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NÉVMUTATÓ*

Beneš Edvard (1884–1948) – köztársasági elnök (1935–1938, 1938–1945, 1945–1948)
Clementis, Vladimír (1902–1952) – a londoni emigrációban a Jogi Tanács tagja (1942–1945), a

Szlovák Nemzeti Tanács tagja (1945–1946) Szlovák Kommunista Párt központi bizottságának
tagja, külügyminisztériumi államtitkár (1945–1950), a magyar–csehszlovák lakosságcsere-egyez-
mény elõkészítõje és aláírója

Drtina, Prokop (1900–1980) –  a londoni emigrációban a Jogi Tanács alelnöke, igazságügy-minisz-
ter (1945–1948)

Ïuriš, Július (1904–1986) – a világháború éveiben ellenálló tevékenységéért bebörtönözték (1941–
1945), szlovák kommunista párti képviselõ, földmûvelésügyi miniszter (1945–1948)

Fal•an, Samuel (1916–1960) – szlovákiai földmûvelésügyi megbízottja (1948–1951.)
Feierabend, Ladislav (1891–1969) – a londoni emigrációban az Államtanács és az emigráns kor-

mány pénzügyminisztere (1941–1945.)
Ferjenèík, Mikuláš tábornok (1904–1988) – a szlovák nemzeti felkelés idején részt vett a fegyve-

res ellenállásban, a Szlovák Nemzeti Tanács honvédelmi megbízottja (1944–1945), hadügymi-
nisztériumi államtitkár (1945–1946)

Fierlinger, Zdenìk (1891–1976) – a londoni emigráns csehszlovák kormány moszkvai nagyköve-
te (1941–1945), a második világháború utáni elsõ két csehszlovák kormány miniszterelnöke
(1945. április 4. – 1946. július 2.), a Csehszlovák Szociáldemokrata Párt elnöke.

Gottwald, Klement (1896–1953) – a Csehszlovák Kommunista Párt fõtitkára (1929-1945), majd
elnöke (1945–1953), a moszkvai csehszlovák kommunista emigráció vezetõje, a világháború
utáni elsõ két kormány miniszterelnök-helyettese (1945– 1946)

Granatier, Anton (1894–)  – a Szlovák Liga elnöke (1922–1925), a Szlovák Nemzeti Tanács tagja,
majd elnöke (1947–1954), a lakosságcsere-egyezmény, a csehországi deportálások és a
reszlovakizáció tevékeny kezdeményezõje, irányítója.

Hasal (Ni•borský), Antonín tábornok (1883–1960) – a felszabadított csehszlovák területek kato-
nai parancsnoka, a köztársasági elnök katonai irodájának vezetõje (1940–1944, 1946–1948), a
világháború utáni elsõ két kormány közlekedési minisztere (1945. április 4.– 1946. július 2.)

Holdoš, Ladislav (1911–1988) – a Szlovák Nemzeti Tanács alelnöke (1945–1948)
Horváth, Ivan (1904–1960), a Szlovák Nemzeti Tanács szociális ügyi megbízottja (1945–1946)
Husák, Gustáv (1913–1991) – az illegális Szlovák Kommunista Párt V. központi bizottságának

tagja, a Szlovák Nemzeti Tanács elnökségének tagja, szlovákiai belügyi megbízott (1945-1946,
majd a Szlovák Megbízotti Testület elnöke (1946–1950), 1954-ben az úgynevezett szlovák
burzsoá nacionalisták elleni koncepciós perben életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték.1963-
ban szabadult.

Kopecký, Václav (1897–1961) – a moszkvai emigráns csehszlovák kommunista vezetés tagja,
hírközlési miniszter (1945–1953)

Krno, Dalibor (1901–1983) – egyetemi tanár, a szlovák nemzeti felkelés résztvevõje, a budapesti
Szövetséges Ellenõrzõ Bizottság csehszlovák tagja (1945–1947)

Laušman, Bohumil (1903–1963) – a londoni csehszlovák Államtanács tagja, ipari miniszter (1945–
1947)

Lettrich, Jozef (1905–1968) – a szlovák nemzeti felkelés idején a Szlovák Nemzeti Tanács vezeté-
sének tagja, oktatási és közmûvelõdési megbízott, a szlovákiai Demokrata Párt alapítója és
elnöke, a Szlovák Nemzeti Tanács elnöke (1945–1948)

Majer, Václav (1904–1972) – a londoni csehszlovák Államtanács tagja, az emigráns kormány ipar-
és kereskedelemügyi minisztere, a Csehszlovák Szociáldemokrata Párt elnökségének tagja, a
háború után élelmezési miniszter (1945–1948)
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Masaryk, Ján (1886–1948) – az államalapító T. G. Masaryk fia, Csehszlovákia londoni nagykövete
(1925–1938), az emigráns londoni kormány és a világháború utáni koalíciós kormányok kül-
ügyminisztere (1940–1948)

