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Z ügynevezel1 Nagy-Magya rországon, a Kárpálok

Aöuerte egé sz Duna-medencé ben az e|s  világhá-
ború  vé gé ig csaknem ké t millió né met é lt. Trianon kö-
vetkezté ben azonban már csak köze] fé l millió maradt,
A Trianon el tti Magyarországon, ahol a magyarság
alig volt több, mint aZ összlakosság fele, a nemzeti ki-
sebbsé gek na€yság szerinti sorrendjé ben a né metsé g
- a románok é s a szlovákok mögött - a harmadik he-
Iyet foglalta el, A trianoni Magyarországon, amely a
nagy nemzetisé gi terü]etek elcsatolása folytán egysze-
riben majdnem 90"/",ban magyar többsé g  lett, a né -
metsé g megmaradt ré sze a maga közel 7"/"-áva1 a |eg-
nagyobb nemzeti kisebbsé g lett, de a Trianon miatt
elkeseredett magyarság felé ]é nkü]t nemZetállami tó-
rekvé sei közepette fokozottan VesZé lyeztetett helyzet-
be került,

Ez volt a már több é Vtizedes magyarosí tó hatások-
nak leginkább kitett né met né pessé gré sz, Viszonylag
szórt települé seken, a többsé gi magyar lakosságtól
környezve, s többnyire vegyeslakosságú  közsé gekben
é ltek, Számí tani lehetett az asszimiláció nagymé rv 
felgyorsulására, Ez a folyamat eddig sem volt a maga
egé szé ben spontán ielensé g, s eddig sem szorí tkozott
a városokra, hanem mindinkább telet hódí tott a né -
met falvakban is, ahol az iskola é s a templom egyre
nagyobb hatásfokkal lett eszközé vé  a magyarosí tás-
nak, amelyet a helyi hatóságok é s a ióré szt már
asszimiláns he]yi é rtelmisé g,,hazafias buzgalommal"
foí szí rozott,

^ 
trianoni Magyarország né metsé gé nek nagy ré sze

flbeletör dött ebbe a he|yzetbe ellenkezé sé t csak
az er lteté s már er szakolásnak nevezhet , helyen-
ké nti kirí vó esetei váltották ki o1ykor, Különben nem
bánta, mé g hasznosnak is tartotta, ha az iskolában
növekv  |ehet sé g van a magyar nyelv jó elsajátí tásá-
ra, aminek el nyei tapasztalhatók a hatóságokkal való
é rintkezé sben, a termé keit a piacon é rté kesí t  gazdá-
nak a vev kkel. a ké zm vesnek a megrendel vei való
kapcsolataiban, A családon belül mé g általános voIt a
né met anyanyelv ismerete é s hasznáiata; a nemzeti-
sé gi lé t veszé lyeztetettsé gé t nem iSmerté k fel, nem iu-
tott e] tudatukig, nem foglalkoztatta  ket különöseb-
ben.

Nemzetisé gi öntudattal bí ró é rteImisé ggel a triano-
ni Magyarország né metsé ge csak igen kis mé rté kben
rendelkezett, Közülük legkiemelked bbké nt Bleaer Ia-
kab volt az, aki igyekezett rádöbbenteni arra, hogy
ilyen körülmé nyek közt el bb-utóbb a né met identi-
tás elveszté sé re kerülhet sor A szomszé dos országok,
ban kisebbsé gi sorsra iutott magyarság sorsáé rt aggó-
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dó, annak nemzeti identitása meg rzé sé re alkalmas
módok megtalálását keres  magyar kormányt arra in-
tette, hogy saját országa nemzeti kisebbsé geit l, í gy a
hazai né metsé gt l sem tagadhatja meg azt, hogy
olyan szervezetei legyenek, amelyek segí tsé gé vel rá-
é bresztheti né pé t salátos nemzetisé gi é rté keire, anya-
nyelve s kultú rája meg rzé sé nek, ápolásának é s fej-
leszté sé nek fontosságára, Szorgalmazta egy országos
jelleg  - a né metlakta vidé keken helyi csoportokkal is
rendelkez  - né met né pm vel dé si egyesület e cé lra
törté n  lé tlehozásának engedé lyezé sé t. Úgy gondol-
ta, hogy ez az egyesület, a hazai né metsé g repí ezen-
tánsaké nt, táí gyalópartnere lehetne a kormánynak,
hogy egyeté rté sben rendezhessé k a közös é rdekeltsé -
g  ügyeket, különösen a nemzetisé gi né piskolák
problé máit,

