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A kelet-európai németek
Napjainkban Kelet-Európa területén Lengyelországban, Csehszlovákiában, Magyarországon, Jugoszláviában, Romániában és a Szovjetunióban élnek német nemzetiségek, akik a kora középkortól a XIX. századig terjedő időszakban települtek be.
A betelepülés három fő periódusban történt: a zárt német településterület kelet felé
való terjedése a kora középkorban; kora és késő középkori kolonizáció (a zárt német településterületen kívül), közép- és kelet-európai telepítések a törököknek a
Kárpát-medencéből való kiűzése után.
A németség kelet felé terjeszkedésének első szakasza egyrészt a meghódított
népesség (például: avarok, nyugati szláv törzsek) germanizálásával, másrészt pedig
a népvándorlás h u l l á m a i n a k elültével kialakuló közép-európai magyar és szláv .államok elleni expanziós törekvésekkel járt együtt. Ez legélesebben a német lovagrend
történetében mutatkozott meg. A kelet felé áramló németség egy másik része
viszont beilleszkedett az ottani társadalmakba. A feudális lengyel, cseh és magyar
királyság például jelentős számú német „hospes" elemet fogadott magába. A katonai,
politikai akciók mellett, amelyek az itt élő népek és államok gyakori konfliktusait
eredményezték, tehát figyelembe kell vennünk az említett három feudális államba
„hospesekként" letelepedett németeknek a gazdasági és kulturális szférában játszott
szerepét.
Az úgynevezett kolonizációs periódusban, a betelepedés második időszakában ez
a szerep megnövekedett. Ez alatt települtek be Magyarországra az erdélyi és szepességi szászok, a horvát területekre Ljubljana—Laibach körzetébe a krajnai németek
(gottscheer), akik idővel asszimilálódtak. II. Géza (1141—1162) a „korona védelmére"
német telepeseket hívott az országba. Így kerültek a Felvidékre az úgynevezett
szepességi szászok, többségükben Rajna menti és moselfrank parasztok, felnémet
bányászok, akik a XVI. századtól részlegesen asszimilálódtak, és az Erdélybe a
Királyföldre (Nagyszeben, Beszterce, Naszód) letelepített szászok. II. András 1211-ben
a kunok ellen a Barcaságba telepítette a német lovagrendet, s bár sikertelen önállósodási kísérletük miatt a király 1225-ben kiűzte őket Moldvába, az általuk alapított helységek Brassó központtal fennmaradtak.
A II. Géza által Erdélyben letelepített, szintén a Közép-Rajna és Mosel vidékéről származó szászok 1224-ben korábbi kiváltságaik megerősítését kérték, amelyhez
II. András az úgynevezett Andreanum — a szászok magna chartájának — kibocsátásával hozzájárult, széles körű jogokat biztosítva számukra. E feudális, középkori
eredetű privilégiumok tették lehetővé az erdélyi szászság rendi tudatának korai
kialakulását. E kiváltságos helyzet, a feudális és egyházi különállás magyarázza
ugyanis, hogy a szászok nem asszimilálódtak a magyar és román etnikumhoz a
középkori magyarországi németség többi részével szemben. így a XIX. századra
már erős polgárság, fejlett társadalmi-gazdasági élet jellemezte a zárt szász közös58

séget, mely a kiegyezés utáni magyarosítási törekvésekkel szemben is szívós ellenállást tanúsított.
A töröknek a Kárpát-medencéből való kiűzése után zajlik le a Magyarország
területét érintő harmadik telepítési hullám. Az első német települések a Dunántúlon
és a „Schwäbische Türkei"-ben jöttek létre, miután a karlócai béke (1699) következtében Magyarország Habsburg fennhatóság alá került. Gróf Eszterházy és a
veszprémi püspök német földműveseket hívott a török pusztítás során elnéptelenedett területekre, így Veszprém megyébe, a Bakonyba, a Dunántúli Középhegységbe,
a Budai hegyekbe (Budaörs), Csepel-szigetre (Ráckeve). Ezek a telepesek Bajorországból és az osztrák nyelvterületről jöttek. A Duna. és Dráva közti dombvidék
(Baranya, Tolna, Somogy, Bács megye) a török időkben teljesen elnéptelenedett.
