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1.

Bevezetés

A doktori értekezés a volt jugoszláv térség német nemzetiségének etnikai-történeti földrajzi
sajátosságait mutatja be, kiemelten a betelepülésük eltérő földrajzi környezetére valamint az
etnikai együttélésből következő hatásokra kiterjedően. A disszertáció a társadalomföldrajz
tudományterületét fedi le, de interdiszciplináris nézőpontot alkalmazva, a kutatási téma
összetett voltát figyelembe véve más tudományterületek, elsősorban néprajztudományi,
történelemtudományi és politikatudományi szempontokat is alkalmazok az elemzés során. A
betelepült népi németség etnogenezise valójában a vizsgált térségen ment végbe, ezért
dolgozatomban a Balkán mint kultúrrégió elemeként szerepel, hisz kölcsönhatásba került más
etnikumokkal, az etnikai területek pedig eltérő nagyságú és tulajdonságú kontaktzónákat
hoztak létre. Az együttélés, a bizonyos mértékű érdekazonosság, a nyelv, a közös őstől való
származás

(esetleg

fiktív)

tudat

egybefonódása

járul

hozzá

az

etnikai

egység

kiformálódásához. Véleményem szerint ezek a kontaktzónák, ahol sok esetben nem is csak
kettő, hanem több etnikum is egyidejűleg jelen volt, a németség szempontjából is igen eltérő
etnikai folyamatokat eredményezett. A különböző államok – bizonyos történelmi
korszakoktól eltekintve – a németséget, vagy német kisebbséget allochton népcsoportként
tartották nyilván. Ez a tény a politikai döntések során, különösképp a nagyhatalmi játszmák
vetületeként jelentkezett legélesebben. A Balkán etnikai mozaikosságát és az etnikai-politikai
konfliktusokat nem lehet egyszerűen egy etnikum szempontrendszere alapján vizsgálni, hisz a
Balkán Hajdú Zoltán találó kifejezésével élve a „szerintek”, vagyis különböző külső és belső
érdekek, nézőpontok, korszakokat átölelő ideológiák mentén is igen nagy változatosságot
mutat. A német népcsoport esetében is ugyanígy megjelennek ezek a korszakok; hol az
uralkodó hatalom fejlettségét szimbolizáló és a gazdaságot, kultúrát stb. megteremtő etnikum,
hol a háborús veszteseket vagy az elnyomó hatalmat megtestesítő „ellenség” képében tűnt fel.
Az azonban mindenkor igaz volt, hogy valamilyen módon kölcsönhatásban állt más
etnikumokkal, és létszámánál fogva egyes területeken mai napig érezteti hatását egykori
befolyásuk. Véleményem szerint, amennyiben a Balkán határát nem a Szávánál húzzuk meg,
hanem északabbra, ameddig a délszláv népcsoportok etnikai szállásterülete történelmileg
kialakult, a németség a Balkán etnikai folyamatainak igen meghatározó eleme.
A délszláv és a német etnikai tér egy többszörösen összetett etnikai kontaktzóna, melyben
több mint tíz (szerb, horvát, szlovén, sokác, bunyevác, magyar, német, szlovák, cseh, román,
bolgár, török, ruszin, orosz, ukrán, cigány stb.) különböző etnikum képviseltette magát. Ahol
több népcsoport él együtt, ott minden esetben megvan a konfliktusok kialakulásának veszélye.
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A történelmet végignézve, valójában olyan eset nem ismert, ahol két vagy több etnikum
között a legkisebb egyet nem értés sem alakult volna ki. A konfliktusok kialakulása több,
különféle okokra vezethető vissza. Leggyakrabban nacionalista, gazdasági, politikai és vallási
okok vezettek a Balkán térségben valamilyen etnikai összetűzéshez. Különösen igaz ez az
elmúlt két évszázadban, mely a nacionalizmusok megjelenését hozta magával.
A jugoszláviai népi németség körüli feszültség a modern etnopolitikai konfliktusok (egyidős a
modern nemzetek kialakulásával) módszerének egyik tipikus esetével – Salat Levente
terminológiáját követve (SALAT 2001) – az erőszakos kitelepítés és deportálás (részbeni)
alkalmazásával oldódott meg. (Ezzel szemben a trianoni Magyaországon, ahol a németek II.
világháború utáni kitelepítésének az alapja a magyar-csehszlovák lakosságcsere-egyezményen
alapult, módszerét tekintve egy békés folyamatot takar, bár ismert, hogy a Szovjetunió
nyomásgyakorlásának eredménye volt) (SALAT 2001). Ahogy Bibó István megállapította, a
kitelepítések a történelmi példák alapján nem szokták teljes mértékben megoldani az etnikai
vagy etnokulturális konfliktusokat, hanem vagy új feszültségeket teremtenek, vagy a
fennállókat teszik kezelhetetlenné (BIBÓ 1990). A jugoszláviai németség esetében az előbbi
valósult meg, újabb etnikai problémák bontakoztak ki idővel, az etnikai struktúra
egyneműsödésével a szerb-horvát, szerb-magyar, szerb-albán, szerb-bosnyák, horvát-bosnyák
stb. ellentétek mélyültek el vagy keletkeztek, melyek az 1990-es években az egyik
legvéresebb polgárháborújában vezetődtek le részben. Így könnyen belátható, hogy a Balkán
etnikai konfliktusainak sorából nem lehet a németség kérdését kihagyni, mellőzni, hiszen
létszámarányát tekintve az egyik legnagyobb veszteséget elszenvedő etnikum a területen.
A jugoszláviai németséget tárgyaló munkák között a délszláv-német etnikai kontaktzóna
vizsgálatának létjogosultsága így a konfliktus részleteinek megismerése és megértése a
Balkán-kutatás része is egyben.
A kutatás földrajzi tere a Balkán északi része, a Paul Garde által Pre-Balkánnak nevezett
(GARDE 2007) terület, mely tulajdonképpen Szlovéniától Bosznia-Hercegovina északi, Száva
menti síkságán, Szlavónián át a továbbiakban kelet felé a Magyar Királyság déli vármegyéit
(Bács-Bodrog, Torontál, Temes), az ún. Délvidéket fedi le. Napjainkban a volt jugoszláv
utódállamok osztoznak rajta. A terület számos államalakulat fennhatósága alá és befolyásolási
zónájába esett az elmúlt évszázadokban, a múlt és jelen etnikai konfliktusaival az egyik
legproblematikusabb térség.
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A kutatás időkeretének meghatározása a történeti elemzések kiindulópontjának alapja, vagyis
a német népcsoportok egyes területekre áramlásának időpontja, mely azonban több kérdést is
felvet. Jelen kutatás esettanulmányi része a modern statisztika és történettudomány által
felállított sarokpontokhoz igazodik:

2.

Célkitűzések

A dolgozat fő célkitűzése a német-délszláv kontakt-illetve konfliktuszóna vizsgálata a
németek újkori, tömeges betelepítésük kezdetétől, beilleszkedésüktől a kitelepülésükig. Mivel
a németség nem balkáni eredetű népcsoport, ezért a Balkán etnikai folyamatainak
tárgyalásakor vagy kihagyják, vagy alulreprezentált jelentőséget tulajdonítanak nekik, míg
egyes, főleg német szerzők a népi németeket, mintegy kiemelve kezelik a többi népcsoport
közül, így másik célom e „hiányosság” vagy átmenet nélküliség mérséklése. Főleg a
kiűzetésük körülményei és azutáni sorsuk az egyik legnagyobb fehér folt a történelmükben,
így harmadik prioritásként az újbóli – immár németországi – beilleszkedésük körüli
kérdéseket vizsgálom úgy, mint a délszláv-német konfliktus egyik következményét. A
fentiekből kiindulva kutatásomban a következő célok elérésére törekszem. Azt vizsgálom,
hogy a németség megjelenése, jelenléte milyen etnikai-politikai folyamatokat eredményezett,
az etnikai-nemzetiségi csoportok milyen módon tagolták és formálták a helyi társadalmat.
Kutatási témám olyan történeti-földrajzi mikrovizsgálat, amely a helyi társadalom etnikainemzetiségi csoportjaira ható etnikai-politikai hatásokat taglalja. A helyi társadalom
meghatározó struktúraképző elemének tekintem az etnikai csoportokat. Azt kutatom, hogy a
nagynemzeti és a helyi, nemzetiségi politikák hogyan formálták az etnikai csoportok
együttélését. A pontos és teljességre törekvő bemutatás igénye természetesen nem azt jelenti,
hogy a rendkívül bonyolult folyamatok minden aspektusára kitérhetek. Különösképp
nehézségek adódtak az etnikai alapú megközelítésekben.
Dolgozatomban az alábbi kérdéseket vizsgálom és a következő hipotéziseket állítottam fel:
1. Milyen folyamatok hozták létre az etnikai kontaktzónát, hogyan változott a területe és
milyen folyamatok játszottak közre? A német-délszláv, illetve a területen élő egyéb
etnikumok (pl. magyarok) közötti etnikai kapcsolatok lehetséges vizsgálata. – Azt
feltételezem, hogy a németség megjelenése magával hozta az etnikai feszültségek egy újabb
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formáját

a

vizsgált

területen,

melyek

elvezettek

a

németek

II.