^ 
magyar kormány azonban, ame|yet er sen beí o-

fl |yáso|t a vi|ágháború  után Magyarországon k.jIö-
nösen feler södött Soviniszta, nemzetisé geJlenes
hangulat, nagyon hú zódozott ennek az egyesületnek
engedé lyezé sé t l, s arra l924-ben csak a né met biro-
dalmi diplomácia pártfogó közbelé pé seinek hatására
került sor. vezeté sé b l mell zni kí vánták a hazai né -
metsé get öntudatra é breszteni akaró Bleyert, aki he-
lyett a magyarországi,,né metajkú ak kormánybiztosa",
Sre&er Cyörgy kezé ben látták volna legszí vesebben az
egyesü]etet, Sok tárgyalás é s Vita után furcsa - ú n,
kompromisszumos - megoldás született- Az egyesü]e-
tet olyké ppen hozták lé tre, hogy a nemzetisé gi identi-
tás Vé delmé nek Bleyer-fé le irányzata ellensú lyául he-
lyet kapjon benne a hazai né metsé gnek az a vonulata
is, amely megbé ké 1 az asszimilációval, s csupán annak
er szakolását utasí tia eI. Bleyert csak alelnöknek fo-
gadták el; az elnök az a Gratz Gusztáv lett, aki a kor-
mány bizalmi embere volt, s aki mint né met szárma-
zású  magyar politikus é rezte át a nemzetisé gi ké rdé s
ielent sé gé t, Gratz Jehet leg bagatellizálta az asszi-
milációs veszé llt: a magyarsággal vaió együtté Jé s har,
móniáiát fé ltette a nemzetisé gi identitáS veszé lyezte-
tettsé gé Vel kapcsolatos felvilágosí tó é s né pisé gvé d 
munka tú iságos el té rbe-állí tásától, Már kezdetben
aggályait fejezte ki a hazai né metsé ggel szolidárisnak
mutatkozó, erkölcsi é s anyagi támogatásra is ké sz
,,né met né pközössé gre" támaszkodással, a szuveré n
belügynek tekintett magyarországi nemzetisé gi ké r-
dé sbe törté n  küls  beavatkozással kapcsolatban,

Az elnöknek kellett felelnie a hazai né metsé g lojali-
tásáé rt a magyar nemzet é s haza iránt, AZ egyesület
vezet  szerveinek összeté telé vel a megbí zhatónak
í té lt Gratz Gusztáv fé le irányzatnak akartak meghatá-
rozó szerepet biztosí tani a gyanakvással né zett Ble-
yer-fé le törekvé ssel szemben, A né met bilodalmi dip-
lomácia befolyására alakult vé gülis ú gy, hogy az egye-



sületben Bleyel alelnök ügyvezet i hatáskört tö]the-
tett be, Ennek következté ben saját irányzatának dina-
mizmusa inkább é rvé nyesült, mint a Qratz-irányzat í ö-
lé nye, Bleyer az egyesületen belül mindvé gig meg
tudta  rizni mozgásteré t é s bizonyos önálJóságát, A
s7nntagsblatt nem aZ egyesület ú jságia, hanem Bleyer
szócsöVe lett (Gí atZ elnök nem is í rt bele)-

^ 
Cratz-Blever Vjszonv tehát korántsem volt prob-

fl' lé rátlun,'d" ,"r.iké pp"n nem volt ellensé ges,
Ugyan máské nt vé lekedtek az asszimilációról, annak
er szakolása eilen azonban együttesen tudtak fellé p,
ni; közösen tárgyaltak az egyesület nevé ben a kor-
mánnyal, hogy az legalább a vegyes tannyelv  iskola-
tí pust preferálja a né met anyanyelvet csupán heti
egy-ké t órában oktató, óriáSi ttllsú lyban lev  iskolatí -
pussal szemben. Együtt harcoltak a soviniszta táma-
dások e|len is, amelyek - károsnak tartván az egyesü-
let lé té t é s m ködé sé t -, minden eJké pzeIhet  módon
akadályozni törekedtek helyi csoportjai kié pí té sé t, s
kapcsolattartásukat a budapesti köZponttal, cratz ab-
ban a helyzetben volt, hogy vé delmezhette Bieyert az
 t hazafiatlansággal vádolókkal szemben, é s ismé tel-
ten nem engedte ké tsé gbe Vonni, hogy Bieyer a maga
é s né pe né met nemzetisé gé t,  szinte magyar hazafi,
ságával harmonikus egysé gben akarja meg rizni é s
ápolni.

A Magyarországi Né met Né pm vel dé si Egyesület
er feszí té sei jóré szt medd ek maradtak, Az isko]aügy-
ben pé ldául nem kapta meg a kormánltól a remé lt tá-
mogatáSt, A né met falvakban az iskolák fenntartói tú l-
nyomóí é szt az egyházak voltak, amelyeknek autonóm
joguk volt ezek taní tási nyelvé t meghatározni. A
weimari Né metország kormányainak közbeniárása e]-
lené re sem tudták rávenni az egyházakal, hogy na-
gyobb teret adjanak az iskolában a né met anyanyelv-
nek, Elzárkóztak ez el l, mert fé ltek magukra idé zni -
a már jóré szt elmagyarosí tott - iskoIáik ,,regermanizá-
lásának" soviniszta Vádiát,

