FEHÉR CSABA
A pozsonyi magyar Meghatalmazotti Hivatal mûködése
(1946-1948)
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Washingtonban 1967. szeptember 22-én az Amerikai Csehszlovák Mûvészeti és Tudományos Társaság 1967_68. évi szezonnyitó rendezvényén még az emigrációs magyar_
csehszlovák kapcsolatokban sem mindennapi eseményre került sor. A társaság meghívására
a Washingtoni Amerikai Egyetem Nemzetközi Iskolájának dísztermében dr. Wagner
Ferenc történész, a washingtoni Kongresszusi Könyvtár munkatársa "Nemzetiségi kérdés
Közép-Európában, különös tekintettel a csehszlovák magyar viszonyra 1945 után" címmel
1
tartott elõadást.
Wagner beszédében részletesen bemutatta az elnöki dekrétumok és a csehszlovák
kormány magyarellenes rendelkezéseit, illetve adatokkal és dokumentumokkal bizonyította a koncentrációs táborok, a kiutasítások, az üldözések, a deportálások, a reszlovakizáció és
a lakosságcsere politikai, gazdasági, szociális és kulturális hatásait. Kiemelte a két ország
kommunista pártjainak a kitervelésben és a végrehajtásban betöltött vezetõ szerepét. Magyar részrõl Rákosi Mátyás, Gerõ Ernõ, Révai József és Farkas Mihály, csehszlovák részrõl
pedig Vladimír Clementis, Viliam Široký, Gustáv Husák, Ladislav Novomeský és Ján Cech
felelõsségét taglalta. Rámutatott, hogy a második világháború utáni magyarellenes intézkedések az 1943. december 12-én Moszkvában megkötött csehszlovák_szovjet egyezményben fogalmazódtak meg, illetve ezek hivatalos formát az 1945. április 5-én Kassán kihirdetett csehszlovák kormányprogramban kaptak. Az elõadást követõen számos kérdés
hangzott el, hiszen a nagyszámú hallgatóság között jelen volt a Csehszlovákia politikai éle2
tének az USA-ba emigrált két egykori magas rangú képviselõje, dr. Juraj Slávik volt bel3
ügyminiszter, majd késõbbi varsói és washingtoni nagykövet, továbbá Václav Majer , volt
4
élelmezésügyi miniszter, a Csehszlovák Szociáldemokrata Párt elnöke.
5
Wagner Ferenc elõadását nem csupán a téma megválasztása, a meghívó szervezet,
vagy a hallgatóság között lévõ csehszlovák politikusok teszik különlegessé, de az a tény is,
hogy személyében egy olyan történész beszélt a csehszlovákiai magyarok 1945 és 1948 közötti történetérõl, aki amellett, hogy korponai, tehát felvidéki születésû, Magyarországon
1945-tõl 1948-ig fontos diplomáciai posztot töltött be a csehszlovák_magyar kapcsolatok
terén. Ebbõl következõen tehát Wagner egy szakértõ történész szemével, ugyanakkor az
események résztvevõjeként, az általa átéltek alapján vázolta fel Csehszlovákiának, a magyar
kisebbség teljes megsemmisítését célul kitûzõ nemzetiségpolitikáját.
Wagner Ferenc a háború befejezését követõen 1945-ben miniszteri tanácsosként a
magyar Külügyminisztériumba került, ahol a Békeelõkészítõ Osztály általános szláv, de
6
fõleg csehszlovák szakértõjeként dolgozott. Ebben a minõségében, már az elsõ hónapoktól
7
részt vett a Kassai Kormányprogram, majd Beneš elnök kormányprogramra épülõ dekré8
9
tumai, illetve a Szlovák Nemzeti Tanács rendeletei következtében kisemmizett, meghur10
colt, internált , Csehországba deportált és hontalanná tett csehszlovákiai magyarok politikai, gazdasági, valamint kulturális helyzetének felmérésében és elemzésében. Ezek alapján
1945 novemberében a magyar kormány átfogó jelentést készíttet A magyarság helyzete a
második Csehszlovákiában címmel a hazai és a külföldi közvélemény, valamint a gyõztes
11
nagyhatalmak kormányai részére. A magyarországi közvéleményt a csehszlovákiai magyarok elszenvedett jogsérelmeirõl és meghurcoltatásairól a magyar kormány és sajtó természetesen folyamatosan tudósította. Dr. Wagner Ferenc, mint a Külügyminisztérium
csehszlovák szakértõje, és mint a Kisgazdapárt tagja 1945. július 22-én a Kisgazdapárt

külügyi osztályának szervezésében tartott elõadást a csehszlovák_magyar kérdésrõl és a
12
csehszlovákiai magyarok helyzetérõl. Az elõadáson jelen volt Tildy Zoltán pártelnök és
Gyöngyösi János külügyminiszter is. A csehszlovákiai magyarokkal szemben alkalmazott
csehszlovák eljárás nagy felháborodást keltett nem csak Magyarországon, de néhány nyugati ország sajtójában is. Egy Belgiumban megjelenõ francia nyelvû hetilap, a Le Patriote
Illustré-ben megjelent írás szerzõje egyenesen náci metódusok alkalmazásával vádolja a
13
csehszlovák kormányt és hatóságokat.
A Gyöngyösi János által vezetett magyar diplomácia számára 1945 végére nyilvánva14
lóvá vált, hogy a Csehszlovákia számára csak félsikert hozó potsdami konferencia után a
csehszlovákiai magyarság elleni intézkedések fokozásával, a csehországi deportálások és a
belsõ telepítések kegyetlen eszközeivel Csehszlovákia a területén élõ magyar kisebbséget
teljesen fel akarja számolni, illetve, hogy ezzel rá akarja kényszeríteni Magyarországra a
15
csehszlovákiai magyarok egyoldalú áttelepítését. Tildy Zoltán magyar miniszterelnök,
hogy megállítsa a csehszlovákiai magyarok genocídiumát, arra utasította a magyar diplo16
máciát, hogy kezdeményezzen kétoldalú tárgyalásokat Csehszlovákiával. Ezek elõkészítésében Wagner Ferencnek, mint szakértõnek óriási szerep jutott. Az elsõ csehszlovák_
magyar tárgyalásokra 1945. december 3. és 6. között került sor Prágában, amelyek hatására
december 4-én a csehszlovák kormány leállította a magyarok deportálását, melynek során
addigra mintegy 10 ezer magyar került Csehországba. A cseh-szlovák fél a tárgyalások ideje
17
alatt a lakosságcsere és az egyoldalú kitelepítés együttes alkalmazását preferálta.
