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A németek menekülése keletről. Összegyűjtött cikkek 
és tanulmányok a németek második világháború utáni 
kitelepítéséről
(D ie  F lu ch t d er  D e u tsc h e n , S p ieg e l S pec ia l, 2 0 0 2 /2 .)

A Spiegel német hetilap különszáma szemtanúk, történészek, publicisták és dip
lomaták közreműködésével átfogó képet nyújt a német etnikum szinte mara
déktalan eltűnéséről Kelet- és Kelet-Közép-Európából.

A több milliónyi német menekült már a kezdetektől fogva különböző szervezetekbe tö
mörült, az NSZK-ban pedig még „A Hazájukból Elűzöttek és Jogfosztottak Blokkja (Block 
der Heimatvertriebenen und Entrechteten)" néven parlamenti pártot is alakítottak, ami 
aztán viszonylag rövid idő alatt elvesztette kezdeti magas támogatottságát. Az egyes ér
dekvédelmi szervezetek eleinte radikális és illuzórikus célokat tűztek maguk elé, melyek 
lényege az „1937-es ha tárok"-hoz való visszatérés volt. Emiatt az űj német társadalom je
lentős része elhatárolódott tőlük, vagy nem törődött velük, a politikai pártok közül pedig 
csak a jobboldaliak voltak hajlandóak formális kapcsolatot fenntartani velük, és sok né
met szemében mind a mai napig szélsőséges, fasisztoid szervezeteknek számítanak. 
A baloldal számára a balkáni háborúk során vált nyilvánvalóvá, hogy az etnikai tisztoga
tás, a tömeges kitelepítés még mindig nem csak az európai múlt részét képezi, hanem a 
jelenét is. A menekülő és szenvedő üldözöttek látványának hatására felszínre tört a több 
mint ötven év óta elnyomott trauma emléke, és baloldali politikusok is óhatatlanul pár
huzamot vontak a Koszovóból menekülő albánok és mondjuk az 1945-ben Kelet-Po- 
roszországból elűzött több millió német között. A téma már nem tabu többé, a vele kap
csolatos kérdések felvetése (persze még mindig erős megszorításokkal) immár politikai
lag szalonképesnek számít. Az érdeklődés pedig nagyon nagy, és nemcsak a kitelepítést 
személyesen átélők körében, hanem a már az új Németország(ok)ban született gyerme
keiknél is.

Az első világháborút nem követték jelentősebb német népmozgások, legfeljebb a 
Baltikumban elő német nemesség (a balti bárók) és polgári lakosság egy része hagyta 
el szülőföldjét, de ez is inkább a szovjet forradalom és az ő addigi társadalmi helyze
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tűkből adódó konfliktus, és nem valamilyen etnikai tisztogatás eredménye volt. A Len
gyelországhoz csatolt Nyugat-Poroszországban és Csehszlovákiában élő négy és fél 
millió német zöme a határváltozások után is eredeti lakóhelyén maradt. Maga Adolf 
Hitler adta ki 1939-ben a „heim ins Reich", vagyis „haza a Birodalomba" jelszavát, 
melynek következtében már a háború folyamán több mint egymillió német hagyta el 
baltikumi, besszarábiai vagy éppen erdélyi szülőföldjét, hogy új otthonra leljen az 
„Ezeréves Birodalomban", annak is főleg a Lengyelországtól elfoglalt területein, ahon
nan közel 1,2 millió lengyelt kergettek el vagy gyilkoltak meg a megszállók.

Hitler 1939. október 6-án tartott beszédében rámutatott, hogy a Kelet-Európa-szerte 
szétszóródott német etnikai csoportok és általában az ilyen jellegű zárványok tartósan 
konfliktusforrásként működhetnek, ezért egy felelős vezetőnek mindent meg kell ten
nie annak érdekében, hogy ezeket kiiktassa. Hitler persze szigorúan rasszista, biológiai 
ismérvek alapján kívánta kiválasztani a „tiszta" német etnikumot környezetéből. Mi
kor ezt a beszédet tartotta, már folyamatban volt a dél-tiroliak áttelepítése, a lett és az 
észt kormánnyal is már korábban megállapodott a balti németek áttelepítéséről, akár
csak a Szovjetunióval az ottani német elem „visszajuttatásáról". A végrehajtás teljes 
mértékben a nácik biológiai-rasszista világszemlélete alapján történt, vértesztekkel, 
koponyamérésekkel és statisztikai adatok nagyszabású felvonultatásával. Ugyanezen 
elképzelések alapján jártak el akkor is, amikor „alacsonyabb értékű" népcsoportokat 
akartak különválasztani környezetüktől.

