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 TÉMA  3: Átalakulási folyamatok 
 
 Tanítási és tanulási segédanyagok 
 

 

 
 
 
Belső átalakulás 
 
 
A német-lengyel kapcsolatok átalakulása a történelemkönyvek tükrében, 
a németek Lengyelországból történő erőszakos kitelepítésének bemutatásán keresztül 
 
 
Szerző:  Ewa Nasalska 
 
 
 
A német-lengyel kapcsolatokban a múlt ismét időszerű téma lett a kilencvenes évek közepére. A „németek 
elűzése” újból visszatérő téma lett a történelemről szóló szakmai párbeszédben a Német Szövetségi 
Köztársaságban, amely heves érzelmeket és intenzív vitákat váltott ki Lengyelországban. A "Zentrum gegen 
Vertreibungen" (Elűzések Elleni Központ) létrehozásának tervét gyakran úgy értelmezték, hogy az része egy 
nagyszabású kísérletnek, mivel át akarják írni a történelmet a Német Szövetségi Köztársaságban, kisebbíteni 
szeretnék a németek bűneit, és mindenekelőtt a háború áldozataiként kívánják magukat bemutatni. És a 
feszültségek, amelyek ebből a törekvésből fakadtak, még a két ország közötti napi politikai életre is 
kihatással voltak. 
 
A következőkben betekintést nyújtunk a lengyel és német történelemkönyvek1 átfogó elemzésének 
eredményeibe; ezek a könyvek 1956 és 2004 között jelentek meg, mindkét országban használták, illetve 
használják őket a középiskolai osztályokban2. 
 
Az érdeklődés középpontjában az a kérdés áll, vajon hogyan mutatják be iskolai tankönyvek a németek és 
lengyelek közötti viszonyt a háború utáni időszakban. Különösen azt kell alaposan megvizsgálni, hogyan 
foglalkoznak az iskolai tankönyvek a lengyel-német határ második világháború utáni áthelyezésével, és főleg 
az ebből adódó következményekkel, vagyis a német lakosság kitelepítésével azokról a területekről, 
amelyeket a potsdami konferencián Lengyelországnak ítéltek oda. Ez a problémakör jobban uralja a lengyel-
német kapcsolatok történetének legújabb szakaszát, mint bármilyen más háború utáni téma, és alapként 
szolgál a német és lengyel fiatalok nemzeti azonosságtudatának kialakulásához. 
 
Kulcsfogalmak segítségével mindegyik oldal más szempontból hangsúlyozta az eseményeket, különösen a 
propagandában, ezek a kulcsfogalmak a tartalmak egész rendszerét keltették életre a befogadók tudatában: a 
lengyelek térfelén – főleg a Lengyel Népköztársaság időszakában – a „visszaszerzett területek” kifejezés volt 
használatos, míg a német oldalon – főleg a Német Szövetségi Köztársaságban – ennek megfelelően az 
„elüldözés” fogalmát használták, egészen 1989-ig. 
 
 
 
_________________ 
 
1 Ewa Nasalska:  Polsko-niemieckie dyskursy edukacyjne: lata 1949-1999 
    Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004,  376 o. 
 
2 A megvizsgált lengyel és német tankönyvek teljes listája megtalálható az idetartozó  
   Anyaggyűjtés rész  (T PL/7 és T DE/8) alatt. A lista több idézetet is tartalmaz ezekből a tankönyvekből. 
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● A történelem bemutatásának hangsúlyos elemei a lengyel történelemkönyvekben az ötvenes és a 

hatvanas években 
 
 
 A "Vertreibung" (elüldözés) kifejezés használata a Lengyel Népköztársaságban politikai jelentőséggel 

bírt, mert a „nyugatnémet revizionizmus” fogalmához kötődött, és ellentétben állt a „visszaszerzett 
területekről” alkotott elgondolással. A „visszaszerzett területek” kifejezés arra az elméletre vezethető 
vissza, amely szerint az itt élő németeknek el kellett hagyniuk a „Piast fejedelmek ősi területeit”, hogy 
eleget tegyenek a történelmi igazságosság alapelvének. Az „elüldözés” és a „visszaszerzett területek” 
kifejezést is általánosító értelemben használták. A nyilvános vitákban jelzés értékű kifejezésként 
használták a fentebb említett fogalmakat, értékítéletet is kifejező érzelmi töltést hordoztak, és erősítették 
a lengyelek és a németek nemzeti azonosságtudatát. 

