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A második világháború utáni Németországban az üldözött személyek
befogadása – itt értelemszerûen a nyugati szövetségesek által megszállt
tartományokra, illetve a késôbbi Német Szövetségi Köztársaságra kell
gondolni – jelentôs eltéréseket mutat a többi nyugat-európai állam be-
fogadási politikájától. Ennek legfôbb oka, hogy a harci cselekmények
befejezôdését követôen körülbelül 4,5 millió úgynevezett Displaced
Person (nem helyi illetôségû személy) tartózkodott Németország három
nyugati megszállási övezetében. Az egykori hadifoglyokból, kényszer-
munkásokból, menekültekbôl és koncentrációs táborokat túlélt szemé-
lyekbôl álló népesség csaknem 20 nemzetiségbôl tevôdött össze, és több
mint 35 különbözô nyelvet beszélt.1 A gyôztes szövetséges nagyhatalmak
potsdami döntése nyomán 1945-tôl 1949-ig arra kényszerült az ország,
hogy mintegy 8 millió németet fogadjon be az egykori kelet-németor-
szági területekrôl, valamint Lengyelországból, Csehszlovákiából, Jugo-
szláviából és Magyarországról. A szövetségi köztársaság megalapítását
követôen tömeges áttelepülés indult Németország keleti részébôl Nyu-
gatra. 1961 augusztusáig – a berlini fal megépítéséig – összesen mintegy
3,5 millió személy kelt át a belsô német határon.2 (Ez még az 1950-es
évek második felében is évi 50–60 ezer „saját” menekültet jelentett.)

Ilyen hatalmas lélekszámú népesség elhelyezése és sikeres társadalmi beil-
lesztése nyilvánvalóan jelentôs társadalmi terhet jelentett. Az óriási költség-
vetési támogatás részeként létrehozták a Lastenausgleichsbankot (a „teher-

1 Wolfgang JACOBMEYER: Ortlos am Ende des Grauens: „Displaced Persons” in der Nachkriegszeit. In: Deuts-
che im Ausland – Fremde in Deutschland. Migration in Geschichte und Gegenwart. Hrsg.: Klaus J. BADE.
Verlag C. H. Beck, München, 1992. 368–369. – Jelentôs részük repatriálásának kudarca miatt több száz-
ezren még 1947 közepén is a nyugati megszállási övezetekben tartózkodtak. Uo. 371.

2 CSERESNYÉS Ferenc: Menekültpolitika és menedékjog az Európai Unióban (1990–1999). JPTE Európa Köz-
pont, Pécs, 1999. 35. /Studia Europaea, 3./

CSERESNYÉS FERENC

1956-os magyar menekültek 
befogadása az NSZK-ba[ ]



116 1956 és Németországok
kiegyenlítô bankot”), amely többféle kedvezményes kölcsönt nyújtott a ki-
telepített kelet-európai németek németországi újrakezdéséhez. A bankon
belül a jelentôs számú hontalan külföldi, illetve menekült integrálásának
segítésére késôbb kialakították a speciálisan e csoportokat támogató részle-
get is, kiterjesztették tevékenységét az etnikailag idegen menekültekre is.
A háború végétôl külön minisztérium mûködött az elüldözöttek, a menekül-
tek és a háborús károsultak sikeres (vissza)integrációjának támogatására.

A „belsô menekültek” miatti súlyos terhek ellenére a nyugati Németor-
szág a külföldi politikai menekültek befogadása és biztonságba helyezé-
se érdekében az elsôk között ratifikálta az 1951-es Genfi Menekültügyi
Konvenciót. Az 1956-os magyar menekültek befogadása ennek elsô gya-
korlati próbájának tekinthetô. Sikeres végrehajtásához persze nyilván-
valóan szükség volt a civil társadalom legszélesebb rétegeinek az egyetér-
tésére, pontosabban az aktív támogatására is.

A német kapituláció idején a „dípík” között a magyar állampolgárok
száma 60 és 70 ezer között volt. Közel 10 év múlva, 1955. április elején
12 és félezerre becsülték a Német Szövetségi Köztársaságban élô, máso-
dik világháború utáni menekültek számát.3 A Magyarországról Németor-
szág nyugati övezeteibe 1946 elejétôl kitelepített németnek minôsített
magyar állampolgárok száma a különbözô becslések kisebb eltérései sze-
rint 180 ezer volt.4 E népesség jelentôs része szintén jól beszélt magyarul.
Így fordulhatott elô az a sajátos – nyugodtan egyedülállónak értékelhe-
tô – helyzet, hogy a Hessenben elhelyezett fiatal magyar menekültek cso-
portos elszállásolására szolgáló otthonok és kollégiumok vezetôi szinte
valamennyien beszéltek magyarul,5 aminek jelentôségét a beilleszkedés
során – a német nyelvet nem, vagy alig értô fiúk és lányok esetében –
aligha túlozhatjuk el. Az egykori kitelepítettek többségének segítôkész-
sége a menekültigazgatásban és a segélyezésben sajátos és – tekintettel
a közelmúlt sérelmeire – nehezen magyarázható németországi tény volt.

A magyar forradalom és a Landsmannschaft der Deutschen 
aus Ungarn

A magyar menekültek támogatásában, a nyugati Németországban olyan
társadalmi szervezet járt elöl, amelytôl ezt talán a legkevésbé lehetett

3 Bundesarchiv (a továbbiakban: BA) B106/5434.
4 FEHÉR István: A magyarországi németek kitelepítése 1945–1950. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988. 163. 
5 Hauptstaatsarchiv Wiesbaden (a továbbiakban: HStAWi) 508/4205.
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várni: a Magyarországi Németek Honfitársi Egyesülete (Landsmann-
schaftja). Ennek vezetôi elsôként szorgalmazták a német politika irányí-
tóinál a lehetô legnagyobb segély biztosítását Magyarországnak. Úgy
vélekedtek, hogy a magyar szabadságharc 18 millió keleti német szabad-
ságát is közelebb hozta. Segítségüket fôként a Magyarországon maradt
németeknek szánták – Heinrich Reitinger, a Landsmannschaft vezetôjé-
nek korabeli álláspontja szerint az országban már csak mintegy 60 ezer
tudatos német él, akiknek nincs semmi esélyük etnikai identitásuk megôr-
zésére –, ugyanakkor ez nem jelentette, hogy a segélyek elosztásánál
etnikai különbséget tettek volna. Öntudatosan meg is jegyezték: felhívá-
suk annak a bizonyítéka, hogy a magyarországi németekben nincsen
bosszúvágy elûzésük miatt, sokkal inkább a jelen feladatait és a jövôt
akarják szolgálni.

A magyarországi németek Landsmannschaftja már november 4-e elôtt
segélyhelyet létesített a menekülteknek Eisenstadtban. A szervezôk ma-
gyar hely- és emberismerete hatékonnyá tette munkájukat, és a forradal-
mat kiváltó erôket is alapvetôen jól ítélték meg. 1956. október 30-án
egy konvojjal nagy mennyiségû élelmiszert, gyógyszert szállítottak Bur-
genlandból Budapestre, a Rókus-kórháznak. Ez a segítség Németország-
ból az elsô, de az egész nyugati világból is a második volt. A budapesti
rádión keresztül szólították fel a nyugati világ közvéleményét a sürgôs
segítségre, és arról is tudósítottak, hogy a segélyszállítmányok akadály-
talanul eljuthatnak Budapestre.6

A magyarországi németek németországi segélyszervezete vitt még se-
gélyszállítmányt Kaposvárra, Gyôrbe, Sopronba, majd az osztrák határ
mentén fekvô német lakosságú községekbe. November 3-án konvojuk
összefutott az elôrenyomuló szovjet hadoszlopok egyikével, és ekkor si-
került is bizonyítaniuk helyismeretüket: mellékutakon el tudták kerül-
ni a fogságba kerülést.

