e 
kérdésben (kollektív felelősségre vonás elutasítása, a kitelepítés elsősorban külpolitikai ügy, valamint a 
Szovjetunió meghatározó szerepe). A magyar történészek között elsőként írta le, hogy Magyarország a 
cseh Eduard Beneš közbenjárására került a németeket kitelepítendő országok közé; azt viszont tévesen 
látta, hogy tekintet nélkül a magyar kormány megkeresésére. – Borsody 1945-ös cikke kapcsán éles vita 
zajlott Koncz Lajos és Johann Till között a Beszélő 2002-es őszi számaiban.
12 MNL OL, XIX-J-1-j Külügyminisztérium Békeelőkészítő Osztályának iratai II/28. – Közli: Balogh 
Sándor: A népi demokratikus Magyarország külpolitikája 1945–1947. Bp. 1982. 85.
13 Dokumente zur Deutschlandpolitik i.m. 983–993.
14 MNL OL, XIX-J-1-n Külügyminisztérium Gyöngyösi János irathagyatéka
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követtel, aki azt mondta, hogy a németek kitelepítése nehéz feladat, mert Németország 

nehéz gazdasági és népességi helyzetben van. Gyöngyösit meglepte a visszakozó 

szovjet álláspont, mert – mint mondotta – az ellentétben állt azzal az addigi szovjet 

sugalmazással.15 Kertész István, a Külügyminisztérium Békeelőkészítő Osztályának 

akkori vezetője 1953-ban írott emlékiratában16 is utalt egy erőteljes szovjet nyomásra 

1945 első hónapjaiban (valószínűleg erre utalt a magyar kormány a britekkel folytatott 

megbeszéléseken – mint már fentebb említettük), de a potsdami konferenciát követő 

forrásokban nem hivatkoztak erre, holott ha lett volna kényszer, akkor az a magyar 

kormánynak bizonyosan hivatkozási alapja lett volna. A Kertész által említett 

szovjet nyomás minden bizonnyal a német származásúak deportálására utalt, a 

szovjet hatóságok ugyanis kifogásolták, hogy a magyar kormány akadályozta őket 

„munkájukban”. Ha kényszer, nyomás nem is, sugalmazás azonban valószínűsíthetően 

lehetett, mert számos más olyan forrásunk van, ami erre enged következtetni.17 

A már említett július 9-i brit jelentésben az áll, hogy a szovjet kormány álláspontja 

szerint lehetőleg minél szélesebb körű kitelepítést kell végrehajtani. Harrison Geoffrey 

Wedgwood, a brit külügyminisztérium német osztályának munkatársa pedig azt 

írta egyik feljegyzésében, hogy a Szovjetunió történelmi küldetést lát a németek 

kitelepítésében. Az angolszász álláspont – írta Harrison – teljesen eltér ettől: 

„azonban be kell látnunk, hogy nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ezt 

megakadályozhassuk. A legtöbb, amit tehetünk az az, hogy megpróbáljuk 

biztosítani, hogy az [áttelepítés – M.R.] szervezett és humánus módon történjen, 

amint az lehetséges, és úgy, hogy a németországi megszálló hatóságoknak ne 

jelentsen elviselhetetlen megterhelést”.18 

Harrison álláspontját támasztják alá többek között Veiter, Theodor, és Zayas, 

15 MNL OL, XIX-J-1-j SZU Tük. 1945 – IV-100.2 – Közli: Baráth Magdolna – Cseh Gergő Bendegúz: A 
SZEB és Magyarország 1945 nyarán. Társadalmi Szemle 51. (1996: 5. sz.) 86., valamint Dálnoki Miklós 
kormányának (Ideiglenes Nemzeti Kormány) minisztertanácsi jegyzőkönyvei 1944. december 23 – 1945. 
november 15. B. kötet, Bp. 1997. 58–74.
16 Kertész István: Die Vertreibung der deutschen aus Ungarn. Eine Studie zur Nachkriegsdiplomatie. 
Südost-Stimmen 3. (1953: 5.sz.) 8.
17 1945. július 9-i brit jelentés – In: Dokumente zur Deutschlandpolitik i.m. 983–993.
18 I.m. 1003–1004. Az idézet a Szerző fordítása német nyelvből.
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Alfred-Maurice történészek is. Veiter szerint a Szovjetuniónak érdeke volt a németek 

kitelepítése, hogy az általa megszállt területeken egy cordon sanitaire-t hozzon létre.19 