A háború végeztével ezek az újonnan beköltözöttek németek váltak leghamarabb a 
bosszúhadjáratok célpontjaivá. így jártak azok a dél-tiroliak is, akiknek Hitler, a Mus- 
solinihez fűződő jó viszony érdekében, felajánlotta, hogy költözzenek a Cseh-Morva 
Protektorátus területére, az etnikai arányokat javítandó. Ezek a dél-tiroliak a háború 
után ismét kénytelenek voltak menekülni, és vagy visszatértek az őket nem éppen tárt 
karokkal váró Olaszországba, vagy nincstelen menekültként egy ausztriai vagy né
metországi gyűjtőtáborban kötöttek ki.

Ez az először Hitler által generált népességmozgás a háború végén nagyságrendek
kel nagyobb mértékben folytatódott. A szovjet hadsereg először Kelet-Poroszországnál 
érte el a Birodalom határait. Az első elfoglalt német településeken, Nemmersdorban 
(ma Majakovszkoje) és környékén vérfürdőt rendeztek az orosz alakulatok 1944 októ
berében. 1945. január 12-én indul meg a Vörös Hadsereg offenzívája a Visztulánál. Há
rom héttel később elérték az Odera vonalát. Január végére már ötmillió német menekült 
volt úton nyugat felé. Január 26-án körülzárták szinte egész Kelet-Poroszországot, így 
az egyetlen menekülési útvonal a Balti-tenger maradt. A német flotta segítségével sike
rült evakuálni a lakosság jelentős részét, de így is 33 ezer ember fulladt vízbe, melyből 
9-10 ezer a szovjet „S-13"-as tengeralattjáró által megtorpedózott „Wilhelm Gustloff" 
utasszállító hajó elsüllyedésekor veszett oda. A hajón ugyan katonák is tartózkodtak, de 
az áldozatok túlnyomó többsége menekülő civü volt. Az 1945. február 4. és 11. között
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ülésező jaltai konferencián a győztesek nem tudtak megállapodni abban, hol húzódjon 
Lengyelország határa a háború után, és hány millió németet telepítsenek ki eredeti lak
helyéről. Május 8. után több mint egymillió német visszatért a szovjet és lengyel csapa
tok által megszállt területekre, de júniusban a lengyel kormány lezárta az Odera és a 
Neisse hídjait. Május és október között a Benes-féle dekrétumok következtében a cseh
szlovákiai (szudéta, morvaországi, szepességi stb.) német (és magyar) lakosságot meg
fosztották állampolgári jogaitól és javaitól. Május és július között több százezer németet 
kergettek el a lengyel és csehszlovák területekről, súlyos atrocitások kíséretében. Ezek 
az akciók még spontán jellegűek voltak. A július 17. és augusztus 2. között tartott pots
dami konferencián már a szervezett kitelepítésről határoztak, melynek „rendezetten és 
humánus módon" kellett volna lezajlania. November 20-án a Szövetséges Ellenőrző Bi
zottság újabb 6,7 millió német kitelepítését határozta el. A szervezett kitelepítés 1946 ja
nuárjában kezdődött. A jól képzett szakembereket 1951-ig részben visszatartották. Sztá
lin utasítására Kelet-Poroszországból és a szovjet megszállási övezetből 70 ezer embert 
deportáltak a Szovjetunióba. 1947 végére kifújt a kitelepítési akció, ettől kezdve évente 
már csupán néhány tízezer németet kényszerítettek lakóhelye elhagyására. A spontán 
és szervezett kitelepítések-elkergetések több mint 13 millió németet érintettek, 
ugyanakkor a második világháború során összesen 50 millió ember vesztette el ottho
nát Európában, vagyis közülük csak minden negyedik volt német.