A kétoldalú tárgyalások eredményeként 1946. február 27-én Gyöngyösi János magyar külügyminiszter és Vladimír Clementis csehszlovák külügyi államtitkár Budapesten
aláírták a csehszlovák_magyar lakosságcsere-egyezményt. A magyar félbõl kikényszerített
egyezmény alaptétele az, hogy a csehszlovák kormánynak annyi magyart áll jogában áttelepíteni Magyarországra, amennyi magyarországi szlovák jelentkezik önkéntes áttelepülésre.
A paritás elve nem kedvezett a csehszlovák elképzeléseknek, hiszen ezek alapján nem lehetett "kicserélni" közel 800 ezer csehszlovákiai magyart 100 ezernyi magyarországi szlovákra. A csehszlovák hatóságok, hogy minél több magyart telepíthessenek ki, a lakosságcsere-egyezmény VIII. cikkelye értelmében egyoldalúan szerették volna Magyarországra
telepíteni a háborús bûnösként elítélteket. Amíg a csehszlovák népbíróságok 1946. május
közepéig 184 magyar személyt ítéltek el háborús bûnökért, addig az év végére háborús
bûnösként megvádolt magyarok száma már elérte a 75 ezer fõt. Tiltakozásul a magyar
kormány nem kezdte meg a lakosságcsere lebonyolításának elõkészítését. Erre a csehszlo18
vák fél újra megkezdte a csehszlovákiai magyarok erõszakos és tömeges deportálását, ami
végül arra kényszerítette a magyar kormányt, hogy folytassa a lakosságcsere lebonyolításáról szóló kétoldalú tárgyalásokat. A csehszlovák fél mindent elkövetett, még akkor is, ha
az sértette az általa aláírt egyezményt. A magyar kormány a csehszlovákiai magyarok jogvédelme érdekében, a Magyarországon már 1946. március 4. óta mûködõ Csehszlovák
19
Áttelepítési Bizottság mintájára, annak megfelelõjeként 1946. augusztus 1-jén Pozsonyban megnyitja a Csehszlovákiából kitelepítendõ magyarok érdekvédelmét ellátó Magyar
20
Áttelepülési Kormánybiztosság Meghatalmazotti Hivatalát, amelynek felállításával és
21
vezetésével 1946. június 18-án Dr. Wagner Ferencet bízták meg.
A Pozsonyban mûködõ Megbízotti Hivatal legfõbb feladata a csehszlovákiai magyarok kitelepítésének felügyelete és jogvédelmük ellátása volt. A Megbízotti Hivatal ellenõrizte, hogy a csehszlovák fél betartja-e az egyezményben vállalt kötelezettségeit és tiszteletben tartja-e a kitelepítendõ magyarok benne meghatározott jogait. A hivatal feladatai közé
tartozott továbbá, hogy a csehszlovákiai magyarokat érintõ eseményekrõl értesítse a
magyar kormányt, s azon keresztül a magyarországi és külföldi közvéleményt. Mivel a
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pozsonyi hivatal országos szinten képtelen lett volna egyedül ellátni feladatait, Wagner vezetésével 1946 szeptemberében Somorja, Komárom, Érsekújvár, Párkány, Léva, Losonc,
Rimaszombat és Kassa központokkal létrejöttek a Pozsonyi Megbízotti Hivatal területi
22
irodái. Wagner munkatársai között találjuk Farkas Lehelt, Csordás Istvánt, dr. Ravasz
Károlyt, a csehszlovákiai magyarok közül pedig Szalatnai Rezsõt, Peéry Rezsõt és dr.
23
Szilárd Marcellt. A feladatok maradéktalan és kielégítõ teljesítése érdekében a magyar
24
Külügyminisztérium idõrõl-idõre kisegítõket küldött Pozsonyba. A jól kiépített hálózat
segítségével Wagner és munkatársai minden akadály ellenére el tudták látni feladatukat.
Wagner heti sajtószemle formájában tájékoztatta a Magyar Áttelepítési Kormánybizottság
vezetõjét Jócsik Lajost, majd annak 1947. április 11-i lemondását követõen, a helyére
kinevezett Hajdú István kormánybiztost a csehszlovák sajtóban mind az áttelepítéssel,
mind pedig általában a magyar kérdéssel kapcsolatban megjelent cikkekrõl. A heti sajtószemlén kívül havonta adott jelentést a hivatal mûködésérõl és az aktuális helyzetrõl Cseh25
szlovákiában.
Dr. Wagner Ferenc a két ország között kialakult politikai helyzetben az elsõ fõkonzul, hivatala pedig az elsõ fõkonzulátus lett a háború utáni újraalakult Cseh26
szlovákiában. A szlovákiai hivatalok és köztük a Szlovák Telepítési Hivatal kezdettõl fogva
gyanakvással figyelték a pozsonyi Megbízotti Hivatal mûködését és vezetõjének, Wagner
27
Ferencnek a tevékenységét. A Megbízottak Testülete Elnöksége 1946. augusztus 7-én elfogadott határozata a magyar kormánybiztos és munkatársai tevékenységét a kitelepítésre
kijelöltek jogi érdekképviseletére és azok a Vegyesbizottság 1946. július 8-i határozata alap28
ján történõ konzuli védelmére korlátozta. A Megbízotti Hivatal már az elsõ hónapokban
igen komoly munkát végzett az információgyûjtés és a jogvédelem terén. Wagner 1946.
augusztus 17-én tiltakozó jegyzéket adott át a csehszlovák külügyminiszternek a lakosság29
csere-egyezmény különbözõ pontjainak a csehszlovák kormány általi megszegésérõl. A
jegyzék rámutat arra, hogy a csehszlovák kormány nem teljesítette sem az állásukból elbocsátott magyar nemzetiségû közalkalmazottak szociális segélyére, sem a magyarságot sújtó
30
vagyonelkobzási rendeletek hatályon kívül helyezésére vonatkozó vállalt kötelezettségét.