November 4-e után a menekült magyarokat Eisenstadtból segélyezték
tovább: 25 tiszteletbeli tagjuk dolgozott a helyszínen, de az egész (nyu-
gati) Németországban több százan gyûjtöttek pénzt, élelmiszert, ruhát
a helyi egyesületekben. Ötezer márkát és összesen több mint 250 tonna
segélyt gyûjtöttek össze, részben magyarországi szállításra, részben auszt-
riai és németországi elosztásra. A dologi segélyek csaknem maradékta-
lanul a kitelepített magyarországi németektôl származtak (Németország-
ból, az Egyesült Államokból, Kanadából). Meg kell azonban jegyeznünk,
hogy a magyar segélyezés ügye néha szenvedélyes vitákat váltott ki az

6 BA B150/3548. Heft 2.
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egykori honfitársak között. Ezekbôl a vitákból értelemszerûen nem hiá-
nyoztak az elkeseredett és elutasító hangok sem, hiszen a kisemmizés,
az elûzetés traumája még csaknem friss „élmény” volt. A többség azon-
ban – miként a segélyek mennyisége is mutatta – helyeselte a vezetés
spontán kezdeményezését.

A segélyszállítmányokat kísérôk beszámolói szerint a magyarországi
német kisebbség – hasonlóan a vidéki magyar lakossághoz – nagyon
óvatosan reagált az eseményekre. A legtöbb helyen kiváró, visszafogott
magatartást tanúsított. Mintegy ennek ellensúlyozására jegyezte meg a
szövetség vezetôje, Heinrich Reitinger, hogy a forradalom több vezetô-
je – például Maléter Pál ezredes – német származású. Szerinte novem-
ber 4-ig a németek is bizakodtak, hogy a forradalommal talán az ô sor-
suk is jobbra fordul Magyarországon – ugyanakkor élénken érdeklôdtek
a németországi áttelepülés lehetôségeirôl. Heinrich Reitinger interpre-
tálása szerint nem annyira a magas életszínvonal vonzotta ôket – bár
ennek a szerepét sem tagadta –, hanem az a többször is hallott kijelentés,
miszerint „nekünk németeknek nincs már itt semmi jövônk!”. A magyar-
országi németek szervezetének bonni szóvivôje azzal a csattanóval fejez-
te be úti beszámolóját, hogy válaszuk az elûzésre nem a bosszú, hanem
a testvéri segítség.7

Megbeszélések a magyar menekültek befogadásáról

1956. november 6-án este a külügyi hivatalban (Auswärtiges Amt – AA)
összeültek a német szövetségi külügy, belügy és menekültügy szakértôi,
hogy megtervezzék a kormány menekültpolitikáját. A házigazda követ-
tanácsos bevezetôjében közölte, hogy az ENSZ Menekültügyi Fôbizto-
sa és az ICEM (Intergovernmental Committee for European Migration)
helyi képviselôje is kérte a szövetségi kormány támogatását. A nemzet-
közi menekültügyi szervezetek delegátusai azt tervezték, hogy minden
Genfi Konvenciót aláíró ország – közöttük a Szövetségi Köztársaság –
a magyar menekülteket egy közösen rögzítendô kvóta arányában veszi
át. A magyarországi menekültek átvételi prioritásairól kialakult vitában
a Szövetségi Belügyminisztérium javaslatát fogadták el, és a következô
sorrendben állapodtak meg. Elsôként a német állampolgárokat fogad-
ják, majd a német nemzetiségûeket (ahogy akkor mondták: Volksdeutsch
kategóriát), akiknél a nemzetiség megállapítása a szövetségi menekült-

7 Uo.
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ügyi törvény alapján történik (§ 94. BVfG). Harmadikként a felsôokta-
tási intézmények hallgatóit (tekintet nélkül a származásra), és adott eset-
ben e kategóriát kiterjesztik a gimnáziumi tanulókra is. Az utolsó két
csoportot a németországi hozzátartozókkal rendelkezô magyarok és más
magyar menekültek (Madjaren) alkothatják.8

A megbeszélés résztvevôi elfogadták, hogy a fenti prioritásokra, azaz
korlátozásokra, épülô sürgôs programra van szükség. A belügy vissza-
utasította azt a külügyminisztériumi elképzelést, hogy a menekültügyi
törvény alapján az összes magyar menekültet vegyék át Ausztriából (mintha
mind etnikailag németek lennének). Képviselôjük nehezen megvalósítha-
tónak tartotta a politikai menekültként való átvételt is (a Genfi Konven-
ció alapján), mert a magyarok egyszer már kaptak ilyen státuszt Auszt-
riában. Ennek ellenére ezt a lehetôséget tartotta továbbgondolandónak.

A külügyi megbeszélést követôen november 13-án a menekültügyi mi-
nisztériumban ültek össze tanácskozásra a minisztériumok képviselôi.
A házigazdák delegáltja ismertette a Bundestag Elüldözöttek Albizott-
ságának (Bundestagsausschuss für Heimatvertriebene) elôzô napi hatá-
rozatait a magyar menekültekrôl. E szerint magyar gimnáziumot kell
fenntartani, a befogadni kívánt 3000 magyar számára a menekülteknek
szánt lakásépítési segélyt a német kitelepülôkkel (Aussiedler) analóg mó-
don kell rendelkezésre bocsátani, illetve a magyarországi német mene-
külteket felülvizsgálat nélkül kell átvennie a szövetségi kormánynak.

Sürgôsen tisztázni kellett viszont a szövetségi támogatás módját és
mértékét, azért is, mert a magyar menekültek átvételének legnagyobb
terhe Bajorországra nehezedett. Ide elsôsorban magyarországi németeket
akartak hozni. A német származásúak elosztása a tartományok között
bejáratott rendszer szerint történt. A magyarokat elôször el kellett ismer-
ni külföldi menekültnek a Németország által is ratifikált Genfi Konvenció
szerint, majd a tartományok közötti egyetértés alapján elosztani ôket.9

Az ülés résztvevôi tudomásul vették, hogy az osztrák állapotok miatt
az egyes személyek felülvizsgálatára csak Németországban lehet sort ke-
ríteni. A szokásos menekültügyi eljárást, amely olykor hónapokat vett
igénybe, ugyancsak rövidíteni kellett. November közepén még mintegy
1000 német származású és 2000 magyar menekült elhelyezését tervezték,
és mindkét csoport elosztását és gondozását a szövetségi menekültügyi
minisztérium feladatává tették. Ekkor még a soproni egyetem Erdészeti
Kara hallgatóinak és oktatóinak az esetleges átvétele is foglalkoztatta a

8 BA B106/47465.
9 Uo.
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német szakértôket. A Claustal-Zellerfeldi Bányászati Akadémia kapa-
citása azonban nem tette lehetôvé a hallgatók és oktatók azon szándé-
kának megvalósítását, hogy együtt maradhassanak.