Gróf Mercy, akit e terület és a Bánság kormányzójává nevezték ki, frank nyelvjárású földműveseket telepített be a „Schwäbische Türkei"-be távolabbi német területekről: Fekete-erdőből, Württembergből, Pfalzból, Hessenből. Ezeket a telepeseket
a magyarok „sváboknak", a szerbek „svabanak", majd a németországi sváboktól
való megkülönböztetésül „Donauschwaben" (Duna menti svábok) nevezték őket. Zárt
településeik 1918-ig fennmaradtak: Baranya megyében a lakosság 38%-át, Tolna
megyében 28%-át alkották.
Hasonló módon hozott létre Gróf Mercy német településeket a Temesi Bánságban is, amely az 1718-as pozsareváci béke után osztrák fennhatóság alá került.
Ebben az időszakban 60 000 német telepes, többségükben paraszt, érkezett a Rajnavidékről, Pfalzból, Hessenből, Luxemburgból, Trierből, Elzász-Lotaringiából, vagyis
nem „svábok", hanem Rajna és Majna menti frankok. A bánsági „svábok" 1842-ben
a bogárosi petícióban a szászokéhoz hasonló autonómiát, tehát „sváb" gróf alatti
önkormányzatot követeltek — eredménytelenül.
Gróf Károlyi Sándor 1712-ben Dél-Württembergből saját költségén svábokat
telepített Szatmár megyébe, akik harminc települést alkottak, majd 1815-ben újabb
német telepesek jöttek erre a vidékre.
Bukovinába, melyet Ausztria 1775-ben kebelezett be, 1782-ben érkeztek német
telepesek a Bánságból, 1787-ben evangélikus vallású parasztok, majd később szepességi bányászok vándoroltak ide. Az osztrák adminisztráció kivonulása után a bukovinai németség részben beolvadt.
II. Katalin orosz cárnő 1763-ban kiadott kiáltványában Rajna menti és hesseni
németeket hívott az országba, és a Volga mentén, valamint a Fekete-tenger északi
partvidékén elnéptelenedett területekre telepítette őket. Besszarábiába 1814 és 1842
között I. Sándor cár hívott német parasztokat, s huszonnégy német települést ruházott
fel kiváltságokkal. Közülük azonban elég sokan 1842-ben földhiány miatt Dobrudzsába költöztek. 1817-ben a Kaukázusban is létrejött néhány német település. Az
oroszországi német telepítés egészen 1870-ig tartott. A XIX. század elejére 300 német
település alakult ki (70 000 telepessel), és a század végére, 1897-re számuk 3000-re
növekedett, egymillió oroszországi némettel. Az Oroszországba betelepített németek
az említett területeken kívül Krím, a Don-vidék, Észak-Kaukázus, Szibéria és
Közép-Ázsia egyes részein éltek.
Az oroszországi németek helyzete a Nagy Októberi Szocialista
Forradalom
győzelme után alapvetően megváltozott. 1924-ben a Szovjetunióban megalakult a
Volganémetek Autonóm Szocialista Tanácsköztársága, saját közigazgatással, német
hivatalos nyelvvel, német nyelvű sajtóval és iskolákkal.
Az Osztrák—Magyar Monarchia összeomlása után a délkelet-európai újonnan
alakult államok kötelékébe került németek számára ugyan polgári nemzetiségi jogokat helyeztek kilátásba, de ezek többségükben papíron maradtak.
így Magyarországon 1924-ben megalakult az „Ungarländischer Deutscher Volksbildungsverein" (Magyarországi Német Népművelési Egyesület), a szepességi dr.