Bleyernek tapasztalnia kellett azt is, hogy nagy ré sz-
ben maga a né met kisebbsé g sem ismeri fe] kell en
az anyanyelvi iskolázás jelent sé gé t; az elmagyaroso-
dott fa]usi é rtelmisé g pedig egyenesen a további ma-
gyarosodás, é s é ppensé ggel nem a né met identitáS
meg rzé se oldalán áll, Bleyer ezé rt különleges fontos,
Ságot tulajdoní tott aZ öntudatos, fiatal hazai né met
nemzetisé gi é rtelmisé g fe]nevelé sé nek, Ez a magyar
kormány é s közvé lemé ny é lé nk ellenkezé sé be ütkö,
zótt, olyannyira, hogy Bleyer ehhez a munkához csak
Né metországból titokban szerzett ösztöndí jak segí t-
sé gé vei láthatott hozzá. A magyar f iskolákon é s
egyetemeken tanultak tehetsé ges sváb fiatalok, de í gy
egy,egy fé lé vet Né metországban is hallgattak.

I/ülönösen fontos volt, hogv sokoldalj magyaror-
Á.szági-né met né pismeretrJiegyenek szerl , s elsa-
játí tsák a né met né pessé g közti öntudatosí tó munka
módszereit, Csoportosan járták a né met fa]vakat, rá,
é bresztve lakóikat a már-már feledett, elhanyagolt né -
met né pi é rté kekre: az anyanyelv, a szokások, a né p-

dalok, a né pviselet megbecsülé sé nek jelent sé gé re, a
né met önazonosság vállalására, vé delmé re, Ez a lel-
kes munka termé szetesen nem kerülhette el a helyi
hatóságok é ber figyelmé t, é s magára vonta a csend r-
sé g zaklatásait is (f leg, ha né met állampolgárságú
diákok csoportlai is megjelentek, hogy maguk is ré szt
vállalIanak ebben, a né met identitást szolgáló mozga-
]omban), Annak ellené re, hogy lé nyegé t tekintve eZ a
tevé kenysé g nem különböZött a Magyarországról
ugyanebben az id ben a Felvidé kre, Erdé lybe, Valda-
sáeba látogató magyar diákcsoportok, cserké szek arra
irányuló törekvé sé t l, hogy a kisebbsé gi Sorsra lutott
magyarokban é brentartsák a nemzeti öntudatot, é s
felvé rtezzé k  ket az asszimilációs törekvé sekkel szem-
ben.

A hazai né met fiatalok a né metországi fiatalokkal
kialakult kapcsolataik ré vé n megismerkedhettek a Né ,
metországban l928 óta el retört , l933-ban pedig ha-
talomra kerú lt nemzetiszocjalizmussal is, Ebb l iga,
zából egy dolog é rdekelte  ket: a dinamikus mozga-
lom, az ú i Né metország - ú gy ké pzelté k - bizonyára
haté konyabban fogja pártfogolni, segí teni a külföldi
né metsé get - í gy a magyarországit iS - identitásáé rt
fol}tatott harcában, mint az addig törté nt. Akik azon-
ban Magyarországon a nemzeti identitási mozgalmat
üldözté k, azok most kihasználva a magyar társadalom
jelent s ré szé nek indokolt fé lelmé t a nemzetiszocia-
lizmustól, szé lté ben-hosszában azt hangoztatták,
hogy a Magyarországi Né met Né pm vel dé si Egyesü-
let bleyeri irányzatának fiataliai a nemzetiszocialiZ,
must teí iesztik, Gonú ó's miniszterelnök feloszlatással
fenyegette meg aZ egyesületet, ha elnöke, Gratz, nem
teremt rendet benne, s nem vet vé get a radikalizálódó
fiatalok té rhódí tásának. utóbbiak é lé n Basrli Ferenc
állt, aki l932 óta a f titkári tisztsé get töltötte be,