 
 Ezek a fogalmak a teljes háború utáni időszakban a kollektív szimbólumok fontos szerepét játszották a 

lengyel-német kapcsolatokban, ez a korszak a mi értelmezésünk szerint az 1990-es esztendőben, vagyis a 
német újraegyesüléssel, valamint a Lengyelország és Németország között megkötött határszerződéssel 
ért véget. 

 
 Ez különösen igaz volt a „visszaszerzett területek” fogalmára, amely a közbeszédben a „történelmi 

igazságtétel” jelképévé vált. Lengyelországban az „elüldözés” kifejezést nem használták a közbeszédben, 
mert az erőteljes értékítéletet kifejező elemet hordoz, és a tettesek (amely most Lengyelország) 
megítélését egyértelműen negatívvá teszi. Ezeket az eseményeket Lengyelországban vagy a kitelepítés 
(wysiedlenie) megnevezéssel foglalták össze, vagy egyszerűen figyelmen kívül hagyták ezt a témát. Csak 
a kilencvenes évek kezdetén következett be lényeges változás az „elüldözés” szó használatában a 
lengyelországi közbeszédben. 

 
 A közbeszédben bekövetkezett változás arra vezethető vissza, hogy a Lengyel Köztársaság és a Német 

Szövetségi Köztársaság között 1990-ben megkötött szerződés bevezető fejezetében mindkét folyamatot 
megnevezték, valamint az elüldözés és a kitelepítés megnevezést is használták: 

 
 „ .... tekintettel arra, hogy a második világháború befejezése óta immár 45 év telt el, és tudatában annak, 
 hogy az a rengeteg szenvedés, amelyet ez a háború okozott, mialatt különösen sok németnek és
 lengyelnek kellett elszenvednie hazája elvesztését elüldözés vagy kitelepítés miatt, figyelmeztetést és
 felhívást jelent számunkra a két nép és a két állam közötti békés kapcsolatok megteremtésére, …” 
 (forrás: Német-lengyel határszerződés. 1990.11.14.)  
 
 Mind az „elüldözés” mind a „visszaszerzett területek” kifejezés esetében az erkölcsi normákra és a 

nemzetközi viszonyoknak megfelelő általános emberi jogokra hivatkoznak. Eközben persze mindig a 
másik fél által hozzátett jogsértéseket emelik ki, és önmagukat pedig mindig a konfliktusban részt vevő 
gyengébb félnek tekintik. Egyébként az idősíkok figyelembevételénél is különbségeket figyelhetünk 
meg. A német történelem-tankönyvekben elsősorban azokra a drasztikus eseményekre hivatkoznak, 
amelyek a háború után történtek a németek kitelepítésével kapcsolatban. A lengyel fél viszont inkább 
azokat az eseményeket mutatja be, amelyek 1945 előtt történtek, és így önmagát tekinti a szenvedő 
félnek, amelyik később átélhette a történelmi igazságtételt. 

 
 Ennek alapján 1989 előtt kerülték Lengyelországban az „elüldözés” kifejezés használatát a németek 

kitelepítésének a megjelölésére, mivel ebben a megnevezésben a tettes oldaláról megnyilvánuló (brutális) 
erőszak is benne foglaltatik. Az erkölcsi normákra való hivatkozást főleg azáltal kívánták megvalósítani, 
hogy főként az ellenfél által elkövetett szörnyűségekre akarták felhívni a figyelmet. Az ellenfél által 
elkövetett rémtettekről szóló beszámolókat azután generációról generációra továbbadták. Ezek a 
későbbiekben a kollektív emlékezet építőköveivé váltak, és a fiatalabb generációk emlékezetében is 
rögzültek. Az ellenséges oldal által elkövetett szörnyűségekre való hivatkozás nem csak ésszerű leírását 
(a tények rögzítése) adja a meglévő ellentétnek, hanem erkölcsi kötelességgé teszi az emlékezést a 
csoport minden egyes tagja számára. 
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 Mindkét oldalon tendenciaként figyelhető meg a jogsértések és bűnök felhánytorgatására irányuló 

törekvés. Mind a németek, mind a lengyelek a nemzetközi jogi normákra hivatkoztak az általuk 
elkövetett jogsértések során, melyeket ebben az esetben a potsdami szerződésben rögzítettek. Az 
elüldözés megtárgyalásakor a német tankönyvekben gyakran találhatunk szembesítést az 1945-ös 
potsdami egyezmény 13. számú pontjával, amelyben meghatározzák a németek kitelepítésének 
alapelveit, és egy jelentést ennek a rendelkezésnek a lengyel oldal által elkövetett (közvetett vagy 
közvetlen) megsértéséről. A lengyel tankönyvekben éppígy jogi kategóriákat (a nemzetközi jognak 
megfelelően) említenek az ebben az időszakban, a Lengyelország sérelmére elkövetett jogsértésekkel 
kapcsolatban, és itt is a potsdami döntésre hivatkoznak. 

