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MOLNÁR IMRE _ SZARKA LÁSZLÓ

A lakosságcsere története és emlékezete

1945. április 5-én, a második világháború után újjászületõ Csehszlovák Köztársaság

alkotmányértékû kassai kormányprogramja az állam területén élõ nem szláv nemzeti kö-

zösségeit, a németeket és a magyarokat tette felelõssé az 1938/39-ben történtekért: a mün-

cheni egyezményért, az elsõ bécsi döntésért, a német megszállásért, a köztársaság felbom-

lásért, felszámolásáért. Pedig, mindaz, ami a csehszlovák válság hónapjaiban bekövetkezett,

ahhoz az európai hatalmi erõviszonyok gyökeres átalakulása, a totalitárius diktatúrák

elõretörése, a demokratikus hatalmak meghátrálása kellett. A megoldatlanul feltorlódott

csehszlovákiai nemzeti kérdések, a szlovák, rutén autonómiatörekvések, a német és magyar

kisebbségek jogsérelmei valójában csak alkalmat kínáltak a Köztársaság belsõ és külsõ

felosztásához. Csehszlovákia lakosságának 1921-ben 65,6 százaléka volt "csehszlovák",

34,4 százaléka, vagyis több mint egyharmada más nemzetiségû. A "csehszlovák" nem-

zetiségen belül, a 8,7 millióból 2,2 millió volt a szlovák; a németek száma 3,1 millió (23%),

a magyaroké 747 ezer (5,6%), a ruszinoké 462 ezer (3,4%) volt. Rajtuk kívül 180 ezer zsi-

dó, 76 ezer lengyel és 23 ezer "egyéb" nemzetiségû személy élt a Köztársaság területén.

Az Elsõ Köztársaság soknemzetiségû jellege, az 1938_1939-ben rövid ideig létezett

Második Köztársaság szlovák, rutén autonómiái, majd pedig az állam teljes felbomlása

miatt a második világháború után csehek és szlovákok többsége egyetértett abban, hogy a

kisebbségi kérdésnek _ az állam biztonsága szempontjából _ legjobb megoldását a nem

szláv népcsoportok felszámolása jelenti.

Az Elsõ Köztársaság vezetõi már az 1920-as években megkísérelték a határ menti

nemzetiségi tömbök fellazítását, az elsõ földreform során. A "nemzeti alapon" végrehajtott

földreform fölszámolta a német és a magyar nagybirtokokat, erõsítette a cseh és a szlovák

birtokos parasztságot. Az 1935_1938 közötti nemzetiségi statútum tervezetek mögül még

a csehszlovák válság legsúlyosabb hónapjaiban és heteiben is hiányzott a kisebbségi kö-

zösségek autonómiáját biztosítani kész meggyõzõdés. A kisebbségek által lakott területek

elválasztása Csehszlovákiától jórészt azért nem ütközött érdemi nemzetközi ellenállásba,

mert a csehszlovák állam által a két világháború alatt biztosított polgári demokratikus

fejlõdés lehetõségeit kezdettõl fogva lerontotta a nyelvi, oktatási, kulturális tekintetben ki-

csinyes nemzetállami nacionalizmus. Ez pedig megakadályozta a nemzetiségi közösségek

állampolgári lojalitásának elmélyülését.

A londoni csehszlovák emigráció vezetõjeként Beneš kezdettõl fogva sokat foglalko-

zott a világháború utáni csehszlovák állam belsõ és külsõ feltételeivel. Már 1941-ben arra a

következtetésre jutott, hogy a német és magyar kisebbség jelentõs részétõl Csehszlo-

vákiának meg kell szabadulnia. A csehszlovák békecélokról készült 1941. február 2-i me-

morandumában elismerte ugyan az 1938 elõtti magyar_szlovák határok kiigazításának

célszerûségét, de a Csallóköz területét nem kívánta viták tárgyává tenni. A Komáromtól

keletre esõ határszakasz módosítását "a lehetõ legátfogóbb lakosságcserével" kívánta egybe-

kötni, hogy az államhatárok az etnográfiai határokkal azonosakká váljanak. A területát-

adással egybekötött magyar_szlovák lakosságcsere ötlete 1942-ben is felbukkant megnyi-

A magyar kisebbség felszámolásának terve
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latkozásaiban. A német kisebbség felszámolása mellett a magyar kisebbségi kérdés hasonló

"megoldása" tehát 1941 februárjától kezdve, fokozatosan vált a londoni csehszlovák kor-

mány háborús célpolitikájának kiemelt fontosságú elemévé. 1942-ben a szövetséges nagy-

hatalmak az elsõ bécsi döntés érvényességét annullálták, ami Beneš számára még nagyobb

mozgásteret biztosított.

A csehszlovák állam második világháború utáni újraalakításával összefüggõ elképze-

léseiben Beneš kezdetben a német és magyar kisebbség létszámának minimalizálását, ennek

érdekében elõbb területcserékkel, részleges területi kompenzációval kombinált kitelepítést,

illetve a kisebbségi jogok helyett belsõ közigazgatási határok közé szorított nyelvi jogokat

fontolgatott.

A Szovjetunió német megtámadását követõen felértékelõdött köztes-európai zóná-

ban a londoni csehszlovák emigráció hamar felismerte az új lehetõségeket. A csehszlovák

kormány hivatalos brit, amerikai és szovjet elismerését követõen Beneš már jóval magabiz-

tosabban vetette fel a szudétanémet kérdés háború utáni megoldásának egyre radikálisabb,

1-2 milliónyi német kitelepítésével számoló alternatíváit. A csehszlovákiai németek töme-

ges és egyoldalú kitelepítésének nemzetközi támogatására törekvõ Benešt legelõször a brit

kormány kezdte támogatni. A csehszlovák köztársasági elnök 1943. májusi washingtoni

útja során azonban Roosevelt elnök is beleegyezését adta a csehszlovákiai németek számá-

nak radikális csökkentését célzó egyoldalú kitelepítések tervéhez. Még amerikai útja során

kapta kézhez a szovjet kormány táviratát, amelyben arról értesítették a csehszlovák köz-

társasági elnököt, hogy Moszkva támogatni fogja a németek háború utáni kitelepítését.

