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I. Témaválasztás 

Disszertációmban azt tűztem ki célul, hogy a magyarországi németség XX. századi 

történetének meghatározó eseményeit egy konkrét település, Budakeszi példáján keresztül 

mutassam be, szűkebb környezete, a Budai-hegyvidék, illetve az országos események 

kontextusában, reflektálva a téma nemzetközi vonatkozásaira is. Budakeszi korszakra 

vonatkozó társadalom- és politikatörténetének feltárásával elsősorban azt vizsgáltam, hogyan 

befolyásolták a helyi történéseket a magyar kormányzat nemzetiségpolitikai intézkedései, a 

kibontakozó hazai német mozgalom tevékenysége, valamint a Német Birodalomból érkező, 

egyre erőteljesebb impulzusok. 

A vizsgált időszak határainak – 1935-1946 – kijelölésével jeleztem, hogy munkámban a 

elsősorban a kitelepítést közvetlenül megelőző évtized eseményeinek feltárására törekedtem. 

Ezt a megközelítést azért tartom indokoltnak, mert ezen időszak eseményeinek regionális, 

illetve lokális szinten való elemzésére kevés példa van. A korszak helyi szinten való 

feldolgozatlansága tükröződik a kifejezetten a lokális eseményekre összpontosító, gyakran 

nem szaktörténészek által írt, de a helyi emlékezet alakításában fontos szerepet játszó 

helytörténeti munkákban, illetve a kitelepítettekhez kötődő Heimatbuch-irodalomban is. Ezek 

ugyanis többnyire röviden, gyakran leegyszerűsítve, sztereotip módon tárgyalják az 1930-as-

1940-es évek történetét.  

Az utóbbi években a magyarországi németséggel kapcsolatos történeti kutatások 

eredményeit és tendenciáit összegezve több kutató hangsúlyozta, hogy egy komplexebb, a 

politikatörténeti mellett társadalom- és gazdaságtörténeti szempontokat is szem előtt tartó, a 

nemzetközi folyamatokra reflektáló összegzés megteremtéséhez további lokális és regionális 

vizsgálatok szükségesek. Célom, hogy dolgozatom ennek a folyamatnak a része legyen. 

Emellett abban látom munkám társadalmi hasznosságát, hogy segítheti a mai budakeszieket – 

akik közé magam is tartozom – a település múltjának megismerésében, remélhetőleg 

pozitívan hozzájárulva a kollektív emlékezet alakulásához. 

 

II. Szakirodalom 
A magyarországi németség 1920 és 1950 közötti történelmére vonatkozó kutatások 

eredményeit és főbb tendenciáit elemző historiográfiai összefoglalások részletekbe menően 

bemutatták, milyen élénk viták zajlottak a háborút követő évtizedekben úgy a magyar és a 

német történettudomány képviselői, mint a szaktörténészek és az „elűzöttek” 

(„Heimatvertriebene”) képviselői között. Míg azonban Nyugat-Németországban már az 

ötvenes években – elsősorban az érintettek bekapcsolódása révén – szélesebb körű társadalmi 



vita alakult ki a magyarországi németség közelmúltbeli történelmével kapcsolatos 

kérdésekről, Magyarországon erre még évtizedeket kellett várni.  

A magyar történettudomány témával kapcsolatos megnyilatkozásait az 1960-as évek 

végéig erősen meghatározták a politikai rendszer jellegéből adódó ideológiai megkötöttségek. 

A közvetlen politikai nyomás fokozatos csökkenése tette lehetővé, hogy az 1970-es években 

jelentős forrásbázison nyugvó szaktanulmányok, majd szintézisek szülessenek elsősorban 

Bellér Béla és Tilkovszky Loránt tollából. Ezek a művek a magyarországi németség 1914 és 

1945 közötti történelmére fókuszáltak. A második világháborút követő jogfosztások és 

kényszermigráció témája csak az 1980-as évek elejétől kerülhetett a kutatások, majd a 

rendszerváltást követően a szélesebb társadalmi érdeklődés középpontjába. A továbbra is 

publikáló Bellér Béla és Tilkovszky Lóránt mellett mindenekelőtt Balogh Sándor, Fehér 

István, Tóth Ágnes és Zielbauer György, a német tudomány részéről pedig elsősorban 

Gerhard Seewann munkássága fémjelzi ezt az időszakot. A megszületett tanulmányok és 

monográfiák a módszertani és tematikai sokszínűség elmélyüléséről tanúskodnak.  