A magyar kormány, jóllehet korábban is - s most
mé g inkább - nagyon számí tott Né metországra a bé ,
keszerz dé sek reví zióiáé rt fol}tatott küzdelemben, azt
felté tlenül ki akarta küszöbölni, hogy beavatkozzé k a
magyarországi né metsé g szuveré n magyar belügyké nt
kezelni kí vánt dolgaiba. A magyar politika viszony]ag
könnyen használhatta fel a hitleri Né metország ré szé -
r l várható szel]emi é s politikai expanziótól való -
igen elterjedt - fé lelmet arra, hogy Magyarország, a
magyarság veszé lyeztetettsé gé nek hangsú lyozásával
elhalványí tsa a né met nemzetisé g veszé lyeztetettsé -
gé t. A né pszámlálás anyanyelvre vonatkozó adatain
nyugvó, az asszimilációs eredmé nyeket tükröZ  ma,
gyarországi né praizi té rké pek ellené ben, a dönt en a
származást alapul vev , s a né met né pessé g é lettelé t
mesterké lten é s irreálisan nagyra kerekí t , - általá-
nosságban pángermán té rké pekké nt emlegetett - ú n,
né ptala j-té rké pek (amelyeket külföldr l teriesztettek)
tartósan táIgyai lettek a közfeiháborodásnak. Els sor-
ban az er sebben né metlakta Dunántú l, de legalábbis
aZ ausztriai né met né ptalajial egybemosott Sopron,
Moson, Vas megyei ré szeinek veszé lyeztetettsé ge Vál,
tott ki heves indulatokat- A magyarság demográfiai
problé mái, a korántsem csak a magyarságra iellemz 
egyke-ké rdé s, továbbá olyan jelensé gek, mint magyar
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falvakban tapasztalt né met földvásárlások {amelyek
valójában nem voltak olyan mé rté k ek, mint állí tot-
ták), Valamint a munkát keres  magyarok városokba
költözé se a vegyes nemzetisé g  vidé kekr l, - a ma-
gyarság pusztulásával, elsüllyedt falvakkal, elné mult
harangokkal riogató hangulatkelté Ssé  Váltak. Ebben
az atmoszí é rában mé ginkább megnehezült a né met
identitás vállalása, s az annak meg rzé sé re irányuló
minden törekvé s, Nagyon kemé ny fe]lé pé s következett
be minden né met öntudatosí tó mozgalommal szem-
ben.

rFovább rom'ott a helvzet a né vmagyarosí Lás Löme-
I ges er szako|ása foiytán, amely ekkoriban ene el

világháború  e] tti csú cspontiát, Akik ellenagitációt
feitettek ki a nemZetjsé gi identitás vé delmé ben, azok
ellen különösen nagy számban indí tottak büntet -
pert, a magyar nemzet megbecsülé se elleni b ntett
vádiával, Basch ellen is bí rósági el|árás indult, é s í té -
leté nek joger re emelkedé sé ig Gratz felfüggesztette
f titkári tisztsé gé b l, Hamarosan hí veit is kiszorí totta
az egyesületb l, akjk ezután Né piné met Bajtársak el-
nevezé ssel szervezkedtek, támadva Gratzot é s az egye,
sületet, amely a né met identitásé rt sí kra szállók eltá-
volí tása következté ben már csak az asszimilációval
megbé ké l k, s annak csupán er szakolását elutasí tók
egyesülete lett, Mí g az l93 3 vé gé n meghalt Bleyer - az
öntudatos né metek egyetlen ké pvisel ieké nt - az or-
szággy lé s kormánypárti padsoraiban foglalt helyet,
Basch é s bajtársai az ellenzé khez csat]akoztak, Nem a
Magyarországon már gomba módra elszaporodott kü-
iönfé le nemzetiszocialista pártok valamelyiké hez, ha-
nem a Kisgazdapárthoz, amelynek jelöltieiké nt indul-
tak né met jelieg  választókerületekben, az l935-ös
választásokon, A kormány azonban gondoskodott va-
lamennyiük megbuktatásáróL Követelé seikben nem
é rté k be a Gömbös által vé gre egysé gesen bevezetni
rendelt vegyes taní tási nyelwel, hanem tisztán né met
tannyelv  iskolákat kí vántak, (nem vitatva el a magyar
nyelv kötelez  tantáIgyké nt oktatásának szüksé gessé -
cé t),

Baschnak 1936  szé n - miután az ellene hozott í té -
let |ogeróre emelkedett - be kellett vonulnia a pé csi
börtönbe, Ezalatt Hi.{ss Richárd, debreceni egyetemi
tanár állt a volksdeutsche kameradschaft é lé n. Né -
metorszá€ban, é s az egé sz né met közössé gben világ-
szerte, tünteté sekkel tiltakoztak a né met né pisé gvé de-
lem mártí rjának tekintett Basch bebörtönzé se ellen.
Ennek hatására, é s a né met koí mány kifejezett ké ré -
sé re szabadulhatott bünteté Sé nek telies kitölté se
el tt, l937 eleié n, Gratz ú gy nyilatkozott, visszafogad-
ná  t é s hí veit aZ egyesületbe, ha szakí tanak né metor-
szági kapcsolataikka]. Erre nem voltak hajlandók, é s
önálló né met né pprogramot dolgoztak ki, amely kiter-
ledt a hazai né metsé g minden é get  ké rdé sé re, í gy az
óvoda- é s iskolaügyre (mé gpedig már nem csak né p,
iskolai, hanem közé piskolai szinten is), a taní tó- é s
papké pzé sre, az ifjú sági é s szociális szervezkedé sre, a
,,né ptudatos" né met saitó kié pí té sé re, a né pisé gé hez
h  né metsé g politikai ké pviseleté nek megoldására,
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magyar kormány a megindujt reví ziós terület-
visszaszerzé si folyamatban egyre inkább rászorult