világháborús

megsemmisüléséhez.
2. Milyen nemzeti és nemzetiségi politikák játszottak szerepet a vizsgált időszakban? Azt
feltételezem, hogy a kialakult német szállásterületeken végbemenő, sokszor igen eltérő
etnikai-politikai folyamatok visszavezethetők a népi németség eltérő nemzetfelfogásáig és
nemzettudatuk kialakulásának körülményeiig.
3. A vizsgált területen élt nemzetiségi csoportok, mint közösségek miként reagáltak a politikai
tér (és egyben az etnikai kontaktzóna) változására és hogyan jelent ez meg az etnikumok
együttélésében? Azt feltételezem, hogy a vizsgált területet érintő határváltozások és
impériumváltások a többség-kisebbség reláció szempontjából jelentős mentális és tényleges
folyamatokat indukáltak az etnikai együttélésben.
4. Milyen etnikai földrajzi folyamatokat eredményezett a németek kitelepülése? Azt
feltételezem, hogy a németek kitelepülése jelentős etnikai átrendeződést eredményezett vagy
indított meg, különösen a soknemzetiségű területeken.
5. Milyen migrációs pálya jellemzi az egyes területekről származó németeket? Azt
feltételezem, hogy a Jugoszláviából kitelepült németek származási területük szerint eltérő
migrációs sajátosságokkal rendelkeznek.

3.

Kutatási módszerek és kutatástörténeti összefoglalás

A németség a körülöttük kialakult bonyolult folyamatok összetettsége, valamint főképp a
különböző politikai motivációk miatt nem kutatható kizárólag a földrajztudomány keretein
belül, hisz a ki-és betelepítések, a II. világháború utáni menekültkérdés stb. politikai, az egyes
területeken kisebbségi létezésük jogi, szociológiai, néprajztudományi kutatások megindítója is
volt. A kutatási témával kapcsolatos, Magyarországon fellelhető, igen szegényesnek
mondható szakirodalom miatt főleg németországi kutatóintézetekkel, archívumokkal vettem
fel a kapcsolatot, melyek bőséges szakirodalommal, illetve eredeti kordokumentumokkal
láttak el. Az alábbi táblázatban a meglátogatott intézményeket és az azokban fellelhető
fontosabb dokumentumokat foglalom össze (1. táblázat):
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1. táblázat: A kutatás során meglátogatott intézmények és az ott fellelhető
dokumentumok
Ország, település
Magyarország,
Pécs

Intézmény neve
Baranya Megyei Levéltár

Horvátország,
Eszék

Državni Arhiv u Osijeku

Ausztria, Graz

Zentrum für
Südosteuropastudien, Karl
Franzens Universität
Bundesarchiv
Lastenausgleichsarchiv

Németország,
Bayreuth

Németország,
Regensburg
Németország,
Nürnberg

Fontosabb felhasznált dokumentumok
A visszacsatolt Baranya-háromszög 1941-44
közötti szélsőséges német mozgalomáról készült
titkos jelentések iratanyaga
Az I. világháború utáni magyar-jugoszláv
határátlépési engedélyek Baranya vármegyei
iratanyaga
Kisebbségvédelemmel kapcsolatos kutatási
anyagok, Délkelet-Európa múltbeli és recens
geopolitikai folyamatai
Az NSZK-ban letelepedő németek kártérítéssel
kapcsolatos iratanyaga
A jugoszláviai németség általános települési
viszonyaival
foglalkozó
szakirodalom
(nyomtatott,
mikrofilmes
és
hangalapú
dokumentáció)
Délkelet-Európa etnikai viszonyainak történeti
változásai, Jugoszlávia-szakirodalom

Südost-Institut (ma Institut
für Ost- und
Südosteuropaforschung)
Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge

Németország,
Tübingen

A II. világháború utáni, a keleti német
területekről Németországba irányuló migrációval
kapcsolatos kutatások szakirodalma