A német és a magyar történettudomány képviselőinek álláspontja már az 1980-as évek 

második felében jelentősen közeledett egymáshoz – a folyamatban mérföldkőnek számított az 

1987-es budapesti történészkonferencia –, a rendszerváltás óta pedig egyértelműen a 

konstruktív együttműködés jellemző, bár bizonyos szemléletbeli különbségek továbbra is 

érezhetők. Az ezredfordulót követően további fontos monográfiák születtek elsősorban Eiler 

Ferenc, Föglein Gizella, Spannenberger Norbert, Tóth Ágnes, Vitári Zsolt és Zinner Tibor 

munkájának köszönhetően, 2012-ben pedig Gerhard Seewann jóvoltából egy a magyarországi 

németség történetét a középkori kezdetektől 2006-ig átfogó szintézis is napvilágot látott.  

Ma elmondhatjuk, hogy az elmúlt évtizedek kutatásainak eredményeképpen rendelkezésre 

állnak azok az alapok, amelyekre a további kutatások – köztük jelen munka is – építhetnek. 

Az országos eseménytörténet, illetve a téma külpolitikai vonatkozásainak feltárásával 

párhuzamosan már az 1980-as évek második felétől fokozottan a regionalitás, illetve a 

lokalitás felé fordult a kutatók figyelme. A helyi közigazgatási szervek területi levéltárakban 

őrzött anyagának feldolgozásán alapuló eredmények hozzájárultak az országos történések 

teljesebb megértéséhez, és sok esetben rávilágítottak a jogi szabályozás és a gyakorlatban 

megvalósuló események közötti jelentős különbségekre, a folyamatok komplexitására. A 

rendszerváltás után megszaporodó, gyakran lelkes amatőrök által készített helytörténeti 

művek mellett az utóbbi években egyre több példát találunk szaktörténészek által írt, a 

lokalitás irányából közelítő munkákra is (például: Gonda Gábor, Grósz András, Márkus 

Beáta). A Pest megyei, azon belül pedig főleg a főváros környéki német településterület 



szempontjából kiemelkedő jelentőségű Marchut Réka monográfiája, amelyben hat különböző 

település példáján, az országos és a nemzetközi események messzemenő figyelembevételével 

dolgozta fel az 1920 és 1948 közé eső időszak nemzetiségpolitikailag releváns eseményeit. Az 

egy-egy település, illetve szűkebb környezete történelmét elemző művek közül mindenekelőtt 

Eiler Ferenc a hartai németség XX. századi történetéről szóló monográfiáját kell kiemelnünk. 

A szerző behatóan elemezte a helyi és regionális hatalmi struktúrák működését, a levéltári 

források által közvetített kép finomításához, plasztikusabbá tételéhez pedig az oral history 

eszközét is alkalmazta. Mindkét mű szerzőjére jellemző, hogy a modern szemléletű 

politikatörténetet-írást széles társadalom- és gazdaságtörténeti beágyazottságban műveli. 

Azok közül a magyarországi német vonatkozású településmonográfiák és tanulmányok közül, 

amelyek szerzői nem a történettudomány, hanem a szociológia, illetve az antropológia 

irányból közelítenek tárgyukhoz, Várady Monika Mária Pilisvörösvár két világháború közötti 

polgárosodását feldolgozó monográfiáját tudtam a legnagyobb mértékben hasznosítani.  

Budakeszi azok közé a települések közé tartozik, amelyekről viszonylag jelentős 

mennyiségű és részben jó minőségű szakirodalom áll rendelkezésre. Ezek egy része a két 

világháború között született, helyi származású, egyetemet végzett szakemberek tollából. 

Témánk szempontjából kétségtelenül Jautz Mária Flamina nővér 1939-ben kiadott doktori 

disszertációja bír legnagyobb jelentőséggel. Bár földrajzi munkáról van szó, a szerző amellett, 

hogy részletesen tárgyalta a község betelepítésének történetét, modern eszközökkel, a 

Központi Statisztikai Hivatal adataira, és saját adatgyűjtéseire támaszkodva jellemezte a 

település külső képét, a mezőgazdaság, az ipar és a kereskedelem működését, valamint 

behatóan elemezte a község társadalmát is. A mű megkerülhetetlen forrása a település két 

világháború közötti társadalom- és gazdaságtörténetének.  

