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2. A szovetseges nagyhatalmak itt es ek-
kor hataroztak ugy, bogy: "a Demel nep
bGnh6dik szornyG bGneiert, amelyeket
azoknak a vezetcse alatt kovetett el, akik-
nek a sikerek idejcn nYlltan helyeselt cs
vakon engedelmeskedett."* Ez azonban
oem jelentette azt, bogy a szovetseges
nagyhatalmak egyertelmGen elfogadtak a
kollektlv felel6sseg cIvet. Bar megegyez-
tek abban, hogy "...a Lengyelorszagban,
Csehszlovakiaban es Magyarorszagon ma-

radt nemet lakossagnak vagy egy resze-
nek Nemetorszagba torteno attelepitesere
vonatkoz6an intezkedeseket kell foganato-
sitani". .,azonban a fogalom pontos tiszta-
zasanak clmulasztasa m,'ga ulan vonta az
ism crt szcgycntcljcs m6dszcrck alkalma-
zasat a kitclepitcsck soran.

Nfmetorsugba kltelepftett magyarorsugi nfme.
tek sziik.~fr.lakasa
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vasolt. Az SZDP 6va intett a kollektiv fe-
leloss6grevon~s elfogad~s~t6l 6s alkalma-
zas~t6l. V6giil a m~jusi prtkozi 6rtekezlet
~lI~st foglalt a volt SS-ek 6s a volksbun-
dist~k foldjeinek elkobzasa, majd kitelepf-
t6se mellett. Ezt kovette az Ideiglenes
Nemzeti Kormany juliusi 3820/1945. M.
E. sz. rendelete a hazai n6metek multbeli

politikai magatartas~nak fellilvizsg~lat~-
fa. Ennek 6rtelm6ben azokban a j~rasok-
ban, ahol nagy szamu n6met lakoss~g 6lt,
h~romtagu fellilvizsg~16 bizottsagot kel-
left l6trehozni. A bizottsag elnok6t a bel-
ligyminiszter nevezte ki, masik tagjat a ja-
rasi nemzeti bizottsag delegalta, a harm a-
dikat pedig a helybeli, ahogy akkor mond-
tak, a "demokratikus erzelmu" nemetek
korebol valasztottak ki. A feliilvizsgalat
minden 16. 6vet betoltott es magat nemet
nemzetisegunek vallott szem6lyre kiter-
jedt, nemre es foglalkozasra va16 tekintet
nelkiil. A vizsgaIat szempontjai: a vizs-
gaIt szemely hitlerista szervezetben veze-
to szerepet toltott be vagy onkent lepett
be az SS-be; Az erintett szem6ly hitlerista
szervezet tagja volt vagy felvette ism6t ne-
met hangzasu nevet; bar bizonyfthat6an
nem volt tagja hitlerista szervezetnek, de
azok celkituzcseit tamogatta; az erintett
szemely hitlerista szervezet vezet6je, tag-
ja es tamogat6ja nem volt. Az e.,;emenye-
ket felgyorsitotta a potsdami ertekezlet
mar ismertctctt hatarozata. Maga a SZEB
okt6bcrben megsiirgette a magyar kor-
manyt, a kitelepitend6k letszamanak meg-
alIapftasara. A valaszjegyzek december
elejen koriilbellil 300 ezer n6met kitelepfe-

set v~lte megval6sfthat6nak. Hataroztak
arr61 is, bogy a kitelepftettek 100 kg-os
csomagot vihetnek magukkal, hatraha-
gyott javaikat pedig a magyar kormany
veszi at ellenszolgaltatas n~lkiil. V~giil
1945. december 29-~n megjelent a kor-
many rendelete, amely kimondta: ..Nemet-
orszagba attelepiilni k6teles az a magyar
aJlampolgar, aki a legutols6 n~pszamlala-
si 6sszefras alkalmaval n~met nemzetis~-
giJnek vagy anyanyelvunek vallotta ma-
gat, vagy ciki magyarosftott nev~t n~met
hangzasura valtoztatta vissza, tovabba az,
aki a Volksbundnak, vagy valamely fegy-
veres n~met alakulatnak (55) tagja volt."
Az ~rintettek ezutan lak6helyiiket csak ki-
v~teles esetekben ~s csak rend6rhat6sagi
enged~llyel hagyhattak el. A kitelepft~s
eI6k~szft~se ~s lebonyolftasa a Nepgondo-
z6 Hivatal feladata volt. Az els6 attelepf-
tell csoport 1946. januarban Buda6rsr6l
indult el N~metorszag amerikai megszalla-
si 6vezet~be. 5 bogy milyen k6riilmenyek
k6z6tt, milyen gondolatokkal "utaztak"
ezek az emberek az ismeretlenbe. f6ldet,
hazat, haul, egy elet munkajanak eredme-
nye:t maguk m6g6tt hagyva? Err6l besze:l-
jenek maguk az ~rintettek, akik k6ziil so-
kan sz~tsz6r6dtak a vilagban (Nemetor-
szagban, Franciaorszagban, az Egyesiilt
Allamokban), de vannak, akik -bar su-
Iyos sebeket ejtett rajtuk ez az esztelen po-
litikai ft~let -, amint lehetett, visszater-
tek a sziil6f6ldre. K6vetkez6 szamunkban
6ket sz6laltatjuk meg lapunk hasabjain.

