
Volksbund vezérkara a népcso-
portegyezmény aláírását köve-
tően szembesült azzal, hogy

nem a veszélyeztetett német népiség
diadalútja veszi majd kezdetét a magyar
kormány gáncsoskodásai ellenében. Azt,
hogy Berlin célja nem az aktív kisebb-
ségvédelem a térség németsége érde -
kében, már előre jelezte Hitlernek a
Reichs tagban elmondott 1939. októberi
beszéde az életképtelen német népfor-
gácsok kapcsán. Ezek összegyűjtése és
áttelepítése ekkor már javában folyt a
balti államokból, a szovjet területekről,
Romániából, Dél-Tirolból: 1940 végére
háromnegyed milliónyi német kénysze-
rült szülőföldje elhagyására. 

A népcsoportegyezmény sikerének
zajos propagandáját a szülőföldvédelem
éles kontrasztjaként árnyalták az orszá-
gon átvonuló dobrudzsai és besszará-
biai németek szekérkaravánjai. Baschék
érdemi meghallgatás nélkül ostromol-
ták tiltakozásukkal a birodalmi vezetést,
saját híveiket pedig vajmi kevéssé tud-
ták megnyugtatni azzal, hogy a Duna-
medence németjeinek sorsát majd csak
a háború után tervezik rendezni. Ők iga-
zán tudhatták, hogy a döntés akkor is
a fejük fölött fog megtörténni.

Ahogyan a megkérdezésük nélkül
került sor a háború véráldozataiban
való szerepvállalásuk kikényszerítésére
is. Gottlob Berger, az SS-Hauptamt ve-
zetője már 1940-ben előterjesztette ja-
vaslatát Himmlernek, hogy a Waffen-
SS állományának feltöltésére mozgósít-
sák Délkelet-Európa népi németjeit. Az
– 1940. tavaszi és 1941. nyári – illegális
és titkos toborzások sikertelensége
nyomán államközi szerződések révén
rendezték az akciókat (az elsőt Horvát-
országgal kötötték 1941 szeptemberé-
ben), melyek kapcsán épp a szuvereni-
tása látszatát féltékenyen óvó Buda-
pest pozitív hozzáállásában bíztak a
legkevésbé.

Maguk is meglepődtek, hogy a Bár-
dossy-, majd a Kállay-kormány milyen
könnyen ráállt e toborzási egyezmények
megkötésére. Az pedig nem különöseb-
ben frusztrálta Berlint, hogy a magyar
kormányt mennyire átlátszó motiváció
vezérelte: ezáltal is kímélni a magyar
haderőt, másfelől a nemzetiségpolitikai
keménykezűség ódiuma nélkül megsza-
badulni a lakosság megbízhatatlan ele-
meitől. A mindenképp behajtásra kerülő
szövetségesi áldozatvállalás ily módon
letudható a hazai németek vérével, aki-
ket – ha máskor nem, hát a háború után
– Hitler szándéka szerint amúgy is eltá-
volítanának az országból. 

Az 1942. februári és az 1943. májusi
egyezmények értelmében nagyjából 
20-20 ezer önkéntesen jelentkező –
ezzel magyar állampolgárságát elve-
szítő – népi németet sikerült verbu-
válni, döntően a visszacsatolt országré-
szek erősebb népi öntudatú németjei-
ből, kevésbé a csonka országterületről.
Szervezett kiszállításukra Kállay mi-
niszterelnöksége idején került sor, aki
Hitlernél tett 1942. júniusi látogatása-
kor – valós politikai programját imí-
gyen leplezve – Magyarország lojalitá-
sát kommunikálta, melynek jegyében
további népi németek toborzásának le-
hetőségét is megelőlegezte.