A háború utáni mintegy két és fél évtized nem kedvezett a szakszerű helytörténeti 

munkák születésének Magyarországon, és ez különösen igaz volt a német településekre. Ezen 

a területen a kitelepítettek jóval aktívabbak voltak, és már az 1940-es évek végétől kezdve 

folyamatosan közöltek rövidebb-hosszabb cikkeket, visszaemlékezéseket, elsősorban a 

Magyarországról származó németek lapjaiban. Ezek többnyire nem tudományos céllal 

készültek, hanem a történtek kollektív feldolgozását és a felbomlott faluközösség tagjai közti 

kapcsolattartást szolgálták. A kor sajátos lenyomata az „Értesítő. A magyarországi 

kiutasítottak szemléje.” című, stencillel sokszorosított, elsősorban budakeszieknek szánt, 

magyar nyelvű sajtótermék, amit Dr. Gödrösy Béla ügyvéd adott ki 1948 és 1955 között a 

Heidelberg mellett fekvő Schönauban. A kitelepítettek ez irányú tevékenysége az 1986-ban 

megjelent Heimatbuchban érte el csúcspontját. A több szerző által írt műben néhány valóban 



színvonalas, szakszerű hivatkozásokkal ellátott cikk is helyet kapott, elsősorban Thomas 

Ring, Andreas Cser és Georg Holl tollából. Mint általában a Heimatbuchokra, erre a műre is 

jellemző, hogy a község XVIII. és XIX. századi történelme, a mezőgazdaság, az ipar, az 

iskolák és az egyházközség története, valamint a népi kultúra és az egyesületi élet bőségesen 

helyet kap benne, az 1920 és 1945 közötti politikatörténet azonban csak igen röviden, 

utalásszerűen jelenik meg.  

Budakeszin két-három évtizedes kihagyást követően jelentek meg ismét a település 

múltjával foglalkozó írások. Nagy részük országos néprajzi gyűjtőpályázatra készült pályamű 

volt, illetve az iskolában működő helytörténeti szakkör tevékenységének eredményeként jött 

létre az 1970-es években. Az akkor megkezdett munka az 1980-as években újra megalakult 

Szépítő Egyesület keretei között folytatódott. Az egyesület 1987-től kezdve több kiadványt is 

megjelentetett Herein Gyula tollából. Ezekben nagy hangsúlyt kapott a baloldali mozgalmak 

és a háború alatti ellenállás helyi történetének feltárása, ugyanakkor a település német múltja 

is megjelent. Bár a német nemzetiségi mozgalmakról, valamint a háború utáni számonkérésről 

és kitelepítésről még érintőlegesen sem esik szó ezekben a kiadványokban, mindenképpen 

hozzájárultak a budakesziek helyi identitásának erősítéséhez a rendszerváltást megelőző 

években. Nagyjából ugyanez elmondható a rendszerváltás után megjelent monografikus 

igényű összefoglalásról, amelynek szerzői szintén nem vállalkoztak a település XX. századi 

történetének mélyebb elemzésére.  

Az utóbbi éveket fiatal, történész, néprajz és germanista végzettségű budakeszi kutatók – 

mindenekelőtt Bednárik János, Gellér Dávid és Mayer Edina – színre lépése és szakszerű 

tevékenysége jellemzi, ami szerencsésen találkozik a helyi társadalom helytörténeti témák 

iránti fokozódó érdeklődésével.  

 

III. Források és módszertan 
A felhasznált források legnagyobb hányadát a levéltárakban őrzött egykorú 

dokumentumok adják. A Budakeszivel kapcsolatos anyag döntő része a Pest Megyei 

Levéltárban található. Az 1920 és 1950 közötti községi iratanyagot teljes mértékben 

feldolgoztam, beleértve az 1937 és 1941 között fennmaradt képviselőtestületi 

jegyzőkönyveket és az egyesületek szabálygyűjteményét is. 1918 és 1944 között vizsgáltam a 

főispáni, a főszolgabírói és az alispáni iratokat. Mindenekelőtt az előbbi két állomány 

tartalmaz számos értékes forrást. Az 1944-et követő időszakhoz a községi anyagon túl a járási 

főjegyző és a helyi nemzeti bizottság iratanyagát használtam fel. 