A konzul sérelmezi, hogy ahelyett, hogy a csehszlovák kormány az egyezmény alapján
hatályon kívül helyezte volna a 104/1945. és a 108/1945. számú rendeleteket, 1946. május
14-én 64/1946. szám alatt olyan törvényt hozott, amely Szlovákiában lehetõvé teszi
31
minden magyar nemzetiségû vagyonának elkobzását. A jegyzékben Wagner a lakosságcsere-egyezmény súlyos megsértésének minõsíti azt, hogy a deportálások és kiutasítások az
egyezmény aláírása óta is ugyanúgy folynak, mint korábban. Konstatálja, hogy február 27e óta pl. csak Csécsénybõl, Benkepatonyból és Lõgérpatonyból négy alkalommal hurcoltak
el magyarokat, ami 40 személyt érintett.
Wagner kezdettõl fogva azt az álláspontot képviselte, hogy a deportálásokkal a csehszlovák fél megsérti a magyar_csehszlovák lakosságcsere-egyezményben rögzített kötelezettségeit, mivel abban a csehszlovák kormány vállalta, hogy beszünteti a deportálásokat.
Wagner szerint a deportálásokat nem lehet egyszerûen a kötelezõ munkaszolgálatról szóló
88/1945. számú elnöki dekrétum végrehajtásának tekinteni, hanem tervszerû széttelepítésnek, mivel a csehországi kényszermunkára ítéltek házait, földjeit, állatállományát és ingóságait az állam szlovákoknak adta át, továbbá, mert a munkaképtelen családtagokat is elvitték.
Wagner és hivatala a deportáltak hathatós védelme érdekében kifejtett tevékenységét szinte
lehetetlenné tették a csehszlovák hatóságok, mivel álláspontjuk szerint az egyezmény V.
32
cikkelye alapján ki nem jelöltek kérdése Csehszlovákia belügye. A magyar meghatalmazott
33
1946. augusztus 17-i tiltakozó jegyzékében felrója, hogy a reszlovakizációs rendelet 3_8
napon belüli kiutasítással fenyegeti a magyar nemzetiségûeket, és hogy a csehszlovák

hatóságok az elbocsátott magyar nemzetiségû köztisztviselõknek egyetlen egy esetben sem
folyósítottak segélyt, továbbá, hogy a hivatalnokok és tanárok már 15 hónapja nem kaptak
34
fizetést. Wagnerre és a magyar diplomáciára jellemzõ módon a jegyzékben a Csehszlovákiába települt szlovákok és csehek jogainak védelmében is felemeli szavát, hogy nem
kapnak azonnal állampolgárságot, és hogy az 1946/74-es törvény értelmében nekik kell
35
kérvényezniük, ami szintén ellentétben van az egyezménnyel. A Wagner által vezetett
Megbízotti Hivatal országos hálózata olyan jól látta el feladatát, hogy a lakosságcsere
tejhatalmú csehszlovák kormánybiztosa, Daniel Okáli már 1946. szeptember 21-én megpróbálta rábeszélni Vladimír Clementis külügyi államtitkárt, hogy _ megfogalmazása szerint _ "ennek a szabotõrnek" a helyére diplomáciai indoklással kérjen új magyar megbízot36
tat. Okáli kísérlete nem járt sikerrel.
A csehszlovákiai magyarok deportálását és kitelepítését, valamint a magyarországi
szlovákok és a szlovákiai szlovákok, az ún. kolonisták a megürült, korábban magyarok által
lakott területekre történõ betelepítését a nemzetállam megteremtése mellett kezdettõl fog37
va komoly gazdasági érdekek is mozgatták. A csehszlovák hatóságok mindent elkövettek
annak érdekében, hogy minél több magyar földet juttassanak szlovák kézbe. A pozsonyi
Megbízotti Hivatalba beérkezõ panaszok nagy része a földbirtokok és más vagyon konfiskálásával függött össze. Egyes kimutatások szerint az ún. betelepítési övezetben, vagyis a
38
magyarlakta területen kb. 148 ezer hektár földet koboztak el. Wagner a vagyonelkobzások
ügyében többször találkozott a csehszlovák mezõgazdasági és földreformi megbízottal, dr.
Martin Kvetkával. 1946. szeptember 24-i, Kvetka pozsonyi hivatalában tett látogatása alkalmával megbeszéléseket folytatott a lakosságcserérõl, illetve a magyar tulajdonban lévõ
39
földek konfiskálásáról. Wagner a csehszlovák félre történõ nyomásgyakorlás céljából
1946. október 15-én a magyar kormány prágai megbízottjával, Roszty-Forgách Ferenccel
együtt járt Kvetkánál, s bár a megbeszélés a "kölcsönös megértés" jegyében zajlott, gyakor40
lati eredményt mégsem hozott. 1946. október elején a szlovák földreform-, igazság- és
belügyi megbízottakkal zajlott megbeszélései alkalmával kitért a háborús bûnösség vádja
alapján tömegesen a népbíróságok elé hurcolt magyarok kérdésére. A megbeszéléseken az
internálótáborokba zárt és ott raboskodó magyarok kiszabadítása ügyében csupán annyit
sikerült elérnie, hogy a szlovák belügyi megbízott ígéretet tett arra, hogy mindazokat, aki41
ket csupán magyar nemzetiségük miatt tartanak fogva, haladéktalanul szabadon engedik.