Mikor 1945. július 17-én a potsdami Cecilienhof-kastélyban Churchill, Sztálin és Tru
man összeültek, deklarált céljuk a spontán vagy „vad" kitelepítések szervezett keretek 
közé szorítása volt, és az, hogy megakadályozzanak egy példátlan méretű (mai kifeje
zéssel humanitárius) katasztrófát. Közösen meghozott döntéseikkel azonban csak ron
tottak a helyzeten. A nagyméretű kitelepítés gondolatát Churchill sem vitatta, sőt, ezt 
tartotta a „legkielégítőbb és legtartósabb megoldásnak, mely után megszűnik a népek
nek ez a keveredése, ami csak végeláthatatlan problémákat okoz". Az más kérdés, 
hogy az itt tárgyalt területek legnagyobb része eredetileg homogén volt etnikai szem
pontból, a „keveredést" pedig a határok átszabása eredményezte. Az etnikai tisztoga
tás segítségével megteremthető tartós béke gondolatát egy bizonyos George Montan- 
don nevű deklaráltan antiszemita svájci orvos fogalmazta meg még 1915-ben. Nyolc 
évvel később a kétmillió embert érintő török-görög lakosságcsere során ültették át elő
ször gyakorlatba ezt az elméleti felvetést. Churchill számára ez az 1923-as lausanne-i 
megállapodás volt iránymutató a potsdami tárgyalások során. Hátsó-Pomeránia és 
Szilézia Lengyelországhoz csatolását, és újabb milliók kitelepítését azonban még a bri
tek is ellenezték, többek között azért is, mert az így konzervált lengyel-német gyűlöl
ködés miatt Lengyelország hosszú időre a Szovjetunió kényszerű szövetségesévé kel
lett váljon. Sztálinnak azonban végül sikerült megtörnie a britek ellenállását. Len
gyelországban ezalatt egyre többen tartottak attól, hogy a szövetségesek humanitárius 
okokból időben kitolják a kitelepítés menetét, ezért önkéntes milicisták és a hozzájuk
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csapódó rablóbandák tovább folytatták az erőszakos kitelepítéseket a konferencia alatt 
is. A lengyel kormányra is komoly nyomás nehezedett a Szovjetunióhoz csatolt egyko
ri keleti országrészből érkező menekültek miatt, akiket legnagyobbrészt a kitelepített 
németek házába költöztettek be. Az újonnan érkező lengyelek sokszor súlyos beillesz
kedési problémákkal küszködtek: szemtanúk számolnak be arról, hogy a keletről érke
ző, korábban ipari munkásként élő lengyelek nem tudtak magukkal mit kezdeni az el
foglalt sziléziai német parasztházakban, és ahelyett, hogy földművelésbe kezdtek vol
na, elrejtett német kincsek után kutatva feltúrták a kerteket és termőföldeket.

A kitelepített németeket sok helyen átmenetileg olyan táborokban helyezték el, ahol 
egykori SS-tagokat és nemzetiszocialista funkcionáriusokat tartottak fogva, és velük 
azonos elbánásban volt részük. Történészek szerint 60 és 100 ezer közé tehető azok szá
ma, akik ilyen táborokban haltak meg.

A szövetségesek által megszállt Németországban komoly gondot okozott a milliós 
emberáradat fogadása és elhelyezése. A potsdami konferencián végül újabb 6,7 millió 
német szervezett kitelepítésében állapodtak meg. Ebből 1,5 millió a brit, 2,75 millió a 
szovjet, 2,25 millió az amerikai és 150 ezer ember jutott a francia zónára. A szinte min
denüktől megfosztott, éhező menekültek ellátására nem voltak felkészülve a nyugati 
szövetségesek, ezért 1946. február 14-én a britek megállapodtak a lengyel kormánnyal, 
hogy a továbbiakban senkit nem eresztenek útnak legalább kétnapi élelem nélkül. Az 
amerikaiak a csehekkel kötöttek hasonló megállapodást, melynek értelmében a Dél- 
Németországba érkező szudétanémetek háromnapi élelmet és ezer márka költőpénzt 
vihettek magukkal.