A németek kitelepítésével kapcsolatos eredeti beneši program 1943 decemberében, a

moszkvai tárgyalások során egészült ki hivatalosan a szlovákiai magyarok kitelepítésének

elképzelésével. Sztálinnak és Molotovnak a tárgyalások során Beneš a magyarok kitelepítése

mellett a Csehszlovákia javára történõ határmódosítások kérdését is felvetette. A csehszlo-

vák_magyar határ módosítását a Szlovák Nemzeti Tanácsban Vavro Šrobár hangoztatta

1944 szeptemberében, aki az Ipoly-határ helyett az 1919. évi vasúti és Mátra_Bükk határ

mellett szállt síkra. Beneš elsõsorban a pozsonyi hídfõ kibõvítését tartotta fontosnak. A

Sztálin által megerõsített elõzetes szovjet beleegyezés birtokában Beneš 1944 januárjától

következetesen a "csehszlovákiai németek és magyarok kitelepítését" együtt szorgalmazta,

jóllehet a német kérdés végleges megoldása számára mindig prioritás maradt.

A két nem szláv kisebbség kitelepítésére vonatkozó csehszlovák elképzeléseket a

legrészletesebben az a memorandum foglalta össze, amelyet a londoni csehszlovák emig-

ráns kormány 1944. november 23-án küldött meg a szovjet, brit és amerikai kormányok-

nak. A memorandum abból a felismerésbõl indult ki, hogy Közép-Európában a nemzeti

kisebbségek komoly feszültségek kiváltói, ugyanakkor nem lehet nemzetiségileg "tiszta"

államokat határmódosításokkal létrehozni. A memorandum _ Beneš korábbi, területi

kompenzációval, részleges határmódosításokkal kombinált kitelepítési elveirõl megfeled-

kezve _ semmilyen területi engedményt sem tartott elképzelhetõnek Németország javára,

mondván az ilyen koncessziók a német agresszió jogosultságát igazolhatnák.

A memorandum szerint a háborús tapasztalatok után Csehszlovákia számára a német

és a magyar kisebbség kitelepítése ("transfer") jelenti az egyedül célravezetõ megoldást a

kisebbségi kérdés végleges rendezésében, mert "fõként a nácizmus, a szörnyû tömeggyil-

kosságok és brutalitások óta a csehszlovák nép nem tudna nyugodtan élni Csehszlovákiá-

ban a német kisebbség nagy részével". Ezért a memorandum szerzõi szerint "az erõszakos

németesítés és a népirtás brutális német módszerei helyett" "a német lakosság nagyobbik

részének kitelepítése elsõrendû szükségszerûség". A háború befejezésekor Csehszlovákia
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területén maradt német kisebbség egészének kitelepítéséhez kért nagyhatalmi támogatást

arra is fel kívánta használni a csehszlovák kormány, hogy a Németország nem csak a szerve-

zett "transzfer" keretében kitelepített németek, hanem "a csehszlovák állampolgárok által

elüldözött, illetve jövõben elüldözendõ összes német" számára is adjon állampolgárságot és

fogadja be területére.

A két kisebbség kitelepítésére vonatkozó 1944. november 23-i csehszlovák memo-

randum még engedélyezte volna a kitelepített németek számára az ingóságok többségének

elszállítását, amit azután 1945-ben már csak a személyes tárgyakra és az utazás idején feltét-

lenül szükséges élelemre korlátoztak. A szlovákiai magyarokkal kapcsolatosan ez a memo-

randum a következõképpen fogalmazott: "A magyar kisebbség jelenléte Csehszlovákiában

nem jelent olyan veszélyes problémákat, mint a német kisebbségé. A csehszlovák kormány

azonban fenntartja magának a jogot, hogy a memorandumban megfogalmazott javaslatnak

megfelelõen, hasonló módon járjon el a magyar kisebbség azon elemeivel szemben, akik a

Köztársasággal szemben ellenségesen viselkedtek. Megjegyezzük, hogy az 1938. évi állapo-

tok szerint jelentõs számú szlovák kisebbség jelenléte Magyarország határain belül lehetõvé

teszi, hogy ezt a kérdést a lakosságcsere alapján igen széleskörûen megoldhassuk."

A magyar kérdés szlovákiai rendezése kezdettõl fogva egyfajta mellékhadszíntérnek

bizonyult a londoni kormány számára. A radikális rendezést 1944 folyamán és 1945 elején

a szlovák hatóságok sem erõltették. Itt kell felhívni a figyelmet arra, hogy a londoni és

moszkvai csehszlovák emigráció magyarellenes terveitõl eltérõen, az 1944 augusztusában

kitört szlovák nemzeti felkelés során megalakult szlovákiai törvényhozó testület, a Szlovák

Nemzeti Tanács elképzeléseiben csak részleges büntetõ intézkedések fogalmazódtak meg a

magyar kisebbséggel, illetve annak az 1938_1945 közötti idõszakra vonatkozóan elmarasz-

talhatónak tartott részével szemben. Igaz az etnikai diszkrimináció mozzanata _ a ma-

gyarok politikai életbõl, közigazgatásból való kizárását szorgalmazó határozatok, rende-

letek, illetve az 1938 után Magyarországra került dél-szlovákiai terület valamennyi "anya-

országi telepesének" elûzésére vonatkozó tervek formájában _ már 1944 szeptemberében

megjelent. Még 1945 elsõ hónapjaiban sem tervezték szlovák részrõl a magyar kisebbség

teljes felszámolását. Ugyanakkor az SZNT Belügyi Megbízotti Hivatalának 1944. szep-

tember 27-i rendeletében megjelent a kollektív bûnösség elvének az alkalmazása, illetve az

etnikai diszkrimináció gyakorlata a helyi közigazgatási intézményekbõl _ minden más kö-

rülménytõl függetlenül _ kizárták a szlovákiai németeket és magyarokat.