1946. október 8-án a magyar Megbízotti Hivataltól a csehszlovák kormány által
1946. augusztus 26-án átadott listán szereplõ kitelepítésre kijelölt személyek megkapták az
ún. "fehérlapot". Ebben dr. Wagner Ferenc, mint a Hivatal vezetõje értesíti az érintetteket,
hogy a csehszlovák_magyar lakosságcsere-egyezmény aláírását követõen a lakosságcsere
lebonyolítására alakult csehszlovák_magyar Vegyesbizottság VII. sz. véghatározata értelmében magyar konzuli jogvédelemben részesülnek. A "fehérlapon" Wagner a csehszlovák
hatóságok jogsértéseinek elkerülése, illetve megakadályozása érdekében tájékoztatja az
érintetteket, hogy a csehszlovák kormány a lakosságcsere-egyezményhez csatolt jegyzõkönyvben foglaltak szerint milyen kötelezettségeket vállalt és hogy ezekbõl a vállalásokból
kifolyólag milyen jogok illetik meg az áttelepítésre kijelöltet. Felszólítja továbbá az érintetteket, hogy amennyiben bármilyen jogsérelem éri õket, azt haladéktalanul jelentsék a
Megbízotti Hivatalnak, hogy az egyezmény megsértésérõl tájékoztatni tudja a magyar
42
kormányt és a csehszlovák Külügyminisztériumot. 1947 végéig az iktatott ügyiratok
43
száma 14 881 volt. A Hivatal a Vegyesbizottság magyar tagozatával állandó kapcsolatban
volt. Wagner a bizottság felé egyrészt "konkrét sérelmi anyagot" terjesztett, másrészt "elvi
44
kérdések rendezésére tett javaslatot". Wagner a lakosságcserét végrehajtó csehszlovák
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szervek jogsértései és a lakosságcsere-egyezményt sértõ eljárásai ellen számos jegyzékben
tiltakozott, de sok esetben eredmény nélkül. A magyar kormány a szûnni nem akaró csehszlovák jogsértések ellen a pozsonyi Megbízotti Hivatal tájékoztatásai alapján 1945 áprilisa
és 1946 júliusa között a Szövetséges Ellenõrzõ Bizottsághoz 184 alkalommal nyújtott be
tiltakozó jegyzéket. 1946 áprilisában Nagy Ferenc magyar miniszterelnök kormányküldöttség élén Moszkvába, júniusban pedig az Amerikai Egyesült Államokba és Angliába
látogatott. A Magyarországgal kötendõ béke elõkészítése mellett az újra elcsatolt országrészekben kisebbségbe került magyarság nemzetiségi jogainak garantált visszaadásáról,
illetve a csehszlovákiai magyarsággal szemben alkalmazott embertelen bánásmód, a depor45
tálások és kitelepítések megakadályozásáról tárgyalt. A miniszterelnöknek és a magyar
diplomáciának annyit sikerült csupán elérnie, hogy a párizsi békekonferencián 1946 szeptemberében a szovjetekkel ellentétben az Amerikai Egyesült Államok és Nagy-Britannia
nem támogatta Vladimír Clementis csehszlovák külügyi államtitkár követelését minden
csehszlovákiai magyar kitelepítését illetõen.
1946. október 19-én dr. Wagner Ferencet fogadta pozsonyi hivatalában dr. Ján Cech
a Szlovák Telepítési Hivatal elnöke. Wagner feladata az lett volna, hogy a korábban a
csehszlovák_magyar Vegyesbizottság, illetve Jócsik Lajos és Daniel Okáli megegyezése
alapján átvegye a kitelepítésre kijelölt csehszlovákiai magyarok következõ listáját. Wagner
azonban közölte, hogy Budapestrõl telefonon azt az utasítást kapta, hogy ne vegye át a
listát. Az elutasító magatartás indokolt volt, mivel a csehszlovák fél az egyezmény ellenére
tovább folytatta a vagyonelkobzásokat és a deportálásokat. A magyar konzul felvilágosítást
kért Cech-tõl a konfiskálások tárgyában. Cech annak ellenére, hogy Wagner konkrét eseteket hozott fel, tagadta, hogy konfiskálták volna azok vagyonát, akik a lakosságcsere-egyezmény V. fejezete alapján rajta voltak a kitelepítendõk listáján. A Szlovák Telepítési Hivatal
elnöke kifejtette a csehszlovák közvélemény "kompromisszum nélküli akaratát" a magyarkérdés megoldására. Cech Wagneren keresztül kérte a magyar politikai köröket, hogy tanúsítsanak határozottabb hozzáállást és kezdjék el a lakosságcsere megvalósítását, hogy az
szervezetten, a kölcsönös megértés és a közös munka jegyében valósuljon meg. Wagner
erre az álszent kijelentésre azt válaszolta, hogy hivatala felkészült kötelességének teljesíté46
sére. 1946. október 22-én dr. Jócsik Lajos magyar áttelepítési kormánybiztos kezdeményezésére Budapesten találkoztak és megbeszéléseket folytattak a csehszlovák_magyar
Vegyesbizottság tagjai, Gyöngyösi János magyar külügyminiszter és Daniel Okáli csehszlovák kormánybiztos. A megbeszélésen Gyöngyösi kijelentette, hogy Magyarország nem
kezdheti el a lakosságcserét addig, amíg ennek nincsenek meg a technikai feltételei, vagyis
amíg a Vegyesbizottság nem fekteti le az ehhez szükséges összes alapelvet, továbbá, amíg a
csehszlovák kormány nem módosítja álláspontját a lakosságcsere-egyezmény VIII. fejeze47
tére vonatkozóan, amely a háborús bûnökért elítéltek egyoldalú áttelepítését illeti. Okáli
nehezményezte, hogy február 27-e a lakosságcsere-egyemény aláírása óta a magyar fél
akadékoskodása következtében még egyetlen csehszlovákiai magyar sem lett áttelepítve
Magyarországra. Az október 22-i megbeszélésen a feleknek az áttelepítési terveket és a
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Vegyesbizottság további tárgyalásait illetõen sem sikerült megegyezniük.
A budapesti tárgyalásokkal egy idõben Wagner felkereste hivatalában dr. Feriencik
tábornokot, a szlovák belügyi megbízottat. Bár 1946 szeptemberében a ligetfalui internálótábort a nyugati hatalmak és a közvélemény nyomására a csehszlovákok "látványosan"
feloszlatták, ismertette vele, hogy Pozsonyban a patrongyári, a téglagyári és a Nagyszombati úti, valamint a pozsonyszentgyörgyi, a szeredi és a szalánci internálótáborokban az
egyezmény ellenére még mindig magyarokat tartanak fogva nemzetiségi hovatartozásuk
miatt. Wagner Ferenc nyomatékosan kérte Ferienciktõl a jogtalanul fogvatartottak szaba49
don bocsátását.