Mindeközben a Volksbund-sajtó har-
sány propagandája sem tudta leplezni
azt a tényt, hogy az SS-toborzásnak –
melyet a két szerződő kormány saját ér-
dekeitől vezérelve nyereségként köny-
velt el – van vesztese is: ez pedig a Volks -
bund, illetve az általa képviselt hazai né-
metség. Nem véletlen, hogy Basch –
szemben a romániai népcsoportvezető-
vel – kereken megtagadta a közreműkö-
dést a legelső (még illegális) toborzás-
ban, az immár államközi szerződésen
nyugvó, legális akció után pedig nem
vállalta – hanem helyettesére, Goldsch-
midt Györgyre bízta – a sikeres lebonyo-

lítást ünneplő rádióbeszéd elmondását.
Valódi arculcsapás lehetett, hogy – a
magyar kormány kérésére – a toborzás
propagandamunkáját a Volksbund nya-
kába varrták. Pedig épp a Volksbund
volt abban ellenérdekelt, s épp a Volks -
bund szenvedett el jóvátehetetlen
presztízsveszteséget saját tömegbázisa
előtt. Taglétszámának emelkedése 1942
nyarán meg is állt, a vele szemben szer-
veződő Hűségmozgalom pedig épp a to-
borzás elutasításával mozgósított. 

A hazai németeket aggasztotta a to-
borzással összekötött állampolgárság-
vesztés. Az önkéntesek hozzátartozói-
ról beígért gondoskodás elmara dása a
Volksbund hitelét, az eltávozott aktív
férfikorosztály pedig a szervezet vidéki
csoportjainak hatékonyságát csökken-
tette, nem is beszélve a földekről kieső
munkáskezek okozta veszteségről. A
leg súlyosabb kárt azonban a bizalmi de-
ficit jelentette: nemcsak ellenfelei, de
hívei is úgy érezték, hogy a Volksbund
a hazai németség érdekvédelmi szerve-
zetéből pusztán a hitleri hatalmi poli-
tika kinyújtott keze lett. 

Ugyanakkor Berlin is mindinkább ex-
panziós politikája megbízhatatlan esz-
közeként tekintett a Volksbundra, és
Basch elmozdítását csupán annak vitat-
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A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK 
A KÁLLAY-KORMÁNY IDEJÉN

Kényszerhelyzet,
meghasonlottság

1940 augusztusában a II. bécsi döntéshez csatolt kiegészítő jegyzőkönyv
– az ún. bécsi német népcsoportegyezmény – aláírása révén a hazai németség
látszólag privilegizált helyzetbe került a magyar államon belül. Az egyez-
ményben Budapest elismerte a népcsoportelvet a hazai németségre – melyet
immár egyedül és kizárólagosan a Volksbund képviselt –, biztosítva számára
az akadálytalan szervezkedési szabadságot, a saját elkülönült intézmény-
rendszer kiépítését és a nemzetiszocialista világnézet egyeduralmát. Ezzel
az érintett lakosság preferenciáitól függetlenül érvényre jutott Rudolf Hess
tézise: „Németnek lenni annyi, mint nemzetiszocialistának lenni.” Rög-
zítették Berlin védhatalmi szerepét is, ami a gyakorlatban azt jelentette,
hogy a birodalom a magyar kormánnyal közvetlenül – az érintett népcso-
port feje fölött – folytathat tárgyalásokat a német kisebbség ügyeiről, s a
Volksbund csupán tárgya, nem pedig alanya, részese a róla szóló dönté-
seknek. E csapdahelyzetben mozgott a Volksbund a világháború hátra -
lévő időszakában, s e kényszerhelyzetéből fakadó belső meghasonlottságát
látta meg és próbálta saját javára fordítani Kállay Miklós kormánya.
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hatatlan személyes népszerűsége miatt
nem forszírozta, ehelyett inkább – a
harmincas évek közepi bebörtönzése
nyomán kialakult mártírkultuszára
építve – a lokális „Führer-kultusz” kel -
lékeként kirakatba tolta, ám minden lé-
nyegi döntésből kikapcsolta és a vissza-
tért területek valóban nemzetiszocia-
lista kádereivel pótolta. A régi vágású,
inkább népiségi motivációjú s ezért
csak „konjunktúranáci” csonka országi
németeket kiszorították a bácskai, szat-
mári és erdélyi szász településterületek-
kel visszatért „világnézeti nemzetiszo-
cialisták”, akik Trianon után amúgy sem
a magyar állam iránti lojalitás légköré-
ben szocializálódtak. Baschnak kimon-
dottan rossz volt a kapcsolata az SS-szel
is, Himmler „puhány”-nak tartotta, Ber-
ger a toborzások szabotálásával vádolta.
Amikor pedig a Gestapo 1943-ban felde-
rítette a zsidó Spieler Klárával 1928 óta
fenntartott szerelmi viszonyát, az SS-
Hauptamt még lágerbe hurcolással is
megfenyegette, s ettől kezdve – zsarol-
hatósága okán – sakkban tartotta.