Az Országos Levéltárban elsősorban a Belügyminisztérium bizalmas iratait és a 

Miniszterelnökség Nemzeti és Kisebbségi Osztályának anyagát néztem át. Ez nem csupán a 

köztörténeti beágyazottság elmélyítése szempontjából volt eredményes, de olyan, kifejezetten 

Budakeszivel kapcsolatos iratokat is sikerült feltárni, amelyek a helyi, illetve regionális 

anyagban nem szerepeltek. Viszonylag kevés, de hasznos dokumentumot találtam a 

Belügyminisztérium Népgondozó Hivatala és az Országos Földbirtokrendező Tanács 

iratanyagában. Ugyanez érvényes a Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltárra is, ahol 

elsősorban a Szociáldemokrata Párt Főtitkárságának és Vidéki Titkárságának, valamint a 

Magyar Kommunista Párt Külügyi Osztályának iratait vizsgáltam. 

A település egyház-, társadalom- és oktatástörténetének rekonstruálásához nyújtottak 

értékes segítséget a Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár dokumentumai, 

amelyek közül a plébánia iratanyagát és a katolikus leányiskola iratait elemeztem. 

Segítségemre volt még a Magyar Néprajzi Múzeum, valamint a Központi Statisztikai Hivatal 

Könyvtárának kézirattára is.  

A levéltári dokumentumok mellett a korabeli magyar, illetve magyarországi német sajtó 

is nélkülözhetetlen forrásnak bizonyult. A Deutscher Volksbote (1938-1944) és a Deutsche 

Zeitung (1940-1944) valamennyi évfolyamát átnéztem, ami fontos információforrás volt a 

Volksbund helyi szervezete működésének feltárásához. A Sonntagsblatt, a Népszava, az 

annak németnyelvű kiadásaként megjelenő Volksstimme, a Magyar Nemzet, a Társadalmunk, 

illetve számos más lap különböző számaira csak egy-egy konkrét eset kapcsán támaszkodtam.  

Külön forráscsoportot képeznek az eseményeket átéltek írásbeli visszaemlékezései. 

Ilyenek Németországban és Magyarországon egyaránt készültek. Egy részük a kitelepítettek 

németországi sajtótermékeiben – Volkskalender der Deutschen aus Ungarn, Unser 

Hauskalender, Unsere Post – jelent meg, de önálló kötetre kiadásra is van példa. Több 

visszaemlékezés elsősorban családi használatra készült, és kéziratként maradt fenn. Ezek 

mellett felhasználtam a Bundesarchiv Bayreuthban őrzött Keleti-Dokumentációjában (Ost-

Dokumentatiton) fellelhető Budakeszivel kapcsolatos kérdőíves interjúkat és beszámolókat is. 

A források utolsó csoportját azok a strukturált interjúk adják, amelyek az eseményeket 

átélt személyekkel készültek 1999 és 2012 között. Úgy vélem, hogy ezek – egymással és az 

írott forrásokkal való ütköztetés után – jelentősen árnyalják, illetve kiegészítik az írott 

források alapján rekonstruált képet.  

A dolgozat felépítését a kronológiai és a tematikai elv kombinációja jellemzi. Míg a 

főfejezetek kronológiai rendben követik egymást, az egyes alfejezetek többnyire egy-egy 

téma köré rendeződnek. Az első, egyben a legnagyobb terjedelmű főfejezet, amely Budakeszi 



gazdaság- és társadalomtörténetét tekinti át, alapvetően tematikus felépítésű. Miután 

elsősorban a lokális és a regionális szint feltárását tartottam feladatomnak, az ezek hátterét 

adó országos, illetve nemzetközi eseményeket, valamint a korszak nemzetiségpolitikáját 

meghatározó jogszabályokat általában a főfejezetek elején igyekeztem röviden összefoglalni, 

illetve ismertetni. A társadalomtörténeti áttekintés folyamán kiemelt figyelmet fordítottam a 

regionális szintű elemzésre, amely elsősorban az 1934-ben létrehozott Budakörnyéki járás 21 

településére terjedt ki. A nemzetiségi és politikai mozgalmakkal kapcsolatos fejezetekben 

szintén regionális kontextusban mutattam be a Budakeszin zajló eseményeket. A szovjet 

csapatok megjelenését követő sűrű eseménysorozatot viszont elsősorban a helyi szint 

feltárásával igyekeztem rekonstruálni.  