Az 1946. október 15-én befejezõdött párizsi békekonferencián Csehszlovákia minden igyekezete ellenére sem tudta elérni, hogy a gyõztes nagyhatalmak jóváhagyják az egész
magyar kisebbség kitelepítésének tervét. A békeszerzõdés most már végérvényesen "kötelezi" Magyarországot és Csehszlovákiát, hogy a vitás kérdéseket a két ország egymás között
tárgyalások útján oldja meg. A békeszerzõdés ezen rendelkezése mindkét fél számára leszûkítette a politikai mozgásteret. Wagner a csehszlovákiai magyarok helyzetérõl és a lakosságcsere kérdésében felvetõdött aktuális problémákról 1946 október végén részletesen
beszámolt Nagy Ferenc miniszterelnöknek.50 Mivel a csehszlovák fél a magyar politika
korábbi és végig képviselt hozzáállásából és a békeszerzõdés rendelkezésébõl kiindulva
bizonyos volt abban, hogy Magyarország semmi esetre sem támogatja a csehszlovákiai
magyarkérdés megoldásáról szóló elképzelését, ezért 1946 novemberében felújította, illetve fokozta a magyarság csehországi deportálását. A magyar kormány jegyzékben tiltakozott a csehszlovák kormánynál a deportálások ellen és újra megszakította a lakosságcsere
lebonyolításáról szóló kétoldalú tárgyalásokat. A kialakult helyzetrõl Wagner 1947. január
11-én Tildy Zoltán köztársasági elnököt,51 január 12-én pedig Varga Bélát,52 a nemzetgyûlés elnökét részletesen informálta. Az adott helyzetben a magyar kormány kezében csupán a
tárgyalások befagyasztásának, a nyugati politikai körök, illetve a közvélemény tudósításának eszközei voltak, amelyeket a késõbbiekben is kénytelen volt alkalmazni. Bár a csehszlovák kormány a magyar közvélemény és a nyugati hatalmak tiltakozására, valamint a
jugoszláv kormány közvetítésére 1947. február 25-én leállította a csehszlovákiai magyarok
deportálását, felújította viszont a reszlovakizációt, a Szlovák Telepítési Hivatal pedig rendeletet hozott a korábban Csehországba deportált és onnan hazaszökött magyarok viszszatoloncolására.
A lakosságcsere megvalósítása, illetve az egyezménynek a csehszlovák féllel történõ,
betû szerinti betartatása érdekében, még a kitelepítések megkezdése elõtt Wagner a kitelepítettek adatainak felvételére külön statisztikai osztályt szervezett, amely 1947. február 10én kezdte meg mûködését a pozsonyi Megbízotti Hivatal gazdasági osztálya statisztikai
szakértõjének vezetésével. Az volt a feladata, hogy az osztály által kidolgozott kérdõíveket
kitöltesse, és ily módon gyûjtse be az összes adatot a Magyarországra áttelepítendõ csehszlovákiai magyarokról, amire "egyrészt a még folyamatban lévõ tárgyalások céljaira,
másrészt az áttelepítés gyakorlati végrehajtása érdekében szükség van".53 A statisztikai ûrlap, vagyis a Nyilvántartólap az áttelepítés lebonyolítására létrehozott szervekkel Budapesten és Pozsonyban folytatott részletes egyeztetõ tárgyalások alapján készült. "Adatszolgáltatók az áttelepítésre kijelölt családfõk, illetve önálló keresettel bíró egyének. A feltett
kérdések az adatszolgáltató és családtagjai személyi adataira, ingatlan-vagyonára és ennek
felszerelésére, pénztartozásaira és követeléseire, különbözõ természetû károsodására, adósérelmeire, a nemzeti gondnokság körülményeire és végül a népbírósági eljárások adataira
terjedtek ki." 54
A magyar és a csehszlovák statisztikai adatok között lényeges különbség adódott,
mivel a csehszlovák statisztikai kimutatásban kisebb létszámú áttelepülõ szerepelt. Wagner
azzal bízta meg a statisztikai osztály vezetõjét, hogy az eltérés okát a csehszlovák megbízottal közösen vizsgálják ki. Az összehasonlító vizsgálat 1947. november 17-én Pozsonyban kezdõdött és 1948-ban is folytatódott. A vizsgálat "azonban nagy akadályokba ütközött. Csehszlovák részrõl az összeíró ívekrõl készített kimutatások csak részben és hiányosan álltak rendelkezésre. Számos szóbeli és írásbeli felkérésre nem tudták közölni még
azokat a körzeti adatokat sem, amelyek alapján a magyar adatokkal szemben oly eltérõ
végeredményhez jutottak."55
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A kétoldalú egyeztetõ tárgyalásokat, valamint a lakosságcsere adminisztratív és technikai feltételeinek biztosítását és az azt lebonyolító szervek létrehozását követõen 1947.
április 12-én megindult a csehszlovák_magyar lakosságcsere. A lakosságcsere gyakorlati lebonyolításáról folytatott kétoldalú tárgyalások valójában csak 1947. május 30-án értek véget az úgynevezett "Pöstyéni jegyzõkönyv" aláírásával. Ebben a felek megegyeztek abban,
hogy az áttelepülõk által birtokolt földterület nagysága nem haladhatja meg az egy földmûvesre esõ 2,37 katasztrális holdat. Megállapodtak az áttelepülõk gazdasági rétegezõdésérõl, továbbá a cserekvótába beszámítandó menekültekrõl is. Továbbra sem született
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megegyezés a háborús bûnösök ügyében. Azonban rövidesen nyilvánvalóvá vált, hogy a
csehszlovák fél megpróbálja kijátszani a magyar hatóságokat.
Bár a lakosságcsere-egyezmény megkötése, különösen pedig a Vegyes Bizottság 7.
számú véghatározata lényegesen javította a kitelepítendõk helyzetét, a Dr. Wagner Ferenc
által vezetett Megbízotti Hivatalnak mégis óriási nehézségekkel kellett megküzdenie. "A
magyar lakosság több mint egy éve a teljes jogfosztottság állapotában élt, ez az állapot
átment a köztudatba és különösen az alsóbbrendû csehszlovák hatóságok érthetetlennek
tartották, hogy van valaki, aki Csehszlovákiában a magyarok érdekében eljár és igyekszik
részükre legalább a minimális jogokat biztosítani. Elõször a központi hatóságoknál kellett
az Egyezménynek és a Vegyes Bizottság véghatározatának érvényt szerezni, közzé kellett
tétetni a határozatokat és utasításokat kellett kiadatni végrehajtásuk céljából az alsóbbrendû
hatóságoknál. A következõ lépés már az alsóbbrendû hatóságoknál a konkrét panaszok orvoslása volt. Fokozatosan sikerült elérni, hogy az áttelepülésre kijelöltek vagyonára elrendelt nemzeti gondnokságokat megszüntessék, hogy az áttelepülõknél az adóbehajtásokat
felfüggesztették, hogy az áttelepülõk iparukat folytathatták, igénybevett ingóságaikat viszszakapták, a vagyonelkobzások végrehajtása legalább részben fel lett függesztve, sikerült az
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áttelepülõk részére a létminimumot biztosítani, lakásukat megvédeni stb."