Institut für
donauschwäbische
Geschichte und
Landeskunde

A Duna menti svábság történetét feldolgozó
történeti szakirodalom, Heimatbuch-ok

Forrás: saját szerkesztés
A primerforrás-elemzés során felhasznált dokumentumok egy részét a Baranya Megyei
Levéltárban leltem fel. Az iratanyag a szélsőséges német mozgalomról készült jelentésekről
épségben megmaradt, így a Magyarországhoz visszacsatolt Baranya-háromszögről rendkívüli
kordokumentummal szolgált. Az 1920-as évek közepétől kormányzati intézkedésre
jelentőszolgálatot állítottak fel, melynek segítségével a községekben, a járásokban, a
megyékben történt eseményeket a főispánokon keresztül szerezték, akik rendszeresen
összefoglaló jelentéseket készítettek, illetve gyakran a hozzájuk érkezett dokumentumokat a
Miniszterelnökségre és a Belügyminisztériumba felterjesztették. A forráshiány később nem
véletlenül alakult ki. A második világháború utáni évtizedekben a magyarországi nemzetiségikisebbségi kutatások témáját, módszerét, valamint eredményeit az éppen aktuális
nemzetiségpolitika célkitűzései a tisztán tudományos diszciplínák érvényesülését pedig a
marxista ideológia változó szigora befolyásolta. A német nemzetiség történetével foglalkozó
kutatásokat több évtizeden keresztül tovább nehezítette az a szemlélet, amely a két
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világháború között és a háború alatt játszott szerepük miatt kollektíve fasisztának, így
bűnösnek bélyegezte őket. A MDP Politikatörténeti Intézete 1952-ben a nemzetiségi ügyekre
vonatkozó iratokat kiemelte, egyetlen kivétel ismert, a Baranya Megyei Levéltár. Az iratok
megmenekülésének oka, egyben saját kutatásomat is nagyban nehezítette: a főispáni iratoknak
nincsenek meg az iktató- és mutatókönyvei. Ez azt jelenti, hogy a II. világháború során
utolsóként, 1941 tavaszán visszacsatolt Muravidék, Bácska és Baranya-háromszög közül
egyedül csak utóbbi iratanyaga lelhető fel.
A külföldön fellelt primerforrások közül legjelentősebbek a bayreuthi Bundesarchiv
Lastenausgleichsarchiv teherkiegyenlítési aktái (Lastenausgleichsakten) (1-4. ábra), melyek
az 1952-ben kihirdetett nyugat-németországi kárpótlási és teherkiegyenlítési törvény
(Entschädigungsgesetz zum Lastenausgleich röviden Lastenausgleichsgesetz) nyomán
keletkezett német és zsidó származású menekültek kárpótlási anyagai. A kutatás során
megvizsgáltam összesen 417 db, a Baranya-háromszög (289), a Bácska (50), a Bánság (54), a
Szerémség (3) és Bosznia-Hercegovina (21) egyes településeiről elmenekülő, magát német
nemzetiségűnek valló személy a Német Szövetségi Köztársaság valamely szövetségi
államában benyújtott, háborús veszteséget követő teherkiegyenlítési aktáját. Az akár több
évtizedig elhúzódó kárrendezési eljárás dokumentációja tartalmazta többek között az adott
személy és hozzátartozói tartózkodási helyét is az egyes időpontokban. Ennek
felhasználásával felállíthattam egy a valósághoz közelítő migrációs folyamatot. Mivel nem
minden településről és kizárólag a Német Szövetségi Köztársaságban letelepedő személyek
egy kisebb csoportjáról van információ, ezért az ismertetésre kerülő összefüggések nem
tekinthetők kizárólagosnak, nem vonatkoztathatók az egykor a területen élt németség teljes
egészére. A németek menekülésük során letelepedtek többek között Magyarországon,
Ausztriában, Csehszlovákiában, Lengyelországban és a Német Demokratikus Köztársaságban
is. A keleti blokk országaiban (az NDK kivételével) letelepedők a II. világháborút követő
megtorlások során identitásukat az adott körülményekhez igazították, nem vallották be valódi
nemzetiségi hovatartozásukat. Sokan a családnevet elfedő vegyes házasság mögé
rejtőzködtek. A sikeresen letelepülők mellett meg kell említenünk a menekülés közben vagy
később munkatáborban életüket vesztett németeket is.
A lakhelyeken kívül az egyes akták – amennyiben ismert volt – személyes adatokat is
tartalmaznak, melyekből számos társadalomföldrajzi adat nyerhető. A kártérítés benyújtáskor
kitöltendő

kérdőív

a

háztartásban

nevelt

gyermekek

számára,

családi

állapotra,

állampolgárságra, önbevalláson alapuló etnikai hovatartozásra, az elmenekülés időpontjára, az
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elvesztett ingó (bútorok, gépek, élelmiszer, háziállatok stb.) és ingatlan vagyonra
(földbirtokok mérete, épületek alapterülete, funkciója stb.) és az örökösi részekre is rákérdez.
1. ábra: A Szlovénia területéről elszármazó németek által benyújtott teherkiegyenlítési
akták száma (db)

Forrás: Bundesarchiv Lastenausglechsarchiv LINAS 2005 adatbázis alapján saját szerkesztés
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2. ábra: Ismert német teherkiegyenlítési akták száma a Baranya-háromszögből

Forrás: Bundesarchiv Lastenausglechsarchiv LINAS 2005 adatbázis alapján saját szerkesztés
3. ábra: Ismert német teherkiegyenlítési akták száma Bosznia-Hercegovina területéről

Forrás: Bundesarchiv Lastenausglechsarchiv LINAS 2005 adatbázis alapján saját szerkesztés
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4. ábra: Ismert német teherkiegyenlítési akták száma (db) a Vajdaság területéről

Forrás: Bundesarchiv Lastenausglechsarchiv LINAS 2005 adatbázis alapján saját szerkesztés