Alig érkeztek meg Németországba az elsô szerelvények a magyar mene-
kültekkel, amikor a szövetségi kormány 1956. november 22-i ülésén a
külügyminiszter javasolta, hogy 3000 helyett legalább 5000 magyar mene-
kültet fogadjon be a Szövetségi Köztársaság. Javaslatát a tarthatatlan
ausztriai állapotokkal indokolta. A közlekedési miniszter viszont az 5000-es
számot is túl alacsonynak tartotta. Végül maga a szövetségi kancellár,
Konrad Adenauer javasolta, hogy 10 000 magyar menekültet fogadjanak
be. Hosszú vitát követôen a kabinet úgy határozott: a koalíció képviselôi
indítványozzák a szövetségi gyûlésben a hatályos menekült-szükségellá-
tási törvény (Flüchtlingsnotleistungsgesetz) kiegészítését, amit a szövet-
ségi menekültügyi miniszter a belügyminiszter, az igazságügyi, a pénzü-
gyi és a lakásépítési miniszter bevonásával tett meg. Ezzel a kiegészítéssel
biztosították a magyar menekültek elhelyezésének törvényi hátterét.

A német egyetemi hallgatók egyesületének képviselôje és egy bajor mene-
kültigazgatási alkalmazott november harmadik hetében azért utazott rövid
tapasztalatszerzésre Ausztriába, hogy felkészülhessenek a magyar egyetemis-
ták, illetve a fiatalabb korosztályok fogadására. Beszámolójuk szerint a fia-
talok nagy része Németországba akar települni, az angol, a francia és az
olasz ajánlatokat rövid úton elutasítják. Az egyetemisták 60%-a a Német
Szövetségi Köztársaságba, 10%-a más európai országba, 30%-a valame-
lyik tengerentúli országba kívánt továbbvándorolni.10 A német megfigye-
lôk (már Ausztriából) arra is figyelmeztettek, hogy a fiatalok idegennyelv-
tudása nagyon gyenge, ezért az átmenô és a felvevô táborokban fel kell
készülni gyorsított német nyelvtanfolyamok tartására. Problémát jelentett
továbbá, hogy a fiatalok szállásai (Jugendwohnheime) a Szövetségi Köztár-
saságban csaknem teljesen telítettek voltak, és ezért a menekültek elhelye-
zése érdekében családokat is igénybe kellett venni. Az egyetemista korúak
persze kisebb gondot jelentettek: a közülük addig az országba érkezett
150 fôt a szövetségi belügy gondozta Jugendplan keretébôl, és ôk már
be is kapcsolódtak a különbözô német egyetemeken folyó oktatásba.11

A kelet-németországi menekültekkel azonos elbánást igyekeztek kife-
jezni azzal is, hogy a magyarok szintén megkapták a Német Vöröskereszt
képviselôitôl az áthidaló- és üdvözlôpénzt (Übergangs- und Begrüßungs-
geld), amely addig csak az etnikai németeknek járt. A szövetségi mene-

10 BA B150/5139.
11 Uo.
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kültügy nagy hangsúlyt fektetett annak rögzítésére, hogy a Németország-
ba befogadott magyar menekülteknek is – miként az Ausztriában és
Svájcban élôknek – az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Fôbiztosságának
(United Nations High Commissioner for Refugees – UNHCR) felügye-
lete alatt kell maradniuk (a Genfi Konvenció elôírásainak megfelelôen).12

A magyar menekültek száma és társadalmi összetétele 
(1956. november–december)

Az elsô transzporttal (1956. november 23-án) 454 magyar menekült ér-
kezett a Göttingen (Alsó-Szászország) melletti friedlandi átmenôtáborba.
Még aznap regisztrálták és elosztották ôket a német tartományokba:
túlnyomó többségüknél ebben a szakmai képesítés, némelyeknél a család-
egyesítés játszotta a fontosabb szerepet. Másnap 103 személy utazott
tovább a finkenwerderi tartományi táborba (Hamburg). Bár Baden-
Württemberg egyelôre nem volt fogadókész, a családegyesítések eseté-
ben hajlandó volt kivételt tenni, mert ez nem jelentett újabb elhelyezési
problémát, lévén csak 14 fô érkezett emiatt a tartományba. Ugyanezzel
az indokkal utazott Bajorországba hat, Berlinbe három személy. A bré-
mai felvevôtáborba (Halmer Weg 69.) 192 személy ment tovább, Alsó-
Szászországba (Hannover, Ahlemer Turm) 99 menekült került. Schles-
wig-Holstein (Lübeck, Vertriebenenamt, Meesenkaserne) 25 magyar
menekültet fogadott be az elsô transzportból, Észak-Rajna-Vesztfália
(Remscheid, Ewaldstr. 21, Jugendwohnheim) 11 személyt. Egy húszéves
budapesti technikust saját kérésére visszaszállítottak Bécsbe.13

A friedlandi átmenôtábor vezetôje az elsô magyar menekülttranszport
németországi megérkezését követôen irányelveket dolgozott ki a magyar
menekültek fogadására és továbbítására. A vonatból kiszálló utasokat
(a tábornak saját állomása volt) a hangosbemondón magyarul üdvözöl-
ték. Rögtön tudatták, hogy a tábor csak egynapi tartózkodásra szolgál,
ezért a munkára vonatkozó kívánságokat nem itt, hanem a tartományi
befogadó helyeken kell elôadni. Vigyáztak rá, hogy ne folyhasson mun-
kaerô-toborzás. A szállásbiztosító részleg vezetôje osztotta be a mene-
külteket szobáikba. A regisztrált menekültek formanyomtatvány kitöl-
tésével kérték és kapták meg a menekültstátuszt a Német Szövetségi
Köztársaság területére. A német tartományokba történô elosztás a mun-

12 Uo.
13 BA B150/3554. Heft 3.
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kaerô-hivatal képviselôje által történt, mégpedig az alsó-szászországi
tartományi menekültügyi minisztérium programja szerint.

A magyar menekültek tartományok közötti elosztásánál messzeme-
nôen figyelembe vették a baráti kapcsolatokat, és ha valaki ezekrôl esetleg
elfelejtett volna beszélni, az irányelvek szerint az illetékes hivatalnok-
nak minden esetben rá kellett kérdeznie. A 14 év feletti személyek tíz, a
14 év alatti gyerekek öt márka zsebpénzt kaptak. Az adminisztratív ten-
nivalókat követték az egészségügyi és a szociális állomások látogatásai
a német vöröskereszt képviselôinek kíséretében. A regisztrálólapra ezután
rávezették a pénzkifizetésen kívül a röntgen, a keresôszolgálat, majd a
menekültsegélyezés pecsétjét is. A regisztrációs lapokat az elutazásig
visszatartották. Az egyetemistákat egy magyar professzor hallgatta meg
a göttingeni egyetemrôl, és közülük huszonötöt el is szállásolt a város
Nansen-házában.14

Az Ausztriából a Szövetségi Köztársaságba érkezô magyarokat – nagy-
jából hasonló módon – a friedlandin kívül még négy másik átmenôtá-
bor fogadta és továbbította: Piding, Schalding, Voggendorf és Bocholt.
1956 november–decemberében az öt táborba 13 577 magyar menekült
érkezett (az arányokat az 1. táblázat mutatja).

1. táblázat. A magyar menekültek a németországi átmenôtáborokban

Átmenôtábor A regisztrált Az összes
helység tartomány menekültek száma %-a

1. Piding Bajorország 5 287 39,0

2. Schalding Bajorország 1 143 8,4

3. Voggendorf Bajorország 411 3,0

4. Friedland Alsó-Szászország 3 078 22,7

5. Bocholt Észak-Rajna-Vesztfália 2 162 15,9

1–5. Átmenôtáborok összesen 12 081 89,0

6. A transzportokon kívül elismertek 1 496 11,0

1–6. Elismert magyar menekült összesen 13 57715 100,0

Forrás: HStAWi 508/4197.