Annak ellenére, hogy a lakosságcsere-egyezmény és a Vegyesbizottság véghatározatai lényegében csak az áttelepülésre kijelöltek átmeneti helyzetét szabályozták, és hogy a
Vegyesbizottság csupán az áttelepítendõk jogvédelmére korlátozta a Megbízotti Hivatal
jogkörét, Wagnernek és hivatalának lehetõsége nyílt különösen a volt állami és közalkalmazottak létminimumának biztosítására és a vagyonelkobzások végrehajtásának a felfüggesztésére, mivel ebben a két kérdésben az Egyezményhez fûzött jegyzõkönyv tartalmazta a
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jogvédelem lehetõségét. A csehszlovák kormány arra kötelezte magát, hogy a magyar
nemzetiségük miatt elbocsátott közalkalmazottak megélhetésének biztosítása érdekében
létminimumot folyósít számukra. Késõbb azonban a létminimum folyósítását a volt csehszlovák közalkalmazottakra korlátozta. Wagner minden erõfeszítése ellenére a Vegyesbizottságnál sem tudta elérni, hogy a csehszlovák kormány eredetileg vállalt kötelezettségének tegyen eleget. A volt csehszlovák közalkalmazottak részére viszont az esetek döntõ
többségében sikerült elérni a létminimumnak megfelelõ pénzeszköz folyósítását. Wagner
1947 decemberéig személyesen 218 esetben lépett közbe közvetlenül az illetékes hatósá59
goknál és minden esetben eredménnyel. A közalkalmazotti nyugdíjak ügyében 1947
végéig 59 esetben kértek jogorvoslatot a Megbízotti Hivataltól. Ezekben az esetekben vagy
sikerült elérni a nyugdíj folyósítását, vagy pedig a nyugdíj helyett a létminimum kifi60
zetését. Wagner minden magyar nemzetiségû személy mezõgazdasági ingatlanainak elkobzásáról jegyzõkönyvet íratott és beszereztette az elkobzott vagyon részletes leltárát.
Minden esetben írásban tiltakozott a földmûvelésügyi megbízottnál a csehszlovák hatóságok egyezménysértése ellen. A csehszlovák fél azonban sem az írásbeli, sem pedig a
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személyes tiltakozásra, sem írásban, sem pedig szóban nem válaszolt.

Wagner Ferenc személyes tiltakozásának köszönhetõen azonban sikerült legalább
annyit elérni, hogy a földmûvelésügyi megbízott körrendeletben utasította az illetékes
hatóságokat, hogy azokban az esetekben, ahol az áttelepülésre kijelöltek vagyonát még nem
kobozták el, a konfiskálást még ne hajtsák végre. Azokban az esetekben, amikor az elkobzás már megtörtént, a mezõgazdasági ingatlant "lehetõség" szerint vissza kell adni a tulajdonosnak,62 aki azt áttelepüléséig szabadon használhatja.63 A pozsonyi Megbízotti Hivatal
pontos nyilvántartást vezetett a vagyonelkobzási esetekrõl, melyeket a csehszlovák hatóságok 1947 végéig a lakosságcsere-egyezmény V. cikk alapján kijelölteknél 753 esetben, a
VIII. cikke alapján kijelölteknél 240 esetben, az áttelepülésre ki nem jelölteknél pedig 279
esetben követtek el.
Az áttelepítés technikai lebonyolítását, valamint az áttelepülõk érdekvédelmét a
pozsonyi központi hivatal és a vidéki kirendeltségek mellett két mozgó körzeti iroda
végezte. A pozsonyi Megbízotti Hivatalban 14 elõadó és 24 segédhivatalnok végezte az
áttelepítés irányítását, valamint az érdekvédelemmel kapcsolatos teendõket. A Vegyesbizottság 10. sz. véghatározata alapján Wagner az általa megszervezett két mozgó körzeten
belül, a körzeti biztos irányítása és vezetése mellett mintegy 100 csehszlovákiai magyart
alkalmazott ideiglenes megbízott tisztségviselõként az áttelepítésnél, vagyis az áttelepülõk
ingóságainak elszállításánál és bevagonírozásánál, a vagyonösszeírásnál és annak ellenõrzésénél. Móritz Mihály alezredes vezetése alatt mintegy 20_22 tiszttel és a megbízott
tisztségviselõkkel szorosan együttmûködve tevékenykedett a közúti kirendeltség, amely az
áttelepülõk felrakodását és bevagonírozását irányította, felügyelte. A két mozgó körzeten
kívül mûködõ állandó kirendeltségek fõleg a kitelepítésre kijelöltek adatfelvételével és
érdekvédelmükkel foglalkoztak.
Az elsõ nagyobb arányú kísérlet a csehszlovákiai magyarokat súlyosan érintõ
163/1946. sz. lakástörvény végrehajtására 1947 júliusában-augusztusában és szeptemberében került sor, amikor a csehszlovák Telepítési Hivatal a Sóskútról áttelepített szlovákokat Pozsonyban és Pozsonyligetfaluban telepítette le. 1947 végéig fõleg a nagyobb
városokban, Érsekújvárott, Léván, Losoncon, Rimaszombatban és Kassán folytak kilakoltatások, illetve kilakoltatási kísérletek. A Megbízotti Hivatalhoz, illetve vidéki kirendeltségeihez 145 esetben fordultak a sértettek. A jogorvoslatot kérõk között egyaránt voltak
kitelepítésre kijelölt és ki nem jelölt személyek. Az erõszakos csehszlovák kilakoltatási kísérleteket és tényleges kilakoltatásokat Wagner Ferenc eln. 401/47. szám alatt jelentette a
budapesti Magyar Áttelepítési Kormánybiztosságnak, illetve szintén írásban ugyanezen
szám alatt erélyesen tiltakozott a szlovák Telepítési Hivatal elnökénél, valamint a népjóléti
megbízottnál. A határozott fellépésnek köszönhetõen a 145 esetbõl 112 esetben64 sikerült
elérni a csehszlovák hivataloknál, hogy a lakosságcsere-egyezmény V. cikke alapján kitelepítésre kijelölt személyek lakását meghagyják.