A háború utolsó periódusában, 1945 tavaszán azonban a londoni és a moszkvai

emigráció határozta meg a háború utáni csehszlovák elképzeléseket az ország etnikai átala-

kítására, a tiszta szláv nemzetállam létrehozására. A magyarokkal szembeni negatív szlová-

kiai fordulat kezdetét a Szlovák Kommunista Párt 1945. március 1-jei kassai konferenciája,

s az ott elfogadott programnyilatkozat jelentette. A pártkonferencia nyilatkozata a követ-

kezõ követelésekben összegezte a pártnak a Szlovákia területén élõ magyarokkal szembeni

törekvéseit. Elítélni és megbüntetni javasolt minden magyart, "aki üdvözölte és támogatta

Szlovákia déli területeinek Magyarországhoz csatolását és a magyar fasiszta hadsereg által

való elfoglalását". Rosszhiszemû megközelítésben ez a kritérium önmagában elégséges

alapot adhatott volna az egész szlovákiai magyarság börtönbe zárására. Hiszen az 1938. évi

bécsi döntést, s az azt követõ bevonulást a felvidéki magyarok szinte kivétel nélkül olyan

örömünnepként élték meg, amely a korábbi, etnikai szempontból méltánytalan trianoni ha-

tárkijelölés helyett az etnikai realitásokhoz jóval közelebb álló határt eredményezett.

A szlovákiai helyzet a világháború utolsó hónapjaiban
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A kommunista felhívás szerint azok végképp nem számíthattak kegyelemre, akik a

magyar fennhatóság alá került területeken bármifajta bûnt vagy erõszakot követtek el a szlo-

vák néppel szemben. Más kérdés, hogy ebbe a kategóriába elsõsorban a szlovákiai Egyesült

Magyar Párt, illetve az 1938. november utáni szlovákiai Magyar Párt tisztségviselõit, politi-

kusait sorolták. Köztük volt a két párt elnöke, Esterházy János, az elnökség tagjai, illetve vá-

rosi, helyi szervezetek vezetõ tisztségviselõi: Csáky Mihály, Teszár Béla, Jabloniczky János,

Párkány Lajos, Böjtös József, Vircsik Károly, Szüllõ Sándor és Brinbaum Frigyes. A Husák

belügyi megbízott által a szovjeteknek átadott és Szovjetunióba elhurcolt szlovákiai magyar

politikusokat Moszkvában 1946. június 10-én a szovjet belügyminisztérium mellett mû-

ködött különleges tanács öttõl tíz évig terjedõ javító munkatáborra és vagyonelkobzásra

ítélt.

Jóval nagyobb réteget, gyakorlatilag az egész katonaköteles felvidéki magyar férfi né-

pességet, köztük azokat a 14 évesnél idõsebb fiatalokat is, akik a Levente-mozgalom tagjai

voltak érintette "a szövetséges Vörös Hadsereggel vagy a csehszlovák hadsereggel szemben

fegyveresen harcolókkal" szembeni büntetés követelése. A nyilatkozat a "bûnös magyarok"

megbüntetése mellett követelte a bécsi döntés után Szlovákia területén letelepültek azonnali

kitoloncolását, amiben minden cseh és szlovák párt kezdettõl fogva egyetértett. Mind-

ezekhez az intézkedésekhez a felhívás a szlovákiai magyarok aktív részvételét kéri, mert "a

szlovák nép bizalmát csak akkor vívhatja ki, ha maga is energikusan fellép minden olyan ma-

gyarral szemben, akik a fenti bûnöket elkövették". A magyarkérdés kezelésének szentelt feje-

zet az elmagyarosított dél-szlovákiai területek elszlovákosítását is feladatként jelölte meg.

A szlovákiai helyzetnek volt néhány alapvetõ sajátossága a cseh- és morvaországival

szemben. A mintegy másfélszázezres szlovákiai (kárpáti) németség jelentõs részét a német

katonai hatóságok a világháború utolsó szakaszában evakuálták Németországba, sokan pe-

dig a front elõl a szomszédos cseh-morva protektorátus területére menekültek. A cseh-

szlovákiai "nemzeti és demokratikus forradalom" nemzeti éle emiatt elsõsorban a magyar

kisebbség ellen irányult. Ezt a közösséget azonban nehéz volt a szudétanémetekkel azonos

módon kezelni. Egyrészt az elsõ bécsi döntés elõtt a magyarlakta dél-szlovákiai területen

gyakorlatilag semmilyen tömeges rendzavarásokra nem került sor, a területátadás idején a

helyi magyar és szlovák népesség között sem került sor súlyosabb incidensekre, s ezért a

szlovákiai magyarok közt nem volt számottevõ félelem a háború után várható fejlemények

miatt.

Másrészt a front elvonulta után a szlovákiai magyarok helyben maradtak, és fõleg az

erõs szlovákiai magyar kommunista csoportok révén igyekeztek bekapcsolódni a háború

utáni politikai életbe. Sok helyen felvették a kapcsolatot a szovjet hadsereg vezetõivel, újra-

szervezték a helyi közigazgatást. Ez történt például a front elvonulását követõ napokban

Királyhelmecen és Rozsnyón, de számos más magyarlakta városban és községben. Végül

maga a szlovák és a csehszlovák vezetés sem volt kezdettõl fogva egységes abban, hogy a

magyarokkal szemben ugyanolyan büntetõ szabályokat kell foganatosítani, mint a néme-

tekkel. A magyarellenes hangulat azonban a háború befejezése után rendkívüli mértékben

felerõsödött, amit a kormányprogram, a köztársasági elnöki dekrétumok, a Szlovák Nem-

zeti Tanács megbízottai rendeletei, s a pártok közül elsõsorban a szlovák kommunisták ma-

gatartása váltott ki. Amint azt az események igazolták, végül a csehszlovák kormánynak nem

sikerült a németkérdéshez hasonló "globális rendezést", vagyis a magyar kisebbség egyoldalú

kitelepítését megvalósítania.

A szlovákiai magyarok helyzete a világháborút követõ hónapokban
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A Ludvík Svoboda tábornok vezette csehszlovák hadsereg 1945 áprilisára tervezett

magyarellenes katonai akcióját a szovjet katonai vezetés nem támogatta, a front kelet-

nyugati irányú mozgása pedig nem is tette lehetõvé az észak-déli irányú "hadmûvelet"

beindítását. A szlovákiai magyar kérdés további rendkívül fontos sajátosságát a nemzetközi

megítélés német kérdéstõl eltérõ hangsúlyai adták. Az 1945. január 20-án Moszkvában

aláírt magyar fegyverszüneti megállapodás értelmében az 1938. november 2-i bécsi dön-

téssel Magyarországnak ítélt területek ismét Csehszlovákiához kerültek. Ugyanakkor a

fegyverszüneti egyezményt elõkészítõ szovjet kormány ellenében a megállapodást aláíró

brit és az amerikai kormány nem támogatta a londoni csehszlovák kormánynak azt a kíván-

ságát, hogy a fegyverszüneti megállapodás kötelezze Magyarországot a Csehszlovákiának

visszaadandó területek magyar lakosságának befogadására.