14 BA B150/3552.
15 A külföldi menekülteket elismerô nürnbergi szövetségi iroda technikai okok miatt nem érte el az összes

menekültet, ezért a következô táblázatokban a menekültek összlétszáma többnyire valamelyest kisebb
(13 437, 13 440 és 13 477).
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A 2. táblázatból kiderül, hogy a menekültek között rendkívül magas
volt az egyedülállók száma. Ha a 3–7. kategóriákból kivesszük a háza-
sokat – bár ôk is csaknem szabadon voltak mozgathatók a munkaerô-
piac igényeinek megfelelôen –, még mindig csaknem 2/3-ot tettek ki a
gazdaság szempontjából a járulékos költségek kiesése miatt valószínû-
leg a leginkább költségkímélô csoportok.16

2. táblázat. Az 1956 végén Németországba érkezett magyar menekültek családi
állapot szerinti megoszlása

Családi állapot Számuk Az összes %-a

1. Gyermekes szülôk 2 338 17,4

2. hozzájuk tartozó gyerekek 1 372 10,2

1+2. Gyermekes családok tagjai 3 710 27,6

3. Egyedülállók 7 755 57,7

4. Házasok 1 406 10,5

5. Özvegyek 177 1,3

6. Elváltak 326 2,4

7. Különélôk 66 0,5

3–7. sorok összesen 9 730 72,4

1–7. Magyar menekültek összesen 13 440 100,0

A nemek szerinti megoszlást mutató 3. táblázat alapján érthetô a nyu-
gat-európai országok Ausztriába küldött (ki)válogató bizottságainak lelke-
sedése a menekülttáborokban. Tényként állapítható meg, hogy a munka-
erô-toborzók elsôsorban a fiatal férfi munkavállalót preferálták.
A legutóbbi idôkig az a közfelfogás járta, hogy a nôk érzékenyebbek,
kevesebbet bírnak fizikailag, és több gondoskodást igényelnek (lakóhely,
ruha, higiénia stb.), nem is szólva arról, hogy anyák lehetnek, ami ugyan-
csak kevéssé ideális a munkaerô maximális hasznosítására törekvôk sze-
mében. Az a tény, hogy a magyar menekültek több mint 3/4-e férfi volt,
már önmagában is lelkesítette a korabeli vizsgálóbizottságokat, és arról
sem szabad megfeledkezni, hogy a háború után 10 évvel a nemek termé-

16 A KSH titkos jelentése szerint a rendôrségi kijelentôlapokon számba vett illegálisan külföldre távozottak
között a nôtlenek, illetve a hajadonok aránya szinte ugyanennyi, 59% volt (REGIO Kisebbségi Szemle,
1991/4. 174–211. Különnyomat. Készült az 1956-os Forradalom Kutatóintézetének megbízásából). A há-
zasok aránya viszont jóval magasabb volt itt, mint a közülük Németországba kerültek csoportjában (35%),
miként az elváltak aránya is alacsonyabb volt a Németországba kerülteknél (2,4% szemben a 3,5%-kal).
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szetes egyensúlya még messze nem állhatott helyre.17 Ez egyfelôl esetünk-
ben Nyugat-Európának jót tett, másfelôl Magyarországnak egy újabb
háborús veszteséggel, csaknem 140 ezer fiatal férfi elvesztésével ért fel.

3. táblázat. A magyar menekültek nemek szerinti megoszlása

Fô Az összes %-a

Férfi 10 133 75,2

Nô 3 344 24,8

Menekültek összesen 13 477 100,0

A 4. táblázat adatai szerint a magyar menekültek csaknem 90%-a negy-
ven év alatti volt. Differenciáltabb korhatárok megállapítása minden bi-
zonnyal azt jelezné, hogy a menekültek jóval több mint 80%-a 30 év
alatti volt!18 Bár a fiatal életkor miatt valamelyest csökken a szakmai
képesítések súlya, a 20 év felettieknél már ennek is volt jelentôsége.

4. táblázat. A magyar menekültek életkori megoszlása

Korcsoport Fô Az összes %-a

1a. 0–18 évig családban 1 372 10,2

1b. 0–18 évig szülô nélkül 1 383 10,3

1. 0–18 évig összesen 2 755 20,5

2. 19–25 évig 5 567 41,4

3. 26–40 évig 3 747 27,9

4. 41–60 évig 1 253 9,3

5. 60 felettiek 115 0,9

1–5. Összesen 13 437 100,0

A menekültek sikeres strukturális és kulturális integrációja szempontjá-
ból nagy jelentôséggel bírt szakmai képzettségük és foglalkozási megosz-
lásuk, amelyet az 5. táblázat mutat be.

17 Különösen fontos szempont volt ez Németország számára, amelyet, úgy tûnik – szemben mondjuk a német
etnikai összetételre való törekvéssel – sikerült a német toborzóknak érvényesíteniük, hiszen a nôk aránya
tíz százalékkal alacsonyabb volt itt, mint azok között, akik a KSH-jelentés szerint Magyarországot elhagyták.

18 A KSH-jelentés az illegálisan külföldre távozottakról pár százalékos eltéréssel nagyjából ezeket az ará-
nyokat mutatja.
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5. táblázat. A magyar menekültek foglalkozási megoszlása a nürnbergi iroda
adatai szerint

Foglalkozási csoportok Fô Az összes %-a

1. Mezôgazdaság 492 4,1

2. Bányászat 606 5,0

3. Fa és fafeldolgozás 80 0,7

4. Bôr és bôrkikészítés 22 0,2

5. Élelmiszer- és élvezeti cikk 190 1,6

6. Szállodaipar 127 1,1

7. Nyomdaipar 46 0,4

8. Kereskedelem 539 4,5

8a. ebbôl: önálló 76 0,6

8b. alkalmazott 463 3,9

9. Kô- és talajmegmunkálás 25 0,2

10. Háztartás 1 295 10,8

10a. ebbôl: háziasszony 1 189 9,9

10b. kisegítô 106 0,9

11. Ruhaipar 432 3,6

11a. ebbôl: takács 112 0,9

11b. kötô 23 0,2

11c. szabó 144 1,2

11d. cipész 69 0,6

11e. egyéb 84 0,7

12. Építôipar 358 3,0

12a. ebbôl: kômûves 178 1,5

12b. ács 42 0,3

12c. épületasztalos 48 0,4

12d. tetôfedô 13 0,1

12e. kôfaragó 11 0,1

12f. egyéb 66 0,6

13. Közalkalmazott 283 2,4

14. Tehergépkocsi-vezetô 402 3,3

15. Fémfeldolgozó-ipar 2 662 22,2

15a. ebbôl: lakatos, hegesztô 948 7,9
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15b. esztergályos, marós 430 3,6

