
anGyaL béLa
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deportálásánaktörténetéhez,1946–1949

(1.rész)

acsehországideportálásoktörténetekiemelthelyetfoglalelaszlovákiaimagyaroktörté-
nelmiemlékezetébenésatörténetírásábanegyaránt.amásodikvilágháborútkövetően,az
újjáalakult Csehszlovákiát szláv nemzetállamként felépíteni akaró törekvések jegyében
számosmagyarellenesintézkedésthoztak,leginkábbazonbanacsehországikényszerköz-
munkárahurcolásnakafájóemlékeélmaisaszlovákiaimagyarokemlékezetében.

aszocializmus időszakában tabukéntkezeltéka témát, ígyahivatalos történetírás
aligtettemlítéstamagyaroktízezreitévekigközmunkára,csehországikényszerlakhelyre
kötelezőjogszabályokrólésintézkedésekről,adeportálásokatkizárólagmunkaerő-tobor-
záskéntbeállítva.1 amagyartörténetírásbajanicsKálmán–előszörnyugatonmegjelent
–könyve2 emeltebeatémát.aszerzőelsősorbanakorabelisajtóra,hivataloskiadvá-
nyokra, valamint saját emlékeire támaszkodvamutatta be a jogfosztottság időszakát.
Tőleszármazikahontalanságéveikifejezés,ilyenmódonnevetadvaazidőszaknak.

arendszerváltásutánKarelKaplankönyve3 jelentettfordulatotacsehtörténetírás-
ban,akielsősorbanlevéltáriadatokfeldolgozásávalobjektívenszámoltbeamásodik
világháborúutánitörténésekről,szakítvaazaddigietnocentrikuséskommunistaszem-
lélettel.nagyívűmunkájábanazonbanamagyarokdeportálásacsupánegymozzanat
azeseményekláncolatában,aszlávnemzetállamépítésénektöbbévesfolyamatában.
aszakmaikörökbenisaligismertjúliusbalážnakaprágaiKárolyegyetemen1991-ben
készítettkandidátusidisszertációja,4 amelybenaszlovákiaimagyarságmásodikvilág-

1 arendszerváltásigmegjelentmunkákközülakiemelkedikzvara,juraj:Maďarská menšina
na Slovensku po roku 1945. bratislava,1969.

2 KétnyugatikiadásutánMagyarországon1989-benjelentmegelőszörillyésGyulaelőszavá-
val.janicsKálmán:A hontalanság évei. A szlovákiai magyar kisebbség a második világhá-
ború után 1945–1948. [budapest],HunniaKiadóKft,1989.

3 azelsőmagyarnyelvűkiadásaamagyarkisebbségetérintő fejezetkibővítettváltozatával
jelent meg a pozsonyi Kalligram Könyvkiadónál. Kaplan, Karel: Csehszlovákia igazi arca
1945–1948. Pozsony,1993.

4 baláž, július: Maďarská otázka v  prvom desaťročí povojnového Československa (1945-
1954). Praha, 1991. Munkáját a szerző bocsátotta rendelkezésemre, amiért ezúton is
köszönetetmondok.
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háborútkövetőelsőtízévénekúttörőjellegűésalaposlevéltárikutatásokratámaszko-
dó,nemzetiéspolitikaielfogultságtólmentesfeldolgozásátadta.

amúltszázadkilencveneséveinekelejénamagyarországiésszlovákiaimagyartörté-
netírás elsősorban az oral history, a naplók, amemoárirodalom eszközeivel igyekezett
objektívképetadniakisebbségimagyarságotért,máighatótraumáról.5 interjúk,naplók,
visszaemlékezések,aszlovákiaimagyarságközösségiemlékezetétföltérképezőmunkák,
valamintezekbőlválogatott,összefoglalókiadványokamainapigjelennekmegatémáról.6

azelsőmagyarnyelvűtudományosmonográfiaadeportálásokrólvadkertyKatalin
tollábóljelentmeg,amelynekfüggelékerövidválogatástistartalmazatémáhozkap-
csolódó levéltáridokumentumokból.7 a rendszerváltásutánaszlovák történészek is
részletesebb,levéltárikutatásokratámaszkodómunkákkaljelentkeztek,8 ésegykismo-
nográfia isnapvilágot látottatémáról,amelybenŠtefanŠutaj többévtizedeskutató-
munkájánakeredményeitfoglaltaössze.9 alegutóbbimásfélévtizedbenmegjelent,az
időszakotfeldolgozómunkákközülkiemelkednekPopélyárpádnakakorszakkronolo-
gikusösszefoglalásávalésavonatkozóforrásokfeltárásávalésközreadásávalkapcso-
latosmunkái.10

azutóbbiévtizedekbenlátványoselőrelépéstörténtabbanazirányban,hogyaszak-
maiközönségésaszélesebbolvasóközönségegyarántmegismerhesseadeportálások
hiteles történetét,ésazeseményeketelhelyezzékamásodikvilágháborúutániévek

5 Molnárimre–vargaKálmán:Hazahúzott a szülőföld… budapest,1992.;zalabaizsigmond
(szerk.):Magyar Jeremiád. Visszaemlékezések, versek, dokumentumok a deportálásról és a
kitelepítésről, 1946–1948. Pozsony, 1995.; Tóth László (szerk.): „Hívebb emlékezésül…”
Pozsony,1995.;szarkaLászló(szerk.):A szlovákiai magyarok kényszertelepítéseinek emlé-
kezete 1945–1948. Komárom,2003.

6 TóthLászló(szerk.):Hontalanok. Dokumentumok a csehszlovákiai magyarság történetéhez
1945–1948/1949. Pozsony,2014.acsehországideportálástraumájamégmaiissokadat-
közlőemlékezetébenélénkenél,ennekpéldájakéntemlítem,hogy2017-benahelyiGútatv
munkatársaivalegydokumentumfilmetkészítettünk70 éve történt. A csehországi deportá-
lások Gútán címmel,amelybenötidősembervallazátélteseményekről.https://www.you-
tube.com/watch?v=jMGGyuGuLp4

7 vadkertyKatalin:A deportálások. A szlovákiai magyarok csehországi kényszerközmunkája
1945–1948 között. Pozsony,1996.amunkábanzavarólaghat,hogyalevéltárijelzeteksok
esetbennemrendszerezettek,nemvisszakövethetők,aközöltdokumentumoknemkrono-
logikussorrendbenkövetikegymástésnincsenekmellékelvehozzájukismertetők.

8 bobák,ján:Maďarská otázka v Česko-Slovensku (1944–1948). Martin,1996.ŠtefanŠutaj
munkáinak magyar nyelvű fordításaiból egy összeállítás is megjelent, Šutaj, Štefan:
Magyarok Csehszlovákiában 1945–1948 között. Tanulmányok a beneši dekrétumokról, a
csehországi deportálásokról és a lakosságcseréről. budapest,2008.

9 Šutaj,Štefan:Nútené presídlenie Maďarov do Čiech. Prešov,2005.
10 Popélyárpád:adalékokaszlovákiaimagyarságcsehországideportálásánaktörténetéhez.

Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2004/2.99–125.p.;Popélyárpád:A (cseh)szlovákiai
magyarság történeti kronológiája 1944–1992. somorja,2006.;Popélyárpád:Fél évszázad
kisebbségben. Fejezetek a szlovákiai magyarság 1945 utáni történetéből. somorja,2014.
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nacionalista feszültségektől terhes, elsősorban edvard beneš11 köztársasági elnök
nevévelfémjelzettidőszakában.számoshelytörténetimunkaismegjelentarendszer-
váltás után, amely ennek a szomorú időszaknak egyes településekhez kapcsolódó
vonatkozásaitdolgozzaföl.12

azeseményekrőlkialakultképazonbanmégkorántsemmondhatóteljesnek,soka
hiányzórészlet.Csaknemazösszesemlített,a témát földolgozótörténelmimunkára
jellemző,hogyadeportáláseseményeit,aCsehszlovákiábanamásodikvilágháborút
követőévekbenzajlóhatalmastársadalmiváltozásokbólésbelpolitikaifolyamatokból
kiragadvaábrázolják.Hiányzikapolitikatörténetiháttérfölvázolása,amelyjelentősen
segítené az események föltárását, ugyanakkor a munkák többségénél a magyar
kisebbségetértsérelmekleírásárahelyezikahangsúlyt.az1945és1948közöttlezaj-
lott csehszlovák bel- és külpolitikai események eredményeként az ország a szovjet
blokk részévé vált, és létrejött a kommunista diktatúra. a csehszlovákiai magyar
kisebbségszerepeéshelyzeteezekbenafolyamatokbannincsmegfelelőenfeldolgoz-
va. a deportálások kvantitatívmutatói sem tisztázottakmegnyugtatómódon. a köz-
munkárarendeltekszámaéstársadalmirétegződése,adeportálásbanérintettszlová-
kiaiközségekmennyisége,acsehországitelepülésekterületieloszlása,aholamagyar
családok munkabeosztásra kerültek, nem megfelelőképpen föltárt.13 a több tízezer
deportált magyar számára a kényszerlakhelyként kijelölt Cseh- és Morvaországban
eltöltöttkétévesidőszakföltárása,leírásaisváratmégmagára.akisebbcsehországi
falvakban, majorokban, néhány családonként szétszórt magyarság élete, munkája,
küzdelmeahazatérésért,aszökéseikésaz1949elejénlezajlottvégsőhazatelepülés
sokrészletemáignemismert.

11 beneš,edvard (1884–1948)csehpolitikus.1918–1935közöttkülügyminiszter,1935és
1938közöttköztársaságielnök.amüncheniegyezményaláírásautánlemondtisztségéről
ésnyugatratávozik.1940–1945közöttmegalakítjaazemigránscsehszlovákkormányt,ő
maga mint köztársasági elnök működik tovább. 1945-ben hazatér, 1946-ban az
alkotmányozó nemzetgyűlés ismét köztársasági elnökké választja. 1948. február 25-én
kinevezi a nemzeti Front új kormányát, ám 1948májusában nem hajlandó aláírni az új
alkotmányt,és1948.június7-énlemondtisztségéről.

12 ateljességigényenélkülmegemlítemTánczosTibor:Ötven éve történt. A deportálás és a
kitelepítés története Nagymegyeren. dunaszerdahely–nagymegyer,1997.;angyalbéla:Gúta
1945–1949. dunaszerdahely, 1997.; borziné bódi irén: Szülőfalum Gömörfüge –
Deportálásom története. Deportálásom 50. évfordulójára. rimaszombat, 1996.; Pukkai
László:deportálásokaGalántaijárásból.inuő:Mátyusföld I. A Galántai járás társadalmi és
gazdasági változásai 1945–2000. Komárom–dunaszerdahely,2002,59–66.p.;danajka
Lajos:Mesélő utcák. Felsőszeli gyötrelmes évei a háború és a jogfosztottság idején 1940–
1950. Felsőszeli,2008.

13 adeportáltak számáraésazakció területi vetületére vonatkozóan többegymástól eltérő
levéltáriadatismert,aközöltadatok,dokumentumoksokesetbenhibáskvantitatívmutató-
kattartalmaznak.errePopélyárpádésŠtefanŠutajisfelhívtaafigyelmet.Popélyárpád:Fél
évszázad kisebbségben. Fejezetek a szlovákiai magyarság 1945 utáni történetéből.
somorja, 2014, 66–69. p.; Šutaj, Štefan:Nútené presídlenie Maďarov do Čiech. Prešov,
2005,66–72.p.
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azeseményekrészletesmegismerésétazalapkutatásokkiterjesztése,akapcsoló-
dó levéltáridokumentumok,számoshivatalés intézményeddigkevésbé ismert irat-
anyagának feltárásasegíthetielő.amásodikvilágháborútkövetőévekbenamagyar
kisebbségkérdéseCsehszlovákiábanrendkívülösszetettproblémavolt.alététmegha-
tározólegfontosabbdöntésekakülpolitikaterénanagyhatalmakszintjén,14 valaminta
magyar–csehszlovákkétoldalútárgyalásokonszülettek1945és1947között.Miután
Csehszlovákiának a nagyhatalmaknál nem sikerült elérnie, hogy az országban élő
németekhez hasonlóan egyoldalú kitelepítéssel véglegesenmegoldják amagyarkér-
dést,acsehszlovákvezetésaz1946.február27-énMagyarországgalmegkötöttlakos-
ságcsere-egyezménymielőbbivégrehajtásátszorgalmazta,valamintbelsőmegoldáso-
katkerestek,amagyarságországonbelüliszéttelepítéséhezésareszlovakizáció15 esz-
közéheznyúltak.

acsehországrészekbetörténtdeportálás,amagyarokközmunkárarendeléseszá-
mos csehszlovák hivatal hatáskörét érintette, és a helyzetet bonyolította az ország
aszimmetrikusállamjogiberendezkedése,hogyszlovákiakülöntörvényhozótestület-
tel, szlovák nemzeti Tanáccsal, valamint végrehajtó szervvel, a Megbízottak
Testületével(tkp.kormánnyal)rendelkezettezekbenazévekben,mígacsehországré-
szekben ilyen szervek nem voltak, csupán köztársasági szinten létezett kormány és
nemzetgyűlés.16 Tehát a szlovákiai magyarság problémája, annak egyes aspektusai
megjelentektöbbhelyi,szlovákiaiésországoshivatalműködésébenésazáltalater-
meltiratanyagbanis.Ígyvoltezadeportálásokesetébenis.17 amagyarlakosságelszál-
lításában,agyakorlativégrehajtásbannélkülözhetetlenszerepevoltakatonaságnak

14 ittelsősorbanaz1945nyaránlezajlottpotsdamikonferenciaésaz1946októberébenvéget
értpárizsibékekonferenciahatározataitkellkiemelni.

15 aszó„visszaszlovákosítást”jelent.azakciószervezőiazelmúltévszázadokalattelmagyaro-
sodottszlovákokönkéntesnekhirdetettvisszatérésétértettékalattaaszlováknemzethez.
Mivelareszlovakizáltmagyaroknakaztígérték,visszakapjákcsehszlovákállampolgárságu-
kat,mentesülnekavagyonelkobzásésakitelepítésalól,amegfélemlítettmagyarokközel
kétharmadajelentkezettreszlovakizációra.

16 a háború befejezését megelőzően az 1945 márciusában lezajlott moszkvai tárgyalások
soránszületettmegegyezésazújjáalakultCsehszlovákiábanazún.félföderatívállamiberen-
dezkedésről, a cseh–szlovák kapcsolatokúj rendszeréről, amelyet az ottmegfogalmazott
kormányprogrambanéstöbbelnökidekrétumbanisdeklaráltak.atárgyalásokonamoszk-
vaikommunistaemigrációésalondoniemigránskormányküldöttségeivettekrészt,később
csatlakozotthozzájukaszlováknemzetiTanácsküldöttségeis.aszlováknemzetiszervek
hatáskörétkésőbbkellettrögzíteni,pontosítani.ahatásköröktisztázásahárom,Prágában
megkötöttmegegyezésbenöltött formát1945–1946folyamán.a tárgyalásokeredménye-
ként,elsősorbanaz1946.júniusvégénmegkötöttharmadikprágaimegegyezéskövetkez-
tébenszlovákiajogkörénekaszűkítésekövetkezettbe.

17 PéldakéntmegemlítemezekközülaközpontiállamigazgatásszintjénaszlovákTelepítési
Hivatalt, a Földművelési Minisztériumot, a Földművelési Megbízotti Hivatalt, a szociális
GondoskodásMinisztériumát,aszociálisGondoskodásMegbízottiHivataltstb.ezekneka
hivataloknakjelentőskapacitásaitkötötteleadeportálásokvégrehajtása,majdadeportál-
takkal,acsehországiéletükkel,munkájukkalkapcsolatosügyintézés.
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ésabelügyiszerveknek.ezutóbbiakiratanyagatémánkszempontjábólmégrészben
föltáratlan.

a döntéshozatalra, és ennek függvényében természetesen az irattermelésre is
hatássalvolt,hogy1945–1948közöttkoalíciósidőszakrólvoltszó,amikortöbbpárt,
elsősorban az egyre erősödő és egyre nagyobb befolyással bíró kommunista párt a
sajátbelpolitikaicéljairakívántafelhasználniamagyarkérdésmegoldásátésérvénye-
síteniabbanapártszempontjait.Tehátakommunistapártvezetéskülönbözőszintjein
isfontosdöntésekszülettekamagyarkisebbségsorsánakrendezéséről.ittisfigyelem-
bekellvenni,hogyléteztekkülöncsehésszlováknemzetipártszervek,melyeketélén-
kenfoglalkoztatottamagyarkisebbségkérdése.

az alábbiakban három olyan államigazgatási területre és általuk termelt iratokra
hívomfölafigyelmetésmutatokbenéhánydokumentumotbelőlük,amelyeksegíthetik
arészletesebb,objektívebbképkialakításátamagyarok1946és1949közöttikény-
szerközmunkájáról.

1. amagyarok csehországi deportálásának kérdéseaharmadik cseh-
szlovákkormányülésein

edvard beneš köztársasági elnök amájusban lezajlott alkotmányozó nemzetgyűlési
választások18 után,1946.július2-ánneveztekiaCsehszlovákiaháborúutáni,hivata-
losnevénacsehekésszlovákoknemzetiFrontjánakharmadikkormányát,amelynek
élénatörténelemsoránelőszörálltkommunistapolitikus,KlementGottwald19 szemé-
lyében.akormánytovábbraiskoalíciósvolt,anemzetiFrontösszespártjátfelölelte,20
és 26 tagja volt. a miniszterelnökön kívül 5 elnökhelyettese és 18 minisztere volt,
továbbákétszlovákállamtitkáriskormánytagkéntvettrészt21 azüléseken.

18 a választások ugyan szabadnak nevezhetőek, de nem voltak teljesen demokratikusak,
hiszenazindulópártokszámátkorlátozták,anémetekésamagyarokpedigállampolgárság
hiányábannemrendelkeztekválasztójoggal.acsehterületekenCsehszlovákiaKommunista
Pártja (CsKP)40,17%-kal szereztemegazelsőhelyet aCsehszlováknemzetiszocialista
Párt (CssznP) előtt (23,66%). a Csehszlovák néppárt 21,23%-ot, a Csehszlovák
szociáldemokrataPárt(CsszdP)15,59%-otszerzett.eltérővoltahelyzetszlovákiában,ahol
ademokrataPárt(dP)nyerteaválasztásokat61,43százalékkalaszlovákiaKommunista
Pártja (szLKP) előtt, amely mindössze 30,48%-al végzett a második helyen. a
szabadságpárt4,2%-ot,aMunkapárt3,11%-otszerzettaszlovákiaiválasztásokon.