Grátz Gustav vezetésével. Jugoszláviában a Duna menti svábok, alsóstájerok és
Gottscheer-németek 1920-ban alakították meg a „Schwäbischer Deutscher Kulturbund"-ot, a Sváb-német Kultúrszövetséget, Romániában az erdélyi szászok, bukovi59

nai, besszarábiai németek, bánsági és szatmári svábok, a „Verband der Deutschen
Rumäniens"-t (A Romániai Németek Szövetsége) alakították meg.
Mivel' a nemzetiségi elnyomásukat ezeknek a polgári államoknak a politikai,
társadalmi rendszerei nem szüntették meg, tényleges nemzetiségi sérelmeiket a
hatalomra került hitleri fasizmus egyre inkább a maga agresszív terveinek szolgálatában tudta felhasználni. Így az 1930-as években fasisztoid erők nyomultak be a
kelet-európai németek politikai és kulturális szervezeteibe. 1938-ban Magyarországon
megalakult a „Volksbund", Romániában a „Deutsche Volksgemeinschaft Rumäniens" (Romániai Német Népközösség), amelyek a hitleri tervekkel összhangban a
német nemzetiségek sérelmeit a második világháború kirobbantásának a szolgálatába állították.
1939 októberében, Lengyelország lerohanása után Hitler elrendelte a besszarábiai, bukovinai és dobrudzsai németség egy részének áttelepítését Németországba.
Jugoszlávia 1941-ben történt lerohanása után az Olaszországhoz kerülő K r a j n a németeket (Gottscheer) 1942-ben visszatelepítették Németországba, úgyszintén a
boszniai és nyugat-horvátországi németeket is.
Mindezekért a második világháborút lezáró Potsdami Egyezmény
határozata
értelmében — amely Benesnek s Mikolajciknak a kitelepítési terveit ratifikálta —
Lengyelország, Csehszlovákia és Magyarország kormányai kitelepíthették az országaik területén élő, magát németnek valló lakosságot. Lengyelország 4,5 millió német
lakosa közül 3 milliót telepítettek át Németországba, egy milliót autochtonnak nyilvánítottak, 110 000 németet viszont nem. Csehszlovákiában a 3,3 millió szudétanémet közül az 1948-ig tartó kitelepítések után 300 000 német lakos maradt. Magyarországról 1945. december 22. és 1948 nyara között azokat a németeket telepítették
Németországba és Ausztriába (mintegy 240 000-et), akik volksbundisták voltak és
az 1941-es népszámlálás alkalmával németnek vagy német anyanyelvűnek vallották
magukat.
Jugoszlávia és Románia nem telepítette ki a fentiekhez hasonló módon német
lakosait, viszont a háború befejező, majd azt követő szakaszában nemzetiségi problémáik megoldására még nem került sor.
Ahogy azonban a kelet-európai országok népei ráléptek az ú j szocialista társadalom építésének útjára, úgy teremtették meg a háború okozta sebek gyógyításának
és a nemzetiségi jogegyenlőség biztosításának feltételeit. Az 1945 utáni időszakban
az ú j viszonyok közé kerülő német nemzetiségek helyzetét az egyes országokra lebontva, statisztikák alapján mutatjuk be. Vizsgálódásunk főleg a kulturális szférára
terjed ki, forrásaink e téren nyújtják a legtöbb hasznosítható anyagot. Célunk a
változások érzékeltetése, hiszen abból a fagyos légkörből, mely a nagy világégés
után elárasztotta valamennyi vizsgált ország németségét, nem volt könnyű kiszabadulni, s az enyhülés annak felismerésével következhetett be, hogy a megtisztuláshoz
a valódi vétkesek jogos megbüntetése vezet. A közép- és kelet-európai németség
beilleszkedése az alakuló, fejlődő ú j társadalmi rendszerbe hosszabb folyamat eredménye, a megbékélés és megtisztulás folyamata nem történhetett meg máról
holnapra.