15c. villanyszerelô 392 3,3

15d. autószerelô 243 2,0

15e. mûszerész 194 1,6

15f. gépszerelô 120 1,0

15g. öntô és formázó 89 0,8

15h. kovács 72 0,6

15i. finommechanikus 65 0,5

15k. egyéb 109 0,9

16. Egészségügy 170 1,4

16a. ebbôl: orvos 36 0,3

16b. fogorvos 6 0,0

16c. egyéb 128 1,1

17. Egyéb kiemelt foglalkozások 829 6,9

17a. ebbôl: kémikus, fizikus 35 0,3

17b. technikus és mérnök 467 3,9

17c. egyéb 327 2,7

18. Szakképzetlen munkás 1 298 10,8

19. Képzésben részt vevô 1 830 15,3

19a. ebbôl: tanonc 299 2,5

19b. tanuló (ált. és középi.) 539 4,5

19c. egyetemista 992 8,3

20. Egyéb szakmák és ismeretlen 299 2,5

1–20. Összesen 11 985 100,0

21. Gyerekek családdal 1 372

22. Gyerekek foglalkozási adat nélkül 80

1–22. Mindösszesen 13 437

Az adatokat nézve elsô pillantásra is feltûnô a mezôgazdaságból és a bá-
nyászatból érkezettek jelentôsnek mondható száma. Viszonylag jelenté-
keny volt az elvándorlás a kereskedelembôl, elsôsorban az alkalmazottak
közül, hiszen az önálló kategória a negyvenes évek végére csaknem eltûnt,
és csak kissé tudott ismét regenerálódni az ötvenes évek közepéig. Mellet-
tük a ruházati iparban és az építôiparban foglalkoztatottak, valamint a
tehergépkocsi-vezetôk viszonylag magas száma érdemel említést. Fontos
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lenne megállapítani, miért menekültek el sokan a fémiparból. Az értelmi-
ségi foglalkozásúak között a mûszaki és a természettudományi végzettsé-
gûek domináltak. A szakképesítés nélküliek magas aránya eddig jóval
kevésbé volt közismert, mint a tanulóké és az egyetemistáké.19 (Igen magas
volt a háztartásbeliek aránya is.) Kisebb arányeltolódásoktól eltekintve
(fémipar, egyetemisták) megállapítható, hogy az elvándorlás minden kora-
beli magyar társadalmi réteget nagyjából súlyának megfelelôen érintett.

A már hivatkozott KSH-jelentés csoportosítása az egyes foglalkozási
kategóriákban eltér a német felméréstôl. Annyi azonban megállapítha-
tó, hogy bár Németországba is sok szakmunkás került (különösen a fém-
iparból), Magyarországot arányaiban még több ipari (34,6%) és nem
ipari (11,2%) szakmai dolgozó hagyta el (összesen 45,8%). A segédmun-
kások aránya is jóval magasabb volt azonban a Magyarországot elha-
gyók között, mint a Németországba érkezettek között (17,7%). Az ér-
telmiségi menekültek között a mérnökök és az orvosok magas arányát
tükrözte a KSH jelentése is (10,6, illetve 4,9%). A magyar jelentésben
az országot elhagyók között magasabb volt az általános és középiskolai
tanulók aránya (38%), valamint az ipari tanulók aránya (9,7%), de ala-
csonyabb az egyetemi és fôiskolai hallgatók aránya (6,5%).

Az adminisztratív nehézségek

A menekültek érkezésénél igyekezett megjelenni az ENSZ Menekültügyi
Fôbiztosának a németországi képviselôje is. Magyar nyelvû felhívásá-
ban Arnold Rörholt a következôket írta a menekültek jogállásáról:
„Önöknek valójában ugyanazok a jogaik és a kötelezettségeik, mint a
Szövetségi Köztársaságban élô más külföldieknek. Ezen kívül menekült-
ként való elismerésüket követôen megkapják azokat a jogokat is, ame-
lyeket a nemzetközi menekültügyi egyezmény (Genfi Konvenció) a me-
nekülteknek biztosít. Ez az egyezmény megvédi Önöket a német állam
területérôl való kiutasítás ellen. A közsegélyezés és a szociális biztosítás
terén jogaik a német állampolgárokéval azonosak. Ugyanazt a munka-
jogi védelmet élvezik, mint a németek.”

A munkavállaláshoz azonban – a külföldiekre vonatkozó foglalkozta-
tási tilalom feloldása érdekében – a menekülteknek szükségük volt az úgy-
nevezett Befreiungsscheinra, amelyet a helyi munkaközvetítô hivatalok
– az ígéret szerint legalábbis – minden további nélkül kiadtak. A mene-

19 HStAWi 508/4197.
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kültek tehát a Szövetségi Köztársaság területén széleskörû védelmet és
támogatást élveztek. A fôbiztos képviselôje ezért kérte is ôket, hogy igye-
kezzenek itt letelepedni – miközben, természetesen, a repatriálás lehe-
tôségét éppúgy nyitva hagyták, miként a legális továbbvándorlásét is.20

A magyar menekültek elhelyezését a helyszûke, illetve a kelet-európai
németek és a szovjet-zóna menekültjeinek elhelyezésén kívül jelentôsen
megnehezítette – legalábbis a belügyminisztérium szerint – a munkaadói
szövetségek és az egyetemi egyesületek toborzó partizánakciója. Ennek
következtében ugyanis a tervezett transzportok egy része nem volt elhe-
lyezhetô, mert idôközben a táborhelyek részben foglaltak lettek.

A korábbi gyakorlattól – azaz a politikai menekültek addigi elismerési
eljárásától – eltérôen a magyar menekültek egy formanyomtatvány kitöl-
tetésével ideiglenes politikai menekültstátuszt kaptak. Ilyet a „normális”
igazgatási eljárás nem ismert, ám a tömeges érkezés, illetve átvétel ezt a
lépést szükségessé tette. Az 1953. január 6-i menekültrendelet (a Genfi
Konvenció német ratifikálása) ettôl persze még érvényes maradt a magyar
menekültekre. A külföldi menekültek korábbi elismerése azonban a Val-
ka-Lagerben átlag hat hónapot vett igénybe, így a vasfüggöny idején
elégséges felvételi gyakorlatot is módosítani kellett. A nürnbergi szövet-
ségi hivatal a friedlandi, a bocholti, a pidingi és átmenetileg a schaldingi
átmenôtáborokban is ideiglenes felülvizsgáló helyeket rendezett be. Ezek
a bizottságok nem három személybôl álltak – miként a rendelet elôírta
–, hanem a kormánynak a nürnbergi gyûjtôtáborból delegált megbízott-
ja képviselte egy személyben a testületet.21

A magyar menekültek befogadására kidolgozott különleges „regiszt-
rálási rendszer” alapján minden menekült ideiglenes elismerést kapott
a menekültrendelet keretében, tekintet nélkül korára, családi állapotá-
ra vagy akár korlátozott cselekvôképességére. A mértékadó hivatalok
természetesen pontosan tudták, hogy az elôzetes elismerés nélkülözi a
jogalapot, azonban a menekültek tömeges befogadása másként nem volt
megoldható. Az ideiglenes elismerés egyben ideiglenes személyi igazol-
ványként is szolgált. A Belügyminisztérium és a Munkaügyi Miniszté-
rium közösen felelt azért, hogy a menekültek esetleges munkafelvételé-
nél ne adódjanak nehézségek. Az ideiglenes elismerés ugyanis nem
tartalmazta azt a követelményt, amit a Szövetségi Köztársaság területén
tartózkodó külföldieknek különben bizonyítaniuk kellett, hogy keres-
tek maguknak foglalkozást.

20 BA B150/3552.
21 HStAWi 508/2891.
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Az ideiglenes igazolvány érvényességét végül – hosszú vitákat köve-
tôen – négy hónapban állapították meg. A magyar menekülteknek ezen
idôn belül kellett beszerezniük végleges személyi igazolványaikat az idegen-
rendészeteknél. (A politikai menekültstátusz végleges elismerése egy ké-
sôbbi idôpontban – teljes értékû eljárással – továbbra is a nürnbergi szö-
vetségi központ feladata maradt.) Az ideiglenes elismerés hivatalos
visszavonásig, illetve az igazolvány lecseréléséig a politikaimenekült-stá-
tus igazolása volt kifelé. Az ENSZ Menekültügyi Fôbiztosának egyetérté-
sével – a menekültek országon belüli átköltözésének a követhetôsége ér-
dekében – a menekültek 6 hónapos érvényességû személyi igazolványokat
is kaptak, amelyet a helyi rendôrségek illetékes részlegei állítottak ki.