 
 Ebben a konfliktushelyzetben a felek egyike sem ecsetelte a saját fölényét vagy erősségeit, hanem 

mindketten csak a másik fél miatt elszenvedett jogsértésekre akartak hivatkozni. A „visszaszerzett 
területek” fogalma - társítva a „történelmi igazságtételre” való felhívással, valamint a Potsdamban 
Lengyelországnak odaítélt területnek a Piast fejedelemség koráig visszanyúló dicső múltjáról alkotott 
mítosszal – arra szolgált, hogy eleget tegyenek az elemi igazságérzetnek (vagyis évszázadokon át tartó 
igazságtalanság lett ezáltal ismét jóvátéve). Ezt az elgondolást arra is felhasználták, hogy a nemzeti 
azonosságtudat érzését alátámasszák, és közösség nemzeti érzéseit erősítsék. Rá akartak mutatni a 
nemzeten belül meglévő hasonló jegyekre, a közösen megélt, pozitívumokat ecsetelő politikai sors 
hangsúlyozásával a nemzeti csoport különleges helyzetét kívánták kiemelni. A pozitív nemzeti jegyek és 
a saját nemzet kivételesnek érzett helyzete (abban az értelemben, hogy „mi jobbak vagyunk, mint ők) 
ezen felfogás szerint abban a tényben is megmutatkoztak, hogy a területeket Lengyelországnak ítélték 
oda, az igazságosság elvének és a nemzetközi jognak egyaránt megfelelvén. 

 
● Lengyel történelem-tankönyvek az ötvenes években 
 
 Csak egyetlen, 1956-ban kiadott, tankönyvben (Historia VII. 1956.) említik meg szűkszavúan, mindössze 

két mondatban, az akkori közbeszédben kötelezően érvényesnek számító meghatározást Lengyelország 
nyugati határáról; eszerint a Szovjetunió, az USA és Nagy-Britannia megegyeztek abban, hogy a Piastok 
ősi területeit visszaadják Lengyelországnak, amelyet egykor a németek ragadtak el Lengyelországtól.  (T 
PL/1) 

 
 A németszármazású lakosok kitelepítését nem kezelték önálló témaként, és csak úgy mellékesen 

említették meg, hogy a németek a hitleri hadsereg visszavonulásakor elmenekültek, vagy áttelepültek.  (T 
PL/2) 

 
 A határmódosítást és a német lakosság Lengyelországból történő kitelepítését az ötvenes évek 

történelem-tankönyveiben nemzeti és ideológiai konfliktusként mutatták be. A nemzeti jellegű 
szembenállás nagyságát egyértelműen érzékelteti a „visszaszerzett területek” kifejezésben megnyilvánuló 
retorikai fogás. Ebben az esetben tökéletesen egyezett a tankönyvek által közvetített propagandaanyag a 
közösség érzéseivel. Lengyelország akkori nemzetközi helyzete és a politikai rendszerben elfoglalt helye 
(többek között a Lengyel Népköztársaság és az NDK között erőltetett kapcsolat) is hatással voltak arra, 
hogy a határmódosítással összefüggésbe hozható eseményeket osztálytudatos és ideológiai szemszögből 
mutatták be. 

 
 A háború végén Lengyelországban élő németek problémáival csak nagyon kevés helyen foglalkoztak. A 

szenvtelen, rövid megállapítás, hogy „a német lakosság áttelepült Németországba”, úgy tűnik nem volt 
más, mint a történelmi igazságosságról alkotott elképzelés kiegészítése. A ténylegesen átélt bajokat, 
melyek a németek áttelepülésével jártak, az általános iskolai tankönyvek szerzői a nyolcvanas évek 
végéig meg sem említették. 