Né metország aktí V Segí tsé gé re, A né met birodalmi
kormány Sürgette, hogy a magyar nemzetisé gpolitiká-
ban a Cí atz fé mjelezte egyesület helyett a Basch,fé le
Né piné met Bajtársakat tekintsé k a magyarország] né -
metsé g egyedüli reprezentánsának, amelyet a né met
kormány valódi né met szervezetnek ismer el, l938 no-
vemberé ben í gy legalizálódhatott a sokat zak]atott
Volksdeutsche Kameradschaft azáltal, hogy Volks-
bund né ven megtarthatta alakuló ülé sé t, s annak a
nemré g mé g meghurcolt Basch lehetett az elnöke, A
már korábban kidolgozott, é s emlí tett né pprogram
lett az alapia a belügyminiszteri jóváhagyásra beter-
jesztett alapszabáIy-tervezetnek, amelyet azonban
l939 áprilisában a Teleki-kotmány nem az eredeti for,
mában, hanem háromnegyed ré szé ben megkurtí tva
fogadott e1, A beavatkozást azzal indokoiták, hogy a
magyar egyesületi törvé ny é rtelmé ben csak olyan
egyesület engedé lyezhet , amely egy-bizonyos cé lra
alakul, nem pedig több mindenfé lé re kiterled  tevé -
kenysé get akar kifejteni. A Vo]ksbund tehát nem ]ehet
egy átfogó né met né pcsoportszervezet, hanem csak
egy né met kultú regyesület, amely mellett továbbra is
jogosultsága van a Magyarországi Né met Né pm vel -
dé si Egyesüietnek is, Ennek elnóke, Gratz, nagyon el-
]ene vo]t a Volksbund megalakí tásának, amikor ez
mé gis megtörté nt, már 1938 decemberé ben lemon,
dott, é s a továbbiakban teljesen visszavonult a né met
kisebbsé gi ügyekt l, Helyé t az egyesület é lé n Pinté r
(Birder) kanonok foglalta el, aki azonban hiába pró-
bálta megteremteni a Volksbundnak ellensú lyát,
amely né met birodalmi támogatással monopolhely-
zetre törekedett,

|) as.h é s a VoIksbunddá alakuIt VoIksdeuLsche
lJ kameradschalr öszirte hálál é rzett dlé rl d pa,tio-
gásé rt, segí tsé gé rt, é s támogatásé rt, amit a né met
identitás meg rzé sé é It, az asszimilációs tendenciák
eliené ben folytatott küzdelmé hez Né metországtól ka-
pott. Csak id legesen tör dtek bele abba, hogy az el-
logadott alapszabály ily sz kre szabta szervezetú k te-
vé kenysé gi köré t. Remé lté k, hogy Né metország továb-
bi segí tsé gé vel a né met né p magyarországi né pcso-
portja - a mé g tapaszta]ható ellenállás leküzdé sé ve]
ú gy rendezheti viszonyát a magyar állammal é s társa,
dalommal, hogy kié pí thesse, megvalósí thassa önkor
mányzatát, amely egyedül lehet igazi garanciáia iden-
titása fennmaradásának, fejl dé se sokoldalú  kibonta-
kozásának, A várt, é s örömmel fogadott fordulat azon-
ban 1940-ben olyan körülmé nyek köZött következett
be, amelyek sú lyos teherté telé vé  vá]tak a hazai
né piné met mozgalomnak, s nem áldásos, hanem át-
kos következmé nyei lettek,

]940 augusztus Vé gé n töfté nt, hogy az erdé lyi terü-
letreví zió sikeré é rt szorongó magyar kormánnyal a
második bé csi dönté s közvetlen küszöbé n, a né met
kormány elfogadtatott egy ú n, né pcsopoí t-egyez-
mé nyt, hogy megtörje eZZel a né pcsoport-autonómiá-
val szembeni ellenállást. Ett I kezdve a volksbund



többé  nem egyesület, hanem né pcsoport-szervezet;
nem az l939 áprilisában elfogadott aiapszabályok,
hanem a bé csi né met né pcsoport-egyezmé ny para-
grafusai szabták meg iellegé t, feladatait é s m ködé -
sé t, Basch többé  nem egy kultú regyesület közgy lé si-
Ieg választott elnöke, hanem - Ber]in bizalmából -
né pcsoportvezet , A Magyarországi Né met Né pm Ve,
l dé si Egyesület - teliesen kilátástalanuI - már csak
októberig kí sé r]etezhetett, hogy ellensú lyt ké pezzen,
Né met nyomásra, a magyar kormány felszólí tására be
kellett sZüntetnie m ködé sé t, A né pcsoportvezet  ha-
tásköré be most már a teljes magyarországi né metsé g,
s nemcsak a Volksbund tagjai tartoztak. Megkezdhette
a né pcsopoí t szervezetei é s az inté zmé nyek szé les
skálájának kié pí té sé t, ám a né met né pCSoportpolitika
Ss-irányí tás alá rendelt szerveinek sé mái, é s az SS bi-
rodalmi vezet je, Himmler llasí í ásai szerint, Ó nem
tör dött Vele, hogy milyen helyzetbe hozza Bascht, é S
az egé sz magyarországi né metsé get is azáltal, hogy ki-
feiezetten nemzetiszocialista né pcSoport-SZerveZet-
ké nt vária el a m ködteté st (bizonyos küls sé gek mel-
lett tartalmilag, szellemisé gé ben is), holott mindez
valójában idegen volt a magyarországi né metek nagy
többsé gé t l,