Mindazonáltal a magyarországi fegyverszüneti megállapodás során az is eldõlt, hogy

a romániai, jugoszláviai, csehszlovákiai magyarokat nem kezelik a régió országaiban élõ

német kisebbségekkel azonos módon. A kisebbségi németekkel szemben a Szovjetunió és

Nagy-Britannia egyaránt a teljes kitoloncolást, Németországba telepítést tartotta a kívána-

tosnak. Ráadásul a szovjet kormány a Vörös Hadsereg által megszállt országokban fenntar-

totta magának a jogot arra, hogy a munkaképes korú német lakosságból a 17_45 év közötti

férfiakat és a 18_35 év közötti nõket a Szovjetunióba hurcolják kényszermunkára.

A felvidéki magyarságnak az a nagyobbik része, amely rövid hat évre Magyarország

állampolgárává vált, a háborús front elvonulását követõen ismét kisebbségi sorba került. Ez

egyebek közt azt jelentette, hogy az 1938_1945 között Szlovákiában maradt magyarokkal

együtt osztozott abban a sorsban, amelyet számára a csehszlovák kormány, valamint a szlo-

vák hatóságok elõkészítettek. Ugyanakkor a formailag szintén Csehszlovákiához visszake-

rült kárpátaljai magyarság a szovjet katonai megszállás nyomán kialakult körülmények

közt, rövid pár hónapon belül Kárpátalja egész területével és az ott élõ más népekkel együtt

a Szovjetunió része lett. A IV. Ukrán Front Katonai Tanácsa 1944. november 12-én

kiadott 0036. számú határozata alapján a tartomány 18 és 50 év közötti német és magyar

férfi népességét _ becslések szerint mintegy 40 ezer embert _ internáló táborokba vitték.

Közülük minden harmadik áldozatául esett a szovjet lágerek, a szibériai táborok, a Gulag és

a kényszermunka során megtapasztalt kegyetlen bánásmódnak.

A hozzávetõleg 600 ezerre fogyatkozott felvidéki magyar népcsoportot a németeket

sújtó erõszakos elüldözéshez fogható támadások viszonylag kis mértékben érintették.

A "málenkij robot" fõként a bodrogközi, Ung-vidéki magyar településeken szedte áldozata-

it, de a személyi okmányokban bejegyezett magyar nemzetiség vagy állampolgárság miatt

az egész országban hurcoltak el magyarokat a Gulagra. A magyarok tehát rendkívül nehéz

helyzetbe kerültek a kisebbségek nélküli nemzetállam kialakítására törekvõ Csehszlovák

Köztársaságban. A magyar fegyverszüneti egyezmény, valamint az 1944. május 8-i szov-

jet_csehszlovák megállapodás értelmében a szovjet hadsereg által elfoglalt területeken a

közigazgatást a csehszlovák hatóságok vették kézbe. A köztársasági elnök 1944. évi 18.

számú dekrétuma, valamint az SZNT Belügyminisztériumi Megbízotti Hivatalának 1944.

szeptember 27-i rendelete alapján Szlovákia magyarlakta településein a nemzeti bizottsá-

gokban a két kisebbség tagjai nem vehettek részt.

Ennek ellenére számos településen az elsõ hetekben a helyi magyarok irányították

településüket. A Szlovák Kommunista Párt 1945. március 1-jei kassai konferenciáján

elfogadott felhívás a szlovákiai magyarokat legfeljebb a helyi nemzeti bizottságok tanács-

adó testületeibe engedte be, szavazati jog nélkül. Az SZNT elnöksége által 1945. április 7-

én elfogadott 1945. évi 26. számú rendelet alapján a német és magyar lakta településeken

közigazgatási bizottságok, illetve komisszárok vették át a helyi közigazgatást.
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Az SZNT által a nemzeti bizottságok munkájának irányítására létrehozott, kommunisták-

ból álló bizottság 1945. április 12-i határozata azután egyértelmûen megtiltotta a németek

és magyarok részvételét a helyi közigazgatásban.

Edvard Beneš és londoni kormánya, az Államtanács képviselõi, a moszkvai kom-

munista emigráció tagjaival együtt Moszkván keresztül 1945. április 3-án érkeztek Kassára.

Ezen a napon, még útban Kassa felé, a vonaton, a Šrámek vezette londoni csehszlovák kor-

mány Beneš elnöknek benyújtotta lemondását. Ezt követõen Kassán megalakult az új

kormány és kihirdették a már Moszkvában elfogadott új kormányprogramot. Ennek VIII.

pontja fejtette ki a tiszta szláv nemzetállam megteremtésének tervét: "A cseheknek és szlo-

vákoknak a német és magyar kisebbséggel kapcsolatos szörnyûséges tapasztalatai _ hiszen a

kisebbségek nagyobbrészt a köztársaság ellen irányuló hódító politika engedékeny eszközé-

nek bizonyultak, s közülük elsõsorban a csehszlovákiai németek kínálkoztak fel a cseh és

szlovák nemzet elleni megsemmisítõ hadjáratra _ a megújított Csehszlovákiát mély és vég-

leges beavatkozásra kényszerítik."

A kormányprogram elvben lehetõvé tette az 1938 elõtt is csehszlovák állampol-

gársággal rendelkezõ, lojális és hûséges német és magyar nemzetiségû polgárok büntetlen-

ségét, állampolgárságuk visszaadását, az elmenekült antifasiszta németek és magyarok

visszatérésének engedélyezését. Ugyanakkor célul tûzte ki a többi egykori csehszlovákiai

német és magyar állampolgárságának s a hozzájuk kötõdõ politikai, szociális, nemzetiségi

jogoknak a megszüntetését, a bûnösök megbüntetését, az ország területérõl való kitiltását,

s végül az 1938 után csehszlovák területre betelepültek azonnal kiutasítását. A kormány-

program végrehajtásában, s azon belül a két kisebbség felszámolásában az Ideiglenes Nem-

zetgyûlés összehívásáig, 1945. október 28-áig terjedõ idõszakban fontos szerep jutott a

köztársasági elnöki dekrétumoknak, illetve az azokat Szlovákia területén adaptáló Szlovák

Nemzeti Tanács által hozott rendeleteknek.

