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NEMZETISÉGI KÉRDÉS MAGYARORSZÁGON A MÁSODIK 

VILÁGHABORU UTÁN /1945-1948/  

A második világháboru után a népi demokratikus Magyar-

ország igen nehéz és keserves nemzetiségi örökséget vett át a bu-

kott Horthy-rendszertől - annak ellenére, hogy hazánk területén 

1945-ben számottevő nemzetiségi lakosság nem élt. A dualizmus ko-

rának erőszakos magyarositö nemzetiségi politikája, az "egy poli-

tikai nemzet" koncepciója szinte jóvátehetetlen károkat okozott 

- az egyébként oly szorosan egymásra utalt - a magyar és szomszéd 

népek kapcsolatában. A Horthy-rendszer az ország területén élő 

nemzetiségeket elnyomta, s a trianoni béke reviziójának követelé-

sét a szomszéd népek elleni uszitásra és gyűlöletkeltésre hasz-

nálta fel. Az elveszett területek visszaszerzésének jelszavával 

sodorta háboruba hazánkat a náci Németország oldalán, s az "or-

szággyarapitás" során visszakerült területek nemzetiségi lakos-

ságát a dualizmus koránál fokozottabb mértékben nyomta el. 

Nemzetiségi örökségünknek azonban olyan haladó hagyo-

mányai is vannak, amelyekre méltán lehetünk büszkék. Leghaladóbb 

politikusaink már a mult században sikraszálltak a nemzetiségi 

kérdés igazságos rendezéséért, a szomszédos népekkel történő meg-

békélésért. /Lásd Kossuth Duna-konföderáciős tervét, Mocsáry 

Lajos tevékenységét./ Haladö hagyományaink között szerepel az 

1849-es nemzetiségi törvény, a Tanácsköztársaság nemzetiségi po-

litikája. A Horthy-korszakban a munkásmozgalom az, amely a leg-

következetesebben száll szembe a rendszer hivatalos, szomszéd 

népek ellen uszitó revíziós politikájával. 
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A történelmi előzmények után érthető, hogy a nemzeti-

ségi kérdés megoldásának igen nagy volt a jelentősége a felsza-

badulás utáni Magyarországon. "Ez a kérdés a mai Magyarországon, 

legalábbis mennyiségileg nem jelent számottevő problémát, mint-

hogy a nemzetiségek összlétszáma a magyar lakossághoz viszonyit-

va rendkivül alacsony, s a nemzetiségek nem alkotnak összefüggő 

területet, az országban szétszórtan élnek. A nemzeti kérdés meg-

oldásának Magyarországon mégis nagy jelentősége volt és van, hi-

szen ezzel is demonstrálhatjuk és bizonyithatjuk, hogy az uj Ma-

gyarország szakitott történetének átkos hagyományával, a nemzeti-

ségek elnyomásával." 1/  /Arató Endre/ 

A felszabadulást követő első években Magyarországon he-

ves harc folyt a hatalom kérdésének végleges eldöntéséért a mun-

kásosztály és a burzsoázia között. A Kommunista Párt már a fel-

szabadulás előtt sikraszállt a szomszédos népekkel történő meg-

békélésért, a nemzetiségi kérdés igazságos megoldásáért. A hata-

lomért folyö harc idején a Kommunista Párt és a vele szövetséges 

baloldali erők szivósan küzdöttek azért, hogy végleges vereséget 

mérjenek azokra a reakciós erőkre, melyek a nemzeti kérdésben a 

sovinizmus és a nacionalizmus politikáját képviselték. 

A fiatal magyar demokrácia félreérthetetlenül elhatá-

rolta magát a Horthy-rendszer nemzetiségi politikájától, jelen- 

tős erőfeszitéseket tett a szomszéd népekkel történő baráti együtt-

miiködés kialakitása érdekében. 1945 nyarán az Ideiglenes Nemzeti 

Kormány Belügyminisztériuma rendelettervezetet készitett a nem-

zetiségi egyenjoguság biztositása tárgyában. 2/  A rendelet bizto- 
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sitotta, hogy a nemzetiségek szabadon használhassák anyanyelvű-

ket a magán- és közéletben egyaránt. Lehetővé tette számukra a 

szabad szervezkedést, kimondotta, hogy rendelkezhetnek lapokkal, 

kulturintézményekkel,'egyesületeik a kormány támogatását élvezik. 

A kormány kötelezettséget vállalt, hogy a nemzetiségi iskolák a 

magyar iskolákkal egyenértékű támogatást kapnak. 

A demokratikus fejlődés vivmányaiból kezdettől fogva a 

magyar dolgozókkal egyenlő mértékben részesültek a nemzetiségi 

dolgozó tömegek is. Érdemes megemliteni, hogy a földreform során 

a földnélküli magyar parasztság tömegei mellett jelentős nemzeti-

ségi tömegek jutottak földhöz. 

Megkezdődött a nemzetiségi iskolaszervezet kiépítése 

is. 1945. október 24-én adták ki az Ideiglenes Kormány 10.030/1945. 

M.E. sz. rendeletét a nemzetiséghez tartozó tanulók nemzetiségi 

oktatása tárgyában. 3/ Nem elsősorban a demokratikus magyar kor-

mányzaton mult, hogy a nemzetiségi iskolákkal kapcsolatos, jószán-

déku és becsületes erőfeszitéseknek 1945-48 között a mindennapi 

élet gyakorlatában nem mindig sikerült maradéktalanul érvényt 

szerezni. 4/  

A magyarországi nemzetiségi kérdés szocialista, marxista-

leninista alapon történő megoldásához nehéz és ellentmondásos ut 

vezetett. 1945-48 között nemzetiségi politikánk sulyos gondokkal 

és nehézségekkel küszködött. A legnagyobb problémát a szóban for-

gó időszakban zajló kitelepitési akciók okozták, mivel ilyen kö-

rülmények között a demokratikus szellemű nemzetiségi politika 

kialakitására irányuló törekvések szinte emberfeletti nehézség-

gel találták szembe magukat. 
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A telepitések kérdése Magyarországon először a magyar-

országi németekkel kapcsolatosan vetődött" fel, már 1945 tavaszán. 

Az ugynevezett svábkérdés felvetésében a kezdeményező szerepet 

a Nemzeti Parasztpárt játszotta. 5/  A magyarországi németek kite-

lepitésének kérdése olyan történelmi helyzetben került napirend-

re, amikor a náci háborus bűnösök gaztetteinek következtében ál-

talános volt mind Európában, mind pedig hazánkban a németekkel 

szembeni harag és bosszuvágy, a megtorlás vágya. A magyarországi 

németek között valóban sok volt a háborus bűnös /gondoljunk pl. 

a Volksbund tevékenységérel/, 1945-48 között azonban velük szem-

ben az egyéni elbirálás helyett sokszor a kollektiv felelősségre 

vonás módszere érvényesült. 

A koaliciös időszak nemzetiségi politikájának egyik el-

lentmondása abban foglalhatő össze, hogy mig a demokratikus ma-

gyar kormányzat jelentős erőfeszitéseket tett a magyarországi 

szlovákok, délszlávok, románok jogai biztositása érdekében, addig 

a második világháboru befejezését követően kialakult bonyolult 

nemzetközi és belpolitikai helyzet viszonyai között a negyvenes 

években a magyarországi németekkel szemben sulyos hibák elköveté-

sére került sor, melyeket csak az 1950-es években javitottak ki. 

A másik sajátos ellentmondás az volt, hogy az előbbi 

nemzetiségekkel szemben sem érvényesülhetett maradéktalanul a de-

mokratikus szellemű nemzetiségi politika, mivel a telepitési ak-

ciók hatása valamilyen formában - a magyarországi románokat csak 

egészen elenyésző százalékban - őket is érintette. Sokszor már 

pusztán a kitelepités lehetősége  is félelemmel és szorongással 
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töltötte el a nemzetiségi lakosságot. Ezzel is magyarázható pl., 

hogy 1946 tavaszán a magyarországi délszlávok egy része magyar-

nak vallotta magát a délszláv lakosság összeirása során. 6 / 

1945-48 között a demokratikus magyar nemzetiségi poli-

tika számára az egyik legnagyobb gondot és nehézséget a magyar-

csehszlovák lakosságcsere kérdése jelentette. A lakosságcsere 

gondolatát az akkori csehszlovák kormányzat vetette fel. 1946. 

február 27-én a magyar és a csehszlovák kormány megkötötte az ugy-

nevezett lakosságcsere egyezményt, melynek értelmében Csehszlová-

kiából annyi magyart telepitenek ki, ahány szlovák Magyarországon 

önként jelentkezik áttelepülésre. 7 ' 

1946 tavaszán a magyarországi szlovákok között Csehszlo-

vák Attelepitési Bizottság fejtett ki propagandatevékenységet, az-

zal a céllal, hogy közülük minél többet megnyerjenek az áttelepü-

lés ügyének. Azokra a szlovákokra, akik ragaszkodtak szülőföld-

jükhöz és nem akartak áttelepülni, demagóg igéretekkel, valamint 

fenyegetéssel és erőszakkal igyekezett a Csehszlovák Attelepitési 

Bizottság nyomást gyakorolni. Az is megtörtént, hogy a Bizottság 

tagjait fegyveres csehszlovák katonák kisérték propaganda utjaik-

ra. Az áttelepitési propagandába /amint erről később részleteseb-

ben is szó lesz/ a magyarországi Antifasiszta Szlávok Frontja el-

nevezésű szervezet is aktivan bekapcsolódott.  

A lakosságcsere kérdése körül kialakult ellentétek 

nagymértékben nehezitették, hogy a magyar és szlovák dolgozó nép, 

mely oly sokat szenvedett a háboruban, élve a felszabadulás után 

kibontakozó népi demokratikus fejlődés lehetőségeivel, már 1945-

ben szoros kapcsolatot létesithessen egymással a baráti együtt 
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működés szellemében. A magyar-csehszlovák lakosságcsere körül 

fellobbanó nacionalista szenvedélyek - akkor, amikor mindkét 

országban javában tartott a hatalomért folyó harc a burzsoázia 

és a munkásosztály között - igen nagy károkat okoztak, mert 

ezeket a szenvedélyeket mind Magyarországon, mind Csehszlovákiá-

ban a reakció messzemenően igyekezett felhasználni a baloldali 

erők pozicióinak gyöngitésére. 

Az 1945-48 közötti időszak magyarországi nemzetiségi 

politikáját jellemezve elmondhatjuk, hogy éppen a kitelepitések 

miatt nem tudott hazánkban teljes erővel kibontakozni a demokra-

tikus nemzetiségi politika. A telepitések igen nagy károkat okoz-

tak, mert megnehezitették az itt maradt nemzetiségi lakosság be-

illeszkedését a szocializmust épitő Magyarország társadalmába, 

kedveztek a nacionalista szenvedélyek fellobbanásának, s végül, 

de nem utolsösorban, lassitották az internacionalista kapcsolat-

felvétel folyamatát a szocializmus utját választó szomszéd né-

pekkel. 
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Nemzetiségi kérdés Magyarországon a második 

világháboru után  

1. Arató Endre: A magyar-cseh-szlovák viszony ötven éve. 

Kossuth, 1969. 95-96. old. 

2. Csatári Dániel: Román-magyar kapcsolatok. Kossuth, 1958. 

221. old. 

3. A szomszéd népekkel való kapcsolataink történetéből. 

Tankönyvkiadó, 1962. A rendelet szövege a 872-873. oldalon 

olvasható. 

4. Például az 1945-46-os tanévben igen nagy erőfeszitéseket 

tettek annak érdekében, hogy Békéscsabán szlovák gimnáziumot 

hozzanak létre. A magyar-csehszlovák lakosságcsere kérdésé-

nek napirendre kerülése miatt az érdekelt szlovák lakosság 

meglehetősen tartózkodóan viszonyult a szlovák gimnáziumhoz, 

az iskolát tanulök hiányában nem tudták megnyitni. /Ld. a 

29.035/1946. sz. VKM. ügyiratot, valamint a Viharsarok 1945. 

november 14-i számában "Három tanuló jelentkezett, egyelőre 

nem nyilik meg a csabai szlovák gimnázium" cimü tudósitást./ 

A gimnáziumot csak 1949-ben sikerült megnyitni, a magyar-

csehszlovák lakosságcsere befejeződése után. 

5. A németek kitelepitésének gondolata már 1945 áprilisában fel-

vetődött - tehát jóval korábban a potsdami értekezlet /1945. 

Julius 17. - augusztus 2./ ezzel kapcsolatos elvi jellegű 

határozatánál. A kitelepités kérdésében a Nemzeti Parasztpárt 

egyes képviselői igen szélsőséges nézeteket hangoztattak. 
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Például Bodor György a Szabad Szó 1945. április 11-i számá-

ban az összes magyarországi német lakos kitelepitését köve-

telte /ld. "Hol laknak a magyarországi németek?" cimü irását/. 

Kovács Imre pedig "Egy batyuval..." cimü irásában /megjelent 

a Szabad Szó 1945. április 22-i számában/ azt követelte, hogy 

"Takarodjanak, ugy ahogy jöttek, egy batyuval a hátukon." A 

többi koaliciós párt /a szociáldemokrata párt kivételével/ 

csatlakozott a svábkitelepités jelszavához, bár időnként olyan 

hangok is hallatszottak, melyek mindenfajta kitelepitést el-

utasitottak. /Lásd például a kisgazdapárti Kis Ujság 1945. 

május 16-i számában G..G. aláirással megjelent 

"Német kérdés helyett - magyar kérdés" cimü irást./ 

A potsdami konferencia hatá rozata után Magyarországról 1 970  
ezer németet telepitettek ki. /Lásd Nemzetiségi kérdés-nemze-

tiségi politika, Kossuth, 1968. 15. oldal./ 

6. 42.188/1946. VKM. XII.V.ü.o.sz . ügyirat, Uj Magyar Központi 

Levéltár. 1946. nyarán a párizsi békekonferencián felmerült 

ugyan egy önkéntes alapon történő magyar-jugoszláv lakosság-

csere gondolata /legfeljebb 40-40 ezer önként jelentkező 

kicseréléséről volt szól, a magyar-jugoszláv lakosságcsere 

azonban szinte abban a pillanatban, ahogy gondolata felme-

rült, le is került a napirendről. /Lásd: Közvetlen tárgyalá-

sok indultak meg Párizsban Magyarország és a szomszéd álla-

mok között. Megbeszélések a jugoszláv-magyar lakosságcsere 

ügyében = Délmagyarórszág, 1946. augusztus 25./ A magyar-

országi délszlávok közérzetét sokkal negativabban befolyá- 
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tolta  az a félelem, amelyet más nemzetiségek kitelepíté-

sének példája ébresztett egy részükben /pl. a több nemze- 

tiségii területeken/, valamint később a magyar-jugoszláv 

államközi kapcsolatok átmeneti megromlása, amely a Tájé-

koztató Iroda 1948-as Jugoszláviával, illetve a Jugoszláv 

Kommunista Párttal kapcsolatos határozata után következett 

be. 

7. A szlovák-magyar lakosságcseréhez = Szabad Nép, 1946. már- 

cius 20. 
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I. fejezet 

A magyar-csehszlovák lakosságcsere történelmi  

előzményei  

A magyarországi szlovákok kitelepítése magyar-csehszlo-

vák lakosságcserével már a háboru alatt felmerült az akkori lon-

doni emigráns csehszlovák kormány részéről. A második világhá-

boru és a csehszlovákiai antifasiszta ellenállás idején kialakult 

az ugynevezett tiszta szláv "nemzeti" Csehszlovákia koncep-

ciója. Ennek értelmében a háboru utáni Csehszlovákiának meg kell 

szabadulnia nemszláv nemzetiségeitől - a németektől és a magya-

roktól - kitelepitések és lakosságcsere utján, s az ország szláv 

jellegének megerősitése érdekében "haza" kell telepiteni a kül-

földön /Magyarországon, Jugoszláviában, Romániában, Ausztriában, 

stb./ élő szlovákokat. 

A "tiszta nemzeti, szláv" Csehszlovákia koncepció-

jának kialakitásában a kezdeményező szerepet Benes elnök i/  ját-

szotta. Bene a cseh burzsoázia vezető politikusa volt, az emig-

rációban ő volt a - londoni emigráns csehszlovák kormány vezetője. 

Benes a nemzetiségek likvidálását tüzte ki célul, azzal érvelve, 

hogy a két világháboru közötti polgári demokratikus Csehszlová- 

kiában a nemzetiségek széles körű kisebbségi jogokat élveztek, 

ennek ellenére 1938 őszén, amikor Csehszlovákia a német, magyar 

és lengyel fasizmus hóditó területszerző törekvéseinek áldozatul 

esett, nemzetiségei hűtlenül cserben hagyták. Bene' szerint a jö-

vőben az u.n. "tiszta nemzeti, szláv" Csehszlovákia megterem- 



tése garantálhatja csak azt, hogy az országon belül ne legyenek 

olyan népcsoportok, melyek idegen hóditó, reviziós törekvések esz-

közéül válhatnak. Éppen ezért el kell távolitani az ország terü-

letéről a német és a magyar nemzetiséget, ez a németek esetében 

egyoldalu kitelepitéssel történne, a magyarokat pedig a magyar-

országi szlovákokkal cserélnék ki. /Benes azt állitotta, hogy a 

szlovákiai magyarok és a magyarországi szlovákok száma megköze-

litően azonos!/ 

A magyar-csehszlovák lakosságcsere gondolatát azonban 

megfelelő koncepcióval is alá kellett támasztani. A szlovákiai 

magyarok esetében Benes azt hangoztatta, hogy 1938 őszén, amikor 
a köztársaság válságos helyzetbe került, elárulták Csehszlovákiát. 

Tény, hogy a szlovákiai magyarok körében - a haladó mozgalmakon 

kívül - volt bizonyos mértékű befolyása a Horthy-rendszer által 

pénzelt irredenta mozgalomnak is, valamint háborus bűnösök is vol-

tak közöttük, akik valóban kiszolgálták a hóditó német és magyar 
V 

törekvéseket. Benes azonban elhallgatta azt a körülményt, hogy 

az antifasiszta ellenállási mozgalomban Csehszlovákia földjén 

magyarok is részt vettek, közülük nem egy a harcban életét is ál-

dozta. Szlovákiában 3-5 ezer főt tett ki azoknak a magyaroknak a 

száma, 2/  akik fegyverrel a kézben küzdöttek a fasizmus ellen. 

A csehszlovákiai magyarok kitelepítésének szükségessé-

gét tehát igy indokolták. Azonban szükség volt arra is, hogy a 

magyarországi szlovákok Szlovákiába történő áttelepitésének szük-

ségességét is megfelelő koncepcióval tudják alátámasztani a külön- 

böző diplomáciai fórumokon, valamint nem utolsósorban a magyaror-

szági szlovák lakosság körében  folytatott agitáció során. 
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A magyarországi szlovákok "haza" telepitését is a 

tiszta szláv, "nemzeti" állam eszméjével indokolták. A tisz-

ta nemzeti szláv állam hivei azzal érveltek, hogy a magyarorszá-

gi szlovákok teljes elnemzetlenitésre vannak itélve, ha nem tér-

nek "haza", mindig kisebbségi sorsban fognak élni, ellenben 

ha áttelepülnek Szlovákiába, vagyis saját "nemzeti" államukba, 

megszűnik számukra a kisebbségi sors, s mint a szlovák nemzet 

teljes jogu tagjai, élvezhetik Az  ezzel járó előnyöket. 

Ez igen hatásosan és tetszetősen hangzö érvelés volt. 

A "tiszta szláv" Csehszlovákia hivei a magyarországi szlovákok 

áttelepítésének propagálásakor sajáthasznukra forditották azt a 

reális történelmi tényt, hogy a háboru előtt a két ország eltérő 

társadalmi, gazdasági és politikai viszonyai következtében a 

szlovákiai magyarok és a magyarországi szlovákok. helyzetében va-

lóban jelentős különbségek voltak. 

A polgári demokratikus Csehszlovákiában a két világhá-

boru között "a nemzetiségek, ha korlátozott mértékben is, hasz-

nálhatták nyelvüket, és voltak iskoláik, sőt néhány középiskolá-

juk is. Mindez Csehszlovákia nemzetközi kötelezettségeiből, va-

lamint burzsoá demokratikus jellegéből fakadt. A polgári rendszer 

nem tudta /nem is akarta/ megoldani a nemzeti kérdést, mégis al-

kalmazott bizonyos foku demokratizmust". /Arató Endre/ 3/  

Horthy Magyarországán a polgári demokratikus Csehszlová-

kiában nagyobb összefüggő tömbökben élő magyarság helyzetéhez ké-

pest a zömmel szórványtelepüléseken élő szlovákság helyzete lé-

nyegesen rosszabb volt. Középiskolával egyáltalán nem rendelkez-

tek, az alsófoku iskolák pedig elsősorban a rendszer magyarositö 
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törekvéseit szolgálták, igy ezek nem voltak - nem is lehettek - 

olyan intézmények, amelyeknek elsődleges feladata az anyanyelv 

és a nemzetiségi kultura ápolása lett volna. 4/  

A "tiszta nemzeti, szláv" állam hivei azt állitot-

ták, hogy a felszabadult, népi demokratikus Magyarország is éppen-

ugy elnyomja a területén élő szlovákokat, mint a megbukott Horthy-

rendszer. Azt állitották, hogy ilyen körülmények között a magyar-

országi szlovákok nemzeti jogai csak ugy biztosithatók, ha 

"haza" települnek. 

A cél valójában nem a magyarországi szlovákok "haza" 

telepitése, hanem annak bebizonyitása volt, hogy van Magyarorszá-

gon olyan szlovák nemzetiségi lakosság, melynek száma megközeli-

ti a szlovákiai magyarok számát, következésképpen a lakosságcse-

re végrehajtható oly módon, hogy az előbbieket kicserélik az 

utöbbiakkal. Az igazi cél a szlovákiai magyar lakosság Szlovákia 

földjéről való eltávolitása volt, a magyarországi szlovákok át-

telepitésének kérdése ehhez képest alárendelt szerepet játszott. 

A "tiszta nemzeti, szláv" Csehszlovákia 	koncepció- 

ját Csehszlovákia Kommunista Pártja is elfogadta. Korábban a két 

világháboru közötti időszakban a párt a nemzetiségi kérdésben 

internacionalista politikát folytatott, a párt soraiban a leg-

öntudatosabb nemzetiségi dolgozók  is megtalálhatók. A második 

világháboru előtt a CSKP volt az egyetlen, jelentős politikai 

erő, amely a nemzetiségek érdekeiért következetesen sikraszálit, 

mig a nemzetiségek hivatalosan elismert pártjai - melyeknek élén 

a nemzetiségi burzsoáziák vezetői állottak - nemegyszer cserben 

hagyták saját tömegeiket jogaikért folytatott küzdelmükben. 
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Csehszlovákia 1938-39-ben történő szétesésének, a há- 

boru eseményeinek hatására, akkor, amikor a német és magyar fa-

sizmus gaztetteinek következtében a cseh és szlovák nép puszta 

fizikai léte is veszélybe került, a korábbi, háboru előtti na-

cionalista nézetek is erősebben jelentkeztek, mint korábban bár-

mikor. A nemzeti tragédia után a nacionalizmus hatása a cseh és 

szlovák munkásosztály sorait sem kerülte el, mindez nem maradt 

következmény nélkül Csehszlovákia Kommunista Pártja politikájára 

sem. A második világháboru időszakában a párt a nemzeti kérdés-

ben, feladva internacionalista irányvonalát, a cseh burzsoázia 

nézeteihez közelálló álláspontot foglalt el. Azt állitotta, hogy 

Csehszlovákia 1938-39-es katasztrófájáért a fő felelősség a nem-

zetiségeket terheli, magáévá tette a tiszta szláv Csehszlovákia 

koncepcióját, és egyetértett a külföldi szlovákok "haza" tele-

pitésével. Vitathatatlan tény, hogy a Horthy-fasizmus először po-

litikai sikon képviselt, majd a náci Németországgal való szövet-

ségben fegyveresen is alátámasztott reviziós követelései szerepet 

játszottak a csehszlovák nép történelmi katasztrófájának bekö-

vetkeztében. Az sem vonható kétségbe, hogy ehhez a politikához 

a Szlovákiában élő magyar nemzetiség bizonyos politikai szerve-

zetei és tényezői is segédkezet nyujtottak. Mindazonáltal az is 

nyilvánvalónak tűnik, hogy a "csehszlovák kérdés" 1938-39-ben 

nem az emlitett magyar reviziós érdekek erővonalainak mozgásától 

függött elsősorban, hanem a náci Németország egyre agresszivebb, 

- akár a nyilt katonai összeütközést is  vállaló  - vezető körei-

nek hatalmi politikájától. Mindez természetesen nem kisebbiti 

Horthyék és szlovákiai csatlösaik háborus felelősségét, de alapul 

sem szolgálhat a szlovákiai magyarságot 1945-48 között sujtó 

hátrányos megkülönböztetésekhez. 
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A történeti hitelesség kedvéért azt is el kell mondani, 

hogy később a CSKP elitélte a magyarok 1945-48 közötti jogfosz-

tását, s igen nagy erőfeszitéseket tett annak érdekében, hogy 

a magyar nemzetiséggel szemben elkövetett hibákat kijavitsák. A 

CSKP Központi Bizottságának 1954 decemberi határozata egyértel-

műen elitélte a magyarokat 1945-48 között sujtó diszkriminativ 

rendszabályokat, s megállapitotta, hogy a magyarokkal szemben 

elkövetett hibákért a szlovák állami szervek és Szlovákia Kommu-

nista Pártjának szervei egyaránt felelősséggel tartoznak. 5/  

A csehszlovákiai németek és magyarok jogfosztása a fel-

szabadulást követő első években "a tiszta nemzeti, szláv" 

Csehszlovákia koncepciója alapján következett be. 1945-48 között 

Csehszlovákiában éles harc folyt a hatalomért a burzsoázia és a 

proletariátus között. A nemzetiségi kérdés helytelen kezelése 

következtében a csehszlovákiai baloldal értékes szövetségesek 

támogatását veszitette el. /Köztudott, hogy a két világháboru 

között a CSKP-nak erőn volt a befolyása a szlovákiai magyar dol-

gozók között!/ 

"Kiindulva abból, hogy a magyar nemzetiségűek Szlovákia 

lakosságának kb. egyhatodát tették, és ennek az egyhatodnak a ke-

retén belül a munkások és alkalmazottak ugyanugy képviselve vol-

tak, mint egész szlovákiai viszonylatban", valamint abból, 

"hogy a magyar nemzetiségü munkások és alkmazottak kb. 

80.000-es csoportot alkottak, ... Szlovákiában a munkásosztály 

az 1945-1948-as években a burzsoáziával folytatott harcában lé-

nyegében ennyivel meggyengült." /Juraj Zvara/6/ 
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1945-48 között a csehszlovákiai német és magyar nem-

zetiség jogfosztásának legfőbb kiindulópontjául az u.n. Kassai 

Kormányprogram szolgált, amelyet 1945. április 5-én hirdettek 

ki. Hivatalosan ez a dokumentum tette kormányprogrammá a néme-

tek és a magyarok kitelepitését, a következő indokolással: "Azok 

a szörnyit tapasztalatok, amiket a csehek és a szlovákok a német 

és magyar kisebbséggel szereztek, amely kisebbségek tulnyomó 

többségükben a köztársaság ellen irányuló külső hóditás eszközei 

lettek, . az uj Csehszlovákiát mély és tartós beavatkozásra kény- 

szeritik:" 

A kormányprogram kimondotta, hogy az ország német és 

magyar nemzetiségii polgárai közül azoknak, akiknek az 1938. évi 

müncheni határozat előtt csehszlovák állampolgárságuk volt és 

aktivan részt vettek az antifasiszta harcban, állampolgárságukat 

megerősitik, de "A többi német és magyar csehszlovák állampol-

gársága érvénytelenitve lesz." Ezzel kapcsolatban a Kassai 

Kormányprogram megjegyezte, hogy ezek a polgárok ujból kérhetik 

Csehszlovákiába való optálásukat, de a csehszlovák hatóságok 

fenntartják a jogot,"hogy minden egyes kérvényt egyénileg birál-

ják felül." 7/  

1945. augusztus 7-én a pozsonyi Pravda /a Szlóvák Kom-

munista Párt lapja/ első oldalán nagybetűs cim tudatta a világ-

gal, hogy "A németeket és a magyarokat'megfosztották csehszlovák 

állampolgárságuktól." Az alcim azt is tudatta, hogy "Azok, akik 

a fasizmus ellen harcoltak, továbbra is csehszlovák állampolgá-

rok maradnak. Szlovákiában az állampolgárságról az SzNT dönt.  8/' 
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A csehszlovák kormány fő célja az volt, hogy a Kassai 

Kormányprogram szellemében az egész szlovákiai magyar lakosság-

tól megszabaduljon. A magyar sajtó eleinte csak szörványosan 

- 1945 tavaszától kezdve - foglalkozott a szlovákiai magyarság 

jogfosztásának kérdésével, később azonban 1945-48 között a ma-

gyar sajtö hasábjain a szlovákiai magyarok sérelmeivel kapcso-

latos hirek szinte állandósultak. Azok, akik Csehszlovákia két 

világháboru közötti polgári demokratikus hagyományai kapcsán 

illuziókat tápláltak, most csalódottan és értetlenül figyelték 

a szlovákiai magyarság jogfosztásának folyamatát. 9/  

Gyöngyösi János magyar külügyminiszter Schoenfeldet, 

a SzEB mellett működő amerikai követet már 1945 májusában figyel-

meztette a szlovákiai magyarok üldözésének veszélyére. 10/  1945 

áprilisától 1946 juliusáig a magyar kormány 184 tiltakozó jegy-

zéket adott át a budapesti Szövetséges Ellenőrző Bizottság el-

nökének, Vorosilovnak a szlovákiai magyar kisebbség helyzetével 

kapcsolatosan. 11/  

1945 őszére a szlovákiai magyarság helyzete tovább rom-

lott. Magyarország és Csehszlovákia között a feszültség tovább 

fokozódott. Elkerülhetetlenné vált, hogy a két fél valamilyen 

formában megkisérelje vitás kérdéseit rendezni. A szövetséges 

hatalmak szorgalmazták, hogy Magyarország és Csehszlovákia kezd-

jen kétoldalu tárgyalásokat a magyarországi szlovákok és a szlo-

vákiai magyarok kérdésének megoldására. Gyöngyösi 1945 decembe-

rében, valamint 1946 februárjában Prágában folytatott tárgyalá-

sokat a csehszlovák kormány képviselőivel, melyek eredményeként 

1946. február 27-én Budapesten aláirták a lakosságcserére vonat-

kozó magyar-csehszlovák megállapodást. 
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I. fejezet 

Jegyzetek  

1. Benes emigrációs tevékenységére vonatkozóan, a tiszta szláv 

nemzeti állam koncepciójának kialakulásával kapcsolatban 
V 	v 

lásd: Dr. Eduard Benes: Pameti /Emlékek/ Praha, 1947. 330. 
v 

oldalon, Dokumenty z historie ceskoslovenskej politiky 

1939-1943 /A csehszlovák politika történetének okiratai 

1939-1943/ Otáhalová-Cervinková, Praha 1966. 198. old. 

Juraj Zvara 1965-ben megjelent munkájában idézi Benes kö-

vetkező kijelentését: "Már 1938 novemberében megmondot-

tam, hogy az elhárithatatlanul elkövetkező háboruért a ki-

sebbségek bünhődnek majd." /Juraj Zvara: A magyar nemze-

tiségi kérdés megoldása Szlovákiában Bratislava, 1965. 

43. old./ 	 . 

2. Arató Endre: Tanulmányok a szlovákiai magyarok történetéből 

1918-1975. Magvető, 1977. 335. old. 

3. Arató Endre: A magyar-cseh-szlovák viszony ötven éve, 

Kossuth, 1969. 37. old. 

4. Bellér Béla: Az ellenforradalmi rendszer nemzetiségi poli-

tikájának kialakulása. Akadémiai Kiadó, Budapest 1975. 

269-270., 289. oldalak. 

5. Arató Endre: Tanulmányok a szlovákiai magyarság... i.m. 

369. o. 

6. Juraj Zvara: A magyar dolgozók részvétele a szocialista 

Csehszlovákia épitésében. /A Magyarok Csehszlovákiában 

cimü kötetben, Bratislava, 1969. 209-210. old./ 
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7. Cesta ke kvetnu /Utunk májushoz/ Praha, 1965. Dokumentum- 

gyüjtemény. 384-385. old. 

8. A csehszlovákiai németeket és magyarokat állampolgárságuk-

tól megfosztó rendeletet /33/1945. sz. elnöki dekrétum/ 

Benes 1945. augusztus 2-án irta alá. A német és magyar nem-

zetiségű lakosság zaklatása azonban már korábban megkezdő-

dött. A Szlovák Nemzeti Tanács 1945. február 27-i 4/1945. 

sz .. rendelete kimondotta a németek, magyarok és az árulók 

50 ha-nál nagyobb földbirtokának elkobzását. A 26/1945. sz. 

SzNT rendelet pedig kimondotta: "A Nemzeti bizottságoknak 

csak csehszlovák állampolgár lehet tagja, aki valamilyen 

szláv nemzethez tartozik, állandó lakhellyel bir a Járási 

Nemzeti Bizottság hatáskörébe tartozó járásban, és betöl-

tött 18. életévét." /Közli Samuel Cambel: Revolnony rok 

/Forradalmi év/ 1945. Bratislava 1965. 266. old./ 

9. Rendezni végre... Száva István vezércikke = Népszava, 1945. 

május 20. 