19 Gottwald,Klement(1896–1953)csehkommunistapolitikus,aháborúalattimoszkvaikom-
munistaemigrációvezetője,1945-tőlkormányalelnök,1946-tólkormányfő,1948júniusától
köztársaságielnök.

20 akétfrissenalakítottszlovákkispártotleszámítvaaválasztásonrésztvettpártokmindegyi-
kehelyetkapottakormányban, ígyakormánynakgyakorlatilagaparlamentbennemvolt
ellenzéke.aCsKP7,aCsnszP,aCsehszlováknéppártésadP4-4,aCsszdP3,azszLKP
2miniszteritárcátkapott,2tagjapártonkívülivolt.

21 akormánynemzetiFronton(népfront)alapulószerkezetétisamoszkvaitárgyalásokonala-
kítottákki1945tavaszán.Felépítéséttörvényilegaz1945.április2-ánkiadottelnökialkot-

adatok a szlovákiai magyarok csehországi deportálásának történetéhez... 127
Fó
ruM

Társadalom
tudom

ányiszem
le,XXi.évfolyam

2019/4,som
orja



akormányösszetételétésprogramjátalapvetőenaz1945tavaszánMoszkvábana
kommunistaemigrációésalondoniemigránscsehszlovákkormány,valamintaszlovák
nemzetiTanácsküldötteiközöttlezajlotttárgyalásokalkalmávalmegkötöttegyezségek
határoztákmeg.22 Papíronugyankétpártonkívülitagjaisvolt,janMasaryk23 külügymi-
niszterésLudvíksvoboda24 nemzetvédelmiminiszterszemélyében,deőkis,valójában
aligtitkoltanazegyreerősödőésegyreerőszakosabbkommunistabefolyástérnyerést
szolgáltákapolitikaiéletbenésatársadalombanegyaránt.szerepükaz1948február-
jábankirobbantkormányválságotkövetőkommunistapuccsidejénváltnyilvánvalóvá.25

akormánymunkáját,apártokközöttdúlópolitikaiharconkívül,aszlovákokcentra-
listatörekvésekkelszembeni,Csehszlovákiánbelülnagyobbönállóságrairányulóten-
denciáiisnehezítették.akommunistapártonbelüliviszonyokatisszámos,régisérel-
meken alapuló, személyes rivalizálás, ellentét befolyásolta.26 Csehszlovákia

mánydekrétum szabályozta. ennek második paragrafusa értelmében a Külkereskedelmi
Minisztérium,anemzetvédelmiMinisztériumésaKülügyminisztériumállamtitkáraszlovák
éstagjaakormánynak,amennyibenaminisztercseh,ésfordítva.ezzelacsehésszlovák
nép egyenjogúságát kívánták reprezentálni. az első két kormányban ez így is volt, az itt
ismertetettharmadikbanmárcsakakülügyésahadügyesetébenmaradtmegaszlovák
államtitkár.

22 amoszkvaitárgyalásokról,akormánymegalakulásárólésakésőbb„kassaikormányprog-
ramnak” elnevezett program kidolgozásának részleteiről nagy mennyiségű dokumentum
találhatóaPrágainemzeti Levéltárban–národníarchivPraha (nemzeti LevéltárPrága),
fond100/24ÚvKsČKlementGottwald,svazek172.

23 Masaryk,jan(1886–1948)csehpolitikus,diplomata,T.G.Masarykköztársaságielnökfia,
1940–1945közöttazemigránscsehszlovákkormánykülügyminisztere,1945-tőlkülügymi-
niszter.akommunistapuccsidejénnemmondottletisztségéről,1948.március10-énmáig
tisztázatlanmódonkizuhantirodájaablakánésmeghalt.

24 svoboda,Ludvík(1895–1979)csehkatona,tábornok,politikus,amásodikvilágháborúbana
szovjetunióoldalánharcolócsehszlovákcsapatokfőparancsnoka,1945és1950közöttnem-
zetvédelmiminiszter.1968és1975közöttaCsehszlovákszocialistaKöztársaságelnöke.

25 1948elején václavnosek kommunista belügyminiszter leváltotta a prágai rendőrségnyolc
nemkommunista vezetőjét, ezutánapolgári pártok tizenkétminisztere tiltakozásul beadta
lemondását.Mivelnemcsatlakoztakhozzájukújabbkormánytagok,kisebbségbenmaradtaka
kormányban.edvardbenešelnökaCsKPköveteléséreelfogadtaalemondásukat,ésGottwald
február25-énújkormánytalakított,márcsupakommunistákkalegyüttműködőtaggal.

26 Megemlítempéldául,hogyviliamŠiroký(1902–1971)szlovákkommunistakormányalelnök-
nekrendezetlenügyeivoltakvladimírClementiskülügyiállamtitkárralésaszlovákkommu-
nisták több vezetőjével. a szlovák nemzetiségű, eredetileg vasutas foglalkozású Široký
1939-benPárizsbanakommunistaemigrációbanegyüttdolgozottClementisszel,azonban
mikor az nyilvánosan hangot adott nemtetszésének az 1939 augusztusában megkötött
német–szovjetpaktummalkapcsolatban,személyesenjártközbe,hogykizárjákapártból.a
háborúutánpedigmindentmegtett,hogymegakadályozzaavisszatérésétapártba,vala-
mintazemelkedőpolitikaikarrierjétisigyekezettkettétörni.Širokýnakjelentősszerepevolt
abbanis,hogyvladimírClementis,azötvenesévekelejénlezajlottkoncepciósperekidején,
azakasztófánvégezte.Širokýnakaszlovákkommunistáktöbbvezetőjévelszembenahábo-
rúalattiellenállásbanésaszlováknemzeti felkelésben játszott, felnagyítanipróbáltsaját
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KommunistaPártjaaháborúalatt több részre tagolva, többközponttalműködött. a
háború után a hazai, cseh és szlovák illegális mozgalom tagjain kívül a Klement
Gottwaldvezettemoszkvaiemigrációésakevésséismertnyugaticsehszlovákkommu-
nistaemigráció27 vezetőiisjelentőspozíciókatfoglaltakelazállamésapártvezetésé-
ben.

Klement Gottwald kormányelnök 1946. június 8-án lépett az alkotmányozó
nemzetgyűlésplénumaeléésvázoltaajövendőbeliújalkotmánykörvonalaitéskormá-
nyaprogramját.azalkotmánnyalkapcsolatbankijelentette,hogyazCsehszlovákiáta
csehek és a szlovákok nemzetállamaként fogja deklarálni. a németek kitelepítése
Csehszlovákiábólnagyerőkkelmárzajlottebbenazidőben,akormányfőszavaiszerint
ezmárcsupán„szervezésiéstechnikaikérdés”.Megjegyezteazonbanazt is,hogya
németekkitelepítéseutánlegkevesebbfélmilliómunkavállalófoghiányozniacsehtar-
tományokban,ésezveszélyeztetiakétévesgazdaságitervmegvalósulását.amunka-
erőhiánymegoldására„nemzetimunkáramozgósítást”ígért.szóltamagyarkérdésről
is,melyet„teljesen”megkívánoldaniakormány,mivelamagyarkisebbségmegmara-
dásaazországbanarevizionizmusfennmaradásáteredményezné.28

szerepemiattalakultkifeszültség.KlementGottwaldközelimunkatársánakésacentraliz-
mushívénekszámított,ésapolitikaikörökbenköztudottvolt,hogyaszovjetnKvdembere.
Paradoxmódon a kormányalelnöki posztjamellett, állandó prágai lakosként, a szlovákia
KommunistaPártja(szLKP)elnökitisztét isbetöltötte1945-től1953-ig.akorszakvezető
csehszlovákiai személyiségeinek életútjáról bővebben Pešek, jan és munkaközössége:
Aktéri jednej éry na Slovensku 1949-1989. Personifikácia politického vývoja. Prešov,2003.

27 a nyugati kommunista emigráció vezetője václav nosek (1892–1955) cseh kommunista
politikusvolt,aki1941-től(attólkezdődően,hogyazemigránscsehszlovákkormánydiplo-
máciaikapcsolatotlétesítettaszovjetunióval)tagjavoltaCsehszlovákállamtanácsnak,az
emigránscsehszlovákkormánytanácsadóésellenőrzőszervének,1942-től1945-igannak
alelnöke.1945és1953közöttbelügyminiszterésaháborúutániévekpolitikaiéletének
egyikkulcsfigurája.alondonikommunistaemigrációtevékenységétisaKlementGottwald
vezettemoszkvaiemigráció, illetveaszovjetunió irányította.erről lásdaváclavnosekés
KlementGottwaldközötti levelezést:národníarchivPraha,fond100/24ÚvKsČKlement
Gottwald,svazek172.

28 „a München előtti időszak megmutatta, hogy a nemzetközi nyugtalanság gerjesztésének
egyikeszközenálunkamagyarésanémetkisebbségvolt.anémetkisebbségkitelepítésema
márcsupánszervezésiéstechnikaikérdés.akormányragaszkodnifogamagyarkisebbség
kérdésének teljes megoldásához, nemcsak Csehszlovákia, de a demokratikus Magyaror-
zághozfűződőjóviszonyérdekébenis.Tapasztalataink,nemcsupánamúltban,deajelen-
ben isbizonyítják,hogyamagyarkisebbség létenálunkéletben tartjaa revizionizmustés
gátoljaabékésfejlődéstKözép-európában”–mondtabeszédébenakormányelnök.http://
www.psp.cz/eknih/1946uns/stenprot/003schuz/s003003.htmletöltés:2019.07.25.
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dokumentumoki.

1.

Prága, 1946. november 29. részletaharmadikkormány43.ülésénekjegyzőkönyvé-
ből,amagyarlakosságmunkaszolgálatrarendelésévelkapcsolatoselőírásokérvénye-
sítésérőlszólónapirendiponttárgyalásáról.

Feljegyzés
a harmadik kormány 43., 1946. november 29-én, pénteken a kormányelnökség

hivatalánaképületében15órakortartottüléséről

jelenlévőkésigazoltanhiányzók ajelenlétiívszerint.
Kl.G o t t w a l d kormányelnök15.20-kormegnyitjaazüléstésbejelenti,szüksé-

ges,hogyakormányelőszörmegtárgyaljonnéhánysürgőskülpolitikaiügyet,ezekről
zd.Fierlinger29 kormányalelnök,helyettesítveakülügyminisztert,fogbeszámolni.

i.
amunkakötelezettségrőlszólóelőírásokérvényesítésénekkérdéseamagyarlakosságra.
zd.F i e r l i n g e r kormányalelnökmegkezdibeszámolójátrámutatvaarra,hogy

olyangyakorlatalakultki,hogyaminisztériumokegyesreferenseimagukszámolnakbe
anagykövetségeken,éshivatalosügyekrőltárgyalnakanagykövetségeken.ezteljesen
tűrhetetlenállapot,amelynemméltóegyszuverénállamhoz.szükségesúgyrendezni
akérdést,hogyakülföldiképviseletihivatalokkalcsakiséskizárólagazarrahivatott
külügyminisztérium képviselői tárgyaljanak és más hivatalnokok ilyen beavatkozást
nemtehetnek.azalelnökkériajelenlévőHeidrich30 követetaKülügyminisztériumfőtit-
kárát,hogyküldjönszétszigorúkörlevelet,amelybenahivatalnokokatemlékeztetierre
akötelességükre,ésamelybennyomatékosanmeghagyja,hogytartsákbeeztasza-
bályt. az alelnök hozzátette, hogy erről az ügyről csak mellékesen tesz említést.
egyébkéntareferenstől,akiéppenazamerikainagykövetségenvolt,szerzetttudomást
arról,hogysteinhardt31 nagykövetastatedepartmenttőltáviratiútonkapottkérdést,
hogy adjon jelentést amunkaerőmozgósítási akcióról amagyar lakosság körében,
amelyrőlamerikábanaztállítják,hogydeportálásjellegevanésavégrehajtásasorán
erőszakoscselekményekre(atrocitásokra)kerülsor.anagykövetnektehátbekellszá-

29 Fierlinger,zdeněk(1891–1976)csehszociáldemokratapolitikus,aháborúalattalondoni
emigránskormánymoszkvainagykövete,aháborútkövetőelsőésmásodikkormányminisz-
terelnöke. Gottwald első kormányában kormányalelnök. a szociáldemokrata pártban a
CsKP-valvalóegyüttműködéstámogatójavolt.

30 Heidrich, arnošt (1889–1968) cseh diplomata, az első Gottwald-kormány idején a
Külügyminisztériumfőtitkára,egyik irányítójavolt.akommunistapuccsután1948-banaz
usa-baemigráltésottishunytel.

31 steinhardt,Laurence(1892–1950)amerikaidiplomata,azusaprágainagykövete.
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molnia, és jelentést kér, hogyan állnak a dolgok. egyidejűleg a köztársasági elnök
Károlyi32 gróftólkapott levelet33,akitiltakozikaz„exterminációsakció”ellen,amelya
magyarokellenkezdődöttCsehszlovákiában,éskériaköztársaságielnököt,hogyezt
azakciótállítsale.akormányalelnökaggódik,hogyittMagyarországrészérőlfolytatott
nagyonkomolyakciórólvanszó.steinhardtnagykövetmégnemfoglaltállást,csupán
jelentést kér, de nem lehet arra számítani, hogy ebben az ügyben valamiképpen a
segítségünkrelesz.aszónokmegvangyőződve,hogyalegnagyobbfigyelmetkellfor-
dítanunkazakcióra,ésazttanácsolja,aKülügyminisztériumfőtitkáraisfejtsekivéle-
ményétazügyben.

aKülügyminisztériumfőtitkáraHeidrich követelőszörakormányinformálásacéljá-
ból megállapítja, hogy Csehszlovákia egyrészt elfogadta ez év februárjában a
Magyarországgalmegkötöttlakosságcsereegyezményt,másrésztahatározatot,amely
a párizsi békekonferencián fogadtak el,34 nemzetközi-jogi kötelezettséget, hogy a
magyar kisebbségkérdését nálunknem fogja egyoldalú intézkedésékkelmegoldani,
hanem Magyarországgal kötött megállapodással, ill., hogy a határozat szerint ilyen
megállapodás megkötését megkísérli, és amennyiben nem sikerülne, joga lesz a
négyekTanácsához35 fellebbeznie.Mostazonbanakció folyikszlovákiában,melynek

32 KárolyiMihálygróf(1875–1955)földbirtokos,politikus,1918novemberétőlminiszterelnök,
1919januárjátólköztársaságielnök,1919júliusábanemigrált.1946-bantérthaza,1947-
től1949-igMagyarországpárizsikövete.állásáróllemondott,ismétemigrált.

33 azedvardbenešköztársaságielnöknekcímzettlevél1946.11.28-ánkeltbudapesten,és
csehnyelvűfordításátszétküldtéktöbbcsehszlovákközpontiállamigazgatásiszervnek.„a
hírekalapján,amelyeketkaptam,kötelezőközmunkaürügyénamagyarokatszlovákiában
szétszórják,ésemellettmegfosztjákőketvagyonuktól,ezzelmegsértikazérvényesegyez-
ménytalakosságcseréről,amelyalapján,mígérvénybenvan,acsehszlovákkormányfelfüg-
gesztmindenelnyomóintézkedéstamagyarkisebbséggelszemben”–írjaKárolyiMihály.
archiv bezpečnostních složek Kanice (biztonsági szervek Levéltára, Kanice), fond Mi-
nisterstvovnitra–správainternačních,sběrnýcha pracovníchstředisekPrahae6(belügy-
minisztérium–internáló-,Gyűjtő-ésMunkaközpontokigazgatásaPrágae6),69.doboz.a
leveletésbenešválaszátemlítijanekistván:KárolyiMihályacsehszlovák–magyarviszony
és lakosságcsere rendezéséért 1945–48 között. Fórum Társadalomtudományi Szemle,
2004/2.127–158.p.

34 ittelsősorbanamagyar–csehszlováklakosságcsere-egyezményhezmellékeltjegyzőkönyvről
vanszó,amelybenacsehszlovákféltételesenvállalta,hogyamagyarkérdésvéglegesmeg-
oldásáigfelfüggesztiazáttelepítéseketésavagyonelkobzásokataszlovákiaimagyarokköré-
ben.aMagyarországgalPárizsbanmegkötöttbékeszerződés5.cikkelyekimondja,hogya
lakosságcsere lebonyolítása után a Csehszlovákiábanmaradómagyar lakosság ügyének
rendezéséreakétország tárgyalásokat fog folytatni.Hahathónaponbelülnem jön létre
megegyezés, Csehszlovákiának jogában lesz a Külügyminiszterek Tanácsához fordulni, a
véglegesmegoldáseléréseérdekébensegítségetkérni.