A kassai kormányprogram kihirdetésével egyértelmûvé vált, hogy a háború utolsó

periódusában, 1945 tavaszán a moszkvai emigráció határozta meg a háború utáni cseh-

szlovákiai fejlõdést, a kormányalakítást, s a háború utáni újjáépítés, politikai berendezkedés

programját. A kormányprogram teret nyitott a köztársaság fokozatos bolsevizálásának. A

három és félmilliós német, illetve a kárpátaljaiakkal együtt közel nyolcszázezres magyar

kisebbség végleges felszámolásával felerõsödött nacionalizmus eszményi hátországot

biztosított az antidemokratikus végrehajtói hatalomnak. A jogfosztó elnöki, nemzeti ta-

nácsi jogszabályok, a szociális demagógia eleve kizárta a hatalmi ágak közötti demokratikus

hatalommegosztást.

A csehszlovák Nemzeti Front Zdenek Fierlinger vezette kormányának kassai kor-

mányprogramja lehetõséget teremtett a köztársaság radikális nemzeti, etnikai, szociális,

tulajdonjogi, politikai, pártpolitikai, államjogi átrendezésére. Nemzeti vonatkozásban a

szlovák kérdés rendezése, valamint a két nem szláv nemzeti kisebbség kollektív bûnös-

ségének elve és az ennek alapján immár legitimnek számító etnikai diszkrimináció bizo-

nyult döntõnek. Az állampolgári jogokkal nem rendelkezõ németeket és magyarokat az

egymást követõ elnöki dekrétumokkal, rendeletekkel _ a kassai kormányprogramnak meg-

felelõen _ 1945 tavaszán, nyarán megfosztották vagyonuktól, állampolgárságuktól, poli-

tikai, szociális és nemzetiségi jogaiktól.

A kormányprogram sokkal inkább a nemzeti célokat tette egyértelmûvé, mint a

szociális átalakulás programját. A Szovjetuniótól való függõség elismerésével pedig az

Az 1945. április 5-i kassai kormányprogram
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ország külpolitikai kényszerpályára került. Ezeket a változásokat a polgári pártok és maga

Beneš is megpróbálták a maguk javára felhasználni, egyebek közt a nemzeti követelések túl-

hangsúlyozásával, radikális megoldásával. Radikalizmusban és _ mint hamarosan kiderült
_ nacionalizmusban azonban a kommunistákkal már akkor sem lehetett felvenni a versenyt.

A háborús események befejezésekor még mindig három milliónyi német és hozzá-

vetõleg 650_700 ezer szlovákiai magyar mielõbbi elüldözése, kitelepítése volt az elsõdleges

"nemzeti forradalmi" cél. Ennek megvalósítására a csehszlovák és szlovák hatóságok a szov-

jet és a csehszlovák hadsereg alakulatait is szerették volna igénybe venni.

A csehszlovákiai magyar kisebbség felszámolására nagyhatalmi beleegyezés hiányá-

ban is többféle lehetõsége maradt a csehszlovák hatóságoknak:

· az 1938 elõtt magyar állampolgársággal rendelkezõ személyek elûzése otthonaik-

ból;

· a pozsonyi és kisebb mértékben a kassai, komáromi városi magyar népesség inter-

nálása, lakásaik lefoglalása azzal a céllal, hogy Magyarországra menekülésüket

felgyorsítsák;

· a belsõ széttelepítés, amely 1945 és 1946 telén a csehországi deportálások során

hozzávetõleg 45_50 ezer magyart érintett;

· az 1946-ban beindított reszlovakizációs akció, amely a vagyon elkobzásától és

kitelepítéstõl való mentesítésnek, valamint az állampolgári jogok megszerzésé-

nek a kilátásba helyezésével 350 ezer fõs magyar tömeget kényszerített arra, hogy

"reszlovakizáljon";

· a belsõ telepítésekkel, a megfélemlített magyarok menekülésével Csehszlovákia

1945 decemberében tárgyalásokra kényszerítette Magyarországot, amely 1946.

február 27-én aláírta a rendkívül egyenlõtlen lakosságcsere-egyezményt. Ennek

keretében 1947_48-ban összesen 70_72 ezer szlovákiai magyart telepítettek át

Magyarországra a csehszlovák hatóságok és ugyanõk ugyanennyi szlovákot to-

boroztak Magyarországon az áttelepülésre.

A szlovákiai, illetve csehországi németek esetében a német katonai hatóságok által el-

rendelt evakuálás, a spontán menekülés, valamint az erõszakos elüldözés százezres nagyság-

rendû népességmozgásokat indított el. A szlovákiai magyarok azonban szinte kivétel nélkül

otthonaikban maradtak.

A két nem szláv kisebbség helyzetének kezelésére, a német és a magyar kisebbségi

kérdés "végleges megoldásához" tehát olyan jogszabályok elfogadására volt szükség, amely

az államot felhatalmazta a két kisebbséghez tartozó személyek kitelepítésére. Ezeknek a

jogszabályoknak legfontosabb "jogforrása" a kassai kormányprogram volt. Az etnikai disz-

kriminációra épülõ jogszabályok prototípusait pedig a Szlovák Nemzeti Tanács német és

magyar földtulajdont elkobzó, illetve a háborús bûnösök büntetését szabályozó rendeletei,

illetve Beneš köztársasági elnök azonos célokkal készült dekrétumai jelentették.

Edvard Beneš köztársasági elnök 1945. április 2. és 1945. október 27. közötti idõ-

szakban összesen 98 dekrétumot bocsátott ki. Ezeket az 1945. október 28-án megalakult

ideiglenes csehszlovák nemzetgyûlés 1946 márciusában visszamenõleges hatállyal törvény-

erõre emelt. A 98 dekrétumból 13 vonatkozik közvetlenül a német és magyar kisebbségre, s

jó néhány további közvetve szintén tartalmazott olyan rendelkezéseket, amelyek össze-

függtek a két kisebbség kollektív bûnösként való elmarasztalásával.