10. S.D. Kertesz: Diplomacy in a Whirpool, Notre Dame - Indiana, 

USA 1953. /Diplomácia egy forgószélben/ 111. old. 

11. U.o. 122. old. 
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II.  fejezet 

Válaszut előtt a magyarországi szlovákság  

A magyarországi szlovákok kitelepitését nem a fiatal 

magyar demokrácia kezdeményezte. A magyar kormány hivatalos meg-

nyilatkozásaiban többször is kifejezésre juttatta, hogy a maga 

részéről a magyarországi szlovákokkal kapcsolatban nem kezdemé-

nyez semmiféle kitelepitést vagy lakosságcserét, mert ezt nem 

tartja sem igazságos, sem humánus eljárásnak. A magyar kormány 

garanciát vállalt a szlovákság jogainak biztositására, figyelembe 

véve sajátos nemzetiségi igényeit is, ellenben követelte, hogy a 

szlovákiai magyarság üldözését a csehszlovákiai hatóságok szün-

tessék meg. 

A magyar kormány ugyanakkor többször leszögezte, hogy 

nem kiván akadályt görditeni azoknak a szlovákoknak az utjába,' 

akik önkéntes alapon át akarnak települni Szlovákiába, de sen-

kit sem akar arra kényszeriteni, hogy szülőföldjét elhagyja, 

mert ez ellenkezne az igazság és a demokrácia alapelveivel. 

A "tiszta nemzeti, szláv" Csehszlovákia hivei azonban 

arra törekedtek, hogy az Összes szlovákiai magyar kitelepitésé-

vel a szlovákiai magyar nemzetiséget felszámolják, a magyaror-

szági szlovákok áttelepitésé,k ügye /a "haza" telepités/ is ezt 

a célt volt hivatva szolgálni. A "tiszta szláv állam" hivei nem 

sokat törődtek az érintettek szándékaival és akaratával, akik-

nek tulnyomó többsége ragaszkodott szülőföldjéhez, s azt semmi-

féle koncepció vagy elmélet kedvéért nem akarta elhagyni. 
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Csehszlovákia akkori hivatalos körei előszeretettel 

hangoztatták azt, hogy "Nálunk csak nagyon kevéssel több ma-

gyar él, mint amennyi a szlovák Magyarországon. "1/  

Ennek következtében a lakosságcsere Csehszlovákia ős 

Magyarország között nemcsak szükséges, de reálisan megvalósithatö 

terv. Ezzel szemben magyar részről joggal állapitották meg, hogy 

a terv irreális, mert Magyarországon jóval kevesebb szlovák él, 

mint amennyi magyar Szlovákiában, s igy a tervezett lakosságcse-

re  megvalósitása után is maradna magyar kisebbség Szlovákiában. 

A hivatalos statisztikai adatok - még ha feltételezzük is, hogy 

a nemzetiségi lakosság száma mind nálunk, mind Szlovákiában a 

valóságban ennél magasabb - jól tükrözik az arányokban meglévő 

különbséget. 

Hivatalos népszámlálási adatok szerint 1930-ban 104 819 

magyar állampolgár vallotta magát szlovák anyanyelvűnek, mig ugyan-

ebben az esztendőben Szlovákiában 571 988 csehszlovák állampolgár 

vallotta magát magyarnak. /Egész Csehszlovákiában pedig - Kárpát-

ukrajna területét is beleszámitva 691 923 volt a magyar nemzeti-

ségű állampolgárok száma./ 2/  

A magyar demokrácia helyzetét igen nagymértékben megne-

hezítette, hogy a "tiszta nemzeti, szláv" Csehszlovákia köve-

tőinek Magyarországon belül is volt támasza: az Antifasiszta 

Szlávok Frontja nevű szervezet. Ez a szervezet 1945. február 

18-án alakult meg Battonyán, mint a magyarországi szlovákok és 

délszlávok közös szervezete. Az AFS-nek /ez volt a szervezet 

szlovák röviditése/ két tagozata volt: szlovák és délszláv. 

A to ábbiakban a szlovák tagozat tevékenységével foglalkozod. 

részletesen. 
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• 

Ez  utóbbi tevékenységét kezdettől fogva elfogult ma-

gyarellenesség és éles nacionalizmus jellemezte. 

A szlovák tagozat élén két reakciós pap állott: 

Francisci Mihály békéscsabai evangélikus és Horák Sándor buda-

pesti katolikus lelkész. 

Francisci Mihály a felszabadulás előtt testestül-lel-

kestül kiszolgálta a Horthy-rendszert, a Békéscsabán megjelenő 

szlovák nyelvü egyházi kalendáriumba /Cabiansky Kalendar/ a máso-

dik világháboru idején Hitlert, Mussolinit és Horthyt dicsőitő 

cikkeket irt. 3/  A felszabadulás után megjátszotta a demokratát, 

az antifasiszta szlávot, aki sikraszáll az "elnyomott"  magyar-

országi szlávok érdekeiért. 1945-ben ő lett az Antifasiszta Szlá-

vok Frontja szlovák tagozatának elnöke. 

Horák Sándor felszabadulás előtti tevékenységéről nem 

sokat tudunk. A Sloboda cimü lapnak adott egyik interjujában el-

mondotta, hogy a szlovák fasiszta állam kikiáltása és a bécsi 

döntés után érkezett Magyarországra, állitólag azért, hogy a bé-

csi döntés értelmében Magyarországhoz csatolt szlovákok lelki-

pásztora legyen. 4/  Ő volt az Antifasiszta Szlávok Frontja szlo-

vák tagozatának alelnöke. 

A Front élén tehát reakciós papi vezetés állt, mely 

szemben állt a magyar demokrácia erőfeszitéseivel. Arra törekedett, 

hogy a magyar és a csehszlovák demokrácia között megakadályozza a 

közeledést és az együttmüködést, a nemzetiségi vidékeken tudato-

san szította a nemzetiségi ellentéteket. Horák és Francisci szá-

mára a kitelepités kérdése kapóra jött, mert ennek kapcsán reak-

ciós beállitottságuknak megfelelő olyan tevékenységet fejthettek 
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ki, mely alkalmas volt a fiatal magyar demokrácia támadására, a 

különböző nemzetiségii dolgozók nacionalista szellemű megosztásá-

val a baloldal pozicióinak gyöngitésére. 

Francisci és Horák mindent megtettek, hogy a magyar de-

mokrácia eredményeit és erőfeszitéseit lejárassák. Azt állitották, 

hogy a népi demokratikus Magyarország éppen ugy elnyomja a hazai 

nemzetiségeket, mint  a  bukott Horthy-rendszer. 5/  Arra törekedtek, 

hogy a hatalomért folyó harc idején nacionalista alapon szembe-

állitsák egymással a szlovák nemzetiségii és a magyar dolgozókat, 

s ezzel is gyengitsék a haladás táborát. 

Francisci és Horák, valamint az általuk irányitott Antifa-

siszta Szlávok Frontja átvette a "tiszta nemzeti, szláv" államról 

vallott korabeli hivatalos csehszlovák álláspontot. Azt állitották, 

hogy a magyarországi szlovákok, ha nem települnek "haza" Szlo-

vákiába, nemzeti szempontból elhalásra, asszimilációra vannak 

itélve. 6/  Elfogadták i széles körűen propagálták a szervezet lap-

jában azt a hivatalos korabeli csehszlovák állitást, hogy a cseh-

szlovák köztársaság 1938-as bukásáért a nemzetiségek - a németek 

és a magyarok'- felelősek, éppen ezért elkerülhetetlen lépés a 

szlovákiai magyarok kitelepítése, s helyükbe a csehszlovák állam 

szláv jellegének megerősitése érdekében a magyarországi szlovákok 

"haza" telepitése. 

A Front tevékenységével - bár szavakban állandóan a re-

akciót támadta - a különböző nemzetiségű dolgozók megosztásával 

a reakció malmára hajtotta a vizet, s igen nagy károkat okozott 

a magyar és a szlovák nép kapcsolatában. A "tiszta nemzeti szláv" 

állam koncepciójának elfogadása valójában azt jelentette, hogy 
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az AFS nem a nemzetiségi érdekek képviseletét tekintette igazi 

küldetésének, hanem a nemzetiségek felszámolásának koncepcióját 

vallotta. 	. 

A magyarországi szlovákság döntő többsége nem akart át-

települni, mert ragaszkodott szülőföldjéhez: Az Antifasiszta Szlá-

vok Frontja ennek ellenére az összes magyarországi szlovák nevében 

beszélt és nyilatkozott, s azt állitotta, hogy minden magyarorszá-

gi szlovák át akar települni "igazi" hazájába. A Front tevékeny-

sége igen nehéz helyzetbe hozta a magyar kormányt, mert a cseh-

szlovák kormány a különböző hivatalos megnyilatkozások alkalmával 

hatásos érvként hozhatta fel  a kitelepités és a lakosságcsere 

ügyének alátámasztására a magyarországi szlovákok "elnyomását". 

Francisci és Horák igazi feladatának nem a magyarorszá-

gi szlovákok érdekeinek képviseletét tekintették, hanem a "tiszta 

nemzeti, szláv" Csehszlovákia, a "haza" telepedés kérdésének ürü-

gyén arra törekedtek, hogy a fiatal magyar demokráciát a baloldali 

erők pozicióit gyöngitsék s a nemzetiségi vidékeken kiélezzék a 

nemzetiségi ellentéteket. A két lelkész klikkje az Antifasiszta 
\A 

Szlávok Frontját saját karriervágyának kiéle$e, korrupciós haj- 

lamaik kielégitésére használta fel, félrevezetve és becsapva sok, 

jóhiszemű és becsületes szlovákot, akik Horák és Francisci igazi 

arcát csak később ismerték fel. 

Horák és Francisci kártékony tevékenységét nagymértékben 

megkönnyitette, hogy az akkori bonyolult csehszlovákiai belpoliti-

kai helyzet következtében a haladó csehszlovák erők is egyetértet-

tek a kitelepités jelszavával a "tiszta nemzeti, szláv" Csehszlo-

vákia eszméjével. A Front vezetői propagandájukban s áj,át hasznukra 
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tudták forditani azt a körülményt is, hogy a magyarországi szlo-

vákokat a Horthy-rendszer idején valóban elnyomták, s az akkori 

rendszer kultur- és iskolapolitikája ténylegesen sérelmes volt 

a hazai nemzetiségek számára . 

1945-47 között a bonyolult nemzetközi helyzet, valamint 

az a körülmény, hogy Magyarországon ebben az időben a hatalomért 

folyó harc javában tartott, megkönnyitette, hogy a Front tetsze-

tős /valójában  demagóg/ jelszavakkal harcot hirdessen a "magyar" 

reakciö ellen, s a Horák-Francisci-féle klikk megjátssza az 

"antifasiszta" szlávot, a demokratát A Front demagóg jelszavai 

sok tisztességes és becsületes szlovákot félrevezettek: 

Az AFS a kitelepülés propagálását a különböző rendezvé-

nyeken és gyüléseken eleinte csak célzások formájában kezdte meg, 

a hangnem még nem annyira szélsőséges, mint a későbbi időben. 

1945. augusztus 19-én a Front Maglódon tartott nagygyülést: 71  

Horák Sándor, az AFS alelnöke volt a gyűlés szónoka: Beszédében 

még cáfolta azokat a hireket, melyek szerint azokat  a szlovákokat, 

akik szlováknak vallják magukat, kitelepitik. Kijelentette: kü-

lönbség van a magyarországi németek és a szlovákok között.  Mig a 

németek államot alkottak az államban, addig Horák szerint a szlo-

vákok voltak a legjobb állampolgárok, fizették az adót, vérüket 

adták az országért, joguk van  tehát  ezen a földön maradni. Aki 

közülük Csehszlovákiába akar áttelepülni, elmehet, de a köztár-

saság ezek közül csak azt fogadja be, aki megérdemli - jelentette 

ki Horák az emlitett gyülésen. 

Az Antifasiszta Szlávok Frontja küldöttségeket inditott 

1945 nyarán Csehszlovákiába, hogy követelje a magyarországi szlo-

vákok áttelepülését. -  A szlovák lapok beszámolói szerint, 
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Jugoszláviából és Romániából is hasonló célokkal keresték fel 

Csehszlovákiát a szlovák küldöttségek. 8/  

Az események később egyértelműen bebizonyitották, hogy 

azok a kritikai megjegyzések, amelyekkel az AFS a magyarországi 

nemzetiségi politikát illette, csupán demagógia volt, a cél az 

volt, hogy az uj demokratikus Magyarország erőfeszitéseit minden 

eszközzel lejárassa, s hogy a hazai szlovákság áttelepitését tűz-

zel-vassal keresztülvigye, hozzájárulva ezzel mind a szlovákiai 

magyarság, mind a hazai szlovákság széles tömegeinek földönfutóvá 

tételéhez. 

A Front minden eszközét kezdettől fogva a fenti cél érde-
kében használta fel: a sajtót /Sloboda/, a kulturális megmozdulá-

sokat, a különböző rendezvényeket. Az AFS demagóg módon a hazánk-

ban élő valamennyi szláv elnyomásáról beszél, s mesterségesen 

igyekezett a rendezvények résztvevőiben valamiféle megfoghatatlan, 

ködös, zavaros "szláv" nacionalizmust felkorbácsolni. Ezt a célt 

szolgálta például az a Pilisszentkereszten 1945. Julius 8-án meg-

rendezett zarándoklat, 9/  ahol Horák Sándor mondott beszédet, vagy 

az 1945. augusztus 19-én megnyilt békéscsabai szlovák könyvkiál-

litás, ahol a megnyitó beszédet Francisc2'Mihály tartotta, 10/  de 

még más példákat is lehetne emliteni. Sok szlovák volt, akit a 

Front demagógiája, harca a "reakció ellen", tetszetős "szláv" na-

cionalizmusa megtévesztett, s ezért később jelentkezett az átte-

lepülésre. A Front lelkiterrorral igyekezett nyomást gyakorolni 

azokra a szlovákokra, akik nem voltak hajlandók áttelepülni. 

A Front céljai elérése érdekében semmiféle eszköz alkal-

mazásától sem riadt vissza. A kitelepitéssel kapcsolatosan külön-

böző hireket és rémhireket terjesztett a szlováklakta településeken. 
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A magyarországi szlovákság 1945 nyarán a lakosságcsere 

kérdésének kapcsán válaszut elé került. Hazai szlovák lakossá-

gunkat a kitelepitéssel kapcsolatos hirek és rémhirek nyugtalan-

sággal és félelemmel töltötték el. Szükségessé vált, hogy a ma-

gyar kormány a magyar-csehszlovák lakosságcsere kérdésében és a 

csehszlovákiai magyarság helyzetével kapcsolatos álláspontját a 

magyar nyilvánosság előtt kifejtse. Erre 1945. julius l-én Békés-

csabán, az egyik legnagyobb magyarországi szlovák lakta telepü-

lésen megrendezett kisgazdapárti nagygyülésen került sor. A gyű-

lés előadója Gyöngyösi János külügyminiszter volt. 

Gyöngyösi János beszédében részletesen foglalkozott a 

szlovákiai magyarok ellen hozott diszkriminációs intézkedésekkel. 

Utalt arra , hogy Benes 1945. május 9-i pozsonyi beszédében kije-

lentette: a csehek ős a szlovákok a németekkel és a magyarokkal 

nem tudnak, de nem is akarnak egy országban élni. 

A magyar lakosság egy részét internálták, a pozsonyi 

patrongyárba zárták. 

A magyar kormány e jelenségek mellett már nem mehetett 

el szötlanul. Benes - talán ennek következtében - 1945. junims 

14-i beszédében már nemzetközi ügynek mondta a németek ős a ma-

gyarok kérdését, s a cseheket és a szlovákokat türelemre intette. 

A CsKP szintén nemzetközi ügynek minősitette a németek és a ma-

gyarok ügyét. Mivel már nemzetközi téren is felvetették a nép-

csere kérdését, itt az ideje - mondotta a külügyminiszter -, 

hogy a magyar kormány hivatalosan is állást foglaljon az ügyben. 

Gyöngyősi beszédében hangoztatta: nem véletlen, hogy éppen Békés- 
✓ . 

csabát, az egyik legnagyobb magyarországi szlovák lakta települést 

választotta ennek helyszinéül. 
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"Én őszintén fájlalom - mondotta a miniszter -, hogy 

ezt a kérdést itt és ilyen formában fel kellett vetni. Nagyon 

jól tudom, hogy sok olyan csabai szlovák van, vagy ahogy itt 

nevezik magukat és mi neveztük őket, sok olyan csabai tót, aki-

nek a lelkében ugyanaz a fájdalom visszhangzik, mint az enyém-

ben. /Felkiáltások: Ugy van!'  Kétszáz esztendő még egy nép éle-

tében is jelentős idő és különösen sok egy olyan szorgalmas, ve-

rejtékező és dolgos nép életében, mint a csabai és általában az 

alföldi szlovákság életében, akik kétszáz évvel ezelőtt vallási 

üldöztetések elől menekültek ide és itt nemcsak otthonra, de ha- 

zára is találtak. /Felkiáltások: Ugy vanl/ Ha bekövetkezne, amit  

nem kivánunk, hogy egy részétől és bizonyára csak azoktól, akik  

ezt önként keresik, el kellene válnunk, nem táplálunk irántuk a  

szivünkben semmi haragot, semmi ellenszenvet. Találják meg ezek  

boldogulásukat uj hazájukban, abban a közösségben, amelyben ta-

lán ugy érzik, hogy jobban tudnak élni és szolgálják ott az em-

beriesség és a haladás ügyét. /Felkiáltások: Menjen, aki akar!  

Mi nem megyünk!/ 

A külügyminiszter beszédében kijelentette, hogy a ma-

gyar kormány nem kezdeményez népcserét; mert ezt nem tartja hu-

mánus eljárásnak, de ha a magyarországi szlovákság részéről me-

rülne fel ilyen igény, az persze egészen más megvilágitásba he-

lyezné a kérdést. Akik távozni akarnak, ugyanazokat a biztosité-

kokat megkapják, mint amilyeneket a Szlovákiából kutasitott ma-

gyarok megkapnak vagy meg fognak kapni. Akik maradnak, azok szá-

mára a kormánya legteljesebb nemzetiségi egyenlőséget biztositja. 

11/ 
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A jelenlévő szlovákság nagy tapsviharral ős tetszés-

nyilvánitással fogadta a külügyminiszter szavait. A szlovákok ne-

vében Csiáki János gazda kért szót, aki a következőket mondotta: 

"Engedje  meg külügyminiszter ur, hogy mi, szlovákok, ezt 

az alkalmat megragadjuk arra, hogy egy nyilatkozatot tegyünk és 

egy kérést terjesszünk elő. 

Egyesek hónapok óta agitálnak köztünk, hogy szakadjunk 

el, vagy telepedjünk át Csehszlovákiába. Az igéretekkel nem fukar-

kodnak. Azt igérik, hogy aki egyesületükbe belép /az Antifasiszta. 

Szlávok Frontjáról van szó L.Gy./, nem fog jóvátételt fizetni és 

a hozzátartozóját kiszabaditják a hadifogságból. 

Ami őseink azért jöttek erre a földre, mert itt szaba-

don gyakorolhatták vallásukat és használhatták anyanyelvűket. Ki-

jelentjük, hogy minket soha senki sem nyomott el, mi a magyarok-

kal teljesen egyenjogu polgárai voltunk ennek a hazának. /Felkiál-

tások: Ugy van! Ugy van1/ Soha senki nem tiltotta meg nekünk azt, 

hogy anyanyelvünkön beszéljünk, imádkozzunk, hiszen mi állapit-

hatjuk meg istentiszteleteink és iskoláink nyelvét. /Ugy van! 

Ugy van!'  Gazdaságilag nem voltunk elnyomva, hiszen a mienk ez 

az áldott nagy határ ős soha egyetlenegy szlováktól sem vettek el 

még egy barázdát sem azért, mert szlovákul beszélt, vagy szlovák-

nak vallotta magát. Volt ebben az országban a multban valamilyen  

politikai, gazdasági elnyomás, de az egyformán sujtotta a szlová-

kot és a magyart. Mi nem voltunk itt másodrangu nép /Ugy vanl/. 

Egyforma terheket viseltünk, együtt védtük ezt a földet, egyfor-

mán áldoztunk érte életet és vért, egyforma jogaink voltak. Ki-

jelentjük, hogy mi a jövőben is itt akarunk élni a magyarokkal  

sorsközösségben, testvéri egyetértésben. /Lelkes éljenzés./  
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Mi innen'nem akarunk és nem fogunk elmenni, erre minket hiába  

csábitanak. /Éljenzés, ujjongás, taps./ Kérjük külügyminiszter 

urat, hozza tudomására mindenkinek, aki most sorsunkba bele 

akar avatkozni, hogy mi itt akarunk élni, itt eresztettünk gyö- 

keret, ha innen erőszakkal kitelepitenek, elpusztulunk. /Helyes-

lés, taps./ Követeljük, hogy a magyaroknak Csehszlovákiában ad-

janak olyan jogokat, mint amilyen jogunk nekünk itt van, akkor  

béke lesz a két állam között. /Ugy van! Ugy van!/ Ha mégis lesz 

áttelepités, telepitsék át azokat, akik Önként akarnak átmenni. 

/Felkiáltások: Menjen, aki akar, Mi nem megyünk!/ 

Mi egész szivvel valljuk - fullad zokogásba az öreg 

gazda szava -, hogy a nagyvilágon e kivül nincsen számunkra hely, 

. áldjon vagy verjen sors keze, itt élnünk, halnunk kell... "12/  

Kétségtelen, hogy Csiáki János beszédében a kitelepités-

sel kapcsolatos hirek és rémhirek hatására kissé idealizálta a 

magyarországi szlovákok felszabadulás előtti életét is, de az 

nem vitás, hogy szavai hűen fejezték ki azoknak a szlovákoknak 

érzéseit és gondolatait, akik ragaszkodtak szülőföldjükhöz. 

Gyöngyösi meghatódva hallgatta végig az öreg gazda sza-

vait, majd arra kérte az alföldi szlovákságot, állásfoglalásukat 

és kéréseiket memorandum formájában is juttassák el hozzá, ő azt 

majd a szövetséges hatalmak elé terjeszti a magyar kormányon ke-

resztül. 

Csiáki János - és az ő személyén keresztül mindazon 

szlovákok ellen, akik nem voltak hajlandók "hazatérni", az Antifa-

siszta Szlávok Frontja lapjában, a Slobodában durva kirohanást 

intézett. 13/  A Sloboda élesen támadta a szlovák nemzetiségü kommu- 

nistákat is, mert ezek kezdettől fogva ellenezték az áttelepülést. 
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Az áttelepülni nem akaró, szülőföldjéhez ragaszkodó 

szlovákság körében kétféle magatartás figyelhető meg 1945 és 

1948 között. Egy részük - a többség - nemzetiségét magyarnak 

vallja, ily mödon is elhatárolva magát az Antifasiszta Szlávok 

Frontja erőszakos szlovák nacionalizmusától és az áttelepülés 

gondolatától,  s bár a magyar kormány törvényes rendelkezései ga-

rantálták a magyarországi szlovákok jogait, ezekkel nem él az 

adott időszakban. /Éppen ezért pl a magyarországi szlovák isko- 

lák megteremtésére irányuló törekvések szinte emberfeletti nehéz-

ségekkel találták szembe magukat, amint ezt a VII. fejezetben 

részletesen is kifejtem:/ Az áttelepülni nem akarö szlovákság 

másik csoportja tudatosan elhatárolja magát az áttelepülés gon-

dolatától, aktivan bekapcsolódik az uj demokratikus Magyarország 

építésébe, de nem tagadja meg a szlovák nemzetiségét sem. A leg-

öntudatosabban ezt a magatartást a magyarországi szlovákok között 

a kommunisták képviselték. Kezdettől fogva ellenezték az AFS hi-

vatalos politikáját, s ezért nem véletlen, hogy a Sloboda élesen 

támadta a szlovák nemzetiségű kommunistákat, "renegátok" -nak 

titulálva őket. 

A szlovák kommunisták aktivan bekapcsolódtak a politikai 

és közéletbe. Pl: szlovák volt Szobek András, Békés megye akkori 

főispánja, Hirka János nevét már a felszabadulás előtti alföldi 

munkásmozgalomban is jól ismerték, Békéscsabán az MKP városi ve- 

zetőinek tekintélyes hányada szintén szlovák volt . 

A kommunisták kezdeményezésére Tótkomlóson a Független- 

ségi Front pártjai 1945 nyarán szlovák nyelvü lap kiadását ha-

tározták el 'Slobodny Hlas" cimmel: "A tótkomlósi szlovák hetilap, 
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a Slobodny Hlas" /Szabad Hang/ 2 oldal terjedelemben 1945. Julius 

8-án jelent meg, 2500 példányban. A lap megjelenéséről a Kossuth 

Rádió is kedvező hirként számolt be. 

Nem ugy a Sloboda, amely a lapban vetélytársat látott, 

és a Slobodny Hlas kétségtelenül meglevő helyesirási hibáit fel-

nagyitotta. A Slobodny Hlas helyesirási hibáktól kijavitott elsó 

számát a Sloboda 1945. Julius 21-i száma elrettentő példaként 

közli. A lapot Admecz Ernő,  Szokol Pál és Hirka János szerkesz-

tették. 

magyar és a szlovák dolgozók összefogását sürgette az ország uj-

jáépitése és a reakció; maradványainak gyökeres kiirtása érdekében. 15 / 

A lap kiadásával kapcsolatos nehézségek és személyi ellentétek 

miatt azonban csak néhány száma jelent meg. 

A magyarországi szlovák dolgozók kezdettől fogva ugyan-

olyan mértékben részesültek a demokratikus fejlődés vivmányaiból, 

mint a magyar dolgozók. Ezt tanusitják azok a levelek is, amelye-

ket a Szabad Nép szerkesztősége 1945 nyarán szlovák levelezőktől 

kapott. "Mi politikai és gazdasági téren - irják a csabai szlová-

kok - egyenjoguak vagyunk. A szlovák lakta területeken a föld-

igénylő bizottságok tagjai mind szlovákok. Ugyanugy részesültünk 

a földjuttatásban, mint a magyarok..." Hasonlö levelet irtak a 

tótkomlósi szlovákok is. "Mi nem akarunk népcserét - irják -, mert 

számunkra a népcsere már megtörtént. Megtörtént akkor, amikor a  

tótkomlósi szlovák szegényparasztok, akiknek Tótkomlóson föld már  

nem jutott - a szomszédos Békéssámsonböl a Zichy-féle földbirtok-

ból kaptak földet.  Csak nem képzelik Pozsonban, hogy mi elhagyjuk 

azt a demokratikus országot, amely a magyar földbirtokos földjé-

ből juttat szlovák szegényeinek?"161 

"14/ A lap - szemben az AFS orgánumával, a Siobodával - a 
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A Magyar Kommunista Párt már a felszabadulás előtt, a 

háboru idején is követelte a nemzetiségi kérdés igazságos megoldá-

sát. Az 1945-ös választások előtt közzétett állásfoglalásában a 

párt hangsulyozta, hogy "A honi és külföldi sovinizmus elleni har-

cunk egyik fontos fejezete a mi nemzetiségi politikánk." 

Ennek megfelelően "A demokratikus Magyarország véget vet annak az 

igaztalan elnyomásnak, amely a multban a magyarországi. szlováko-

kat, szerbeket, románokat sujtotta." 17/  

Békés megyében - tekintettel a megyében viszonylag na-

gyobb számban élő nemzetiségi lakosságra - a munkáspártok már 1945 

tavaszán figyelemre méltö kezdeményezésekkel léptek fel a nemzeti-

ségi kérdés megoldása érdekében. 

Mengyán György békéscsabai középiskolai tanár 1945 máju-

sában a Nevelők Szakszervezete szemináriuma keretében előadást tar-

tott "A.nemzetiségi kérdés uj megvilágitásban" cimmel. Az előadást 

hozzászólások is követték, melyek között szlovák nyelvü is volt. 

Elsősorban a letűnt Horthy-rendszer asszimilációs politikája ka-

pott kemény és éles birálatot. Az eseményt a Viharsarok 1945. má-

jus 26-i számában megjelent korabeli tudósitás a következő szavak-

kal kommentálta: "Szükség volt a nemzetiségi kérdés felvetésére 

éppen Békéscsabán, mert félő, hogy a demokrácia adta jogok és le-

hetőségek felhasználásával akadnak olyan elemek, amelyek nyelvi  

és faji különbözőségek ürügyén, ismét éket akarnak ve rni a dol-

gozó társadalomba." 18/  

Tótkomlóson 1945 szeptember elején a Kommunista Párt 

szlovák nyelvis pártiskolát nyitott:19/ 
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Az MKP Békés megyei szervezetének 1945 őszén közzétett 

választási.programja nagy figyelmet szentelt a nemzetiségi kérdés-

nek is. A program követelte, hogy létesitsenek a megyében szlovák 

elemi és középiskolákat, az utcák neveit ne csak magyarul, hanem 

szlovákul is tüntessék fel, elő kell segiteni a szlovák sajtóter-

mékek terjesztését, a szlovák kulturélet felvirágoztatását, s vé-

gal , de nem utolsósorban biztositani kell a szlovák nyelv közhi-

vatalokban való használatának jogát valamennyi szlovákajku polgár 

.számára. 

Az MKP Békés megyei szervezetének választási felhivása 

kifejezte azt a reményt, "hogy ebben a szellemben demokratikus nem-

zetiségi politikával a régi rendszer átkos hagyatékaként reánk 

maradt surlódásokat örök időkre meg lehet szüntetni." 20 ' 

1945 novemberében a választásokon a Kisgazdapárt szerez- 

te meg az abszolut többséget. A párton belül igen erős volt a kü-

lönböző irányzatokhoz tartozó reakció befolyásá, ennek következté-

ben a Kisgazdapárt győzelme egyuttal a reakció átmeneti felülkere-

kedését eredményezte. Ennek hatására a reakció mind gazdasági, 

mind politikai téren fokozta támadását, s leplezetlenül hirdette 

a régi imperialista Magyarország helyreállitásának jelszavát, fo-

kozta revizionista-soviniszta uszitását. A Kisgazdapárt lapja, az 

Igazság, a szomszéd népekkel szembeni bizalmatlanság és gyűlölet 

keltésére irányuló  cikkeket közölt. A Magyarországon élő délvidé-

kiek, erdélyiek, felvidékiek reakciós szervezetei is aktivizálód-

tak, a Horthy-korszak revizionista-soviniszta jelszavait ismétel-

gették. 21/  

A választások után kialakult helyzet kedvezőtlenül ha-

tott a magyar és a szlovák nép viszonyára is. 
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Érdekesség kedvéért megjegyzem, hogy a munkáspártok a 

választások során nagyon szép sikereket értek el a szlovák lakta 

településeken, például Tótkomlóson a Kommunista Párt 3860 szava-

zatot kapott, a Kisgazdapárt 1842-t, Pitvaroson a Kommunista Párt 

792-t, a Szociáldemokrata Párt 702 szavazatot kapott, a Kisgazda-

párt csak 119-et, Csévén a munkáspártok 839 szavazatot szereztek, 

a Kisgazdapárt csak 351-et. 22/  

A történeti hitelesség kedvéért azt is meg kell állapi-

tani, hogy a Kisgazdapárt heterogén, gyűjtőpárt jellege nemcsak 

abban mutatkozott meg, hogy itt gyülekeztek a különböző irányzat-

hoz tartozó jobboldali erők, hanem abban is, hogy a párton belül 

volt olyan baloldal, amely őszintén törekedett a munkáspártokkal 

való együttmüködésre és a szomszéd népekkel történő megbékélésért 

harcolt. Ez a tény részben ellensulyozta a választások utáni, a 

baloldali erők számára átmenetileg kedvezőtlenül alakult helyze-

tet. 

A választások után kialakult helyzetet/ a reakció átmene-

ti megerősödését az akkori csehszlovák hivatalos körök annak az 

állitásnak az igazolására igyekeztek felhasználni, hogy az uj, de-

mokratikus Magyarország éppen olyan revizionista és irredenta 

külpolitikát folytat, mint a Horthy-rendszer. Azt állitották, hogy 

a szlovákiai magyar nemzetiség a revizionizmus és az irredentizmus 

eszköze, a köztársaság biztonsága éppen ezért azt követeli, hogy 

minél előbb megszabaduljon a területén élő magyaroktól. Azt köve-

telték a magyar kormánytól, hogy járuljon hozzá a szlovákiai ma-

gyarság Magyarországra történő áttelepitéséhez, valamint a magyar-

országi szlovákok "haza" telepitéséhez. 
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A kampányhoz a Sloboda is csatlakozott cikkeiben, s 

azt állitotta, hogy a magyarországi szlovákok nemzeti jogaikat 

csak "otthon", Szlovákiában kaphatják meg. Az Antifasiszta 

Szlávok Frontja lelkesen üdvözölte az 1946. február 27 .-én alá-

irt magyar-csehszlovák lakosságcsere egyezményt. Amikor 1946 

tavaszán az egyezmény értelmében Csehszlovák Attelepitési Bi-

zottság kezdte meg tevékenységét a magyarországi szlovák tele-

püléseken, az AFS saját rendezvényeivel is csatlakozott az át-

település propagálásához. Ettől kezdve a Csehszlovák Attelepi-

tési Bizottság, valamint az Antifasiszta Szlávok Frontja tevé-

kenysége szinte elválaszthatatlanul összefonódott egymással. A 

Front erőszakkal és fenyegetéssel igyekezett nyomást gyakorolni 

azokra a szlovákokra, akik nem akartak áttelepülni. 
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II. fejezet 

Jegyzetek  

1. Benes kitart a lakosságcsere mellett = Szabad Nép, 1945. 

november 10. 