35 a második világháborúban győztes államok által létrehozott Külügyminiszterek Tanácsa,
amelyetnégynagyhatalom,azamerikaiegyesültállamok,nagy-britannia,Franciaországés
aszovjetunióhozottlétre.atanácsülésénfogalmaztákmegamásodikvilágháborútlezáró
párizsibékeszerződéseketazötvesztesországgal,köztükMagyarországgal.
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soránnemteljesenvilágos,hogyvalójábanmunkaerőmozgósításról,munkakötelezett-
ségbevezetésérőlvancsupánszóa88/1945Tt.sz.elnökidekrétumalapján,vagyez
egy akció, amely arra irányul, hogy véglegesen megoldja nálunk a magyar kérdést
azzal,hogyeztakisebbségetszétszórjaaköztársaságegészterületén.néhányintéz-
kedés,amelyjelenlegszlovákiábantörténikérveketadamagyarokkezébe,hogytöbb-
rőlvanszó,mintazidézettdekrétumrendelkezéseinekegyszerűérvényesítéséről.Ma
mikoraszónoknálvoltakapozsonyiTelepítésiHivatalelnökedr.Čech36 ésdr.okály37 a
lakosságcserekormánymegbízottja,ésmegkérdeztékőt,tulajdonképpenmilyennem-
zetközikötelezettségeinkvannak,megmagyaráztanekik,hogysemmilyenkötelezettsé-
getsemvállaltunk,amelyekakadályoznánakabban,hogyamagyarokraalkalmazzuka
munkáramozgósításról,vagymunkakötelezettségrőlszóló törvényielőírásokat,ame-
lyekáltalánosanérvényesekmindenlakosra.Fontossággalbírazonban,hogyezeketaz
intézkedéseketamagyarokkalszembenazonosaránybanalkalmazzák,mintacsehek-
kelésaszlovákokkalszemben,hogynelehessenkifogásolninálunkamegkülönbözte-
tést.olyan intézkedésazonban,amelyennekaszabályozásnakakeretein túlmegy,
ellentétbenlennenemzetközikötelezettségeinkkel.amennyibenilyenlépéseketkifogá-
solhatnának velünk szemben, éppen most, mikor ülésezik a négyek Tanácsa és a
biztonságiTanács,ésabékeszerződéseknémetországszövetségeseivelmégnincse-
nek végérvényesen jóváhagyva, nehéz helyzet alakulhatna ki számunkra. a főtitkár
meggyőződése szerint teljesmértékben védhető amunkakötelezettségről szóló tör-
vényalkalmazása,denemmehetünktúlezenalkalmazáskeretein.

dr.H.r i p k 38 aminisztermegállapítja,hogyazügynekvanbelpolitikaiéskülpoli-
tikaivetületeis.véleményeszerintpontosanatörvényielőírásokszerinthaladunk,ill.
a88/1945Tt.sz.általánosmunkakötelezettségrőlszólódekrétumalapján,ésugyan-
így kellene cselekednünk a kétéves gazdasági tervről szóló törvény alapján, hiszen
ugyancsak feltételez munkára mozgósítást. a miniszter éppen a napokban volt
szlovákiábanéstudja,mindkétfőpolitikaipártegyetértamagyarokmunkáramozgó-
sításánakvégrehajtásával,sőtfontosszámukra,hogyadolgotkonkréten,minélgyor-
sabban végrehajtsák, hogy az egész akciót tavaszig befejezzék,mivel arról van szó,
hogybiztosítvalegyenalegtermékenyebbvidékekmegművelése.aminiszterezértazt
ajánlja,hogyahivatalokpontosanakéttörvényalapjánjárjanakel.amiakülpolitikai
vetületetilleti,aminiszternekazabenyomása,hogynemértettehelyesenakülügymi-
niszterésakülügyiállamtitkárfejtegetését,mikorhazatértekapárizsikonferenciáról.
amennyiben tudta volna, hogy a nemzetközi kötelezettségeink alapján nemkezdhe-
tünkhozzánálunkamagyarproblémalikvidálásához,nememlítettevolnanemréga

36 Čech, ján (1915–1998) szlovák kommunista politikus, 1945 és 1950 között a szlovák
TelepítésiHivatalelnöke.

37 Helyesenokáli.okáli,daniel(1903–1987)kommunistapolitikus,ebbenazidőbenalakos-
ságcserétcsehszlovákrészrőllebonyolítóCsehszlovákáttelepítésibizottság(Csáb)elnöke.
1948–1950belügyimegbízott.1951-benbebörtönzik,1960-banszabadul.

38 ripka,Hubert(1895–1958)csehtörténész,politikusaCsnszPtagjakéntaharmadikkor-
mánybankülkereskedelmiminiszter.az1948-askommunistapuccsutánnagy-britanniába
emigrált,Londonbanhunytel.
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brünnben elmondott beszédében, hogy ezt a problémát vagy úgy likvidáljuk, hogy
Magyarország végülmégisátveszi amagyarokat, vagyúgy, hogy szétszórjukőket az
egészköztársaságban,desemmiképpennemengedjük,hogykompaktegységekben
éljeneknálunkésilymódon,egyszerajövőbenújranemzetikisebbségetalkothassa-
nak,amelykisebbségistátusztkövetelhetne,ezzelalapotadnaazújrevizionizmusnak.
aminiszterazonbanúgyvélekedett,beszélhetígyazalapján,ahogyanakülügyünkkét
kezelőjereferált.Mindkétúrugyanisismételtenhangsúlyozták,hogynemcsakaszovjet
államférfiak,deazamerikaiakésazangolállamférfiakugyancsakkinyilvánítottáka
velük folytatott beszélgetésben,hogyamagyarokkal azállamonbelül azt csinálunk,
amitakarunk,ezamidolgunk,ésebbesenkinemfogbeleszólni.Mostegyszeriben
tudomástszerzünkarról,hogyafebruáriegyezménnyelalakosságcserérőlésapárizsi
konferenciahatározatávalnemzetközilegkötvevagyunk,hogyamagyarlakosságkér-
dését nem szabad egyoldalú aktusokkal oldanunk. ezt a külügyminiszter úr és az
államtitkár úr azonnalmegmondhatták volna.bizonyára teljesenmásbenyomásunk
lettvolna.zd.F i e r l i n g e r kormányalelnökfigyelmeztet,hogyahogyanaminiszter,
úgy az államtitkár csupán többé-kevésbé magánbeszélgetéseikről referáltak, és az
ilyenbeszélgetésekről,kijelentésekrőlabenyomásoktermészetesennagyonszubjektí-
vek.Kl.G o t t w a l d kormányelnökfigyelmeztet,hogydrClementis39 államtitkárkife-
jezettenaztmondta,hogyahatározatelőnye,hogymostmármindenkielismeri,hogy
amagyarokkalaterületenbelülaztteszünk,amitakarunk.dr.H.r i p k aminiszter
megerősíti,hogyezvoltabeszámolóértelme,éshozzáteszi,hogybiztosanemlékszik,
hogy egy ilyen kijelentést tett az amerikaimoszkvai nagykövet beddell-smith.40 Már
nem tudja, erről Masaryk miniszter tett jelentést, vagy dr. Clementis államtitkár.
Mindkétúrazonbanhangsúlyozta,hogyezekutánrajtunkáll,hogyamagyarokügyé-
bengyorsanésenergikusantárgyaljunkéshasználjukkiahangulatot,amelyapárizsi
konferenciánlefolyttárgyalássalkialakult.ezamagyarázataannak,hogyaköztársasá-
gielnökmiértbeszéltolyannyíltanabbanabeszélgetésben,amelyrőlazinformációs
minisztertettemlítést.aminiszteregyébkéntnembírtafelfogni,miértnembeszélhe-
tünkígy,hiszenállandóanaztmondjuk,hogyegységesnemzetiállamotakarunkésszi-
lárdanelhatároztukakisebbségeklikvidálását.eznemújdonság.Haebbenadologban
csakkisséismegingunk,azrosszlenneszámunkra.előszöraztmondtáknekünk,hogy
amagyarokkitelepítésenemlehetséges.nemértettünkegyetezzel,demegakartunk
ezzelbékülni.ahatározattal,amelyetPárizsbanelfogadtak,aminiszterésazállamtit-
kárbeszámolójaalapján,elismertékajogunkatazegységesnemzetállamra.Hamás-
képpenértendőkadolgok,mintahogyanmimagyarázzuk,felkellettvolnabennünket

39 Clementis,vladimír (1902–1952)szlovákkommunistapolitikus.1939–1945 részt vetta
csehszlovákellenállásimozgalombanPárizsban,majdLondonban.1945és1948közötta
külügyminisztériumszlovákállamtitkára,akormánytagja,ésebbenaminőségébenkulcs-
szerepe volt amagyar–csehszlovák külkapcsolatok alakításában és amagyar kisebbség
elleniintézkedésekmegvalósításában.1948–1950külügyminiszter.1951-benkoncepciós
perbenhalálraítéltékéskivégezték.

40 beddellsmith,Walter(1895–1961)amerikaitábornok,diplomata,1946és1948közöttaz
egyesültállamokmoszkvainagykövete.
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világosítani.aminisztermegismétli,hogyrosszlenne,amennyibenamagyarokelleni
intézkedéseksoránakárkicsitishaboznánk.ezaztjelentené,hogynemsikerültőket
szétszórniaköztársaságbanésmegmaradnaknálunk,mintkompakttömeg.Hogyez
milyen következményekkel járna azt könnyű elképzelni. Már most beavatkozik
spellman41 érsek byrnesnél,42 akiről tudott, hogy a humanizmus leple alatt támogat
mindenreakciót,ésamiesküdtellenségünk.Ígyismarad300.000németünk,talán
valamivelkevesebb,haehhezhozzájönnénekamagyarok,mintkompaktegység,akkor
10évmúlvaolyanmesszejutnánk,hogystátusszalrendelkezőkisebbségeinklenné-
nek,ésmindenfélejogokatkövetelnének.ebbőlazokbólkifolyólagnemcsillapodha-
tunkegypillanatrasem.amiformálisvédekezésünknagyonegyszerűlesz,amennyi-
bena88/1945Tt.sz.dekrétumrendelkezéseireésakétévesgazdaságitervrőlszóló
törvénynek általános munkaerő mozgósításra vonatkozó rendelkezéseire támaszko-
dunk.amennyibenamagyarok,vagyakülföldikörökkérik,hogyegyelőreneköltöztes-
sünkegészcsaládokat,hanemagyerekekethagyjukszlovákiában,ezmegtörténhet.
azonbankérdés,hogyezkellemeslesz-easzlovákiaimagyaroknak.egyébkéntfolytatni
kell az akciót, amennyiben teljesen rendszeresen és tárgyilagosan fogunk haladni,
kibírjukanyomást,amelyetránkgyakorolnak.apárizsikonferenciautánamagyarok
aztgondoltáknyertekésazőkéréseikalapjánmegy továbbminden.rajtunkmúlik,
hogymégazelőtt,mielőttújabbnemzetközitárgyalásrakerülsor,olyanhelyzetetala-
kítsunkki,hogyamagyaroktudjákhogyanisállnak.Tudatosítaniukkell,hogycsakkét
lehetőségükvan:vagyátveszikamagyarokatMagyarországra,vagytudomásulkellven-
niük,hogyszétosztjukőketkisebbcsoportokbaazegészköztársaságban.azenergikus
lépésekmellettszólnakabelpolitikaimegfontolások is.amennyibenelhanyagolnánk
eztakérdéstaszlovákokjoggalkifogásolhatnák,hogyanémetekkitelepítésérőlgon-
doskodtunk, amelyet végre ishajtottunk, amagyar kérdésmegoldásával pedignem
törődünk.aminisztermegismétli,hogykülpolitikaiszempontbóladologvilágos,mun-
káramozgósításthajtunkvégreazáltalánosmunkakötelezettségalapjánésmunkára
mozgósítástakétévestervalapján.

Kl.G o t t w a l d kormányelnökúgyvélekedikahelyzetteljesenvilágosésavitát
lelehetzárni.aztajánlja,akormányadjafeladatulabelügyminiszternek,hogyaszoci-
ális gondoskodásminiszterével egyetértésben folytassák az akciót és gondoskodjon
arról,hogyazteljesencélirányosanéstárgyilagosanfolyjék,nekerüljönsorfelesleges
technikaihiányosságokra.zd.F i e r l i n g e r kormányalelnöktámogatjaazkormány-
főnekeztajavaslatát,hozzátéve,nemismétlődhetnekmegazesetek,hogyamagya-
rokátszöknekahatáronésottlövöldözésrekerülsor.Kl.G o t t w a l d kormányelnök
azttanácsolja,azakciótnagykiabálásnélkülhajtsákvégre.egyébkéntazálláspontunk
világos.Teljesenjogunkbanáll,hogymozgósítsukamagyarokatis,amikormozgósítjuk
afiatalokatésadiákokat,ésamikorkatonákatküldünkabányákba.eztmindenbe-
avatkozónakelkellmondanunkilledelmesen,denagyonhatározottan.amagyaroktilta-

41 spellman,Francisjoseph(1889–1967)newyork-iérsek,bíboros.
42 byrnes, james Francis (1879–1972) demokrata párti amerikai politikus, 1945 és 1947

közöttkülügyminiszter.
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kozó jegyzéketadtakátazesetrőlanagyhatalmaknakésaszovjetuniónakis.aszónok
nemgondoljaúgy,hogyszovjetuniónekünkvalamitiskifogásolna.amagyarokmaguk
isbelátják,hogyKárpát-ukrajnábanisalákellmagukatvetniamunkafegyelemnek.b.
L a u š m a n 43 minisztermegjegyzi,hogyezérvényesromániábanésjugoszláviában
is,aholegyébkéntkisebbségi jogokat ismernekelamagyaroknak.Kl.G o t t w a l d
kormányelnökmégmegemlíti,hogyajelentés,amelyeteddigaKülügyminisztériumki-
adott egészen jó.Kéri az információsminisztert adjonutasítást a sajtónak, hogyaz
akciórólcsakabbanaszellembenírjanak,hogymunkaerőmozgósítászajlikazáltalá-
nos munkakötelezettségről és a kétéves gazdasági tervről szóló alkotmánytörvény
alapján,ezazakciósújtjaacseheketésaszlovákokatis,nemtehetünkkivételeketa
magyarokfelé.azonbanegyelőrenemszabadkonfiskálni.ahelyzetnemolyanegyér-
telmű,mintanémetekesetében,aholelégvoltkiadniaparancsot,hogyanémetpakol-
jaabőröndjétésmenjen.amagyarokesetébenebbenafázisbaneztnemlehetgyako-
rolni.egyébkéntteljesenbiztos,hogyazakciótfolytatnikell,nemszabadmeginognunk.

H e i d r i c h követhozzákíván tennimégnéhánymegjegyzést.akötelezettség,
hogyamagyarokategyelőrenemszórjukszétaköztársaságbannemzetközijogiszem-
pontbólteljesenvilágos,mivelbennefoglaltatikaz1946.február27-ilakosságcsere-
egyezményben,aholköteleztükmagunkat,hogytartózkodunkmindenfajtakiutasítás-
tólvagyáthelyezéstől,kivéveamunkaerőmozgósításkeretébenvégrehajtottintézke-
désektől.eztakötelezettségetátemeltékapárizsihatározatbaésennekkövetkezté-
benérvénybenvan.amostanimagyarokkalszembeniintézkedéseketnemhozhatjuk
kapcsolatbaazzal,hogyMagyarországnemteljesítiazezévfebruárikétoldalúegyez-
ményt a lakosságcseréről. ez ugyanis nemadna nekünk jogot ahhoz, hogymagunk
sértsükmegazegyezményt.Tartanunkkellmagunkatahhoz,hogyamitmostcsinálunk
nemmás,mintintézkedésazáltalánosmunkakötelezettségrőlszóló88/1945Tt.sz.
dekrétumkeretében,eztazintézkedéstakkorisvégrekellenehajtanunkamennyiben
amagyarokazegyezménytrendesenteljesítenék.aföldművelésiminiszterjólmondta,
hogyittnemlehetkérdés,végrehajtjuk-eazintézkedéstvagysem,hanemcsakarról,
hogyjólcsináljuk.röviden,atechnikánmúlik.nemhajthatjukvégreadolgotdeportá-
lásformájában,hanemcsupánmunkáramozgósításformájában.dr.Čechésdr.okály
maszinténkérdeztékaszónokot,mitörténjenamagyarokvagyonával.Megmagyarázta
nekik,hogyazadotthelyzetbennemszabadkonfiskálni,hanemcsupángondoskodni
kellavagyonmegfelelőkezeléséről.

zd.F i e r l i n g e r kormányalelnökszerinta téma teljesenki lettmerítve.Újból
figyelmeztetniszeretnemég,hogyMasarykminiszterésdr.Clementismindigcsupán
az egyes szövetséges államférfiakkal folytatott beszélgetésekről számoltak be, és a
beszámolóiknaknemvoltcélja,hogyakormányafelidézettkijelentésekalapjánkonk-
rétintézkedésekettegyen,abeszámolócsakarraszolgált,hogyjellemezzékazegész
helyzetet.ilyenkijelentésekresorkerülakülönbözőtársaságirendezvényeken,ebéde-
ken,vagyvacsorákon,vagyfogadásokon,természetesenjogilagnemkötelezőérvényű-
ek.egyébkéntazonbanigaz,hogyalegnagyobbóvatossággalkelleljárnunk,ahogyan

43 Laušman,bohumil(1903–1963)csehszociáldemokratapolitikus,aGottwaldvezettehar-
madiknépfrontkormányipariminisztere.1949-bennyugatraemigrált.
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azkitűnikabbólakörülményből,hogyspellmanérsekmárbyeneshozfordult.őnagy
reakciós,azellenségünk.Következetesen,deóvatosankelltárgyalnunkésa88/1945
Tt.sz.dekrétumkeretében.elsősorbanszükségessteinhardtnagykövetnekafolyama-
totmegfelelőenmegvilágítani.H e i d r i c h követfőtitkáremlékeztetett,hogyugyan-
csakválasztkelladniKárolyigróflevelére.Készülaválaszvázlatánakkidolgozásáraa
kormánybanelhangzottvitaalapján,éshivatkoznifogelsősorbanamunkáramozgósí-
tásrólszóló törvényrendelkezéseireésakétévesgazdasági tervre,azzalakitétellel,
hogyezekbőlazintézkedésekbőlnemtudunkengedni.Határozottancáfoljukaztazállí-
tást,hogyvalamiféleatrocitásoktörténtek.bizonyáratörténtekkisebb incidensekés
talánindokoltafélelem,hogynéhatúlnyersenléptekföl,denemkifejezettenvalami-
féletervezetterőszakoskodásvolt.j.Ď u r i š 44 minisztermégfigyelmeztetarra,hogy
akormánynakmégiscsakfoglalkozniakellamagyarokvagyonánakkérdésével.aszlo-
vákoknaknincsenekföldjeikésvárnakerreaföldre.szükségeslesz,hogyamagyarok
földjétarendelkezésükrebocsássák,legalábbnemzetikezelésbevételformájában,ez
lenneazelső lépés,hogymegművelhessékazt.Kl.G o t t w a l d kormányelnökúgy
gondolja, határozottan helytelen lenne, amennyiben munkára csupán a szegény
magyarokatmozgósítanánkésagazdagparasztokagazdaságaikbanmaradnának.a
munkáramozgósításnakmindenkirevonatkoznikell.dr.H.r i p k aminiszterjavasol-
ja,hogytalálkozzanakazérintetttárcákminisztereiésdolgozzanakkivilágoséspontos
irányelveketazakció továbbivégrehajtására.ezekaz irányelvekeddighiányoztakés
ezzelmagyarázható,miért történtek helytelen dolgok.Határozottan tilos azt állítani,
hogy a magyar probléma likvidálására irányuló akcióról van szó nálunk. Kl.
G o t t w a l d kormányelnökkérdezi,milyen formábantörténikamihivatalosközle-
ményünk, ill.megkaptuk-emár az amerikaiak hivatalos jegyzékét, amelyre válaszol-
nunkkell.H e i d r i c h követmegvilágítja,hogyilyenjegyzéketnemkapunk,hanem
steinhardt nagykövetet táviratilag szólította föl a state department, hogy tekintettel
spellmanérsekbeavatkozásárabyrnesnáladjonjelentést,miazigazságabban,hogy
azállamonbelülamagyarokdeportálásátvégezzükésatrocitásokrakerülsor.adolog
teljesentitkosésmegkellőriznieztatitkot,mivelegyáltalánnemszabadottvolnatudo-
mást szereznünk arról, hogy távirat érkezett. jelentést erről per nefas45 kaptuk.
steinhardt nagykövetmost tudni szeretné,milyenmagyarázatunk van és szándéko-
zunk-e cáfolni azt az állítást, hogy a nemzetközi kötelezettségeinkkel ellentétben
teszünkvalamit.Heidrichkövethozzáteszi,hogymegegyezettzd.Fierlingerkormányal-
elnökkel,javasoljaakormánynak,hogyháromtagúküldöttségutazzonszlovákiába,a
Magyarországgalfoglalkozóosztályésanyugatiállamokosztályavezetőiésegyszer-
kesztő összetételben, amely delegáció magán a helyszínen kivizsgálná a dolgokat,
sajátbenyomásokatszerezneésavisszatérésükutánazonnalértekezletrehívnáakül-
földisajtóképviselőitésottközölnémitállapítottakmeg,ígyvédhetőlenneazellensé-

44 Ďuriš, július (1904–1986) szlovák kommunista politikus, 1945-től 1951-ig földművelési
miniszter.1951–1953közöttaMegbízottakTestületénekelnöke.