A beneši dekrétumok és szláv nemzetállam megvalósítása



A két kisebbség kollektív bûnösként való elmarasztalásának, illetve büntetésének

elvén alapuló legfontosabb dekrétumok közül az 1945. május 19-én kiadott 5. számú elnö-

ki dekrétum "az elnyomás idején végrehajtott egyes vagyonjogi ügyletek érvénytelenségé-

rõl, továbbá a németek, magyarok és árulók, kollaboránsok, valamint egyes szervezetek és

intézetek vagyoni értékeinek állami kezelésérõl" rendelkezett. A dekrétum negyedik parag-

rafusa kimondta: "Állami szempontból megbízhatatlannak kell tekinteni a) a német vagy

magyar nemzetiségû személyeket, b) azokat a személyeket, akik a Csehszlovák Köztársaság

állami szuverenitása, önállósága, egysége, demokratikus köztársasági államformája, bizton-

sága és védelme ellen irányuló tevékenységet fejtettek ki…"

Ugyanezen dekrétum azt is kifejtette, hogy kit kell német vagy magyar nemzetiségû-

nek tekinteni. Mindazokat, "akik az 1929 utáni idõszakban a népszámlálásokkor német

vagy magyar nemzetiségûeknek tekintették magukat, vagy pedig a német vagy a magyar

nemzetiségû személyeket tömörítõ nemzeti csoportok, szervezetek vagy politikai pártok

tagjai lettek." Az egész kisebbségi csoportot kollektív bûnösként kezelõ magatartás jelle-

mezte a két kisebbséget érintõ többi elnöki dekrétumot is. Közülük az 1945. évi 5, 12. szá-

mú dekrétum a németek, magyarok mezõgazdasági vagyonának elkobzásáról, a 16. számú

a náci bûnösök, háborús bûnösök megbüntetésérõl, a rendkívüli népbíróságok létreho-

zásáról intézkedett.

A legnagyobb horderejû döntést az 1945. augusztus 2-án kibocsátott 33. számú

elnöki dekrétum jelentette, amely a németektõl és magyaroktól _ a müncheni szerzõdés,

illetve a bécsi döntés semmisségének ellenére _ megtagadta a csehszlovák állampolgárság

visszaadását, mi több azokat a németeket is magyarokat is megfosztotta attól, akik 1938

után továbbra is Csehszlovákia polgárai maradtak.

A dekrétumok közül a 27. számú elnöki rendelet a belsõ telepítések egységes rendsze-

rérõl, a 28. számú pedig a cseh és szlovák telepeseknek a németek, magyarok, ellenséges ele-

mek földbirtokára és üzemeibe való betelepítésérõl rendelkezett. A szlovákiai magyarok

1945_1946. évi csehországi deportálásának jogi alapját az 1945. szeptember 19-i 71. számú

elnöki dekrétum teremtette meg, amely az állampolgárságuktól megfosztott személyek mun-

kakötelezettségérõl rendelkezett, illetve a 88. számú elnöki rendelet, amely az általános mun-

kakötelezettséget szabályozta.

A két kisebbséghez tartozók vagyonát az 1945. évi 5, 12. és 108. számú elnöki dek-

rétumok alapján valamennyi csehszlovákiai német és magyar földbirtokát mint "ellenséges

vagyont" lehetett elkobozni, konfiskálni. Az utóbbi dekrétum szabályozta az ellenséges elkob-

zott vagyonokból létrehozott nemzeti újjáépítési alapokat. A dekrétum szerint gyakorlatilag

kártérítés nélkül el lehetett venni minden német és magyar tulajdonban lévõ ingó és ingatlan

vagyont. Különösen azokat, amelyek "a Német Birodalomnak és a Magyar Királyságnak, a

német vagy a magyar jog értelmében létezett jogi személyeknek, a német náci pártoknak, a

magyar pártoknak, valamint az ezekhez a rendszerekhez tartozó és velük kapcsolatban álló

más egységeknek, szervezeteknek, vállalatoknak, létesítményeknek, társulatoknak, alapoknak

és célvagyonoknak, más német vagy magyar jogi személyeknek" a tulajdonában voltak.

Ugyancsak elkobozták az antifasiszta mivoltukat nem bizonyító természetes sze-

mélyeknek a világháború végén személyes tulajdonában lévõ vagyontárgyakat. Súlyos

jogfosztások forrásává vált az 1945. évi 16. számú dekrétum, amelynek alapján _ egyebek közt

az 1946. évi csehszlovák _ magyar lakosságcsere-egyezményben a háborús bûnösöknek minõ-

sített csehszlovákiai magyarok egyoldalú kiutasítására vonatkozó rendelkezést kihasználva _ a

csehszlovák hatóságok igyekeztek tömegperek keretében százával háborús bûnösként elítélni

magyarokat. Ez történt 1946. július 26. és augusztus 14. közt Kassán, ahol 715 magyar nem-

zetiségû személy ellen indítottak el egyszerre bírósági eljárást.
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A dekrétumok, illetve a kormányprogram szlovákiai végrehajtását az Szlovák Nem-

zeti Tanács, valamint a végrehajtó hatalmat gyakorló szlovák Megbízotti Testület _ eseten-

ként egy-egy megbízott _ rendeletei adaptálták. Így például a az SZNT 1945. évi 4. számú

rendelete szabályozta a szlovákiai németek és magyarok mezõgazdasági vagyonának elkob-

zását. Az SZNT 1945. évi 33. számú rendelete pedig a népbíróságok hatáskörébe tartozó

szlovákiai német és magyar fizikai, illetve jogi személyek körét pontosította. Az elkobzott

német és magyar vagyon nemzeti gondokság alá helyezésérõl az SZNT 1945. 50. számú

rendelete intézkedett, a szlovákiai munkatáborokról pedig az 1945. évi 105. számú ren-

delet.

A szlovákiai rendeletek szerkezetükben, dikciójukban alapvetõen megegyeztek a vo-

natkozó Beneš-dekrétumokkal. Kibocsátásukat nem pusztán a szlovákiai sajátosságok in-

dokolták. A központi prágai kormányzat és a szlovákiai Megbízotti Testület, illetve a prágai

Nemzetgyûlés, valamint a Szlovák Nemzeti Tanács között kibontakozott politikai küzdel-

mek szintén a csehországi és a szlovákiai ügyek különválasztását eredményezték. Erre hasz-

nálták fel a nacionalizmus kassai kormányprogrammal szabadjára eresztett szellemének

tombolását, majd az 1946. évi választásokon vereséget szenvedett és emiatt még inkább ra-

dikalizálódott szlovák kommunisták hatalmi ambícióit.