Kelet-Poroszország északi részén, Königsbergben és környékén, ahol először léptek 
szovjet katonák az egykori Németország területére, a nagy menekülési hullám után 
ottmaradt lakosság nem mozdult. Sztálin saját birodalmához kívánta csatolni ezt a te
rületet, de csak 1947. október 11-én, két évvel a potsdami konferencia után írta alá a né
metek kitelepítésérő szóló parancsot, és a közel 14 millió embert érintő népvándorlás
nak ez lett az utolsó felvonása. A nyugati, főleg az amerikai sajtóban komoly vissz
hangja volt a nyilvánosságra került túlkapásoknak és kegyetlenkedéseknek. Maga 
Churchill is ezeket a szavakat használta egy a parlament előtt tartott beszédében: „nem 
kizárható, hogy a vasfüggöny túloldalán egy elképesztő méretű tragédia játszódik le".

Ami az egyes helyszíneken végbement spontán vagy szervezett kitelepítéseket ille
ti, a többségi lakosság hozzáállása korántsem volt egyértelmű. Egy évvel a háború be
fejezése után a Lengyel Kommunista Párt tisztában volt vele, hogy egy szabad válasz
tás megrendezése túl kockázatos lehet, ezért inkább arról tartottak népszavazást, ma
radjon-e az Odera-Neisse-vonal Lengyelország határa a jövőben. A hivatalos végered
mény szerint a lengyelek 91,6 százaléka válaszolt igennel a kérdésre. Valójában azon
ban az eredményt csak tíznapos késéssel publikálták, meghamisítva. A valóságban a 
szavazók 73,1 százaléka ellenezte az új határ megvonását. A kommunista lengyel ve
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zetés mesterségesen próbálta gerjeszteni és fenntartani az általános németgyűlöletet, 
mivel a mélyen katolikus lakosság többségétől idegen volt a kollektív bűnösség gon
dolata. Hivatalosan betiltottak minden német nyelvű feliratot a közterületeken kívül a 
magánházakban, temetőkben, csomagolóanyagokon és a söralátéteken. Tilos volt né
met eredetű zenét hallgatni, vagy nyilvános helyen németül beszélni. A színházakban 
és mozikban a gyűlöletpropagandát támogató műveket mutattak be, vérszomjas teu
ton lovagokkal, akik második világháborús rohamsisakot viseltek. Több, később a 
lengyel-német megbékélést támogató értelmiségi is részt vett a kampányban. Egy po- 
seni (poznani) politológus 15 millió náci tiszt és hivatalnok kivégzését javasolta, egy jo
gászprofesszor szerint pedig propagálni kellett volna az abortuszt a német nők köré
ben, és elősegíteni az alkoholizmus terjedését egész Németországban. A lengyel veze
tés nem kímélte azokat a lengyeleket és mazúrokat sem, akik az egykori Németország 
területén (Kelet-Poroszországban) éltek.

A Szovjetunióhoz csatolt területekről elmenekült lakosság sok esetben inkább sors
társat látott azokban a németekben, akiknek házába költöztették Sziléziában vagy Po- 
merániában. A szovjetek Kelet-Poroszországban és az elcsatolt Kelet-Lengyelország- 
ban a lengyel és mazúr lakosság egy részét ugyanúgy deportálták, mint a németet. 
1970-ig a lengyel kormány nem engedélyezte az egykori kitelepített németeknek, hogy 
visszalátogassanak eredeti lakhelyükre, mivel egy-két ilyen kísérleti látogatás során 
bebizonyosodott, hogy az új és a régi lakók egyáltalán nem viseltetnek olyan gyűlölet
tel egymás iránt, mint az hivatalosan kívánatos lett volna.