45 titkosúton
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ges propaganda, amely ebben az ügyben ellenünk folyik. Prof. dr. zd.n e j e d l ý 46

nagyhibánaktekinti,hogyaszlovákiábanfolyóakciótdr.Čechvetteakezébe,akia
TelepítésiHivatalelnöke.általánosmunkáramozgósításrólvanszó,amelykizárólaga
szociális Gondoskodás Minisztériumára tartozik, ill. a szociális Gondoskodás
MegbízottiHivataláraésajárásimunkavédelmihivatalokra.amennyibenilyenakciónál
felbukkanatelepítésihivatalneve,kézenfekvő,hogyebbőlúgyítélikmeg,valamilyen
áttelepítésiakciótvégeznek.j.u r s í n y 47 kormányalelnökteljesenegyetértaszociá-
lis gondoskodásminiszterénekazálláspontjával éshozzáteszi, apozsonyi Telepítési
Hivatalmárszétküldöttvalamivégzéseketazáttelepítésről,ezttermészetesenazonnal
lekellállítani.Heidrichkövetszótemelazért,hogyakormányelnökjavaslataalapján
azegészügyrőlazonnalinformáljákakülügyminisztertésakülügyminisztériumállam-
titkárát, hogy tudják, a kormánymilyen álláspontot foglal el. Kl. G o t t w a l d kor-
mányelnök,akimárelőzőlegmegfogalmaztaakormányhatározatijavaslatát,megálla-
pítja,senkineknincstovábbiellenvetéseésakormányezutánelfogadja

1./Határozat: akormánymeghallgatvazdFierlingerkormányalelnökbeszámo-
lójátanemzetközipolitikaihelyzetről,amelyaz1945.október1-i88/1945Tt.sz.általá-
nos munkakötelezettségről szóló köztársasági elnöki alkotmánydekrétumnak szlová-
kiábanamagyarlakosságratörténőérvényesítésefolytánjöttlétre,elhatározza,hogy

a/kitartazonálláspontjamellett,hogyaz idézettdekrétumrendelkezései termé-
szetesenvonatkoznakamagyarlakosságraszlovákiában,ezértadekrétumottovábbra
isalkalmaznifogjákerrealakosságra;

b/azálláspontjábólkifolyólagfeladatuladjaabelügyminiszternek,aföldművelési
ésaszociálisgondoskodásminisztereinek,hogyegyetértésbenatöbbiérintettminisz-
tériummalésegyüttműködveamegfelelőszlovákiaitényezőkkelgondoskodjanakarról,
hogy az elkezdett akció a dekrétum alapján, annak keretein belül a legcélszerűbb
módontovábbfolyjék;

c/feladatuladjazd.Fierlingerkormányalelnöknek,valamintaKülügyminisztérium
képviselőinek,hogyazonnalküldjenekszlovákiábabizottságotamagyarügyekosztá-
lyánakvezetője,anyugatikapcsolatokosztályánakvezetőjeésegyszerkesztőösszeál-
lításban,amelyelsősorbanahelyszínengyőződnemegavalóshelyzetrőlésvisszatéré-
sükutáninformálnáerrőlakülföldisajtóképviselőinekértekezletét,amelyetebbőla
célbólhívnaössze.végezetül,ebbenaszellembenlegyenerrőlinformálvaazamerikai
egyesültállamokprágainagyköveteis;

d/feladatuladjaazinformációsminiszternek,figyelmeztesseanapisajtót,hogyaz
említettfolyamatbanlévőszlovákiaiakciórólcsupán,mintazáltalánosmunkakötele-
zettségrőlszólódekrétumelőírásainakérvényesítésérőlszámolhatnakbe;

e/feladatuladjazd.Fierlingerkormányalelnöknek,azonnalinformáljaakülügymi-
nisztertésaKülügyminisztériumállamtitkárátakormánynakazügybenfolytatottmai
tárgyalásárólésazálláspontjáról,valamintafentiintézkedéseiről.

46 nejedlý,zdeněk(1878–1962)csehtörténész,kommunistapolitikus,Gottwaldelsőkormá-
nyábanmunkavédelmiésszociálisminiszter.

47 ursíny, ján (1896–1972) szlovákdemokratapárti politikus,aharmadiknépfrontkormány
egyikalelnöke.1948-banhétévbörtönreítélték,1953-banszabadult.
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végrehajtják: zd.Fierlingerkormányalelnök,mintakülügyminisztériumkép-
viselője,ésabelügy,földművelési,szociálisgondoskodásésinformációsminiszterek,
egyetértésbenazérintettkormánytagokkal.

az irat cseh nyelvű, gépelt tisztázatról készült fekete-fehér fotó. národní archiv
Praha, fondvýběrzezápisůschůzičeskoslovenské vlády,duben1945–únor1948
(válogatásacsehszlovákkormányüléseinek jegyzőkönyveiből,1945.április–1948.
február),171a.j.

A csehszlovák kormány ezen az ülésén szembesült azzal a problémával, hogy a tíz
nappal korábban elkezdett deportálások végrehajtása ellentétben van azokkal a nem-
zetközi kötelezettségeivel, amelyeket vállalt. Elsősorban a magyar–csehszlovák lakos-
ságcsere-egyezménnyel, valamint a párizsi békekonferencia határozataival. Ennek
ellenére, bízva külügyi kapcsolataiban és a kormánypropaganda erejében, úgy döntött,
tovább folytatja az akciót. Meghatározták a külügyi tárgyalások és a propaganda során
felhasználni kívánt legfőbb érveket: törvényes keretek között munkára mozgósítás
folyik az országban, a magyarok nem lehetnek kivételek ez alól. Ugyanakkor megerősí-
tették, a deportáltak vagyonát nem szabad elkobozni, hiszen ezzel nyilvánvalóvá válna
az akció magyarellenes jellege.

2.

Prága, 1947. január 28. részletaharmadikkormány57.ülésetitkosrészénekjegyző-
könyvéből, a szlovákiai magyar lakosság kicserélésével és munkáramozgósításával
kapcsolatosnapirendipontmegtárgyalásáról.

Feljegyzés
aharmadikkormány57.ülésénektitkosrészéről,amelyre1947.január28-ánakor-

mányelnökséghivatalánaképületébenkerültsor.

jelenlévőkés igazoltanhiányzók a jelenléti ívszerint,amelycsatolvavanazülés
nem titkos részének feljegyzéséhez, azonban 10.10-kor, amint a kormányelnök Kl.
G o t t w a l d titkosnaknyilvánítottaazülést,azülésterembencsupánakormánytag-
jai,aLegfelsőbbszámvevőésellenőrzőHivatalelnöke,aGazdaságiTanácsfőtitkára,
a Kormányhivatal Politikai osztályának elöljárója, dr. v. b e r n á š e k a
Kormányhivataljogiosztályánakelöljárójamaradtak.Kl.G o t t w a l d kormányelnök
bejelenti, hogymost a külügyminisztérium államtitkára számol be a találkozójáról a
magyarkülügyminiszterrel.

i.
aszlovákiaimagyarlakosságkicserélésénekésmunkáramozgósításánaktovábbi

menete.
dr.C l e m e n t i s államtitkáremlékeztet,hogyőtakormánymeghatalmaztaaz

utolsóülésén,hogyvasárnap,1947.január26-ántalálkozzékamagyarkülügyminisz-
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terrel48 éstárgyaljonveleafeltételekről,amelyekalapjánújramegkezdenémunkájátaz
államközi vegyes bizottság, amelyet az államközi lakosságcsere-egyezmény nyomán
alakítottakmeg.olyan utasítást kapott, hogy közölje amagyar külügyminiszterrel, a
csehszlovák kormány nem ért egyet amunkáramozgósítás fölfüggesztésével, amíg
nemleszbiztosítékaarra,hogyazonnalmegkezdődikacsereamegkötöttszerződés
alapján.ahogyanazvárhatóvolt,amagyaroknem fogadtákeleztakérést, ill.nem
akartakerreazálláspontrahelyezkedni,ezértnemvolt lehetségesamegegyezés.a
magyarokelsőkéréseamunkáramozgósításazonnalileállításavolt,ugyanakkorkije-
lentették,egyáltalánnemmunkáramozgósításrólvanszóa88/1945Tt.sz.dekrétum
alapján,mivelhogynemamunkaerőtmozgósítják,hanemegészcsaládokatköltöztet-
nekasszonyokkal,gyerekekkel,elveszikavagyontésnemzetigondnokságalávetikazt.
akorhatártsemtartjákbe.azegyezményCsehszlovákiarészérőltörténtilyenvilágos
megsértésemellet, amelymegengedhetetlen, nagyon nehéz volt védeni amunkára
mozgósításról szóló tézist.amagyarokegyszerűenarraazálláspontrahelyezkedtek,
hogynemtárgyalnak,amígamunkáramozgósításiakciótlenemállítják.adolgokmos-
taniállásánálnemlehetjólvédeniaztazállítást,hogycsupánmunkáramozgósításról
vanszó,mivelamagyarokkezébenhivatalosdokumentumokvannak,végzésekstb.a
nemzetközifórumoneztavitátbiztosanelveszítenénk.világoslenne,hogymegsértjük
azegyezményt.Mintahelytelen jelenségetemlíti azállamtitkára „azalkotmányozó
nemzetgyűlésiválasztásokeredményei”kiadványt,amely1946novemberébenjelent
megésegyebekközötttartalmazza„apozsonyiközpontihivatalok”jelentéseit.akiad-
vány44.oldalánszerepelaszlovákTelepítésiHivatal,amelynek4osztályavan.aiv.-
nekakiadványszerintafeladata„amagyarokkitelepítéseCsehországba”.

azállamtitkármegemlíti,hogyakormányelhatároztaamagyarlakosságáttelepíté-
sétegyrészt,hogynyomástgyakoroljonMagyarországra,másrésztazért,hogysegítsen
a munkaerőhiányon, és végezetül azért, hogy előkészítse a magyar kisebbség egy
részénekletelepítésétacsehterületeken.jelenlegazakérdés,mittegyenakormány,
hogy a nemzetközi szerződést a cseréről Magyarországgal esetleg megmentse.
szükséges tudatosítani, hogynemcsupánkonkrét jogi, erkölcsi kötelezettségeink is
vannak azzal a kb. 60.000 vagy 70.000 szlovákkal szemben, akikMagyarországon
jelentkeztek az áttelepülésre szlovákiába ésma nagyon szorult helyzetben vannak.
szörnyűkörülményekközöttélnek,elkészültekazindulásra,nincsenmársajátegzisz-
tenciájukésmártennikelleneértükvalamit.azállamtitkárakövetkezőketjavasolja:
Megegyezettamagyarkülügyminiszterrel,hogy írásbanmegerősítia tárgyalástartal-
mát,különösen,hogymegerősítiacsehszlovákkormányálláspontját,miszerinthajlan-
dófelfüggeszteniamunkáramozgósítást,decsakabbanazesetben,hateljesgaran-
ciátkap,hogyacserealegrövidebbidőnbelülvégrehajtásrakerül.azállamtitkárátad-
náaminiszternekeztajegyzéket,vagyavonatkozóleveletésegyúttalkérné,hogyaz
államközivegyesbizottságazonnalkezdjemegamunkáját,amelymegvilágítanaésa

48 GyöngyösijánosmagyarkülügyminiszterésvladimírClementiscsehszlovákkülügyiállamtit-
kármagánjellegűtárgyalásairaPozsonybankerültsor1947.január25–26-án,éseredmény
nélkülértekvégetelsősorbanadeportálásiakcióellentétesmegítélésemiatt.
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lehetőségszerinteltávolítanamindenvitáskérdést.Puskin,49 budapestiszovjetképvi-
selő,nyomására lehetszámítanibizonyoseredményreezekenatárgyalásokon,ame-
lyektalánegyhónapotvennénekigénybe.arróllenneszó,hogyakormányhatározza
el,egyetértazzal,hogymégakövetkezőhónapután,valamikor1947.márciuselején
felfüggesztenéamunkaerőtoborzástacsehterületekrészére.ezazalapvetőkérdés.
szlovákiában vannak tényezők, akik határozottan ennek a folyamatnak a szószólói.
elsősorbandr.okáli,avegyesbizottságcsehszlovákiairészénekelnöke,akimegvan
győződve, Csehszlovákiánakmeg kell engednie a csere végrehajtásátmég azon az
áron is, hogy időlegesen leáll amagyarmunkaerő toborzása a cseh területekre. az
államtitkárúgygondolja,talánaföldművelésiminiszteregyetértazzal,hogyatoborzás
fokozottütembenfolytatódjon,decsakezévfebruárvégéig.Kéri,akormányhatároz-
zon,lehetséges-eezafolyamat.

Kl. G o t t w a l d kormányelnök kérdezi, vannak-e kérdések. Prof. dr. a.
P r o c h á z k a 50 minisztermegütközikazon,hogyazállamtitkármaielőadásaalap-
ján Csehszlovákia nem tartja be a nemzetközi szerződés rendelkezéseit és ezért a
nemzetközi fórumon veszítene. Feltételezi, hogy ez egy lehetetlen állapot és nem
engedhetünkmegegyilyenfolyamatot.dr.vl.C l e m e n t i s államtitkárfigyelmeztet,
hogyakormánydöntött erről a folyamatról, akkorennek tudatábankellett lennie. a
magyarokugyancsaknemteljesítikaszerződést.Tulajdonképpenvalamifélevisszavá-
gásrólvanszó.Hiszenellettmondva,munkáramozgósításthajtunkvégrea88/1945
Tt.sz.dekrétumkeretében,másrésztakormánytudatábanvoltannak,hogycsaládo-
kat szállítanak el és a vagyon elkobzásra kerül. v. n o s e k miniszter figyelmeztet,
hogyavagyontnemkobozzákel,hanemcsupánbevezetikanemzetigondnokságot.
Prof.dr.a.P r o c h á z k a miniszterismétenergikusanszótemelazállamköziszer-
ződésmegsértéseellen.Feltételezi,hogycsakazttehetjük,amimegfelelaszerződés-
nek.dr.P.z e n k l 51 kormányalelnökisilyennézetenvan,ésrámutatarra,akormány
előzőtárgyalásainishangsúlyozvavolt,hogyaszerződésszellemébenfogunkeljárni.
Márakkorelhangzottakbizonyoskételyekalehetségesnemzetközipolitikaikompliká-
ciókkalkapcsolatban,éppenezértlettmegállapítva,csakazttesszük,amiaszerződés
kereténbelülvan,semmitnemteszünkaszerződésellen.ebbenaszellembennyilat-
kozottaföldművelésiminiszteris.valóbancsakmunkáramozgósításróllehetszó,ill.
munkaerőtoborzásról.bebizonyítottuk,hogyamagyarokkalcsupánazttesszük,amita
többipolgárral,különösenaszlovákokkal.ebbenaszellembenválaszoltaköztársasági
elnökKárolyigrófleveléreis.aztállították,hogyamagyarokraazonoselőírásokatalkal-

49 Puskin,GeorgijMakszimovics(1909–1963)szovjetdiplomata.1944végétőlaszovjetunió
magyarországi megbízottja és a szövetséges ellenőrző bizottság tanácsadója. 1945 és
1948közöttbudapestiszovjetkövet.

50 Procházka,adolf(1900–1970)csehjogász,néppártipolitikus,Gottwaldelsőkormányában
egészségügyiminiszter.1948februárjábanlemondottposztjáról,majdnyugatraemigrált,az
egyesültállamokbanhunytel.