 
 Teljesen egyértelmű megfogalmazásban utalnak viszont a „történelmi igazságtétel” címszó alatt 

összefoglalható elképzelésre, amely a következő tankönyvekben tökéletesen kimutatható. A német 
lakosság áttelepüléséről semmit sem tudtak meg a tanulók, pedig az csupán az 1951-es esztendőben 
zárult le. 
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● Az ötvenes évek német történelem-tankönyvei 
 
 A második világháborúról alkotott képet főleg a németek keletről való elüldözése uralta. Eközben nagy 

teret szenteltek az elüldözés részleteinek.  (T DE/1) 
 
 Az új Odera-Neisse-határ bemutatásakor annak az ideiglenes jellegét hangsúlyozták, amelyet a lengyel 

történelem-tankönyvekben viszont egyáltalán nem említettek meg ebben az időszakban.  (T DE/2) 
 
 Az NDK-ban, Lengyelországban és Csehszlovákiában az „elüldözés” egyaránt tabu téma volt, habár 

éppen a szovjet megszállás alatt lévő zónának (a későbbi NDK) kellett a legnagyobb arányban 
befogadnia a menekülteket és az elüldözötteket. A keletnémet történelemkönyvekben a németek 
kitelepítésének kérdését szovjet nézőpontnak megfelelően tárgyalták.  (T DE/3) 

 
● A hetvenes évek lengyel történelem- tankönyvei 
 
 A hetvenes évek elején enyhültek a Lengyel Népköztársaság és a Német Szövetségi Köztársaság 

kapcsolatában fennálló feszültségek. A szövetségi gyűlés 1972-ben ratifikálta az 1970-es „Varsói 
egyezményt”, amelyben a Német Szövetségi Köztársaság az Odera-Neisse-határt Lengyelország nyugati 
határaként ismerte el. Még ennek az évnek a júniusában VI. Pál pápa egy új egyházi szervezetet hagyott 
jóvá a nyugati és az északi területeken. Ezek a tények a lengyel-német kapcsolatok 
történelemkönyvekben való bemutatására is hatással voltak. 

 
 A hetvenes években kiadott tankönyvekben is az figyelhető meg, hogy Lengyelország nyugati határának 

változását és a németek áttelepülését a nemzetközi jogi előírásokra való hivatkozás keretében mutatják 
be, vagyis a potsdami határozatokra, az akkor érvényes általános erkölcsi normákra és az igazságosság 
elveire utalnak, miközben Lengyelországban ösztönösen, valamiféle igazságos kárpótlásként értelmezték 
„a Piastok ősi területeinek visszaadásáról” szóló elméletet.  (T PL/3) 

 
● A hetvenes évek német történelem-tankönyvei 
 
 A nyugatnémet történelemkönyvekben a németek erőszakos kitelepítésével kapcsolatos megállapításokat 

igyekeztek enyhíteni. Azokban a szövegekben, amelyekben az elüldözés szörnyűségeit ecsetelték, a 
tetteseket rendszerint csak általánosságban említették meg, vagy más népekkel, különösen a csehekkel, 
együtt. Látható volt az a törekvés, hogy igyekeztek kerülni a német-lengyel ellentétek bemutatását.  (T 
DE/4) 

 
 Az NDK-ban ekkor kiadott történelemkönyvekben úgyszólván semmilyen különbséget sem fedezhetünk 

fel az ötvenes évek iskolai tankönyveihez képest a németek elűzésével kapcsolatban.  (T DE/5) 
 
● Lengyel történelem-tankönyvek a kilencvenes években és a 21. század elején 
 
 Feltűnő, hogy a lengyel történelemkönyvekben a kilencvenes évektől láthatóvá vált az a törekvés (és a
 tendencia a következő években is folytatódik), hogy nagyobb figyelmet szenteljenek a német civil 
 lakosság által elszenvedett jogtalanságoknak a kitelepítések idején. 
 