Bár elsősorban a kitelepítés előzményeinek, mindenekelőtt az azt közvetlenül megelőző 

évtized eseményeinek feltárása volt a cél, a kutatás folyamán mind világosabbá vált, hogy 

bizonyos témák esetében elengedhetetlen az előzmények alaposabb vizsgálata. Így például a 

Magyarországi Német Népművelődési Egyesület (MNNE) és az oktatásügy tárgyalásakor 

bővebben kitértem az 1920-as évek viszonyaira, és esetenként érintettem a forradalmak 

időszakát, valamint a XIX. század végi előzményeket is.  

A dolgozat az 1946 márciusában lezajlott kitelepítés ismertetésével ér véget. A település 

lakosságának több mint kétharmadát érintő esemény sok szempontból máig érezhető 

társadalmi és gazdasági következményeire, valamint a magyarországi németség 1953-ig tartó 

jogfosztásának és felelősségre vonásának helyi vonatkozásaira kitekintésszerűen utaltam az 

összegzésben. 

 

IV. Eredmények  

A Budakeszi, illetve szűkebb környezete gazdasági és társadalmi viszonyainak feltárását 

célzó összehasonlító elemzésből kiderült, hogy a főváros környéki német települések 

foglalkozásszerkezetében, valamint etnodemográfiai és civilizációs mutatóiban számos 

hasonlóság mellett jelentős különbségek is mutatkoztak. Ezek kialakulásában a mezőgazdaság 

szempontjából döntő természeti adottságok eltérő volta mellett elsősorban a Budapesthez 

viszonyított távolság, a közlekedési lehetőségek, a helyi ipar jelenléte, valamint különböző 

migrációs folyamatok – elsősorban a kertvárosiasodás mértéke – játszottak döntő szerepet. A 

XX. század első felében a fővárossal közvetlenül határos, illetve a vasúti vagy HÉV-

összeköttetéssel rendelkező települések esetében általános tendenciának bizonyult az 

iparosodás előretörése és az igen elaprózódott birtokszerkezet kialakulása. Budakeszi is azok 

közé a viszonylag szűk határú, nagyszámú népességgel rendelkező települések közé tartozott, 



amelyek lakossága a XX. század első felében egyre nagyobb arányban a főváros iparában 

találta meg megélhetését. A budakesziek számára a fővárosi nyaralóközönség is komoly 

bevételi forrást jelentett. Mindez elősegítette a hagyományos paraszti társadalom bomlását és 

a polgári minták terjedését az élet valamennyi területén. A városból kiinduló akkulturális 

impulzusok egy része – egyesületalapítások, iskoláztatási stratégiák – alapvetően spontán 

módon az asszimilációt is segítették, amit a kormányzat, az egyház és a helyi hatalmi elit a 

XIX. század vége óta tudatosan is szorgalmazott. 

A helyi társadalom vezető rétegét elsősorban a polgárosodó, vállalkozásokba kezdő 

gazdagparasztság képviselői alkották, akik iskoláztatott leszármazottai az 1930-as években 

már nem csupán az elöljáróság választott tagjai, de a jegyzői iroda központilag kinevezett 

hivatalnokai között is többségben voltak. Ez regionális szinten egyedülálló jelenségnek 

számított. 

A települést a két világháború között élénk és sokszínű egyesületi élet jellemezte. Az 

egyesületek azonban nem csupán a civil társadalom önszerveződésének megnyilvánulási 

formái voltak, hanem az állam, az egyház, illetve az ezekhez kötődő helyi hatalmi elit 

eszközei is, hogy a helyi társadalmat ellenőrizhessék. Az állam befolyásának növekedése ezen 

a területen az egész korszakban jellemző volt. 