51 zenkl,Peter(1884–1975)csehnemzetiszocialistapártipolitikus,1945-től1948-igapárt
elnöke. Gottwald első kormányának alelnöke, 1948 februárjában lemondott és nyugatra
emigrált,azegyesültállamokbanhunytel.
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mazunk,mint az összes polgárra. rossz lenne, hamost beismerésre kerülne, hogy
valami szerződéselleneset csinálunk, és amit teszünk, nem tudjuk megindokolni a
nemzetközifórumon.akormányalelnöknemakarja,hogyakormányazállamtitkártfel-
hatalmazzaarra,hogyanehézkörülményekközöttfolyótárgyalásoksoránvalaholelis-
merje,megsértjük a szerződést. a kormányalelnök azutánmegkérdezi, mikor jelent
meg az a kiadvány, amelyről az államtitkár tett említést, miközben feltételezi, hogy
régebbikiadványrólvanszó.dr.vl.C l e m e n t i s államtitkármegismétli,hogytavaly
novemberikiadványrólvanszó.dr.P.z e n k l kormányalelnöksajnáljaeztatúlkapást
éskitartazálláspontjamellett.

dr.vl.C l e m e n t i s államtitkárfigyelmeztet,hogyakormánynaktudatábankel-
lettlennie,a88/1945Tt.sz.dekrétumalapjánamunkáramozgósítássoránnemlehet
acsaládtagokatelszállítaniésnemlehetavagyontnemzetigondnokságaláhelyezni,
vagyszlováktelepeseketletelepíteni.Hiszenerrőlamúltévnovemberébenakormány
biztosantárgyalt,ésaköztársaságielnökistuderről.zd.F i e r l i n g e r kormányal-
elnöktermészetesnektartja,hogyaterületeken,aholaföldműveseketmunkáramoz-
gósítjákacsehországrészekbe,szükségesbizonyosintézkedésekettenniamezőgaz-
daságivagyonhasznosításáraésakezelésére.eztelégjólmeglehetnyilvánosanvéde-
ni.azonbantudatábanvanannak,hogyakülföldiekkelvalóbeszélgetéseksoránelég
nehézhelyzetekkeletkeznek,különösenakülföldisajtóval,ésőmagaasajátbőrén
tapasztalta,mikorakülföldiújságírókkérdezték,miértküldenekamagyartelepülések-
reszlovákokat.v.Š i r o k ý kormányalelnökkijelenti,hogynemfelelmegavalóság-
nak,hogyamagyarmunkaerőt,amelyeteddigátköltöztettekacsehterületekre,anap-
számosokból és drótosokból verbuválják. zd. F i e r l i n g e r kormányalelnök kéri
Širokýt,hogyhagyjavégigmondaniamondandójátésbiztosítjaőt,hogyagyakorlatban
előfordulnak esetek, ahol a kisebb földműveseket is elszállítanak, vagyis földműves
gazdaságokkalrendelkezőketacsaládokkalegyütt.akormányalelnökszótemelazért,
hogy a kormány ezeket a problémákat következetesen és véglegesen oldjameg és
tudatosítsa egész valóságában, mivel csupán így találja meg a megfelelő formát,
hogyanisoldjamegazokat.Természetesenaztkellállítani,hogymunkáratoborzáscél-
jábóltelepítjükátamagyarokat,éshumánusokokbólacsaládjaikkalegyütt,hogyne
keletkezzenazabenyomás,hogyrabszolgamunkárólvanszó.Lehetőségetadunkilyen
módonaszámukra,hogyazéletüketacsaládjukkalfolytassák,magukkalvigyékelső-
sorbana gyerekeiket, akik itt látogathatják az iskolát, ezek az intézkedésekmind a
magyarok érdekében történnek. sok függ azon, hogyan fogalmazzukmeg a dolgot.
esetlegaztismérlegelnikellene,lehetőségetadniamagyaroknak,legalábbelméletileg
avisszatérésreszlovákiába,hogyotthasználatbavehessékagazdaságaikat.aszónok
tudatábanvan,hogyittnagyonkényeskérdésrőlvanszó,azonbanhaóvatosan,átgon-
dolt tervalapjánhaladunk,akkoramagyarokszámáraolyankörülményekalakulhat-
nakkiacsehterületeken,hogyegyáltalánnemakarnakmajdvisszatérni.aholkivéte-
lesesetbenmégiselőfordulnailyenkérés,úgykelleneintézniadolgot,hogyvalójában
nemtérnénekvissza,vagyilyenvisszatérésrecsupánegészenkivételesesetbenkerül-
nesor.akormányalelnökfeltételezi,hogyszlovákokatiscsaládokkalegyüttköltöztet-
tünkát,különösenKelet-szlovákiából.sőt,azoknálamagyaroknál,akikalkalmasaka
reszlovakizálásra,fontolóralehetnevennimezőgazdaságivagyonjuttatását,mivelilyen
vagyonbólfeleslegünklesz,különösenahegyvidékeken,aholatelepítésnemfogegy-
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hamarsikerülni.nehezekottazéletkörülmények,deamagyarokszámárailyenegzisz-
tenciamégiscsakelfogadható,különösen,hagondoskodunk,hogyjólmenjenasoruk
ésfelszereljükőketalegszükségesebbágyneművelésruházattal,ahogyanarrólakor-
mányalelnök beszélt az utolsó kormányülésen. szükséges odaküldeni a vöröske-
resztet, gondoskodjon az egészségügyi ellátásról, szétosztani az ágyneműt és főleg
megfelelő propagandát is csinálni. itt Csehszlovákiára nézvemérhetetlen horderejű
kérdésrőlvanszó,ezérthelyénvalólenne,hogyrendszeresenfoglalkozzonveleakor-
mány, állandóan figyelje a fejleményeket, és tevékenysége ne korlátozódjon alkalmi
intézkedésekre.amennyibenamagyarokacsehterületekenboldogoklesznekazszá-
munkranagyjelentőségűleszanemzetközifórumonis.eddigakormánynemfordított
ennekazügynekmegfelelőfigyelmet.akormányalelnökszótemelaztovábbikövetke-
zetesalkalmazásáértamunkáramozgósítódekrétumnak,azonbanadolgotmegfelelő
formábankellvégrehajtani,hogynelegyenokajogospanaszokra.

dr.vl.C l e m e n t i s államtitkárszeretnéad informandummegjegyezni,hogya
pozsonyilátogatásasoránkérteaszlováknemzetiTanácselnökségét,aMegbízottak
Testületét,aTelepítésiHivataltésmásszlováktényezőket,hogyahétvégéigdolgozza-
nak ki elaborátumot az egész problémáról úgy, hogy a kormány elé terjeszthesse a
javaslatotamagyarlakosságproblémájánakmegoldására.egyrésztareszlovakizáció
problémájáról,másrésztarrólvanszó,hogyesetlegesenmegfelelőkárpótlástadjanak
avagyonért,amelyetelvesznekamagyaroktól,amennyibenezmegtörténne,azavilág-
bannagyonjóhatásttenne,ésnemhányhatnákaszemünkre,hogynemigazságosan
éshumánusanjárunkel.Haamagyaroknemlennénekalkalmasakareszlovakizációra
szlovákiában,megkellenenekikígérni,hogyamennyibenbelegyeznekacsehterüle-
tekrevalóátköltözésbecsehszlovákállampolgárságotkapnak,ésezeknekamagyarok-
nakislehetnebizonyoskárpótlástadniavagyonukért.

v.Š i r o k ý kormányalelnöknemtudjamegérteniazegész folyamatotebbenaz
ügyben, különösen nem bírja felfogni, miért kényszerítenének bennünket térdre a
magyarok.Hiszenőkazok,akikmegsértettékanemzetköziszerződéstésőkazok,akik
nemhajtjákvégre.Türelmesenvártunk,hogyteljesülaszerződés,csakakkorhatároz-
tukelamunkaerőtoborzást,mikorkiderült,hogyareményeinkhamisak.adolgokilyen
állásánálnemfogunkamagyaroktólelnézéstkérniazért,amitcsinálunk,mikoregye-
nesenőkkényszerítettekerrebennünket.azonbanigaz,hogynéhaszlovákiábanhibá-
katkövetnekel,mintpéldáulapublikációval,amelyrőlmaazállamtitkárbeszélt.eza
belügyiMegbízottiHivatalhibája.dr.vl.C l e m e n t i s államtitkárfigyelmeztet,hogy
apozsonyiTelepítésiHivatalintézkedésérőlvanszó.v.Š i r o k ý kormányalelnökhoz-
záteszi,hogyabelügyiMegbízottiHivataliselkövetilyenhibákat.Lényegébenazonban
valóbanamunkaerőtoborzásárólvanszó,ésakörülmény,hogyegészcsaládokatköl-
töztetnek,atoborzáshumánusvégrehajtásátbizonyítja.amagyarokacsehterületeken
elégedettek, sokkal elfogadhatóbb életkörülményeik vannak,mint a szlovákmunká-
soknakésföldműveseknekszlovákiában,ésnéholmégföldecskéjükisvan,amelyet
megművelnek.

zd.F i e r l i n g e r kormányalelnökúgyvélekedik,ezeknekamagyaroknakkisebb
gazdaságotislehetadni.v.Š i r o k ý kormányalelnökkételkedikebbenésúgygondol-
ja,hogyakormánynaknemkénesemmilyenillúziókbaesnie,hiszenéppennemrégtár-
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gyaltakarról,hogynincsenekgazdaságainkavolinyicsehek52 részéresem.amagyarok
azonbankaphatnakcselédföldet.zd.F i e r l i n g e r kormányalelnökragaszkodika
nézetéhez, hogy szegényebb vidékeken találhatók kisebb gazdaságok. v. Š i r o k ý
kormányalelnökamunkaerőtoborzásfolytatásáértemelszót,közbenbelehetbizonyí-
tani,hogyacsaládokátköltöztetéseönkéntesalapontörténik.nemtörténhetazonban
meg,amitjelenteneknekitöbbcsehországijárásból,különösenPelhřímovból,ahola
nemzetibizottságamagyarföldművescsaládokatvisszaküldiazzal,hogynemakarnak
önállóföldműveseket,csupáncselédeketésnapszámosokat.amagyarokkalésakül-
földdelszembenmindighangsúlyoznikell,hogymikészekvoltunklojálisanteljesíteni
aszerződéstamagyarokkal,hogyőksértettékaztmeg,ésegyáltalánnincsbiztosíté-
kunk arra, hogy egyáltalán teljesíteni akarják a szerződést. a dolgok ezen állásánál
nemtűrhetjük,hogyminketvádoljanak,mikornyilvánvalóanamagyarrészrőltörtént
szerződésszegés.

dr.P i e t o r 53 miniszteremlékeztet,hogyakormányamagyarokmunkáramozgó-
sításávalelakartaérni,hogyamagyarkormányteljesítseazegyezményt.Úgytűnikez
nemsikerült.dr.vl.C l e m e n t i s államtitkárnemértegyetezzelanézettelésmeg-
említi,hogyamostanitalálkozórasemkerültvolnasor,haakormánynemhatározta
volnaelatoborzásiakciót.dr.P i e t o r miniszterkitartazálláspontjamellettésazt
ajánlja,hogyakormányteljesterjedelmében,ténylegesenfoglalkozzonamagyarprob-
lémával.Lényegébenháromútlehetségeshogyanmegoldanieztaproblémát.ezek:a
csere,areszlovakizációésaszéttelepítés.nemhaladhatunkazonbantetszésszerint,
egyrésztazzalkellszámolnunk,hogyvanpartnerünk–amagyarok,másrészttekintet-
tel kell lennünk nemzetközi nyilvánosságra. a dolgok ilyen állásánál csak lavírozni
tudunk.aminiszterazonavéleményenvan,hogyezamanőverezésebbenapillanat-
ban abban állna, hogy időlegesen leállítanánk amunkáramozgósítást. nem osztja
ugyanisazállamtitkárnézetét,hogyamunkáramozgósítássalrátudjukkényszeríteni
amagyarkormánytazegyezményteljesítésére,különösenmikoramagyarkormánybe
tudjabizonyítani,hogynemismozgósításrólvanszó,hanemavalóságbandeportálás-
ról. v. Š i r o k ý kormányalelnök tiltakozik ez ellen az állítás ellen, azonban dr.
P i e t o r megismétli,hogyakörülményekmiatt,amelyekközöttazátköltöztetészaj-
lik, kifejezetten lehet deportálásról beszélni. Ha az államtitkárnak az a benyomása,
hogymegegyezéstérnénkelamagyarokkal,ésazegyezményteljesítésétazzal,ameny-
nyibenmegszakítanánkazátköltöztetésiakciótacsehterületekre,bizonyáraezlenne
ahelyes.alegfőbblehetőségnekamagyarkérdésmegoldásáraazonbanaminisztera
reszlovakizációttartja,ésaggódik,hogyebbenmégnagyobbhibákatvétünk.aminisz-
tervégülfeltesziakérdést,nemkellene-emostvalóbantaktikátváltoztatnunk.

52 azészak-ukrajnaivolinyiterületenélőcsehek,akiknekőseika19.századmásodikfelében
telepedtek leacárioroszországban.1947-ben40ezren települtekvisszaCsehországba,
nagyrészüketaszudétanémetekáltalelhagyotthegyesvidékentelepítettékle.

53 Pietor,ivan(1904–1977)szlovákdemokratapártipolitikus,aharmadiknépfrontkormány-
banközlekedésiminiszter,1948.február20-ánlemondott.akommunistapuccsutánvisz-
szavonultapolitikátólésjogászkéntdolgozott.
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j.Ď u r i š miniszterúgygondolja,hogyakormánynaktudatábankelllennieésmin-
digtudatában isvolt,aproblémanehézségének.nemcsakszlovákproblémárólvan
szó,hanemországosproblémáról.akormányhatározottamunkáramozgósításvégre-
hajtásáról,egészentudatábanvanannak,hogyilyenmozgósításrólvanszó.aszónok
kériazállamtitkárt,hogylegközelebbakövetkeztetéseitóvatosabbanéspontosabban
fogalmazzameg.akormánykifejezettenmeghatározta,hogymunkáramozgósításthajt
végrea88/1945Tt.sz.dekrétumalapján,ésezmellettlehetőségetadacsaládoknak,
hogyegyüttmenjenek.azzalszámoltazonban,hogyagyakorlativégrehajtássoránfél-
reértésekfordulhatnakelő,ésnéhavalamilyentúlkapásoktörténhetnek,deakormány
tudtaaztis,hogyezafélreértésmindigmegmagyarázhatóéstekintettelarra,hogya
cseh országrészekben, a mezőgazdaságban 200.000 munkaerőre van szükség, az
akciótvégrekellhajtani.aminisztermegismétli,hogyazállamtitkárnemfogalmazhat
úgy,ahogyantetteamaibeszédében.dr.vl.C l e m e n t i s államtitkárfigyelmeztet,
hogyamagyarokkalfolytatotttárgyalássorán,ésakülfölddelszembenistermészete-
senaztazálláspontotvédi,hogymunkáramozgósításiintézkedésrőlvanszó.azonban
úgygondolta,hogyittakormánybannyíltanbeszélhet.j.Ď u r i š miniszterkitartaz
mellett,hogyakormánymagahatározottamunkáramozgósításróla88/1945Tt.sz.
dekrétumalapján,azonbanszámoltazzal,agyakorlatbannéhol félreértésekrekerül
sor.aminiszteróvattól,hogyakormánybandeportálásrólbeszéljenek,éshogyennek
az életbevágó problémának megoldására „jobb taktikát” kell választani. nem bírja
megérteni, hogy egy szlovák és ügyvéd hogyan beszélhet így. egyébként a toborzás
következetesfolytatásamellettvan,mivelezazegyetlenfegyver,amelyakezünkben
vanamagyarokellen,nemisbeszélvearról,hogyteljesenhelytelenlenne,hamostbár-
milyenmegegyezés,ésacserevégrehajtásanélkül,felfüggesztenénkamunkaerőmoz-
gósítást,ezzeligazatadnánkamagyaroknakéselismernénk,hogyhelytelenüljártunk
el.aminiszterabeszédebefejezésekénthangsúlyozzaamagyarproblémamegoldásá-
nakvégtelenfontosságátszlovákiaésazegészállamszámára.szótemelazért,zd.
F i e r l i n g e r kormányalelnökajánlásaszerinthaladjunk,amelyetazállamtitkáris
jelzett, vagyis tervszerűen álljunk a reszlovakizáció és széttelepítés kérdéséhez.
Technikai nehézségeket, amelyek előfordulnak amunkáramozgósítás során, el kell
távolítani.Konkréteneztörténtakatonaiorvosokkiküldésével,mikormegmutatkozott,
hogyahelybeliorvosokszabotáljákatoborzásiakciót.ugyancsakszükséges,hogya
szlovákokebbenazügybenegységeseklegyenekésademokratapárttagjaineagitál-
janakatoborzásellenésneterjesszenekolyanhíreket,hogyegyikrészrőlátköltöztetik
a magyarokat, másrészről cseheket küldenek szlovákiába. a miniszter emlékeztet,
milyenteljesegységvoltanémetkérdésmegoldásában,sajnálja,hogyamagyarprob-
lématerénnincsígy,ésaggódik,ennekhátrányoskövetkezményeilesznek.végülismét
atoborzóakciófolytatásáértemelszót,ugyanakkorcsaládokatkellátköltöztetni,még
haezacsehföldműveseknekbizonyosnehézségeketokozis.

Kl.G o t t w a l d kormányelnökaztajánlja,aszónokokrövidítsék lebeszédeiket
oly módon, hogy a kormány valamilyen határozatot tudjon hozni. Prof. dr. zd.
n e j e d l ý miniszterúgylátja,afejlődéstkronologikusankellszemlélni,amennyiben
helyes végkövetkeztésreakarunk jutni. vanegyezményünkamagyarokkal, azonban,
ahogyanaztmárv.Širokýkormányalelnökhelyesenkifejtette,amagyarokeztazegyez-
ménytmaguksértettékmegéstulajdonképpensohanemteljesítették.Hateljesítették
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volna,akkormárátvettékvolnaMagyarországraazta100.000magyartésahelyzet
nálunkteljesenmáslenne.amagyarlakosságmunkáramozgósításátcsakutólagosan
határoztukel,mikorláttuk,hogyanviselkednekamagyarok.aztmondtuk,hogyameny-
nyibenamagyarokúgyragadnakCsehszlovákiára,természetesenszinténdolgozniuk
kell,ésnemlehetnekkivételezettnemzet.ezértterjesztettebeaminiszterajavaslatot
amunkáramozgósításvégrehajtásáraa88/1945Tt.sz.dekrétumalapján,miközben
szinténszámoltunkacsaládokátköltöztetésével,minthumánusintézkedéssel,lehető-
vétéveatovábbicsaládiegyüttélést,acsaládokezenköltöztetésénekköltségeimaga-
sabbak,mintmagánakamunkaerőköltöztetésénekmeghatározottköltségei.azegész
akcióhatáridőhözkötött,adekrétumalapjáncselekszünk,teljesfigyelmetfordítunka
dolgokra,figyeljükafejleményeketésnapontavannakszükségesértekezletek.azakci-
ótakkorszakíthatjukmeg,habiztosítékaink lesznek,hogyacsereelkezdődikésaz
következetesen végre leszhajtva. amunkáramozgósítás védhetőés igazolhatóúgy
belföldi, mint nemzetközi-jogi szempontból. Hibákat az egész világon csinálnak, az
angoltörvényekindiaialkalmazásánálistörténtekkihágásokésfigyelmetlenségek.

dr.P i e t o r minisztermegkívánjajegyezni,hogyteljesentudatábanvanamagyar
kérdéscélszerűmegoldásánaktörténelmijelentőségének,ésőlenneazutolsó,akiez
ellenbeszélne.abeszédébencsupánarrólszólt,hogyolyanutatválasszunk,amelya
legkedvezőbb.elismeri,hogydr.vl.Clementisállamtitkár,akijobbanismeriaviszonyo-
kat,jobbanisítélhetimegahelyzetet.aminiszterúgyvélekedik,hogyadologteljesen
világos és ez a magyarázat elegendő a földművelési miniszternek is. dr. M.
F r a n e k 54 miniszter egyetért a közlekedésiminiszter kijelentésével, hangsúlyozza,
hogynemkíván„falsusprocuratora”lenniazoknak,akikneminformáltságbóléstudat-
lanságbólharcolnakamagyarproblémamegoldásaellenszlovákiában,defigyelmez-
tetniekell,hogytermészetesenvoltakademokratapártbanmásnézetekis,mintpozi-
tívek.végülteljesenvilágos,hogyapárt,mintegészamagyarproblémamegoldásáért
vanésatagjaimögöttáll,akikőtakormánybanképviselik.Hatörténtekegyénikijelen-
tések és támadások, azok nem képviselik a párt véleményét. dr. i. Pietorminiszter
aggodalmai azonban teljesen indokoltak, amikor mérlegeli, hogy dr. vl. Clementis
államtitkármaga ismertebe,hogynema88/1945Tt.sz.dekrétumalapjáncselek-
szünk.

dr.vl.C l e m e n t i s államtitkárnakazabenyomása,hogyakormánymegspórol-
hatna mindenféle polemikus megjegyzést ebben a vitában, ha az egyes szónokok
helyesentudatosítanákazutolsóüléstanácskozásánakafolyamatát.Helyes,hogya
toborzásiakcióraakkorkerültcsupánsor,mikorakormányfelismerte,hogyamagya-
roknemteljesítikakormányköziegyezményt,hogyMagyarországonvan100.000szlo-
vák,akikátkívánnakköltözniésezértmáregzisztencianélkülvannakésszorulthely-
zetben,másrésztszlovákiábanmegközelítőlegazonosszámúmagyarvan,akikmárdr.
Wagner55 megbízottnál jelentkeztek, hogy telepítsék át őket Magyarországra.