Basch óvatosan közeledni kezdett
Kállayhoz, pedig rá kezdettől fogva bi-
zalmatlansággal tekintettek a Volks -
bundban. Noha Kállay a nagypolitika
terén ügyelt a németbarátság látszatá-
nak fenntartására, a német kisebbséget
érintő belpolitikai lépései – a Teleki-féle
hagyomány szellemében – egyértel-
műen arra utaltak, hogy nem tűri meg
a hazai németek faltörő kosként való
megjelenését a magyar államgondolat
ellenében. 1942. novemberi parlamenti
beszédében jelezte, hogy „tiszta szívvel
és magyar szeretettel” viszonyul a nem-
zetiségekhez, ám nem veszi jó néven, ha
azok félreértik a nemzetiségi politika
terén tanúsított „magyar lovagiasságot”,
s esetleg presszionálni igyekeznek a kor-
mányzatot „odakint és itt bent is”. 

A diplomatikus intésen túlmenő, ke-
ményebb hangvételt ugyanakkor meg-
hagyta politikustársainak, például a kis-
gazda Varga Bélának, aki a kultuszmi-
nisztérium 1942. őszi költségvetési vitá-
jában választás elé állította a Volksbund
tagjait: vagy alkalmazkodjanak a magyar
levegőhöz, vagy pedig ahogyan jöttek,
egyetlen batyuval távozzanak az ország-
ból. Kállay ugyan elhatárolódott e barát-
ságtalan kijelentéstől, ám nem csinált
titkot belőle, hogy csakis a hazai német-
ség konfliktusgócként történő kiiktatása
lehet a kormányzat törekvése, bármi-
lyen módon is történjen ez. A Varga-féle
botrány után a tiltakozó Jagow követ-
nek például azt mondta, hogy hajlandó
a hazai németekre akár állami vezető

pozíciókban is támaszkodni, de csak
akkor, ha asszimilációjuk révén bizony-
ságát adják hűségüknek. Ribbentrop
külügyminiszternek pedig értésére ad -
ta, hogy a hazai „német kérdésnek” nem
tulajdonít nagy jelentőséget, mert ő,
Horthyval együtt, a Führer iniciatívája
alapján kész ténynek tekinti a németek
háború utáni kitelepítését. Csupán átme-
neti időre kívánja – mégpedig a bolseviz-
mus elleni szövetségesi együttműködés
érdekében – a harmonikus együttélést
fenntartani. Akár kölcsönös lemondások
és gesztusok révén is. Ennek kapcsán
ugyanakkor ő maga járt elöl jó példával:
a Südostdeutsche Rundschau című lap-
ban „a haza legértékesebb fiai”-nak ne-
vezte a magyarországi németeket, 1942
nyarán pedig engedélyezte a népcsoport
által régóta igényelt ifjúsági szervezet
(Deutsche Jugend) megalakulását.

Cserébe viszont előzékenysé get várt
német részről, s tudatosan politikai tő-
kévé kovácsolta az SS, illetve a népiségi
kapcsolatokért felelős VOMI azon állás-
pontját, hogy Baschék a befogadó állam
iránti lojalitásuk fenntartásával kapcsol-
ják ki az államközi kapcsolatokban a le-
hetséges konfliktusokat. A VOMI helyet-
tes vezetője, Hermann Behrends 1942.
januári budapesti útján személyesen til-
totta meg Baschnak, hogy a jövőben
folytassa a „népiségi harcot”, s nem sok-
kal később Himmler is kijelentette: min-
dent a közös harcnak kell alárendelni,
és nem akar többé panaszt hallani a ma-
gyarországi népcsoportra. Mindez a
Volksbundot egyfajta „kettős lojalitás”
bénító szerepébe kényszerítette. Kállay
ezt könnyedén kihasználhatta. Kifelé si-
ránkozott, milyen mértékben hátrál-
tatja Magyarország háborús szerepvál-
lalását a hazai német mozgalom, így
féken tartásukat voltaképp áthárította
Berlinre, befelé ugyanakkor folyamato-
san „aprította” őket, tudván, hogy sérel-
meik felhánytorgatása süket fülekre
talál Berlinben. 