A kozep- es de1ke1et-eur6pai orszagok-
ban e16 nemet nemzetisegti 1akossag vagy
egy r~zenek atte1epft6se mar korabban is
fe1meriilt. 1942-ben Nemetorszagban ter-
vet do1goztak ki a megszallt lengyel ~
szovjet terii1etek e1nemetesftesere, ennek
erte1meben Hitler mintegy 1,5 milli6 "ne-
pi nemetet" kfvant atte1epfteni Magyaror-
szagr61, Jugoszlaviab61 ~ Romamab61. A
haboru veg6n, a megszallt teriiletek kiiirf-
tesekor a "nepi nemeteket" megpr6balta
evakualni N6metorszagba. Ennek soran
mintegy nyo1cmilli6 nemet nemzetisegti
menekii1t e1, il1etve vallalta a kite1epftest,
s -a potsdami dont~ alapjan -egyes
orszagok kormanyai is igyekeztek nemet
lakosaikt61 megszabadulni.

A nemet 1akossag kitelepftesenek iigyet
Magyarorszagon a potsdami ertekezlet ha-
tarozata a SzOvetseges Ellenorz6 Bizott-
sagra (SZEB) bfzta. Maga a kite1epftes
mar e1Obb, 1945 februarjaban elkezdo-
dott, amikor is a szovjet katonai hat6sa-
gok a Tiszantu1on e1o n6metek egy reszet
deporta1tak (tobbsegiiket, fo1eg a noket
par h6nap mu1va hazaengedtek), majd is-
met a marciusi fo1drende1et kapcsan me-
riilt fel sokkal nagyobb su11yal. Ez a ren-
delet a foldteriiletek es tartozekaik e1kob-
zasar61 intezkedett, s mivel a Nemetor-
szagba tortcna attelepitesrol ekkor meg
nem lehetett sz6, a vegrehajtas soran az
erintett lakossagot intemal6 taborokba vit-
tek. Ezek egyike volt a bonyhadi, ahova
20 ezer embert hurcoltak e1. Ez foleg a ne-
met nemzetisegti mezogazdasagi lakossa-
got erintette.

A Budapesti Nemzeti Bizottsag aprilisi
iilcsen elcnk vita alakult ki a temaval kap-
csolatban. Volt aki azt hangoztatta: e1 kel1
valasztani egymast6l a politikai felelosse-
get es a nemzeti hovatartozast, s voltak,
akik ezt elutasitottak. Mondvan: a neme-
teknek is osztoznia ke11 Hitler sorsaban.
Ebbe a vitaba termeszetesen a partok is
bckapcsol6dtak. A Nemzeti Parasztpart el-
sokcnt adta ki a jelsz6t: "Ki az orszagb6l
a svab hazaaruJ6kkal!"S a Szabad Sz6 ap-
rilis 10-i szama mar ezt kivanta alatamasz-
tani, amikor ezt irta: ...A svabsag egy ba-
tyuval jolt ide, egy batyuval is menjen. A
svabok onmagukat szakitottak ki az or-
szag testcb61, minden tettiikkel azt bizo-
nyilottak, hogy egyiittereznek a hitleri Nc-
mctorszaggal. ...A svabokat ki fogjuk te-
lepitcni! Tavozzanak! Az nem lehet, hogy
a Icgjobb foldeket Volksbund-tagok fog-
laljak el." Az NNP a1lasfog1alasahoz a
kommunista part is es az FKGP is csatla-
kozott. Ez ut6bbi"part nemi korlatozast ja- SZILAGYI ETA
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