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Február 3-án a Budapesti Gazda-
sági Fôiskola Lotz-termében Mar-
chut Réka az MTA Társadalomtu-
dományi Kutatóközpontjának tu-
dományos segédmunkatársa és Orosz
László a VERITAS Történetkuta-
tó Intézet tudományos munkatár-
sa fejtette ki nézetét a magyaror-
szági németség identitástudatának
változásairól. Ujvári Gábor, a VE-
RITAS tudományos fômunkatár-
sa, az est moderátoraként azt kér-
dezte, hogy miben változott meg a
magyarországi németség helyzete
az elsô világháborút követôen.

Marchut Réka kifejtette: a tria-
noni országcsonkítás a magyarorszá-
gi németséget is érintette. 1910-ben kö-
rülbelül 2 millió volt a hazai németek
száma, és ez Trianon után 551 ezerre
csökkent. Mindez társadalmon belüli
változásokat is hozott. Hiszen éppen
azokat a rétegeket veszítette el ez a
nemzetiség, amelyek öntudatukban erô-
sebbek voltak. Így az erdélyi, szepes-
ségi szászokat és a bánáti svábokat. A
trianoni határokon belül pedig fôleg
egy földmûveléssel foglalkozó német-
ség maradt.

Orosz László elmondta: a magya-
rok és a németek együttélése a Kárpát-
medencében ezeréves múltra tekint visz-
sza. Ez az együttélés nagyon sokáig
problémamentes volt. A nacionaliz-
mus eszmeáramlatának megjelenésé-
ig Magyarországon modern értelem-
ben vett etnikai probléma németek és
magyarok között nem létezett. A mo-
dern kori és a középkori nemzetfoga-
lom között óriási a különbség. A kö-
zépkori nemzetfogalom legfôbb ismer-
tetôjegye, hogy alapvetôen nélkülözte
az etnikai tartalmat. Gondoljunk csak
a középkori nemesi eszme fogalmára.
Hiszen egyformán lehetett nemes hor-
vát, román és német. Akkor a patrio-
tizmus volt a lényeges. Ez volt a gyö-
kere a jól ismert hungarus-tudatnak.
A hazai németség rendkívül differen-
ciált, heterogén volt.

Az est elôadóitól megtudhattuk,
hogy a Magyarország területén élô
nemzetiségek közül a szlovákok, a
románok, a délszlávok, a ruténok
már a XIX. században nyíltan szem-
bekerültek az államalkotó magyar-
sággal. A német nemzetiségûek kö-
zül az erdélyi szászoknál ugyancsak
voltak lojalitás problémák – gon-
doljunk csak a románokkal kötött
szövetségükre. Ezen nemzeti ki-
sebbségek nagy része azonban az
elsô világháborút követôen saját
nemzetállamukhoz gravitált, kivé-
ve az erdélyi szászokat, akik Romá-
nia mellett tették le a voksukat. A
trianoni Magyarország területén
élô németeknél azonban a lojalitás
kérdése az elsô világháború végéig
nem létezett, annak ellenére, hogy
a kurucos-függetlenségi történet-
politikai gondolkodás német ellen-
ségképe viszont domináns volt a
XIX. században is, és az maradt a
XX. században is. A trianoni sokk-
hatás a magyar közvélemény meg-
határozó részében a nemzetiségel-
lenességet tovább fokozta. A ma-
gyarországi németek az elsô világ-
háborúig a német–magyar tudattól
eltérô német öntudattal nem ren-
delkeztek. Bleyer Jakab nagyon ta-
lálóan fogalmazott, amikor azt ír-
ta, hogy a németség különbözik
minden más nemzettôl: nemcsak
a Német Birodalomnak nincsenek
történeti határai, hanem a német-
ségnek sincsenek. A német öntu-
datról ezt írta:„De mint minden
német törzsnek, tartománynak, or-
szágnak külön nemzeti hôsei és
mindegyiknek külön, saját törté-
nete is van, azért a faji, nemzeti, né-
pi összetartozás érzése nála egészen
más természetû, mint más népek-

nél, kisebb intenzitású és közös aka-
rati célok híjával való.”