Nejedlý, Zdenìk (1878–1962) – a világháború éveiben a moszkvai Szláv Bizottság alelnöke, a
moszkvai kommunista vezetés tagja, a világháború utáni kormányok oktatási minisztere (1945–
1953)

Nìmec, František (1898–1963) – a londoni csehszlovák Államtanács tagja, a háború utáni gazda-
sági rekonstrukció minisztere (1942–1944), a londoni kormány megbízottja Kárpátalján és a
szovjet hadsereg által elfoglalt területeken (1944–1945)

Nosek,  Václav (1892– 1955) – a londoni csehszlovák Államtanács alelnöke, az emigráns kommu-
nista vezetés tagja, a világháború utáni kormányok belügyminisztere (1945–1950)

Novomeský, Ladislav (1904–1976) – az illegális Szlovák Kommunista Párt V. Központi Bizottságá-
nak tagja, a Szlovák Nemzeti Tanács alelnöke, szlovákiai oktatási megbízott

Okáli, Daniel (1929–) Szlovákia belügyi megbízott-helyettese, majd belügyi megbízottja, a lakos-
ságcsere-egyezmény, a csehországi deportálások és a reszlovakizáció tevékeny kezdeménye-
zõje, irányítója (1945–1946, 1946–1948). Az úgynevezett szlovák burzsoá nacionalisták elleni
koncepciós perben 18 évi börtönbüntetésre ítélték, 1963-ban szabadult.

Pietor, Ivan (1904–1977) – a világháború utáni elsõ kormány belkereskedelmi minisztere
Procházka, Adolf (1900–1970) – a londoni csehszlovák Jogi Tanács elnöke, a háború utáni koalí-

ciós kormányok igazságügy-minisztere (1945–1948)
Ripka, Hubert (1895–1958) – a londoni emigráns csehszlovák kormány külügyminisztériumi államtit-

kára (1940–1945), a háború utáni koalíciós kormányok külkereskedelmi minisztere (1945–1948)
Slánský, Rudolf (1901–1952) – a moszkvai emigráns csehszlovák kommunista vezetés tagja, a

szlovák nemzeti felkelés idején a partizánmozgalom vezérkarának tagja, a világháború után a
kommunista párt fõtitkára, koncepciós perben halálra ítélték és kivégezték.

Smutný, Jaromír (1892–1964) – Edvard Beneš köztársasági elnöki irodájának vezetõje (1940–1948)
Stránský, Jaroslav (1894–1973) – a londoni emigráns Államtanács tagja és az emigráns kormány

igazságügy-minisztere (1940–1945
Svoboda, Ludvík (1895–1979) – tábornok, a Szovjetunióban létrehozott csehszlovák hadsereg

parancsnoka, a világháború utáni kormányok hadügyminisztere (1945–1950), csehszlovák köz-
társasági elnök (1968–1979)

Široký, Viliam (1902–1971) – a moszkvai csehszlovák kommunista vezetés tagja (1940–1941),
Szlovákiában letartóztatták, és börtönbüntetésre ítélték (1941–1945), a Szlovák Kommunista
Párt elnöke, a háború utáni kormányok miniszterelnök-helyettese

Šmidke, Karol (1897–1952) – a Szlovák Nemzeti Tanács alapítója, Vavro Šrobárral együtt társelnö-
ke (1944), a Szlovák Megbízott Testület (kormány) elnöke (1945. augusztus –1946. szeptem-
ber), Szlovák Nemzeti Tanács alelnöke (1946–1950), az úgynevezett szlovák burzsoá naciona-
listák elleni perben halálra ítélték és kivégezték

Šoltész, Jozef (1909–1977) – a Szlovák Nemzeti Tanács kommunista képviselõje (1944), Szlovákia
igazságügyi megbízottja, a világháború utáni elsõ csehszlovák kormány munkavédelmi és
szociális minisztere (1945–1946)

Šrámek,  Jan (1870–1956) – a londoni emigráns csehszlovák kormány elnöke, a világháború utáni
koalíciós kormányok miniszterelnök-helyettese (1945–1948)

Šrobár, Vavro (1867–1950) – a Szlovák Nemzeti Tanács elnöke (1944–1947), a csehszlovák kor-
mány pénzügyminisztere (1945–1946)

Táborský, Eduard (1910 –) Edvard Beneš köztársasági elnök személyi titkára és jogi tanácsadója,
svédországi nagykövet (1945–1948)

Ursíny, Ján (1896–1972) – a szlovákiai Demokrata Párt alapítója, alelnöke, gazdasági és közellá-
tási megbízott, a világháború utáni elsõ kormány miniszterelnök-helyettese (1945–1946)
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