54 Franek,Mikuláš(1903–1968)szlovákdemokratapártipolitikus,Gottwaldelsőkormányá-
ban a törvények egységesítéséért felelős miniszter. 1948 februárjában lemondott és
nyugatraemigrált,azegyesültállamokbanhunytel.

55 WagnerFerenc (1911–1999)magyar külügyi tisztviselő,1946-tól pozsonyi „meghatalma-
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Gyakorlatbanazonbansemminemtörtént,ésehhezjöttamezőgazdaságimunkaerő
sürgetőszükségeacsehterületeken.eztalehetetlenhelyzetetakormánynemtűrhette
továbbésezértkelletthatározottlépésmellettdöntenie,hogykiutattaláljonamagya-
rokáltalelőidézetthelyzetből.ebbenaszellembentárgyaltazállamtitkárGyöngyösi56
miniszterrelisésinformáljaakülföldisajtóképviselőit,akikszintenapontafordulnak
hozzá.Csakamagyarokonmúlik,hogyelkezdjékacsereakciót,ezutánaszakemberek
egységesvéleményeszerintúgyiskénytelenekleszünkamunkáramozgósítástleállíta-
ni,mivelhogynemtudjukamindkétműveletetegyszerrevégezni.nemtudunkugyanis
költöztetni havonta 10.000 magyart Magyarországra, fogadni 10.000 szlovákot
Magyarországról,ésezmellettmégmagyarokatmunkáraszállítaniacsehterületekre.
egyébkéntazállamtitkárcsakmegismételnitudja,hogyamagyarkülügyminiszterkifo-
gásoltaneki,hogyegészcsaládokatköltöztetünkátacseh területekre,gyerekekkel,
nőkkelegyütt,ésamagyarmezőgazdaságivagyontnemzetigondnokságaláhelyezzük,
ésezazegésznemmunkáramozgósításadekrétumalapján.azállamtitkármegismét-
li,hogy februárban találkoznikelleneavegyesbizottságmindkét részének,amelyek
vizsgálnák a lehetőségét a vitás pontokmegoldásának és kidolgoznák amegfelelő
javaslatokat.GyöngyösiminiszterfebruárbanugyancsakPárizsbautazik,hogyaláírjaa
békeszerződést. akormányküldöttségek találkozójáramárciuselejénkerülhetnesor.
azállamtitkármegismétliakérdést,vajonalevelében,amelyetamagyarkülügyminisz-
ternekküld,bejelentse-e,hogyakormányegyetértatoborzásiakciómegszakításával,
amennyibenbiztosítékailesznekacsereakcióazonnalimegkezdésére,azttanácsolja,
hogyazonnaljöjjönösszeazállamközivegyesbizottságavitáspontokmegbeszélésére
azzal,hogymajdmárciusbansorkerülhetakormányküldöttségektárgyalására.addig
isatoborzásiakcióúgykiterjedhetneéselmélyülhetne,hogyesetlegmegfontolhatnánk
afelfüggesztését.ittazonbanolyankérdésrőlvanszó,amelyrőlelsősorbanaföldmű-
velésiminiszternekésaszociálisgondoskodásminiszterénekkelldönteni.

j.Ď u r i š minisztermegjegyzi,hogyabizottság,amelyetakormánykijelöltazutol-
sóülésén,tárgyaltéséppenmajöttlétremegegyezésnéhányintézkedésről,atoborzá-
siakciómeggyorsításárólfebruárban.véleménycserérekerülsorKl.G o t t w a l d kor-
mányelnök, dr. P. z e n k l kormányalelnök,dr. vl. C l e m e n t i s államtitkár és j.
Ď u r i š miniszter részvételévelarról,milyenkonkréteredményeketérhetnénekela
február hónap folyamán a toborzási akcióban. dr. vl. C l e m e n t i s államtitkár
ebbenazösszefüggésbenmégmegemlíti,hogyadiplomáciai támogatásracsupána
szovjetunió részéről lehetszámolni.budapestiképviselőjePuskin,eddig rendelkezik
bizonyosbefolyássalamagyarokra.olyanhelyzetállhatazonbanelő,hogyeznemígy
lesz.ezutánmáslépésekrőlkellenegondolkodnunk.Megszakíthatnánkakapcsolato-
katMagyarországgal,különösenkereskedelmiésközlekedésitéren,deaszakemberek
nézeteszerintezkétélűfegyverlenne,amelybennünketiskárosítanaéppenúgy,mint
a magyarokat. v. Š i r o k ý kormányalelnök megkérdezi, nem lehetne-e fontolgatni

zott”,majdfőkonzul.
56 Gyöngyösijános(1893–1951)kisgazdapártipolitikus,1944decemberétől1947májusáig

külügyminiszter.
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gazdasági szankciók bevezetését, de az államtitkár dr. vl. C l e m e n t i s válaszol,
hogyaszakemberekmeggyőződéseszerint ilyenszankciókjelentősenkárosítanának
bennünket.ugyanezenanézetenvanzd.F i e r l i n g e r kormányalelnök,akirámu-
tatarra,hogyMagyarországrólfontosnyersanyagokatkapunk,különösenolajat.dr.P.
z e n k l kormányalelnökvisszatératoborzásiakciófebruárihónapbanelérhetőered-
ményeinekkérdéséhez.j.Ď u r i š miniszterakérdéséremegmagyarázza,hogyeddig
átköltöztettünkösszesen30.000 személyt, ebből körülbelül18.000amunkaerő. el
lehetneérniennekaszámnakanövelését60.000személyreafebruárihónapfolya-
mán, amely körülbelül 40.000 munkaerőt jelentene. szükségünk lenne azonban
50.000családra,amelykiteszmegközelítőleg150.000–200.000személyt.

dr.P.z e n k l kormányalelnökaztfontolgatja,ilyenkörülményekközöttkilehetne-e
jelenteni, hogy a magyar munkaerő toborzás leáll ez év március elején.
nyomatékosankériazállamtitkárt,sohanebeszéljenarról,hogyCsehszlovákiatalán
megsérti a nemzetközi egyezményt. dr. vl. C l e m e n t i s államtitkár biztosítja őt,
hogytermészetesenmindenüttaztazálláspontotvédi,hogyamagyarokvoltakazok,
akikaszerződéstmegsértették,ugyanakkorCsehszlovákiaaszerződéstartalmasze-
rint,ésasajáttörvényirendelkezéseinekkereteinbelül járel.Kl.G o t t w a l d kor-
mányelnökazonavéleményenvan,hogyadolgokatúgykell látni,ahogyanvannak.
Hiszenvilágos,hogyamagyarokazelsőpillanattólszabotáljákaszerződéstésegyál-
talánnemkezdtékelateljesítését.egyetlenmagyartsemtudtunkkiküldeniéshozzánk
csupánnéhányezer szlovákot küldtek, akik legnagyobb részbenkétséges jellegűek.
világostehát,hogyamagyarokvoltakazok,akikelőidéztékamostanihelyzetet.amun-
kára toborzással bizonyos nyomást akartunk gyakorolni rájuk és egybenmunkaerőt
szerezniésezzellegalábbrészbenoldaniaproblémát,amelyacsehterületekensújt
bennünket. joggalszámolhattunkazzal,hogyacserevégrehajtásaután iselegendő
számúmagyarmunkaerőmaraderreatoborzásra.azazonbanigaz,hogyszlovákiában
néhahülyeségeket csinálnak. valami tényező, aki tevékenységet akar kimutatni, leír
valamitapublikációbaésezaszámunkrakáros.nemlehetazonbanmeghatározó,mit
írnak egyesek, hanem természetesen a kormány tevékenysége a döntő. nyugodtan
arraazálláspontrahelyezkedhetünk,hogyamagyarokvoltakazok,akikcsaknemegy
évemegsértikaszerződést.dr.vl.C l e m e n t i s államtitkárfigyelmeztet,aszerző-
désszabotálásárólamagyarokrészérőlcsupánamúltévoktóberétől lehetbeszélni.
Kl.G o t t w a l d kormányelnökazonavéleményenvan,hogyakormányadhatutasí-
tástazállamtitkárnak,továbbraisvédjeaztatézist,hogynemCsehszlovákiaaz,aki
megsértiazállamköziszerződést,hiszenMagyarországvoltaz,akiazelsőpillanattól
nemteljesítiaszerződésbőlszámáraeredőkötelességeit,ezértnemlehetaszerződést
végrehajtani.Továbbáazállamtitkárközöljeamagyarokkal,hogyhajlandókvagyunka
munkaerőtoborzástleállítaniamennyibenvalóságosanelkezdődikakitelepítés,szilár-
danegyeztetett, pontos terv szerint, ugyanakkora tényleges leállításra,mondjuk14
nappalazelőttkerülhetsor,mielőttacserevalóságbanelkezdődik,amennyibenlesz
biztosítékarra,hogyvalóbanvégrehajtásraiskerül.ezalegutolsóengedmény,amelyet
tehetünk.egyébkéntamunkáratoborzástfolytatnikell,ellenkezőleg,úgyfokozni,hogy
afebruárhónapfolyamánalehetőlegtöbbmagyarmunkaerőtszerezzünkacsehterü-
letekrészére.azonbanennekmindentúlkapásésfélreértésnélkülkelltörténnie.akor-
mányfőaggódik,hogyatovábbitárgyalásokonamagyarokkalnemérünkelsemmilyen
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konkréteredményt,ésazameggyőződése,amitnemteszünkmegamunkáratoborzás
terénma,azakésőbbiekbennehézségekbeütközhet.

zd.F i e r l i n g e r kormányalelnökérintiismétakérdést,milyenelőnyöketadhat-
nánkamagyarlakosságnakazért,hogyhajlandóátköltözniacsehterületekre,különö-
senmitlehetneavagyonértkárpótláskéntadni,állampolgárságot,ruhaellátmánytstb.
dr.vl.C l e m e n t i s államtitkáraztajánlja,akormánymanefoglalkozzonezzela
dologgal,mivel,ahogyanmárbejelentette,ezenahétenaszlováktényezőktőlkapmeg-
felelőalapanyagokatennekakérdésnekazeldöntéséhez.ezeknekazalapanyagoknak
alapjánkidolgoznaegyelaborátumotakormányrészére,amelyrőllehetnetárgyalniaz
1947.február4-eiülésen,azelaborátumotelőzőlegszétküldenéazegyeskormányta-
goknak. az elaborátumban ugyancsak tárgyalná a reszlovakizáció problémáját. Kl.
G o t t w a l d kormányelnökkériazállamtitkárt,fogalmazzamegavégsőjavaslatot.
dr.vl.C l e m e n t i s államtitkárkijelenti,hogytulajdonképpenegyetértazzal,amita
kormányelnökelőadott, hogya válaszban,amelyetamagyar külügyminiszternekad,
védiaztatézist,amagyarokvoltakazok,akikmegsértettékazállamköziszerződést,
ésakikazelsőpillanattólnemteljesítik,azonbanhajlandóakvagyunkatovábbitárgya-
lásra,ésalegnagyobbvalószínűséggelleállítjukamagyarmunkaerőtoborzásátacseh
területek részére, amint gyakorlatilag elkezdődik a csereakció, szilárdan egyeztetett
tervszerint,amintbiztosítékunklesz,hogyezazakcióvalóbanatervszerintvégrehaj-
tásrakerül.Továbbájavasoljaazállamtitkáralevelében,hogyfebruárfolyamánjöjje-
nekösszeacsehszlovák-magyarvegyesbizottságmindkétrésze,akikatárgyalásaik
soránmegbeszélnénekmindenvitáspontot,különösenazokatapontokat,amelyeken
Magyarországálláspontjanyugszik,hogyacserétnemtudjavégrehajtani.adiplomá-
ciainyomásebbenahónapbanarrakorlátozódna,hogyavegyesbizottságtárgyalása
alehetőségekszerintelérjeacélját.Márciusbankerülnecsaksorakormányküldöttsé-
gekhivatalostalálkozójára.Kl.G o t t w a l d kormányelnökmegállapítja,hogyegyet-
értésvanezzelamegfogalmazással.Feltételezi,hogyszükségesahatározatijavaslatot
kiegészíteniabbanaszellemben,hogyamagyarmunkaerőtoborzásának isa legna-
gyobb intenzitással kell folytatódnia, ugyanakkor a lehetőségek szerint humánusan,
minden túlkapás nélkül kell történnie. dr. a. P r o c h á z k a miniszter hozzáteszi,
hogyatörvényeskeretekközöttkellvégrehajtani.Kl.G o t t w a l d kormányelnökezt
magátóléretetődőnektartja.akormányezutánakövetkezőtfogadjael

1./Határozat:akormánymeghallgatvaakülügyminisztériumállamtitkárának
jelentését amagyar külügyminiszterrel folytatott tárgyalásáról, amelyre1947. január
26-ánPozsonybankerültsor,elhatározza,hogy

a/egyetértazzal,hogyazállamtitkáralevelében,amelyetamegegyezésszerinta
magyarminiszternekküld,ragaszkodjonazállásponthoz,hogyMagyarországaz,amely
az első pillanattól kezdve az államközi egyezményt a lakosságcseréről nem teljesíti,
hogyCsehszlovákiaezzelellentétbeneztazegyezménytsohanemsértettemeg,min-
dig kész volt teljesíteni azt, és amagyarmunkaerő toborzását szlovákiában a cseh
területek részére az egyezmény keretein belül és az érvényes, törvényes kereteken
belülhajtjavégre.azállamtitkáralevelébenmegismétli,hogyacsehszlovákkormány
a legnagyobbvalószínűséggelelhatározzaa toborzásiakció felfüggesztését,aminta
valóságbanelkezdődikacsereakcióazállamköziszerződésalapjánaszilárdanmeg-
egyezett,pontostervszerint.Közbenmegtörténhetnehamarább,rövididővelagyakor-
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lati csereakció megkezdése előtt a leállítás, ha biztosítva lesz, hogy végrehajtásra
kerül,akapottbiztosítékokszerint.azállamtitkártovábbájavasolja,hogyazonnaltalál-
kozzonacsehszlovák-magyarvegyesbizottságmindkétrészeazállamköziegyezmény
szerint,azzalacéllal,hogyabizottságafebruárihónapfolyamánmegtárgyaljonmin-
den vitás pontot, és ezzel előkészítse a kormányküldöttségek tárgyalását, amelyre
1947.márciuselejénkerülhetnesor.

b/azösszesérintettkormánytagnakfeladatuladja,hogyteljesterjedelembenfoly-
tatódjonamagyarmunkaerőtoborzásiakciójaszlovákiábanacsehterületekrészére
az1945.október1-énkeltáltalánosmunkakötelezettségrőlszóló88/1945Tt.sz.köz-
társaságielnökialkotmánydekrétumalapján,ugyanakkoreztazakciótazadottlehető-
ségekkeretébenkikellszélesíteniéselmélyíteniésegyúttalhumánusanésmegfelelő
körültekintésselaszemélyekre,akiketérintvégrehajtani.

végrehajt ják:akülügyminisztériumállamtitkáraésazösszesérintettkor-
mánytag.

az irat cseh nyelvű, gépelt tisztázatról készült fekete-fehér fotó. národní archiv
Praha,fondvýběrzezápisůschůzičeskoslovenskévlády,duben1945–únor1948,
291a.j.

A kormánynak ezen a titkos ülésén Vladimír Clementis államtitkár szájából hangzik
el, hogy mi az a három ok, amely miatt a kormány elrendelte a szlovákiai magyarok
deportálását. A nyomásgyakorlás Magyarországra a lakosságcsere megkezdése érde-
kében, segíteni a cseh országrészekben az égető munkaerőhiányon és végül a magya-
rok egy részének széttelepítése az országban, illetve a Csehországba telepítése.
Kiderült azonban, hogy a lakosságcsere megkezdését egyenesen gátolja a magyarok
egy részének munkára hurcolása, hiszen a magyar fél ennek azonnali leállításához
kötötte a csereakció megkezdését. Ezért született az a kormányhatározat, hogy fel-
ajánlják a magyar külügyminisztériumnak a deportálások leállítását március elejével,
amennyiben garanciát kapnak tőle a lakosságcsere megkezdésére. Addig azonban a
februári hónapban gyorsítani kívánták a deportálásokat, minél nagyobbra akarták
emelni a cseh tartományokba szállított magyar munkaerő számát.

3.

Prága, 1947. február 25. részletaharmadikkormány66.ülésetitkosrészénekjegy-
zőkönyvéből,aszlovákiaimagyarlakosságegyrészénekMagyarországgalkötöttegyez-
ményértelmébentörténőkicserélésévelésareszlovakizációkérdésévelkapcsolatos
napirendiponttárgyalásáról.