A magyarországi németeknél a
Deutsch–Ungar tudat alakult ki, s
e kettôsség nem okozott náluk iden-
titászavart. Ennek lényegét Bleyer
világosan fogalmazta meg: a ma-
gyarországi német teljesen más,
mint bármely más német „állam-
történeti és állampolitikai szem-
pontból épp olyan magyar, mint a
fajmagyar, anélkül, hogy népiség
tekintetében, anyanyelv és kultú-
ra szempontjából megszûnnék tel-
jes értékû németnek lenni”. Az el-
sô világháború elvesztése azután e
tekintetben is merôben új világot
hozott. A harctéri, fogolytábori él-
mények meghatározóvá váltak, a
kül- és belpolitikai viszonyok alap-
vetôen megváltoztak, az antantha-
talmak jelszava a „népek önrendel-
kezési jogáról” a népiség gondola-
tának érvényesítéséül is felfogható
volt. A német „völkisch” gondolat
az 1880-as évek idôszakára nyúlik
vissza, amikor a Német Birodalom
határain belül élô németek kezd-
tek érdeklôdni a külföldi németek
iránt, bennük a gazdasági expan-
zió elôretolt bástyáit látták. Ez a
„völkisch” gondolat azonban ek-
kor még a magyarországi németek-
nél nem vert gyökeret, csak az 1920-
as évek elején bontakozott ki moz-
galmuk. A nyugat-magyarországi
kérdés azután a lojalitás súlyos pró-

bájának bizonyult. Bleyer Jakab, a
magyarországi németek szellemi
vezetôje a német autonóm terület
kiépítésén dolgozott, szemben az
erdélyi szász Brandsch Rudolffal,
aki Burgenland Ausztriához csato-
lását szorgalmazta. Bleyer bízott
abban, hogy a nyugat-magyarorszá-
gi kérdés rendezésében betöltött
közremûködô segítségéért bizonyos
jogokat vívhat ki az ország terüle-
tén élô németségnek. Ennek rele-
váns példáját mutatja az a levél, me-
lyet Bleyer nemzetiségügyi minisz-
terként intézett a Pest-Pilis-Solt-
Kiskun (PPSK) vármegyei fôispán-
hoz. E levélben biztosította a fôis-
pánt: minisztériuma az ország te-
rületi integritásának helyreállítá-
sán dolgozik, és e célból szoros össze-
köttetést tart fenn a demarkációs
vonalon túl élô nemzeti kisebbsé-
gekkel, „melyeknek túlnyomó több-
sége a Magyarország melletti hû ki-
tartás és a Magyarországgal való új-
raegyesülés számára meg van nyer-
ve.” Kérte a fôispánt, hogy a vár-
megye területén biztosítsa a néme-
tek és a szlovákok anyanyelvi ok-
tatását és a 4044/1919. ME. sz. ren-
delet, valamint a 209 494/1919 VKM.
sz. rendelet betartását. Bleyer reál-
politikusként nagyon jól látta, hogy
az alkalom kedvezô a jogok köve-

telésére, és ezt kifejezésre is juttat-
ta: „E kényes kérdések bölcs és ta-
pintatos megoldásával igen nagy
szolgálatot tehet Méltóságod az or-
szágnak – egyoldalú vagy barátság-
talan kezelésükkel viszont olyan
politikai veszedelmeket idézhet fel,
melyek beláthatatlan következmé-
nyekre és károkra vezethetnének.”
Bleyer azt is nagyon jól tudta, hogy
az alsóbb közigazgatási hatóságok
gáncsolják a rendelet végrehajtá-
sát, ezért külön felhívta a fôispán
figyelmét, hogy „Midôn tehát Ma-
gyarország összes számottevô poli-
tikai tényezôivel teljes egyetértés-
ben nemzetiségi politikánkat – a
múlttól eltérôleg – a külföld elôtt
szimpatikusabb irányba akarjuk te-
relni, e tekintetben elsôsorban az
illetékes közigazgatási hatóságok
megértô közremûködésére van szük-
ségünk.” Burgenland elvesztése
1921 ôszén azonban nem kedvezett
Bleyer pozíciójának, ugyanis az ural-
kodó magyar közvélemény ezt Ble-
yer személyes kudarcának tekin-
tette. Ugyanakkor az 1922-ben
Brandsch Rudolf vezetésével ala-
kult Európai Német Népcsoportok
Szövetsége szerencsétlenségnek
mondta, hogy Bleyer a magyaror-
szági németek vezetôje. Mindeköz-
ben a Friedrich István kormányá-
ban (1919. augusztus 7-tôl novem-
ber 24-ig) nemzetiségi miniszteri
posztot kapó Bleyer Jakab az 1920.