A magukat németnek tartó menekültek állampolgárságának az elis-
merése értelemszerûen más eljárás szerint történt. Ôk azért kapták meg
a minden menekültnek biztosított négy hónapos ideiglenes menekült-
státust, hogy sürgetés nélkül dönthessenek arról, kívánják-e az etnikai
alapú elismerést, és ezzel a korai állampolgárságot, vagy sem. Errôl más
apparátus döntött, mint a magyarok elismerésérôl. Az ügyekkel a már
évekkel korábban – a keleti németek érdekében – létrehozott tartomá-
nyi menekültügyi igazgatások foglalkoztak, és ezek véleményezték a szö-
vetségi menekültügyi törvény (a BVFG) 6. §-a alapján a kérelmezôk et-
nikai hovatartozását. A máshová tartó szerelvényekrôl Németországban
leszálló magyar menekültek elismerési eljárását is lehetett kezdeményezni
az érintett tartományban, nem kellett visszatérni az átmenôtáborok vala-
melyikébe. Természetesen ezeket a személyeket szintén beleszámították
a tartományi befogadási kvótába.22

A társadalmi integráció kezdetei

Az 56-os magyar menekültek társadalmi integrációs folyamatának egyik
fontos állomása volt a német szövetségi gyûlés 1957. február 21-i dönté-
se. Ebben a már másnap törvényerôre emelkedett határozatában a Bun-
destag módosította az 1953. március 9-i menekült-szükségjuttatási tör-
vényt (Flüchtlings-Notleistungsgesetz): „A törvény szerint az elüldözöttek
és az olyan németek elhelyezéséhez, akik a szovjet megszállási övezetbôl,
vagy a szovjetek által megszállt Kelet-Berlinbôl menekültek, juttatások
követelhetôk. Ugyanez érvényes azon személyeknek az elszállásolására,
akiket külföldi menekültként elismertek.” Az utóbbi kiegészítés nem ke-

22 BA B106/47. 465.
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vesebbet jelentett, mint hogy a jogszabály a társadalmi beilleszkedés
egyik legfontosabb követelményében feladta a pozitív diszkriminációt,
az etnikai németek preferálását. Ettôl fogva amennyiben a külföldi poli-
tikaimenedék-kérôk – jelen esetben a magyar menekültek – megkapták
a menekültstátuszt, a lakhatás területén a németekkel azonos támoga-
tást igényelhettek.23

A német szövetségi kormány közlönye 1957 szeptemberében közzétette
a menekültügyi minisztérium jelentését A magyar menekültek a Német
Szövetségi Köztársaságban címmel. E szerint 1956 végén a szövetségi
kormány nehéz helyzetben volt: segíteni kívánt egyrészt Ausztriának a
minél több magyar menekült átvételével, befogadásával, valamint koráb-
ban ausztriai élelmezésének és elszállásolásának a támogatásával. Más-
részt folyamatosan figyelnie kellett arra, hogy havonta 20–25 ezer me-
nekült keresett menedéket a szovjet megszállási övezetbôl a Szövetségi
Köztársaságban. Éppen ebben a kritikus idôszakban ráadásul több nagy
hullámban érkeztek áttelepülôk a Lengyelországhoz került keleti német
területekrôl. 1956 végén a németországi táborokban 86 ezer elüldözött
kelet-európai német és 160 ezer szovjet-zónabeli német személy tartóz-
kodott. A nem német – külföldi – menekültek száma ugyanott 27 ezer
személyt tett ki.24

A nyugati Németországba érkezett magyarok száma 1957 februárjá-
ban elérte a 14 és félezer személyt (a velük jött németekkel együtt). Ek-
korra a menekülttáborok gyakorlatilag telítôdtek az említett keleti német
menekültcsoportokkal, és emiatt már nem volt vállalható a magyar mene-
kültek további fogadása. Igaz viszont, hogy – mint említettem – a magya-
rok munkavállalás szempontjából kedvezô életkori és foglalkozási össze-
tétele jelentôs mértékben megkönnyítette elszállásolásukat és késôbbi
befogadásukat, mégsem jelenthetô ki, hogy a korabeli Németország a
gazdasági elônyök érdekében fogadott be magyar menekülteket, hiszen
Svájc mellett egyedül a Szövetségi Köztársaság fogadott be magyarokat
gazdasági alkalmasságuk vizsgálata nélkül. A túlnyomórészt 18 és 25
év közötti fiatal munkaképes magyar férfiak hamarosan képességeiknek
megfelelô, jól fizetô munkahelyeket kaptak. Adott körülmények között
a német lakosság fogadókészsége és együttérzése tehát inkább a demok-
ratikus európai gondolkodás megnyilvánulásaként értékelhetô.

Az adatok részletesebb vizsgálata persze megmutatja a kezdeti nehéz-
ségeket is. A Hessen tartományi átmenôtáborban (Neuenhaßlau) – itt

23 BA B134/3823.
24 BA B150/3548. Heft 1.
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található a tartomány legnagyobb városa, Frankfurt am Main is – a
munkaügyi hivatal 1957. január közepén kimutatást készített a munká-
ba már „kiközvetített” magyar menekültekrôl. Az összesen 99 személyt
29 közepes és kis cégnél helyezték el. A legtöbben – tizenhatan – Kas-
selbe mentek, míg kilencen a frankfurti fôpályaudvaron kaptak mun-
kát. De akadtak olyanok is, akik családi vállalkozásnál kaptak állást.
1957 elején a 81 munkába járó magyar menekültbôl 74-en (91,4%) se-
gédmunkásként – konyhai kisegítô, vagontisztító stb. – tudtak elhelyez-
kedni, és csak heten kaptak közülük azonnal szakmunkás – cipész, autó-
szerelô, pék, esztergályos, szakács – állást (8,6%). Tizennyolc személynek
a 99-bôl hamarosan ismét nem volt munkája, mert a tartományi mene-
külttáborban várták elszállításukat az Egyesült Államokba és Kanadá-
ba.25 A Fulda város körzetébe került kilenc magyar menekült közül hat
ugyancsak segédmunkásként kapott elôször munkát. Némi szakismere-
tet igénylô tevékenységet hárman tudtak kezdetben folytatni.26

Ha összehasonlítjuk ezeket az arányokat a magyar menekültek Fried-
landban – rögtön Németországba érkezésüket követôen – készült foglal-
kozási statisztikáival, akkor azt látjuk, hogy a segéd- és betanított mun-
kás kategóriába (a háztartásbeliek és a szakképzetlen munkások együtt)
2487 személy, azaz az összes menekültnek csak 18,5%-a tartozott.27

Szemben azokkal a panaszokkal, hogy a magyarok túl könnyen, már
az elsô kisebb nehézségek hatására elhagyják munkahelyüket, a táborból
munkába közvetített magyarok közül csak hat személy hagyta ott több
mint egyszer a neki kiutalt állást, és tért vissza a táborba (a 305-bôl).
A jelentôs többség tehát dolgozni akart. A legtöbbször nem a lustaság
állt a háttérben, hanem félreértések, nyelvi nehézségek, vagy a megígért
bér ki nem fizetése. (Nem szabad elfeledni: a magyarok elôtt még isme-
retlen volt a bruttó és nettó bér közötti differencia és annak oka.) Csak
néhány esetben történt a munkamegszakítás a menekültek hibájából.28

25 HStAWi 508/4197.
26 Uo.
27 Uo. Jól szemléltethetô itt is a vándorlásszociológia „alávándorlás” fogalma. Ezt a bevándorló sorsot a

német fogalom még szemléletesebben fejezi ki, amikor társadalmi „alárétegzôdésrôl” (Unterschich-
tungsprozess) beszél. Igen fontos megjegyezni, hogy ez nem jelentett negatív diszkriminációt: többek
között Hofbauer is bizonyította 1985-ben a keletnémet áttelepülôk példáján, hogy Nyugat-Németország-
ban többnyire a kvalifikált szakmunkásoknak is lentrôl, adott esetben betanított- vagy segédmunkási po-
zícióból kellett kezdeniük a strukturális beilleszkedést az áttelepülést követôen. Ennek pedig még na-
gyobb a valószínûsége eltérô nyelv és kultúra esetén. – Hans HOFBAUER: Berufliche Eingliederung von
Übersiedlern aus der DDR und Berlin-Ost. Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung,
1985/3. 351.