Feljegyzés
aharmadikkormány66.ülésénektitkosrészéről,amelyre1947. február25-éna

kormányelnökséghivatalánaképületében15órakorkerültsor.

jelenlévők az ülés nem titkos részének feljegyzéséhez csatolt jelenléti ív szerint,
azonbanmihelytKl.G o t t w a l d kormányelnökazülésmegkezdéseután15.20-kor
megállapította,hogyakormányhatározatképes,éstitkosnaknyilvánítottaazülést,az
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ülésterembencsupánakormány tagjai,aLegfelsőbbszámvevőésellenőrzőHivatal
elnöke,aGazdaságiTanácsfőtitkára,ing.M.reimanképv.,dr.vl.bernášek,továbbá
aKormányhivatalPolitikaiosztályánakésjogiosztályánakelöljáróimaradtak,miköz-
benazülés titkos részénajogiosztályelöljárójátaz időszakos távollétealattdr.Fr.
Plachýhelyettesítette.

Kl.G o t t w a l d kormányelnökbejelenti,hogymostaKülügyminisztériumállam-
titkárabeszámolótadamagyarféllelalakosságcsere,valamintareszlovakizációügyé-
benfolytatotttárgyalásról.

i.
Lakosságcsere a Magyarországgal kötött szerződés alapján és a reszlovakizáció

kérdése.
dr.vl.C l e m e n t i s államtitkármegkérdezi,akormánytagjaiszámáraismert-e

amaibeszámolójaalapanyagánaktartalma,amely,mint titkos irat40.252/a/47sz.
alattvoltszétküldveakormányegyestagjainak.Megállapításrakerül,hogynémelykor-
mánytageztazalapanyagotmégnemkaptameg,azállamtitkárezértolvassaateljes
szöveget.azalapanyaga/,ennekafeljegyzésnekamelléklete.57 afüggelékfelolvasása
után, amely az 1947. február 24-én kelt alapanyagon található, közli az államtitkár,
hogynemtudottkapcsolatbalépnidr.okálival,mivelhogyugyantegnapdéli12órakor
Pozsonybólelutazottbudapestre,deamainap12óráignemérkezettmegoda,való-
színűleg az úton valahol időzik. az államtitkár ezért kapcsolatba lépett a pozsonyi
TelepítésiHivatalelnökéveldr.Čechhel,akiszinténazonavéleményenvan,hogyaföld-
nélküliek költöztetése nem elégséges, szereznénk ugyanmunkaerőt a földnélküliek
Magyarországról történő átköltöztetésével, azonban a magyar földnélküliek
szlovákiából Magyarországra történő költöztetése nem felelne meg nekünk, mivel
ezekkelaföldnélküliekkelacsehterületekenszámolunk.azún.kisokálitervalapján,
amelyrőlszóvanazállamtitkárbeszámolójában,előszöragazdagmagyarföldműves
családokatköltöztetnénkát,ésezlenneamegfelelőút,hogyanmentsükmegacsere
akciót. az egész dolog súlyosabb annál,mintsem, hogy az államtitkármaga akarna
dönteni róla. ezért dolgozta ki a részletes beszámolót, amelyet az előbb felolvasott,
mivelfontosszámára,hogyakormánymérlegeljeadolgotésdöntsönróla,teljestuda-
tábanahelyzetnek.azállamtitkársajnálja,hogynemsikerültnekikapcsolatbalépnie
dr.okálival,ugyanisazővéleményedöntőlenneaszámára.dr.okáliperszealegjob-
baninformáltésezértelmondhatná,milyenekakilátások,haazáttelepítésiakciómeg-
kezdődikavalóságbanmárcius1-el,lehetséges-eezegyáltalán,vagynem.azállamtit-
kártelefonáltdastich58 tábornokkal,hogykétségeivannakamagyarokellenjavaslatá-
nakvégrehajthatóságávalkapcsolatban,ésa tábornok telefononválaszolt,hogy tár-
gyaltmagyartényezőkkelésamagyarkormánynyomatékosankéri,acsehszlovákkor-
mánymégiscsakmérlegeljeezeketazellenjavaslatokat.egyáltalánsemminemtörtén-

57 Lásdakövetkező,3a.sz.dokumentumot.
58 dastich,František(1895–1964)csehkatona,diplomata,1947februárjátóltábornok.1946

februárjától 1947 márciusáig a csehszlovák kormány megbízottja a magyarországi
szövetséges ellenőrző bizottságban. a kommunista puccs után nyugatra emigrált, az
egyesültállamokbanhunytel.
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het.atárgyalások1947.március1-énkezdődnekésvagyeredményeseklesznek,vagy
hazátonyrafutnak,bármikorfolytatódhatamunkáramozgósítás,amelyaközlekedési
nehézségekésarosszidőjárásmiattmegszakadt.59 aszónokmegtárgyaltaazügyeta
köztársaságielnökkel,akiazonanézetenvan,hogysemmiesetrese legyenküldve
elutasító válasz, hanem a kompromisszumot kell keresni. azon az állásponton van,
hogynekiésakormánynakiserkölcsikötelességevanamagyarországiszlovákokkal
szemben,akika lakosságcserére jelentkeztek,ésakikmostnagyonszenvednek.Mi
voltunkvégülisazok,akikkezdeményeztékazállamközitárgyalásokatazegyezmény-
rőlésnemzetközi-politikaiszempontbólsemhatnajól,amennyibenmostvonakodnánk
folytatni a tárgyalásokat. ezzel nemzetközileg kedvezőtlen helyzetbe kerülnénk.
Felvetődikazonbanakérdés,hogyanhangozzékaválasz,amelyetamagyarkormány-
nak adunk. az államtitkár továbbra is igyekezni fog, hogy kapcsolatba lépjen dr.
okálival,ésmegbízzaőt,azonnaltárgyaljonamagyarkülügyminisztériummalannaka
3.000 családnak a fogalmáról, akiket elsősorban át kellene telepíteni. dr. okálinak
megkellkérdeznie,vajonnemvennének-eátlegalábbrészbenföldműveseketaföld-
nélküliekhelyett.aföldművesekáttelepítéseúgyiskörülbelül2hétigtartana,eközben
megkezdenénkatárgyalásokat1947.március1-énéskiderülne,hogyanfolynakezek
atárgyalások.ahogyanazállamtitkármárelmondta,amunkáramozgósításiakció1
hét időtartamra föl lett függesztveaközlekedésinehézségekmiatt.Holnapazonban
újrakelleneindulnia.Prof.dr.zd.n e j e d l ý minisztermegjegyzi,hogynemúgynéz
ki.dr.vl.C l e m e n t i s államtitkárfolytatja,ésmegemlíti,hogyilyenszelleműinfor-
mációtkapott.azonbandöntenikell,vajonvalóbanazonnalelkellkezdeniazakciót,
vagysem,ill.kikellvárni,milyeneredményeleszamagyarokkalfolytatotttárgyalások-
nak.arrólvanszó,hogyeznéhánynaphalasztástjelenteneéskiderülne,vajonvalóban
nem lehet rábírniamagyarokatarra,hogyelfogadjákazún.kisdr.okáli-féle tervet.
Határozottaninkábbaztajánlja,várjanakamunkáramozgósításújraindításával,mivel
ezt könnyebb megtenni, mint leállítani az akciót, amely újra lendületbe lenne. j.
Ď u r i š minisztermegkérdezi,kihatalmaztafüldr.okálitarra,hogyjavasoljaazún.
kistervet.dr.vl.C l e m e n t i s államtitkárválaszol,hogysenkierrenemhatalmazta
föl,hanemsajátkezdeményezésrejavasolta,azállamtitkárszemélyesenüdvözli,mivel
ezlehetővétennéacsehszlovákkormánynak,hogyőtdesavouo-váljaésajavaslatotne
fogadjael,amennyibenamagyarkormányelfogadnáazt.erreazonbannemkerültsor.
azállamtitkárhangsúlyozza,hogyszeretiazokatatípusúembereket,akikbizonyoskez-
deményezéstfejtenekkiésszemélyszerintelőnyösnektartaná,haamagyarkormány
elfogadná dr. okáli javaslatát. Kl. G o t t w a l d kormányelnök megkérdezi, vajon
annaka3.000családnakazátköltöztetéseaztjelentené,hogyleállnaamunkáramoz-
gósításegészévre.dr.vl.C l e m e n t i s államtitkárelmagyarázza,hogyaköltözteté-
siakcióannaka3.000családnakarészérőlmárelkellkezdődni1947.március1-én,
amennyibenezműszakilaglehetséges.azelsőnapokbanátköltöztetnekbizonyosmeg-
szabottkeretet,pl.300magyarcsaládinnenés300szlovákcsaládMagyarországról.
Közbentalálkoznakadelegációkéstárgyalnak.egyikavitáspontokközül,azakérdés,

59 acsehszlovákhatóságokarendkívülhidegtéliidőjárás,valamintarosszközlekedésiviszo-
nyokmiatt1947.február22-énállítottákleadeportálásokat.
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Magyarországrólmennyiszlovákjelentkezettszabályosanacsereakcióra.amagyarok
azt állítják, csupán 65.000 van belőlük, hogy a többi része a jelentkezésnek olyan
embereké,akiknemszlovákok.Továbbieltéréskeletkezetazonszemélyekkelkapcso-
latban, akiket át kívánunk telepíteni az államközi egyezmény szellemében, mivel
nálunkbizonyosbűncselekményekértelítéltékőket.ezenkívülmégegysormásrész-
letkérdésvan,ésazzalkellszámolni,hogyezekakérdésekkörülbelül2-3naposmeg-
beszéléstigényelnek.Tulajdonképpenarrólvanszó,hogyezekkelamegbeszélésekkel
megszűntessékazokatakülönbségeket,amelyekamagyarokállításaszerintazakadá-
lyaiannak,hogyhozzálássunkacserevégrehajtásához.Hamegegyezésrekerülnesor,
akkorazaztjelentené,hogyacsereakcióvégrelennehajtvaazeredetitervszerint,ill.
havonta átlagosan 10.000 személyt költöztetnének szlovákiábólMagyarországra és
fordítva.Kl.G o t t w a l d kormányelnökmegállapítja,hogyezgyakorlatilagamunkára
mozgósítás1évretörténőleállításátjelentené.dr.vl.C l e m e n t i s államtitkárhoz-
záteszi, hogy télen átlagosan 10.000 személy költöztetésével számolnak és nyáron
15.000-es számmal. a 10.000 átlagos szám mellett ez a valóságban 6-8 hónapi
halasztást jelentene,különösen,haamagyarokkal sikerülnemegegyezniarról,hogy
megengednekúj,utólagosegyhónaposjelentkezéstazáttelepülésre.

j.u r s í n y kormányalelnökkinyilvánítja támogatásátazállamtitkárálláspontját
illetően,amelymelletszólegyrésztakötelezettségamagyarországiszlovákokkalszem-
ben,akikáttelepülésrejelentkeztek,másrésztanemzetközifigyelem.szinténüdvözöl-
né,haamagyarokelfogadnákakisokáli-féletervet.amunkáramozgósítástegyelőre
nemkellenefelújítani,csakakkorkellenemegtörténnie,amennyibenkiderülne,hogya
magyarokszabotáljákacsereakciótésnemhajtjákvégrerendesen.

zd.F i e r l i n g e r kormányalelnökmegállapítja,hogyabeszámolószövegeszá-
máranemvolteléggévilágos,deúgytűnikneki,amagyarokátköltöztetésébenacseh
területekre be kell állnia egy további szünetnek. dr. vl. C l e m e n t i s államtitkár
kifejti,hogyamagyaroknemakartákfelújítaniatárgyalásokat,amígamagyarlakos-
ságnakszlovákiábóleztköltöztetésétacsehterületekrelenemállítjuk.Másrészrőlaz
államtitkármagaisazonazálláspontonvolt,hogynemlehetleállítanieztamunkára
mozgósítást,amígamagyaroknemadnakbiztosítékot,hogyazonnal,vagyakövetkező
napokbanhatékonyanelkezdődikacsereakció.Mostolyanahelyzet,hogyamagyarok
maguk ajánlották, hogy a csereakció kezdődjön el már 1947. március 1 napján.
azonbankérdés,hogyeztechnikailaglehetséges-e.zd.F i e r l i n g e r kormányalel-
nökmegkérdezi,vajonatárgyalásoktárgyaleszakisokáliterv.dr.vl.C l e m e n t i s
államtitkárkijelenti,ezmajdkiderül.azzalszámol,hogyatárgyalások5napigtartanak.
Hamegegyezésrekerülsor,acsereakciófolytatódni fog.Közbenszámolnikellazzal,
hogyavegyesbizottság9.sz.határozataértelmébenaszerződőfeleknek14nappala
vonatkozótranszportindulásaelőttbekellmutatniukazérintettáttelepülőkjegyzékét.
zd. F i e r l i n g e r kormányalelnökmegkérdezi, vajon amagyarok valóban ragasz-
kodnakahhoz,hogyannaka3.000családnakkeretébencsakföldnélküliekettelepít-
senekát.dr.vl.C l e m e n t i s államtitkárválaszol,hogyéppenátadtaknekiegytele-
fonüzenetet budapestről, amely a prágai magyar megbízott hivatalához érkezett.
bizonyáraamagyarok lehallgattákazállamtitkárbeszélgetésétdastich tábornokkal,
mivela jelentésbenazáll,hogyszükségesdastichtegnapitáviratánakapontjátúgy
értelmezni,hogyamagyarországi transzportokezévmárcius1-én indulhatnának.a
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csehszlovákiaitranszportokelméletilegszinténmárcius1-énindulhatnának,deszük-
ségeslenneavegyesbizottságvégsőhatározataalapjáneljárni,amelyrőlazállamtit-
kármostbeszélt.ezaztjelenti,hogyabizottságcsehszlovákrésze14nappalatransz-
port indulásaelőttbekellmutassaa jegyzéket.zd.F i e r l i n g e r kormányalelnök
ezutánbejelenti,hogyamagyarszocialistáktólbizalmasközléstkapott,annakhelyes-
ségértazonbannemkezeskedhet.ennekaközlésnekazalapjánamagyarokelőnybe
helyeznék,haamagyarproblémátmagunkoldanánkmeg,különösen,haazilledelmes
éshumánusmódontörténik.egyetértenénekazzal,hogyamagyarlakosságotszéthe-
lyezzük. Tartanak ugyanis a következményektől, ha áttelepítenénk nekik ½ millió
magyart.dr. vl. C l e m e n t i s államtitkár figyelmeztet, erről sohanemvolt szó. j.
u r s í n y kormányalelnökrámutatarra,hogycsupán100.000magyarrólvanszó.zd.
F i e r l i n g e r kormányalelnökkitartálláspontjamellettésrámutatarra,hogybizto-
sankiakartunktelepíteninéhányszázezermagyart.Magyarországattólfél,hogyfasisz-
taértelmiségetküldünknekik,iparosokat,hivatalnokokat,egyszóvalpolgárirétegeket,
amitermészetesennekiknemfelelmeg.Újbólhangsúlyozza,hogyszigorúanbizalmas
üzenetrőlvanszó,amelyértnemkezeskedhetteljesmértékben.akormányalelnökfel-
tételezi,hogyténylegmegkellenekísérelniamagyarokáttelepítésétacsehterületekre,
és itt a lehető legkedvezőbb életfeltételeket kialakítani a számukra.Meggyőződése,
hogyföldetisadhatnánknekik.v.n o s e k miniszterhangsúlyozza,hogyezlehetet-
len, nincs fölösleges földünk és el kellene azt venni a cseh parasztoktól. zd.
F i e r l i n g e r kormányalelnöknemosztjaeztanézetet,újbólrámutatarra,hogya
dolgotjólmérlegelnikelléselőkészíteniasimaéscélszerűvégrehajtásátazáttelepí-
tésnekacsehországrészekbe.H.r i p k aminiszterezzelellentétbenosztjaabel-
ügyminiszterkétségeit,vajonlenne-eelégföld,hogyamagyaroknakjuttathassunkföl-
det. zd. F i e r l i n g e r kormányalelnökemlékeztetmég, hogynem lehet örökkéa
munkáramozgósítássaloperálni,hogyakülföldúgy istudja,hogyanállnakadolgok
valójában,denemleszkülönösebbnehézségünk,haamagyarokkalrendesenfogunk
báni,megfelelőengondoskodunkrólukésnembízzukazelhelyezésükmódjátésagon-
doskodástrólukavéletlenre.akormányalelnökkifejezettenazonvan,hogykülönfel-
ügyelőségellenőrizzeaszlovákiábólátköltöztetettmagyarokelhelyezésétéséletkörül-
ményeit,hogymegfelelőgondoskodás történjengyermekeikről, fel legyenekszerelve
elsősorbancipővelésmunkaruhával.ésneköltöztessenekátembereket,akikareszlo-
vakizálásiakcióralettekkijelölve.Kl.G o t t w a l d kormányelnökaztajánlja,hogya
szónokokafelszólalásaikatalegszükségesebbekrekorlátozzákéslegyenektömörek.

j.Ď u r i š miniszterazonavéleményenvan,aproblémanagyonösszetettéskét
aspektusavan.egyikközülük,hogyáttelepítsükCsehszlovákiábaaszlovákokat,akik
Magyarországonjelentkeztekacserére.Másikkérdésérintiamagyarproblémamegol-
dásátCsehszlovákiában.aminiszternemakarjamondani,melyikebbőlakétproblé-
mábóla fontosabb,de tudatosítanikell,hogykifejezettensemacserével, semmás
akcióval nem szabadulunk meg minden magyartól a köztársaságban, és jelentős
számúmagyarmaradittnekünk.ezekamagyarokbizonyosproblémátfognakjelenteni
aszámunkraajövőbenis.ebbőlazokbólaminiszternemtartjatanácsosnak,hogya
csereakcióújraindítása,ill.végrehajtásamiattteljesenleállítsukamagyarokáttelepí-
tését a cseh területekre, és örülne, ha sikerülnemegoldást találni, amely lehetővé
tennéegyrésztacsereakcióvégrehajtását,másrésztolyaneljárástis,melybiztosítaná
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amagyarlakosságegészáltalánosproblémájánakhatékonyrendezésétaköztársaság-
ban.eztakormánynaknagyonjólmérlegelniekell.aminiszterneknemlennekifogása
azellen,hogyazáttelepítésiakciót, ill.amunkáramozgósítást felfüggesztenékmég
néhány napra, de nem tudna egyetérteni azzal, hogy hosszabb időremegszakítsák.
erreutalazonbanazamód,ahogyankivandolgozvaajelentés.aminisztermegütkö-
zikazon,hogymegmutatkozott,dr.okáli eredetibeszámolójanemvolthelyes, ígya
jelentéstmódosítani kellett. Továbbá újból kifogásolja, hogy dr. okáli amagyar kor-
mánynakegyjavaslatotkészítettasajátrovására,amelyrenemvoltmeghatalmazása
akormánytól.ugyanakkorjelentősügyrőlvoltszó,amelyrőlcsupánakormánydönthet.
Kapcsolódikazállamtitkárbeszámolójánakkövetkeztetéseireakárpótlásról,amelyeta
magyaroknakkellenenyújtani,amennyibenátköltöznekacsehterületekre,aminiszter
kifejezimeggyőződését,hogyegyelőrenemtudunksemmilyentörvénytkidolgozniilyen
kárpótlásról.elismeri,hogypolitikailagjólhatna,hogyhanéhányszázcsaládnak,akik
jó példával járnak elő az asszimilációban a cseh területeken, tudnánk adni kisebb
mezőgazdaságibirtokot1hanagyságban,vagyhasonlót,deeztazonban törvénnyel
nemlehetmegoldani.nemszabadmegfeledkezniarról,hogyamunkaerőrőlisgondos-
kodnikell,mivelközelegatavaszésveszélyesséválhatna,haelhanyagolnánkeztadol-
got.aminisztermegismétli,hogyteljesentudatábanvanamiszlovákparasztjainkhely-
zetévelMagyarországon,deamásikoldalonmégisalegveszélyesebbnekaköztársa-
ságszámáraamagyarproblémáttartjanálunk,ezértújbólajánljaafőirányvonaltar-
tását,amelyamagyarlakosságcsehországrészekbentörténőszétszórásábanlát.