2. A számok beszélnek. Mennyi magyar él Szlovákiában, s mennyi 

szlovák Magyarországon = Uj Magyarország 1945. julius 3. 

3. Sedmohradsko /Erdély/ Irta M.F. Megjelent az 1941-es Cabiansky 

Kalendárban. Ugyanitt Nemcok szarvasi szlovák költő Povoden 

/Áradás/ cimii, 1940-ben irt költeményében Horthy Miklóst 

dicsőiti. 
i 

4. Z tazkych cias na vyslne krajs.ch dní a rokoy = Sloboda 

1946. junius 9. 

5. Staré Záplaty na novom ruchu = Sloboda, 1946. január 5. 

6. Euthanázia = Sloboda, 1945. szeptember 8. 

- 7. Shromazdenie AFS v Maglóde = Sloboda, 1945. augusztus 25. 

8. A jugoszláv Borba irja: Uszit a népek békéje ellen a szlovák 

reakció. A magyarországi szlovákok is tiltakoznak az áttele-

pülési hadjárat ellen = Szabad Nép, 1945. augusztus 12. 

9. Pilisska put = Sloboda, 1945. Julius 14. 

10. Vystava slovenskej Knihy = Sloboda, 1945. szeptember 1. 

11. Hivatalos kormánynyilatkozat a magyar-szlovák viszonyról, 

Gyöngyösi külügyminiszter békéscsabai beszéde a szlovákiai 

magyarok helyzetéril és a magyar-szlovák népességcseréről. 

Az alföldi tötság hiiségnyilatkozata /Irta/ Gulyás Gábor = 

Kis Ujság, 1945. Julius 4. 

12. Lásd ugyanott 
V 

13. Nas front = Sloboda, 1945. julius 14. 
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14. Szincsok György - Lugosi Mátyás: Tótkomlós negyedszázados 

története 1944-1970. Tótkomlós nagyközség tanácsa, 1972. 

20. oldal. 

15. Chcemé' demokráci /Irta/ Ján Hodák, Pitvaros = Slobodny Hlas, 

1945. augusztus 5. 

16. A jugoszláv Borba írja: Uszit a népek békéje ellen a szlovák 

reakció. A magyarországi szlovákok is tiltakoznak az áttele-

pülési hadjárat ellen = Szabad Nép, 1945. augusztus 12. 

17. Nemzetiségi kérdés és magyar demokratikus külpolitika. A Ma-

gyar Kommunista Párt álláspontja. Budapest, 1945. 10. oldal. 

18. Magyarul és szlovákul vitatták meg a nemzetiségi kérdést a 

békéscsabai nevelők = Viharsarok, 1945. május 26. 

19. Az MKP a szlovák-magyar barátságért = Szabad Nép, 1945. 

szeptember 6. 

20. Szeretet és megértés alapján = Viharsarok, 1945. november 3. 

21. Csatári Dániel: Román-magyar kapcsolatok. Kossuth, 1958. 

216. old. 

22. Védelmet a szlovákiai magyaroknak = Szabad Nép, 1945. 

november 22. 
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III. fejezet 

Az 1946. február 27-i csehszlovák-magyar egyezmény  

Az Antifasiszta Szlávok Frontja szoros együttműködése  

a Csehszlovák Áttelepülési Bizottsággal  

1945 nyarán és őszén tovább folytatódott a csehszlová-

kiai nemzetiségek jogfosztása. Egyes helyi szlovák hatóságok 

- bár erre hivatalosan nem kaptak utasitást a csehszlovák kor-

mánytól - már 1945 nyarán megkezdték a magyarok kiutasitását. Sok-

szor olyan magyar nemzetiségű személyeket tettek át a határon 

- teljesen önkényesen -, akik nem voltak háborus bűnösök, már 1938 

előtt is a csehszlovák állam polgárai voltak, kiutasításuk tehát 

mindenképpen indokolatlan volt. 

1945. október 25-én tették közzé a lO8/1945.S. sz. el-

nöki dekrétumot az ellenséges vagyonok elkobzására, amely kimond-

ta minden magyar személy minden vagyonának elkobzását. Az: elkob-

zott vagyonok kezelésére nemzeti gondnokokat jelöltek ki.  

1945 és 1947 között a felszabadulás után megkezdődő 

csehszlovák földreform elsősorban a német és a magyar birtokokat 

érintette. A cseh és a szlovák nagybirtokosok földjét - amennyiben 

nem kompromittálták magukat a németekkel való együttműködéssel - 

gyakorlatilag érintetlenül hagyták. Elkobozták a magyar nagybir-

tokokat, de a magyar nemzetiségű kis- és középbirtokos parasztság 

földjére is igényt tartottak. A magyar lakosság kitelepitése azon-

ban elakadt, s ez gátolta a magyar parasztsággal szembeni föld-

kobzó törekvések teljes mértékű kibontakozását. Csehszlovákiában  

a nagybirtokot teljesen és véglegesen az a földreform számolta fel,  

amely - immár osztályszempontok_alapján a proletariátus 1948-as  

Februári Győzelme után bontakozott ki.  
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A magyar nemzetiség helyzete - amelynek tulnyomó több-

sége 1945 augusztus után csehszlovák állampolgárságától való meg-

fosztása következtében teljesen jogfosztott helyzetbe került - 

egyre nehezebbé vált. A feszültség Magyarország és Csehszlovákia 

között 1945 őszén tovább fokozódott. A vitás kérdésekben mind a 

két fél gyökeresen eltérő álláspontot vallott. Csehszlovákia fe-

lelős vezetői a népcsere megvalósitását tekintették a legfonto-

sabbnak, mig a magyar kormány többször is kifejtette azt az ál-

láspontját, hogy a népcserét nem tartja humánus megoldási mödnak, 

de a szlovákiai magyarság helyzetének könnyitése érdekében hajlandó 

a kompromisszumos megoldásra, s önkéntes alapon történő lakosság-

csere végrehajtásához hozzájárulni. Ugyanakkor a magyar kormány 

ragaszkodott ahhoz, hogy a lakosságcsere után is Szlovákiában ma-

radó magyarság számára biztositsák mindazon jogokat, melyeket az a 

két világháboru között a polgári demokratikus Csehszlovákiában él-

vezett. A csehszlovák kormány további célja ezzel szemben az volt, 

hogy az összes szlovákiai magyart kitelepitse, következésképpen az 

állampolgári és a nemzetiségi jogok biztosításától mereven elzár-

kózott. 

Gyöngyösi János magyar külügyminiszter a vitás kérdések 

tisztázására 1945 december elején Prágába utazott. A december 

3-6-a között folyó tárgyalásokon Csehszlovákiát Vlado Clementis 

külügyi államtitkár képviselte. 1/  A tárgyalásokon a magyar külügy-

miniszter hajlandó volt a két ország közötti viszony normalizálása 

érdekében a magyarországi szlovákok önkéntes áttelepüléséhez hozzá-

járulni, sőt tudomásul vette még azt is, hogy a szlovák áttelepülők 

számának megfelelő magyar nemzetiségű lakost telepitsenek át Szlo-

vákiából. Ugyanakkor felhivta a figyelmet arra, hogy a problémát a 
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lakosságcserével sem lehet megoldani, mert Szlovákiában sokkal 

több magyar van, mint amennyi szlovák él Magyarországon. Kije-

lentette: méltányolja Csehszlovákiának azt a szándékát, hogy 

tiszta nemzeti állammá kíván átalakulni, feltéve, ha tudomásul 

veszi, hogy a kérdés egyoldalis kitelepitéssel nem  oldható  meg, 

hanem főleg 9földmiiveló magyaroknak a hozzájuk tartoz6 földdel, 

területekkel valö átadásáról lehet szö.d 21  Ha  a csehszlovák kor-

mány hajlandó volna a magyar lakosság nemzetiségi jogait garan-

tálni, akkor - természetesen - ez utóbbi igény a magyar kormány 

részéről nem merülne fel - hangoztatta Gyöngyösi a tárgyalásokon. 

Az első prágai tárgyalásokon /1945. december 3-6./ meg-

egyezésre még nem került sor, 1946. február elején Gyöngyösi uj-

ból Prágába utazott, hogy folytassa tárgyalásait Clementis kül-

ügyi államtitkárral. A második prágai tárgyaláson /1946. február 

6-10./ megegyezés jött létre a két kormány képviselője között a 

magyar-csehszlovák lakosságcserére vonatkozóan. Ennek az volt a 

lényege, hogy Csehszlovákiából annyi magyart fognak Magyarország-

ra áttelepíteni, ahány szlovák Magyarországon önként jelentkezik 

az áttelepülésre.  

Az egyezmény aláirására 1946. február 27-én Budapesten 

került sor, a magyar parlament pedig 1946. május 14-én hagyta jóvá. 

A magyar-csehszlovák lakosságcsere egyezmény mindkét fél 

részéről kompromisszumot tételezett fel. 4/  A magyar kormány - bár 

nem értett egyet a népcsere elvével - hozzájárult ahhoz, hogy a 

magyarországi szlovákok közül azokat, akik önként jelentkeznek, 

csehszlovák hatóságok áttelepítsék Szlovákiába. A csehszlovák 
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kormány kötelezettséget vállalt, hogy Szlovákiában csak annyi 

magyart jelöl ki áttelepülésre, ahány szlovák Magyarországon ön-

ként hajlandö áttelepülni. Ezzel a magyar kormánynak bizonyos 

mértékben sikerült korlátok közé szoritani a csehszlovák kor-

mánynak az összmagyarság kitelepitésére irányuló szándékát. A 

magyar kormány hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország területén 

Csehszlovák Áttelepitési Bizottság fejtsen ki propagandát a szlo-

vák lakosság között - azzal a kikötéssel, hogy tevékenysége ne 

Sértse az ország szuverenitását - ugyanakkor tudomásul vette, 

hogy Csehszlovákiában a helyi  hatóságok  jelöljék ki az áttele-

pitendő magyarokat. A csehszlovák fél vállalta, hogy a multban 

előfordult kényszerkitelepitési akciókat, továbbá a magyarságot 

sujtó egyéb különleges intézkedéseket felfüggeszti. 

Az Antifasiszta Szlávok Frontja a lakosságcsere egyez-

ményt lelkesen üdvözölte s már a kezdet kezdetén kijelentette: 

minden eszközét mozgósitja, az áttelepülés sikeres megvalósitása 

érdekében az AFS teljes szervezetével és apparátusával kész be-

kapcsolódni az áttelepülési akció sikeres és eredményes végrehaj-

tásába. 5 ' A Csehszlovák Áttelepülési Bizottság - a lakosságcsere 

egyezmény idevágó pontja értelmében - 1946. március 4-én kezdte 

meg tevékenységét. Az egyezmény értelmében több mint másfél hóna-

pon át a CSÁB rendelkezésére állt a budapesti rádió is, ahol napi 

30 perces szlovák nyelvű adásidőben propagandát fejthetett ki az 

áttelepülés érdekében. 

A Bizottság feladata az volt, hogy a Mágyarországi szlo-

vákok között propagandát folytasson az áttelepülés érdekében. Az 

Antifasiszta Szlávok Frontja és a CSíB között kezdettől fogva 
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szoros kapcsolat jött létre. A Front rendezvényein rendszerint 

az Attelepitési Bizottság tagjai is megjelentek, s ugyanakkor a 

CSAB által szervezett propagandagyűlések megszervezésébe az AFS 

is aktivan bekapcsolódott. Bogyinka János 1946. március 3-án a 

Rákóczi uti evangélikus szlovák gyülekezetben tartott misét, s 

ezt az alkalmat használta fel arra, hogy a szószékről, az áttele-

pülés érdekében propagandát fejtsen ki. "  A Sloboda 1946. március 

9-i számában felhivást tett közzé, amelyben arra szólitotta fel a 

magyarországi szlovákokat, hogy támogassák a ösehszlovák Attelepi-

tési Bizottság tevékenységét. 7 ' 

A Bizottság 16 körzetben kezdte meg propagandamunkáját. 

A 16 körzet székhelyei a következő települések voltak: Budapest, 

Maglód, Aszöd, Kiskőrös, Esztergom, Bánhida, Rétság, Balassagyar-

mat, Salgótarján, Miskolc, Gyöngyös, Sátoraljaujhely, Nyiregyháza, 

Szarvas, Békéscsaba, Tótkomlós. A bizottság vezetője dr. Okály 

Dániel volt. 8/  

A bizottság eszközeit és céljait Juraj Zvara a követke-

zőkben foglalta össze: 

"A budapesti Csehszlovák Attelepitési Bizottság 1946. 

március 4-től junius 25-ig óriási propagandát fejtett ki, hogy mi-

nél kObb szlovák nemzetiségű polgárt nyerjen meg az áttelepülésre. 

Az áttelepülési bizottság és több csehszlovák burzsoá szakértő ab-

ból indult ki, hogy Magyarországon mintegy 450-500 000 szlovák él, 

a kölcsönös csere tehát fokozatosan megoldja a csehszlovákiai ma-

gyarság kérdését. A toborzás folyamán szétosztottak 790 000 ujság-

példányt, 490 000 brossurát, 540 000 röplapot, sok ezer könyvet, 

60 hangversenyt rendeztek, 133 községben 2777 népgyűlést szervez-

tek és 266 előadást tartottak a budapesti rádióban."9' 
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A Bizottság tehát céljai elérése - tudniillik hogy mi-

nél több szlovákot nyerjen meg az áttelepülés gondolatának érde-

kében, igen változatos módszereket alkalmazott. A Bizottság tag-

jait gyakran fegyveres csehszlovák katonák kisérték propaganda 

körutjaira, s ez alkalmas volt arra, hogy megfélemlitsék azokat 

a szlovákokat, akik nem akartak áttelepülni. 10/  Az egyezmény ér- 

telmében egy településen két népgyülést tartottak. A szónokok ál-

talában azt hangoztatták, hogy a magyarországi szlovákok, ha nem 

települnek át, nemzeti elhalásra, asszimilációra vannak itélve. 

Itt is megismételték azt a korabeli csehszlovák álláspontot, hogy 

a köztársaság felbomlásáért a nemzetiségeket terheli a felelősség. 

Hogy létrejöjjön a magyar és a csehszlovák állam között a baráti 

viszony, mindkét államnak elsőrendű érdeke, hogy megszabaduljon 

nemzetiségeitől, ezáltal lehet csak kiküszöbölni a nemzetiségi 

kérdést, ami a multban mindig csak viszály forrása volt - mondot-

ták a szlovák lakta településeken tartott gyűléseken a Szlovákiá-

ból érkezett szónokok. 

A szónokok azzal érveltek, hogy Szlovákiában a "hazatérő" 

szlovákoknak már csak azért is jobb lesz az életük, mert Cseh-

szlovákia gazdasági helyzete lényegesen jobb, mint Magyarországé. 

Cseres Tibor a Viharsarokban 1946. március 23-án megjelent cikké-

ben megállapitotta, hogy Csehszlovákia háboru utáni gazdasági hely-

zete Magyarországéhoz képest valóban jobb, ezért az agitációnak 

van bizonyos tárgyi alapja: A cikk felhivta a figyelmet arra, hogy 

könnyen előfordulhat, hogy még magyarok között is akadnak olyanok, 

akik egy-egy szlávnevű ős jogán megkisérlik magukat átcsempészni 

a "jobb" világba.11/ 
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Békéscsabán a Csehszlovák Attelepitési Bizottság 1946. 

március 24-én és április 7-én tartott propagandagyülést. Ezenki-

vül a szlovák lakta településeken csehszlovák filmeket vetítet-

tek, a Szlovákiából érkező szinjátszó és népi együttesek is fel-

léptek. A Pozsonyi Szlovák Nemzeti Szinház társulata 1946. már-

cius 18-án érkezett Magyarországra, s többek között a következő 

helyeken lépett fel: Maglód, Péter, Benye, Irsa, Pilis, Sződ, 

Albert, Rákoskeresztur és Kerepes: A travanai Bradlan énekegyüt-

tes 1946. március 19-én kezdte meg magyarországi tevékenységét. 

Természetesen ezek a rendezvények szerves részei voltak az átte-

lepülési propagandának:  

Az Antifasiszta Szlávok Frontja. a Bizottság tevékenysé-

géhez saját rendezvényeivel is csatlakozott. 1946 márciusában pél-

dául az AFS pitvarosi szervezete rendezett gyűlést. A szónok azt 

állitotta, hogy a pitvarosi szlovákság nem képes biztositani jövő-

jét, ha Magyarországon marad, ezért a megoldás csak egy lehet: a 

kitelepülés. 2/  Békéscsabán a Városi Szinházban Ján Gerci /magyar-

országi szlovák népi iró/ művét, a "Zora a suturak" /Hajnal és 

alkonyat/ c. szindarabját adták elő 1946. március 14-én. A közön-

ség soraiban a Csehszlovák Áttelepülési Bizottság tagjai is helyet 

foglaltak. 13/  

A Sloboda változatlanul éles hangnemben támadta azokat 

• a szlovákokat, akik nem akartak áttelepülni. Az AFS támadásának 

éle elsősorban a szlovák nemzetiségű kommunisták ellen irányult, 

minthogy ők ellenezték a legélesebben a magyarországi szlovákok 

között az áttelepülést. 

Az Antifasiszta Szlávok Frontja kisérletet tett arra is, 

hogy megbontsa a magyar és a szlovák kommunisták egységét. Keleti 
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Ferenc a Viharsarokban megjelent cikkében ezeket a törekvéseket 

a következőképpen utasitotta vissza: 

"A csabai, szlovákkomlósi és a többi községek szlovák 

kommunistái magyar elvtársaikkal évtizedek óta összeforrtak a  re-

akció elleni harcban. összeforrtak és szétválaszthatatlanul har-

colnak továbbra is mindannyiunk  jólétéért  és szabadságáért. Ne 

fájjon ez a "Sloboda"-nak, ne kisérletezzen közöttünk az ékverés-

sel, mert mi kommunisták kemény fából vagyunk és a keményfából az 

ék visszapattanhat. "14/  

A kommunisták tiltakoztak a Csehszlovák Attelepitési Bi-

zottság és az Antifasiszta Szlávok Frontja erőszakos agitációja 

ellen, amelyek a kitelepülés propagálásakor a rémhirek terjeszté-

sétől sem riadtak vissza. Az alföldi szlovaék kommunisták nevében 

Hodák János az MKP titkárainak kongresszusán kijelentette: 

"Ma nincs nemzetiségi különbség Magyarországon - mondta 

Hodák. Egyedüli nehézség, hogy kevés a szlovák kulturanyag. Ma ne-

héz helyzetben vagyunk, a suttogó propaganda arra akar kényszeri-

teni bennünket, hogy települjünk ki Szlovákiába, mert aki nem megy 

önként, annak később elveszik a földjét és szétszórják a Dunán-

tulon. Tiltakozunk az ellen, hogy azt is áttelepülésre kényszerit-

sék, aki nem akar menni. Aki itt marad, teljes jogu állampolgár  

lesz, megvédi a jogait a Magyar Kommunista Párt." 15 / 

A magyar kormány a szlovák lakosság megnyugtatása érde-

kében többizben is hivatalosan cáfolta azokat a rémhireket, melyek 

szerint a magyar hatóságok később azokat a szlovákokat is kitele-

pitik, akik a kitelepitési akció során nem jelentkeztek áttele-

pülésre. 
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Békéscsabán a polgármester a következő felhivást in-

tézte a szlovák lakossághoz: "Békés megye főispánja rendeletére 

értesitem azokat a lakosokat, akiket illet, hogy a Magyarorszá-

gon visszamaradó szlovákokat sem kitelepiteni, sem széttelepiteni 

nem fogják és semmiképpen sem fognak hátrányos helyzetbe kerülni. 

Békéscsaba, 1946. VI. 4. Polgármester. „16/  

A Csehszlovákiai Attelepitési Bizottság a lakosságcsere 

egyezmény által legálisan biztositott népgyiiléseken kívül minden 

alkalmat igyekeztek megragadni az áttelepülés propagálására. Gyak-

ran a piacokon /ahol természetszerűleg sok ember fordul meg/ is 

feltűntek a CSÁB tagjai, ahol rögtönzött röpgyüléseket tartottak. 17/  

A Csehszlovák Attelepitési Bizottság tevékenysége során 

- ellentétben a magyar-csehszlovák lakosságcsere egyezmény előivá-

saival - nem egy esetben megsértette a magyar állam. szuverenitását. 

A Bizottság tagjai erőszakkal és fenyegetéssel igyekeztek nyomást 

gyakorolni azokra a szlovákokra, akik elutasitották az áttelepü-

lést. A CSÁB több izben kedvezőtlen szinben igyekezett feltüntetni 

a magyar demokrácia ezddig elért vivmányait, s nem fukarko.ott a 

demagóg igéretekkel sem. Ennek ellenére a magyarországi szlovákok 

döntő többsége nem jelentkezett az áttelepülésre, s később amikor 

az áttelepitési akció kezdetét vette, azok közül is sokan vissza-

léptek, akik az erőszakos propaganda hatására jelentkeztek. 

Az áttelepülésre jelentkezők tekintélyes része valójában 

nem volt szlovák nemzetiségű. A demagóg igéretek hatására, a könnyű 

meggazdagodás és jólét reményében sok magyar és német nemzetiségü 

lakos is jelentkezett. Feltehető, hogy egy részük jobboldali mult-

juk miatti felelősségre vonástól tartva irta alá az áttelepülésre 

szóló jelentkezési lapot. Az Attelepitési. Bizottság célja az volt, 
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hogy a magyarországi áttelepülők abszolut számát minél magasabb-

ra növelje, éppen ezért a más nemzetiségiiek jelentkezését nem 

utasitotta el. Igy például tudomásul vette a mezőberényi németek 

jelentkezését, de Esztergom megyében is szép számmal kerültek 

fel németek az áttelepülők listájára. 18/ 

Bethlen Oszkár az MKP központi lapjában, a Szabad Nép 

1946. április 21-i számában megjelent cikkében joggal állapitotta 

meg, hogy "Nem felel meg a magyar-csehszlovák egyezmény szellemé-

nek és szövegének sem, ha az igy összetoborzott tarka nemzetiségű 

jelentkezők helyett dobják ki Szlovákia magyar lakosait." 19 / 

Benes 1946. április 10-én fogadta a magyarországi szlo-

vákok küldötteit. Beszédében - amelyet a küldöttség tagjai előtt 

mondott - kijelentette: teljes és feltétel nélküli elnemzetlenités 

vár azokra a szlovákokra, akik nem települnek át, hanem továbbra 

is Magyarországon maradnak. 

v 
Az MKP központi lapja, a Szabad Nép Benes állitását a 

következő szavakkal utasitotta vissza: "Tudvalevő, hogy a magyar 

demokrácia a nemzeti kisebbségek kérdésében nem a csehszlovák 

álláspontot vallja. Itt maradö szlovákjaink tehát Benes kijelen-

tései ellenére nyugodtak lehetnek: szabad nemzeti fejlődésüket 

nem fenyegeti semmiféle veszedelem. Nemzeti - kisebbségi jogaik 

fölött őrt áll a NRgyar Kommunista párt, a magyar munkásosztály 

és az egész magyar demokrácia." 20J  

1946. április 22-én a Magyar Kommunista Párt Békéscsa-

bán nagygyülést rendezett, amelynek fő előadója Rákosi Mátyás 

volt. Rákosit a megye szlovákjainak nevében Boldoczky János kö-

szöntötte szlovák nyelvis beszédében. Megállapitotta, hogy a ma-

gyarországi szlovákok életében az ország felszabadulása gyökeres 
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változásokat hozott. A földosztásnál szlovákok és magyarok egy-

formán részesedtek a földből. Tótkomlóson, amikor kevés volt a 

föld, a tiszta magyar Békéssámsonból kaptak földet. 21 / 

Rákosi Mátyás beszédében részletesen foglalkozott a ma-

gyar-csehszlovák kérdéssel. Hangsulyozta: a magyar kormány nem 

tartja helyesnek a népcsere elvét, s csak a magyar-csehszlovák 

viszony megjavitásának reményében írta alá az egyezményt. Rákosi 

megállapitotta: A szlovákságnak főleg két rétege az, amely el-

utasítja az áttelepülést: egyrészt a módosabb gazdák, másrészt az 

öntudatos szlovák dolgozók, élükön a kommunistákkal. Elsősorban  

a szlovák nemzetiségü kommunisták azok, akik meg vannak győződve  

arról, hogy a fiatal magyar demokrácia gyökeret vert, s hogy fel-

épitik azt az országot, ahol nem lesznek nemzetiségi, felekezeti,  

fajkülönbségek. A magyar kommunisták teljes erejükkel támogatják 

a szlovák nemzetiségü dolgozók demokratikusan gondolkodó táborát, 22/ -

mondotta Rákosi Mátyás az MKP vezetésének álláspontját tolmácsolva. 

A csehszlovák hatóságok 1946 junius 14-én nyujtották át 

a magyar kormánynak az áttelepülő magyarországi szlovákok névjegy-

zékét. A névjegyzéken 92.390 személy neve szerepelt. A névjegyzé- 

kek alaposabb megvizsgálása után azonban kiderült, hogy 29.950 sze-

mély neve jogtalanul szerepelt az áttelepülési jegyzéken. 23/  

1946 nyarán egyértelműen bebizonyosodott, hogy a Francisci-

Horák-féle klikk vezetése alatt álló Antifasiszta Szlávök Frontja 

nem tekinti igazi feladatának a magyarországi szlovákság érdekeinek 

képviseletét, hanem épp ellenkezőleg: célja a nemzetiségek likvi-

dálása. Horák Sándor azt hangoztatta, hogy az AFS igazi hivatásának 
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a kitelepités minél eredményesebb végrehajtását tartja, és a 

Front, ha a lakosságcsere befejeződik, automatikusan meg fog szűn-

ni, hiszen küldetése ezáltal véget ér. 24/  A Sloboda 1946. május 

26-i számában Horák Sándor kijelentette: a nemzetiségi kérdés meg-

oldását véleménye szerint csak a kötelező /T?/ lakosságcsere vég-

rehajtása biztosithatja. 25/  Ez volt az a központi gondolat, amely-

nek jegyében az Antifasiszta Szlávok F rontja 1946. Julius 27-28-án 

Békéscsabán kongresszust rendezett. A kongresszus szélsőséges, 

nacionalista, helyenként már-már a fasizmusra emlékeztető jelsza-

vai azonban pontosan az ellenkező hatást váltották ki, mint amire 

a Francisci-Horák klikk számitott. 

A kongresszus sok olyan tisztességes, becsületes szlovák-

nak nyitotta fel a szemét, akiket korábban a Front nacionalista és 

demagóg jelszavai megtévesztettek, s jelentkeztek az áttelepülésre. 

A kongresszus után magában a Vrontban is kialakult egy ellenzék, 

mely élesen elitélte Horák és Francisci klikkjének reakciós és an-

tidemokratikus módszereit. 
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IV. fejezet 

Kisérletek egy hibás koncepció gyakorlati megvalösitására 

1946-ban a csehszlovák kormányzat tovább folytatta a 

szlovákiai magyarság jogfosztásának politikáját. Az 1946. feb-

ruár 21-én elfogadott választójogi törvény 2. §-a az összes né-

metet és magyart kizárta a választójogból, még azokat is, akik 

fegyverrel a kézben harcoltak a fasizmus ellen. 1/  Ez az intéz-

kedés a hatalomért folyó harc idején igen nagy károkat okozott, 

mert a csehszlovákiai baloldalt értékes szövetségesek támogatá-

sától fosztotta meg, s ezáltal a jobboldal pozicióit erősitette. 

Minthogy a törvény gyakorlatilag azokat a haladó, antifasiszta 

magyarokat is kizárta a politikai életből, akiknek csehszlovák 

állampolgárságát korábban elismerték, végképp lehetetlenné vált, 

hogy a szlovákiai magyarság saját sorsának alakulásába bármilyen 

formában beleszölhasson. 

A magyar kormány képviselői 1946. február 27-én abban 

a reményben irták alá a magyar-csehszlovák lakosságcsere egyez-

ményt, hogy könnyiteni tudnak a szlovákiai magyarság nehéz hely-

zetén. Az egyezmény tervezetéhez a két kormány képviselői jegy-

zőkönyvet mellékeltek, amelyben a csehszlovák fél vállalta, hogy 

a magyar lakos 4.ny gorsanak végleges rendezéséig felfüggeszti a 

vagyonelkobzásokat, a további önkényes kiutasitásokat, megszün-

teti a magyar lakosság belső kényszerszéttelepítését, s az elbo- 

csátott magyar nemzetiségű tisztviselők részére szociális segélyt 

folyósit.2' 
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A magyarokkal szembeni vagyonelkobzások felfüggesztésé-

ről  a belügyminiszter 1946. február 14-i C.B.-2141-14/I-46-11/2 

számu3/ , valamint az 1946. március 31-én közzétett 1700-27/3-46- 

-82-Vb/L!3 számu kormányrendelet intézkedett. 4/  A fenti rendel-

kezéseket azonban nem tartották be, a magyarokkal szembeni vagyon-

elkobzások a gyakorlatban tovább folytatódtak. 5/  

A csehszlovák kormány nem mondott le. arról, hogy a "tisz-

ta szláv", "nemzeti" állam koncepciója jegyében az összes csehszlo-

vákiai magyar kitelepitésével a szlovákiai magyar nemzetiséget fel-

számolja. Már a lakosságcsere egyezmény 1946. február 27-i buda- 

pesti aláirását követően, amikor a csehszlovák kormánydelegáció 

tagjai találkoztak a magyar koaliciós pártok képviselőivel, 

Clementis csehszlovák külügyi államtitkár közölte, hogy Csehszlo-

vákia azoktól a magyaroktól is meg kiván szabadulni, akik a lakos-

ságcsere befejezése után maradnak Csehszlovákiában. Ezek számát a 

külügyi államtitkár mintegy 200 ezer főre becsülte. 6/  

A két kormány között a lakosságcsere egyezmény aláirása 

után is állandó volt a surlódás és a nézeteltérés. Igen sok vitá-

ra adott okot a magyar és a csehszlovák hatóságok között a Cseh-

szlovák Attelepitési Bizottság magyarországi propagandatevékeny-

sége 1946 tavaszán a szlovák lakta területeken. A CSÁB arra töre-

kedett, hogy a magyarországiáttelepülők számát minél magasabbra 

növelje, ezzel szemben a magyar kormány - az 1946. február 27-i 

egyezmény előirásaira hivatkozva - nyomatékosan hangsulyozta a ma-

gyarországi szlovákok áttelepülésre való jelentkezésének Önkéntes 

jellegét, s tiltakozott a Csehszlovák Attelepitési Bizottság erő-

szakos módszerei ellen. 
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.A CSAB tevékenysége során becsléseket végzett a magyar-

országi szlovákok számára vonatkozóan, s az összlétszámot 477 ezer 

főben jelölte meg. A cél az volt, hogy igazolja azt a korabeli 

állitását, mely szerint Magyarországon nem sokkal kevesebb szlovák 

él, mint amennyi magyar nemzetiségű lakos Csehszlovákiában. 

Ez a szám természetesen irreálisan magas volt. Hivat&los 

népszámlálási adatok szerint 1930-ban 104 819 magyar állampolgár 

vallotta magát szlovák anyanyelvűnek, mig Szlovákiában 571 988 

csehszlovák állampolgár vallotta magát magyarnak. /Egész Csehszlo-

vákiában - Kárpátukrajna területét is bele számitva - 691 923 volt 

a magyar nemzetiségű állampolgárok száma./ 

Ezek után nincs mit csodálkozni azon, hogy Magyarországon 

jóval kevesebb volt azoknak a száma, akik áttelepülésre jelentkez-

tek /92 390 fő/ 7/ , mint amennyire a csehszlovák hatóságok előzetes 

becslései alapján a csehszlovák közvélemény számitott, ráadásul a 

jelentkezők egy része nem volt sem szlovák, sem cseh, hanem magyar, 

vagy német nemzetiségű, Juraj Zvara szlovák történésznek igaza van 

akkor, amikor józanal és tárgyilagosan megállapitja, hogy "a csere-

akció ... nem érhette el a kitűzött célt, vagyis az egész cseh-

szlovákiai magyarság, illetve számottevő részének kicserélését... 

a magyarországi szlovákok számát helytelenül becsülték fel és 

ugyanugy a csehszlovákiai magyarok számát is." 8/  

A csehszlovák kormány - még a párizsi békekonferencia 

/1946. julius 29. - október 15./ megkezdése előtt - a lakosság-

csere ügyében 1946 nyarán több jegyzéket intézett a magyar kor-

mányhoz, melyekben a magyar  hatóságokat  azzal vádolta, hogy szán-

dékosan és tudatosan szabotálják a lakosságcsere egyezmény végre-

hajtását, s gátolják a Csehszlovák Attelepitési Bizottság munkáját. 
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A magyar kormány válaszjegyzékeiben ezt cáfolta, s kifogásolta, 

hogy a csehszlovák kormány nem tett megfelelő és erélyes intéz-

kedéseket annak érdekében, hogy véget vessenek a szlovákiai ma-

gyar lakosság zaklatásának. 9/  

1946 áprilisában a csehszlovák kormány kilátásba helyez-

te, hogy azok a magyarok, akik hajlandók magukat szlováknak val-

lani, visszakaphatják csehszlovák állampolgárságukat. 1O4  1946. 