A magyar kérdés belsõ megoldási módozataival (csehországi deportálások, vagyon-

elkobzások, tömeges népbírósági ítéletek stb.) a prágai kormány 1946 februárjában az úgy-

nevezett lakosságcsere-egyezményre megkötésére kényszerítette Magyarországot. Ennek

alapján csehszlovák részrõl annyi magyart telepíthettek át Magyarországra, ahány magyar-

országi szlovák nemzetiségû lakos volt hajlandó önként áttelepülni a Csehszlovák Köztár-

saságba. Az etnikai homogenizációt szolgáló akciók azonban már korábban megkezdõd-

tek: 1944_1945 telén mintegy 30 ezer csehszlovákiai magyar polgári személyt deportáltak

kényszermunkára a Szovjetunióba, 1945 nyarán pedig több mint 36 ezer magyart tolon-

coltak ki szülõföldjérõl. A kitoloncolás elsõsorban a bécsi döntést követõen felvidéki terüle-

tekre költözõ hivatalnokokat, tanítókat, valamint pozsonyi, kassai magyarokat érintette.

1945 végén és 1946/47 telén pedig közel 45 ezer embert deportáltak Csehországba kény-

szermunkára. Több ezer magyart szlovákiai munkatáborokban, illetve koncentrációs tábo-

rokban tartottak.

Az 1946. június 17-i kormányrendelet értelmében a szlovákiai magyarok részt ve-

hettek az úgynevezett reszlovakizációs akcióban, amelynek a Dél-Szlovákiában maradó

magyarok elszlovákosítása volt a célja. A jelentkezõknek megígérték, hogy visszakapják

állampolgársági jogaikat és szülõföldjükön maradhatnak. A jogaiktól és vagyonuktól meg-

fosztott, a deportálásoktól és kitelepítésektõl rettegõ szlovákiai magyarok közül 410 ezer

ember kérelmezte magyar nemzetiségének megváltoztatását, szlovákká minõsítését.

A csehszlovák kormány 1945 õszén, a potsdami konferencia után kénytelen volt tu-

domásul venni, hogy a hárommilliós csehszlovákiai német kisebbségétõl eltérõen a magyar

kisebbség egyoldalú kitelepítésére nem kapta meg a gyõztes nagyhatalmak hozzájárulását.

A kassai kormányprogramban célul kitûzött szláv nemzetállamot tehát a magyar kisebbség

esetében a csehszlovák hatóságok kénytelen voltak visszatérni a Magyarországgal meg-

kötendõ lakosságcsere-egyezmény elképzelésének megvalósításához.

Ennek ellenére a kisebbségi magyar közösséggel szemben életbe léptek a beneši

dekrétumok német- és magyarellenes jogfosztó intézkedései, a Szlovák Nemzeti Tanács

magyarellenes rendeletei, amelyek a magyarokat megfosztották állampolgári, vagyoni,

szociális és nemzetiségi jogaitól. Az 1938 után visszacsatolt terültekre betelepülõknek 1945

A Szlovák Nemzeti Tanács és a Megbízotti Testület rendeletei
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májusában minden ingóságukat hátrahagyva 24_48 óra alatt el kellett hagynuk az ország

területét. Ezt a módszert az autochton magyar népességû településeken is megpróbálták

alkalmazni, a magyar kormány és a határõrizeti hatóságok ellenállása miatt sikertelenül. A

magyar kormány a csehszlovákiai magyarság ügyében több alkalommal fordult a nagyha-

talmakhoz, illetve a Külügyminiszteri Tanácshoz. 1946 nyarán például a csehszlovák ható-

ságok fokozódó magyarellenes aktivitása késztette ilyen lépésre. Magyarország az Atlanti

Charta és az ENSZ Egyezségokmány alapelveinek megsértése, és az 1946. február 27-én

kötött lakosságcsere-egyezménnyel ellentétes eljárások miatt emelt panaszt Csehszlovákia

ellen.

Az 1946. július 29-én a párizsi Luxemburg-palotában megnyitott békekonferencián

a magyar békeszerzõdés legfontosabb kérdései közül a jóvátétel nagyságának megállapítá-

sával, valamint a két csehszlovák módosító javaslattal, nevezetesen a pozsonyi hídfõ öt köz-

ségére, valamint kétszázezer csehszlovákiai magyarnak a lakosságcsere-egyezmény keretén

felüli, egyoldalú magyarországi áttelepítésére vonatkozó igénybejelentéssel foglalkoztak a

legbehatóbban.

A szlovákiai magyarság az 1945-ben kezdõdött jogfosztottsága második évében kö-

zel járt a megsemmisüléshez. A nyugati demokráciáknak a párizsi békekonferencián tanúsí-

tott elvi magatartása nélkül a kommunista hatalomátvételig hátralévõ egy esztendõben a

többségükben szlovák kommunista miniszterek, államtitkárok, illetve megbízottak által

irányított, de a prágai kormány, valamint Beneš köztársasági elnök által is támogatott ma-

gyarellenes kurzus alighanem megtörte, s döntõ részben felszámolta volna a kisebbségi ma-

gyar közösséget.

A Szlovákiából kiutasított és elmenekült demokrata magyarok tanácsának a párizsi

békekonferencia elnökéhez intézett 1946. augusztus 19-i távirata így összegezte a felszá-

molásra ítélt közösség megmaradásának esélyeit: "Tiltakozunk a szlovákiai magyarság kol-

lektív felelõsségre vonása ellen, és ünnepélyesen elvetjük az erõszakos és embertelen mód-

szerekkel kikényszerített népcsere elvét. A tartós béke érdekében felemeljük szavunkat a

Nemzetek Szövetsége által garantált teljes kisebbségi jogvédelem és az Atlanti Charta szel-

lemében biztosított emberi jogok mellett. Ellenkezõ esetben egyetlen igazságos megoldás-

nak a magyar területeknek a demokratikus Magyarországhoz való visszacsatolását tekint-

jük, mert a népességhez föld is tartozik." Hasonló elveket vallott az Arany A. László vezette,

illegálisan mûködõ Csehszlovákiai Magyar Demokratikus Népi Szövetség és a szlovákiai

magyar értelmiségiek többsége.