28 HStAWi 508/4197.
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Az integráció szempontjából külön kérdést jelentett a fiatalok gondo-

zása. Már 1956. november végén felvetôdött a fiatalkorú magyar mene-
kültek elhelyezésének lehetôsége az ifjúsági szállásokon (Jugendherberge),
amikor szövetségi szinten még 8000 gyerek fogadásával számoltak.
Hessen 250 személyt szállásolt el így azonnal az 1600 magyar fiatalból,
de az intézmények eredeti funkciójának megfelelôen bizonyos keretet
igyekezett fenntartani a német fiataloknak is.29 Természetesen a szövet-
ségi kormány más irányokba is tájékozódott a menekült fiatalok érdeké-
ben. A hesseni belügy már 1956. december elején jelentette, hogy melyik
körzetben milyen felajánlások érkeztek, és mennyi fiatal, felnôtt, egyedül-
álló és családos ember befogadására érkezett ajánlás. A magánháztar-
tások felajánlásait ellenôrizték is, hogy a szándékok elkülöníthetôk le-
gyenek a tényleges lehetôségektôl.30

Hessenben rövid idôn belül – 1956. december 15. és 1957. január 15.
között – a következô szállás- és ellátási lehetôségeket teremtették meg
az egyetemisták, a fiatal munkások, és a még tanulók, vagy szakmával
nem rendelkezôk számára. A bajorországi szövetségi táborból és a hes-
seni átmenôtáborokból érkezett 97 egyetemistát az újonnan létrehozott
zárt ifjúsági szervezetekbe (Jugendgemeinschaftswerk) irányították.
A frankfurt-borheimi egyetemi diákotthon 28 fiatalembert fogadott, a
marburgi Ifjúsági Szálló 36 hallgatónak adott szállást, a wolfsgarteni
kastélyban 33 személy lelt ideiglenes otthonra. A fiatal magyar munká-
sokat (összesen 188 személyt) Hessenben négy helyszínen szállásolták
el: Frankfurt-Griesheimben 12 fôt, a Szövetségi Vasút (Bundesbahn)
szállásain és kisebb otthonaiban további 96 személyt, Darmstadt és
Wetzlar kisebb szállásain 32, illetve 48 személy nyert ebbôl a csoport-
ból elhelyezést. A szakmával még nem rendelkezô, 14 és 17 év közötti
29 fiatalnak a frankfurti fiatalok házában szakmai tanfolyamokat szer-
veztek. A tartományi ifjúsági szervezetek felajánlották, hogy biztosítják
a gyerekek egyéni gondozását (az offenbachi városi csoport 7, a gerau-
rüsselsheimi 15, a hanaui 10 magyar gyerekét). (Lásd a 6. táblázatot.)

A felsorolt gondozási csoportok vezetôi a wolfsgarteni kastély otthon-
vezetôjének kivételével valamennyien folyékonyan beszéltek magyarul.
Vagy azért, mert magyarok voltak, mint a frankfurti két otthon vezetôje
(Dr. Báthory), vagy mert Magyarországról kitelepített németek voltak
(Fritsch, Klein és Veith). Wolfsgartenben szintén élt két magyarul kivá-
lóan beszélô segítô, így a megértés és a nevelés feltétele ott is biztosított

29 HStAWi 508/4206.
30 Uo.



133Cseresnyés Ferenc | 1956-os magyar menekültek befogadása az NSZK-ba

volt. Az egyéni gondozás esetében a városi csoportok vezetôi gondos-
kodtak tolmácsról.31

A fiatal magyar menekültek sikeres társadalmi integrálása érdekében
a hesseniek további célokat is maguk elé tûztek. A nyelvi nehézségek le-
gyôzése érdekében az összes gondozási helyen nyelvi kurzusokat kell
szervezni; a Fiatalok otthon és munkában elnevezésû munkacsoport
kiadja A Híd címû folyóiratot, egy szótárt a mindennapi nyelvhez, továb-
bá magyar irodalmat bocsát rendelkezésre. Segíteni kell az álláskeresést
(a munkaügyi igazgatással együttmûködve), a felkészülést a tanulásra
és a továbbképzésre, a lakhatás intézését. Javítani kell a szálláslehetôsé-
geket, a ruhanemûvel való ellátást (a Német Vöröskereszt, az egyetemi
segélyegyletek stb. segítségével), és az adminisztratív kötelezettségek tel-
jesítését (idegenrendészet, adóbevallás stb.). A közösségi kapcsolatok és
az egészséges közélet ápolása érdekében fontosnak vélték a kapcsolat-
teremtést a különféle német csoportokkal, egyesületekkel, családokkal.
Emellett fontosnak ítélték a sporteszközök beszerzését (beleértve egy vízi-
labdacsapat felszerelését is), a szabadidô eltöltésének támogatását (játé-
kok, hangszerek, rádiók, televíziók kölcsönzése stb.). Ezen a területen már
korán sikereket értek el: a Német Vöröskereszt több mint ötezer márkás
pénzügyi segítségének köszönhetôen a megalakult csoportokat fel tudták
szerelni a szabadidô eltöltéséhez szükséges eszközökkel. Sok fiatal ma-
gyarnak igen hamar alakulhatott így ki kapcsolata különféle helyi egye-
sületekkel és szervezetekkel, mindenekelôtt sportegyesületekkel.

31 HStAWi 508/4205. Egyedülálló jelenség a korabeli (szabad) Európa magyar menekülteket befogadó or-
szágai között, hogy a viszonylag nagy számú magyarul beszélni tudó személy nem a korábbi magyar emig-
ránsok soraiból került ki elsôsorban – ilyenek a többi befogadó országokban is akadtak –, hanem a kite-
lepített magyarországi németek közül.

6. táblázat. Magyar fiatalok gondozási csoportok szerinti megoszlása Hessen
tartományban

1. Egyetemista csoportok 3 / 97 gondozott

2. Általános gondozó csoportok 4 / 188 gondozott

3. Szakmai tanfolyam 1 / 29 gondozott

1–3. A nyolc integrálási helyen gondozott fiatalok száma 314 fô

4. Csatlakozó egyéni gondozás 3 / 32 gondozott

Összesen: 346 fô
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Fontosnak vélték továbbá az orientálást, azaz a német viszonyok

megismertetését is. Ezért folyamatos találkozásokat és családi meghívá-
sokat, filmvetítéseket, beszélgetéseket, vitákat, színházlátogatásokat szer-
veztek, valamint emlékhelyeket, cégeket mutattak meg.

