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Kitelepítések, kollektív
felelôsségek

Amásodik világháború végén mintegy 10 millió embert kényszerítettek Közép-
Kelet-Európában hazájának elhagyására. Erõszakkal kitelepítették õket „abba az
országba, ahol többséget képeztek”. Az indok: az etnikai kisebbségek állandó, „za-

vart keltõ” tényezõk az államéletben. Közép-Kelet-Európában ilyen tényezõnek minõsí-
tették a kisebbségben élô németséget Lengyelországban, Csehszlovákiában, Magyarorszá-
gon, Jugoszláviában és ilyennek a térségben 1920 után kisebbségbe került magyarságot.
Õket mint a világháború kirobbanásának egyik okát jelölték meg. A cél: etnikailag homo-
gén nemzetállamokat hozni létre a térségben. (Ezért került sor, a németeken kívül, a
magyarországi szlovákok kitelepítésére, „lakosságcsere” keretében.) Az elvi alap mind-
ezekhez: a kollektív felelõsség. Aki magát német vagy magyar nemzetiségûnek nevezte,
azt, mint a háború elõidézéséért együttesen felelõs elemet, nemkívánatos személynek nyil-
vánították.

Már a kitelepítés megindulásának elsõ hónapjaiban látszott, hogy ezek az akciók
nem érik el céljukat: a közép-kelet-európai térség államainak sok etnikumú mivoltát
nem tudják felszámolni. És az elsõ hónapok után látszott az akciók embertelensége: év-
századok óta honos családokat, falvakat raktak vagonokba vagy kényszerítettek gyalog-
útra hirtelen összekapkodott, legszükségesebb holmijukkal. Ám már az elsõ hónapok
után világossá lett: a kollektív felelõsség elve alkalmazhatatlan és emberileg igazságta-
lan. Alkalmazhatatlan, mert nem minden német származású személy volt a fasiszta
német állammal szimpatizáló szervezetek tagja, sôt éppen a harcosan antifasiszta szo-
ciáldemokrata szervezetekben játszott vezetõ szerepet a német származású szakmunkás
réteg. Emberileg igazságtalan volt, mert egyéneket tett származás alapján felelõssé egy
másik állam politikai vezetésének bûneiért. (Ugyanez vonatkozott a trianoni határokon
túl élô magyarságra.)

1949 után meg is szûnt a kitelepítés, az etnikai kollektív felelõsség õrülete. (Noha a
szociális és vallási kollektív megkülönböztetés a proletárdiktatúrában Közép-Kelet-
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Európában ekkor kezdõdött.) Mégis a ki-
telepítések kudarcáról, a „rossz bosszú”-
ról hallgatott, és máig igyekszik hallgatni
Európa. Amíg éltek és élnek a kitelepítet-
tek érintettjei, addig a kérdéskör emlegeté-
sét „konfliktusforrás”-nak tekintik a poli-
tikai vezetõk. Nem beszélve az esetleges
kárpótlások ma már megoldhatatlannak
látszó jogi-anyagi konfliktuskeltõ voltáról.

A magyar történetírás az elsõk közé
tartozott, amely szembenézett e történe-
ti-politikai konfliktussal. A História (és a
hozzánk közel állók, mint volt professzo-
runk, Balogh Sándor) az 1980-as évek
elejétõl számtalan tanulmányban tárgyal-
ta mind a német, mind a magyar (és a
szlovák) kényszerkitelepítések témáját.
Megfogalmaztuk: a kitelepítés embertelen
és emberiség elleni bûntett; a kollektív
felelõsség elve nem egyeztethetõ össze az
európai emberi jogi normákkal; a német
és magyar kisebbségek térségbeli szerepére
ütött bélyeget fel kell törni; az Európai
Unió kiterjesztési folyamata nem lehet
eredményes addig, amíg az etnikai konf-
liktusokat korszerû kisebbségpolitikával
nem oldják fel.

Az európai történetírás lassan-las-
san kimozdul a háború során kelt
németellenes gondolati keretek-

bõl. De a politika termeiben az asztal alá
söpörték e fél évszázados konfliktust. El-
lentét van a történészek és a politikusok
magatartása között. Ez azt is jelenti, hogy
a politikai összecsapásokban rendre meg-
jelenik a „német kérdés” vagy a „magyar
kérdés” mint megoldatlan történeti vagy
aktuális kisebbségi kérdés. És a politiku-
sok természetesen minden olyan kérdés-
kört szívesen tûznek napirendre, amely
emlegetésével szavazatokat lehet nyerni.