Szekunderforrás-elemzésemnek egyik legnagyobb segítséget az elmenekült, elűzött németek
által írt, faluközösségeket bemutató Heimatbuch-ok jelentik, melyek sok esetben tartalmaznak
az eredeti települési környezetből társadalmi esetleg demográfiai adatokat, illetve a II.
világháborús eseményeket is feldolgozzák. A elmenekültek németországi szervezetei –
közülük több neves kutatóműhellyé bővült – gazdag irat, hang- és képanyaggal rendelkeznek,
melyek közül több forrást is felhasználhattam. Ezek közül kiemelném az elmenekültekkel
készül interjúk írásos, elbeszélő változatát az ún. Erlebnisbericht-eket.
A jugoszláviai németség újkori történetét elsősorban a területről elszármazó, a németség
megpróbáltatásait átélő szerzők tollából ismerhetjük meg. Ezek főleg történeti-néprajzi
munkák, melyek átfogják a németség teljes történetét, a betelepülésüktől az elűzetésükig. A
délkelet-európai németség irodalma hatalmas, és valamennyi érintett nemzet kutatóit
foglalkoztatta, kiemelten a németeket. A legtöbben maguk is átélték a II. világháború
eseményeit: harcoltak, különböző egységeknél szolgáltak vagy később valamilyen
munkatáborba kerültek. A legismertebb kutatók, akik a maguk területén kiemelkedőt alkottak
és nem egy esetben iskolát is teremtettek: Friedrich Binder, Hans Diplich, Georg Wildmann,
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Josef Haltmayer, Franz Hamm, Christian Ludwig Hügel, Kaspar Hügel, Wilfred Kniesel,
Valentin Oberkersch, Hans Rasimus, Josef Volkmar Senz, Hans Sonnleitner, Anton Tafferner,
Sebastian Werni, de rajtuk kívül sokan mások is felsorolhatóak.
Magyarországon a legkorábbi munkák Tilkovszky Lóránd nevéhez köthetők, aki a németség
újkori történetét kutatta, elsősorban a két világháború közötti időszakot, valamint politikai
szervezetüket a Volksbundot. Ezután a németek társadalmi kutatása az egyik legfelkapottabb
téma lett a hazai kutatók, elsősorban a német vagy sváb származásúak körében. Szinte nem
volt olyan társadalomkutató, aki ne foglalkozott volna a hazai németséggel. Legismertebbek
közé tartoznak Gerhard Seewann történeti munkái a magyarországi németség betelepítéséről,
a nemzetiségi együttélésről, migrációról, a magyar-német kapcsolatokról stb. Tanítványai
közül Spannenberger Norbert és Annemarie Röder szintén neves németség kutatók lettek.
Más tudományterületről kiemelendő Binddorfer Györgyi szociológus, kisebbségkutató németmagyar kettős identitás kutatása, illetve Andrásfalvy Bertalan, Arnold Kriszina, Pukánszky
Béla, Czirbusz Géza, Zielbauer György stb. német-kutatása. A magyaroszági egykori német
politikai elit tagjai (Basch Ferenc, Bleyer Jakab) szintén megemlékeztek a németségről. A
hazai munkák többsége azonban java részt a jelenlegi országhatáron belüli német
szállásterülettel foglalkozik (kivéve a betelepítéssel kapcsolatos történeti munkákat és Szita
László levéltári kutatásainak összefoglaló gyűjteményét a Délkelet-Dunántúl németségéről,
mely a Baranya-háromszöggel kapcsolatban az egyik legismertebb dokumentumforrás). A
hazai irodalom a jugoszláviai németséggel igaziból csak mint egykori magyar területtel
foglalkozik (ld. A. Sajti Enikő a területi visszacsatolások időszakával, Gerhard Seewann és
mások a németség betelepülésével, Marjanucz László a Marosszöggel és a Bánsággal és a
németséggel, illetve zsidósággal, Kókai Sándor a Bánsággal, mint önálló földrajzi régióval,
Gulyás László a Vajdasággal és így érintőlegesen a németséggel is stb. A hazai geográfusok
elsősorban szintén az országterületen belüli németséget kutatják, de a kutatásaik alapja egyegy tájegység vagy település (Dél-Barnya, Tolna megye, Schwäbische Türkei, Völgység,
Budapest környéki németség stb.) Politikatörténeti munkákat magyar kutatók is készítettek,
de többségük általában egy nagyobb területtel (Délvidékkel, Bácskával, határrevízióval), a
hadi eseményekkel (délvidéki hadművelet) foglalkozott.
A jugoszláv nemzetek kutatói is foglalkoztak a népi németséggel. A szlovén kutatók küzül a
legismertebb Milko Kos geográfus-történész, aki Szlovénia középkori településrendszerét
kutatta elsősorban. A szlovén történészek közül Janko Orožen munkáiban találkozhatunk még
a szlovén-német kapcsolatok elemzésével. Szlovénia területével ugyanakkor nem csak
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szlovének, hanem németek vagy osztrákok kutatók is foglalkoztak. A népi németséget kutató
horvát történészek egyik legismerttebbike Vladimir Geiger, a Zágrábi Egyetem professzora,
aki a Horvátország területén élt németség történetét dolgozta fel. A szerb szerzők közül
napjainkban Zoran Janjetović a Belgrádi Egyetemről nemzetközileg is az egyik legismertebb
népi német kutató.
A németség beilleszkedését a német integrációkutatás (Eingliederungsforschung) vizsgálta, de
a Németországba érkező tömegek egészéből indult ki melyben a jugoszláviai németek
számbelileg elenyésző kisebbséget alkottak. A legtöbb munkában a származási terület
megjelölésénél Jugoszlávia nem is szerepel, hisz a volt Szovjetunió területéről érkezők
számához képes a jugoszláviai német szállásterület kisebb volt. A menekültek egymástól
elkülöníthető csoportjainak önálló vizsgálatára máig nem került sor. Ez nem csak annak az
oka, hogy a németországi kutatók a kérdéshez teljesen más szempont szerint közelítenek,
hanem annak is, hogy egy adott közösség integrációjának teljes megértéséhez nem elegendő
kizárólag a Németországban történt eseményekre hagyatkozni, szükséges az előzmények
ismerete is.
A konkrét eredmények összegzése előtt fontos kiemelnem, hogy jelen kutatás és annak
eredményei a magyar földrajztudományban és a Balkán etnikai konfliktusait tárgyaló
irodalom sorában hiánypótló jellegű, a témakör csak a legújabbkori délszláv és német
történeti munkákban jelenik meg, de más aspektusban és más módszertannal.