Junius 17-én jel(nt meg a szlovák belügyi megbizott 20 000-1-1V-

1946. sz . rendelete a reszlovakizációról /visszaszlovákositásról/, 

amely válaszut elé állitotta a szlovákiai magyarokat:, vagy hajlan-

dók önként szlováknak vallani magukat, s ez esetben visszakaphat-

ják csehszlovák állampolgárságukat, vagy megtagadják a reszlova-

kizálást, igy viszont számolniuk kell azzal, hogy otthonaikat el 

kell hagyniuk, s az ország területéről kitelepitik őket. A rende-

let egyik fő célja az volt, hogy Csehszlovákiában a párizsi béke-

konferencia idejére ne maradjon formálisan több mint 200 ezer ma-

gyar, akiknek Magyarországra történő áttelepitéséhez a csehszlovák 

kormány a konferencia jóváhagyását kivánta megszerezni. 

A  reszlovakizációs kampány során sok magyar, hogy a to-

vábbi zaklatásoktól megszabaduljon, reszlovakizált. Az akció során 

mintegy 400 ezer magyar nyilvánitotta magát szlováknak, de több 

járásban, elsősorban ott, ahol erős volt a magyar nemzetiségü kom-

munisták befolyása, a lakosság jelentős része megtagadta a reszlo-

vakizálást. 11/  /P1. a komáromiban, párkányiban, felediben stb./ 

A kampányt erőszakos és türelmetlen nacionalista meg-

nyilvánulások kisérték. Olyan hangok is hallatszottak, hogy "Nem 

elég a reszlovakizációs jelentkezést aláirni, de arra is szükség 

van és meg'is fogjuk követelni, hogy tanuljanak és beszéljenek is 
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szlovákul, éljék bele magukat a szlovák viszonyok közé, mert 

senki se ringassa magát olyan fölösleges illuziökban, hogy itt 

Érsekujvárban, Léván, Komáromban a jövőben még máshogy is lehes- 

sen élni és beszélni, mint szlovák mödra." /Cas 1946. november 20./ 

Természetesen a reszlovakizált magyawakiknek jelentős 

része nem is tudott jól szlovákul -, akik azért vallották magukat 

szlováknak, hogy a további zaklatásoktól megszabaduljanak, a va-

lóságban ettől még nem váltak szlovákká. J. Mikló 1947. szeptember 

7-én a Nás Národ-ban megjelent cikkében kénytelen elismerni, hogy 

az érsekujvári magyarok, akiknek 80 %-a resziovakizált, a minden-

napi életben alig használják a szlovák nyelvet. 

A reszlovakizációs akció a szlovák és magyar nép kapcso-

latát rendkivül károsan befolyásolta, tovább növelte a félelem és  

a szorongás légkörét a szlovákiai magyar és vegyes lakosságu terü-

leteken, káros utóhatásaival sajnos még napjainkban is számolnunk  

kell. 

A csehszlovák kormány a párizsi békekonferencián kisér-

letet tett arra /1946. julius 29. - oktöber 15./, hogy a lakosság-

csere egyezménytől függetlenül pontosabban azon felül 200 ezer 

magyar Magyarországra történő áttelepitését keresztülvigye. A kon-

ferencia ezt elutasitotta, s határozatot hozott, hogy az eredeti 

csehszlovák pótinditványt a következő szöveggel helyettesitve ik-

tassák be a magyar békeszerződés 4. cikkelye után: "Magyarország 

kétoldali tárgyalásokat kezd Csehszlovákiával, hogy megoldja azok-

nak a magyar származásu csehszlovákiai lakosoknak a problémáját, 

akik nem esnek az 1946: február 27-én megkötött lakosságcsere 

egyezmény hatálya alá, tehát annak értelmében nem települnének át. 
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Ha hat hónap alatt a két fél nem ér el megállapodást ebben a kér-

désben, Csehszlovákiának joga lesz a külügyminiszterek tanácsához 

fórdulni, közreműködését kérni a kérdés végleges megoldása érde-

kében°. 12/  

A magyarországi szlovákok egyes csoportjainak kitelepi-

tését a csehszlovák hatóságok szórványos esetekben már 1946 nya-

rán elkezdték, nagyobb méreteket az akció 1946 őszén öltött. 13/  

Ez még nem jelentette a tényleges lakosságcsere kezdetét - vagyis 

szlovákiai magyarok cseréjét magyarországi szlovákokkal -, mert a 

magyar kormány ennek meginditásához mindaddig nem volt hajlandó 

hozzájárulni, mig a főbb vitás kérdések nem tisztázódnak /Cseh-

szlovákiában maradó magyarok további sorsa, áttelepitéssel kap-

csolatos vagyonjogi kérdések stb./. Abba azonban beleegyezett, 

hogy a csehszlovák hatóságok még a tényleges lakosságcsere meg-

inditása előtt megkezdjék a magyarországi szlovákság egyes cso-

portjainak, főleg vagyontalan vagy kisföldű személyek áttelepité-

sét. 

A hazai szlovákok közül sokan, akik a nacionalista pro-

paganda, a fenyegetések és az erőszak, valamint az igérgetések és 

a csábitások hatására jelentkeztek az áttelepülésre, 1946 őszén 

meggondolták magukat, és egyre többen jelentették be, hogy nem 

óhajtanak áttelepülni. Pl.  Békéscsabán eredetileg 14 600 személy 

jelentkezett áttelepülésre, 1946 őszén több mint 5 ezer vissza-

lépett közülük. 14/  

A csehszlovák kormány, miután a párizsi békekonferencia 

elutasitotta a 200 ezer magyar lakosságcserén felül történő kitele-

pitését, belpolitikai intézkedésekkel kisérelte meg a szlovákiai 

magyar nemzetiség felszámolását. 
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A párizsi békekonferencia határozata után ugyanis be-

bizonyosodott, hogy a szlovákiai magyar nemzetiség felszámolásá-

nak nem lehet a fő eszköze a kitelepités, miután az összes magyar 

Magyarországra történő áttelepitése megvalósithatatlan. 

1946. november 19-én megkezdődött a szlovákiai magyar 

lakosság egyes csoportjainak Csehországba történő deportálása. Az 

akció 99 napig tartott, 1947. február 25-én véget ért. A csehszlo-

vák kormány hivatalosan csak március végén - április első felében 

nyilvánitotta megszüntnek a kényszerkitelepitést. 

A deportálások célja az volt, hogy az összefüggő magyar 

tömbök felszámolásával, a magyar lakosságnak az ország területén 

történő szétszórásával mesterséges eszközökkel gyorsitsák meg 

asszimilációjukat, mivel a reszlovakizáció kudarca már 1946-ban 

nyilvánvalóvá vált. Hivatalosan az akciót munkaerőtoborzásnak ne-

vezték, s a 88/1945. sz. elnöki rendeletre hivatkoztak, amely a 

lakosság közmunkára való rendeléséről intézkedett. Cseh- és Magyar-

országban a németek kitelepitése után igen nagy munkaerőhiány lé-

pett fel, s ezt többek között a magyarok munkábaállitásával ki-

vánták pótolni. Azt állitották, hogy az akció sikeres végrehajtá-

sa esetén jelentős mértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy Csehszlo-

vákia kétéves gazdasági tervét /melynek fő feladata az volt, hogy 

az ország háborus romjait eltakaritsa/ eredményesen valósitsa meg. 

Samuel Cambel adatai szerint "Az akció keretében Dél-Szlovákia 

határvidékéről cseh mezőgazdasági üzemekbe 44 129 magyar nemzeti-

ségii személyt helyeztek át, 4 000 gazdasági épülettel, 25 000 

katasztrális holddal, 11 . 764 gazdasági egységgel."15/ 
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Az akció elsődleges célja azonban az volt, hogy a szlovákiai 

magyar nemzetiség felszámolásának folyamatát erőszakos eszközök-

kel gyorsítsa meg. Ezt az a körülmény is bizonyítja, hogy az u.n. 

munkaerőtoborzás azokra, akiket Magyarországra való áttelepülésre 

jelöltek ki /vagy, akik ellen hazaárulás vagy a németekkel való 

'együttmiiködés miatt eljárás folyt/, nem vonatkozott, hanem csak a 

többiekre, 16/  gyakorlatilag azokra, akik nem voltak hajlandók re-

szlovakizálni, és akiknek a lakosságcsere akció keretein kivül, 

azon felül történő áttelepitéséhez a párizsi békekonferencia nem 

járult hozzá. 

Samuel Cambel szerint a 99 napig tartó téli deportálás 

előkészületei már 1946 augusztusában kezdődtek: "... Pozsonyban, 

a központi és szlovák nemzeti szervek közös tanácskozásán 1946. 

augusztus 6-án és 7-én elhatározták, hogy a szükséges munkaerők 

biztositása céljából a délszlovákiai magyar lakossággal szemben 

a köztársasági elnök 88/1945. sz. határozata értelmében kényszert 

fognak alkalmazni. Ennek alapján rendelte el a központi kormányzat 

Dél-Szlovákia magyarlakosságának munkakötelezettségét, amivel 

egyuttal Dél-Szlovákia lakosságának szerkezeti összetételét is meg 

akarta változtatni." 17/  

A Csehországba szállitott magyarok házakat és egyéb in-

gatlan vagyonukat elveszitették, ezeket szlovákok kapták meg. 

A magyar kormány 1946 november közepén a szlovákiai ma-

gyarok deportálásának hirére azonnal leállította a magyarországi 

szlovákoknak a csehszlovák hatóságok által megkezdett kitelepitését.: 

A csehszlovák kormányhoz intézett magyar jegyzékek követelték, hogy 

a szlovákiai magyarság kényszerkitelepitését azonnal szüntessék be. 
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A csehszlovák kormány válaszjegyzékeiben cáfolta a magyar kor-

mány vádjait, s a tényleges lakosságcsere mielőbbi megkezdését 

sürgette. 18/  Az 1947. január 7-i csehszlovák jegyzék azt köve-

telte, hogy ne számitsák be az áttelepitettek számába a már ko-

rábban áttelepitett vagy átköltözött magyar személyeket, a Ma-

gyarországról áttelepülni akaró csehek és szlovákok ujabb 30.na-

pos jelentkezési időt kapjanak, s 1947. december 31-ig fejezzék 

be a lakosságcserét. A jegyzék követelte, hogy függetlenül a va-

gyonjogi és egyéb problémáktól, gyorsitsák meg a lakosságcserét. 

A csehszlovák fél hangoztatta, hogy kész a tárgyalások felvéte-

lére. 19/  A magyar kormány 1947. január 14-i válaszjegyzéke meg-

állapitotta, hogy a csehszlovák fél lényegében az 1946. február 

27-i egyezményt akarja egyoldaluan megváltoztatni a saját előnyére, 

a magyarkormány ezzel szemben ragaszkodik az eredeti egyezmény-

hez. A jegyzék arra is rámutatott, hogy a magyar közalkalmazot- 

tak nem kapják meg a részükre igért szociális segélyt, tovább 

folytatják a vagyonelkobzásokat és a magyarok kényszerkitelepité-

sót, annak ellenére, hogy ezek beszüntetését a csehszlovák kor-

mány az 1946. február 27-i egyezményben megigérte. 2(4  Amig foly-

tatódik az erőszakos széttelepités, a magyar kormány nem lát 

alapot a tárgyalások felvételére. 

A Magyar Kommunista Párt tiltakozott a szlovákiai ma-

gyarok üldözése ellen /pl. Révai Jözsef a Szabad Nép 1946. novem-

ber 24-i számában "Tiltakozunk" cimü cikkében itélte el a cseh-

szlovákiai kényszerkitelepitési akciókat/, ugyanakkor azonban azt 

is fontos feladatának tekintette, hogy következetesen küzdjön a 

szlovákellenes nacionalista és soviniszta magyar megnyilvánulások 
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ellen. A párt véleménye szerint a sovinizmus és a nacionaliz-

mus elleni harc szerves részét képezi az uj, demokratikus szel-

lemű magyar nemzetiségi politika következetes érvényre juttatá-

sa is.  

A magyarországi szlovák kommunisták és az Antifasiszta 

Szlávok Frontja álláspontja a szlovákiai magyarok deportálásával 

kapcsolatban élesen eltért egymástól. Az előbbiek az internaciona-

lizmus szép példáját mutatták, amikor a magyar elvtársaikkal kö-

zösen tiltakoztak a szlovákiai magyarok kényszerkitelepitése el-

len. 1947 februárjában a Magyar Kommunista Párt Békés megyei szer-

vezetének konferenciáján az alföldi szlovák kommunisták nevében 

Lomjanszki Jánosné tótkomlósi asszony szólalt fel, aki szlovák 

nyelvű beszédében kijelentette: 

"Mi szlovákok, tiltakozunk az ellen, hogy a magyarokkal 

Csehszlovákiában ugy bánjanak, ahogy az jelenleg történik. Az itt 

élő szlovákok barátságban akarnak magyar testvéreikkel élni. A 

cél is, az ellenség is közös számunkra. Éljen a magyar és a szlo-

vák nép barátsága!" 21/  

A konferencia egyetértett a beszédben elhangzottakkal 

és ennek megfelelően a következő határozatot hozta: 

"A nemzetiségi kérdést illetően a konferencia elitéli a 

szlovákiai magyarok üldözését és az erőszakos áttelepitést. Ebben 

a sovinizmus megerősödését látjuk, amellett komolyan veszélyezte-

ti a dunavölgyi népek békés együttélését. Tudjuk azt, hogy az ot-

tani demokraták is elitélik ezeket a módszereket, éppen ezért 

apellálunk a szlovák nép régi demokratikus felfogására és bízunk 

abban, hogy ... a magyar-üldözésnek vége lesz. A mi nemzetiségi 
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politikánk továbbra is a népek közötti barátság elmélyitése 

lesz és harcolunk a megyénkben élő nemzetiségek gazdasági és 

kulturális egyenjoguságáért. "22/  

Az Antifasiszta Szlávok Frontja ezzel szemben tudato-

san arra törekedett, hogy a különböző nemzetiségű dolgozókat egy-

mással szembeállitsa. A Front 1946. julius 27-28-i békéscsabai 

kongresszusa /a kongresszus eseményeivel a következő fejezetben 

részletesen is foglalkozom/ egyértelműen bebizonyitotta, hogy ez 

a szervezet a nemzetiségi érdekek igazi képviseletére alkalmatlan, 

mert a nemzetiségek likvidálásának korabeli hivatalos csehszlovák 

koncepcióját vallja. A Front hivatalos vezetése kezdettől fogva 

elfogadta a "tiszta szláv Csehszlovákia" jelszavát, s ennek je-

gyében igyekezett tűzzel-vassal keresztülvinni a magyarországi 

szlovákok áttelepitését, akár volt ehhez kedve az érintetteknek, 

akár nem. Amikor 1946 novemberében a magyar kormány a szlovákiai 

magyarok deportálása miatt leállitotta a magyarországi szlovákok 

áttelepitését, az Antifasiszta Szlávok Frontja ez ellen 1946 de-

cember elején a magyar miniszterelnöknek átadott memorandumban til-

takozott. 23/  A Sloboda ezzel egyidőben nyiltan védelmébe vette a 

szlovákiai magyarság széttelepitésére irányuló deportálási akciót, 

és a korabeli csehszlovák sajtó nyomán azt állitotta, hogy nem 

deportálásról, hanem csupán munkaerőtoborzásról van szó. 24/  

1947. január 26-án a magyar külügyminiszter, Gyöngyösi 

János Pozsonyban találkozott Clementis csehszlovák külügyi állam-

titkárral, hogy kisérletet tegyen a vitás kérdések tisztázására. 25 / 

A találkozó eredménytelenül végződött, minthogy a csehszlovák fél 

nem volt hajlandó megszüntetni a magyar lakosság Csehországba 
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történő kényszerkitelepitését, a magyar kormány pedig csak en-

nek fejében lett volna hajlandó hozzájárulni a lakosságcsere 

tényleges elkezdéséhez. 

1947. március 2-7-e között a két kormány képviselői 

Prágában ültek ismét tárgyalóasztalhoz. Bár ezuttal a tárgyaló-

feleknek számos részletkérdésben sikerült egymással megegyezni, 

a tárgyalások mégis eredménytelenül végződtek, mert a csehszlo-

vák kormány a deportálások ügyét belügynek minősitette és nem 

ismerte el a magyar kormány illetékességét arra, hogy ebbe a kér-

désbe belszöljon. 26/  

Csehszlovákia a nemzetközi életben egyre kinosabb hely-

zetbe került amiatt, hogy a magyar sajtó hiradásai nyomán az euró-

pai sajtó az egész európai közvéleményt felrázta a szlovákiai 

magyarság kéyszerkitelepi.tése ügyében. /P1. a Svájcban megjelenő 

"Sie und Er" c. képes lap riportot közölt a szlovákiai magyarok 

deportálása ügyében, 27/  Emellett belpolitikai nehézségek is támad-

tak amiatt, hogy a szlovákiai magyar területek mezőgazdasági ter-

mélésében komoly zavarok keletkeztek. 

Joggal feltételezhető, hogy - egyéb tényezők mellett - a 

fent emlitett jelenségeknek igen nagy volt a szerepük abban, hogy 

az 1947 április első felében ismét meginduló magyar-csehszlovák 

tárgyalásokon a csehszlovák fél kötelezte magát arra, hogy a ma-

gyar lakosság kényszerkitelepitését azonnal megszünteti. A ma-

gyar kormány csak ezután járult hozzá ahhoz, hogy a tényleges 

lakosságcsere már 1947 áprilisában megkezdődjék. 28/  
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A szlovákiai magyarok deportálásának idején egyre erő-

sebben hallatta hangját a magyarországi jobboldal, amely arra tö-

rekedett, hogy a sulyos és megoldatlan belpolitikai  problémákról  

elterelje a tömegek figyelmét és elkeseredésüket a kommunista párt 

és általában a baloldal ellen irányitsa, "amely - ugymond - tétle-

nül nézi az egyik szomszédos, népi demokratikus országban folyó 

magyarüldözést. "29/  Napvilágot láttak olyan elfogult és naciona-

lista nézetek is, amelyek a csehszlovák demokrácia tényleges ered-

ményeit is kétségbevonták, s a magyarokkal szembeni diszkriminációs 

intézkedések kapcsán olyasmit hangoztattak, hogy a csehszlovák nép 

éretlen a demokráciára, a szlovákok döntő többsége fasiszta stb. 

A kommunisták következetesen felléptek az ilyen nézetek ellen, s 

harcoltak a magyar, mind a szlovák sovinizmus ellen. Balogh Edgár, 

a romániai kommunista mozgalom egyik vezető egyénisége /aki koráb-

ban Csehszlovákiában játszott fontos szerepet a két világháboru 

közötti haladó magyar értelmiség "Sarló" mozgalmában, majd a mun-

kásmozgalomban/ a csehszlovákiai nemzetiségi kérdéssel kapcsolatos 

nehézségeket a következőkben összegezte: 

"Mert miről is van szó Csehszlovákiában? Ha a reakció 

erői általában is olyan nyiltan lépnének ott fel, mint amilyen 

nyiltan az emberi haladás ellenségei Spanyolországban vagy Görög-

országban érvényesülnek, akkor talán nem is lenne olyan nehéz a 

mentés utját megtalálni. Ami azonban a csehszlovákiai magyar kér- 

dést sokszor oly idegtépően kilátástalanná teszi, az a magyarellenes  

sovinizmus és a csehszlovák demokrácia sajátos ötvözete. A csehek 

és szlovákok épitenek, áldozatok árán visszaszerzett országukban 

lépésről lépésre viszik előbbre a társadalmi kibontakozást, nem 

egy tekintetben élenjárnak az igazi népuralom előmozdulásában, 
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s mindannyiunk számára hasznos példát jelentenének a Dunavölgye 

paraszti elmaradottságából való felemelésére, ha a nemzetiségi kér-

déstől el lehetne tekinteni. Az igazi bonyodalom éppen abból szár-

mazik, hogy a csehszlovák demokrácia létét nem lehet kétségbe von-

ni, ez a demokrácia azonban végzetesen eltorzult a magyar lakosok-

kal való bánásmód, s ami ezzel lényegében egyet jelent, a duna-

vőlgyi felelősség tekintetében.  Éppen ezért eleve téves minden 

olyan elképzelés, amely a fennálló csehszlovák demokrata rendszer-

rel szemben, vagy•annak bárminemű megkerülésével próbálna a szlo-

vákiai magyarok balsorsán enyhiteni. Spanyolországban csak Franco 

bukásával, Görögországban Caldaris uralmának leváltásával győzhet 

a demokrácia, Csehszlovákiában azonban magának a győztes demokrá-

ciának kell az elkövetett hibákat jóvátennie..
30/  

1947 áprilisában kezdődött meg a magyar-csehszlovák la-

kosságcsere tényleges végrehajtása. A Szlovákiában maradó magyarok 

helyzete, minthogy sem állampolgári, sem nemzetiségi jogokkal nem 

rendelkeztek, változatlanul sulyos volt. Azok a magyarországi szlo-

vákok, akik nem akartak áttelepülni, szorongással figyelték az át-

települési akciöt. Csak az 1948-as esztendő hozott döntő fordula-

tot a szlovák és a magyar nép kapcsolatában, amikor Magyarországon  

és Csehszlovákiában a burzsoázia és a proletariátus közötti, a ha-

talomért fol ó harcból gaz utöbbi került ki • őztesen ami lehetővé 

tette, hogy megkezdjék a szlovákiai magyarok - és a magyarországi  

szlovákok kérdésének internacionalista alapon, a szocialista nem-

zetiségi politika szellemében történő rendezését.  
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IV. fejezet 

Jegyzetek  

1. Samuel Cambel: Slovenska agrarna otázka 1944-1948 /A szlovák 

földkérdés 1944-1948/ Bratislava, 1972. 

2: Balogh Sándor: Parlamenti és pártharcok.Kossuth, 1975. 273. old. 

A szlovákiai magyarság sorsának végleges eldöntéséig a cseh-

szlovák kormány megszünteti a magyarok kiutasitását, belső át-

telepitését és a vagyonelkobzást /Gyöngyösi János külügyminisz-

ter nyilatkozata a prágai megegyezés fontos részleteiről/ = 

Felvidéki Népszava, 1946. február 16. 
v 

3. Konfiskace , správa a prevod nepratelského majetku /Vagyonel-

kobzás, az ellenséges vagycók igazgatása és átirása, Praha, 1947. 
Kiadta a prágai Osidlovaci urad /Telepitési Hivatal/ ld. 50. 

oldal. 

4. Konfiskace... i.m. 62. old. 

5. A szlovák belügyi megbizott 1946. november 16-án kelt 

37-873/9-IV-4-1946. számu körlevele: "MegáMhpitottam, hogy az 

illetékes szervek az utasitásokat nem tartják be, és a belügyi 

megbizott /Poverenik vnutra/ helybenhagyása nélkül adják ki 

határozataikat a vagyonelkobzás jogosultságának fennállásáról, 

ami által gyakorlatilag végrehajtják a magyar nemzetiségii sze-

mélyek vagyonának elkobzását. Minthogy a Csehszlovák Köztársa-

ság kormánya a Csehszlovákia és Magyarország között 1946. feb-

ruár 27-én megkötött egyezményben kötelezte magát, hogy fel-

függeszti azon magyarok vagyonának elkobzására vonatkozó intéz-

kedéseit, akik a Csehszlovák Köztársaság ellen nem vétettek, 
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elrendelem, hogy a további utasitásig a magyar nemzetiségű 

fizikai személyek vagyonának elkobzását ne folytassák, amennyi-

ben azok nem vétettek a Csehszlovák Köztársaság ellen." 

6. Balogh Sándor: Parlamenti és pártharcok. i.m. 273. old. 

7. Balogh Sándor: Parlamenti és pártharcok ... i.m. 294. old. 

8. Juraj Zvara: A magyar nemzetiségi kérdés megoldása Szlovákiá-

ban. Bratislava, Politikai Könyvkiadó 1965. 37.oldal. 

9. Csehszlovákia 1946. május 20-án intézett tiltakozó jegyzéket 

a magyar kormányhoz, a magyar külügyminisztérium jegyzékeibe 

foglalt panaszokat és sérelmeket a Szabad Nép az alábbiakban 

foglalta össze: "1/ A Magyarországra küldött Csehszlovák At-

telepitési Bizottság 21 esetben, mégpedig lényeges elvi kér-

désben megszegte az egyezményt és propagandája során kedvezőt-

lenül és elitélően nyilatkozott a magyar államról, a magyar 

demokráciáról, Magyarország gazdasági helyzetéről. 

2/ A lakosságcsere egyezmény alaprendelkezését, mely szerint 

a Szlovákiában elbocsátott magyar nemzetiségű tisztviselőknek 

és nyugdijasoknak létfenntartásukat biztositó szociális se-

gélyt kell adni, nem tartották be. 3/ A csehszlovák sajtó és 

rádió a lakosságcsere egyezmény megkötése óta változatlanul 

éles, a nemzetközi érintkezésben szokatlan hangon támadja 

Magyarországot, a magyar demokráciát és a Szlovákiában élő 

magyar kisebbséget. 4/ A csehszlovák belügyi szervek a szlo-

vákiai magyarságot továbbüldözik... 5/ Azt a csehszlovák kor-

mányhatározatot, amely a magyarok vagyonának elkobzásáról 

szóló rendeletet felfüggeszti, a szlovák hatóságok nem tartják 

be." /A magyar kormány válasza a csehszlovák kormány panaszára 

= Szabad Nép 1946. junius 5./ 
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10. Csehszlovákián a sor = Szabad Nép, 1946. április 11. 

11. Arató Endre: A magyar-cseh-szlovák viszony ötven éve. 

Kossuth, 1969. 74. oldalon 

12. Az áttelepités nem kerül be a békeszerződésbe, közvetlen 

tárgyalások lesznek a szlovákiai magyarok ügyében = Szabad 

Nép 1946. október 1. 

13. 600 szlovák hazát cserél = Szabad Nép, 1946. szeptember 22. 

Bakonycsernye szlovákjai elhagyták az országot. Megkezdődött 

a csehszlovák-magyar lakosságcsere végrehajtása = Szabad Szó 

1946: szeptember 19. 

Illetékes közlés a szlovák bányászcsaládok soron kívüli át- 

költözésével kapcsolatban = Kis Ujság, 1945.. Junius 15. 

Borsodból elindult a Szlovákiába áttelepülők első csoportja 

= Szabad Szó, 1946. szeptember 22: 

Miskolcról és környékéről 56 diák és tanár költözött át 

Szlovákiába, Szabad Szó, 1946. szeptember 28: 

157 szlovák kitelepülő indult el  Miskolcról  Szlovákiába 

= Szabad Magyarország, 1945. szeptember 22. 

56 diák és tanár indul szombaton Szlovákiába = Szabad 

Magyarország, 1946. szeptember 24= 

Elindult Miskolcról a szlovák áttelepülők első csoportja 

= Felvidéki Népszava, 1946. szeptember 22: 

Ma reggel megkezdték 60 nincstelen szlovák áttelepitését ' 

/Drámai jelenetek Komáromban az "önként jelentkezők" között/ 

= Kis Ujság 1946. szeptember 19. 

14. A Viharsarok szlovákjai közül 5000-nél több visszalépett az  

áttelepülés elől = Alföldi Ujság, 1946: szeptember 11.' 

15. Samuel Cambel: Slovenskac?grárna otázka i.m. 318. old. 
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16. Samuel Cambel: Slovenska(grárna otázka i.m. 318. old. 

17. Uo. 318. old. 

18. Gyöngyösi János 1946. november 27-én intézett jegyzéket a 

csehszlovák kormány budapesti megbízottjához, amelyben til-

takozott a szlovákiai magyarok deportálása miatt, és beje-

lentette a magyarországi szlovákok áttelepitésének felfüg-

gesztését. /Szabad Szó, 1946. november 30..Felfüggesztik a 

magyarországi szlovákok áttelepitését./ 

19. Gyöngyösi külügyminiszter b:számolt a sajtőnak a Clementis 

államtitkárral folytatott tárgyalásairól = Délmagyarország, 

1947. január 31. 

20. Lásd uo. 

21. Tavaszi munkák zavartalan biztositását követelte. A pedagó-

gusok fizetésének rendezését kérte: A szlovákiai magyarok iil-

dözése ellen tiltakozott a MKP megyei konferenciája. Hogyan 

született meg egy határozati javaslat Viharsarok, 1947. 

február 2. 

22. Ld. uo. 

23. Delegáció,Siovákov v Madarsku not,ministerskom predsedndctve 

odvozdala Memorandum = Sloboda, 1946. december 5. 

24. Nenávitna propaganda a aka je skutocnost Zprávanábore 

pracovnych sil na juznom Slovensku = Sloboda, 1946; december 5. 

25. Balogh Sándor: Parlamenti és pártharcok i.m. 404. old. 

26. Balogh Sándor: Parlamenti és pártharcok i.m. 404. old. 

27. Svájci lap megállapitása szerint a csehszlovákiai magyar kite-

lepitések embertelenek = Délmagyarország, 1947. január 4. 
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28. Megegyezés a magyar-csehszlovák lakosságcsere kérdésében 

/Már a jegyzőkönyvet fogalmazzák a bizottságok/ = Dél-

magyarország, 1947. április 25. 

29. Balogh Sándor: Parlamenti és pártharcok i.m. 403,c &L, 

30/ Erdélyi üzenet Csehszlovákiába. Irta: Balogh Edgár 

/Kolozsvár/ = Szabad Szó, 1947. február 9. 
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V. fejezet 

Az Antifasiszta Szlávok Frontja békéscsabai kongresszusa  

/1946. Julius 27-28./ Az áttelepülni nem akaró szlovákság  

tiltakozása /Békéscsaba 1946. augusztus 18./ az AFS hiva- 

talos politikája ellen 

Az Antifasiszta Szlávok Frontja 1946. Julius 27-én és 

28-án Békéscsabán kongresszustrendezett. A kongresszust megelőző 

időszakban a Front, a Csehszlovák Áttelepítési Bizottsággal szoro-

san karöltve hatalmas propagandát fejtett ki a magyarországi szlo-

vákok körében annak érdekében, hogy közülük minél többen jelent-

kezzenek áttelepülésre. 

Francisci Mihály és emberei a CSÁB tagjaival együtt ház-

ról házra jártak, plakátokat és röpiratokat terjesztettek, terro-

rizálták a lakosságot. "Aki nem iratkozik fel a kitelepitési lis-

tára, elviszik Szibériába". "Aki jelentkezik kitelepitésre, azt 

nem vonhatják felelősségre háborus bűnössége miatt" - állitották 

az AFS emberei agitációjuk során. 1/  A Slobodában megjelenő cikkek 

tovább szitották a magyar és a szlovák nép között a gyanakvás és 

bizalmatlanság légkörét. Francisciék még attól sem riadtak vissza, 

hogy cseh- és szovjetellenes hireket terjesszenek. 

Horák Sándor, az AFS alelnöke 1946. május 26-án, a 

Slobodában megjelent cikkében azt állitotta, hogy a nemzetiségi 

kérdés megoldását Magyarországon és Csehszlovákiában csak a kö-

telezően végrehajtott lakosságcsere biztosithatja. 2/  ugyanitt  

fejtette ki azt a nézetét is, hogy az európai országokban a német 

szigetek voltak a nácizmus előretolt állásai, s a magyar kisebbség 
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Csehszlovákiában hasonlószerepet játszott. Masaryk - irta Horák 

ebben a cikkében - ennek ellenére kedvezményeket biztositott a 

szlovákiai magyaroknak. Horák azt állitotta, hogy Csehszlovákia 

is felhasználhatta volna irredenta célokra a magyarországi szlo-

vák településeket, ha szándékában lett volna. 

Horák kifejezte azt a véleményét, hogy az Antifasiszta 

Szlávok Frontja főfeladatának az áttelepülés sikeres végrehajtását 

tekinti. Ha az összes magyarországi szlovák áttelepül, az Antifa-

siszta Szlávok Frontjára nem lez szükség többé, meg fog szünni. 3/  

G°Közben azonban mind nyilvánvalóbbá vált,  annak ellenére, hogy a 

nacionalista propaganda, az erőszak és a fenyegetések hatására sok 

magyarországi szlovák jelentkezett az áttelepülésre, a magyarorszá-  

gi szlovákoknak mégis csak egy része szánta el magát az áttelepü-

lésre, másik része szilárdan elhatározta, hogy Magyarországon ma-

rad és a magyar néppel együtt épiti az uj demokratikus Magyaror-

szágot. Ezt kénytelen volt tekintetbe venni az AFS programnyilat-

kozata is, amit a Sloboda 1946. julius 25-i száma közölt. 4/  A 

programnyilatkozat már azt hangoztatja, hogy a kitelepités befeje-

zése után is Magyarországon maradó szlovákok számára szükség van  

az AFS további müködésére, és demagóg módon ezt azzal indokolta, 

hogy legyen ez a szervezet az a hid, amelyen keresztül később /ha 

meggondolták. magukat?i/ csatlakozni tudnak ahhoz az etnikai közös-

séghez, amelyhez tartoznak. 5/  

A Sloboda 1946. julius 17-i számában felhivást tett köz-

zé, amelyben az AFS tagjait meghivta a Békéscsabán 1946. julius 

27-én és 28-án tartandó szláv kongresszus rendezvényeire.. 