Így történt legutóbb is: a német politi-
kai választások egyik „mellékhadszínte-
rén” felemlegették a máig – akár csak szó-
ban is – lezáratlan szudétanémet kérdést.
Azt, hogy 1945 után 3 millió németet
kényszerítettek Csehország elhagyására,
ôsi szálláshelyük, házaik feladására

Bármit mondanak is a politikusok
egyik vagy másik oldalon, a társadalom-
nak tudomásul kell vennie: feloldatlan,
lefojtott ellentétek meglepetésszerûen tör-
hetnek a felszínre. S a hibásak nem az egy-
szerû emberek, most már nem is a történé-
szek, hanem azok a politikusok, akik
azokban a bizonyos termekben élnek,
ahol a társadalmi konfliktusokat a szõ-
nyegek alá söprik. GLATZ FERENC

„Kollektív felelõsség”, „társadalmi öngyilkosság”
„A lengyel, a csehszlovák, a román, a ju-
goszláv, sôt nemrég még a magyar tan-
könyvekben is német kolonizációról ol-
vashattunk. Mi 1987-ben azt próbáltuk
bizonygatni: amikor a 12., 14. század-
ban, majd a 18. században s azt követõen
a kiegyezés, 1867 után németek, mor-
vák, csehek, zsidók jöttek e térségbe, ak-
kor ôk nem valamiféle nemzeti birodal-
mi elv kiteljesítõjeként jelentek itt meg,
hanem szorgalmas munkavállalók vol-
tak, törték a bozótot, szárították a mo-
csarakat, hajtották a gépeket, vagy épp a
kereskedelemben vettek részt, és mû-
ködtették az állami és az ipari szerveze-
tet, infrastruktúrát.[...]

Állítottuk: a magyar állam mindig is
mindazon etnikumoknak, mindazon fe-
lekezeti és egyéb közösségeknek és
mindazon egyéneknek a mûve és termé-
ke volt, akik ebben az államban, ezen az
államterületen értéket hoztak létre. Azt
mondottuk, ugyanígy a mai román állam
mindazon polgároknak a mûve, akik ott
paraszti, ipari, értelmiségi, szellemi te-
vékenységet folytattak: románok, ma-
gyarok, szászok, törökök, bolgárok és
más etnikumok közösségéé.[...]

Ma, amikor keressük „lemaradá-
sunk” és „elmaradásunk” okait a közép-
európai térségben, akkor gondoljunk
csak a kollektív felelõsségre vonások so-
rozatára.

Kiirtottak hatmillió zsidót 1944-ben,
a helyi magán- és köztisztviselõi közép-
osztályok legdinamikusabb elemeit, 1945
után kiûztek a térség államaiból tizenöt
millió németet, az etnikai kollektív fele-
lõsség szellemében, paraszti, ipari, tiszt-

viselõi munkaerõket, elpusztult a külön-
bözõ háborús cselekmények során – csak
Magyarországról beszélve – egymillió,
élete derekán lévõ polgári személy. Utá-
na 1948 és 1955 között a proletárdiktatú-
ra szellemében a szociális felelõsség
alapján félreállították, megalázták a
nemzeti középosztályokat, akiknek a
közigazgatás mûködtetésében a Kele-
ti-tengertõl az Adriáig évszázados gya-
korlatuk volt, majd utána félretolták a
parasztság legdinamikusabb elemét,
mondván, hogy ôk kulákok. És ugyanígy
szorították a szakmai és politikai közélet
peremére a munkásréteg legerõsebb,
szakmailag legjobban szervezett részét, a
szakmunkásréteget, mondván, hogy ôk
munkásarisztokraták, munkásárulók s
megkapták a szociáldemokratizmus ak-
kor negatívnak számító politikai bélye-
gét. Társadalmi öngyilkosság-sorozat a
kollektív felelõsségek érvényesítésével!

Amikor ma keressük lemaradottsá-
gunk okait, azokat az okokat keressük,
hogy miért nem tud a közép-európai ré-
gió gazdaságban, politikai gondolkodás-
ban versenyképes lenni a világpiacon.
Amikor irigykedve nézzük a világ dina-
mikusan elõretörõ kultúráit, a kis tigri-
sektõl a middle west-ig, akkor azt kell
mondanom: ne csak az ipari fejlõdés-
ben, technikai és gazdasági eredõkben
keressék helyben topogásunk magyará-
zatát, hanem az elmúlt hét évtized ezen
társadalmi öngyilkosság-sorozatában is.
Ez az, amely megbénította és megbénít-
ja ma is a közép-európai társadalmakat.

(Megjelent: História, 1997/2.)

Új lakó költözött a kitelepített svábok helyére, 1946. február (História, 1995/8.)