4.

Az eredmények összegzése

A menti svábság történetét Anton Tafferner történész öt korszakra osztotta, melyek az egyes
impériumváltásokhoz kapcsolódnak. Ezen időszakok mentén vettem végig a különböző
motivációkat és a délszláv-német együttélés okozta etnikai problémákat.
1. 1683-1806 a „régi német birodalom” időszaka,
2. 1807-1867 betagozódás a Habsburg Birodalomba,
3. 1868-1918 az Oszták-Magyar Monarchia kora,
4. 1918-1945 a trianoni békediktátum nyomán három állam között megosztott térség
illetve az önálló etnikai gondolkodás kialakulásához vezető út időszaka,
5. 1945-től napjainkig: a részbeni népirtás, az elűzések és a világ minden területére
történő szétszóródás kora.
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1920 után a területi elcsatolásoktól (5. ábra) a vizsgált területen a délszláv lakosság határozott
elterjedése, a németek, a magyarok, illetve a kisebb arányú népcsoportok térvesztése
következett be. A németség lett ugyanakkor a legnagyobb etnikai kisebbség a 20. század első
felében Jugoszlávia területén (2. és 3. táblázat).
Egyes területek Magyarországhoz történt visszacsatolásával (1941) a szerb népesség csaknem
egésze – optálásuk eredményeként – eltűnt. 1944-ben a német lakosság jelentős része
kitelepülésre vagy munkatáborba kényszerült, arányuk napjainkban csak kevés helyen éri el
az 1-2 %-ot, a világháborút lezáró békeszerződés pedig újból elszakította Magyarországtól a
háborús évek során megszerzett területeket. Ezután, immár újból Jugoszlávia részeként a
magyarok aránya is fokozatosan csökkeni kezdett.
5. ábra: A magyar-horvát-szerb hármashatár változásai (1918-1992)

Forrás: saját szerkesztés
2. táblázat: A SzHSz Királyság lakosságának anyanyelv szerinti megoszlása (1921)
Anyanyelv
Szerb-horvát
Szlovén
Cseh
Lengyel
Orosz
Ukrán
Német
Magyar
Román és vlah
Olasz

Létszám (1000 fő)
8911,5
1120,0
115,5
14,8
20,6
25,6
505,8
467,7
137,9
12,6
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A teljes lakosság %-ában
74,4
8,5
1,0
0,1
0,2
0,2
4,2
3,9
1,0
0,1

Albán
Török
Egyéb
Összesen

437,7
150,3
69,9
11989,9

3,7
1,3
0,4
99

Forrás: Pándi 1999: Köztes-Európa 1756-1997.
3. táblázat: A németség számának változása Jugoszláviában az 1921-es, az 1931-es
népszámlálás, valamint 1944. októberi becslések alapján (az etnikai hovatartozás alapján)
Terület neve

Bánság
Bácska
Baranya
Szerémség
Szlavónia/
Horvátország
Bosznia
Szerbia
Egyéb
„Dunai
svábok”
összesen
Szlovéniai németek
összesen
Németek összesen

1931

1944. október (becslés)
Élő németek 1944 októberében
Elesett katonák és civilek
1941-1944. október között
Fő
Különbség
Fő
Az 1931-i teljes
1931-hez
németség %-a
képest (%)