Az első világháborús vereség és a történelmi Magyarország összeomlása a hazai 

németség számára is merőben új helyzetet teremtett. A trianoni békeszerződés 

kisebbségvédelemmel kapcsolatos előírásai éppen akkor szűkítették jelentősen az állam 

mozgásterét, amikor a területi veszteségek miatt elkeseredett magyar társadalom jelentős 

része radikalizálódott, felerősödött nacionalizmusa pedig fokozottan a kisebbségek ellen 

fordult. Ez különösen az alsó fokú hatóságok és sok esetben a helyi értelmiség képviselőinek 

hozzáállását jellemezte, akik nemzetiségpolitikai kérdésekben már korábban is rendszerint 

radikálisabb álláspontot képviseltek, mint a központi kormányzat. Az ebből adódó 

konfliktusokat a Népművelődési Egyesület helyi csoportjainak működése, illetve a 

nemzetiségi oktatáspolitika kapcsán számos példán keresztül mutattam be. Az ellentétek 

különösen élesen jelentkeztek a Gömbös-féle kisebbségi iskolareform idején, amelynek 

legfőbb újdonsága az volt, hogy a korábbi típusfejlesztési kísérleteknél lényegesen 

határozottabban ment szembe a kormányzat által addig a gyakorlatban eltűrt asszimilációs 

politikával. Elsősorban külpolitikai okokból történő erélyes végrehajtását éppen ezért a 

törvényhatóságok és a helyi értelmiség erőszakos regermanizációként élték meg, ami azzal 

fenyegetett, hogy semmivé válhatnak addigi magyarosító munkájuk eredményei.  



Az 1930-as években a hatóságok és a magyar társadalom heves reakcióit már a 

dinamikusan erőre kapó Német Birodalom expanzív törekvéseitől való félelem is táplálta. A 

hatóságok éppen ezért mindent megtettek, hogy a Budapest környéki német települések 

lakosságát nem csupán az öntudatosabbnak tartott dél- és nyugat-magyarországi németségtől, 

hanem a külföldi német hatásoktól is izolálják. Ezen törekvésük azonban alapvetően 

szembement a domináns politikai, gazdasági és társadalmi tendenciákkal, így eleve kudarcra 

volt ítélve. 

A Német Birodalomból érkező impulzusok hatása helyi szinten csak az 1930-as években 

erősödött fel, de a magyarországi német mozgalom közvetítése, a sajtó és egyéb médiumok, 

valamint személyes tapasztalatok, utazások révén már az 1920-as években is jelen volt. 

Legfontosabb változást a népközösség eszméjének megjelenése jelentette, ami azon túl, hogy 

teljes mértékben összeegyeztethetetlennek tűnt a magyar nemzeteszmével, kiválóan alkalmas 

volt a német birodalmi célok kiszolgálására, és az 1930-as évekre gyakorlatilag integrálódott a 

nemzetiszocialista ideológiába. 1936 végétől kezdve mind nyilvánvalóbbá vált, hogy a 

Harmadik Birodalom a közép- és délkelet-európai német kisebbségeket csupán eszköznek 

tekinti expanziós céljai megvalósításához. A magyarországi németséget érintő közvetlen 

intervenció is egyre gyakoribbá és intenzívebbé vált, és ezt a Harmadik Birodalomhoz 

gazdaságilag, illetve a revíziós sikerek révén politikailag is mind szorosabban kötődő magyar 

kormányzat egyre kevésbé tudta megakadályozni.  

A trianoni Magyarország területén élő németség nemzetiségi mozgalmának megjelenése a 

két világháború közti időszak alapvetően új jelenségének számított, és ez különösen igaz volt 

a főváros környéki német településterületre. A svábság politikai aktivizálódásban a Bleyer 

által is hangsúlyozott frontélmények, illetve az osztrák és birodalmi német katonákkal való 

találkozás kétségtelenül szerepet játszottak. Emellett azonban fontos volt a forradalmaknak a 

korábbi gyakorlattal szakító, majd a kiépülő ellenforradalmi rendszer (1919-1920) taktikai 

okokból viszonylag megengedő nemzetiségpolitikája is, mint azt több helyi példán keresztül 

is láthattuk. Azonban az alapvetően mérsékelt, kulturális célokért síkraszálló MNNE-nek, 

amely éppen a főváros közeli német településeken kezdte meg helyi csoportjainak 

megalakítását, nagy nehézségekkel kellett szembenéznie. A hatóságok és a helyi értelmiség 

mindent megtettek az egyesület tevékenységének akadályozására, és törekvéseik – mint azt a 

budakeszi példák is bizonyítják – többnyire sikerrel jártak. Mindez jól mutatja a jogszabályok 

szintjén egyébként mintaszerű Bethleni kisebbségpolitika gyakorlati megvalósulásának 

korlátait.  