Francisci és Horák kisérletet tett arra, hogy a kitelepi-

tésre vonatkozó, az előzőekben már ismertetett álláspontjukat a 
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kongresszus résztvevőire ráerőszakolják és egyetértésüket kicsi-

karják. Ennek érdekében nem riadtak vissza a csalás, a hamisitás, 

és a hazudozás eszközeitől sem. 

A kongresszuson képviseltette magát a magyar kormány, a 

kommunista  párt, a SZEB és a Csehszlovák Attelepitési Bizottság 

is. A kongresszus botrányos körülmények között zajlott, annak k66-

vetkeztében, hogy az alföldi szlovákság képviselői hevesen tilta-

koztak Francisci és Horák Sándor terrorisztikus és antidemokrati-

kus módszerei ellen. A kongresszuson összetüzésekre ős verekedő-

sekre is sor került. 6/  

A nagygyűlésen Kis Roland belügyi államtitkár, a magyar 

kormány képviseletében szólalt fel, s kijelentette, hogy a demokra-

tikus Magyarország barátságos viszonyra törekszik minden szomszéd 

néppel. Sajnos - mondotta - Csehszlovákiával kedvezőtlenül ala-

kultak a kapcsolatok, a magyar kormány azonban ennek ellenére 

igyekszik megőrizni mértéktartását, másrészt mindent elkövet a 

csehszlovákiai magyarok érdekében. A kormány nevében biztositotta 

a kongresszus résztvevőit, hogy a kormányzat Magyarországon minden 

nemzetiség számára garantálja a nemzetiségi jogokat: 71  Beszédét 

nem tudta végig mondani, mert a soviniszta agitátorok által feltü-

zelt tömeg "Ki a magyarokkal", "magyarokat Ázsiába vissza" kiabá-

lásokkal ebben megakadályozta. 8/  A korabeli sajtó beszámolója sze-

rint a gyülés résztvevői egy rendőrt is megtámadtak, s csak a rend-

őrség higgadtságának volt köszönhető, hogy vérontás nem volt. 

A kongresszuson ott volt a Szovjetunió képviselője is,  s látva ezt 

a féktelen gyülöletet és tömeghangulatot, az Antifasiszta Szlávok 

Frontja vezetőinek többszörös felkérésére sem volt hajlandó a tö- 

9 ' meghez szólni..Betlen Oszkár a Szabad Nép 1946.. augusztus 11-i 



-75- 

számában megjelent irásában a békéscsabai kongresszus tanulsá-

gait a következőkben összegezte: 

Az "Ázsiába a magyarokkal!" kiáltó szlovákok Szlovákiá-

ban sem megbékélést fognak hirdetni. És nem a szlovák demokrá-

ciát erősiteni. Az "Ázsiába a magyarokkal" kiáltás mellé nem il-

lik a "Le a fasizmussal" kiáltás, hanem a "Le a kommunistákkal, 

Palesztinába a zsidókkal" kiáltás-és a fasiszta karlendités." 10/  

Az Antifasiszta Szlávok Frontja elnöksége nem tudott el-

számolni a pozsonyi Slovenska Banca sokmillió csehszlovák koronás 

juttatásairól és a magyarországi szegény szlovák lakosságtól szár-

mazó szintén hatalmas, fillérekből összeadott összegről." 11/  

A főtitkár beszámolója is elmaradt, s annak ellenére, hogy a kül-

döttek számotttző része - éppen az észlelt szabálytalanságok miatt - 

nem adta meg a régi vezetőség számára a felmentést,. Horák és 

Francisci ujból saját magukat választották alelnöknek és elnök-

nek. 12/  Ez a következőképp történt: Horák lelkész felállt és.ja-

vasolta Franciscit elnöknek, az igy "megválasztott" elnök vi-

szont javasolta Horákot alelnöknek. 13/  

A.kongresszus szlovák küldötteinek jelentős része fel-

háborodásában otthagyta a kongresszust, mert nem akarta, hogy 

azonositsák azzal a magyarellenes, gyülölködő sovinizmussal, amely 

a kongresszuson a Francisci-Horák-féle klikk részéről kifejezésre 

jutott. És azért is kivonult, mert felháboritotta az a mód,ahogy 

az AFS vezetőit "megválasztották. "14/  

A kongresszus egyik küldötte kijelentette, hogy "Ez nem 

vezetőségválasztás, ez cirkusz. Igy választottak Horthy idején is, 

akkor is azért hivták össze a tagokat, hogy bólintsunk, bele- 



-76- 

egyezzünk és hallgassunk, mert szavunk nem volt. Ez a demokrá-

cia megcsufolása, hagyják el a termet, akik ezzel velem egyet -

értenekl" 15/  

Néhánynappal a botrányba fulladó békéscsabai szlovák 

kongresszus után Masaryk csehszlovák külügyminiszter sürgönyt ol-

vasott fel a párizsi békekonferencián. Ebben a békéscsabai kong-

resszus határozati javaslat formájában kérte a békekonferenciát, 

hogy ne csak az önként kitelepülni akaró szlovákokat telepitsék 

ki, hanem valamennyit. A Haladás cimü lap munkatársai felkeresték 

Francisci Mihályt, hogy a Párizsba küldött távirat megszületésé- 

- nek körülményeiről olvasöikat behatóbban tájékoztathassák. Az in-

terjuban Francisci Mihály lelkész beismerte, hogy a kongresszuson 

nem olvasták fel a Párizsba küldött táviratot./Titónak, Benesnek 

és Tildynek is küldtek táviratot, ezek üdvözlő táviratok voltak, 

melyek nem tartalmazták a határozati javaslatot, ezeket a kong-

resszuson felolvasták./ Francisci elismerte, hogy a Párizsba kül-

dött távirat szövegét saját maga fogalmazta, Horák Sándor titkár 

és Benyó András elnök segitségével. 16/  Francisci tevékenységét 

kissé irönikusan, de igen találóan - a békéscsabai kongresszus 

tanulságait messzemenően figyelembe véve - Keleti Ferenc a Vihar-

sarok 1946. szeptember 7-i számában igy jellemezte: "A mi demokrá- 

iánk nagyfoku türelmessége kellett ahhoz, hogy Francisci Mihály 

ur élére állhasson egy nagy antifasiszta egyesületnek és kihasz-

nálva a szlovák nép tájékozatlanságát, papi kegyeskedéssel lel-

kébe férkőzzön és egy áttelepülési akció hivatalos intézkedési 

intézményévé süllyessze le az AFS-t. "17/ '  
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A Francisciék által Párizsba küldött távirat hire nagy 

felháborodást váltott ki azokból a szlovák tömegekből, akik szü-

lőföldjükhöz ragaszkodtak és nem állt szándékukban áttelepülni. 

A korabeli sajtö részletesen beszámolt arról a Békéscsabán, 

1946. augusztus 18-án megrendezett szlovák nagygyülésről, amelyen 

közel 20 ezer szlovák vett részt. A jelenlevő szlovákság megdöb-

benéssel vette tudomásul, hogy az AFS 1946. julius 28-i nagygyű-

lése olyan javaslattal fordul a békekonferenciához, hogy rendelje 

el a szlovákiai magyarok és a magyarországi szlovákok kényszerkite-

lepitését. Ez ellen .a leghatározottabban tiltakoztak, mert az AFS  

gyülésén ilyen értelmű határozati javaslat el nem hangzott.1
8/  

A gyűlésen a koaliciós pártokban tevékenykedő szlovákok 

mondottak beszédet. Hirka János a magyarországi szlovák kommunis-

ták nevében szólalt fel: 

"Azért jöttünk Össze, hogy tiltakozzunk az ellen, hogy 

bennünket erőszakosan telepitsenek át Szlovákiába. A Szlávok 

Antifasiszta Frontjának 1946. évi Julius hó 28-i békéscsabai kong-

resszusáról táviratot küldtek Párizsba, mely szerint az összes 

magyarországi szlovákok át akarnak települni Szlovákiába. Mi, ma-

gyarországi szlovákok, a demokrácia adta jogokban egyformán ré-

szesültünk. A földreform egyformán kiterjedt minden nemzeti-

ségre. "19k  "Nem vagyunk kiskoruak ... s minthogy a magyar demokrá-

cia biztosítja szabad fejlődésünket, mi nem akarunk megszökni a 

feladatok elől, hanem a magyar munkással és paraszttal együtt 

részt akarunk venni az országépitésben... Nem tiltakozunk az ellen, 

hogy aki távozni akar, távozzék, ezeknek minden jót és boldogságot 

kivánunk, mi azonban itt akarunk élni, testvériességben a magya- 

20/ 
rokkal." 
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Pepó János a szlovák anyanyelvű szociáldemokraták véle-

ményét tolmácsolta: 

"Uzenjűk azoknak a judásoknak, akik meghamisitották a 

szlovákok akaratát: "Mi, szlovák anyanyelvű szociáldemokraták 

hosszu évtizedeken keresztül a magyar dolgozókkal együtt küzdöt- 

tünk és most mi is élvezni akarjuk a magyar demokrácia eredményeit." 21  

Szentesi András a Független Kisgazdapárt szlovákjainak nevében ki-

jelentette: "- A demokrácia azt jelenti, hogy mindenki saját maga 

fejezheti ki véleményét és szabadon választhat... Akik ugy határoz-

tak, hogy el akarnak menni, azoknak szivből kivánom, hogy boldogul- 

janak kint, de mi többiek, itt akarunk maradni és békében akarunk  

élni. "22/  

Betkó Pál, a Nemzeti Parasztpárt békéscsabai szervezete 

nevében a következőket mondotta: 

"- Mi ugy képzeljük el a szabadságot, hogy szabadon vá-

lasztjuk meg lakóhelyünket. Az erőszakos áttelepités nem jelent 

szabadságot, nem békét jelent, hanem háborut! /Közbekiáltások: 

Do Slovenska nejdemel/ 23/  Nem megyünk Szlovákiába!/ "Tudjuk jól 

mondotta -, kik azok az urak, akik hamisitanak. Amikor a csend-

őrcsizma taposott rajtunk, akkor nem lehetett őket látni!" 24/  

Hodák János pitvarosi, Konyecsni Anna szarvasi, Lehotszky 

Márton ambrózfalvi, Szlávik János nagybánhegyesi, Kollár János 

meőberényi, Mladonyiczky János kondorosi küldött községük itt 

maradási szándékát tolmácsolta. 25/  

Az 1946. augusztus 18-i békéscsabai szlovák nagygyűlés 

azoknak a szlovákoknak a jogos felháborodását fejezte ki, akik 

elitélték az Antifasiszta Szlávok Frontja hivatalos, a magyar-

országi szlovákok és a szlovákiai magyarok kényszerkitelepitését 
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szorgalmazó politikáját. A nagygyülésen fogadták el a résztvevő 

szlovákok a következő kiáltványt: "Közös sors  a magyar dolgozók-

kall" 

Mi, magyarországi szlovákok itt születtünk és itt él-

tünk ebben az országban a legnagyobb nyomoruságok és sorscsapások 

idején is.  A magyar dolgozókkal volt közös, nemcsak a munkánk, 

hanem az elnyomás is, amelyben a reakciós magyar urak egyformán 

részesitettek bennünket. A sok szenvedés és pusztulás után - hála 

a Vörös Hadsereg áldozatos küzdelmének - az uri Magyarország rom-

jaiból egy uj demokratikus Magyarország született. Ez a magyar de-

mokrácia nemcsak a magyar dolgozók láncait törte le, hanem letör-

te a mi bilincseinket is. Szabadon használhatjuk nyelvünket, szlo-

vák iskoláink vannak, szabadon viselhetünk hivatalt. Nincstelen 

parasztjaink a magyar földnélküliekkel egyenlő mértékben részesül-

tek a földosztásból. Multunk, jelenünk ős jövőnk egybefonódik a 

magyar dolgozókéval. 

Nem akarunk földönfutók lenni! Nem szegülteink ellene az 

önkéntes kitelepülésnek, ma sem akadályozzuk meg senkinek az átte-

lepülését Szlovákiába. Azonban azt sem engedjük meg, hogy kitele-

pítési propaganda cinien bennünket, demokratikusan érző ős minden 

sovinizmust elitélő szlovák dolgozókat álhirekkel riogassanak és 

fenyegessenek. A csehszlovák-magyar egymmény szabad választásunk-

ra bizta: menni vagy maradni. A leghatározottabban szembefordulunk 

minden kényszerkitelepitési tervvel. Elitélünk minden erre irányu-

ló törekvést. 

A legmesszebbmenően elitéljük a magyar és a szlovák so-

vinizmust, amely megmérgezi nemcsak az itt élő szlovákok és magyarok 
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hanem a csehszlovák és magyar demokratikus állam jószomszédi vi-

szonyát is. 

Meggyőződésünk, de létérdekeink is arra tanitanak ben-

nünket, hogy egyedül a nemzetiségi jogok teljes biztositása hoz-

hatja meg mindnyájunk nyugalmát Magyarországon éppugy, mint Cseh-

szlovákiában. Bámulattal és elismeréssel adózunk a nagy Szovjet-

uniónak, ahol a lenini-sztálini elvek szerint békében élnek egy-

mással az egyenjogu nemzetek. Jugoszlávia is ennek az elvnek.ér-

telmében biztositotta népei szabad egyesülését. Hasonló szellemű 

megoldással biztositsák a kisebbségek jogait Magyarországon és 

Szlovákiában, mert sem magyar, sem szlovák demokrácia nem képzel-

hető el, nem állhat fenn a nemzetiségek elnyomása közepette. De a 

dunavölgyi népek elemi érdekei is azt követelik, hogy igazságos 

megoldással vesstink véget a szlovák-magyar vitának, mert ennek az 

elhuzódása, vagy a demokrácia szellemének meg nem felelő megoldása 

végső soron veszélyeztetné a Dunavölgye népeinek békéjét is. 

Éljen a szlovák és a magyar dolgozó népi 

Le a magyar és a szlovák sovinisztákkal) 

leljen a szlovák-magyar barátság!" 26/  

A nagygyülés a következő szövegű táviratot küldte Párizs-

ba a békekonferencián résztvevő magyar külügyminiszternek, Gyöngyösi 

Jánosnak: 

"A magyarországi szlovákság Békéscsabán, augusztus 18-án 

tartott nagygyülésén határozati javaslatot fogadott el, amelyben a 

kényszerkitelepitések ellen tiltakozott. A határozatot a nagygyü-

lés a magyar köztársaság kormányához továbbitotta. A magyarországi 

szlovákság nevében: a békéscsabai nagygyülés közönsége." 27/  
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1946 augusztusában a demokratikus pártok a Nógrád me-

gyei Kóspallag községben is tiltakozó gyűlést rendeztek, amelyen 

állást foglaltak a kényszerkitelepitések ellen. A gyűlésen mintegy 

500-600 főnyi szlovák tömeg vett részt, s az elfogadott határozat 

szövegét a magyar miniszterelnökhöz továbbitották azzal a kéréssel, 

hogy terjessze azt a párizsi békekonferencia elé. Francisci és Horák 

erőszakos, antidemokratikus módszerei, szélsőséges nacionalizmusa 

és sovinizmusa még az AFS tagjainak egy részében is nagy felhábo-

rodást váltott ki: Az AFS szervasi szervezete röpiratokat terjesz-

tett, amelyekben éles és szenvedélyes szavakban itélték el Francisci 

klikkjének tevékenységét. Ime az egyik röpirat szövegének főbb 

részletei: 

UTestvérekl 

1946: julius 27: és 28-án a pesti, u:n: AFS központi iro-

dájának kezdeményezésére Békéscsabán kongresszus zajlott le. Ezek-

hez az ünnepségekhez a Csehszlovák Attelepitési Bizottság is hozzá-

járult autóval, benzinnel és egyébeszközökkel, hogy az minél töké-

letesebb és mutatósabb legyen. 

Sok szlovák munkájával, erőfeszitésével és jelenlétével 

emelte az ünnepség fényét: De kiderült, hogy ezek az ünnepségek és 

az anyagi kiadások csak ahhoz kellettek, hogy egy antidemokratikus 

klikk ezen ünnepségek leple alatt célját elérje, - ami - a körül-

mények összejátszása folytán - sikerült is. 

A választásokon jelen voltak a Szövetséges Ellenőrző Bi-

zottság képviselője, a demokratikus magyar kormány képviselője és 

egyéb magyar hivatalok felelős tényezői. 
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Az Ellenőrző Bizottság s a magyar kormány képviselői 

látva ezt a fasiszta komédiázást, a gyülésről eltávoztak, doku-

mentálva azt, hogy azt, ami ott történik - nem helyeslik. "28/  

Az AFS szarvasi szervezetének egy másik röpirata megállapitja, 

hogy "Az, ami Csabán történt, az a legbrutálisabb támadás a de-

mokrácia és a szabadság ellen, s általában mindazok az ideálok 

ellen, amelyeket az AFS programjába vett fel." 29 / 

Az események egyértelműen bebizonyitották, hogy az 

Antifasiszta Szlávok Frontja nem képviselte a magyarországi szlo-

vákság igazi érdekeit, mert élén reakciós papi vezetés állt, amely 

minden energiáját az áttelepülés propagálására koncentrálta, de-

magóg igéretekkel és fenyegetéssel igyekezett nyomást gyakorolni 

azokra a szlovákokra, akik ragaszkodtak szülőföldjükhöz, és nem 

akartak áttelepülni. Francisci és Horák olyan tömegeket kivántak 

áttelepitésre kényszeriteni, akiknek eszük ágában sem volt elhagy-

ni hazájukat és szülőföldjüket. A kitelepitési akciót arra hasz-

nálták fel, hogy saját karriervágyukat kiéljék. Propagandájuk so-

rán demagóg módon saját hasznukra tudták forditani azt a körül-

ményt, hogy Csehszlovákiában a szóban forgö időszakban a bonyolult 

belpolitikai helyzet következtében a nemzetiségek kitelepítésével 

a haladó erők is egyetértettek. Ez tette lehetővé azt, hogy 

Francisciék megjátsszák a "demokratát", az "antifasiszta" szlávot, 

s hogy átmenetileg sikerült sok becsületes és tisztességes szlo-

vákot megtéveszteniük. 

A békéscsabai kongresszus sok olyan szlováknak nyOotta 

fel a szemét, akik korábban nem látták tisztán Francisci és Horák 

igazi politikai arculatát. Az 1946. augusztus 18-i békéscsabai 

szlovák gyűlés és az azt követő egyéb tiltakozó megnyilvánulások 
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méltó módon juttatták kifejezésre azoknak a szlovákoknak hazá-

hoz és szülőföldhöz valö ragaszkodását, akik nem akartak átte-

lepülni. A történelem bebizonyitotta, hogy a magyarországi szlo-

vákok igazi érdekeit az Antifasiszta Szlávok Frontjával szemben 

a szlovák kommunisták képviselték. ők voltak azok, akik később 

1948 decembetében megalakitották a Magyarországi Szlovákok De-

mokratikus Szövetségét, amely hitet tett amellett, hogy a magyar-

országi szlovák dolgozök a párt vezetése alatt, a magyar dolgo-

zókkal szorosan összefogva felépitik az uj szocialista Magyar-

országot, miközben nem feledkeznek meg sajátos szlovák kulturá-

juk és nyelvlik ápolásáról sem. 
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V. fejezet  

Jegyzetek  

1. Francisci ittmarad - Irta: Szegő Zsuzsanna = Haladás,  

1946. augusztus 22.  

2. Preco pod
P  
~ruje AFS petsidlenie? Irta: Alexander Horák  

= Sloboda, 1946. május 2 6 .  
~ 

3. Z táav~cych cias na vysine krajsba dni a rokov = Sloboda  

1946. Junius 9. 	. 

4. Programové vyhlasenie Antifaáistickéhó,Frontu Slovanov  

= Sloboda, 1946. Julius 25.  

5. L. uo.  

6. Magyarellenes tüntetés a csabai szláv kongresszuson  

= Alföldi Ujság, 1946. augusztus 3.  

7. Fasiszta szlovák himnusz - Békéscsabán Százezer magyart  

akarnak a szlovákok Csallóközből kitelepiteni = Szabad Nép,  

1946. augusztus 1.  

8. Magyarellenes tüntetés volt a békéscsabai szláv kongresz-

szuson = Szabad Nép, 1946. augusztus 2.  

9. Uo.  

10. Antifasiszta szervezet, fasiszta vezetők. Irta: Betlen  

Oszkár = Szabad Nép, 1946. augusztus 11.  

11. Az Antifasiszta Front elnöke lemond. Az AFS vezetősége  

nem birja kiheverni a fasiszta multat = Viharsarok, 1946.  

augusztus 14.  

12. Uo.  

13. Ld. Betlen Oszkár fent emlitett irását  

14. Uo.  
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15. Nem tudott sem elszámolni, sem beszámolni munkájáról az 

AFS régi vezetősége. A küldöttek nagy része kivonult, mégis 

a régi vezetőket választotta meg a "közgyülés". = Vihar-

sarok, 1946. Julius 31. 

16. Francisci itt marad. Irta: Szegő Zsuzsanna = Haladás, 1946. 

augusztus 22. 

17. Több mint 5000 csapai lépett vissza az áttelepitéstől 

= Viharsarok, 1946. augusztus 22. 

18. Itt akarunk élni testvériességben a magyarokkal! A Magyar-

országhoz hü szlovákok hatalmas tiltakozó gyülése Békés-

csabán. Megállapitották, hogy a Szlovák Antifasiszta Front 

papvezetői hamis határozati javaslatot küldtek Párizsba. 

Tiltakozás az erőszakos áttelepités ellen = Szabad Nép, 

1946. augusztus 20. 

19. Kényszerkitelepités és a Francisci-klikk ellen tüntetett a 

Viharsarok szlováksága = Viharsarok, 1946. augusztus 20. 

20. A Magyarországhoz hi! szlovákok hatalmas tiltakozó gyűlése... 

fent emlitett cikk, Szabad Nép, 1946. augusztus 20. 

21. A kényszerkitelepités és a Francisci-klikk ellen... fent 

emlitett cikk, ld. Viharsarok, 1946. augusztus 20. számát. 

22. Nem megyünk! A magyarországi szlovákok tiltakozása az erő-

szakos áttelepités és az alávaló politikai fegyverek ellen 

Irta: K.I. "Kis Ujság, 1946. augusztus 20." 

23. A kényszerkitelepités és a Francisci-klikk ellen ... ld. 

fentebb emlitett cikket a Viharsarok 1946. augusztus 20-i 

számában. 

24. A Magyarországhoz hü szlovákok ... ld. fentebb emlitett 

cikket a Szabad Nép 1946. augusztus 20-i számában. 

25. Ld.uo, 
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26. A Magyarországhoz hU szlovákok tiltakozó gyűlése Békéscsa-

bán = Szarvasi Ujság, 1946. augusztus 23. 

27. Ld. uo. 

28. Az AFS demokratikus ellenzéke a szlovák néphez fordul és 

Francisciék távozását követeli = Viharsarok, 1946. augusztus 

14. 

29. Ld. uo. A Front tudniillik különböző megnyilatkozásaiban ál-

landóan azt hangoztatta, hogy harcol a reakció és a fasizmus 

mindenféle megnyilvánulása ellen. /Ld. például: Nas
v 
 front 

= Sloboda, 1945. julius 14./ 
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VI.fejezet 

1947: A lakosságcsere éve 

1947 március végén - április elején a magyar és cseh-

szlovák kormány között kompromisszumos megállapodás született a 

lakosságcserére vonatkozóan. Ennek értelmében a szlovákiai ma-

gyarok csehországi kényszerkitelepitését megszüntették, a magyar 

kormány ennek fejében hozzájárult ahhoz, hogy a tényleges lakos-

ságcserét 1947 áprilisában megkezdjék. 

A magyar-csehszlovák lakosságcsere kisebb-nagyobb meg-

szakitásokkal 1947 áprilisától egészen 1948 decemberéig tartott, 

de az áttelepülők nagy része 1947-ben hagyta el szülőföldjét. 

1947 Junius közepéig mintegy 11 177 magyar hagyta el Csehszlová-

kiát a lakosságcsere egyezmény végrehajtása következtében. "  

Magyarországról Csehszlovákiába 1947 augusztusáig 30 ezer sze-

mélyt telepítettek át. 2"  

A magyar és a csehszlovák kormány között azonban a tény-

leges lakosságcsere akció megindulása után sem szűnt meg az ellentét 

a nemzetiségi kérdést és a lakosságcserét illetően. A két kormány 

a legfőbb kérdésekben teljesen ellentétes álláspontra helyezkedett. 

A magyar kormánynak az volt a célja, hogy minél kevesebb szlová-

kiai magyar és magyarországi szlovák kényszerüljön szülőföldjének 

elhagyására, garantálta a Magyarországon maradö szlovákok nemzeti-

ségi jogait, s követelte, hogy a Szlovákiában maradó magyarok szá-

mára biztositsák mindazon jogokat, melyeket a két világháboru kö-

zött a csehszlovákiai magyar nemzetiség élvezett. A csehszlovák 

kormány ezzel szemben az áttelepülők számának növelésére töreke-

dett, s semmiféle jogot nem kivánt biztositani a Szlovákiában ma-

radó magyarok számára. 
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A csehszlovák kormány jegyzékeiben és hivatalos állásfog-

lalásaiban a magyar kormányt azzal vádolta, hogy gátolja és szabo-

tálja a lakosságcsere egyezmény végrehajtását. A magyar kormány 

- mint ezt a korabeli források bizonyitják - törekedett az egyez-

mény korrekt végrehajtására, attól a szemponttól vezéreltetve, hogy 

ezáltal is hozzájáruljon a szlovákiai magyarság nehéz helyzetének 

könnyitéséhez. Nem gátolta a Csehszlovák Attelepitési Bizottság 

munkáját, sem az Antifasiszta Szlávok Frontja tevékenységét, de kö-

vetkezetesen védelmébe vette azokat 'a szlovákokat, akik meggondol-

ták magukat, s nem akartak áttelepülni. Ezt a csehszlovák hatóságok 

amelyek arra törekedtek, hogy a Magyarországról áttelepülők szá-

mát minél magasabbra növeljék, akár mesterséges eszközökkel is - 

nem vették jó néven. A csehszlovák fél követelte, hogy a magyar 

kormány ezeket a visszajelentkezéseket tekintse érvénytelennek. 

1947 tavaszán a szlovákiai magyarság csehországi kényszer-

kitelepitése megszűnt, de helyzete változatlanul igen nehéz volt. 

A lakosságcsere akció során emberek ezrei hagyták el szülőföldjü-

ket, s szakadtak ki eredeti közösségükből. 

"Sok sérelem, tul nagy vérveszteség érte eszeket a sze-

gény áttelepitett és menekült magyarokat, hiszen régi szülőföld-

jükön nemzedékek munkájának eredményeit látták egyik napról a 

másikra összeomlani, ősi otthonuk, meghitt - családi fészkük aj-

tajai zárultak be mögöttük, hogy általmenve a határon uj ország-

ban, uj körülmények között rendezkedjenek be életük folytatására." 3" 

- irta 1948. Julius 4-én a Gyulai Kis Ujság. De a Szlovákiában ma-

radó magyarok élete sem.volt könnyű. Tovább folytatódott a szlová- . 

kiai magyarság jogfosztása Oaklatáss. 



-89- 

Egyes szervek még 1947-ben is gyakran kézbesitettek va-

gyonelkobzó végzéseket, s a Práca cimü lap 1947. május 1-i számában 

kénytelen volt az illetékes szerveket nyilvánosan birálni. 

"A magyar nemzetiségii személyek esetében az általános 

vagyonelkobzó dekrétum a Magyarország és Csehszlóvákia között lét-

rejött lakosságcsere egyezmény aláirása óta érvényét vesztette, és 

kizárólag olyan személyekre vonatkozik, akik bizonyithatőan vétet-

tek Csehszlovákia és a demokrácia ellen, vagy akik ellen az ilyen 

tevékenység miatt Magyarországon is eljárás indult volna. A többi 

magyar nemzetiségii személynek főleg azoknak, akik kitelepitésre 

vannak kijelölve, a vagyonát nem lehet elkobozni." Tovább folyta-

tódott az erőszakos reszlovakizációs kampány is. Ezzel kapcsolat-

ban türelmetlen és elfogult nyilatkozatok láttak napvilágot. Ján 
V 
Strba;  1947. december 31-én a Nové Prudy cimü lapban megjelent cik- 

kében a következőket irta: 

"A München előtti Csehszlovákiában senki sem csodálko-

zott, ha a pozsonyi üzletekben, kávéházakban, utcákon magyarul 

beszélő emberekkel találkozottmert akkor volt magyar kisebbsé-

günk, kisebbségi jogokkal. Most azonban, amikor a csehek és szlo-

vákok nemzeti programjában a nemzeti állam valósult meg, csak 

csodálkozhatunk, hogy nagymértékben találkozunk a magyar nyelv-

vel, és nemcsak a kisebbség tagjainál, akiknek ügye még vára a 

végső megoldásra, hanem olyan emberek esetében, akik tulajdon-

képpen nem is vallják magukat magyarnak, és akik az ismért akció 

keretében jöttek hozzánk..." /A cikkiró arra céloz, hogy a Magyar- 

országról áttelepült szlovákok is előszeretettel használják a ma-

gyar nyelvet./ A magyar lakosságot ezenkivül igen sulyosan érin-

tették - az esetek döntő többségében minden különösebb indok nél-

kül - végrehajtott kilakoltatások.is. 
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Annak ellenére, hogy 1947-ben Magyarország és Cseh-

szlovákia között még feszült volt a viszony a nemzetiségi kérdés 

miatt, ez az esztendő volt az, amikor megkezdődött a két ország 

államközi kapcsolatainak lassu, fokozatos normalizálódása is. 

Magyarország nemzetközi helyzete a békeszerződés ratifikálása 

után előnyösen megváltozott. Mint szuverén és független ország, 

részévé vált a népi demokratikus országok táborának. Mindez nem 

maradt hatás nélkül a csehszlovák-magyar kapcsolatok alakulására 

sem. A békeszerződés ratifikálása után Csehszlovákia 1947. szep-

tember 15-től kezdve felvette a rendes: diplomáciai kapcsolatot 

Magyarországgal. 4/  

Ugyancsak ezt a folyamatot segitette a gazdasági kapcsos 

latok fokozatos felvétele is. A Szabad Szó esti kiadása pl. 1947. 

julius 4-én arról tudösitott, hogy Magyarország 200 000 pár ci-

pőt vásárolt Csehszlovákiától. 5' 1947 szeptemberében csehszlovák 

kereskedelmi küldöttség tárgyalt az egy évre szóló uj magy ar-cseh-

szlovák áruforgalmi egyezményről. 6/  Az együttmüködés kialakitása 

gazdasági téren nemcsak lehetséges, de szükséges is volt, mivel 

a két ország földrajzi adottságainál fogva szorosan egymásra van 

utalva. Ezt az is elősegitette, hogy mindkét országban ebben az 

időben egyre nagyobb lendülettel bontakozott ki a tervgazdálkodás, 

ami a tervszerű együttműködés feltételeinek kialakitása szempont-

jából szintén igen kedvező lehetőséget kinált. 

Az 1947-es esztendő a magyar-csehszlovák kapcsolatok 

szempontjából tehát rendkivül ellentmondásosnak tekinthető. Egy-

részt még igen sok feszültséget és ellentétet okozott a magyar és 

csehszlovák állam kapcsolatában a nemzetiségi kérdés, másrészt 
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lassan, fokozatosan megkezdődött a kapcsolatok normalizálódása 

is. A kapcsolatok normalizálásának legfőbb zálogát az jelentet-

te, hogy mindkét ország közös uton, a népi demokratikus fejlődés 

utján járt, s ez fokozatosan megteremtette a vitás kérdések - igy 

a nemzetiségi kérdés - rendezésének lehetőségét is. 