december 16-án újjáalakuló Tele-
ki-kormányból kimaradt, s magát
a nemzetiségi minisztériumot is be-
zárták. A kisebbségi ügyek intézé-
sével a miniszterelnökségen belül
német kormánybiztost neveztek ki
Steuer György személyében. Beth-
len István errôl bizalmas levélben
tájékoztatta a PPSK vármegyei fô-
ispánt. Hangsúlyozta, hogy a kor-
mánybiztos csupán véleményezô
szerv mindenféle intézkedési hata-
lom nélkül. Nagy vonalakban vá-
zolta a kormánybiztos feladatkö-
rét: a német ajkú polgárok gazda-
sági, kulturális és szociális ügyei-
ben való tájékozódás, információ-
gyûjtés és véleményadás; panaszok
és kívánságok meghallgatása és azok
közvetítése a miniszterelnökség fe-
lé; ugyanakkor a német ajkú lakos-
ság társadalmi irányítása s e lakos-
ság körében a magyar hazához va-
ló ragaszkodás érzésének ápolása
és erôsítése. A jól körülhatárolt fel-
adatokban azonban Bethlen egy
kiskaput mégis hagy: „A fentiek-
ben felsorolt feladatok nem jelen-
tik a kormánybiztos mûködési kö-
rének szigorú körülhatárolását, fel-
kértem ugyanis a kormánybiztost,
hogy a vázolt ügykörön kívül ter-
jessze ki figyelmét a hazai némete-
ket érdeklô minden ügyre.” Ezen

feladatok elvégzéséhez a kormány-
biztos bejárja a németek által lakott
településeket, és ott tájékozódik. A
miniszterelnök utasította a fôis-
pánt, hogy a vármegye területén lé-
vô német ajkú településeket tájé-
koztassa a kormánybiztos mûkö-
désérôl és feladatkörérôl, és annak
kiszállása elôtt informálódjon a né-
metség gazdasági, kulturális, szo-
ciális helyzetérôl. A kormány – tel-
jesen érthetô módon – igyekezett
az államhoz abszolút lojális embert
megbízni a németek ügyeinek in-
tézésével, és ugyan nyilvánosan nem
ruházhatta fel messzemenô jogok-
kal, bizalmas rendeletben azonban
utasíthatta a közigazgatási hatósá-
gokat a kormánybiztos legmesszebb-
menô támogatására. Ugyanakkor,
tartván az „alantas hatóságok” gán-
csoló munkájától, utasította a fôis-
pánt, hogy a rendeletet nem közöl-
heti velük szó szerint. Világosan
látszik az az erôtér is, amelyben
Bethlen mozgott: kül- és belpoli-
tikai okokból meg kellett felelnie
a kisebbségi jogok érvényesítésé-
nek, és emellett saját ellenzékét is
mederben kellett tartania, és végül,
de messze nem utolsósorban az ural-
kodó magyar közvéleménnyel is
számolnia kellett, amely – a már
elôbb említett okok miatt – a nem-
zetiségi politika végrehajtásának
nem elômozdítója, hanem gátló té-
nyezôje volt.

A magyarországi németek kisebb-
ségi jogainak érvényesítését a Ble-
yer nevével fémjelzett nemzetiségi
mozgalom vállalta magára. A né-
metség megváltozott igényeit kel-
lett képviselni, mely Gratz Gusz-
táv szavaival így hangzott: „Ami
nem volt szükséges a mait megelô-
zô nemzedék szemében, az szüksé-
ges lehet a mai generáció szempont-
jából.”

Bleyer világosan látta a sajtó fon-
tosságát. Ezért indította útjára 1921
októberében a Sonntagsblatt nevû
hetilapot. Az elsô szám vezércik-
kében Bleyer konkrétan megjelölte
a célközönséget: Magyarország sváb
falvaiban élô keresztény németek.
A címlapon lévô kép – Horthy Mik-
lós fehér lovon – szimbolikusan fe-
jezte ki a magyar államhoz való lo-
jalitást. A lap indulása azonban szin-
te egybeesett Habsburg IV. Károly
második puccskísérletével (1921.
október 23–24.), és a következô szá-
mokban megjelenô legitimista hang-
vételû cikkeivel bizalmatlanságot
keltett a magyar kormánykörök-
ben. Bleyer ugyanakkor nagyon
ügyesen lavírozott, mert nem a kor-
mányzóval és a kormánnyal szállt
szembe a detronizálás miatt, ha-
nem azt hangsúlyozta, hogy Ma-
gyarországot a trianoni békediktá-