121.000
173.800
16.100
68.600
63.400

127.300
179.000
14.830
75.400
71.730

+5,2
+3,0
-7,9
+9,9
+13,1

3.400
4.000
270
1.700
2.070

2,8
2,3
1,7
2,5
3,3

16.500
5.500
1.100
466.000

20.600
6.065
1.075
496.000

+24,8
+10,3
-2,3
+6,4

400
135
25
12.000

2,4
2,5
2,3
2,6

29.000

32.000

+10,4

1.000

3,4

495.000

528.000

+6,7

13.000

2,6

Forrás: Weißbuch der Deutschen aus Jugoslawien, Donauschwäbische Kulturstiftung,
München, 1995, p. 897.
1. Az együttélés egyik legkorábbi fejezetének következménye, nevezetesen a
betelepítések nyomán kialakult, területenként eltérő törésvonal a nemzetiségek között.
Az etnikai együttélést az összes érintett etnikum valamilyen értékrendszer mentén élte
meg, az öndefiniálás (vallás, nyelv, nemzettudat fejlődése, gazdasági tradíciók stb.)
mentén pedig kialakultak a súrlódási felületek, melyek a legtöbb esetben valamilyen
külső, (geo)politikai folyamat terelt (pánszlávizmus, pángermanizmus stb.). A
németek tulajdonképpeni eltűnése a területről nem volt célja sem az SzHSz
Királyságnak, sem a puccs utáni Jugoszláviának. Az őket ért hátrányos (szerb
központi) politika a többi etnikumot is negatívan érintette (magyarokat, de sokhelyütt
a horvátokat és szlovénokat is), kitelepítésük mégsem történt meg. A németek sorsa a
német megszállás vs. felszabadító partizánmozgalom küzdelmi szintjén dőlt el és
fogalmazódott meg politikai célként.
2. A népi németek nemzettudata valójában évtizedes megkésettséget mutat a
környezetében élő többi etnikuméhoz képest. Ennek oka, hogy letelepítésük zömmel
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még a modern nemzetté válás korszaka előtt történt, melyben a legfontosabb
identitáshordozó elem a vallás volt. A területen a nyelv azért nem volt elsődleges
tényező, mert a mindennapi érintkezés nyelve akár településenként is változott a
soknemzetiségű falvakban. A népi németség kultúrahordozó szerepe a múltból
gyökerezett, vagyis készen hozott tudás volt (ez volt betelepítésük oka), és nem az
etnikai együttélés egyenes következménye. Szellemi elitjük ugyanakkor korlátozottan
volt képes hatását kifejteni, kezdetben csak egyes központokban (pl. Ljubljana,
Budapest, Temesvár, Újvidék) tudott érdemileg megmutatkozni. Látható, hogy sok
esetben a németek túlzott lojalitása például a magyarokhoz vagy nemzetiszocialista
szervezetekhez magát a németséget is törésekkel szabdalta. A félmilliós jugoszlváviai
németség így különböző értékek között őrlődött, ezért a valódi nemzetté válásuk nem
is történt meg.
3. A határváltozások, vagyis az uralkodó hatalomhoz való viszonyulás a népi németség
és a délszláv, illetve a többi etnikum együttélése szempontjából kiemelkedő
jelentőséggel bírt. A volt Jugoszlávia – soknemzetiségű állam lévén – területén
valójában belső etnikai határokat nem lehetett egyértelműen meghúzni, így az
impériumváltozások okozta területi elcsatolások a többség-kisebbség relációban
mutatkoztak meg. A németség szempontjából vizsgálva, a Habsburg betelepítések
során az uralkodó „nemzetnek” érezhették magukat (bár tudjuk, hogy nem léteztek
ekkor modern nemzetek), az I. világháború végén, a területi elcsatolások
következtében a német-délszláv kisebbség-többség reláció megfordult, az egyes
területeken bekövetkező német megszállás során elvileg szintén az uralkodó nemzet
részei lettek, de az idő rövidsége és a háborús körülmények miatt csak a nemzetiségi
harcok kiéleződése következett be. A magyar megszállás pedig egyfajta nosztalgia
volt a magyarérzelmű németeknek.
4. A legtöbb helyen a németség teljes eltűnése következett be, vagyis egy etnikai
vákuumterület alakult ki, ráadásul egy, a jugoszláviai átlagviszonyokhoz képest
fejlettebb gazdaságú területen (Szlovénia, Száva menti alföld, Vajdaság). A
Jugoszlávia déli vagy kevésbé fejlett területeiről északra irányuló természetes
migráció – mely mögött gazdasági érdek, demográfiai okok-népességszám-növekedés
állt leginkább – találkozott a politikai érdekkel, vagyis a terület elszlávosításával,
melynek különböző eszközeit (agrárreform, majorizációs tervek) a domináns szerb elit
támogatta. Az etnikai átrendeződés megindításában tehát semmiképp nem játszott a
németség eltűnése olyan nagy szerepet, sokkal inkább a jelenléte, mely elszlávosítási
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terveket szült. Mindazonáltal a második Jugoszlávia által véghezvitt földreform során
a földalapba bevont földterületek legnagyobb hányada a németek által hátrahagyott
vagy kisajátított területek voltak, melyeket zömmel szerb és montenegrói telepesek
között osztottak szét.
5. A vizsgált teherkiegyenlítési akták alapján kijelenthető, hogy a származási terület a
kitelepülés időpontját és szervezettségét határozta meg (6-12. ábra). A legtöbb
menekült az amerikai és brit megszállási zónába került, a szovjet megszállási zónával
jelen dolgozat nem foglalkozik. A legnagyobb különbségek a kitelepülések
időpontjából következnek. A későbbi 1944 ősze és azutáni menekülőket sokszor a
nyugat felé nyomuló szovjet csapatok utalták vissza Jugoszláviába, így ők nagy
eséllyel munkatáborba kerültek, akik között a legmagasabb volt az időszakban a
halálozási arány. Feltűnő, hogy az aktákban vizsgált személyek közül a bánságiak
maradtak legnagyobb arányban otthonaikban még az 1950-es években is. Ennek oka
az, hogy egyrészt az volt a legnépesebb népi német szállásterület, valamint oda értek
legkorábban az orosz csapatok, így kitelepíétsük/elmenekülésük a legkevésbé volt
megszervezve. Az 1950-1980-as években tapasztalható migrációs sajátosságok sokkal
inkább az egyes egyének lehetőségeiből (kor, képzettség, egészségi és szociális
állapot) következett. A népi németség a Nyugat-Németországba, illetve más, fejlett
térségbe történt áttelepülése (melyet a német szakirodalom Drang nach Westen-ként is
emleget) iránya mellett a fejlettségi fokot figyelembe véve is ellentétes volt a németek
egykori kelet felé irányuló expanziójával. A jugoszláviai népi németek egy sokkal
modernebb környezetben találták magukat, melyhez az idősebb generáció már nem is
tudott alkalmazkodni.
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6. ábra: A Baranya-háromszögből Németországba települtek száma körzetenként (1950)