A Volksbund 1940 nyarán kezdte meg helyi csoportjainak megalakítását a főváros 

környéki német településeken, és elmondható, hogy a MNNE-nél jóval sikeresebb volt. Ennek 

egyik fő oka az volt, hogy a szervezet számára a bécsi népcsoport-egyezményben biztosított 

jogok jelentősen korlátozták a hatóságok lehetőségeit a mozgalommal szemben. Számos 

példán keresztül láttuk azonban, hogy elsősorban közvetett eszközökkel, ellenfeleinek 

segítése révén, illetve katonai behívásokkal igyekeztek a szervezet tevékenyégét kordában 

tartani. A Volksbund kezdeti lendületét részben erőteljes szociális politikájának köszönhette. 

A népközösség eszméjének hirdetése ugyanis sokak számára vonzó alternatívát kínált az 

erősen hierarchizált, kirívó jövedelmi különbségeket konzerváló Horthy-kori magyar 

társadalmi viszonyokkal szemben. Fontos volt azonban az is, hogy a szervezet rövid időn 

belül ki tudta elégíteni a helyi németség egy részének azon önszerveződési és kulturális 

igényeit, amelyekkel kapcsolatban a magyar hatóságoktól már régóta hiába várt pozitív 

hozzáállást. Az adatok hiánya egyelőre lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a 

főváros környékén a németség mekkora hányada lépett be a Volksbundba. A pilisszentiváni és 

a budaörsi példa alapján láthattuk, hogy döntő volt a helyi értelmiség – elsősorban a tanítók –, 

valamint a plébános hozzáállása.  

A szervezet budakeszi tevékenysége elsősorban abban tért el a legtöbb településétől, hogy 

a „népinémet elkülönülés” az oktatásban is messzemenően megvalósult, ami országos szinten 

egyáltalán nem volt jellemző. Szervezkedése főleg kulturális téren volt sikeres, de 

figyelemreméltó az is, hogy a helyi csoportnak néhány hónap alatt sikerült elérnie, hogy a 

katolikus egyház évtizedek óta tartó magyarosító tevékenysége megálljon, illetve részben 

visszaforduljon. A tagság többsége a rendelkezésre álló adatok szerint a szegényebb 

rétegekből, főleg fiatal kisiparosokból verbuválódott, de a gazdagparasztság, illetve a szabad 

értelmiség képviselői is beléptek a szervezetbe. Ezzel együtt úgy tűnik, hogy a Volksbund-

tagok aránya még a szervezet népszerűségének tetőpontján sem haladta meg a település 

lakosságának hetedét-hatodát. Ez a helyi értelmiség és az egyház egységesen elutasító 

hozzáállásának, illetve az évtizedek óta jelentkező, részben spontán, részben tudatos 

asszimilációs hatások eredményének köszönhető, amiben a főváros közelsége döntő szerepet 

játszott. 

A Volksbund legnagyobb ellenfelének – a hagyományos helyi elit és az egyház mellett – 

a nyilas mozgalom bizonyult. Jól szervezett, tömegeket megszólító kampányával, radikális 

elitváltást hirdető, az alsóbb társadalmi csoportok érdekképviseletét is hangoztató 

programjával a társadalom széles rétegeit tudta maga mögé állítani, kihasználva a többi 

ellenzéki párt, de mindenekelőtt a kormánypárt hibáit és tehetetlenségét. Az 1939-es 



választások eredményei azt mutatják, hogy a főváros környéki német településeken 

jellemzően magas, az országos átlagot jelentősen meghaladó volt a nyilasok támogatottsága. 

Ebben szociális és ideológiai motivációk mellett a nemzetiségi kérdés megoldatlanságából 

fakadó etnikai indítékok is szerepet játszottak. 1940 őszén – a Volksbund helyi csoportjai 

megalakulását követően – mindenhol csökkent valamelyest a nyilasok bázisa, mert a 

támogatók egy része elhagyta a mozgalmat és csatlakozott a Volksbundhoz.  