Csehszlovákiában és Magyarországon ebben,az időben dön-

tő fázisba jutott a hatalomért folyó harc. A két ország hasonló 

gondokkal és problémákkal küszködött. A hasonló gondok, a célok 

az&clossága szUkségszeriivé tették, hogy a haladó erők az interna-

cionalista együttmükódést gátló tényezőket előbb vagy utóbb le-

küzdjék. A magyar és a csehszlovák baloldal között 1947 tavaszá-

tól megélénkült a kapcsolatfelvétel. Ebben a folyamatban - a Kom-

munista Párton kívül - a magyar Zzociáldemokrata Párt is aktiv 

szerepet játszott. 1947 májusában a dunavölgyi szociáldemokrata 

pártok konferenciát rendeztek Budapesten, amelyen a magyar, osztrák, 

lengyel ős román szociáldemokrata pártok küldöttein kivül a cseh-

szlovák párt küldöttéi is részt vettek. A konferencia feladatát a 

szociáldemokrata baloldalhoz tartoző Horváth Zoltán a következők-

ben összegezte: 

"Ennek a konferenciának jelképeznie kell, hogy itt Közép-

és Kelet-Európában vége a multnak, uj korszak kezdődik, s ezt az 

uj korszakot nem a soviniszta gyülölködés,'nem a gazdasági elzár-

közás, nem a bizalmatlanság ős egymástól való félelem jellemzi, 

hanem éppen ellenkezőleg: a békéért és a demokratikus rend meg-

szilárdulásáért együtt, közös erőfeszitéssel dolgozunk mindazon 

nemzetek, amelyek oly végtelenül sokat szenvedtek a mult bűnei 

miatt." 7/  
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Az internacionalista kapcsolatfelvétel előkészitése szem-

pontjából különösen nagy volt a jelentősége a Magyar Kommunista 

Párt vezetőinek, Rákosi Mátyás miniszterelnökhelyettes és Farkas 

Mihály, az MKP főtitkárhelyettesének prágai utjának, amelyre 1947 

juniusában került sor. Farkas Mihály Prágából történő visszaérke-

zése után a Szabad Nép munkatársának a következőképpen nyilatko-

zott: "Külön alá akarom huzni azt a meleg baráti fogadtatást, 

amelyben a Csehszlovák Kommunista Párt vezetői részesitettek ben-

nünket. Nagy megelégedéssel tapasztaltam Prágában, hogy a magyar 

demokrácia eredményes harca a reakció ellen kedvezően változtatta 

meg a csehszlovák közvéleményt Magyarország iránt." 8 ' 

Annak ellenére, hogy a csehszlovák közéletben változat-

lanul sok éles magyarellenes és nacionalista hang hallatszott a 

lakosságcsere kérdésének kapcsán, a haladó csehszlovák politikai 

erők a magyarországi népi demokratikus átalakulás eredményeire 

pozitivan reagáltak. Különösen kedvezővisszhangot váltott ki az 

1947 augusztusában tartott magyarországi országgyűlési választá-

sok eredménye, amelynek következtében a magyarországi jobboldal 

gyakorlatilag teljesen kiszorult a politikai életből. A cseh-

szlovák szakszervezetek lapja, a Práce és a CsKP külpolitikai fo-

lyóirata, a Svetove Rozhledy cikkekben méltatták . a magyarországi 

népi demokratikus fej lődss elért vivmányait. 

1947 novemberében a csehszlovák szociáldemokrata párt 21. 

kongresszusára magyar küldöttség utazott, 9 ' melynek tagjai 

Szakasits Árpád, Ries István, Kéthly Anna, Marosán György és 

Szélig Imre voltak. Ezenkivül a kapcsolatfelvétel előkészitése 

szempontjából igen fontos volt az 1947 juniusában Prágában meg-

tartott szakszervezeti világkongresszus is, melyen Kossa István 
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és Nemes Dezső a magyar szakszervezetek képviseletében vett 

részt. 10/.  A magyar szakszervezeti küldöttség tagjai a csehszlovák 

politikai élet számos vezetőjével találkoztak, kommunista, szociál-

demokrata, szakszervezeti stb. tisztségviselőkkel. 

1947-ben, ha lassan is, de egyes csehszlovákiai körökben 

érlelődött az a felismerés, hogy a tiszta "szláv" "nemzeti" Cseh-

szlovákia megvalósitása ábránd csupán, s igy az országban maradó 

nemzeti kisebbségek számára előbb-utóbb biztositani kell az őket 

megillető jogokat. A Nová Generacia cimü független revule a követ-

kezőket irta: "Szöval az iskolák.Már majdnem biztos, hogy a magya-

rok nagy része Tálunk marad, és nem is tudunk lelkesedni azért a 

gondolatért, hogy ez nemzetünkre nézve szerencsétlenség volna. És 

iskolákat előbb  vagy  utóbb kapnak egészen egyszerű oknál fogva: ezt 

megkivánja a jö csehszlovák-magyar viszony. Ezenkivül nem fogjuk al-

kalmazni a régi apponyizmust... Méltóságunkon aluli volna megmagya-

rázni, hogy miért. "11/  

A magyar és a csehszlovU haladó erők közötti közeledés 

első szerény megnyilvánulásai a polgári sajtó dühödt támadását vál-

totta ki Csehszlovákiában, melynek éle elsősorban a kommunisták el-

len irányult. Az Obzory cimü lap 1947. október 11-i száma igy irt: 

"Mint sok más bengáli tiiz, ez is kialvóban van, ugy látszik, hogy a 

KSC /CsKP/ hazafiai a nemzeti állam eszméjét lassan eltemetik ... 

A Magyar Kommunista Párt első titkára egy gyülésen kijelentette, 

hogy prágai látogatása alkalmával, ahová a KSC /CsKP/ meghivására 

érkezett, sikerrel tárgyalt a magyarok kisebbségi jogairól... Azt 

kell kérdeznünk a KSC uraitól, hogy tényleg elejtették-e'már a 

nemzeti állam eszméjét... A kérdés sokkal komolyabb, semhogy a 
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Rudé Právo szerény hallgatással elmehetne mellette." A kommu-

nisták elleni kirohanás szorosan összefüggött azzal, hogy 1947 

második felében Csehszlovákiában a hatalomért folyó harc a pro-

letáriátus és a burzsoázia között egyre hevesebbé vált. 

A magyarországi szlovákság egyes csopottjainak áttele-

pülése szórványos esetekben 1945 folyamán megkezdődött. Ezek 

• azonban szinte kizárólag egyéni, illetve magánakciók voltak, szer-

vezett kitelepitésre 1946 nyarán-őszén került sor, amikor a cseh-

szlovák hatóságok megkezdték - elsősorban a vagyontalan - szlová-

kok kitelepitését. Ezt az akciót a magyar kormány a szlovákiai ma- 

gyarság csehországi határszélekre történő deportálása miatt 1946 

novemberében leállította. A magyarországi szlovákság áttelepülése 

szempontjából 1947 volt a  döntő  év, miután az áttelepülők zöme 

ekkor hagyta el szülőföldjét. 

Az 1947-es esztendő eseményei az Antifasiszta Szlávok 

Frontjának politikáját sem hagyták teljesen hatás nélkül. Az AFS-

nek számolnia kellett a belpolitikai helyzetben bekövetkező vál-

tozásokkal, s figyelembe kellett vennie azt a körülményt is, hogy 

ebben az évben megkezdődött a magyar-csehszlovák államközi kap-

csolatok lassu normalizálódása. A Front politikáját azonban alap-

vetően az határozta meg, hogy 1947 volt a lakosságcsere éve, 

vagyis az áttelepülő szlovákok zöme ekkor hagyta el az ország 

területét. 

1947 első felében, a szlovákiai magyarság csehországi 

határszélekre történő deportálását a Front nyiltan védelmében 

vette, s élesen támadta a magyar kormányt azért, hogy 1946 novem-

berében a magyarországi szlovákok kitelepitését ideiglenesen . 
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felfüggesztette. A Sloboda demagóg módon 1947. évi 3. számá-

ban, januárban közzétette az "éhező és fázó" szlovákok kiált-

ványát, amely az áttelepülés elakadása miatt tiltakozott. A 

magyar-csehszlovák lakosságcsere ügyében létrejött kompromísz-

szumos megállapodás /1947 április/ és a tényleges lakosságcse-

re megkezdődése után a Front valamelyest mérsékelte szélsősé-

ges magyarellenes hangját, ám a Slobodában megjelent cikkek 

változatlanul élesen támadták azokat a szlovákokat, akik nem 

akartak áttelepülni. A Front a lakosságcsere megindulásakor 

attól sem riadt vissza, hogy rémhirekkel riogassa azokat a szlo-

vákokat, akik nem akartak áttelepülni. A Sloboda 1947. április 

11-én megjelent számában azt állitotta, hogy minden áttelepi-

tésre jelentkezett, de visszalépett magyarországi szlováknak 

számolnia kell azzal, hogy függetlenül a visszajelentkezésétől, 

házába szlovákiai magyart telepitenek. 12/  A Viharsarok 1947. 

április 17-i száma a Sloboda állitását következőképpen cáfolta: 

"Illetékes helyen megállapitják, hogy ez az állitás 

teljesen alaptalan. A magyarországi szlovákok áttelepülése ön-

kéntes, akik nem települnek ki, még ha korábban jelentkeztek is, 

teljes jogu állampolgárok maradnak és mindennemű vagyonukat há-

boritatlanul birtokukban  hagyják." 13 / 

A Frontnak egyre inkább tudomásul kellett vennie, hogy 

az áttelepülésre a magyarországi szlovákoknak csak egy része je-

lentkezett, s sokan a korábbi jelentkezők közül is visszaléptek. 

"Békéscsabáról jelentik: Az áttelepülésre feliratkozott szlová-

koknak alig egynegyede hagyja el az országot. Mintegy fele visz-

szairatkozott. Mások egyszerűen nem jelentkeznek a vonatindulás-

nál. Igy például a három legutóbbi esetben 139 közül 61, 151 kö- 
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ziil 56, 151 közül 70 kitelepülő indult el a kijelölt vonatok-

kal. "14/ -  irta a Szabad Nép 1947. julius 22-én. 

Az 1947-es augusztusi magyarországi választások után 

a politikai életből gyakorlatilag kiszorultak a nyilt reakciós 

jobboldali erők. Ezek után a Front olyan értelemben kényszerült 

módositani politikáját, hogy számolnia kellett azzal, hogy a 

baloldal befolyása - mint országos viszonylatban is - a szlovák 

lakta területeken jelentős mértékben megerősödött. Ez a körül-

mény a szlovák nemzetiségű kommunisták sulyát a magyarországi 

szlovák lakosság körében jelentős mértékben megnövelte. Ez a té-

nyező nem kedvezett a Front számára, hogy korábbi nyilt, szélső-

séges nacionalista politikáját korlátlan mértékben folytassa, a 

belpolitikai helyzet 1947 augusztusa után ugy alakult, hogy je-

lentős gátakat állitott a Front ilyen irányu törekvései elé. 

1947 októberében az Antifasiszta Szlávok Frontjának 

szlovák tagozata Budapesten tartott III. közgyűlése kimondta a 

Front megszünését és a Magyarországi Szlávok Szövetségének meg-

alakulását. 15/  

Az itt elfogadott határozat egyrészt változatlanul a 

kitelepités mielőbbi végrehajtása mellett foglalt állást, más-

részt leszögezte, hogy a Magyarországon maradó szlovákok a min-

denkori köztársasági elnököt ismerik el államfőjüknek. 16/  A 

Szlávok Szövetségének elnöke a távozó Francisci helyett Horák 

Sándor lett. A közgyűlés üdvözlő táviratot küldött Dinnyés Lajos 

miniszterelnöknek. 17/  

Francisci Mihály 1947 őszén áttelepült Csehszlovákiába, 

A Szlávok Szövetsége az Antifasiszta Szlávok Frontja politikáját 
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folytatta, legfőbb céljának az áttelepités megvalósitását te-

kintette, Am a korábbi éles magyarellenes soviniszta megnyilvá-

nulásokhoz képest hangja mérsékeltebb, s több lojalitást tanu-

sitott mind a magyar demokráciával szemben, mind pedig a Magyar-

országon maradó szlovákokkal szemben. Még - mint a mult anakro-

nisztikus képviselője - jelen volt a Szlávok Szövetségénék veze-

tésében Horák Sándor, aki az uj helyzethez ügyesen alkalmazkodva 

kerülte a korábbi szélsőséges soviniszta hangot, s a magyar állam 

iránti lojalitás pózában tetszelgett, a történelem azonban nem 

sokkal később óhatatlanul elsöpörte és félreállitotta őt és tár-

sait, akik a magyar és szlovák nép kapcsolatában oly sok, szinte 

jóvátehetetlen kárt okoztak. 

A szlovák nemzetiségü kommunisták befolyásának jelentős 

növekedésére utal az a körülmény, hogy egyre több olyan szlovák 

rendezvényre került sor, amelyen távozó és maradö szlovákok közö-

sen vettek='Iszt. Az egyik legjelentősebb rendezvényre 1947 októ-

berében Tótkomlóson, a község felszabadulásának harmadik évfordu-

lóján került sor. A gyülésen felszólalt a távozni készülő Francisci 

Mihály, valamint Horák Sándor is. A maradni szándékozó szlovákok 

nevében Hirka János szólalt fel, aki a szlovák kommunisták állás-

pontját a következőkben összegezte: 

"A dolgozó nép: a szlovák és magyar ma már egyformán 

szabad. A demokrácia jótéteményeit mi, magyarországi szlovákok,  

nemzetiségi téren is élvezzük. A vallás- és közoktatásügyi minisz-

térium leirata tegnap érkezett meg, amelyben közlik Tótkomlös la-

kosságával, hogy a szlovák iskolák községünkben a lakosságcsere 

lezajlása után is megmaradnak. 



-98- 

A demokratikus Magyarországon nyíltan megvallhatjuk,  

hogy szlovák nemzetiségüek vagyunk.  

- Azok a szlovákok, akik távoznak: Szlovákiában talál-

nak uj otthonra. Mi, akik ugy döntöttünk, hogy továbbra is szülő-

földünkön maradunk, ezen az ünnepi összejövetelen leszögezzük, 

hogy a demokratikus Magyarországnak hüséges alattvalói leszünk, 

de szlovák nemzetiségünket nem tagadjuk meg. A mai ünnepségen 

tisztázniakarjuk az államhüség és nemzetiség fogalmát. Nem va-

gyunk szlovák aj ku magyarok, vagy szlovákul beszélő magyarok 

hanem szlovák anyanyelvei és szlovák nemzetiségű magyar állampol-

gárok. Ez az állásfoglalásunk a demokrácia alapelvéből származik. 

Mint szlovák nemzetiségü, lojális magyar állampolgárok, tudatában 

vagyunk annak, hogy amikor nemzetiségi téren a legteljesebb fej-

lődési lehetőséget kivánjuk, ugyanakkor az állampolgári köteles-

ségek teljesitését is vállaljuk.  

- Mi, magyarországi szlovákok a magyar és szlovák nép  

között a jóbarátságot és igazi békét akarjuk, és ennek megvaló-

sitását szorgalmazzuk a magyar demokratikus köztársaság és Cseh-

szlovákia között. A béke aranyhidjának uttörői akarunk lenni. 

Igazi béke azonban Magyarország és Csehszlovákia között csak  

akkor jöhet létre, ha a magyarországi szlovákok nemzetiségi jo-

gainak biztositása mellett a Szlovákiában élő magyarok: munká-

sok és parasztok visszanyerik emberi jogaikat, számukra bizto-

sitják a nemzetiségi jogokat is... .18/  

Az idő Hirka Jánost és társait igazolta. A Magyaror-

szágon maradt szlovák dolgozók aktivan kapcsolódtak be a szoci-

alizmus épitésébe, s ma társadalmunk megbecsült tagjai. A cseh- 
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szlovákiai proletariátus 1948-as Februári Győzelme után megkez-

dődött a szlovákiai magyarsággal szemben elkövetett hibák kija-

vítása. Az a körülmény, hogy ma Magyarország és Csehszlovákia 

dolgozó népe egyaránt a szocializmust épitő népek családjába 

tartozik, kedvező feltételt biztosit ahhoz, hogy népeink kap-

csolatában a nemzetiségek egyre inkább az összekötő kapocs, a • 

hid szerepét töltsék be,a béke és barátság aktiv tényezői le-

gyenek. 
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VI. fejezet 

Jegyzetek  

1. Balogh Sándor: Az 1946. február 27-i magyar-csehszlovák 

lakosságcsere egyezmény = Történelmi Szemle 1979/1. 87. old. 

2. 30 ezer személyt telepitettek át Magyarországról Csehszlo-

vákiába = Alföldi Népujság, 1947. augusztus 28. 

3. Mindennapi kenyerünk = Gyulai Kis Ujság, 1948. Julius 14. 

4. Csehszlovák-magyar diplomáciai kapcsolatok felvétele 

= Szabad Nép, 1947. szeptember 16. 

5. 200 000 pár cipőt vásároltunk Csehszlovákiában = Esti Szabad 

Szó, 1947. julius 4. 

6. Csehszlovák kereskedelmi küldöttség Budapesten. Megkezdőd-

tek a magyar-lengyel kereskedelmi tárgyalások = Szabad Nép 

1947. szeptember 23. 

7. Dunavölgyi feladatok. Irta: Horváth Zoltán = Alföldi Ujság 

1947. május 14. 

8. Rákosi Mátyás és Farkas Mihály elvtársak visszaérkeztek 

Prágából. A magyar demokrácia eredményes harca kedvezően 

változtatta meg a csehszlovák közvéleményt = Szabad Nép, 

1947, junius 27. 

9. Megkezdődött a csehszlovák szociáldemokrata párt országos 

értekezlete = Népszava, 1947. november 14. 

10. A magyar demokrácia tekintélye jelentősen növekedett.Kossa 

István és Nemes Dezső elvtársak a Szakszervezeti Világszö-

vetség értekezletéről = Szabad Nép, 1947. Junius 17. 

11. Ld. a 255421/1948. sz. VKM ügyirathoz mellékelt sajtószemlét. 
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12. 12. aprila odchod prvych transportov Rokovania v  Bratis- 

lava  o uskutocnenl Dohody o vymene pokracuju Ako je to s 
v 

presidlencami , ktori sa odhlásili Dalsie soznamy ur cenych 

na presidlenie = Sloboda, 1947. április 11. 

13. A "Sloboda" hamis hiradással akarja megszavazni a lakosság-

cserét = Viharsarok, 1947. április 17. 

14. Alig egynegyede távozik a kitelepülésre jelentkezett szlo-

vákoknak = Szabad Nép, 1947. julius 22. 

15. A demokratikus Magyarország teljes fejlődési lehetőséget 

biztosit az itt élő szlovákoknak -állapitotta meg a pozsonyi 

áttelepitési hivatal vezetője a magyarországi szlovákok III. 

kongresszusán = Szabad Nép = 1947. október 28. 

16. Rezolucia zástupcov slovenského a ceského ludu, sidtenych 

na volnom shromazdeni Antifasistického Frontu Slovanov v 
v 	✓  

Madarsku dna 26 októbra 1947 = Sloboda, 1947. október 31. 

17. A magyar kormány a teljes nemzetiségi jogegyenlőség alapján 

áll = Szabad Nép, 1947.. november 1. 

18. Mag`T.iyországi szlovákok kérik az emberi és nemzetiségi jo-

gok megadását a szlovákiai magyarok számára = Kis Ujság, 

1947. október 16.. 
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VII. fejezet 

Erőfeszitések a magyarországi nemzetiségi iskolahálózat  

megteremtésére. Szlovák iskolák Magyarországon /1945-48/  

Az 1945-1948 között zajló telepitési akciók megnehezítet-

ték, hogy a demokratikus magyar kormányzat által a nemzetiségek 

egyenjoguságának biztositására irányuló rendelkezéseknek a minden-

napi élet gyakorlatában következetesen érvényt lehessen szerezni. 

Ennek következtében a magyarországi nemzetiségi iskolahálózat meg-

teremtésére vonatkozó erőfeszitések szinte emberfeletti nehézségek-

kel találták szembe magukat. 

A szórványtelepüléseken élő magyarországi nemzetiségi la-

kosság, amely a történelmi-társadalmi fejlődés sajátosságai követ-

keztében nem rendelkezett fejlett nemzeti-nemzetiségi öntudattal, 

s amelynek emlékezetében közvetlenül a második világháboru befeje-

zése után tulságosan is frissen éltek a multban elszenvedett sé-

relmek, a felszabadulás után - a telepitések által okozott félelem 

és szorongás hatása alatt is - jórészt eltitkolta nemzetiségét. 

Nem élt azokkal a jogokkal és lehetőségekkel, melyeket számára a demok 

ratikus kormányzat. által hozott törvényes rendelkezések - a nemzeti-

ségi iskolákat illetően is - biztositottak. 

A nemzetiségi oktatásügy rendezésére az első lépések már 

1945 nyarán megtörténtek. Jogi kiindulópontul az a rendeletterve-

zet szolgált, amelyet 1945 nyarán a Belügyminisztérium készitett 

elő a nemzetiségi egyenjoguság tárgyában. 1/  A rendelettervezet, 

amely a nemzetiségi nyelvek számára a magán- és közéletben széles 

körű használati jogot biztositott, garanciát vállalt arEa vonatkozóan 
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is, hogy a nemzetiségi iskolák a magyar iskolákkal mindenféle 

szempontból egyenjoguságot fognak élvezni, a kormány által szá-

mukra adott támogatás mértéke azonos lesz a magyar iskolákéval. 

Ilyen előzmények után jelent meg 1945 októberében az 

Ideiglenes Nemzeti Kormány 10.030/1945. ME  sz. rendelete, amely 

a felszabadulás után első izben jogilag szabályozta a nemzetiségi 

iskolák helyzetét. 2/  A rendelet előirta, hogy ott, ahol tiz tanu-

ló szülője /gyámja/ kéri a nemzetiségi oktatást, titkos szavazás-

sal döntsenek arról, hogy gyermekeiket anyanyelvükön kivánják-e 

tanittatni a magyar nyelvnek mint tantárgynak tanitásával, vagy 

pedig anyanyelvük tantárgyaképpeni tanitását akarják-e. A Vallás-

és Közoktatásügyi Minisztérium 68.800/1945. sz. rendelete a fen-

tieket a közép- és felsőfoku iskolákra is kiterjesztette. 3/  

A fenti rendeleteket az Antifasiszta Szlávok Frontja 

délszláv tagozata részéről több birálat és kritikai megjegyzés 

érte. Ezeknek a lényege abban foglalható Össze, hogy a két ren-

delet - a birálók véleménye szerint - nem biztositja elég haté-

konyan a magyarországi szláv nemzetiségek kulturális-oktatási 

jogait. A demokratikus magyar kormányzat ezeket a birálatokat és 

kritikai megjegyzéseket messzemenően figyelembe vette, s a kér-

dés tisztázására vizsgálatot rendelt el. 1946 januárjában 

Keresztury Dezső vallás- és közoktatásügyi miniszter vezetésével 

bizottság utazott az ország déli részére, délszlávok által is 

lakott településeire, hogy a felmerült problémák tisztázására a 

helyszinen szerezzen tapasztalatokat. A bizottság utja során 

bejárta Pécs, Mohács és Baja vidékét.41 
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A vizsgálat lezárása után a 10.030/1945. ME  sz. és a 

68.800/1945.VKM sz. rendeleteket hatályon kívül helyezték, s 

1946 februárjában uj rendeleteket hoztak. A 330/1946. ME sz. kor-

mányrendelete /valamint az 1200/1946. sz. VKM rendelet abból az 

elvből indultak ki, hogy a nemzetiségi tanulókat anyanyelven kell 

oktatásban részesiteni. Ez utóbbi rendelet I. fejezetének 1. § 

/2/ bekezdése kimondotta, hogy a nemzetiségi iskolákat a nemzeti 

hovatartozást is kimutató népesedési adatok alapján kell felálli-

tani, az I. fejezet 1. § /3/ bekezdése pedig elrendelte, hogy 

"Minden községben /városban/, ahol a népesedési statisztika vagy 

osztálybeosztási nyomtatvány adatai szerint legalább 15 egy nem-

zetiséghez tartozó tanköteles gyermek van, a tanfelügyelő beiva-

tást rendel el a nemzetiségi tanitási nyelvű iskolába." 6/  

Természetesen a rendeletek módositása önmagában véve 

- mint ez ma már bizonyos történelmi távlatból egyértelműen meg-

állapitható - nem oldotta meg a nemzetiségi iskolák problémáját. 

1945-48 között a nemzetiségi iskolák száma állandóan változott, 

éppen ezért egy-egy rövidebb periódusban - még a korabeli forrá-

sok alapján is - az iskolák számát és tanulóinak létszámát csak 

megközelitő pontossággal lehet rekonstruálni. /Erre egyébként még 

a korabeli hivatalos jelentések is félreérthetetlenül utalnak./ 7/  

Nemegyszer előfordult, hogy valamely nemzetiségi iskola csak pa-

piron létezett, annak következtében, hogy az iskola tanulök hiá-

nyában a gyakorlatban nem mükódött. 8/  De sokszor még azok az is- 

kolák sem rendelkeztek stabil tanulólétszámmal, melyek ténylege-

sen mükódtek, mert ez - elsősorban a telepitések hatása miatt - 
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állandóan változott. Ez a megállapitás elsősorban a szlovák 

iskolákra vonatkoztatható, hiszen a telepitések ezeket érintet-

ték a legközvetlenebbül. Ugyanakkor nem lebecsülendő az a nega-

tiv hatás, amely pl. - elsősorban a többnemzetiségit, vegyes la-

kosu területeken - a délszlávokat más nemzetiségek kitelepitésé-

nek példája nyomán érte, ezért a szóban forgó időszakban a dél-

szláv iskolák tanulóinak száma is állandóan ingadozott. A telepi-

tések hatása a legkevésbé a románokat érte, a magyarországi néme- 

tek, minthogy kitelepitésük napirenden volt, ebben az időben egyál-

talán nem rendelkeztek iskolákkal. 

Továbbielmélyült és rendszeres kutatások szükségesek 

annak érdekében, hogy ujabb részadatok felszinre hozásával az 

1945-1948 közÖtti korszak nemzetiségi iskolahálózatáról valamelyest 

összképet ki tudjunk alakitani, s a nemzetiségi iskolák számát leg-

alább megközelitően rekonstruálni tudjuk. 1945-1946-ra vonatkozóan 

még viszonylag több összefoglaló jellegü adatot találnia sajtóban 

és a levéltári anyagban. 1947-1948-ra vonatkozóan az összefoglaló 

jellegű adatok lényegesen ritkábbak, ami valöszinüleg azzal függ 

össze, hogy a különböző telepitési akciók ekkor érték el tetőpont-

jukat, ezért a telepitések által legközvetlenebbül érintett iskolák 

tanulóinak száma szinte óráról órára változott. 

1946 elején, közvetlenül a 330/1946. ME sz. rendelet és 

az 1200/1946. VKM sz. rendelet kibocsátását követő időszakban, a 

csehszlovák-magyar lakosságcsere egyezménnyel kapcsolatos tárgya-

lások idején a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium összefoglaló 

jelentést készitett a Miniszterelnökség felkérésére. 9/  Eszerint a 

legtöbb iskolával a délszlávok rendelkeztek /49/, a magyarországi 
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szlovák iskolák száma 12 volt /azaz tulajdonképpen csak 11, mert 

a békéscsabai szlovák gimnázium tanulók hiánya miatt nem mükö-

dött/. 1946 elején a magyarországi nemzetiségek közül a románok 

rendelkeztek a legkevesebb iskolával /összesen 4/, ami nyilván 

azzal is összefügg, hogy a nemzetiségi iskolázás terén a  többi  

nemzetiséghez képest a felszabadulás előtt ők voltak a leghátrá- 

nyosabb helyzetben, igy a román nemzetiségi iskolahálózat kiépíté-

sét - eltekintve a felszabadulás előtt mükődő egy-két román  egy-

házi iskolától - szinte teljesen előlről kellett_:kezdeni. 

1946 április elején a magyar sajtóban közlemény jelent,'': 

meg a nemzetiségi iskolákkal kapcsolatban. 10/  Eszerint az ország-

ban ebben az időben 48 délszláv tanitási nyelvis iskola nyilt meg. 

. A szerb egyházi iskolák száma 17, ezek már a felszabadulás előtt 

is működtek. A közlemény a következő uj középfoku nemzetiségi tan-

intézeteket emlitette: szláv liceum és tanitóképző Pécsen, szlo-

vák gimnázium Békéscsabán11/ , szlovák állami polgári iskolai ta-

gozat Tótkomlóson. A közlemény a továbbiakban ismertette az 

1200/1946. sz. VKM rendeletnek azt a rendelkezését, hogy tizenöt 

nemzetiségi szülő kivánságára a nemzetiségi nyelvet tantárgyként 

kell tanitani magyar iskolában is. 12/  A közlemény - minimális el-

térésekkel - lényegében ugyanazokat az adatokat közölte a nyit- 

vánossággal, amelyeket a fentebb idézett /29.035/1946. sz. VRM/ 

ügyirat tartalmaz. 

1947. március 15-én - tehát egy esztendő mulya - Kósa 

Jánosnak az Uj Magyarországban megjelenő cikke a nemzetiségi is-

kolákkal kapcsolatban a következő főbb adatokat közölte: 13/ .. 
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15 görögkeleti szerb és 2 római katolikus délszláv is-

kolán kiviil 42 délszláv állami tannyelvit iskolát nyitottuk meg, 

ezek közül 17-be egyetlenegy tanuló sem iratkozott be. A cikk 

szerzője szerint ennek egyik oka a szülők gyakorlatias gondolko-

dása, akik gyermekeik boldogulását az életben a magyar nyelv mi-

nél tökéletesebb elsajátitásában látják biztositva, s erre a célra 

a magyar iskolát megfelelőbbnek tartják, mint a nemzetiségit. A 

másik ok Kósa János szerthnt az, hogy egyes szülők - bár a kormány 

mindent megtett annak érdekében, hogy az ilyen jellegű aggodalma-

kat eloszlassa - attöl tartottak, hogy a nemzetiségi iskolába 

történő beiratkozásnak később valamilyen lakosságcsere keretében 

áttelepités lehet a következménye. 14/  A 42 megnyílt délszláv ál-

lami iskola közül 11-ben a tanulók száma nem érte el az 1200/1946. 

sz. VKM rendeletben előirt 15 fős létszámot. A 42 délszláv tan-

nyelvit iskola mellett 2 állami és 22 római katolikus magyar tan-

nyelvű ískolában " a délszláv nyelvek valamelyikét tanitják. Az 

1945/46. tanévben :a magyar kormány Pécsenv•délszláv tanitóképzőt 

állitott fel. 

Kósa János cikke a továbbiakban a magyarországi román 

és szlovák iskolákkal foglalkozik. 1947-ben 8 román állami és 3 

görögkeleti román tannyelvit iskola működött. Ezenkivül Gyulán az 

1946/47. tanév elején román gimnáziumot állítottak fel. A szlovák 

iskolákkal kapcsolatban  a cikk szerzője keserűen állapitja meg, 

hogy "A szlovák iskoláztatás kérdése a magyar nemzetiségi politi-

ka legsajátosabb és legfájdalmasabb esete." Kósa János ezzel a 

megjegyzésével a kitelepitéssel kapcsolatos nehézségekre utal, 

hiszen 1947 volt a lakosságcsere éve. /A cikk - 1947. március 
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15-én jelent meg, még a tényleges lakosságcsere megkezdése előtt./ 

A magyar kormánynak ennek ellenére sikerült 8 szlovák népiskolát 

felállitania, a békéscsabai szlovák gimnázium tanulóhiány miatt 

azonban még mindig nem működött. A problémák egyik okát Kósa János 

abban látja, hogy "Sajnos, a magyarországi szlovákság hivatalos 

képviselői a kisebbségek kölcsönös likvidálásának csehszlovák ja-

vaslatát tették magukévá és a magyar kultuszkormány által felálli-

tott szlovák iskolákkal szemben a merev elutasitás álláspontjára 

helyezkedtek." 

Az 1947-es augusztusi választások után a politikai élet-

ből kiszorult a burzsoázia. 1948-ban a két munkáspárt egyesülése, 

a nagyarányu államositások következtében a hatalomért folyó harc 

végleg a proletariátus javára dőlt el, .a népi demokrácia rendsze-

re proletárdiktaturává fejlődött. Ez a fordulat, valamint az a 

körülmény, hogy 1948-ban a telepitési akciók befejezéshez köze-

ledtek, lehetővé tette azt, hogy fokozatosan kialakuljanak a szo-

cialista nemzetiségi politika megteremtésének előfeltételei. Ebből 

a szempontból döntő jelentősége volt az uralkodó osztályok müve-

lődési monopóliuma megtörésének, az iskolák államositásának, a 

kulturforradalomnak. A fordulat éve után megkezdődött a szoci-

alista nemzetiségi iskolahálózat kiépitése. 15/  

X X X 

A felszabadulás után közvetlenül, a Viharsarokban, az 

ország egyik legnagyobb szlovák lakossággal rendelkező megyéjé-

ben, Békés megyében a munkáspártok már 1945 tavaszán szorgalmaz-

ták 'a helyi szlovák oktatás hálózatának megteremtését. 1945 máju- 
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sában a békéscsabai Nevelők Szakszervezete szemináriuma kere-

tében Mengyán György középiskolai tanár tartott előadást "A nem-

zetiségi kérdés uj megvilágitásban" cimmel. 161  

A szeminárium résztvevői hozzászólásukban birálták a 

mult rendszer erőszakos asszimilációs politikáját, mely főleg 

az iskolákon keresztül érvényesült. A viharsarok 1945 nyarán meg-

jelent számaiban több fontos cikket közölt a nemzetiségi kérdés 

tárgyköréből, tekintettel  a megyében élő, viszonylag nagyobb 

számu szlovákságra. 17/  Ezek a cikkek felhivták a figyelmet a kér-

dés jelentőségére, ugyanakkor óvtak mind a magyar, mind a szlovák 

nacionalizmus tulzó itéleteitől és elfogultságától. Juszkó József, 

a Viharsarok 1945. augusztus 1-én megjelent "Csodák muzeuma" cimü 

vezércikkében a Slobodában megjelent cikkekkel polemizál, melyek 

a mult rendszer bűneiért az egész magyar népet tették felelőssé. 