A Megbízotti Hivatal jogvédõ tevékenységének egyik legsikeresebb területe az
adóügyi sérelmek feltárása és megoldása volt. Wagner hivatala több alkalommal tájékoztatta az áttelepülõket a 7. sz. véghatározatban foglalt jogaikkal kapcsolatban, amelyekben
részletesen taglalták, hogy melyek azok a köztartozások, amelyek a kitelepítésre kijelöltektõl nem hajthatók be. "Az adóügyi sérelmek felmerülése esetén, melyek a csehszlovák
pénzügyi hatóságok jogtalan behajtási kísérleteibõl adódtak, azonnal közbenjártunk és
megakadályoztuk minden egyes esetben az adó-, valamint illetékügyi végrehajtások lefolytatását. Úgy a pénzügyi megbízotti hivatalnál, valamint a helyi adóhatóságoknál sikeresen
eljárt, úgyhogy egy esetben sem folytattak le árverést adóvégrehajtásból kifolyólag."65
Dr. Wagner Ferenc és hivatala számára a Vegyesbizottság 26. számú véghatározata
VI. cikkelyének végrehajtása _ az áttelepülõk vagyonára kirendelt nemzeti gondnokok
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kirendelésének megszüntetése és elszámoltatása _ okozta a legnagyobb gondot, illetve
ennek végrehajtását akadályozták leginkább a csehszlovák hatóságok. Amíg 1947. október
1-jéig a hivatal 581 nyilvántartott esetet jegyzett és vizsgált, addig az év végére a vizsgált
esetek száma 683-ra növekedett. Wagner szerint minden igyekezet és a csehszlovák hatóságokra gyakorolt folyamatos nyomás sem vezetett a kellõ és elég gyors eredményre, mert a
csehszlovák hatóságok mindent megtettek annak érdekében, hogy a gondnokok a helyükön maradjanak. 1948 elején Hajdu István áttelepítési kormánybiztosnak címzett _ a csehszlovákiai magyarok Magyarországra történõ áttelepítésének technikai lebonyolításáról és
az érdekvédelem ellátásáról, illetve abból fakadó szervezeti ügyekrõl írott _ részletes jelentésében a nemzeti gondnokságok megszüntetésére és elszámoltatására irányuló tevékenységérõl többek között a következõket olvashatjuk:
"Az elsõ nehézségek ott mutatkoztak, hogy a csehszlovák hatóságok a véghatározatot
a csehszlovák hivatalos lapban nem hirdették ki és nem adták ki a szükséges végrehajtási
utasításokat.
A kezdeti nehézségek leküzdése céljából már 1947 áprilisában dr. Okáli Dániel csehszlovák kormánymeghatalmazott útján interpelláltattunk a szlovák miniszteri biztosok
tanácsánál, átiratot intéztünk a Vegyes Bizottság magyar tagozata elnökéhez, dr. Cech Jánoshoz, a pozsonyi csehszlovák Telepítési Hivatal elnökéhez, a szlovák nemzeti tanácshoz
és az érdekelt belügyi-, közegészségügyi-, ipari és kereskedelemügyi-, közellátásügyi-, és
földmûvelésügyi miniszteri biztosokhoz. Ezen intervenciók eredményeképpen a pozsonyi
csehszlovák Telepítési Hivatal 1947. évi május hó 3. napján hivatalos lapjának rendkívüli
kiadásában közzétette a 26. számú véghatározatot.
A kezdeti nehézségek leküzdése után a hivatal kétirányú tevékenységet fejtett ki:
1. a 26. számú véghatározat végrehajtását szorgalmazta az alsóbbrendû hatóságoknál általában és esetenként és
2. elõkészítette a 26. számú véghatározat VI. cikkének módosítására irányuló véghatározat-tervezetet a végrehajtás körül szerzett tapasztalatok alapján.
Ad 1. Az áttelepülõket a budapesti rádió útján az áttelepülõk részére közvetített hírek
kapcsán elõször 5 ízben többszöri leadásban tájékoztattuk, figyelmeztettük és felhívtuk
arra, hogy jelentsék, ha vagyonukra nemzeti gondnokság volt elrendelve. A késõbbiek során ismételten figyelmeztettük rádió útján az érdekelteket, hogy a nemzeti gondnokságban
beállott minden változást haladéktalanul jelentsenek.
1947. évi május hó 30-tól június hó 22-ig személyesen szálltam ki a lévai, galántai,
dunaszerdahelyi, párkányi, komáromi, ógyallai, tornaljai, feledi, rimaszombati és losonci
járási és helyi hatóságokhoz, ahol általánosságban megbeszéltem a nemzeti gondnokságok
megszüntetése körüli eljárás módozatait, megállapítottam a nyilvántartott nemzeti gondnokságokat és összehívtam az érdekelteket és õket tájékoztattam a követendõ eljárásról.
A telepítési körzetekben, azonkívül a kassai körzeti irodában és az érsekújvári körzeti
irodában külön jogvégzett hivatalnokot vagy ügyvédet bíztam meg a nemzeti gondnokságok megszüntetésével és felszámolásával kapcsolatos munkákkal.
Külön megbeszélést folytattam a pozsonyi csehszlovák Telepítési Hivatal vezetõ
tisztviselõivel a nemzeti gondnokságok megszüntetése körüli eljárásról, a felmerült visszaélésekrõl és az elintézés módozatairól 1947. évi május hó 29-én, június 6-án és 14-én, augusztus hó 12-én, 16-án.
Hivatalosan bejelentettem 1947. évi június hó 6-án és 14-én, hogy indítványozni fogom az áttelepítés félbeszakítását mindaddig, amíg az összes nemzeti gondnoksági ügy
rendezést nem nyer. Ezen bejelentésre csehszlovák részrõl közölték, hogy az összes nemzeti
gondnokság már rendezve lett. Névjegyzéket adtam át a csehszlovák Telepítési Hivatalnak

elõször 1947. évi szeptember hó 27-én, majd október 30-án és végül december 2-án,
amelyekben közöltem az összes rendezetlen nemzeti gondnokságokat. Csehszlovák részrõl
a jegyzékekben foglalt adatok helyességét tagadták, mire a Budapesten tárgyaló kormánydelegációk utasítottak engem és dr. Cech János elnököt, hogy közösen vizsgáljuk felül a
vitás kérdéseket.
Dr. Cech János nem volt hajlandó a közös kivizsgálásra és így elõadómmal együtt
1947. évi szeptember hó 20-án Somorján, majd szeptember hó 21-én Érsekújvárott vizsgáltuk ki a rendezetlen nemzeti gondnoksági eseteket és errõl ugyanazon a napon egyoldalú részletes jelentést tettem.
A kormánydelegációk jelentésem alapján újból utasították dr. Cech János elnököt,
hogy a kérdéses eseteket együttesen a helyszínen vizsgálja ki velem. Erre 1947. évi szeptember hó 27. napján történt kísérlet, ami szeptember hó 29-én Érsekújvárott folytatódott, közös jegyzõkönyv felételére azonban nem vezetett és így újból csak egyoldalú jelentés történt.