A fentiek fokozottan érvényesek voltak Budakeszire, ahol a nyilasok támogatottsága a 

választási eredmények alapján a legmagasabb volt a régióban. A megyei és járási hatóságok 

1938 második felétől kezdve egyre kevésbé akadályozták a szervezet működését, amiben 

nyilvánvalóan szerepe volt Endre László alispánságának. A fennmaradt névjegyzékek, 

ajánlási ívek és hatósági jelentések szerint a mozgalom széles társadalmi bázison épült ki. A 

kisiparosok, munkások és napszámosok mellett a földművesek, kiskereskedők, magán-, – és a 

hatósági tiltás ellenére – köztisztviselők, valamint az értelmiség soraiból is szerzett híveket. A 

nyilasok megerősödésével párhuzamosan megfigyelhető a kormánypárt és a tőle balra álló 

ellenzéki pártok – mindenekelőtt a századforduló idején, de az 1920-as években is legerősebb 

ellenzéki erőként fellépő szociáldemokraták, valamint a különösen az 1930-as évek közepén 

megerősödő kereszténypártiak – drámai térvesztése. 

A helyi társadalom radikalizálódását jól szemléltetik az 1937 és 1943 közötti községi 

választások eredményei, amelyeket részletesen elemeztem. A megválasztott nyilas, illetve 

volksbundista képviselők hagyományos elittel szembeni fellépése mutatta, hogy a radikális 

mozgalmakban nem kis részben a helyi társadalomban lappangó szociális feszültségek 

kerültek felszínre.  

Az 1944 karácsonyán bekövetkezett szovjet megszállás és a főváros ostromának hetei 

annak ellenére igen nagy megpróbáltatást jelentettek Budakeszi lakossága számára, hogy a 

kelet- és dél-magyarországi német településterülettel ellentétben a civil lakosság tömeges 

elhurcolására nem került sor. A megszállást követő néhány napos bizonytalan időszak után a 

szovjet katonai parancsnokság alapvetően a régi közigazgatási struktúrára támaszkodott, 

természetesen szigorú ellenőrzés mellett. A harcok végeztével azonban radikális változás 

kezdődött a helyi hatalmi struktúrában, amelynek legfontosabb szereplői az újonnan alakuló 

pártok, és a népi szervek, mindenekelőtt a nemzeti bizottság és a földigénylő bizottság lettek. 

Ezek irányítása Budakeszin kezdettől fogva a Magyar Kommunista Párt kezében volt, 

amelynek tagjai rövid időn belül a közigazgatás vezető pozícióit is megszerezték. A pártban 

az őslakosság néhány képviselője mellett többségében néhány éve a községben lakó, alacsony 

társadalmi státuszú egyének, döntően kisiparosok aktivizálódtak. A földreform kapcsán 



meginduló nagyarányú belső migráció folytán a telepesek újabb és újabb csoportjai érkeztek a 

községbe, akiknek rivalizálása meghatározta a népi szervek és a közigazgatás működését. 

Mindeközben a nyilas és volksbundista képviselőknek, illetve vezetőknek menekülniük 

kellett, a hagyományos elit befolyása pedig jelentősen visszaszorult.  

A magyarországi németség ellen irányuló kollektív büntető intézkedéseket Budakeszi sem 

kerülhette el. Ez eleinte az egyre gyakoribb razziák és internálások mellett a földreform 

végrehajtása során mutatkozott meg. Az egész régióra jellemző elaprózódott birtokszerkezet 

miatt a megváltandó föld mennyisége igen kevés volt, ezért a kiosztandó földterületet csak 

elkobzással lehetett előteremteni. Budakeszin a nemzeti bizottság már március legelején, tehát 

a földreformrendelet megszületése, illetve a földigénylő bizottság megalakulása előtt 

határozatot hozott az elmenekült volksbundisták és nyilasok földjeinek elkobzásáról. A földek 

és házak elosztása kezdettől fogva sok önkényeskedéssel és szabálytalansággal járt, ami 

különösen a kitelepítést követően öltött nagy méreteket. Ennek eredményeképpen 1946 

végére a község szinte valamennyi felelős vezetője ellen hatósági eljárás indult.  

Az 1946 márciusában bekövetkező kitelepítés az 1941-es népszámlálás adatait alapul 

véve a község lakosságának több mint kétharmadát, a magukat német anyanyelvűeknek 

vallóknak pedig mintegy 85%-át érintette. A sok szempontból máig érezhető társadalmi és 

gazdasági következmények feltárása, a helyben maradt németség és a községbe újonnan 

érkezettek sorsának, valamint a kitelepítettek integrációjának feldolgozása további kutatások 

tárgyát képezheti. 
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