Zayas is ezt erősíti meg munkáiban.20

A nagyhatalmak állásfoglalásai egyértelművé tették: a németek kitelepítéséről 

csakis ők dönthetnek. Aztán Potsdamban valóban együtt tárgyalták a csehszlovákiai, 

lengyelországi és magyarországi németek kérdését. A németek kitelepítését a 

kilencedik ülésen vetette fel Winston Churchill. A csehszlovákiai, a lengyelországi és 

a magyarországi németek ügye természetesen eltérő hangsúlyt kapott. A tárgyalások 

súlypontját Csehszlovákia és Lengyelország jelentette, Magyarországot csak úgymond 

a végén hozzávették a másik két államhoz, „ahol az ügy nyilvánvalóan kevésbé 

sürgető”.21 

A konferencia jegyzőkönyve szerint a magyarországi németek kitelepítését 

egyértelműen a magyar kormány kérésére tárgyalták. Németországban a 

Csehszlovákiából és Lengyelországból jövő menekültek, kitelepítettek már addig is 

nehéz helyzetet teremtettek, főként ellátási gondok miatt, tehát az angolszászok nem 

voltak érdekeltek abban, hogy Magyarországot is kitelepítésre kényszerítsék. Churchill 

az említett kilencedik ülésen mondta, hogy „most az a helyzet, hogy a lengyeleknek 

van élelmiszerük és tüzelőanyaguk, nekünk pedig csak népességünk van, s ennek a 

népességnek az ellátása súlyos terheket ró ránk”.22 

A szovjet delegáció jegyzőkönyve szerint Sir Alexander Cadogan, brit külügyi 

államtitkár ekként nyilatkozott a magyarországi németek ügyében: „Van még 

egy csekély jelentőségű kérdés: bizonyos számú német áttelepítésének kérdése 

Magyarországról. Megértem, hogy a magyar kormány a náluk élő németek bizonyos 

19 Veiter, Theodor: Potsdamer Abkommen und Vertreibung. In: Das Potsdamer Abkommen und die 
Deutschlandfrage. II. Teil: Berliner Deklaration und Sonderfragen. Szerk.: Meissner, Boris – Veiter, 
Theodor. Bécs 1987. 55–76.
20 Zayas, Alfred-Maurice de: Anmerkungen zur Vertreibung der Deutschen aus dem Osten. 2. kiadás, 
Stuttgart–Berlin–Köln–Mainz 1987., valamint Zayas, Alfred–Maurice de: Nemesis at Potsdam. The 
Expulsion of the Germans from the East. 3. kiadás, London 1989.
21 Dokumente zur Deutschlandpolitik… i.m. 979–982.
22 Teherán, Jalta, Potsdam. Dokumentumgyűjtemény. Szerk.: Szanakojev, S. P. – Cibulevszkij, B. L. 
Ford.: Zalai Ervin. Bp. 1969. 324. 
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részét át kívánja telepíteni Németországba.”23 Brit részről tehát elismerték a magyar 

kérés jogosságát, de maguk nem erőltették. 

Július 28-án immár az amerikai küldöttség vetette fel a csehszlovákiai németek 

kitelepítésének ügyét. Az angol küldöttség jelezte, hogy nemcsak a csehszlovákiai 

németek áttelepítéséről van szó, hanem a nyugat-lengyelországi és a magyarországi 

németek áttelepítéséről is. A szovjet küldöttség azt javasolta: adják át a kérdést 

előkészítésre egy bizottságnak, s a három miniszter majd ez alapján tárgyaljon. Ennek 

a javaslatnak megfelelően bizottság alakult, amelyben az USA-t George F. Kennan 

diplomata, Nagy-Britanniát Harrison, Szovjetuniót pedig Arkadij Szoboljev és 

Vladimir Szemjonov képviselte.

Július 31-én Clement Attlee miniszterelnökkel és Ernest Bevin külügyminiszterrel 

tartották a 3. stábkonferenciát. Ennek 6. napirendi pontja volt a kitelepítés. Megegyeztek, 

hogy a délutáni külügyminiszteri ülésen megpróbálják a szovjetekkel elfogadtatni 

az angol javaslatot. A dokumentum németek kitelepítéséről szóló részét tehát az 

angolszászok szövegezték, és azt akarták elfogadtatni a szovjetekkel. A szovjetek 

először visszakoztak az angol javaslattól, az ugyanis kitelepítési moratóriumot rendelt 

volna el mindaddig, amíg a Németországi Szövetséges Ellenőrző Tanács a helyzetet 

megvizsgálja. Vjacseszlav Mihajlovics Molotov szovjet külügyminiszter arra hívta fel 

a figyelmet, hogy a dokumentumot az érintett kormányok könnyen félreérthetik, ezért 

ezt a kérdést nem lehet az érintett kormányok nélkül eldönteni. Sztálin ugyancsak 

fenntartását fogalmazta meg a javaslattal szemben, mert szerinte az nem betartható. 

Az angolszászok viszont ragaszkodtak ahhoz, hogy a kitelepítéseket mindaddig le 

kell állítani, amíg az Ellenőrző Tanács azt meg nem tárgyalja.24 A javaslatot hosszas 

vita után ugyanezen nap elfogadták. Harrison másnap így írt a Foreign Office-nak a 

tárgyalásról: „A tárgyalások nem voltak egyszerűek – a tárgyalások az oroszokkal soha 

nem egyszerűek”.25 Beszámolt továbbá arról, hogy Szoboljev a németek kiutasítását 

Csehszlovákiából és Lengyelországból történelmi missziónak nevezte, amit a 

23 Dokumente zur Deutschlandpolitik i.m. 1729.
24 I.m. 1948–1992.
25 Public Record Office London FO 371/46811 – Közli: Zayas A.M.: Anmerkungen 126–127.
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Szovjetunió semmi esetre sem akar megakadályozni. Cavendish Cannon és Harrison 

ezt visszautasították, és elmondták, hogy mivel nem tudják megakadályozni a tömeges 

kitelepítéseket (német terminológia szerint: „wilde Vertreibung”), ezért gondoskodni 

szeretnének a szervezett és emberséges végrehajtásról.