A németek úgy értékelték, hogy a fiatal magyaroknak lehetôleg gyor-
san meg kell tanulniuk németül, hogy egyetemre kerülhessenek, vagy
jobb szakmai fejlôdési lehetôségekkel rendelkezzenek.

Meglepônek találták, hogy erôs körükben az anyagi szerzés vágya, és
ebben a tekintetben csak nagyon kevés együttérzést mutatnak még leg-
közelebbi sorstársaikkal is. (A ruhasegélyek elosztását például nem lehe-
tett csak magukra az egyetemistákra bízni, de ugyanígy a cigaretta-ado-
mányokat sem, mert némelyek nem viselkedtek szolidárisan.) Az
egyetemisták magas igényeket támasztottak, gyakorlatilag csak új dol-
gokat akartak viselni, míg a fiatal munkások ebben visszafogottabbnak
és hálásabbnak bizonyultak a németek szerint. A magyar egyetemisták
és a fiatal munkások viszonyában az elôbbiek részérôl távolságtartásra
figyeltek fel, és az utóbbiak nem számíthattak az egyetemisták támogatá-
sára. Egy menekült úgy magyarázta az ellentét okát, hogy a kommunista
Magyarországon a munkásokat erôsen támogatták, míg az értelmiséget
támadták polgári származása miatt, és ezáltal erôs réteggondolkodás
alakult ki.32

A magyarok befogadásának lezárulása Németországban

1956. december 17-én a belügyminisztériumban ismét összeültek az érin-
tett minisztériumok szakértôi, hogy megállapodjanak a tízezer fôs kontin-
gens feletti még mintegy 3500 magyar menekült átvételében, és abban,
milyen szempontok legyenek a mérvadók a személyek kiválasztásában.
Elsôdleges szempontnak ítélték a szakértôk a családegyesítés céljából,
továbbá a BVFG 94. szakasza szerint származásuk miatt Németország-
ba utazni kívánók befogadását. Ezután jöttek számításba a munkaerô-
piac igényei és elvárásai, például a szinte állandó munkaerôhiánnyal
küszködô Ruhr-vidéki bányák igényei.

A kérdés tehát az volt, hogy a korábbi – gyakorlatilag válogatás nél-
küli – befogadást hogyan lehet átalakítani más szempontokat elôtérbe
helyezô eljárássá. Abban teljes volt az egyetértés, hogy ennek lehetôleg
súrlódásmentesen kell megtörténnie, hogy az NSZK-nak a tízezer ma-

32 Uo.
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gyar menekült emberi szempontokra figyelô átvételével szerzett jó híre
ne homályosuljon el a világban. A szakértôk leginkább célravezetônek
azt tartották, ha Ausztriába küldenek néhány, a szakmai kiválogatáshoz
jól értô embert. A minisztériumi képviselôk szerint a kiválasztó bizott-
ságba delegálni kell a magyarul jól beszélô személyen kívül még egy fôt
a szövetségi munkaközvetítô hivatalból, egyet a munkanélküli biztosító-
tól, és egyet a Ruhr-vidéki bányáktól. A bányák számára kiválasztott
menekülteket azonnal Essen-Heisingenbe kívánták szállítani, mert ott a
szállás és a munka már biztosított volt.33

Egy bô hónap múlva, 1957. január végén (a 13 500 magyarországi
menekült átvételét követôen) ismét felmerült a menekültek további be-
fogadásának a lehetôsége. Egyrészt a még mindig Ausztriában tartóz-
kodó menekültekrôl, másfelôl a Jugoszláviába került magyarokról volt
szó. A külügyi hivatalban folytatott szakértôi megbeszélésen az auszt-
riai átvételek folytatásáról úgy határoztak, további magyar menekülte-
ket nem kellene felvenni addig, amíg nem tisztázódik egyértelmûen a
visszavételek kérdése (a hazatérni kívánók újbóli beengedése az ország-
ba). Az ismét esedékes kvóta (3000 személy) befogadásával szemben a
repatriálás biztosítása esetén nem zárkóztak el. Ekkor azonban már ra-
gaszkodtak ahhoz, hogy a keret német nemzetiségûekkel legyen kitölt-
ve. (Már jelentkeztek is áttelepülésre az ausztriai német konzulátuson).
A következô okokat sorolták fel a magyarok átvételével szemben:

1. A Szövetségi Köztársaság a maga részérôl eddig is szép számban fo-
gadott be magyar nemzetiségû menekülteket, és ez a nemzetközi segít-
ség arányaihoz képest elégséges hozzájárulás a magyar segélyezéshez.

2. Semmi nem indokolja, hogy a már Ausztriában tartózkodó
magyarországi németek hátrányos helyzetbe kerüljenek a magyar nem-
zetiségûekkel szemben. Éppen ezért a még rendelkezésre álló segélyle-
hetôséget a kevés, Magyarországról elmenekült német nemzetiségûnek
kellene biztosítani.

3. Csak amennyiben a háromezres keret nem lenne német nemzetisé-
gûekkel kitölthetô, akkor lehetne még a különbség mértékéig magyaro-
kat befogadni.

A Jugoszláviából történô menekültátvételre ugyancsak érvényesnek
tekintették a fenti elveket. A szakértôk szerint a magyarok további fel-
vétele veszélyeztetné a kelet-európai német áttelepülôk és a szovjet-zó-
na menekültjeinek elszállásolását és integrációját. Az egyes kivételes ese-
teknek mindenképp korlátozottaknak kellett maradniuk. Szemben

33 BA B150/3547. Heft 1
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Ausztriával, Jugoszlávia esetében átvételi kvóta sem volt megállapítva,
ami kétségtelenül megkönnyítette annak a kimondását, hogy az odame-
nekült németeket egészében, míg a magyarokat csak kivételes esetekben
kell átvenni. Az etnikai hovatartozás kérdésének az eldöntésébe be kí-
vánták kapcsolni a magyarországi németek Landsmannschaftját is, míg
az alapos kivizsgálás feladata a belgrádi német követségre várt. A ma-
gyarországi németek érdekképviselete a szövetségi köztársaságban ek-
kor már azért szállt síkra, hogy mindkét fent említett országból néme-
teket vegyenek át. A fenyegetô asszimiláció elkerülése érdekében
tulajdonképpen az egész kisebbség átvételét tartották volna kívánatos-
nak, az adott körülmények között azonban „beérték” a menekültek át-
vételével.34

1957. január végén a szövetségi menekültügyi minisztérium közölte a
kormány Hivatalos Lapjában, hogy leállította a magyar menekültek
Szövetségi Köztársaságba szállítását. A transzportok napok óta történô
szüneteltetése akkor már sejteni engedte az események ilyetén befejezô-
dését. A minisztérium közleményében megismételte a fenti érveket a né-
met áttelepülôkrôl és menekültekrôl, valamint a telített átmenô- és fel-
vevôtáborokról. A kormány bulletinjében a szövetségi menekültügy
közzétette azt is, hogy a Schaldingban kitöltött 126 magyar hazatelepü-
lési kérelembôl bécsi visszajelzések szerint a magyar hatóságok 115 ha-
zatérést jóváhagytak, 11 magyar állampolgár esetében azonban megta-
gadták a repatriálási engedélyek kiadását.35 A hazatérési nehézségek
okainak vizsgálata már meghaladná ezen dolgozat célkitûzését. Összes-
ségében kétségkívül elmondható, hogy a Német Szövetségi Köztársaság
teljesítette vállalt kötelezettségét, és az 1956-os magyar menekültek csak-
nem egytizedét befogadta.

34 BA B150/5139.
35 Bulletin, Nr. 21. 183. (1957. január 31.)