Az Odera és az egykori német-lengyel határ közötti területen 1945-46-ban végbe
menő eseményekről a zürichi Weltwoche emigráns német tudósítója, Robert Jungk tájé
koztatta elsőként a világ közvéleményét. Cikkében elképesztő állapotokat ír le: közbiz
tonság nem létezik, a falvakat tífuszjárványok tizedelik, a német lakosságon öngyilkos- 
sági hullámok futnak végig, orvosi ellátás nincs, a lengyel önkényeskedőknek sok he
lyen a háborút átvészelt zsidók és német antifasiszták is áldozatul esnek. A tudósító el
képedve állapítja meg, hogy a szovjetek által megszállt területeken sokkal kevesebb 
félnivalója van a német lakosságnak, mint a lengyel fennhatóság alá került Sziléziában 
vagy Pomerániában.

A lengyelországi mellett a csehországi (szud éta földi) volt a legnagyobb egybefüggő 
német lakosságú terület, melynek etnikai összetételét a második világháborút köve
tően mesterségesen változtatták meg (a szlovákiai németség is erre a sorsra jutott, de 
náluk nem lehetett olyan méretű egybefüggő etnikai tömbről beszélni, még a Szepes- 
ség esetében sem, mint Cseh- és Morvaországban). A „szudétanémet" és a „Szudéta- 
föld" elnevezések a harmincas években bukkantak fel először a német „népi (völ
kisch)" környezetben, és nem sokkal később megszületett a „közös haza (gemeinsames 
Vaterland)" gondolata is. Az elűzött szudétanémeteket máig képviselő politikusok sze
mében az alapvető igazságtalanságok nem a második világháborút követő kitelepítés
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sei kezdődtek, hanem Csehszlovákia 1918-as létrejöttével, melynek akaratuk ellenére 
kénytelenek voltak állampolgáraivá válni. A kitelepítetteket tömörítő három legna
gyobb szervezet, a katolikus „Ackermann-társaság", a szociáldemokrata „Seliger-tár- 
saság" és a népi „Wi ikc szövetség" politikai elképzeléseinek (vagy vágyálmainak) 
mind a mai napig ez g d óla ti kiindulópontja. Emiatt persze sokakban felmerül a 
gyanú, elsősorban Csi. no. ágban, hogy a német jobboldal még mindig nem vette le 
véglegesen napirendjéről valamikori határrevízió lehetőségét. A szudétanémet po
litikai hangadók hajlamosak elfeledkezni arról, hogy az őket ért igazságtalan bánás
módhoz hasonlóban akarták részesíteni a cseh lakosságot. Már 1938-tól léteztek olyan 
tervek, melyek a „faji szempontból megemészthetetlen" cseh lakosság egy részének ki
telepítését vetették fel. Emellett dél-tiroli, Volga menti és birodalmi németeket telepí
tettek a Cseh-Morva Protektorátus területére, hogy ezzel is minél inkább háttérbe szo
rítsák a szláv elemet. Vagyis Csehországban már jóval a háború vége előtt komoly né
pességmozgások zajlottak le, és a csehek háború utáni bosszúszomja jelentős részben 
ezekre vezethető vissza.

A szudétanémet szervezetek követelései Csehország EU-tagságának közeledtével új 
aktualitást nyertek, jóllehet az unión belüli szabad költözködés és letelepedés nem tel
jesíti minden elvárásukat: ez még nem jelent lehetőséget arra, hogy Csehországban né
met iskolákat nyissanak, kétnyelvű utcatáblákat használjanak, és visszakapják elkob
zott vagyonukat. Az ő értelmezésükben a lakóhely szabad megválasztása még mindig 
összemosódik a wilsoni pontokban megfogalmazott nemzeti önrendelkezési joggal. 
A szabad lakóhelyválasztás ilyen olvasata óhatatlanul felveti a szuverenitás, továbblép
ve pedig a jelenlegi államhatárok kérdését is. Több nem német uniós tagország szerint 
Németország régi sérelmei felhánytorgatására használta fel az Európai Parlament fóru
mát, amikor a Benes-dekrétumok és Csehország eljövendő EU-tagságának összegyez- 
tethetetlenségét firtatta. Az egykor Csehországban élő németek kérdése annyiban kü
lönbözik az egyéb (főleg lengyel) területektől, hogy a kitelepítéseket legalizáló Benes- 
dekrétumok (egész pontosan 143 pontjából az az 5-6, amelyik a cseh-német viszonyt 
időnként még mindig feszültté teheti) formálisan még mindig érvényben vannak. 
Az persze nem tűnik reálisnak, hogy a mai cseh állam bármiféle kártérítést nyújtson a 
kitelepítetteknek, bár egyes szudétanémet politikusok végérvényesen még mindig nem 
tettek le erről. Ez néha olyan abszurd helyzeteket eredményez, mint amikor egy ilyen 
politikus felszólítására kitelepített családok listákat készítenek elkobzott vagyontár
gyaikról, majd ezt a listát elküldik egykori falujuk vagy városuk mostani, cseh vezető
ségéhez. Az ilyen közjátékok persze nem hatnak pozitívan a cseh-német megbékélési 
folyamatra.