Lengyelországban a kitelepítés után, 1949-ben, a statisztikák hivatalosan 110 000
németet tartottak nyilván, ebből 70 000 Alsó-Sziléziában, 40 000 Kelet-Pomerániában
élt. A változás jelei az 1950-es évek első felétől egyre inkább érezhetőbbek: német
nyelvű iskolák, ének- és táncegyüttesek, műkedvelő csoportok és újságok jöttek
létre. Az 1953—54-es tanévben például 136 német nyelvű elemi iskola 7275 tanulóval,
két bányászati szakiskola (1950—1958), egy mezőgazdasági szakiskola (1956 óta), két
középiskola, két tanítóképző líceum (1953 után), 17 esti elemi iskola és 3 esti líceumi
osztály működött Stettin (Szczecin)-ben, Breslau (Wroclaw)-ban és Waldenburgban.
1952 és 1958 között 38 német nyelvű műkedvelő csoport és a 60—90 tagú „Freundschaft" (Barátság) ének- és táncegyüttes szerepelt a lengyelországi német ajkú
közönség előtt. Az 1951—58 közötti időszakban jelent meg az „Arbeiterstimme"
(Munkáshang) című német nyelvű újság. 1955-ig hetilapként, 1955-től 1958 májusáig
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napilapként. Példányszáma 1957-ben megközelítette a 37 OOO-et. E lap utódjaként
1958 május és december között a „Die Woche in Polen" (A Hét Lengyelországban)
című lap látott napvilágot. 1956-ban alakult meg a „Deutsche Sozial-Kulturelle Gesellschaft" (Német Társadalmi-Kulturális Társaság), amelynek 1957-ben 3000 tagja
volt. További sorsukat befolyásoló tényező az NSZK és Lengyelország kormányainak
1975-ben kötött megállapodása, amely lehetővé teszi, hogy a következő négy év
alatt 120 000 német ajkú települhet át Lengyelországból az NSZK-ba.
Csehszlovákiában 1948-ban a kitelepítés után hivatalosan 300 000 német maradt,
akik 1950-ben kapták meg a csehszlovák állampolgárságot. 1951-ben német nyelvű
szakszervezeti újság indult. Az 1954-ben megtartott X. pártkongresszus után olyan
iskolákban, ahová német nyelvű tanulók jártak, német nyelvköröket hoztak létre.
Prágában megalakult a „Staatliches Deutsches Wandertheater" (Állami német vándorszíntársulat). 1955-ben három német nemzetiségű országgyűlési képviselőt választottak. Amíg az 1960-as alkotmány csak a magyar, lengyel és ukrán nemzetiséget,
addig az 1968. október' 27-i törvény a németeket is, mint etnikai kisebbséget ismeri
el. Ekkor alakult meg a német nemzetiség kultúrszövetsége a „Kulturverband",
melynek lapja a „Prager Volkszeitung" (Prágai Népújság) 40 000 példányban jelenik
meg. A rádióban naponta német adás is hallgatható. Az 1970-es hivatalos adatok
szerint 85 582 (0,6%) német nemzetiségű él nagyobbrészt Csehországban, és kis
számban Szlovákiában.
1955-ben alakult meg a Magyarországi Németek Szövetsége, amely a magyarországi 220 000, főként Baranyában, Nyugat-Magyarországon, Bakonyban, Pilisben,
Békés megyében élő németek szervezete. A német nemzetiségű gyerekek több mint
száz óvodában, 150 vegyes iskolában (10 000 tanulóval), 3 gimnáziumban (Pécsett,
Baján, Budapesten) részesülnek anyanyelvi oktatásban. A pécsi rádió naponta félórás német nyelvű műsort sugároz, a budapesti rádió szombaton és vasárnap másfél
órás („Gruss und Kuss" című) német nyelvű adást ad. A németek szövetségének
hetilapja a Neue Zeitung. Irodalmi köröket szerveztek, az utóbbi időben több német
nemzetiségi irodalmi antológia jelent meg. Képviseltetik magukat a parlamentben,
az állam és a pártszervezet vezetésében magas funkciókat látnak el. A Magyar Népköztársaság kormánya és az MSZMP nemzetiségi politikájának egyik fő elve, hogy
a nemzetiségek hidat jelentenek az országok között, elősegítik a kapcsolatteremtést,
azok kibontakozását.