Az, hogy sokan mé gis megalkudtak mindezzel, jó-
ré SZt annak tulaidoní tható, hogy azt hitté k, most é rke-
zett el aZ az id , amikor a magyarországi né metsé g
vé gre szabadon váIlalhatia né met identitását, s meg-
teremtheti é rvé nyesí té sé hez az inté zmé nyes biztoSí té ,
kokat, Csak fokozatosan deí ült ki, hogy milyen árulást
köVettek el a Berlinb l irányí tott né met né pcsoport-
po)itikával a magyarországi né pcsoporttal szemben, A
második világháború  folyamán, s különösen a Szov-
jetunió elleni hadbalé pé st köVet en a né pcsopoft
megmenté se helvett nagyarányú  kiuzsorázására é s ki-
vé rezteté sé re kerü]t sor a né met birodaiom háború s
Cé liaié It (a né met né pköZössé ghez tartozásból ere-
deztetett köte]ezettsé gekre hivatkozva, é s rú tul Vissza-
é ]ve a né met identitás vé delmé ben küzd k najvnak
bizonyult bizalmával), de akkor már a né pcsoportve-
zeté s foglya volt helyzeté nek,

n né pcsoporI e|áruIasa azonba1 tulajdonkeppen
lla'rn;, lqiq öszen elkezc]ödött, dmi(or Hitler te|ve-
tette nagyszabású  áttelepí té si teNé t- HOrthIJ ezt azon-
nal meJegen üdvözölte. Azt remé lte, hogy í gy könnyen
megszabadulhat a hazai né metsé g öntudatos, a né -
met identitást vál]aló, annak meg rzé sé é rt küzd  ré -
szé t ], a többiek teljes asszimilálásához pedig már
szabad kezet fog kapni, A megoldás mintájául az az
egyezmé ny szolgált, amelyet a né met é s az olasz kor-
mány kötött a, ké t ország balátj Viszonyában Zavaró
té nyez nek mondott - dé ltiroli né metek ügyé ben, Az
em]í tetteket,,önké nteS" nyilatkozatra ké sztetté k: az
öntudatos né metek Né metországot, az asszimilációs
sorsot vállalók olaszorsZágot Választhatták, Magyar-
országi vonatkozásban már az 1940. é vi né pcsoport-
egyezmé ny is lehet vé  tett volna ilyen áttelepí té si ak-
cjót - a második bé cs1 dönté s alapján - egyel re Ma-
gyarországhoz visszacsatolt kelet-magyarországi é s

é szak-erdé lyi területeken é l  SZatmári svábokra é s er,
dé lyi szászokra kor]átozva, A né met kormány azonban
Vé gü] ú gy döntött, hogy a háború  né met gy zelemmel
remé lt befeiezé sé ig elhalaszt minden né met kitelepí -
té st Magyarországról, Horthy pedig alig várta, hogy
miel bb megköthesse az egyezmé nyt, Azokat szánta a
magyar kormány családtagiaikkal együtt kitelepí ten-
d knek, akik az l94I_ é vi né pszámláláskor a né met
anyanyelv ek közü] né met nemzetisé g nek is va]lot-
ták magukat. Úgy é rtelmezté k a nemzetisé gükre vo-
natkozóan fe]tett ké rdé sre adott válaszukat, mintha
önké ntes kitelepú lé sre jelentkeztek volna.

Hitlernek a magyarországi né metek kitelepí té sé re
vonatkozóan többször is megismé telt í gé rete birtoká-
ban, a magyar kormányok immár átmeneti jelent sé -
g nek tekintetté k a hazaj né met kisebbsé gi ké rdé st, s
nem törekedtek annak tartós rendezé sé re, Egy l94l,
februári rendelet lehet Vé  tette ugyan a teljesé rté k 
anyanyelvi oktatáSt, de té nyleges megvalósí tásához
nem biztosí totta a szüksé ges felté te]eket, A né pcso-
port,vezet sé g több iogos kí vánságára is ú gy reagál-
tak, hogy panaszt tettek a né met kormánynál: CSak Za-
varják ezzel a Né metországgal szövetsé ges Magyaror-
szág háború s er feszí té seit. Ezzel a taktikával ismé tel-
ten sikerült elé rni, hogy Basch Berlinb l kapjon fi-
gyelmezteté st: ne annyira a né pcsoport magyarorszá-
gi jogaival töl djön, mint inkább azzal, hogy a né p-
csoport miné l több termé nyé vel é s ,,emberanyaga"
miné l alaposabb kimerí té sé vel szolgálja a né metsé g
é let-halál harcát, Különben is - mondták - az áttele-
pí té s fogja vé glegesen megoldani a magyarországi
né pCsoport löV ié t.