A potsdami határozatok XIII. cikkelyének bevezető mondata ekképpen szól: 

„A három kormány, miután megvizsgálta a kérdés minden oldalát, elismeri, 

hogy a Lengyelországban, Csehszlovákiában és Magyarországon maradt német 

lakosságot vagy annak egy részét át kell telepíteni Németországba” [kiemelés 

tőlem – M.R.]. Érdemes a mondatot szövegszerűen is elemezni, ehhez nézzük 

meg az angol, német, francia és orosz szöveget is. 

„The Three Governments [of the Soviet Union, the United States and Great 

Britain], having considered the question in all its aspects, recognize that the 

transfer to Germany of German populations, or elements thereof, remaining in 

Poland, Czechoslovakia and Hungary, will have to be undertaken.” [kiemelés 

tőlem – M.R.]

„Die drei Regierungen haben die Frage unter allen Gesichtspunkten beraten 

und erkennen an, daß die Überführung der deutschen Bevölkerung 

oder Bestandteile derselben, die in Polen, Tschechoslowakei und Ungarn 

zurückgeblieben sind, nach Deutschland durchgeführt werden muß.” [kiemelés 

tőlem – M.R.]

„Les trois Gouvernements, après avoir examiné la question sous tous ses 

aspects, reconnaissent qu’il y aura lieu de procéder au transfert en Allemagne 

des populations allemandes restant en Pologne, en Tchécoslovaquie et en 

Hongrie.”26 [kiemelés tőlem – M.R.]

26 A francia szöveg értelmezéséhez nyújtott segítségért köszönettel tartozom Kovács Nórának.
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„Три Правительства, рассмотрев вопрос во всех аспектах, признают, 

что должно быть предпринято перемещение в Германию немецкого 

населения или части его, оставшегося в Польше, Чехословакии и Венгрии.”27 

[kiemelés tőlem – M.R.]

Azért fontos, hogy lássuk mind a négy szöveget, mert azokból érzékelhető a 

határozatnak a kényszerű vagy megengedő volta. A magyar nyelv „kell” szava 

alkalmazandó mind a külső, mind a belső kényszerre. Németben a külső kényszerre, a 

parancsra, utasításra a „sollen” segédigét használják, míg a belső szükségszerűségre a 

„müssen”-t, ami ebben a német mondatban is szerepel. Az angol nyelvtani formulával 

tudja ezt a két jelentéstartalmat megkülönböztetni egymástól. Amennyiben a „to be” 

után sima főnévi igenév áll, akkor kötelezettségről van szó, amennyiben viszont – és 

itt ezt láthatjuk – a „to be” után szenvedő főnévi igenév áll, akkor lehetőségről van 

szó. A francia szövegben az „aura lieu de” ige azt jelenti, hogy szükségszerű. Az 

orosz szövegben a „должно быть предпринято перемещение” azt jelenti, hogy 

„áttelepítést kell foganatosítani”, a „должно” kényszert jelent. Az eredeti angol 

szöveg hivatalos orosz fordítása tehát eltér a többi szövegtől, ezzel is kifejezve, hogy 

természetesen Potsdamban is eltérő érdekek ütköztek.

Ugyancsak óvatosságra int az „elismeri, recognize, anerkennen, reconnaissent, 

признают” szó. Tehát ha valaminek a szükségét elismerjük, az még nem jelent 

kötelezettséget. Erre a korabeli magyar jogászok is felhívták a figyelmet, csak már 

későn, 1946 februárjában, amikor Ries István igazságügyi miniszter jogi szakvéleményt 

kért az állampolgárság rendezése kérdésében a kötendő békeszerződésben: „A berlini 

jegyzőkönyv XIII. fejezetének angolul is idézett részében előforduló »elismeri« 

(recognize) fordulat használata mindenesetre óvatosságra int.”28

Ezt a mondatot egy másik szempontból is meg kell vizsgálni, történetesen abból, 

hogy kötelez-e kollektív büntetésre vagy sem. Mindegyik szövegből egyértelmű, hogy 

a kollektív elbírálást nem írja elő ugyan, de lehetőséget ad mind az egyéni, mind a 

27 Az orosz szöveg értelmezéséhez nyújtott segítségért köszönettel tartozom Siklósné Kosztricz Annának.
28 MNL OL, XIX-A-1-n 6.d. 2777/1946. Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának iratai
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kollektív elbírálásra. Ez a határozat nyilván azért született meg ebben a formában, 

mert a nagyhatalmak között sem volt egyetértés a kérdésben, a szovjet és az angolszász 

álláspont között nagy volt a feszültség – amint azt már fentebb jeleztük.