Jugoszláviában 12 000 németet tartanak nyilván, és ez a kis népcsoport szétszórtan él a Vajdaságban és Boszniában.
Romániában az 1966-os népszámlálás szerint 382 595 német él, ebből 170 000
szász, 180 000 „sváb" és 30 000 szatmári sváb Erdélyben. Két német nyelvű állami
színház (Temesváron és Nagyszebenben), 400 kultúrház (például a bukaresti Fr.
Schiller kultúrotthon), 333 óvoda (16130 gyerekkel), 360 általános iskola (40 071
tanulóval), 18 középiskola (3823 diákkal) ebből 4 önálló német líceum (Temesváron,
Nagyszebenben, Aradon és Brassóban) működik. 1700 német nemzetiségű egyetemi
hallgató tanul a román egyetemeken. Hét publikáció 100 000 példányban jelenik meg
német nyelven: a „Neuer Weg" (országos napilap), „Neue Banater Zeitung" (Bánságban) és „Die Woche" (Erdélyben) — napilapok; a „Karpaten-Rundschau", „Volk
und Kultur" — politikai és kulturális hetilapok és a „Neue Literatur" havonta
megjelenő irodalmi folyóirat. A Román Akadémia keretén belül működő „Forschungen zur Volks- und Landeskunde" szekció a német népcsoportok történetével foglalkozik. A bukaresti „Kriterion", a temesvári „Fáklya" és a kolozsvári „Dacia"
kiadó évente 40—50 német könyvet jelentet meg. A bukaresti és temesvári rádió
naponta kétórás német adást közvetít, a televízió pedig hetente másfél órás német
műsort sugároz. A Román Kommunista Párt Központi Bizottságának öt, a Politikai
Bizottságnak egy német tagja van. Az országgyűlésben 12 német képviselő foglal
helyet. 1968-ban alakult meg a Szocialista Egységfronton belül a Német Dolgozók
Nemzetiségi Tanácsa, amelynek tíz megyei tanácsa, szervezete működik.
A Szovjetunióban

ma 1,9 millió német él (ebből 67% német anyanyelvű), főleg
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az alábbi négy helyen: a Szovjetunió északi részén, a Komi Köztársaságban; az Ural
keleti és nyugati oldalán: városokban és iparvidékeken; Szibériában, az Omszktól
Kamcsatkáig elterülő vidék településein és Kazahsztánban (Szovjet Közép-Ázsiában), ahol a szovjetunióbeli németek majdnem fele él (800 ezren), például K a t a ganda ú j városában (100 000), Alma-Atában és környékén (60 000).
A korábban főként földműveléssel foglalkozó németség társadalmilag felemelkedett, nagy részük ma már ipari szektorban: gyárakban, bányákban dolgozik. 1957-től
német anyanyelvű oktatás folyik a vegyes iskolákban. A Moszkvában megjelenő
központi német lap mellett Alma-Atában adják ki a „Rote Fahne" (Vörös Lobogó)
és a „Die Freundschaft" (Barátság) című lapokat, ö t szovjet rádióállomás sugároz
német nyelvű adást. Sok német nemzetiségi vesz részt a párt- és államvezetésben
és a kulturális életben.
A Szovjetunióban és a többi szocialista államban élő németek építő m u n k á j u k kal fejezik ki, hogy annyi hányattatás után, az együttélő népekkel együtt végérvényesen honra lelnek a szocialista társadalmi rend épülő-szépülő ú j hazáiban.
A közép- és kelet-európai németség történetének vázlatos megrajzolásában fő
szempontjaink a történetiség és aktualitás voltak és ezek jelzik: olyan témát érintettünk, melynek több fontos részlete még tisztázatlan, de feltárásuk hozzájárul
az előítéletek és elfogultságok még fellelhető görcseinek oldásához, a lenini nemzetiségi elvek biztatóan zajló folyamatának erősítéséhez.
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