
Szudétanémetek Csehországban Bevezetés

• RGDI

• szociológiai illetve gazdasági vizsgálatokat 
folytattam

• Csehország történelme

• német anyanyelvű etnikum helyzete

Ostsiedlung

• 1849-ben a lengyel Julian Klaczko által 
alkotott kifejezés a Drang nach Osten 

• Keleti területek kolonizációja

• Nagy Károly frank uralkodó 800-ban 
megszerezte a római császári koronát

• a népesség növekedése váltja ki a telepesek 
megindulását a keleti kevésbé lakott 
területekre

Bohémia és Moravia

• A szláv törzsek a 6. században kezdték el 
benépesíteni ezt a területet, az Avar 
Birodalom támadásai nyomán egy frank 
kereskedő Szamo segítségével kialakul Szamo 
Fejedelemsége

• 658-as haláláig, utána széthull

• 805-ben a Frank Birodalom része lesz

• 907-ben végleg megszűnik

Német-római Birodalom

• 1356 aranybulla, a cseh király a birodalom fő
pohárnoka

• XI. században Prágában megjelennek német 
kereskedők

• XIII. században a nem sűrűn lakta 
településekre a helyi urak németekkel 
telepítik be a vidékeket

• 1806-ban a Habsburg Birodalom Ausztriájának 
része lesz

Népek tavasza

• bécsi kongresszus célja, hogy Európa békéjét 
megteremtse

• A liberalizmus és nacionalizmus eszméje 1830-
ban terjed keletre

• 1836-ban Frantisek Palacky megírja 
Csehország történetének első kötetét

• A kapitalista fejlődés is megindul 
Csehországban, ezzel szemben a politika 
feudalista állapotokat mutat



Békeszerződések - Csehszlovákia

• Štefánik, Beneš, Masaryk 

• Csehszlovákia megalakulása

• Woodrow Wilson nemzetek önrendelkezési 
joga

• Cseh hadsereg elfoglalja a kérdéses 
területeket

• A német gyerekeknek cseh iskolába kell 
járniuk

1938 müncheni egyezmény

• Gazdasági válság és radikalizálódás

• Chamberlain és Daladier mindenképpen el 
akarták kerülni a háborút, így az 1938. 
szeptember 29-30-én tartott müncheni 
konferencia során Mussolinivel úgy döntöttek, 
hogy elfogadják a német területi 
követeléseket.

• 1939. március 15-én német csapatok 
megszállják Prágát egy nappal az után, hogy 
Szlovákia függetleníti magát Csehországtól

Cseh Morva Protektorátus

• Heydrich Prága hóhéra

• Jozef Gabčík, Jan Kubiš és Karel Čurda 

• Lidice

Háború utáni kitelepítés

• 1945. június 18-19-én Prerov városában pogromot 
szerveztek, több mint 260 németet öltek meg

• július 31-én Ústí nad Labem a német nemzeti 
szocializmus központjában mészároltak 6-700 németet

• Benes 1945. augusztus 2-án kiadja a 33-as számú
elnöki dekrétumot, mellyel megkezdődik a hivatalos 
deportálás

• Hivatalos adatok szerint 2,336,000 németet 
deportáltak (kb. 800,000 főt szovjet területre, 
1,600,000 főt pedig amerikai megszállási zónába), míg 
az egyéb módon elűzött vagy elmenekült németek 
száma 660,000 fő. 



Pilsen, Csehszlovákia, 1945 Május, az amerikai hadsereg ellátja a csehek által 

összevert szudéta németeket
Szudétanémetek München-i menekült táborban, 1947

További kutatási területek

• További kapcsolódási pontok keresése, leírása

• Kitelepítést követő elcigányosodás

• Lebensraum elmélet

Befejezés

• Ferdinand Porsche – Liberech
• Gregor Mendel – Heinzendorf
• Artisans Rudolf és Leopold Blaschka – Aicha
• Rainer Maria Rilke – Prága
• Bertha von Suttner – Prága
• Franz Kafka – Prága
• Franz Werfel – Prága
• Edmund Husserl – Prossnitz
• Sigmund Freud – Freiburg
• Gustav Mahler – Kalischt