tum kényszerítette a trónfosztásra.
Aztán még 1937-ben is azt jelentet-
te a Buda környéki fôszolgabíró a
fôispánnak, hogy a német falvak-
ban jó talaja van a legitimizmus-
nak. Greszl Ferenc nagykovácsi plé-
bános a karácsonyi községi ünnep-
ségen is nyíltan hangoztatta ezt,
egy másik alkalommal pedig, el-
lentmondva a községi vezetôjegy-
zônek, nem tartott külön szentmi-
sét Horthy születésnapjára, hanem
a rendes misén tett róla említést. A
pángermán érzelmûnek tartott plé-
bános helyzetét tehát tovább sú-
lyosbította legitimista beállítódá-
sa. Bethlen István azonban mégis
a korábban legitimizmusa miatt
börtönbüntetésre ítélt Gratz Gusz-
távot tette meg az 1923-ban Bleyer
által alapított Magyarországi Né-
met Népmûvelôdési Egyesület
(MNNE) elnökévé. Az egyesület
vezetôit azonban nem csupán fel-
sô szinten választották ki, hanem
a helyi csoportok szintjén is. A Mi-
niszterelnökség miniszteri osztály-
tanácsosa szigorúan bizalmas levél-
ben hívta fel a fôispán figyelmét a
következôkre: „Tekintettel arra,
hogy a fenti egyesület mûködése
kell, hogy országos szempontból a
legszigorúbb ellenôrzés alatt álljon,
felhívom figyelmét jelentésének a
legapróbb részletekre kiterjedô fon-
tosságára különösen abból a szem-
pontból, hogy a felsoroltaknak az
egyesület vezetôségébe való bevá-
lasztása nem fog-e nemzeti, illetve
faji szempontból az országra káros
hatást gyakorló mûködést eredmé-
nyezni.” A fôispán pedig külön uta-
sította a fôszolgabírókat, hogy „szi-
gorúan bizalmasan történô tuda-
kozódás után” sürgôsen tájékoztas-
sák ôt afelôl, hogy nevezettek részt
vettek-e azelôtt nemzetiségi moz-
galmakban, „a magyar államhoz va-
ló hûség szempontjából magatar-
tásuk, közéleti szereplésük milyen,
azaz nincsenek-e túlzott német nem-
zetiségi eszméktôl telítve, befolyá-
sos népszerû egyének-e, agilisak-e
vagy sem, egyéniségük, magatartá-
suk viszonyaik után ítélve élénkebb
mûködésre számíthatni-e részük-
rôl az egyesületben és milyen irány-
ban (túlzó német, mérsékelt).”

Orosz László szerint az elsô vi-
lágháborút követô békediktátum
rendezései nyomán a hazai német-
ség identitása végzetes törést szen-
vedett. Az új – utódállami – kere-
tek között helyének és további le-
hetôségeinek újragondolására kény-
szerült, miközben e sorsfordító vál-
tozások a többi egykori nemzetisé-
günkhöz képest eleve hátrányos
helyzetben érték. Jelentôs megké-
settségben volt ugyanis az etnikai
önszervezôdés és a saját nemzeti
mozgalom kibontakoztatásának fo-
lyamatában. A megkésettség azon-
ban gyakorta azzal jár, hogy az érin-
tettek mesterségesen felgyorsítva
(tehát radikalizálódva) igyekeznek
behozni és kiegyenlíteni vélt vagy
valós fejlôdési hátrányaikat, és év-
századok természetes fejlôdési út-
ját (s buktatóit) évtizedek alatt vagy
még rövidebb távon próbálják meg
„letudni”. Ehhez komoly tôkét je-
lentett számukra az újra felemel-
kedô Németország támogatása. En-
nek azonban ára volt, amit a hazai
németség a „megszállástól megszál-
lásig” terjedô idôszakban tragiku-
san fizetett meg, elôbb az ôt ko-
rántsem önzetlenül támogató anya-
nemzetének, majd a gyôzelmesen
elôrehömpölygô hatalmas keleti
ellenségnek, végezetül pedig az ôt
differenciálatlanul megbélyegzô
és magából kivetô egykori hazá-
jának is.
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