Van még egy terület, melynek hovatartozását és jövőjét illetően, ugyan más okokból 
kifolyólag, több kérdés is felmerül. Ez pedig Kelet-Poroszország északi része, melyet 
annak idején a Szovjetunióhoz csatoltak, és tőle Oroszország örökölte. Az Orosz Föde
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ráció 39-es számú régiója, a „különleges gazdasági övezet" helyzete nem is annyira a 
német-orosz viszonyban vet fel kérdéseket, hanem az Európai Unió keleti bővítésével 
kapcsolatban, mivel a szárazföld felől két leendő EU-tagállam veszi körül, ami miatt a 
jövőben számos kérdést rendezni kell az orosz exklávé státusával kapcsolatban (lásd 
még: Heinz Timmermann: Kalinyingrád. Egy modellrégió az unió és Oroszország kö
zötti együttműködés kialakításra?, K ülügyi Szemle, 2002/1.).

1992-ben feloldották a különleges terület határzárát, és a számos visszalátogató né
met mellett egypáran a visszatelepülést is tervbe vették. 1996-tól erre lehetőség is nyí
lott, és néhány német család megkísérelte az ötven évvel korábban megszakadt élet 
folytatását. Elsősorban mezőgazdaságból próbálnak megélni, de a közigazgatási viszo
nyok, az infrastruktúra állapota és az helyi munkaerő színvonala nagyon nehézzé te
szi a megélhetést. A szép szóval vagy kényszerrel a második világháború után idetele
pített kazahok, örmények, ukránok és oroszok az elmúlt ötven év alatt annyira meg
változtatták a vidéket, hogy a visszatelepülök egy-két romos épületen kívül szinte 
semmit nem találtak abból, amit a háború után hátrahagytak. Ezért sem valószínű, 
hogy egy tömeges visszatelepülési hullám indulna be, ami feszültséget okozhatna Né
metország és Oroszország viszonyában.

Joób K r is tó f

Michael O'Hanlon: Rumsfeld védelmi elképzelései
(R u m sfe ld 's  D efence V ision , S u rv iv a l, 2 0 0 2 . S u m m er, N o . 2 ., Vol. 4 4 . 
1 0 3 -1 1 7 . o.)

A Bush-kormányzat katonai terveit magában foglaló Négyéves védelmi tervezet 
(QDR) 2001. szeptember 30-án látott napvilágot. A tervezet -  bár korántsem 
vetíti előre a sokak által remélt radikális reformokat -  a következő négy év vé

delmi politikai döntéshozatalának meghatározó eleme lesz. A dokumentum megjele
nése óta eltelt időben Amerika újabb tapasztalatokra tett szert a modern hadviselés te
rén: az afganisztáni háború megmutatta, hogy mi az, ami jól működik és mi szorul tö
kéletesítésre az amerikai hadseregben, valamint, hogy a dokumentum mely elemeit 
kell ennek megfelelően átdolgozni. Az is igaz, hogy egyetlen konfliktusból nem von
hatók le általános következtetések, hiszen Amerika kiterjedt feladatokat vállalt a hat 
kontinensen, a potenciális ellenségek széles körével kell szembenéznie. Az Enduring
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