A Dél-Szlovákia nemzetiségi átalakításához igénybe vett eljárások, tervek, akciók

egymással szorosan összefüggtek. A szlovákiai Telepítési Hivatal, a Megbízotti Testület,

illetve a prágai kormány a helyzetet és Magyarország magatartását figyelembe véve döntött

a rendelkezésre álló eszközök felhasználásáról. A Szovjetunió többszöri közbelépésére, fi-

gyelmeztetésére Csehszlovákia _ az 1948 februárjában történt csehszlovákiai kommunista

hatalomátvételt követõen _ fokozatosan lezárta a kassai kormányprogramhoz és a beneši

dekrétumokhoz kötõdõ kisebbségellenes periódust.

Az 1948. október 25-i 245. számú törvény, hûségeskü letétele után biztosította a

magyar nemzetiségû személyek részére az állampolgárság visszaadását. Magyarország és

Csehszlovákia 1949. július 25-én a csorbatói jegyzõkönyvben megállapodott abban, hogy

a Magyarországra kitelepített csehszlovákiai magyarok vagyonának fejében Csehszlovákia

elengedi Magyarországnak a békekonferencián meghatározott 30 millió dolláros háborús

jóvátétel még esedékes részeit. A csehszlovákiai magyarok vagyon- és jogfosztással, vala-

mint kitelepítési fenyegetésekkel kikényszerített nyilatkozatait azonban csak

1954-ben érvénytelenítették.

reszlovakizációs
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Történelem és emlékezet

Hatvan év, két-három nemzedék távlatában méltányos megegyezésekre csakis az

érintett és érdekelt felek kölcsönösen belátó és megbocsátó magatartása biztosíthat megfe-

lelõ hátteret és fedezetet. Az 1997. évi csehszlovák_német közös nyilatkozatban például a

két fél közösen ítélte el a kollektív bûn elvének érvényesítését a korabeli csehszlovák jogsza-

bályokban. Hasonlóképpen járt el a Szlovák Nemzeti Tanács 1991. évi nyilatkozatában a

szlovákiai németek kitelepítésével kapcsolatosan.

A szlovákiai magyarokkal kapcsolatosan mindeddig elmaradt hivatalos szlovák nyi-

latkozat, illetve az ugyancsak hiányzó szlovák_magyar közös nyilatkozat vélhetõen ugyan-

erre kellene, hogy helyezze a hangsúlyt. Erre szolgált jó példával a szlovákiai magyar

szervezetek 2005 áprilisi Komáromi nyilatkozata, amely a kassai kormányprogram elfoga-

dásának 60. évfordulóján a szlovákiai magyar közösség történeti rehabilitációs igényének

adott hangot, megfontolt és méltányos kárpótlási javaslatok megfogalmazásával. A törté-

nelmet mindazonáltal nem lehet egyszerûen a bûn és bûnbocsánat, károkozás és kárpótlás

logikájára egyszerûsíteni. Érdekek és függõségek, programok és ambíciók, nemzeti önzés

és nagyhatalmi erõviszonyok, globális, regionális és lokális játszmák tétjei, céljai kevered-

nek egymással nehezen szétválasztható egységbe.

Az 1947_1949 között lebonyolított csehszlovák_magyar lakosságcsere 60. évfordu-

lója alkalmából megjelenõ emlékkönyvünkkel elsõdlegesen az egynyelvû nemzetállamok

kiépítését célzó kisebbségpolitika elhibázottságára, tragikus következményeire emlékezünk

és figyelmeztetünk. Az emberi sorsokat, családi kötelékeket, a szülõföldhöz, lakóhelyhez,

rokoni, emberi közösségeket figyelmen kívül hagyó és szétromboló, lélektelen népesség-

csere közvetlenül három közösséget sújtott: a csehszlovákiai magyarokat, a magyarországi

szlovákokat és a magyarországi németeket.

A szülõföldjükrõl, házaikból elûzött, kitelepített, idegen közegbe áttelepített embe-

rek, a megosztott családok, az új otthonaikban hosszú idõn keresztül számtalan nehézség-

gel szembesülõ "telepesek" számára a lakosságcsere csak kivételes esetben jelentett igazán

megnyugtató rendezést és jó megoldást. Az etnikailag homogén nemzetállam eszméjéért a

lakosságcsere keretében áttelepülésre, családtagjaiktól elválni kényszerült százezrek hoztak

súlyos _ életükben jóvátehetetlennek _ bizonyult áldozatot.

A lakosságcsere által érintett magyarok, szlovákok, németek többsége ezzel együtt

fokozatosan megbékélt a sorsával. Gyermekeik, unokáik és az otthon maradt rokonok szá-

mára a vagonokban, teherautókon, idegen vasútállomásokon, házakban eltöltött napok,

hetek emléke mára elbeszélhetõ, leírható részévé vált a 20. századi közép-európai történe-

lemnek. A családi emlékezetben a jogfosztás, az üldözöttség, a kényszertelepítés fájdalmas

emléke, a kegyetlen döntéskényszerének kiszolgáltatottság érzése a-

zonban egy életre megmaradt.

A lakosságcserét lebonyolító két állam továbbra is adós a legsúlyosabban érintett

szlovákiai magyar közösség sérelmeinek, veszteségeinek kárpótlásával, a fennmaradt köve-

telések jóvátételével.

Az 1947_1949 között lezajlott csehszlovák_magyar lakosságcsere valamennyi sérel-

met szenvedett résztvevõje számára járna a hivatalos bocsánatkérés és a jóvátétel. Hatvan

évvel a telepítések után az egykor kitelepítettek gyorsan fogyatkozó száma legyen figyel-

meztetés mindkét ország minden felelõs döntéshozójának, hogy a történeti konfliktusok

feldolgozása, a kölcsönös megbocsátás sokat emlegetett kívánalma az áldozatok megköve-

tése és kárpótlása nélkül könnyen üres és tartalmatlan gesztus maradhat, ami aligha vezethet

el az olyannyira kívánt történeti megbékéléshez.

menni vagy maradni
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