Egy másik cikk szerint el kell ismerni a szlovákok kulturális el-

nyomásának tényét a multban, de ugyanakkor hangsulyozta: a régi 

rendszer a munkásság sokkal nagyobb többségét is elzárta a kul-

turától. 18/  A cikk szerzője Kurunczi Péter arra figyelmeztetett, 

hogy "Kisebbségi védelem ... csak a demokratikus szabadságjogok, 

a jogegyenlőség szellemében képzelhető el." Megállapitotta, hogy 

"Ezt a levegőt pedig sem ők, sem mi nem szivhattuk tüdőnkbe az 

elmult idők során." Kurunczi Péter szerint a szlovák és magyar 

dolgozóknak az a feladata, hogy a multat feledve az uj Magyar-

ország felépitésén közösen dolgozzanak, hogy "a demokratikus lég-

körben a kisebbségi kérdés is megoldást nyerjen. "19/  

A Kommunista Párt felhivására 1945 juniusában tanácsko-

zásra gyültek össze a békéscsabai elemi és középiskolák igazgatói, 
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hogy megbeszéljék a szlovák nyelv tanitásával kapcsolatos kérdé-

seket. Rajtuk kívül még mintegy 20 tanár és tanitó vett részt 

a tanácskozáson. 20/  

Szintén ugyanebben a hónapban a békéscsabai Nemzeti Bi-

zottság lilésén Gyuska János az MEP nevében javasolta, hogy a bé-

késcsabai iskolákban vezessék be a szlovák nyelvis oktatást, vala-

mint a városban az utcák elnevezéseit szlovákul is tüntessék 

fel. 21/  

A Sloboda 1945 nyarán, a nemzetiségi iskolakérdést is 

felvető cikkeiben tulzó és irreális követeléseket támasztott a 

fiatal magyar demokráciával szemben - mely a háboru utáni hely-

zetben amugyis sok gonddal és nehézséggel birkózott -, amikor 

olyan problémák azonnali, látványos eredményekben is bővelkedő 

megoldását kérte tőle számon, melyeket a régi rendszer közel száz 

év alatt sem volt képes rendezni. A Sloboda élesen támadta a ma-

gyar kormányt azért, hogy Magyarországon kevés á szlovák iskola, 

és a magyarországi szlovákság nem rendelkezik saját soraiból ki-

kerülő tanitókkal. 1945 nyarán azonban a fiatal magyar demokrácia 

még nem volt abban a helyzetben, hogy a régi földesuri - burzsoá 

rendszer mulasztásait egycsapásra jóvátegye, ennek ellenére nem le-

becsülendők azok a kezdeményezések, melyeket a szlovák iskolák 

problémájának megoldása érdekében kifejtett. 

Éppen ezért a Slobodának azon állitása, mely szerint a 

nemzetiségi politikát illetően a fiatal magyar demokrácia lényeges 

változások nélkül ott folytatja, ahol a Horthy-rendszer abbahagy-

ta, minden alapot nélkülöz, s nem felel meg a valóságnak. 22/  



Francisci lelkész tevékenységével, az AFS elnökével kapcsolat-

ban igen találó Gyuska János következő megjegyzése: "Nem lát- 

juk segítségét a reakció okozta kultursérelmek eltakaritásánál" 23 / 

A megjegyzés jogos volt, mert Francisci és az általa vezetett 

klikk csak vádaskodott, de a magyar demokrácia erőfeszitését a 

nemzetiségi oktatásügy rendezésére nem támogatta, sőt kifejezet-

ten ellene dolgozott. 

A Slobodában megjelenő cikkek nem számoltak a háboru utó-

lagos hatásainak következményeként - még a magyar iskolák is igen 

nagy nehézségekkel küzdöttek, probléma volt a megfelelő tanerő, 

épület és felszerelés biztositása. A F ront kritikai megjegyzései 

- mint a későbbi események ezt egyértelműen bebizonyitották - va-

lójában nem a problémák rendezésére irányultak, hanem azt a célt 

szolgálták, hogy az áttelepülés propagálásához szolgáltassanak 

érveket. A Front ugyanis azt állitotta, hogy a felszabadulás utáni 

Magyarország sem biztositja a szlovákok nemzetiségi jogait, az 

egyetlen megoldás éppen ezért csak az lehet, hogy a szlovákok 

"haza" települnek Szlovákióba,.s ezáltal egycsapásra megoldódik az 

anyanyelvü oktatás problémája is.  

A demokratikus magyar kormány - annak ellenére, hogy a 

nemzetiségi kérdés rendezésére irányuló törekvéséi az Antifasisz-

. ta Szlávok Frontja részéről nem sok jóindulattal találkoztak -  

a Slobodában megjelenő kritikai észrevételeket messzemenően - figye- 

lembe vette, s megkezdte a 'nemzetiségi iskolákkal. kapcsolatos ren-

delettervezet előkészitését_. A rendelet tervezetét a kormány az 

Antifasiszta Szlávok Frontja szlovák tagozata vezetőinek tanuliaá-

nyozása céljából kiadta.. Miután a Front vezetőinek állásfoglalását 
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a kormány hosszu heteken át nélkülözte, a 10.030/1945. sz. ME 

rendelet és ennek végrehajtási utasitása, a 68.800/1945. sz. 

VKM rendelet csak bizonyos késéssel jelenhetett meg. 24/  A Slobo-

dában 1945 nyara után megjelenő továbELcikkek ezt a tényt diszkré- 

ten eltitkolták olvasóik elől. 

1945 októbere-novembere után az Ideiglenes Nemzeti Kor-

mány fenti két rendeletének kibocsátása után megkezdődött - a töb-

bi nemzetiségi iskolához hasonlóan - a magyarországi szlovák is-

kolák hálózatának megszervezése. Nagy gondot és nehézséget jelen-

tett, hogy kevés volt a szlovákul jól tudö tanerő, hiányos volt 

a felszerelés, nem volt tankönyv, épületgondok voltak stb. Azon-

ban a legtöbb problémát mégsem az okozta /hiszen  ezeket  a problé-

mákon jó szervezéssel igen sokat lehetett volna enyhiteni/, hanem 

az, hogy az érdekelt szlovák lakosság a kitelepités napirendre ke-

rülése miatt az esetek nagy részében passzivan viselkedett a lét-

rehozandó szlovák iskolákkal kapcsolatban. Ez volt az oka annak, 

hogy - bár a kormányzat igen nagy erőfeszitéseket tett - a békés-

csabai szlovák gimnázium létrehozása diákhiány miatt nem sikerült. 

Sem 1945-ben, sem 1946-48 között, hanem csak 1949-ben. Akkor, 

amikor mind Magyarországon, mind Csehszlovákiában a hatalomért 

folyó harcböl végső győztesként a proletáriátus került ki, s a 

telepités végleg lekerült a napirendről. 

X  x x 

Az 1946 elején megjelenő 330/1946. sz. ME ' rendelet és 

az 1200/1946. sz. VKM rendelet abböl az elvből i íultak ki,.hogy 

a nemzetiségi tanulökat anyanyelvükön kell oktatásban részesiteni. 
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A körülmények szerencsétlen összejátszása folytán a fenti ren-

delkezések által előirt beiratkozások a szlovák vidékeken levő 

iskolákba zömmel 1946 márciusára estek, vagyis arra az időszakra, 

amikor a Csehszlovák Áttelepitési Bizottság magyarországi propa-

gandatevékenységét megkezdte, s a vele szorosan együttműködő 

Antifasiszta Szlávok Frontja is erőteljesebb propagandát fejtett 

ki az áttelepülés érdekében. 

A korabeli beiratási jegyzőkönyvek tanusága szerint az 

egyes szlovák lakta területeken a nemzetiségi iskolába történő be-

iratások eredménye igen vegyes volt. Jellemző azonban a konkrét 

történelmi helyzetre, hogy a legtöbb szlovák lakta településen a 

nemzetiségi tannyelvit iskola megnyitásához az 1200/1946. sz. VKM 

rendeletben előirt 15 fős létszám nem volt meg, a nemzetiségi 

nyelv magyar iskolában történő oktatását is viszonylag'kevesen 

vették igénybe. 

1946 nyarán - minthogy az előzetes várakozással szemben 

jóval kevesebb magyarországi szlovák jelentkezett áttelepítésre, 

mint amennyire a nacionalista propaganda által felcsigázott cseh-

szlovákiai közvélemény számitott - a csehszlovák fél a magyar 

kormányt a lakosságcsere egyezmény megsértésével vádolta. Ehhez 

a kampányhoz az Antifasiszta Szlávok Frontja is csatlakozott, s 

a szlovák iskolákra vonatkozóan különböző sérelmeket tett szóvá. 

A hivatalos vizsgálatok megállapitották, hogy az esetek tulnyomó 

többségében az Antifasiszta Szlávok Frontja által szóvá tett sé- 

relmek nem feleltek meg a valóságnak. A hatóságok a Sloboda által 

közzétett sérelmeket is gondosan megvizsgálták.2 S ' 
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Ezeknek a támadásoknak az éle elsősorban a szlovák 

vidékeken miiködő .  magyar tanitók ellen irányult. Az Antifasiszta 

Szlávok Frontja a Horthy-rendszer elnyomó kulturpolitikájáért a 

felelősséget egyoldaluan azoknak az egyszerű néptanitóknak a nya-

kába varrta, akiknek tulnyomö többsége a felszabadulás után sziv-

vel-lélekkel dolgozott az uj demokratikus magyar iskolarendszer 

megteremtéséért. Előfordultak ugyan kisebb-nagyobb törvénysérté-

sek a szlovák lakta vidékeken egyes helyi tanügyi hatóságok részé-

ről, ezekben az esetekben azonban a Vallás- és Közoktatásügyi Mi-

nisztérium illetékes osztálya erélyesen és határozottan fellépett 

a törvényes rendelkezések betartásáért. 

Az Antifasiszta Szlávok Frontja igazi célja azonban nem 

a nemzetiségi politika hibáinak korrigálása volt, hanem az, hogy 

aktivan közreműködjön a magyarországi szlovákság Szlovákiába tör-

ténő áttelepitésében. Hogy az áttelepitési propagandához megfelelő 

érvekkel járuljon hozzá, nem riadt vissza attól sem, hogy - a té-

nyeket rendszerint meghamisitva - műsérelmeket gyártson. 

A magyar kormány a magyarországi szlovák iskolák tanerő-

gonjain - minthogy ebben az időben még kevés volt a szakképzett, 

a szlovák irodalmi nyelvet jól ismerő szlovák anyanyelvit pedagó-

gus - főleg a szlovákiai, u.n. menekült magyar tanitók munkába ál-

litásával igyekezett segiteni, akik a szlovák irodalmi nyelvet 

jól ismerték. Ezeknek áldozatos munkája nélkül később - a fordu-

lat éve után - sokkal nehezebb lett volna megteremteni a szoci-

alista nemzetiségi iskolahálózatot, s jelentős érdemlik van abban 

is, hogy ma már a magyarországi szlovák nemzetiség saját soraiból 

kikerülő, szocialista értelmiséggel rendelkezik. Ezek a tanitók 
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igen nehéz, sokszor mostoha körülmények között végezték munká-

jukat, s bizonyára nem lehetett könnyű számukra a szülőföldtől 

távol, idegen környezetben végzett munka, az, hogy tultegyék ma-

gukat azokon a sérelmeken, melyek őket a szlovákiai magyarsággal 

kapcsolatos diszkriminációs intézkedések kapcsán érték. A munka, 

melyet végeztek /a szlovák nyelv és irodalom oktatása/ igen hasz- 

nos volt, s jól szolgálta a szlovák-magyar közeledés ügyét. 

1947-1948-ban a lakosságcsere következményeként a műkö-

dő szlovák iskolák tanulólétszáma jelentős mértékben csökkent, sőt 

egyes helyeken a szlovák iskolák teljesen elnéptelenedtek. 1946 

ősze után ugyanis az a sajátos helyzet állt elő, hogy zömmel azok 

a szlovák szülők iratták be gyermeküket szlovák iskolába, akik 

áttelepülésre jelentkeztek, az át nem települő szülők többsége a 

szlovák iskolákkal kapcsolatosan továbbra is tartózkodó álláspont-

ra helyezkedett. Korábban az áttelepülő szülők is passziv állás-

pontra helyezkedtek a szlovák iskolákkal kapcsolatosan. A válto-

zás valószinüleg bonyolult és összetett folyamatokra vezethető 

vissza. Elképzelhető, hogy az Antifasiszta Szlávok Frontján be-

lül, a Franciscival és Horákkal - a békéscsabai kongresszus /1946. 

julius 27-28./ után - szemben álló ellenzék agitációs munkájának 

is szerepe van abban, hogy pl. Békés megyében a szlovák szülők 

körében megnövekedett az érdeklődés a szlovák iskolák iránt. 26/  

/A Viharsarokban megjelent korabeli cikk Szekerkát és Ancsint 

emliti, mint a Front olyan vezetőit, akikkel a demokratikus ma-

gyar kormányzat a magyarországi szlovák iskolák kérdésében ered-

ményesen együtt tud működni./ 27/  Azonban ez még mindig nem ad 

megfelelő magyarázatot arra a kérdésre, hogy miért éppen az át-

települő szülők voltak azok, akik 1946 ősze után a korábbi idő- 
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szakhoz viszonyitva jóval nagyobb számban iratták be gyermekei-

ket szlovák iskolákba. 

A magyarázatot valószinüleg abban a megváltozott maga-

tartásban kereshetjük, melyet az Antifasiszta Szlávok Frontja 

hivatalos vezetése és a Csehszlovák Attelepitési Bizottság tanu-

sitott 1946 ősze után a magyarországi szlovák iskolák kérdésében. 

Mig korábban, az áttelepitési propagandahadjáratban, 1946 tavaszán 

a szlovák lakta településeken tartott nagygyűléseken a Szlovákiá-

ból érkező szónokok kategórikusan kijelentették, hogy a magyar-

országi szlovákságnak nincs szüksége szlovák iskolákra Magyarország 

földjén, 1946 ősze után előfordult, hogy éppen a CSÁB tagjai kez-

deményezték, hogy a szlovák lakta településeken uj szlovák isko-

lákat nyissanak. 28/  Hogy mi motiválta a CSÁB-nak és az Antifasisz-

ta Szlávok Frontjának - korábbiakhoz képest - ezt a megváltozott 

magatartását, ma még-nem tudjuk pontosan. Elképzelhető, hogy a 

Szlovákiában 1946 nyarán kibontakozó reszlovakizációs folyamat 

igen sajátos magyarországi lecsapódásával számolhatunk a kitele-

pitési akció során. A korabeli csehszlovák sajtó ugyanis tele van 

panasszal amiatt, hogy a Magyarországról áttelepülő szlovákok 

szlovák nyelvtudása nem megfelelő, sőt még a magyar nyelvet is 

előszeretettel használják. Feltehető, hogy a magyarországi szlovák 

iskolákban történő beiratkozás propagálását a csehszlovák hivata-

los szervek a szlovák nemzeti öntudat nacionalista szellemei fel-

ébresztésével próbálták összekapcsolni, s hogy az áttelepülő 

magyarországi szlovákság gyermekei számára a magyarországi szlo-

vák iskolák az áttelepités küszöbén valamiféle nyelvi "előkészitő 

tanfolyamként" szolgáltak volna ahhoz, hogy a "tiszta nemzeti 

szláv" Csehszlovákiába valamivel tökéletesebb nyelvtudással ér- 
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kezzenek, mint amilyennel korábban rendelkeztek. /Ez persze csak 

feltevés, mindenesetre tény, hogy korábban maga a Csehszlovák At-

telepitési Bizottság is kisérletet tett arra, hogy saját rendezé-

sében szlovák nyelvtanfolyamot tartson áttelepülő szlovákok gyer-

mekei számára. 29/  /Voltak azonban olyan települések is, ahol mind 

az át nem települő szülők, mind az áttelepülő szülők teljes kö-

zönyt tanusitottak a szlovák iskolával szemben. 30/  

Érthető, hogy azok az iskolák, melyekbe zömmel - vagy 

nem egy helyen kizárólag - áttelepülő szülők gyermekei iratkoz-

tak be, 1947 áprilisa után, a tényleges lakosságcsere megindulása 

következtében elnéptelenedtek, de legalábbis a tanulók létszáma 

igen nagymértékben visszaesett. 31/  Ez a folyamat 1948-ban is 

folytatódott, minthogy a magyarországi szlovákok utolsó kitelepülő 

csoportja csak ezen esztendő decemberében hagyta el Magyarország 

földjét. Ezeknek a nehézségeknek ellenére 1948-ban már a rendezés 

előfeltételei is érlelődtek. Döntő  jelentősége volt ebből a szem-

pontból a két munkáspárt egyesülésének és az egységes munkáspárt 

/az MDP/ létrejöttének, annak, hogy 1948-ban hazánkban a népi de-

mokratikus forradalmi átalakulás sorian létrejött a proletárdikta-

tura. 

1948-ban a magyar-csehszlovák kapcsolatokban is döntő 

fordulat következett be, megkezdődött a két népi demokratikus 

ország közötti internacionalista együttműködés kialakitása. A 

fordulatot az tette lehetővé, hogy 1948 februárjában a hatalomért 

folyó harc Csehszlovákiában is a munkásosztály javára dőlt el. 

A Februári Győzelem után megteremtődött annak lehető- 

sége, hogy a szlovákiai magyar nemzetiség ügyét a marxista-leninista 
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nemzetiségi politika szellemében rendezzék. /Ehhez persze arra 

is szükség volt, hogy a CsKP a nemzetiségi kérdésben visszatér-

jen a két világháboru közötti időszak internacionalista hagyo-

mányaihoz./ 

Ebben a folyamatban igen fontos lépés volt a szlovákiai 

magyarok állampolgárságának rendezése. Nosek csehszlovák belügy-

miniszter 1948 októberében javaslatot terjesztett a csehszlovák 

kormány elé, hogy a szlovákiai magyarok kapják vissza állampol-

gárságukat. A kormány elfogadta a belügyminiszter előterjeszté- 

sét. 32/  

A csehszlovák kormány nagy jelentőségű döntését, amely 

elősegitette, hogy a szlovákiai magyarok fokozatosan visszanyer-

jék emberi és polgári jogaikat, Révai József a Szabad Népben 

'1.948. október 17-én megjelent "A magyar-csehszlovák megegyezés 

utján" cikkében lelkesen üdvözölte. A cikk hangsulyozta, hogy 

"A magyar népi demokrácia belső fejlődése, a munkásosztály és a 

dolgozó parasztság győzelme, a magyar reakció veresége és kiszo-

rulása a hatalomból: - ime, nem utols6sorban ez vezetett arra, 

hogy a szlovákiai magyarok visszakapják emberi, polgári, nemzeti 

jogaikat." /Révai József/ 33/  

Révai nagy fontosságu cikke a továbbiakban a magyarorszá-

gi szlovák iskolák ügyével foglalkzott. A következő problémákat 

vetette fel: Gondoskodtak-e a megfelelő szervek arról, hogy a ma-

gyarországi szlovákok anyanyelven történő oktatása kellőképpen 

megvalósuljon? Nem jogos-e a szlovákok panasza középiskolák hiá-

nyáról? Nem érvényesül-e helyenként a hatóságok részéről kényszer 
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azon szlovák szülők felé, akik nem magyar iskolába akarják adni 

gyermeküket? Révai véleménye szerint ezt mind meg kell vizsgálni 

és intézkedni kell, hogy a magyarországi szlovákoknak ne legyen 

okuk panaszra! 

1948 novemberében Békéscsabán szlovák szülői értekezle-

tet tartottak, melynek fő előadója Ortutay Gyula kultuszminiszter 

volt. Ortutay beszédének f5 témája a magyarországi szlovákok is-

koláztatási jogaival kapcsolatos problémák tisztázása volt. A 

szönok véleménye szerint: "A mi hibánk az volt, hogy a magyaror-

szági szlovákság nemzetiségi iskoláit eddig nem emeltük teljesen 

arra a fokra, amelyet a magyar iskolák már elértek, s arra sem 

törekedtünk eléggé, hogy világosan megmondjuk: a nemzetiségi is-

kolák elvégzése az életben semmilyen hátránnyal nem jár. A szlo-

vákok hibája az, hogy elterjedt és még ma is terjed az a sovi-

niszta agitáció, amely azt akarja elhitetni a magyarországi szlo-

váksággal, hogy aki szlováknak vallja magát és gyermekeit szlovák 

iskolába járatja, azt akarata ellenére is kitelepitik. "34/  

Révai fent emlitett cikke, majd a békéscsabai szlovák 

szülői értekezlet Csehszlovákiában igen kedvező és pozitiv vissz-

hangra talált. 1948 decemberében Siroky csehszlovák miniszterelnök-

helyettes az MTI tudósitójának adott nyilatkozatában nagyra érté-

kelte azokat. az erőfeszitéseket és kezdeményezéseket, melyeket 

az MDP a magyarországi szlovák iskolákkal kapcsolatosan kifejtett, 

mert véleménye szerint ez "... komoly bizonyitéka annak, hogy az 

MDP és a magyar demokrácia kormánya őszintén felszámolja a régi 

rendszer nemzeti gyűlölségét és elnyomását jellemző politikájának 

maradványait. Ez mindkét oldalon hozzájárul a nacionalista elő- 
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ítéletek megszűnéséhez." 35/  A nyilatkozat további részében be-

jelentette, hogy Csehszlovákiában a közeljövőben magyar iskolá-

kat nyitnak, magyar ujságokat adnak ki, s magyar kulturegyesüle-

tet hoznak létre. 

összegzésként megállapitható, hogy 1945-1948 között a 

magyarországi szlovákok kitelepitése volt az a legfontosabb gátló 

tényező, mely megnehezitette, hogy a magyarországi szlovák is-

kolahálózat megteremtésére irányuló szándékok sikerrel járjanak. 

Döntő változás ezen a téren csak akkor következik be, amikor mind 

Magyarországon, mind Csehszlovákiában a szocializmus erői végleg 

kiszowitották a burzsoáziát a hatalomból, s az internacionalista 

kapcsolatfelvétel kövétkeztében a tetepités egyszer s mindenkorra 

lekerült a napirendről. A proletárdiktatura létrejötte, az isko-

lák államositása, az uralkodó osztályok művelődési monopóliumának 

megtörése pedig lehetővé tette azt, hogy a fordulat éve után meg-

kezdődhessen a szocialista nemzetiségi iskolahálózat kiépitése 

- ennek keretén belül szlovák iskolák, kollégiumok, középiskolák - 

létesitése. 
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VII. fejezet 

Jegyzetek 

1. Kormányrendelet biztositja a nemzetiségek teljes szabad-

ságát = Szabad Nép, 1945.augusztus 4. 

2. Nevelésügyünk husz éve. 1945-1964. Tankönyvkiadó, Budapest. 

1965. Lásd Simon Gyula irását: A köznevelés fejlődésének 

néhány sajátossága, 36-37. old. 

3. Lásd uo. 36-37. old. 

4. Teljesítjük a délmagyarországi szlávok kivánságait 

= Népszava, 1946. január 11. 

5. Magyar Közlöny, 1946. február 20. 42. sz. 

6. Lásd uo. 

7. Lásd a 74.117/1946. VKM sz. ügyiratot. 

8. Az egyik legjellemzőbb példa erre vonatkozóan a békéscsa-

bai szlovák gimnázium esete, lásd 29.035/1946. sz. VKM 

ügyiratot. 	' 

9. 29.035/1946. sz. VKM ügyirat. 

Az ügyirat helységenként sorolja fel /1946 eleji állapotot 

rögzitve/ a nemzetiségi iskolákat: 

Délszláv iskolák 

Pécsi tankerületi főigazgatóság területén 

1. Alsószentmárton 6. Kökény 

2. Ats 7. Lippó 

3. Belvárdgyula 8. Lothárd 

4. Kázád 9. Magyarsarlós 

5. Kátoly 	 . 10. Mohács-Belváros 
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11. Mohács-Alsókanda 27. Csikéria 

12. Mohács-Felsőkanda 28. Csikéria-Széchenyi telep 

13. Monyoród 29. Felsőszentiván 

14. Nagykozár 30. Gara 

15. Németi 31. Gara-György-puszta 

16. Olasz 32. Hercegszántó rk. 

17. Pécsudvard 33. Hercegszántó gör.k. 

.18. Pogány 34. Katymár 

19. Püspökmárok 35. Tompa-Csajkás-sor 

20. Szalánta 36. Vaskut 

21. Szemely 37. Felsőszentmárton 

22. Szőkéd 38. Lakócsa 

23. Versend 39. Potony 

24. Bácsalmás 40. Szentborbás 

25. Bácsbokod 41. Tótujfalu 

26. Csávoly 

Szombathelyi főig. területén  

/1946. február 7-i helyzet/ 

43.  

44.  

45.  

46.  

47.  

48.  

Rábatótujfalu 

Szakonyfalu 

Alsószölnök 

Felsőszölnök 

Apátistvánfalva 

Permise 

/vend/ 

a 

a 

Székesfehérvári tanker. főig. területén  

49. Medina 	/szerb/ 
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Szlovák tanitási nyelvis népiskolák 

/l946. február 7-1 helyzet/ 

Szegedi tankeresleti főigazgatóság területén 

1. Kiskirályság 

2. Tótkomlós 

3. Ambrózfalva . 

4. Csanádalberti 

5. Nagybánhegyes 

6: Nagykopáncs 

7. Pitvaros 

8. Szarvam-Ezüstszőlő 

/Békéscsaba-Beliczay-majorban 

a szlovák nyelvet tanitják/ 

Budapest-vidéki tankerületi főigazgatóság területén  

9. Perbál 

10. Csobánka 

Szlovák középiskolák 

1. Tótkomlós /polgári/ 

2. Békéscsaba /gimnázium/ nem müködik 

Román tanitási nyelvü népiskolák 

1. Kétegyháza 

2. Kétegyháza - Vengyelpuszta 

3. Battonya 
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Debreceni tankerületi főigazgatóság területén  

1. Méhkerék  

/A kimutatásban ! ,nem szerepelt a debreceni tankerületi  

főigazgatóság területén működő többi nemzetiségi iskola,  

miután a kimutatás elkészitésének idejére az erre vonatkozó  

jelentés a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumba még nem  

érkezett meg. Ezen a területen kb. 4 román iskola működött./  

10. Nemzetiségi anyanyelvű nép- és középiskolák nyilnak meg az  

országban = Szabad Nép 1946. április 3.  

11. A sajtóközlemény - feltehetően külpolitikai szempontok miatt,  

hiszen ebben az időben javában folyt a Csehszlovák Attelepi-

tési Bizottság propagandamunkája a magyarországi szlovákok  

között - nem említette, hogy a békéscsabai szlovák gimnázium  

a gyakorlatban nem működik, annak ellenére, hogy volt tanári  

kara, s kinevezett igazgatója. A kortársak előtt azonban ez a  

tény ismert volt, mivel a magyar sajtóban más alkalommal meg-

jelenő cikkek megirtók, hogy diákhiány miatt nem müködik a bé-  

késcsabai szlovák gimnázium. /P1.: Három tanuló jelentkezett,  

egyelőre nem nyilik meg acs abai szlovák gimnázium = Vihar-

sarok, 1945. november 14., és Diákhiány miatt nem működik a  

békéscsabai szlovák gimnázium. A szláv Antifasiszta F ront ve-

zetői is magyar iskolába járatják gyermekeiket ■ Szabad Szó,  

1946. április 13./.  

12. Tizenöt szülő kivánságára tantárgyként tanitják a nemzeti-  

ségi nyelvet = Esti Szabad Szó, 1946. április ~3.  
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13. Nemzetiségi iskolák Magyarországon. Irta: Kósa János 

= Uj Magyarország, 1947. március 15. 

14. Ezért vallotta a délszlávok egy része magyarnak magát 

1946 tavaszán, a magyarországi délszlávok összeirása 

során, lásd a 42.188/1946. VKM. sz . ügyiratot. 

15. A szocialista nemzetiségi iskolaszervezetnek az 1950-es 

évek elején elért eredményeit jöl szemlélteti az 1950-es 

évek elsó átfogó felmérése. "Az 1955-56. tanévben 43 nem-

zetiségi óvodában, 300 általános iskolában, 3 általános 

gimnáziumban, 3 tanitóképzőben, a szegedi Pedagógia Főis-

kola 3 nemzetiségi tanszékén, valamint a budapesti Eötvös 

Lóránd Tudományegyetem német, román, szláv tanintézetében 

folyt nemzetiségi oktatás, illetve nemzetiségi nyelvű pe-

dagógusképzés. A nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók 

anyanyelvi oktatásának megkönnyitésére 7 nemzetiségi álta-

lános iskolai diákotthon mükődík: Gyulán román, Békéscsabán, 

Szarvason, Budapesten és Sátoraljaujhelyen szlovák, Pécsett 

és Budapesten délszláv." /Kovács Péter: Nemzeti kisebbsé-

geink oktatásügyéről = Köznevelés, 1956. augusztus 15-i, 

16. sz. 315.1./ 

16. Magyarul és szlovákul vitatták meg a nemzetiségi kérdést 

a békéscsabai nevelők = Viharsarok, 1945. május 26. 

17. A magyar-szlovák együttmunkálkodásról = Viharsarok, 1945. 

junius 6. /Irta: Kurunczi Péter/ 

Két hozzászólás a magyar-szloo i ákfi-.,kérdéshez = Viharsarok, 

1945. Junius 9. 
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Beszéljünk nyiltan /Irta/ Gyuska János = Viharsarok, 

1945. Junius 20. 

Csodák muzeuma /Irta/ Juszkó József = Viharsarok, 

1945. augusztus 1. 

18. A magyar-szlovák együttmunkálkodásról = Viharsarok, 

1945. junius 6. /Irta/ Kurunczi Péter 

19. Lásd uo. 

20. Tervezet a szlovák nyelv tanitásáról = Viharsarok, 

1945. junius 30. 

21. Bevezetik a szlovák nyelvet a békéscsabai iskolákban, 

magyar-szlovák utcatáblákat kapunk a  Viharsarok, 

1945. junius 23. 

22. Hriech reakcie = Sloboda, 1945. junius 23. 

23. Beszéljünk nyiltan /Irta/ Gyuska János = Viharsarok, 

1945. junius 20. 

24. 79.565/1945.VKM sz. ügyirat 

25. Lásd a 76.993/1946. sz. VKM és a 76.647/1946. VKM. sz . 

ügyiratokat. 

26. Lásd a 97.084/1946. sz. VKM ügyiratot. 

27. Francisciék ellenezték, az AFS demokratái helyeslik a 

csabai szlovák iskola megszervezését = Viharsarok, 

1946. augusztus 2i8. 

28. Lásd a 130.270/1946. sz. VKM ügyiratot. 
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29. Lásd a 71.250/194,6 ;. sz. VRM ügyiratot. /Ez az ügyirat 

1946 juniusában készült, amikor a CSAB - és ennek hatá-

sára az AFS - még azt hangoztatta, hogy a magyarországi 

szlovákoknak nincs szükségük arra, hogy a magyar állam 

költségén kapjanak iskolákat./ 

30. Ez volt a helyzet pl. Szarvason /Lásd a 43.673 sz: VKM 

ügyiratot/. 

31. P1. a békéscsabai szlovák iskola 1946 őszén mintegy 500 

fős tanulólétszámmal kezdte meg tevékenységét, minthogy 

azonban 1947 őszére ennek több mint fele kitelepült Szlo-

vákiába, a tanulók száma 217-re csökkent. /Lásd: A békés-

csabai szlovákok gyermekei szlovákul tanulnak, 217 tanulö 

látogatja a Petőfi utcai szlovák általános iskolát = Vihar-

sarok, 1947: október 29. S.M. cikkiró/ 1948-ban az iskola 

bezárta kapuit. A tanitás a lakosságcsere befejeződése 

után, 1949. február 7-től folytatódott. Az 1948/49: tan- 

évben 139 diák kapott bizonyitványt a békéscsabai szlovák 

általános iskolában. 	 . 

32. A csehszlovák kormány döntése: Visszanyerik állampolgár- 

ságukat a csehszlovákiai magyarok = Szabad Nép, 1948. 

október 13. 

33. A magyar-csehszlovák megegyezés utján /irta/ Révai József 

= Szabad Nép, 1948. október 17: 
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34. "Magyarországon senkit sem érhet sérelem nemzetiségi 

jogaihoz való ragaszkodása miatt" Ortutay kultuszmi-

niszter beszéde a magyarországi szlovákok iskolázta-

tási jogairól = Szabad Nép, 1948. november 5. 

35. Magyar iskolák, ujságok, kulturegyesíiletek Csehszlovákiá-

ban. Siroky csehszlovák miniszterelnökhelyettes'nyilat-

kozata = Délmagyarország, 1948. december 11. 
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VIII. fejezet 

A magyar-csehszlovák kapcsolatok konszolidációjának utján:  

az internacionalista együttműködés kezdetei. 1948: a lakos-

ságcsere befejezésének éve  

Az 1947-es augusztusi országgyülési választások után a 

hatalomból kiszorult a burzsoázia, Döntő vereséget szenvedtek 

azok az erők, amelyek a nemzeti kérdésben a nacionalizmus és a 

sovinizmus politikáját képviselték. Ez a körülmény lehetővé tet-

te, hogy a magyar népi demokrácia és a szomszédos népi demokrá-

ciák közötti kapcsolatfelvétel folyamata jelentős mértékben fel-

gyorsuljon. A kortársak tisztában voltak azzal, hogy a kapcsolat-

felvétel, a szoros baráti együttműködés kialakitása a nemzetiségi 

kérdés megoldása szempontyból is nagy jelentőséggel bir. 