f Iyen körülmé nyek közöll d magy.ir kormány ello
l gadta viszont a né met korr,]ány minden olyan kí -
vánságát, amely a magyarországi né metsé g, s különö-
sen annak óntudatos ré sze elkülönü]é sé t, é s Né met-
ország általi közvetlen igé nybevé telé t máris szolgál-
hatta, Legmeggy z bb pé ldái ennek a magyarországi
né metsé g köré b l törté n  Ss-toborzáSra Vonatkozó
Né meiországgal kötött egyezmé nyek. Ezek\942-43-
ban megfosztották magyar állampolgárságuktól az
ss-hez bevonulókat. s többé  nem té rhettek vissza.
Hasonló sorsot szání ak az els  adandó alkalommal
kitelepí tend  családtagia iknak is, Basch né pcsoport-
vezet  l943-ban már alig-alig tudta összeszedni a t ]e
elvárt ön ké ntes- kontingen st, ezé rt arra tett javaSlatot
a né met kormánynak, hogy a következ  é vi akció már
ké nyszersorozás legyen, s ehhez nyerlé k el a magyar
kormány hozzájárulását. Í gy iS töí té nt: l944-ben Való-
ban ké nyszersorozáské nt ment vé gbe az SS-hadkiegé -
SZí Ié S Magyarországró1, s eZ aZ itteni né metsé get
rendkí vüli mé rté kben sú itotta, Ez a harmadik SS-
egyezmé ny viszont már nem tarta]mazta az állampol-
gárságtól való megfosztást, é s azt az els  ké t akció so-
rán bevonultakra Vonatkozóan iS é rVé nyte]ení tette,

Az Ss-toborzás propagandájáva1 - a vonatkozó
egyezmé nyek által - megbí zott Vo]ksbundda] szem-
ben fellé pett a Hí í sé qmozgalom. Haté konyságát felté tle-
nül gyengí tette, hogy a magyarosodottak mozga]ma-
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ké nt, magyarosí tó tendenciák é rvé nyesültek benne, A
magyar beszé det é s dalt, a magyar nyelv  iskolázást
tekintetté k (nem elvileg, de gyakorlatilag) a h sé g kti-
té riumának, vagy legalábbis kí vánatos küls  kife|ez -
|é nek, Í gy a maguk né met identjtásához ragaszkodók
számára akkor sem lehetett vonzó, ha egyé bké nt ezek
maguk is hí vek akartak lenni - s többsé gükben hí vek
is maradtak - a magyar hazához.

A Volksbund törté neté ben fontos körülmé ny, hogy
az erdé lyi é s bácskai terület- visszacsatolások követ,
kezté ben e magyarországi né met né pcsoportszervezet
olyan er kkel gyarapodott, amelyek már korábbi, ro,
mániai, iugosz]áviai é veik alatt er sen nácifikálódtak,
s most Basch bels  el]enzé keké nt, egyre iobban ki-
domborí tandónak taltották a bé csi né met né pcso,
portegyezmé nyben a szervezetnek tulaidoní tott nem,
zetjSzocialista Ielleget, Azon ké t volksbundista ké pvi-
sei  mellé , akiket l939-ben a né met é s a magyar kor-
mány megállapodása alapián kormánypártiké nt vá,
lasztottak be a magyar országgy lé sbe, é s ott passzí -
van viselkedtek, utóbb olyanok kerültek be a vissza-
csatolt területek né metsé gé b l, akik az ülé seken Hit,
ler- idé zeteket vágtak Killay miniszteí elnök fejé hez, s
a nemzetiszocializmus fennkölt eszmé ire hivatkoztak,
l944 májusában valamennyi volksbundista ké pvisel 
beielentette kilé pé sé t a kormánypártból, s kinyilvání -
tották, hogy a fels ház volksbundista tagjaival együtt
megaIakí tották a Né met Nemzetiszocialista Törvé ny-
hozók Blokkiát. A né pcsoportvezeté s felel ssé ge
(amely felté tlenül megkülönböztetend  az egyszer 
Volksbundtagoké itól), ké tsé gkí Vül igen megnöVeke-
dett azáltal, hogy - bizonyos fenntartásai mellett is -
együttm ködött a nyilasokkal é s más nemzetiszocia-
listákkal a háború ból való kiválás megakadályozására,
s a küzdelem vé gs kig folytatására,

i törté nt a háború  után? A háború s é s né pelle-
nes b nösök feletti í té lkezé sekre lé trehozott

né pbí róságok,,b nös szervezet"-nek tekintetté k a
Volksbundot, é s a né pcsoport ifjtisági szervezeté t, a
Deutsche ]ugend-et, Az SS-hez bevonultak eseté ben
gyakorlatilag kevé ssé  tettek különbsé get a valóban
önké ntesek é s a ké nyszerrel Sorozottak köZött, A né p-
csoportvezet  felel ssé gé t nem lehet elvitatni; í té le-
té nek sú lyára vonatkozóan - ment  körülmé nyekre te-
kintettel - Volt ugyan Vita a bí róságban, de vé gül ha-
lálra í té lté k. Másodfokon is helyben hagyott halálos
í té lete alól kegyelemre teriesztetté k fel, ezt azonban a
köZtársasági elnök l94ó áprilisában elutasí totta, Ek-
kor már javában folyt a magyarországi né metek ianu-
árban megkezdett kitelepí té se,