Forrás: Teherkiegyenlítési akták alapján saját szerkesztés
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7.

ábra: A kitelepült bosznia-hercegovinai németek lakhelyei az 1950-es években

Forrás: Teherkiegyenlítési akták alapján saját szerkesztés
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8.

ábra: A kitelepült dél-bácskai németek lakhelyei az 1950-es években

Forrás: Teherkiegyenlítési akták alapján saját szerkesztés
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9.

ábra: A kitelepült észak-bácskai németek lakhelyei az 1950-es években

Forrás: Teherkiegyenlítési akták alapján saját szerkesztés
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10.

ábra: A kitelepült nyugat-bácskai németek lakhelyei az 1950-es években

Forrás: Teherkiegyenlítési akták alapján saját szerkesztés
11.

ábra: A kitelepült szerémségi németek lakhelyei az 1950-es években

Forrás: Teherkiegyenlítési akták alapján saját szerkesztés
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12.

ábra: A jugoszláv bánsági németek lakhelyei az 1950-es években

Forrás: Teherkiegyenlítési akták alapján saját szerkesztés
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5. A kutatás jövőbeli irányai
Az eddigi megállapítások számos esetben újabb, a témával kapcsolatos további lehetséges
kutatás kiindulópontjai lehetnek. Ahogy az egész témakörrel, úgy jelen dolgozatot
felhasználva is számos tudományterület fogalmazhat meg újabb kérdéseket, téziseket. Az
alábbiakban a kutatás geográfiai vonatkozású további irányait nézem meg.
A teherkiegyenlítési aktákban fellelhető adatok lehetővé teszik egy részletes, a németséget ért
veszteségek (főleg udvarok, földbirtokok, üzemek), valamint a kárpótlási folyamat területi
különbségeit kimutató vizsgálat lefolytatását. Ezt el lehet végezni egy adott történeti területre
(pl. Baranya-háromszög vagy Vajdaság) leszűkítve, illetve a területeket összehasonlítva is,
figyelembe véve a németeket ért atrocitások időbeli eltolódását és annak viszonyait, valamint
az egyes szállásterületeken jelentkező eltérő természet-, etnikai-, politikai-, gazdaság- stb.
földrajzi különbségeket. Mindennek alapja, hogy minél több településről és településen belül
is minél több kárelszenvedő teherkiegyenlítési aktájából a releváns adatok a kutató birtokában
legyenek.
Másik lehetséges irány egy szociálgeográfiai vizsgálat lefolytatása adott, szűkebb területre
vonatkozóan, mely az eredeti német szállásterületen kialakult struktúrák helyi szintű
tüktöződését mutathatná ki. Ehhez sokkal több helyismeret és főleg helyi, levéltári, plébániai
kutatás szükséges, mely a többi etnikumról szolgáltatna adatokkal.
Szociálgeográfiai kutatást lehet egy új közösségbe került, Jugoszláviából kitelepült népi
német közösség esetében is elvégezni. A megváltozott státuszukról, integrálódásukról,
munkaerőpiaci helyzetükről és lakhatási körülményeikről, településszerkezetre és a befogadó
társadalomra gyakorolt hatásukról elsősorban a kitelepülők helyi civil szervezeteik
segítségével lehetne vizsgálódást végezni, akár a tengerentúlra települt németség körében is.
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