Továbbá érdemes megfigyelni azt is, hogy az egyes szövegek milyen fogalmat 

használnak a kitelepítésre. A magyar szövegekben kitelepítés, áttelepítés szerepel, az 

angol és francia transfer magyar megfelelője az elszállítás, a német Überführung átszállítást 

jelent, az orosz szövegben is átszállításról van szó. Csehszlovák szövegben az odsun 

használatos, ami ugyancsak elszállítást jelent. A többi nyelvben a szóhasználat tehát 

nálunknál sokkal semlegesebb jelentéstartalmú. Ennek vélhetően az lehet az oka, hogy 

nálunk már jóval a potsdami határozat előtt is a németek kitelepítését szorgalmazták, 

tehát a határozat hivatalos fordításában is ezt volt célszerű használni, már csak azért is, 

hogy a közvélemény számára világos legyen, hogy miről szól az egyezmény. Egy más 

szóhasználat zavart kelthetett volna.

A háromhatalmi egyezmény percepciójában a kényszer vagy lehetőség értelmezése 

kétrétű volt Magyarországon. Az egyik kérdés az volt, hogy a kitelepítés a potsdami 

határozatok végrehajtása-e, vagy a magyar kormány kérésének nagyhatalmi 

engedélyezéssel végbemenő akciója? A másik kérdés pedig, hogy kényszerít-e a 

határozat a kollektív megítélésre? Mindkét kérdésre adott válasz döntő fontosságú volt 

mind belpolitikailag, mind külpolitikailag. A határozat interpretációja szempontjából az 

1945–1948 közötti időszakot három periódusra oszthatjuk:

1. 1945. augusztus–1945. december (Potsdam – kitelepítési rendelet) – dilemmák 

időszaka, az álláspontok ütköznek;

2. 1946. január–1946. augusztus (kitelepítés végrehajtásának megindulása – 1946. 

augusztus 22. amerikai–magyar megállapodás) – nagyhatalmi figyelmeztetés 

időszaka;

3. 1946. szeptember–1948. június – Potsdam, mint hivatkozási alap a kitelepítés 

folytatására.

Az egyezmény kényszerítő vagy megengedő jellegének értelmezése csupán 

Magyarországnak okozott problémát. Csehszlovákiában és Lengyelországban ez nem 
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képezte diskurzus tárgyát, ugyanis mindkét országban a németek kitelepítése már 

jóval a potsdami konferencia előtt megkezdődött, amint ezt már említettük. Mindkét 

ország a nyertes államok szerepében ítélkezhetett, míg Magyarország mint vesztes 

állam, amely fegyverszüneti státuszban volt, csak a nagyhatalmak beleegyezésével 

cselekedhetett. Lényeges kitétele volt az egyezménynek, hogy míg Csehszlovákiában és 

Lengyelországban az illető kormányokra bízták a kitelepítést, addig Magyarországon a 

SZEB-re. A SZEB-et az 1945. január 20-án kötött fegyverszüneti egyezmény hívta életre, 

és a kétpólusú világrend kialakításának szellemében biztosította a szovjet hegemóniát 

azáltal, hogy elnöke csak szovjet lehetett, így fontos politikai kérdésekben az ő szavuk 

volt a döntő. Ezért alakulhatott ki az a helyzet, hogy a potsdami felhatalmazás után a 

SZEB nem a külügyminiszterrel tárgyalt – holott a kérdés nemzetközi jellege miatt ő 

lett volna illetékes –, hanem a belügyminiszterrel, Erdei Ferenccel.

A prágai rádió a potsdami közleményekkel kapcsolatban megállapította, hogy a 

három hatalom ítélete a csehszlovákiai németek átköltöztetéséről a csehszlovák politika 

hangos győzelme.29 Magyar részről ilyen megnyilvánulás nem volt. A legradikálisabb 

közleményt a potsdami határozatok pozitív jellegéről Kovács Imre parasztpárti 

politikus adta ki Gyönyörű elégtétel címmel, ebből az idézet: 

„Potsdamban, a Szövetséges nagyhatalmak vezető államférfiainak konferenciáján 

úgy döntöttek, hogy a magyarországi németeket visszatelepítik hazájukba, 

Németországba. Többé e kérdést nem lehet politikailag kategorizálni. Most már 

nem arról van szó, hogy csak a volksbundista, fasiszta németeket telepítik ki az 

országból, a potsdami határozat értelmében az összes németeket, tekintet nélkül 

arra, hogy milyen politikai nézetet vallanak, hűek voltak-e avagy sem, követték-e 

Hitlert vagy megpróbáltak ellentállni a Harmadik Birodalom csábításinak. […] 

A Nemzeti Parasztpárt gyönyörű elégtételt kapott. Íme, a sorsdöntő kérdésben 

is helyes volt az állásfoglalása. Ebből is láthatja a magyar nép, hogy az érdekeit 

a legteljesebben védi, szolgálja, bízzon tehát a Nemzeti Parasztpártban, mert 

29 MNL OL KÜM Békeelőkészítő Osztály, mikrofilm 12523 Potsdami konferencia 23. 
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sohasem fog letérni a történelmi magyar politika útjáról.”30 

Alapvető különbség van a csehszlovák rádióközlemény és a parasztpárti 

közlemény között: míg előbbi kormánya saját sikerének könyvelte el a potsdami 

határozatot, addig Kovács Imre csupán arra utalt, hogy pártjának az álláspontja 

megegyezik a nagyhatalmakéval, és ebből kifolyólag az ő pártja mutatja a helyes utat. 