A politikai delegáció a Vegyes Bizottságot utasította a vitás kérdések tisztázására és a
Vegyes Bizottság dr. Trócsányi László és dr. Zátureczký Péter titkárokat küldte ki, akik elõször 1947. évi októberében majd pedig 1947. évi decemberében vizsgálták meg a vitás
eseteket és állapították meg, hogy a panaszok majdnem minden esetben alaposak.
A csehszlovák hatóságok természetszerûleg nem jó szemmel nézik azt, hogy az
áttelepülõ, aki két éven keresztül vagyonához nem nyúlhatott, házában más lakott, bútorait
más használta, üzletében, üzemében más ült, ma vagyonát szabadon használja és a nemzeti
gondnok kénytelen azt látni, hogy eddigi jól jövedelmezõ kereseti forrástól és az ezzel kapcsolatos sok lehetõségtõl elesett. A csehszlovák hatóságok sokszor hivatalból, sokszor
azonban a volt nemzeti gondnokok kérelmére különbözõ zaklatásoknak teszik ki az átte66
lepülõ tulajdonosokat. Ezekben az esetekben azonnal közbe kell lépni, intézkedni kell."
A csehszlovák és a magyar hatóságok 1947. december 20-ától március 1-jéig a karácsonyra és a szokatlanul hideg télre való tekintettel szüneteltették a lakosságcserét. Wagner
és hivatala ebben az idõszakban sem szüneteltette tevékenységét. 1948-ban a csehszlovák
hatóságok a folyamatos jogsértések mellett újabb rendeletekkel sújtották a csehszlovákiai
magyarságot. Például Daniel Okáli, a belügyi megbízott által kiadott 3/1948 sz. rendelet
megszünteti a magyar helységnevek használatát. 1948. július 23. és 24 között az egyre
nagyobb befolyással bíró magyar és a csehszlovák kommunista párt magas rangú képviselõi
Prágában tárgyaltak a csehszlovákiai magyarok jogi, gazdasági és kulturális helyzetérõl.
Az 1947 augusztusától bekövetkezett magyarországi belpolitikai változások, a kommunisták elõretörése következtében Wagner Ferenc, mint a pozsonyi Megbízotti Hivatal
kisgazdapárti vezetõje egyre komolyabb ellentétbe került a kommunista vezetõkkel és azok
elképzeléseivel a csehszlovákiai magyarok helyzetének megoldását illetõen. Nem tudott
ugyanis azonosulni a szocialista internacionalizmus magyar kommunista értelmezésével,
melynek a teljes önfeladásig történõ erõltetése a határon túli magyarság pusztulását eredményezi. Wagner politikai helyzete Rajk László külügyminisztersége idején gyengült meg
igazán és visszafordíthatatlanul. 1948 októberének utolsó napjaiban személyes kihallgatásra, jelentéstételre Budapestre a Külügyminisztériumba rendelték. Mivel pontosan tudta,
hogy mi lesz a sorsa, Wagner november 4-én családjával együtt Csehországon keresztül
Nyugat-Európába, majd onnan az Amerikai Egyesült Államokba emigrált és a Maryland
állambeli Kensingtonban telepedett le. A pozsonyi Megbízotti Hivatalból történt távozását
követõen a Külügyminisztérium vizsgálatot rendelt el a pozsonyi magyar Fõkonzulátuson,
melynek során a Megbízotti Hivatal tevékenységére és a lakosságcserére vonatkozó iratokat
67
nézték át. Késõbb tudta meg Wagner, hogy helyesen döntött, amikor távozott, mivel a
kommunista kormányzat államellenes összeesküvéssel, árulással és magyarok, illetve szlo68
vákok emigrálásának elõsegítésével vádolta meg.
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3. l.
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Juraj Slávik 1940 és 1945 között az emigráns csehszlovák kormány belügyminisztere. 1947 és 1948 között Csehszlovákia
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3
Václav Majer 1944_1945 között az emigráns csehszlovák kormány ipari- és kereskedelmi-, 1945_1948 között pedig élelmezésügyi minisztere. 1948 februárjában az USA-ba emigrált.
4
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5
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húnyt el. A szülõk halála után Ferencet keresztapja, aki egyben bácsikája is volt, vette magához. Tanulmányait saját kérésére
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Országos Közoktatási Tanács megbízásából fõmunkatársa volt annak a bizottságnak, amely a kisebbségi iskolák országos
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alkalmanként a miniszterelnöki hivatalnak. A háború után a magyar külügyminisztériumban volt általános szláv és fõként
csehszlovák szakértõ és a csehszlovák szekció vezetõje, valamint a Békeelõkészítõ Osztályon csehszlovák szakértõ. 1946
augusztusától 1948 novemberéig a pozsonyi Megbízotti Hivatal vezetõjeként a kitelepítettek és meghurcoltak jogvédelmét
látta el. 1947. február 2-án Ipolyságon nõsült meg. A kommunista hatalom elõl 1948. november elején feleségével, Irénnel
és nem egészen egyéves kislányával, Krisztinával az USA-ba emigrált. Wagner széleskörû ismeretségre tett szert az akkori
emigráció vezetõ politikusai és tudósai körében. Elõször rádióbemondóként mûködött Bridgeport-ban, Connecticut-ban,
majd New York-ban. 1953-tól 1981-ig a washingtoni Library of Congress munkatársa volt. Szakmai lapokban kétszáznál is
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Pl. az 1945/5-ös elnöki dekrétum nemzeti gondnokság alá helyezi a magyar és német vagyont, az 1945/33-as elnöki dekrétum megfosztotta a felvidéki magyarokat csehszlovák állampolgárságuktól, az 1945/43-as elnöki dekrétum elbocsátotta
állásából a közigazgatásban dolgozó magyar nemzetiségûeket, az 1945/88-as elnöki dekrétum közmunkára ítél minden
magyar nõt 18-tól 45 éves és minden magyar férfit 16-tól 55 éves korig, az 1945/108-as számú elnöki dekrétum elrendeli
minden jogi és fizikai személy ingó és ingatlan vagyonának ellenérték nélküli elkobzását.
9
Pl. a Szlovák Nemzeti Tanács (a továbbiakban SZNT) 1945/45-ös rendelete "megtisztítja" a magyaroktól a szlovákiai
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