A né met kisebbsé g vé dtelen volt a második világ-
háború  után kialakult azon törekvé sekkel szemben,
hogy a háború  alatt a náci Né metország befolyása alá
került, illetve a magyal politika áital annak Ieginkább
kiszo]gáltatott öntudatoS, identitását vállaló é s meg-

valló ré szé t l az ország megszabaduljon, Most már
megtorló jelleggel hajtották vé gre azt az áttelepí té st,
kitelepí té st, amelyet a törté ne]em szí npadáróJ immár
Iet nt Hitler é s Horthy, a ké t szövetsé ges, annakide-
ié n mé g a gy zelem hité ben tervezgetett, 1945-ben a
né pi demokrácia els  kormánya az 194l - é vi né pszám-
lálás adataihoz nyú lt vjssza. A várhatóan ismé t egyko-
ri trianoni határai közé  visszaszoruló Magyalolszág -
a mainak megfelel  - területé re számí tva, kerekí tve
300 ezerre becsülte azokat, akik a közel 470 ezer né -
met anyanyelv  közül né met nemzetisé g nek val]ot-
ták magukat, Ez utóbbiakat egyszer en fasisztának
min sí tetté k, é s ké t legyzé kben is eltávo]í tásuk elren-
delé sé t ké rté k a gy ztes hatalmak potsdami konferen-
ciájátóI_ Ez l945, augusztus elejé n a magyar kormány
el terjeszté seinek megfelel en határozott a magyar-
országi né metek ré szleges kitelepí té sót l. A szovjet
vezeté s , é s dönt en szovjet befolyást é rvé nyesí t 
Magyarországi Szövetsé ges Ellen rz  Bizottság azon-
ban - sú lyos fé lrevezeté ssel é s makacs er szako]ással
- l945, decemberé ben vé gü] olyan kite]epí té si rende-
let kiadására szoí í totta a magyar kormányt, amely
alap|án a magyal nemzetisé get vallottak is kiteiepí -
tend k. Í gy tehát - minimális kivé telekkel - egy egé sz
nemzetisé g ellen indult meg a rendelet vé grehajtása,

/i né Ikül, hogv itt ré szletezhetné nk az akció lefo|yjsá-
Anak el-elái<adásá na k, s vé gül abbamaradásának
körülmé nyeit, azt kell megállapí tanunk, hogy a magyar-
országi né metsé gnek az a számszerint körülbe]ül fele,
amely meg tudott maradni szül hazájában, az áté ltek
megfé lemlí t  hatására, é S a nemzetisé gi lé tviszonyaik
megváltozásával el álJt helyzet következté ben, - továb-
bá a hazai né metsé ggel szemben is aikalmazott e]iárás
indokoltsága, iogosultsága mé g é ltizedekig törté nt hir-
deté sé nek oly nyomasztó sú lya alatt, - inkább elvegyül-
ni, ióré szt nyelvé t is vesztve felolvadni igyekezett a ma,
gyarságban, mintsem vállalni, a tí zé venké nti né pszám-
lálásokkor megvallani nemzetisé gi hovatartozását.
Minthogy a magyar nemzetisé gpolitika tendenciájában
l949150 után is hosszú  ideig asszimilációs volt, s csak
nagyon ké s n é bredt rá a nemzetisé gek ié te meg rzé -
sé nek jelent sé gé re, amihez inté zmé nyi biztosí té kok,
mindenekel tt anyanyelvi iskolák kel]enek. De remé ]he-
t leg mé gis ideié ben törté nt l989/90,ben a kedvez 
változás, Az 1993,ban meghozott nemzetisé gi törvé ny -
ha nem is hibátlan -, nagyjelent sé g  azáltal, hogy e1,

ismeri a nemzeti kisebbsé g identitása meg rzé sé hez é s
önkormányzatának kié pí té sé hez való jogát, amelyhez az
államnak anyagi támogatási is kell adnia. Hogy ez ed-
dig mennyire nem í gy volt, kitetszik a magyarországi né -
metsé g sorsának alakulásából is, amelynek küzdelmej-
ben a veszé lyeztetett né met identitás - kisiklásoktól
sem mentes - vé delme igen lé nyeges vonáské nt hú zó-
dik vé gig a Volksbildungsvereint l a VoJksbundig, s
azon tú l,
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