Ezt fontos együttlátni azzal, hogy az őszi választások előtt állt Magyarország, és ez a 

gondolatmenet a parasztpárt kampányának egyik ütős érve volt.

A kommunista párti sajtóorgánum, a Szabad Nép is az egyezmény kötelező jellegére 

utalt, és örömmel hangsúlyozta, hogy érvényt kell szerezni a nagyhatalmi döntésnek. 

Nem csupán a – korabeli szóhasználattal élve – „volksbundista sváboktól” akartak 

megszabadulni, hanem kollektíve a sváboktól.31 A szociáldemokrata Népszavában is 

azt olvashatjuk, hogy a potsdami határozat kötelezi az érintett országokat a területén 

élő németek kitelepítésére,32 ugyanakkor egy másik cikkben azt is megjegyzik, hogy a 

potsdami záróközlemény megkönnyíti a magyar kormány munkáját, és 

„[m]indent összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a magyar nemzet, az új magyar 

demokrácia mélységes örömmel üdvözölheti a potsdami értekezlet történelmi 

jelentőségű döntéseit. A hála érzésével fordulunk valamennyien a világ 

békéjének, a demokratikus haladásnak, az emberi jognak és szabadságnak nagy 

és bölcs előharcosai: Sztálin, Truman és Attlee felé.”33 

A Kisgazdapárt és a Polgári Demokrata Párt nem foglalt állást augusztusban a 

háromhatalmi döntéssel kapcsolatban.

Két nappal a potsdami határozat után a brit külügyminisztérium táviratot küldött a 

budapesti képviseletnek, amelyben az állt, hogy a potsdami konferencián megegyeztek 

abban, hogy jóllehet a németek kitelepítését Lengyelországból, Csehszlovákiából 

és Magyarországról végre kell hajtani, azonban a csehszlovák kormányt, a lengyel 

ideiglenes kormányt és a magyarországi SZEB-et meg kell kérni, hogy a további 

30 Kovács Imre: Gyönyörű elégtétel! Szabad Szó 1945. augusztus 18. 1. 
31 Ki a svábokkal Magyarországról! Szabad Nép 1945. augusztus 23. 3.
32 Szilágyi Lilla: Németek Magyarországon. Népszava 1945. augusztus 5. 3. 
33 A potsdami találkozó eredményei. Népszava 1945. augusztus 4. 1. 
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kiutasításokkal hagyjanak fel, amíg az érintett kormányok nem kapnak tájékoztatást 

a Németországi Szövetséges Ellenőrző Tanácstól. Az egyezmény szövegét hivatalosan 

Edgcumbe tábornok fogja átadni.34 

Kertész István már említett emlékiratából tudjuk, hogy a magyar külügyminisztérium 

a potsdami határozat szövegét csak jóval később kapta meg, azt nem tudjuk, hogy 

mikor.35 Annyi bizonyos, hogy az augusztus 13-i minisztertanácson a záróközlemény 

pontos szövege még nem volt ismert, ez nyilván jelentősen megnehezítette a határozat 

fogadtatását. Az első hivatalos értesülést a magyar kormány augusztus 9-én kapta 

Vorosilov marsalltól, a SZEB elnökének, Szviridov altábornagynak a közvetítésével.36 Ez is 

jelzésértékű, hogy az első értesülés szovjet részről érkezett, jelezte, hogy Magyarországon 

a szovjetek és nem az angolszászok diktálnak. Vorosilov közölte, hogy Magyarországról 

400 000–450 000 németet kell kitelepíteni, és a magyar kormány 2–3 napon belül 

mutasson be munkatervet.37 Ugyanakkor azt is közölte, hogy magától értetődően a 

magyar kormány saját hatáskörében dönti el, hogy kit tekint kitelepítendőnek, viszont 

a szovjet kormány erélyes eljárásra szólított fel. Láthatjuk, hogy ez az utasítás igencsak 

kétértelmű volt, és azzal együtt, hogy a kormány nem ismerte a határozat pontos 

szövegét, érezhetjük a minisztertanácson hozott döntések súlyát. Míg a potsdami 

határozatot megelőzően Gyöngyösi volt a tárgyalófél, addig a határozat után a szovjetek 

kizárólag csak Erdeivel tárgyaltak a kitelepítés ügyében. Augusztus 10-én Erdei meg is 

fogalmazta a minisztertanácsi előterjesztést, amelyben közölte: 