A Volksbund számára kiharcolt „ál lam
az államban” pozíció dacára nemigen
csökkent az asszimilációs nyomás, sőt
Kállay idején kifejezetten erőre kapott a
névmagyarosítási kampány, a hatósági
túlkapásoknak nem parancsolt megálljt
Berlin védőszárnya. A Volks bund vezér-
karát és helyi aktivistáit honvédségi be-
hívókkal tartották sakkban, a népcso-
port legfontosabb célkitűzését, az isko-
lakérdés megoldását pedig elszabotálta
a kormányzat. A Hűségmozgalom leple-
zetlen támogatása révén ugyanakkor a
német nemzetiség belső törésvonalait is
sikerült tovább mélyíteni, ily módon új-

jáélesztve az 1940-ben likvidált állampat-
rióta sváb irányvonal pozícióit.

A népcsoportvezető 1944 tavaszára
mindenhol defenzívába került, min-
denki elégedetlen volt a tevékenységé-
vel. Basch felismerte, hogy Budapest,
Berlin és saját belső ellenzéke szorításá-
ban még leginkább Kállay az, aki a he-
lyén tarthatja őt. Kállaynak nem állha-
tott érdekében az ő bukása, mert a po-
zíciójára törő bácskai lobbival aligha
lenne fenntartható az addig megóvott
belső status quo. Jóllehet Kállay továbbra
sem mutatott szimpátiát felé, sőt a hazai
németség kérdését egészében véve peri-
férikus problémahalmaznak tekintette,
mégis törekedett arra, hogy a népcso-
portvezető megbillent politikai egyen-
súlyát magyar oldalról kiegyensúlyozza.
Így amikor személyes találkozásaik al-
kalmával Basch saját, a szomszéd orszá-
gok népcsoportjaihoz képest sikertelen
érdekérvényesítéséről panaszkodott, s
arról, hogy ügynökök hada tartja őt
szemmel, és bármelyik nap sor kerülhet
a letartóztatására, Kállay – a Basch-per
tanúvallomásai alapján – így biztatta:
„hogyha nehéz helyzetben vagy a néme-
tek felé, akkor hangoskodjál, de a tette-
idben maradj szerény és megbízható.”
A Basch által állítólag kért védelmet
azonban nem biztosíthatta számára. 

x
Összességében azt állíthatjuk, a Volks -
bund mint népcsoportszervezet önér-
dekű politizálása kudarcot vallott. A Kál-
lay-kormány nem tűrhette a hazai né -
metek egészének náci szellemiségű
„gleichsch altolását”. Gazdasági erőforrá-
saikat és véráldozatukat kíméletlenül ki-
aknázta a birodalom, ám a legtöbbeket
megmozgató emancipációs törekvés és
a politikai érdekérvényesítés Berlin és
Budapest egymást erősítő ellenállásán el-
vérzett. Amint Magyarország háborús
szerepvállalása veszélybe került, a biro-
dalom közbeavatkozott ugyan, ám sem
az 1944. márciusi megszállásnak, sem
az októberi nyilas hatalomátvételnek
nem volt célja a Volksbund „helyzetbe
hozása”. Kállay bukása után is csak ki-
szolgáló feladatokra kárhoztatták a ma-
gyarországi népcsoportszervezetet, így
Basch 1945 márciusában annak tudatá-
ban menekült át osztrák területre, hogy
soha egyetlen pillanatra sem került az
autonóm döntés pozíciójába a hazai né-
metek ügyében.
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