 A kilencvenes évek elejétől két összetevőt különböztethetünk meg ezeknek az eseményeknek a 

bemutatásában: egyrészt azt hangsúlyozzák, hogy a lengyelek eljárása megfelelt a jogszerűség elvének - 
amely abból is látszik, hogy az a nagyhatalmak beleegyezésével történt – másrészt pedig azt emelik ki, 
hogy ez az eljárás történelmi okokból szükségszerű volt. Az áttelepülést mindegyik általunk megvizsgált, 
a kilencvenes évekből származó lengyel történelem-tankönyvben jogosnak és szükségesnek tartották. (T 
PL/4) 

 
 Egy másik tankönyvben a németek áttelepítését már új szempontból szemlélték. Szorosan 

összekapcsolták a lengyel lakosságnak a keleti országrészekből történő erőszakos kitelepítésével, 
amelyeket a Szovjetuniónk ítéltek oda.  (T PL/5) 
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 A 21. század kezdetétől olyan utalásokat is találhatunk a lengyel történelemkönyvekben, amelyek a 

kiutasított németek álláspontját és érzéseit fogalmazzák meg.  (T PL/6)) 
 
● Német történelem-tankönyvek a 20. és a 21. század fordulóján 
 
 Kisebb változás itt is megfigyelhető. A németek kitelepítésének okait ugyan többször kiemelik, mint az 

ötvenes években, de a megvizsgált tankönyveknek az 50%-a mégis elhallgatja ezeket. A hetvenes 
években csak a megvizsgált tankönyvek 33%-ánál fordult ez elő. 

 Ezzel szemben a németek Lengyelországból történő erőszakos kitelepítésének problémakörét a 
kilencvenes évek német kiadású történelemkönyveiben erőteljesen hangsúlyozzák ugyan, de az ehhez 
vezető okokat már csak minden második általunk megvizsgált tankönyvben emelték ki teljesen 
egyértelműen.  (T DE/6) 

 
 Azokban a történelemkönyvekben, amelyeket a 21. század kezdetén hagytak hivatalosan jóvá, 

úgyszólván semmilyen különbséget sem találunk a németek kiutasításának ábrázolásában azokhoz a 
könyvekhez képest, amelyeket a kilencvenes évek kezdetén használtak.  (T DE/7) 

 
 Kétség sem fér hozzá, a német nemzetnek joga van ahhoz, hogy az elüldözöttek szenvedéseit bemutassa 

a történelemkönyvekben. Ha az elüldözés okait viszont nem nevezik meg éppilyen nyomatékosan, 
fennáll a veszély, hogy azok feledésbe merülnek a fiatalabb generáció tudatában, és ez akadályozni fogja 
a viselkedésük megváltozását. 

 
 
 
 
 
Összegzés 
 
Nem kétséges, hogy az élet, a szabadság, a biztonság, a szülőföld és az otthonunk a legfontosabb értékekhez 
tartoznak, amelyeket az emberek birtokolhatnak. A háborús agresszió, a gyilkosság és az elüldözések a 
legsúlyosabban sértik meg ezeket az értékeket, és nemzedékeken keresztül zavarhatják meg a békét a 
nemzetek egésze között, ha nem próbálnak meg párbeszédek közepette egyetértésre jutni az okokat illetően 
és abban a kérdésben, hogy: Ki és mi által lett tettes, vagy éppen áldozat? 
 
Az ilyen kérdésekre adandó válaszok olyan fontosak önmagunk és mások, azaz a konfliktusban részt vevő 
csoportok és államok megértéséhez, hogy azokat az iskolai oktatásban részt vevő, felnövekvő fiataloknak 
meg kell kapniuk útravalóul a felnőtt élethez. 
 
Az elmúlt 50 év német és lengyel történelemkönyveinek az elemzése megmutatta, hogy eleinte mindkét 
állam olyan álláspontokat és értékeket képviselt, amelyek igen távol álltak egymástól. Az Európában lezajló 
általános politikai fejlődés során ezek a bemutatási módok és értékítéletek olyan átalakulási folyamatokon 
mentek át, amelyek lerakták a békés egymás mellett élés tartós alapjait. 
 
A szomszédos országokkal együtt lefolytatott párbeszédek keretében történő megemlékezések kultúrája az, 
ami elengedhetetlen feltétele „a mi összetartozunk” európai érzésnek, és nélküle nem jöhet létre a közös 
azonosságtudat és szolidaritás Európában. 
 
Ebben az összefüggésben nagyon nagy jelentőségűek az oktatásügyben működő európai projektek, amelyek 
a közös értékek tudatát erősítik, hiszen kiemelt jelentőségük van az európai polgárok békés együttélése 
szempontjából. A tanárok és az iskolán kívül működő terjesztők megfelelő alapra találnak ahhoz, hogy a 
félreértéseket, az előítéleteket és az ellenérzéseket megszüntethessék a felnövekvő generációk jóléte és 
boldogulása érdekében. 
 
_____________________________________________________ 
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