„A potsdami értekezlet határozatainak megfelelően, közelebbről pedig Vorosilov 

marsall üzenete alapján gyorsabb és radikálisabb eljárásnak a lehetősége merült 

fel. Megnyílt a lehetősége annak, hogy Magyarország teljesebben és gyorsabban 

megszabaduljon attól a nemzetiségtől, amelynek nagy része van abban, hogy az 

ország mai állapotába jutott.”38 
34 Dokumente zur Deutschlandpolitik i.m. 1012.
35 Kertész I.: Die Vertreibung  i.m. 11.
36 MNL OL, XIX-A-1-n 2.d. 970/1945. Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának iratai
37 Uo. Lásd még: Tóth Ágnes: Telepítések Magyarországon 1945–1948 között. A németek kitelepítése, 
a belső népmozgások és a szlovák-magyar lakosságcsere összefüggései. Kecskemét 1993. 21.,  Zinner 
Tibor: A magyarországi németek kitelepítése – Die Aussiedlung der Ungarndeutschen. Bp. 2004. 62.
38 Uo.
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Erdei tehát lehetőségről beszélt. Gyöngyösi részére a szakanyagot Kertész István 

készítette el. Kertész feljegyzésében óvatosságra intett. Arra hívta fel a figyelmet, hogy 

nem egyértelmű a nagyhatalmak állásfoglalása. Ha a döntés kollektív felelősségre 

vonásról szól, akkor azt a nagyhatalmak írásban közöljék, amire szükség esetén 

hivatkozni lehet.39 Kertész argumentációja nagyon hasonlít Gyöngyösi május 14-i 

pártközi értekezleten elhangzott érveléséhez, tudniillik hogy a felelősséget a magyar 

kormány nem vállalhatja. Ez természetesen nem jelentette azt, hogy a magyar kormány 

ne akarta volna a kitelepítést, csupán nem akarta azért a kizárólagos felelősséget 

viselni. Ezt fogalmazta meg Nagy Ferenc újjáépítési miniszter is: „Régi kívánság, hogy 

a svábság és németség ártalmas tömegétől minél előbb megszabaduljunk, örülök, hogy 

erre nemzetközileg is mód nyílik.”40 

Rákosi Mátyás államminiszter, aki májusban még azt mondta, hogy nem lehet 

junktimba hozni a magyarországi németek kitelepítését a környező országokban 

élő magyar kisebbség sorsával, augusztusban a minisztertanácson már arra hívta fel 

a figyelmet, hogy el kell kerülni a junktimba hozást. Rajta kívül ezt már mindenki 

mondta májusban is, és megállapíthatjuk, hogy a junktim mindvégig minden magyar 

reálisan gondolkodó embernek nagy félelme volt, nem alaptalanul. A nagyhatalmak 

Potsdamban nem tárgyalták ugyan a csehszlovákiai magyarok kitelepítésének 

lehetőségét, de a csehszlovák kormány Potsdam után arra hivatkozott, hogy a németek 

Magyarországról való kitelepítése után lesz hely a felvidéki magyaroknak. Vladimír 

Clementis csehszlovák külügyminiszter a következőt mondta Andrej Januerjevics 

Visinszkijnek: 

„A magyar kormány azt állítja, Magyarország technikailag képtelen helyet 

találni 200 000 csehszlovákiai magyar számára. Ezt az érvet mi érthetetlennek 

találjuk. […] Magyarország a potsdami megállapodás szerint 400 000 németet 

telepíthet át Németországba anélkül, hogy jóvátételt fizetne birtokaikért.”41 

39 Minisztertanácsi jegyzőkönyv, 1945. augusztus 13. In: Dálnoki Miklós kormányának minisztertanácsi 
jegyzőkönyvei i.m. 58–74.
40 Uo.
41 Borsody I.: Potsdam. i.m. 104. 
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Visinszkij erre azt válaszolta. „Lesz-e elég hely 200 000 csehszlovákiai magyar 

számára Magyarországon, ha 500 000 embert kitelepítenek Németországba? Azt 

hiszem, lesz.”42 

Az augusztus 13-i minisztertanács határozata az volt, hogy a magyar kormány 

saját akaratából tartja szükségesnek a németek kitelepítését. Kertész István viszont 

azt írta feljegyzésében, hogy a magyar kormány szovjet kívánságra végrehajtja a 

németek kitelepítését. A Vorosilov által közölt 400 000–450 000-es létszámot ukázként 

értelmezték. Érzékelhetjük, hogy a sajtómegnyilvánulások és a minisztertanácsi 

felszólalások között jelentős különbség volt. Míg a sajtóban egyértelműen a potsdami 

határozat kötelező jellegét hangsúlyozták, addig minisztertanácsi körben már közel 

sem volt annyira egyértelmű a megítélés. Ez nyilván összefüggött azzal is, hogy 

a magyar közvéleményt fel kellett készíteni a kitelepítésre. Kifelé nem lehetett azt 

sugallni, hogy a nagyhatalmak döntése nem egyértelmű az ország vezetői számára.