Dinnyés Lajos miniszterelnök 1947. október 7-én a par-

lamentben uj kormánya programjának ' -ismertetésekor elismerően nyi-

latkozott a román Groza kormány nemzetiségi politikájáról, amely a 

magyar nemzetiség nemzetiségi jogait következetesen biztositja. 1/  

A csehszlovák-magyar kapcsolatok alakulásával kapcsolatosan meg-

jegyezte, hogy az együttműködés legfőbb akadályát még mindig a 

szlovákiai magyarság rendezetlen sorsa jelenti. A miniszterelnök 

bejelentette, hogy a magyar kormány képviselői a békeszerződés .  

5. cikkelye alapján tárgyalni fognak a csehszlovák kormány képvi-

selőivel, s ezek a tárgyalások lesznek hivatottak a szlovákiai 

magyarság sorsának elrendezésére. Az előző fejezetben már utaltam 

arra, hogy a szlovákiai magyar nemzetiség sorsának alakulásában, 
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a csehszlovák-magyar kapcsolatok történetében a csehszlovákiai 

proletáriátus 1948-as Februári Győzelme hozta meg a döntő fordu-

latot. Ezt megelőzően már korábban sor került a magyar és a többi 

szomszédos népi demokrácia közötti kapcsolatfelvételre, a szoros 

baráti együttmüködés megteremtésére, amely a magyar-csehszlovák 

kapcsolatok konszolidációjának folyamatára is pozitiv hatást gya-

korolt. 

A magyar és szomszéd népek közötti barátság és együttmükö-

dés jelentőségével a magyarországi nemzetiségek politikailag leg- 

öntudatosabb képviselői kezdettől fogva tisztában voltak. 1947. 

november 5-én Rob Antal délszláv nemzetiségii képviselő, a Kommu-

nista Párt tagja országgyűlési felszólalásában állást foglalt a 

magyar-jugoszláv baráti együttműködés mellett. "  Beszédét szerb 

és magyar nyelven mondotta el, ezzel is jelképezve, hogy a magyar 

nemzetiségi politika történetébezuj korszak kezdődött; a magyar 

történelemben először fordult elő, hogy délszláv nemzetiségű kép-

viselő anyanyelvén szólalt fel a magyar parlamentben. 

A magyar és szomszéd népi demokráciák közötti kapcsolat-

felvétel folyamatában a magyar külpolitika aktiv és kezdeményező 

szerepet játszott. A magyar parlament 1947. december 5-én tárgyal-

ta az 1947. oktöber 15-én Belgrádban aláirt magyar-jugoszláv kul-

turális egyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatot. 

Molnár Erik külügyminiszter a törvényjavaslat vitájában felszó-

lalásában hangsulyozta, hogy a magyar kormány egyik legfontosabb 

feladatának azt tartja, hogy "Magyarország és a szomszédos népi 

demokráciák között minél messzebbmenő gazdasági, kulturális és 
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politikai együttmüködést hozzon létre. Ennek a programnak a meg-

valósitásában fontos lépés a magyar-jugoszláv egyezmény megköté-

se." 3 ' A külügyminiszter azt is elmondotta, hogy a magyar nem-

zetiség Jugoszláviában élvezi a legteljesebb nemzetiségi, pol-

gári és politikai egyenjoguságot. A magyarországi délszlávok 

nevében Rob Antal az egyezménynek különösen azt a pontját üdvö-

zölte, amely a Jugoszláviában élő magyar és a Magyarországon élő 

délszláv nemzetiség kulturális és közmüvelődési tevékenységének 

elősegitéséről szól. 4/  

1947. december 8-án Budapesten magyar-jugoszláv barát-

sági és együttmüködési egyezményt irtak alá. Az egyezmény becik-

kelyezéséről szóló parlamenti vitában Gyöngyösi János volt kül-

ügyminiszter 1948. január 13-án tartott előadói beszédében ki-

fejezte meggyőződését, hogy a szerződés "kétségkivül ösztön-

zőleg és jötékonyan fog kihatni a többi szomszédunkkal kiépitendő 

barátság és hasonló szellemű szerződés létrehozására, valamint 

egyéb problémáinak megoldására is, és itt elsősorban a más állam 

területén élő magyar nemzetiségű polgárok helyzetére gondolok" 5/  

A vitában több hozzászóló hangsulyozta, hogy a magyar-jugoszláv 

szerződés megkötése azáltal vált lehetővé, hogy a magyar népi 

demokrácia képes volt leszámolni azokkal az erőkkel, amelyek a nem-

zeti kérdés j\"'"á nacionalizmus politikáját képviselték. Révai József 

megállapitotta, hogy "Két olyan álloms \iivetkezík egymással, 

amelyekben a munkások, a parasztok és a dolgozó értelmiség vet- 

ték kezükbe a hatalmat." 6/ 

A szomszédos népi demokráciákkal történő kapcsolatfel-

vétel folyamatában a következő jelentős állomás az 1947, november 
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25-én Bukarestben aláirt magyar-román kulturális egyezmény volt. 

1948. január 30-án Ortutay Gyula kultuszminiszter az egyezmény 

becikkelyezéséről szóló törvényjavaslat vitájakor a parlament-

ben az egyezmény jelentőségét legfőképp abban látta, hogy az 

hozzájárul a kelet-európai népek közötti baráti'együttmüködés meg-

szilárdulásához, és elősegiti a nemzetiségi kérdés megoldását is. 7'  

A kultuszminiszter véleménye szerint az egyezmény nagymértékben 

hozzájárul ahhoz, hogy a romániai magyarok és a magyarországi ro-

mánok könnyebben kielégithessék kulturális igényeiket. A vita 

több résztvevője elismeréssel szólt a román népi de mokratikus ál-

lam nemzetiségi politikájáról  is. 8/  

A román-magyar kulturális megállapodást 1948. január 

24-én a Budapesten aláirt román-magyar barátsági együttműködési 

és kölcsönös segélynyujtási szerződés követte. A szerződés par-

lamenti vitájában Molnár Erik külügyminiszter hangsulyozta, hogy 

"a Formán Népköztársasággal kötött barátsági szerződésünk további 

lépést jelent azon az uton, amelynek első állomását a Jugoszláviá-

val aláirt barátsági szerződés jelzi." 9 ' A vita résztvevői egyet-

értettek abban, hogy a romftn-magyar barátsági szerződés jelentős 

mértékben hozzájárul a dunai népek békepolitikájának megszilárdu- 

lásához. A felszólalók kifejezték meggyőződésüket, hogy a népi 

demokratikus Magyarország helye a Szovjetunió és a többi népi 

demokratikus ország oldalán, a béke és haladás erőinek táborában 

van. 

Magyar-csehszlovák viszonylatban a kapcsolatfelvételre, 

valamivel később került sor, mert a nemzetiségi kérdés miatti el-

lentétek, a csehszlovákiai magyarság rendezetlen sorsa sokáig 
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akadályozta az együttműködés megteremtését. 1948-ban azonban 

a csehszlovák-magyar kapcsolatokban is döntő fordulat követke-

zett be. Ennek legfőbb feltételét az a fejlődés teremtette meg, 

melynek során mindkét ország a szocializmus utjára lépett. 1948 

.februárjában a hatalomért folyó harc Csehszlovákiában is a mun-

kásosztály javára dőlt el, s ez megteremtette az alapot a szlo-

vákiai magyar nemzetiség helyzetének alapvető megváltozásához. 

A szlovákiai magyarság Magyarországra történő áttele-

pitése 1948. szeptember 30-án megszünt. 1O4  A lakosságcsere ezzel 

gyakorlatilag véget ért, bár azoknak a szlovákoknak a kitelepi-

tése, akik az Antifasiszta Szlávok Frontja, illetve később a 

Szlávok Szövetsége propagandájának hatására végig kitartottak a 

kitelepülés gondolata mellett, csak 1948 december közepén feje-

ződött be. 11/  

A kitelepitési akcióra vonatkozóan pontos adatokkal nem 

rendelkezünk. Juraj Zvara adatai szerint a lakosságcsere akció 

során 73 273 magyarországi szlovák települt át Szlovákiába, mig 

Csehszlovákiából 68 407 magyart telepitettek át Magyarországra. 12/  

Nem tudjuk azonban, t+ányan települtek át a hivatalos, tényleges 

lakosságcsere akció keretein kívül. A szlovákiai magyarok esetében 

ez igen tekintélyes szám lehet, miután egyes helyi hatóságok már 

1945 nyarán megkezdték a magyarok kiutasitását, ezenkiviil - főleg 

a csehországi határszélekre történő kényszertelepitések idején - 

ezrek kényszerültek arra, hogy szülőföldjükről menekülésszerűen 

távozzanak. A magyar nemzetiség érzékeny veszteséget szenvedett 

azáltal is, hogy értelmisége nagymértékben meggyengült annak követ-

keztében, hogy számos magyar értelmiségi és pedagógus szintén tá-

vozásra kényszerült. 
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A magyarországi szlovákok közül senki sem kénysze-. 

rült arra, hogy szülőföldjéről menekülésszerűen távozzon, miután 

velük szemben nem érvényesült az adott időszakban olyan jogfosz-

tó nemzetiségi politika, mint amilyen a szlovákiai magyarságot 

- sujtotta. A magyarországi szlovákok kitelepülési akcióját semmi-

féle történelmi szűkségszeriiség nem indokolta, miután a felsza-

badulás után kezdettől fogva a magyar dolgozókkal egyformán ré-

szesültek a demokratikus fejlődés vivmányaiból. A magyarországi 

szlovákok kitelepitését nem a magyar demokrácia kezdeményezte. A 

kitelepitési akció nagymértékben megakadályozta, hogy a magyaror-

szági szlovákok számára biztositott nemzetiségi jogok a minden-

napi élet gyakorlatában következetesen érvényesüljenek. Ahhoz, 

hogy a magyarországi szlovákok számára .a nemzetiségi jogokat kö-

vetkezetesen biztositani lehessen, arra volt szükség, hogy a ki-

telepités egyszer s mindenkorra kerüljön le a napirendről. A leg-

fontosabb feltételt ehhez a szocializmus erőinek magyarországi és 

csehszlovákiai győzelme, a magyar-csehszlovák kapcsolatok 1948-

ban elkezdődő konszolidációja, az internacionalista együttműködés 

létrejötte teremtette meg. 

A Szlávok Szövetsége az alapvetően megváltozott törté-

nelmi helyzetben is azt hirdette, hogy a nemzetiségi kérdés leg-

ideálisabb megoldása a kitelepiilés. A Szlávok Szövetsége 1947 ok-

töberében jött létre az akkor megszűnt Antifasiszta Szlávok 

Frontja helyett. Valójában csak az elnevezés változott, mert a 

Szlávok Szövetsége ugyanazt a politikát folytatta, mint az Antifa-

siszta Szlávok Frontja. A Szlávok Szövetsége azonban nem hagyhatta 

figyelmen kivid a szocializmus erőinek magyarországi és csehszlo-

vákiai előretörését, számolnia kellett . a magyarországi szlovák 
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kommunisták megnövekedett befolyásával, s azzal, hogy a kitele-

pitési akció a végéhez közeledett. A Szlávok Szövetsége kerülte 

az Antifasiszta Szlávok Frontjára jellemző nyílt, szélsőséges, 

magyarellenes nacionalizmust, a Fronthoz képest lojálisabb maga-

tartást tanusitott a népi demokratikus magyar állammal szemben, s 

a Magyarországon maradó szlovákokkal kapcsolatosan, a változó 

időknek megfelelően a szocializmus jelszavait is hangoztatta. 

Legfőbb erejét azonban továbbra is a kitelepülési akciö propagá-

lására koncentrálta. Azt hirdette, hogy a magyar és csehszlovák 

népi demokratikus állam közötti jóbarátság érdekei azt követelik, 

hogy a kitelepitési akciót minél tökéletesebben hajtsák végre.
13/  

A Szlávok Szövetsége lapjának, a Slobodának az érdeklődése főleg 

a kitelepités ügyére irányult egészen addig, mig 1948 decemberé-

ben a kitelepülő magyarországi szlovákok utolsó csoportja el nem 

hagyta Magyarország területét. 

A kitelepités befejeződése után a Szlávok Szövetsége és 

lapja, a Sloboda beszüntette tevékenységét. Ezzel az aktussal 

saját maga mondott itéletet önnön tevékenysége fölött, mintegy 

dokumentálva, hogy nem hajlandó vállalni a Magyarországon maradó 

szlovák dolgozók érdekeinek képviseletét. A kitelepités befejező-

dése után megteremtődtek a feltételei annak, hogy egy olyan uj 

szlovák társadalmi és politikai szervezetet hozzanak létre, mely 

alkalmas a magyarországi szlovákok érdekeinek igazi képviseletére, 

s a szlovák dolgozökat többé nem a nacionalista szellemű nemzeti 

elkülönülés jegyében neveli, hanem a párt eszmei és politikai ve-

zetése alatt a magyar és szlovák dolgozók összefogásának ügyét 

képviseli. Az uj szlovák szervezet megteremtésében a kezdeményező 
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szerepet azok a szlovák kommunisták játszották, akik a hatalomért 

folyó harc és a kitelepités idején vállvetve küzdöttek magyar elv-

társaikkal a reakció és a sovinizmus ellen. 

A Magyarországi Szlovákok Demokratikus Szövetségének 

első, alapitö kongresszusa 1948. december 19-én ült össze. 141  

A kongresszus a szövetség elnökévé Hirka Jánost, az alföldi mun-

kásmozgalom ismert harcosát választotta meg, Boldoczky János lett 

a főtitkár. Hirka János kongresszusi megnyitó beszédében kijelen-

tette, hogy a Szlávok Szövetsége - miután tevékenységét elsősor-

ban a kitelepités végrehajtására koncentrálta - nem volt alkalmas 

a magyarországi szlovák dolgozók érdekeinek igazi képviseletére. 

Hirka János beszédében nyomatékosan hangsulyozta, hogy "A mi cé-

lunk nem áttelepülni, hanem munkához fogni és a magyar dolgozókkal 

kéz a kézben munkálkodni közös hazánk felvirágoztatásán." 

A kongresszuson elfogadott program kimondotta, hogy a 

magyarországi szlovákok Magyarországot tekintik hazájuknak, s a 

magyar dolgozókkal közösen kivánják felépiteni a szocializmust. 

Ez egyáltalán nem mond ellent annak, hogy a magya rországi szlo-

vákok öntudatosan vállalják szlovák nemzetiségüket, ápolják nyel-

vüket, sajátos kulturájukat. A program síkraszállt a magyar és 

csehszlovák dolgozó nép közötti minél szorosabb baráti kapcsola-

tok megteremtéséért. 

A kitelepités befejeződése, a csehszlovákiai magyarok 

kérdésének rendeződése az utolsó akadályt is elháritotta a ma-

gyar-csehszlovák együttmüködés megteremtésének utjából. 15/  
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1948 novemberében az 1938 ellőtt csehszlovák állampol-

gársággal biró magyarok - ha nem vétettek a köztársaság ellen -

visszakapták állampolgárságukat. 1949. március 10-én megalakult a 

Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kulturegylete. 1948. december 

5-től megjelent az Uj Szó, a Szlovák Kommunista Párt magyar nyel-

vű lapja, kezdetben hetilapként, később, 1949. május 1. után na-

pilapként. A magyar lakta területek 68 helységében 68 iskolában 

párhuzamos magyar osztályt létesitettek, a pozsonyi egyetem böl-

csészkarán a magyar tanszék ujból megkezdte tevékenységét. Meg-

indult a magyar sajtótermékek csehszlovákiai terjesztése is, en-

gedélyezték a Szabad Nép, a Népszava, a Világosság cimü lapok 

csehszlovákiai forgalomba hozatalát. 1948 novemberében csehszlovák-

magyar gazdasági és kulturális társaság alakult, amely eredményes 

tevékenységet fejtett ki a két nép közötti barátságapolása érde-

kében. 

A kapcsolatfelvétel folyamata; -,, jelentős mértékben fel- 

gyorsult, sor kerülhetett a két szomszédos népi demokrácia közöt-

ti internacionalista együttmüködés megteremtésére. E folyamat je-

lentős állomása volt a magyar-csehszlovák barátsági és kölcsönös 

segélynyujtási egyezmény, melyet 1949. április 16-án irtak alá 

Budapesten a magyar és csehszlovák állam képviselői. 16/  

A magyar parlament a magyar-csehszlovák barátsági és 

kölcsönös segélynyujtási szerződést 1949. junius 15-én vitatta 

meg. Andics Erzsébet előadói beszédében 17/  kiemelte, hogy a 

csehszlovák-magyar szerződés fontos láncszeme azoknak a barátsá-

gi szerződéseknek, melyeket a szomszédos népi demokratikus álla-

mokkal kötött a népi demokratikus Magyarország, s amelyeknek 
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középpontjában a Szovjetunióval kötött barátsági szerződés á11. 18/  

A felszólalók valamennyien egyetértettek abban, hogy a szerződés 

hozzájárulást jelent a béke és haladás ügyéhez, mert a népi de-

mokratikus országok egységét erősiti az imperializmus erőivel 

szemben. Gyöngyösi János felszólalásában ezt következőképpen fo-

galmazta meg: A szerződés "Euröpai, sőt világpolitikai jelentősé-

get nyer azzal, hogy szervesen illeszkedik a Szovjetunió és a né-

pi demokráciák szövetségi rendszerébe és hogy igen fontos lánc-

szeme annak az eszmeileg és tartalmilag felzárkózó frontnak, amely-

nek zászlajára egyrészt a haladás, másrészt a béke van felirva. A 

haladás a szocializmus irányában, a béke az uj világ felépitésére: 

az alkotó munkához szük4éges a béke. "19/ A  felszólalók  nagy je-

lentőséget tulajdonitottak az uj magyar-csehszlovák szerződésnek 

a nemzetiségi kérdés megoldása szempontjából is. Balogh István 

ozzászólásában kifejezésre juttatta meggyőződését, hogy "Ennek a 

szerződésnek a szelleme kétségtelenül kihat majd a két szerződő 

fél politikai, társadalmi és gazdasági életének minden terére, 

tehát a Magyarországon élő slovák és a Csehszlovákiában élő ma- 

gyar népcsoportok kulturális, gazdasági és társadalmi életére is." 2O ' 

A magyarországi szlovákok nevében Boldoczky János üdvözölte az 

egyezményt. 21 /  

Az ugynevezett Csorba-tói egyezmény 1949 juliusában 22/  

végleg rendezte a Magyarország és Csehszlovákia között függőben 

lévő pénzügyeket, amelyek a háboru előtti gazdasági és pénzügyi 

kapcsolatokból, a békeszerződésből, valamint a lakosságcsere egyez-

ményből következtek. A magyar-csehszlovák kapcsolatok történetében 

véget ért egy nehéz, sulyos ellentmondásokkal terhes időszak, hogy 
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átadja helyét egy olyan uj történelmi korszaknak, amely minden-

fajta kizsákmányolás és elnyomás felszámolásával, a szocialista 

társadalom megvalósitásával a nemzetiségi kérdésmegoldására olyan 

kedvező lehetőségeket kínál, amilyen eddig történelmünkben még 

nem volt és kizsákmányoló társadalmakban soha nem is lehetett. 

A magyar népi demokrácia haladö nemzetiségi politikája 

győzött. Az 1949. évi XX. törvénycikk, a Magyar Népköztársaság 

Alkotmánya, amelyet 1949. augusztus 20-án fogadott el a magyar 

Országgyűlés, kimondja: "A Magyar Népköztársaság a területén élő 

minden nemzetiség számára biztositja az anyanyelvén való oktatás-

nak és nemzeti kulturája ápolásának lehetőségét." /VIII. fejezet. 

49. § /3/ bekezdés./ A törvényjavaslat országgyülési vitájában 

Mihályfi Ernő 1949. augusztus 17-i felszólalásában hangsulyozta 

annak jelentőségét, hogy a magyar népi demokrácia nemzetiségi 

politikája a szovjet nemzetiségi politika példáját tartja szem 

előtt, mert véleménye szerint "Ez az az együttélési törvény, 

amely fellenditi a népek sajátos nemzeti kulturáját, amely el-

tünteti a kölcsönös bizalmatlanság érzését, amely kifejleszti a 

kölcsönös barátság érzését ős véglegesen megalapozza a népek 

igazi testvéri együttműködését. „23/  

1945-1948 között a rendkivüli nehézségek és akadályok 

ellenére is megteremtődtek a nemzetiségi iskolahálózat alapjai. 

Az Országgyűlés 1949. december 20-i filésén Ortutay Gyula vallás-

és közoktatásügyi miniszter ujabb fejlődésről adhatott számot. 

"Itt emlithetem meg” - mondotta a miniszter -, "hogy mindent 

megteszünk a nemzetiségi oktatásügy fejlesztésére is. Bentlaká-

sos kollégiumokat szerveztünk,.az oktatás minden lehetőségét, 
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a kellő tanszemélyzetet is megadtuk, és igen jelentős költség-

kihatásu nemzetiségi tankönyvek kiadását is vállaltuk, és ezek 

a tankönyvek rendelkezésre állnak már a legtöbb területen nemze-

tiségi iskoláink növendékei számára. "24/  Fábián László az Ország-

gyülés ugyanezen ülésszakán a népművelési minisztérium költségve-

tési vitájának keretében 25/  arról számolt be, hogy a nemzetiségek 

népművelési munkája milyen állami támogatásban részesül. Elmon-

dotta, hogy nyelvtanfolyamokat szerveztek a nemzetiségi dolgozök 

számára, hogy elsajátitsák az irodalmi nyelvet, a nemzetiség lakta 

megyékben bázisközségeket jelöltek ki a nemzetiségi kulturmunka 

fellenditése érdekében. Fábián László ezenkiviil még azt is elmon-

dotta, hogy a nemzetiségi területeken lévő kulturházakat ujjáépi-

tik, a nemzetiségi népművelési munkában jelentős szerepet játsza-

nak az ugynevezett kulturautók is. 
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VIII. fejezet 

Jegyzetek 

1. 1947. október 7. Dinnyés Lajos miniszterelnök kormányprog-

ramjából = Országgyülési Napló 1947. I. köt. 4. lilés 46. 

hasáb. 

2. 1947. november 5. Rob Antal /KP/ hazai délszláv képviselő 

szerb és magyar nyelvis felszólalása a kormány részére ren-

delkezések kibocsátására adott felhatalmazás meghosszabbi-

tásáról szóló vitában a jugoszláv-magyar együttműködésről 

= Országgyülési Napló 1947. köt. 16. ülés, 800-807. hasáb. 

3. 1947. december 5. Molnár Erik külügyminiszter felszólalása 

a magyar-jugoszláv kulturális egyezmény becikkelyezéséről 

szóló törvényjavaslat tárgyalásakor = Országgyűlés Naplója 

1947.-51. 2. köt. 27. ülés, 97-98. p. 

4. 1947. december 5. Rob Antal /KP/ képviselő felszólalása 

id. ugyanott 95-97. hasáb. 

5. 1948. január 13. Gyöngyösi János előadó /KG/ felszólalása 

az 1947. december 8-án Budapesten aláirt magyar-jugoszláv 

barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyujtási szer-

ződés becikkelyezéséről szóló törvényjavaslat tárgyalásakor 

= Országgyűlés Naplója 1947-51. 2. kötet 34. ülés 367-370. 

hasáb. 

6. 1948. január 13. Révai József /KP/ kép,yi86lő felszólalása 

ld. ugyanott 374-384. hasáb, 34. ülés. 

7. 1948. január 30. Ortutay Gyula kultuszminiszter felszólalása 

a magyar-román kulturális együttműködésről szóló törvényja- 
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vaslat tárgyalásakor /az egyezményt 1947. november 25-én 

Bukarestben irták alá/ Országgyűlés Naplója 1947-51. 2. 

kötet 531-532. hasáb 38. ülés. 

8. P1. Barcs Sándor /KG/ képviselő ugyanott 512-517. hasáb. 

9. 1948. február 5. Molnár Erik külügyminiszter felsziklalása 

a magyar-román barátsági együttműködési és kölcsönös segély-

nyujtási szerződés tárgyalásakor = Országgyűlés Naplója 

1947-51. 2. kötet..40. ülés 676-678. hasáb. 

10. Csanda Sándor: Hidak sorsa. SVKL. 1965. 256. oldal. 

11. Pred novymi ulohami Napisal Juraj Pribojsky = Sloboda, 

1948. december 18. 

12. Juraj Zvara: A magyar nemzetiségi kérdés megoldása Szlovákiá- 

ban. Bratislava, Politikai Könyvkiadó, 1965. 36. oldal. 

v 
13. Co bude s presidlovanlm? = Sloboda, 1948. julius 30. 

Teraz alebo nikdy = Sloboda, 1948. szeptember 10. 

14. Historicky medznik v zivote Slovákov v Madarsku = Nasa 

Sloboda 1949. január 14. 

15. Ld. Horváth Márton felszólalását a csehszlovák-magyar ba-

tátsági szerződés tárgyalásakor = 1949. junius 15. 5. ülés. 

Országgyűlés Naplója, 1949. I. kötet. 72-80. hasáb. 

16. Ma délben ünnepélyesen aláirják a magyar-csehszlovák és köl-

csönös együttműködési egyezményt = Szabad Szó 1949. április 

16. 

17. 1949. junius 15. Andics Erzsébet előadói beszéde a magyar-

csehszlovák barátsági, együttműködési és kölcsönös segély-

nyujtási szerződés tárgyalásakor = Országgyűlés Naplója 

1949. I. kötet 5. ülés. 67-72. hasáb 
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18. A szovjet-magyar barátsági, együttműködési és kölcsönös 

segitségnyujtási szerződést 1948. február 18-án irták alá. 

19. 1949. junius 15. Gyöngyösi János felszólalása a csehszlovák-

magyar barátsági szerződés tárgyalásakor = Országgyűlés 

Naplója, 1949. I. kötet 5. ülés 8-83. hasáb 

20. 1949. junius 15. Balogh István felszólalása ld. ugyanott . 

87-90. hasáb 

21. 1949. junius 15. Boldoczky János felszólalása ld. ugyan-

ott 90-94. hasáb 

22. Véglegesen rendezték a függő pénzügyi kérdéseket Magyar-

ország és Csehszlovákia között = Szabad Szó 1949. julius 

26.  

23. 1949. augusztus 17. Mihályfi Ernő felszólalása a Magyar 

Népköztársaság Alkotmányáról szóló törvényjavaslat tár-

gyalásakor a nemzetiségek jogairól az uj Alkotmány vonat ,- 

kozásában = Országgyűlés Naplója 1949. I. kötet 10. ülés, 

185-192. hasáb. 

24. 1949. december 20. Ortutay Gyula vallás- és közoktatásügyi 

miniszter felszólalása a minisztérium költségvetési vitá-

jában a nemzetiségek oktatásügyének fejlesztéséről 

= Országgyülés Naplója 1949. I. kötet, 23. ülés, 737-748.p. 

25. 1949. december 20. Fábián László felszólalása a népművelési 

minisztérium költségvetési vitája keretében a nemzetiségek 

népművelési munkájának támogatásáról = Országgyűlés Naplója 

1949. 1. kötet, 23. ülés, 761-766. h. 
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A CsEMADOK 25 éve Madách, 1974. 

Almanach oslobodeného juhu /A felszabadult dél almanachja/ 

A magyar forradalmi munkásmozgalom története. Kossuth, 1972. 

A magyar nacionalizmus kialakulása és története. Kossuth, 1964. 

A magyar népi demokrácia története 1944-1962. Kossuth, 1978. 

Arató Endre: A magyar-cseh-szlovák ötven éve. 

Kossuth, 1969. 

Arató Endre: Tanulmányok a szlovákiai magyarok történetéből. 

1918-1975. Magvető, 1977. 

A szomszéd népekkel való kapcsolataink történetéből. Tankönyv-

kiadö, 1962. 

Balogh Edgár: Hétpróba, Budapest, 1965. 

Balogh Sándor: Parlamenti és pártharcok 1945-1947. Kossuth, 

1975. 

Bellér Béla: Az ellenforradalom nemzetiségi politikájának ki-

alakulása. Akadémiai Kiadó, 1975. 

Boros Ferenc: Magyar-csehszlovák kapcsolatok 1918-1921-ben. 

Akadémiai Kiadó, 1970. 

Cesta ke kvetnu / -Utunk májushoz/ Praha, 1965. Dokumentum- 

gyfijtemény. 

Csanda Sándor: Hidak sorsa. SVKL. 1965. 
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V 
Compton Mackenzie: Dr. Benes. Praha, 1948. 

Csatári Dániel: Román-magyar kapcsolatok. Kossuth, 1958. 

/  
Delibor M. Krno: Jednali jsme o mir s Madarskom 

/A békéről tárgyaltunk Magyarországgal ORBIS - Praha, 1947./ 

v 
Delibor M. Krno: Madarská cesta k demokrácii /Magyarország 

utja a demokráciához/ Bratislava, 1946. 

v 
Dokumenty z historie ceskoslovenskej politiky 1939-1943. 

;IA csehszlovák politika történetének okiratai 1939-1943./ 
v 

Oéáhalová-Cervinková, Praha, 1966. 

V V 
Dr. Eduárd Benes: Sest let exilu /A számkivetés hat éve/ 

Praha, 1947. 

Dr. Eduard Benes: A nemzetek forradalma. III. kötet, 1936. 

Dr. Eduard Benes: Pameti /Emlékek/ Praha, 1947. 

Fábri Zoltán: Stöszi délelőttök. Bratiszlava, 1968. 

Firon András: Szomszédunk Csehszlovákia, Kossuth, 1974. 

Generálny register právnych predpisov CSSR /A Csehszlovák 

Szocialista Köztársaság jogszabályainak általános jegyzéke/ 

Bratislava, 1973. 

Dr. Gustáv Husák: Svedectvo o Slovenskom národnom povstani 

/Tanuságtétel a Szlovák Nemzeti Fölkelésről/ Bratiszlava, 1964. 

Herczeg Ferenc: Az MSZMP nemzetiségi politikája. Kossuth, 

1976. 

Jozef Jablonicky: Slovensko na prelome /Áttörés Szlovákiában/ 
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Jozef Jablonicky: Z ilegality do povstania /Az illegalitásNól 

a Felkelésig/ Bratislava, 1969. 

Dr. Jozef Lettrich: O slovenskej národnej rade /A Szlovák 

Nemzeti Tanácsról/ Bratislava, 1945. 

Juraj Purgat: Od Trianonu po Kosice /Trianontöl Kassáig/ 

Bratislava, 1970. 
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február előtt./ Kosice, 1968. 
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Bratislava, 1965. 
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kérdés, Kossuth, 1959. 

Kommunisticka Strana Slovenska, Dokumenty 1944-1948. 

/Szlovákia Kommunista Pártja, Okiratok, 1944-1948/ 

Bratislava, 1971. 

Konfiskac?3, správa a prevod nepratelského majetku /Vagyonelkobzás, 

az ellenséges vagyonok igazgatása és átirása/ 

Praha, 1947. Kiadta a prágai Osidlovaci urad /Telepitési Hivatal/ 

Magyarok Csehszlovákiában, Bratislava, 1969. 

Magyarország és Kelet-Európa, Budapest, Off icino 1947. 

Magyarország és a második világháboru /Szerkesztette: Zsigmond 

László/ Budapest, 1966. 

Martin Vietor: Dejiny okupácie juzného Slovenska /Dél-Szlovákia 

megszállásának története/ Bratislava, 1968. 
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Nagy László: A nemzetiségi kulturpolitika tiz éve a Magyar Nép-

köztársaságban. Népművelési Minisztérium, 1955. 

Nemzetiségi kérdés és magyar demokratikus külpolitika. 
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Nemzetiségi kérdés - nemzetiségi politika, Kossuth. 1968. 

Nemzetközi szerződések, Budapest, 1966. 
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Nemzeti Felkelés/ Bratislava, 1965. 
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Nemzeti Felkelés - A németek és Szlovákia/ Bratislava, 1971. 
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Tilkovszky Lóránt: Revizió és Nemzetiségpolitika Magyarorszá-

gon, 1938-1941. Akadémiai Kiadö, 1967. 

Löránt Tilkovszky: Juzné Slovensko Vrokoch 1938-1945. 
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Vladimir Mtoska: Pro 	sticky odboj v Novohrad&/Antifasisz- 
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Znové Ceskoslovensko /Az uj Csehszlovákiáért/ Bratislava, 

1970. 
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Balogh Sándor: Az 1946. február 27-i magyar-csehszlovák 

lakosságcsere egyezmény. Történelmi Szemle 1979/1. száma 
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Cesloslovenská pracovná konferencia KSS v Kosiciach ako 

prfnos pri tuorbe vládneho programu prvej vlády Národého frontu 

Cechov a Slovákov /Szlovákia Kommunista Pártjának munkakonfe-

renciája Kassán, mint hozzászólás a csehek és szlovákok Nemzeti 

Frontja első kormányának kormányprogramjához/ Historicky 
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1973/1. szám. 
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1976. X. évf. 2. szám. 

Mándics M.: A Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetségé-
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Michal Krajcik: K tridsiatemu vyrociu zalo:zénia Demokratického 
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