Augusztus 18-án Erdei belügyminiszter és Farkas Mihály államtitkár tanácskozást 

folytattak Szviridovval, aki sérelmezte, hogy a magyar kabinet Vorosilovnak 

tulajdonította a kitelepítés szükségességét, és igyekezett a magyar félre hárítani a 

felelősséget. Szviridov véleménye szerint a svábok kitelepítése magyar ügy, hogyan és 

mennyiben hajtják végre, szintén Magyarország javát vagy kárát szolgálja. Véleménye 

szerint ki kell telepíteni mindazokat, akik magukat németnek vallották, tekintet nélkül 

arra, hogy milyen pártnak voltak vagy milyen pártnak tagjai ma. „Ennél a kérdésnél 

nem szabad könyörületet ismerni! Acélseprővel kell kiseperni őket!” – mondta 

Szviridov.43 

Az altábornagy az erős kéz politikáját követelte Erdeitől, és őt tette felelőssé 

a végrehajtásért, valamint érzékeltette Erdeivel, hogy a továbbiakban ő lesz a 

tárgyalópartnerük: 

„A svábok kitelepítése a belügyminiszter feladata és végeredményben a 

belügyminiszter sok kérdést nem oldhat meg úgy, hogy minden véleményt 

42 Uo. 
43 MNL OL, XIX-B-1-n 1945 -6 - 20290 – Közli: Baráth M.—Cseh G.B.: A SZEB és Magyarország  i.m. 88–92.
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meghallgat, hanem igenis saját politikai vonalát kell következetesen követnie, 

tehát végeredményben a Belügyminisztérium nem demokratikus szerv, hanem 

forradalmi és diktatórikus. Szviridov altábornagy megjegyzi még, hogy a sok 

tanácskozás sohasem vezet eredményre, mert minél tovább tanácskoznak 

valamilyen kérdésen, annál kevesebbet határoznak.”44 

Az altábornagy biztosította továbbá Erdeit arról, hogy a németek kitelepítése nem 

fogja maga után vonni a felvidéki magyarok kitelepítését. 

A közelgő választások miatt azonban átmenetileg háttérbe szorították a 

németek kitelepítésének ügyét. A következő jelentős állomás a Németországi 

Szövetséges Ellenőrző Tanács  (NSZET)  1945. november 20-i határozata volt, amely 

a Magyarországról kitelepítendő személyek számát 500 000-ben határozta meg, 

akik Németország amerikai megszállási zónájába kerülnek. Fontos megjegyeznünk 

azonban, hogy a magyar politikusok és a magyar szakirodalom is határozatot, 

döntést említ, míg a német szakirodalomban terv, tervezet kifejezésről van szó. A 

kitelepítendő németek ilyen nagy száma azonban a kitelepítendők felső számát jelölte, 

tehát a nagyhatalmak ezúttal sem foglaltak egyértelműen állást a kollektív felelősségre 

vonást illetően, annak lehetőségét ezúttal is nyitva hagyták. A Népszava már két nappal 

a határozat után beszámolt annak tartalmáról.45 

Ugyanezen nap Csatár Imre a Szabad Népben a svábkérdés gyökeres megoldását 

követelte: „A szövetségesek potsdami értekezletének határozata alapján hazánkból 

a német kisebbséget ki kell telepíteni. A nagyhatalmak döntése tehát kötelezővé 

teszi számunkra ennek a kérdésnek gyökeres megoldását, amely különleges magyar 

szempontból nem tűrhet halasztást.”46

A SZEB november 30-án értesítette a magyar kormányt az NSZET döntéséről. 

A két nappal azelőtti SZEB-ülésen Vorosilov úgy nyilatkozott, hogy a magyarok 

valószínűleg 500 000 németet fognak kitelepíteni. Az angolszász hatalmak képviselői, 

44 Uo. 
45 A Szövetséges Ellenőrzőtanács határozata: decemberben megkezdik az Ausztriából, Csehszlovákiából, 
Magyarországról és Lengyelországból kiutasított németek áttelepítését. Népszava, 1945. november 22. 
1.
46 Csatár Imre: Gyökeres megoldást követelünk a sváb-kérdésben! Szabad Nép, 1945. november 22. 3. 
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William Shaffer Key és Edgcumbe tábornok, egyáltalán nem tiltakoztak ez ellen.47 

Gyöngyösi külügyminiszter november 30-án a nagyhatalmakhoz intézett jegyzékében 

hangsúlyozta, hogy Magyarországon az egyéni elbírálás elvét fogják alkalmazni, és alig 

több mint 200 000 németet fognak kitelepíteni. A külügyminiszteri jegyzék leszögezte, 

hogy „a demokratikus Magyarország kormányának meggyőződésével ellenkeznék a 

magyar állampolgároknak tisztán etnikai származási ok miatti kitelepítése. Úgy ezt, 

mint a kollektív büntetésnek minden fajtáját helyteleníti”.48 

A külügyminiszteri álláspontot azonban nem osztották egyöntetűen a magyar 

döntéshozók. December 10-én a SZEB ülésezett, és a kitelepítés gyakorlati teendőit 

vitatta meg. Másnap Vorosilov eljuttatta a magyar kormányhoz Key levelét, amelyben 

300 000–400 000-ben jelölte meg a kitelepítendők számát.49 Ez nagyban eltért a néhány 

nappal azelőtt közöltektől, de akkor is problematikus, ha konkrét számot jelölnek meg, 

miközben a kollektív felelősségre vonást elvileg elutasítják. A magyar kormány részéről 

egyesek ezt úgy ítélték meg, hogy ez a szám az amerikai övezetbe kitelepítendők számát 

jelöli, a többi német más megszállási övezetbe kerül. Nyilván sántított ez az elgondolás, 

mert a novemberi tervezet egyértelműen tartalmazta, hogy a magyarországi németek 

mind Németország amerikai megszállási övezetébe kerülnek. 

Az 1945. december 22-i kormányülésen a kollektív felelősségre vonást szorgalmazók 

álláspontja kerekedett felül, és így a kollektivitás alapján született meg a 12.330/1945. M.E. 

számú kitelepítési rendelet, amelynek bevezetőjében azt olvashatjuk: „A minisztérium a 

Szövetséges Ellenőrző Tanács 1945. évi november hó 20-án kelt és a magyarországi német 

lakosság Németországba való áttelepítéséről szóló határozat végrehajtásának tárgyában 

az 1945:XI. tc. 15. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli:”.50 Ezzel a 

magyar kormány az NSZET döntésére hivatkozva hozta meg a rendeletet. 

Az amerikai kormány rögtön a rendelet megjelenése után tiltakozott ez ellen. Ennek 

47 Jegyzőkönyv, 1945. november 28. – In:  A magyarországi Szövetséges Ellenőrző Bizottság jegyzőkönyvei 
1945–1947. Szerk.: Feitl István, Bp. 2003. 111–112. 
48 MNL OL XIX-A-1-n 2.d. 970/1945. Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának iratai 
49 Jegyzőkönyv, 1945. december 10. – A SZEB jegyzőkönyvei i.m. 116–117.
50 Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 12.330/1945. M.E. sz. rendelet a magyarországi német lakosságnak 
Németországba való áttelepítéséről. Magyar Közlöny, I. (1945. december 29.) 211.sz. 
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a tiltakozásnak Vorosilov is helyt adott, és utasították a kormányt, hogy változtassa meg 

a bevezetőt. 

Erre azonban nem került sor. 1946. augusztus 30-án viszont a magyar kormány kénytelen 

volt kiadni egy kormánynyilatkozatot, amely szerint: 

„A potsdami egyezmény a magyar kormánynak lehetőséget adott arra, hogy a 

német lakosságot Németország területére telepítse. A magyar kormány – élni 

akarván ezzel a lehetőséggel – az érdekelt amerikai katonai kormányzattal 

megegyezett, amelynek értelmében az áttelepítés rendezett és emberséges módon 

fog történni.”51

Összegzésként elmondhatjuk: a magyar kormánynak azon szándéka, hogy a hazai 

németeket kitelepítse, találkozott a nagyhatalmak akaratával, és a potsdami határozat 

meghozatala után a kérdés már „csak” az volt, hogy ki viselje a felelősséget. Láthattuk, 

hogy Potsdamban a nagyhatalmak képviselői mindig a magyar szándékra, kérésre 

hivatkoztak, de nyilván különbséget kell tennünk az angolszász és a szovjet álláspont 

között. Bár látszólag a szovjetek is a magyar kérésnek akartak eleget tenni, a valóságban 

sokkal inkább arról volt szó, hogy a magyarországi németek kitelepítése a Szovjetunió 

tervei között is szerepelt, nem csak a cordon sanitaire miatt, hanem azért is, mert a 

csehszlovák kormány ezt sugallta Moszkvának. 

A magyar kormánynak kínos lett volna nyíltan magára vállalni a kitelepítést, 

legfőképpen azért, mert az valóban precedensül szolgálhatott a csehszlovákiai magyarság 

sorsának alakulásához. Az ország vezetői nem tehettek mást, mint hangsúlyozni a 

nagyhatalmi döntések kényszerítő jellegét. Ebbe az érvelésbe kellett kapaszkodniuk azért, 

hogy a határon túli magyarságot ne ítéljék meg kollektíven. Történészként, évtizedek 

távlatából mondhatjuk azt, hogy a potsdami határozat nem volt kötelező érvényű, de az 

adott szituációban mozgó magyar politikus ezt nem vállalhatta nyilvánosan.

A potsdami döntés úgy adott lehetőséget a németek kitelepítésére, hogy közben a 

nagyhatalmak állásfoglalásai mindvégig kétértelműek voltak.

51 Szabad Szó 1946. augusztus 30. 