dr. H. r i p k a miniszter teljesen elismeri zd. F i e r l i n g e r kormányalelnök
következtetéseit, hogyamagyarokcseh területre történőáttelepítésérekellenekon-
centrálnunk.Másrészt nemszabadelfelejteni, hogymi voltunkazok, akik kezdemé-
nyeztükazállamköziegyezménymegkötésétacseréről.amennyibenmostelutasítjuk
atovábbitárgyalásokat,ezazegészcsereakciófelszámolásátfogjajelenteni.eztnem
kockáztathatjuk, mivel nagy kötelességeink vannak a szlovákokkal szemben
Magyarországon, akik a cserére jelentkeztek. a magyarok bizonyára meglepődtek,
mennyiemberjelentkezettazátköltözésreCsehszlovákiába.aföldművelésiminiszter
tulajdonképpen ugyaneztmondja,mint Fierlinger kormányalelnök. amennyiben az ő
javaslataikhoz igazodnánk, ezt azt jelentené, hogy feláldoznánk a szlovákokat
Magyarországon. ezt nagyon nehezen vennénk a lelkünkre. a helyzet teljesen más
lenne,amennyibennemkötöttünkvolnaegyezményt.igaz,hogyĎurišminiszterszerint
akettőközülakisebbrosszatkelleneválasztanunk.aszónokmegkérdezi,vajona6
vagy8hónaposhalasztás,melyalattacsereakciótvégrehajtanák,aztjelenti,hogya
magyar kérdést már nem tudnánk belső áttelepítéssel megoldani. Feltételezi, hogy
ilyen radikálismegoldásakésőbbiekben is lehetséges lenne,hogyahalasztásnem
jelentenéazt,hogyamásikakciótnem tudnánkegyáltalánvégrehajtani. Tudatában
van,hogybizonyosnehézségekkeletkezhetnek,deamagyaroknakapárizsibékekon-
ferenciaeredményealapjánmegkellegyezniükvelünkatöbbiszlovákiaimagyarlakos-
ságkérdéséről.aminiszternekazonbanmeggyőződése,hogy ilyenmegegyezésnem
jönlétre,ésaztsemgondolja,hogyszámíthatunkanégyekTanácsánaknyomásávala
magyarokra.dr.vl.C l e m e n t i s államtitkármegjegyzi,hogykétszavazattalszámol-
hatunkésmindenanemzetközifejlődéstőlfügg.dr.H.r i p k aminisztermegismétli,
hogyszkeptikus,deamásikoldalrólazavéleménye,senkinemfogjamegakadályozni,
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amennyibenaMagyarországgalzátonyrafutotttárgyalásokutánvégrehajtjukaköztár-
saságonbelül az áttelepítési akciót.dr. vl. C l e m e n t i s államtitkár figyelmeztet,
hogyaddigazideigMagyarországazegyesültnemzetektagállamáváválik,azegyesült
nemzetekpedigkönnyenmegakadályozhatjaazáttelepítést.

Prof.dr.a.P r o c h á z k a miniszterfigyelmeztet,hogylátniésoldanieztaproblé-
mátateljesállamipolitikánkkeretébenkell.nemszabadsemmittennünk,amiokot
adnaaszemrehányásra,hogynemtartjukbeazállamköziszerződést,vagynemhumá-
nusanjárunkel.ezalegrosszabbfauxpas60 lenne,amelyetelkövethetnénk,ésaszó-
nok számára világos, hogy a külpolitikánkért felelős tényezőinknek kell elsősorban
ügyelniezekreaszempontokra.aminiszterkéri,adolgokatilyenszellembenoldják.zd.
F i e r l i n g e r kormányalelnök megfontolásra ajánlja, vajon csinálhatnánk-e bizo-
nyosválogatástaszlovákoktelepítésesoránMagyarországról,éskérniazáttelepülők
jegyzékeit is, ami lehetővé tenné, hogy elsősorban a valóban legmegbízhatóbbakat
telepítsükát,különösenazokat,akikalegtöbbetszenvedtek.energikusésszigorútár-
gyalásifolyamatotjavasolamagyarokkal.dr.vl.C l e m e n t i s államtitkárfigyelmez-
tet, nem vehetünk át gazdag földműveseket, amikor nekünk nincs lehetőségünk
Magyarországrakiköltöztetniőket.Prof.dr.zd.n e j e d l ý miniszterkérdezi,mitaka-
runkelsősorban.KiakarjukköltöztetniagazdagföldműveseketMagyarországra.ezek
aföldművesekaszámunkraalegveszélyesebb,ellenségeselem.amennyibenaföld-
nélkülieketköltöztetnénkát,ezaztjelentené,hogyamegszabadulunkamunkaerőtől,
amelyre, elsősorban a cseh területeken feltétlen szükségünk van. ez azonban nem
céljaazakciónak.szerencsétlenségtörténtazzal,hogyilyenkatasztrofálisvoltazidő-
járás.egyébkéntmáramunkáramozgósításbansokkalelőbbrelennénk,deaszlová-
kiai viszonyokra jellemző,hogydr.okáli24óraalattnem jutottelPozsonybólbuda-
pestre.aminiszterfigyelmeztet,hogyamunkáramozgósításiakciórakilettépítveegy
szélesapparátus,amelyszinténnagyonköltséges.ezértnemlennefenntarthatóezaz
apparátus,amennyibenazakciótnéhányhónapramegkelleneszakítani.nemlenne
persze kifogás a további néhány napos felfüggesztés ellen, de a mozgósítás, mint
olyan,hosszúidőrenemhalasztható.rövidmegszakítássalabbólacélból,hogylehe-
tőséglegyentárgyalniamagyardelegációval,aminisztertermészetesenegyetért.

v. n o s e k miniszter felhozza, hogy az összes szlovákiai magyar lakosságból,
amelynekszámakörülbelül500.000,megközelítőleg180.000személytreszlovakizál-
niakarunkéskörülbelül65.000amagyarkormányálláspontjaszerintátköltöztethető.
ez azt jelenti, hogy ittmarad nekünkmegközelítőleg¼milliómagyar. aztmondják,
hogyezeketamaradékmagyarokatszétkellszórniacsehterületekenéselsősorban
földetéskonfiskáltvagyontkellenenekikadni.aminiszternekfigyelmeztetniekellarra,
hogyeztteljesenlehetetlennektartja.akonfiskáltvagyonhelyzetemaolyan,hogynem
tudjukkielégíteniasajátembereinket,akiknekelőjogukvanakiutalásra.aminiszter
ugyancsak nagyon kétkedik abban, hogy nagyobb számú magyarnak tudnánk adni
mezőgazdasági földet. a dolgok ilyen állásánál a magyar probléma legmegfelelőbb
megoldása,aminélnagyobbszámúkiköltöztetésükaköztársaságból.aszónokmeg-

60 ballépés
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győződése szerint ez az egyetlen lehetséges kiút. egyébként nem látja a helyzetet
annyira bonyolultnak,mivel a tárgyalásnakmeg kell kezdődni a közeli napokbanés
nem fog hosszú ideig tartani. addig nem kellene a munkáramozgósítást felújítani,
hanemkikellenevárnunka tárgyaláseredményét.aminiszterazonbannembízika
megegyezésben,akkoraztánlehetségesleszamunkáramozgósításfolytatása.Tehát
adolognemképviselolyanproblémát,mintgondolják.Földetadniazonbanlegfeljebb
néhányszázcsaládnaklehetséges,ahogyanarrólaföldművelésiminiszterbeszélt.

v. M a j e r 61 miniszter konstatálja, hogy ugyanazt akarta mondani, mint a bel-
ügyminiszter.alakosságáthelyezéseacsehterületekrecsupánkényszermegoldásés
nem teljesen szívesen fogadott. Tudatosítanunk kell, azzal, hogy a magyarokat
szlovákiábólacsehországrészekbeköltöztetjük,tulajdonképpensemmitnemoldunk
meg.Csakmagyarokmaradnak,akárPilsennélvannakvalahol.ahelyzetcsaklátszó-
lagleszjobb.nemkelltakargatnunk,hogykényszerköltöztetésrőlvanszó,amelymel-
lett csupána viszonyoknyomásaalattdöntöttünk.egészébenki kellmondani, hogy
nekünk nem felel meg és nem önként jutottunk ide. a jövőben természetesen
Magyarországgalilledelmes,normálisviszonybanakarunkélniésattólkelltartanunk,
hogy állandóandiplomáciai beavatkozások történnek, ez elkerülhetetlen lesz. a bel-
ügyminiszternekezértigazavan,hogyamagyarproblémacsakakkorleszszámunkra
megoldva,hamegszabadulunkamagyaroktól.Kl.G o t t w a l d kormányelnöktréfá-
sanmegjegyzi„jómagyar–halottmagyar”.v.M a j e r miniszterméghozzáteszi,hogy
határozottannemvennémagáraarizikót,amelyazzaljárna,haelutasítanánkatováb-
bitárgyalást.j.u r s í n y kormányalelnökugyanezenavéleményenvan.Figyelmezett,
hogymivoltunkazok,akikösztönöztükatárgyalásokat,ezértnemlenneelviselhető,
amennyiben most indítványoznánk a leállítását. Továbbá elviselhetetlen lenne, ha
egyáltalán nem törődnénk azzal 70.000-80.000 szlovákkal Magyarországon, akik
jelentkeztekacserére. j.Ď u r i š minisztermegjegyzi,hogyezelmélet. j.u r s í n y
kormányalelnökelhatárolódikilyenállítástóléskitartazálláspontjamellett.L.svob
odahadseregtábornok,miniszteraggodalmátfejeziki,hogyaszlovákoknemfoglalják
el az egész szlovák területet, ha a magyarokat hozzánk, a cseh területekre küldik.
Megfontolásra ajánlja, vajon szlovákiában az ilyen módon kiürített területekre nem
lehetne-eavolinyicseheketletelepíteni,akiknekmostmindenféledombocskákonkell
földetadni,nohaazalföldigazdálkodáshozvoltakszokva.

Kl.G o t t w a l d kormányelnökúgyvélekedikahelyzetteljesenvilágos.abeérke-
zett hírek alapján amagyarok kuncsorogtakminden nagyhatalomnál és támogatást
kerestek ellenünk. Úgy tűnik hajótörést szenvedtek és ezért térnekmost vissza dr.
okálitervéhez,amelyetnéhányhéttelezelőttelutasítottak.eddigazerősségünkvolt,
hogykifogásolhattuknekik,hogymihajlandókvagyunkteljesíteniaszerződést,ame-
lyetőksértettekmeg.Megígértük,hogyleállítjukamunkáratoborzást,amintmegkez-
dődikacsereakció,ésamígrendesenfolytatódik.Mostotttartunk,hogyamagyarok
magukajánljákacsereakciómegkezdését.Hajlandókátköltöztetnielsősorban3.000

61 Majer,václav(1904–1972)csehszociáldemokratapolitikus,azelsőGottwald-kormányélel-
mezési minisztere, 1948 februárjában lemondott posztjáról, 1948 nyarán emigrált, az
egyesültállamokbanhunytel.
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családok, ami körülbelül 15.000 személynek felelmeg. egyidejűleg tárgyalás lesz a
vitáskérdésekről.eddignekünkmegfeleladolog.Továbbáazonbankérdéses,kilegyen
átköltöztetve elsősorban. nekünk fontos, hogymegszabaduljunk a kulákoktól és az
értelmiségegyrészétől.aszónokkérdezi,milyenaszerződésbenaszabályozás,milyen
kategóriákvannakmeghatározva,ill.milyensorrendbenköltöztetikezeketakategóriá-
kat.dr.vl.C l e m e n t i s államtitkárelmagyarázza,hogyaMagyarországraátköltöz-
tetettmagyarokszociálisösszetételénekmegkellfelelniamagyarokszociálisrétegző-
désének nálunk, vagyis 80% földműves, 10% középréteg és 10% munkás. Kl.
G o t t w a l d kormányelnökúgygondolja,kezdhetjükaföldművesekkel.Másikoldal-
rólpedigszlovákföldnélkülieketvehetünkátMagyarországról,demiazelsőcsoport-
ban a magyaroknak, gazdag földműveseket adnánk. Későbbiekben ezek a dolgok
kiegyenlítődhetnének.ehhezatézisünkhözragaszkodnunkkelleneésahhoz is,hogy
abban az esetben, ha a csereakció elakad, folytatni fogjuk amunkáramozgósítást.
Meglátjuk,hogyanfolynakmajdatárgyalások,esetlegmilyenleszameneteacsereak-
ciónak.Közbenazidőjárásjobbrafordul,éshamegmutatkozna,hogyadolgoknincse-
nekrendben,azonnalújbólelkezdhetjükamunkáramozgósítást.akormányelnöknek
azavéleménye,hogyválaszolhatnánkamagyarkormánynak,hajlandókvagyunktár-
gyalni,deemellettkérnünkkellene,hogyadologúgyoldódjon,hogyelsősorbanazoktól
azelemektőlszabaduljunkmeg,akikszámunkraalegterhesebbek.Miazonbanegyet-
érthetnénkaföldnélküliekátköltözésévelazelsőidőbenésezértnemszabadnaatár-
gyalásokatszétverni.dr.vl.C l e m e n t i s államtitkáregyetértazzal,hogyamunka-
erő szerzés céljábólmegfelelő lenne, ha az első időben földnélkülieket szereznénk.
Maradnanekünkmégmegközelítőleg50.000vitánfelülállószemélyazátköltözésre,
ezek után tekintettel lehetnénk az áttelepülök többi rétegére is. zd. F i e r l i n g e r
kormányalelnökkérdezi,vajonaföldnélküliek,akikköltöznek,jogosultakaföldre.dr.
vl.C l e m e n t i s államtitkárválaszol,eznemígyvan.eznemisvolnaigazánlehet-
séges,mivelhogyeztiltakozástváltanaki.aszónokazutánösszefoglaljaazeddigivita
eredményeit.Hangsúlyozza,hogyarrólvanszó,milyenleszacsereakciókövetkezmé-
nye.Cserenélkülnemszabadulunkmegakulákoktólésazértelmiségtől.Csakezsegít
bennünket hozzá ahhoz, hogy szétverjük a magyarok kompakt települési területét
szlovákiában.ezidőalattnemszabadnaürügyetadnunkacseremegszakítására.Kl.
G o t t w a l d kormányelnökfontosnaktartja,hogyfenntartsukalehetőségétamás
eljárásra,haamagyarokmegszakítanákacserét.j.Ď u r i š miniszteraggódik,hogy
bonyodalmakkeletkeznekamezőgazdaságimunkaerőben,amennyibenleállamunká-
ramozgósítás.

dr.vl.C l e m e n t i s államtitkárhozzáteszi,hogyegytranszportföldnélkülitazon-
nal átköltöztethetnénk. a földnélküliek minden vagyonukat magukkal hozhatják.
Kezdődhetnemárcius1.-velezeknekaföldnélkülieknekelsőtranszportjával.Március
4.-én vagy5.-én tudni fogjuk hogyan állunk. amagyarok kártalanításának kérdését,
akikátköltöznekszlovákiábólacsehországrészekbe,feltétlenülszükségeselőkészíte-
ni.azállamtitkárkériakormányt,hogyegyezzenbeleabba,hogyebbenaszellemben
válaszoljonamagyarkormánynak.érintiezekutánareszlovakizációt,ezzelösszefüggő
problémát,és rámutatarra,hogyabelügyminisztérium1947. február24-éna-1143-
24/2-47-i/1sz.alattkidolgoztaazirányelvjavaslatátareszlovakizációvégrehajtására.
Közlialényegestartalmátennekazirányelvnek.Kéri,hogyalegközelebbikormányülé-

adatok a szlovákiai magyarok csehországi deportálásának történetéhez... 157
Fó
ruM

Társadalom
tudom

ányiszem
le,XXi.évfolyam

2019/4,som
orja



sen tárgyaljákmeg a javaslatot. ezen amódon 180.000-el csökkenne amagyarok
száma. ez jelentősenmegkönnyíti az egész problémamegoldását.Kl.G o t t w a l d
kormányelnök rámutat arra, hogy van precedens példánk Těšín vidékéről, a
volklistásoktóltörténtmegtisztításiakció.szlovákiábanishasonlóanliberálisankelle-
ne eljárni. dr. vl. C l e m e n t i s államtitkár kiegészíti az információval az irányelv
javaslataalapján,milyenlenneafolyamat.ezenamódonobjektívenmegállapítanáka
szlovákokszámátésamagyarokszámát.j.Ď u r i š miniszterkérdésére,hogyankép-
zeliazállamtitkáratovábbimagyarlakosságkérdésénekrendezését,akiacsereakció
esetlegesbefejezéseésa reszlovakizációsakcióutánmarad,dr.vl.C l e m e n t i s
államtitkárválaszol,hogyerrőlakarakövetkezőülésenrészletesenértekezni,mihelyt
a kormány vitázni fog a reszlovakizáció kérdéséről. Kl. G o t t w a l d kormányelnök
ezutánösszefoglaljaavitaeredményeitésalényegespontokatahatározatmegfogal-
mazására.Figyelmeztet,hogyakormányareszlovakizációproblémájárólakövetkező
üléséntárgyalmajd,amelyrekedden,1947.március4-énkerülsor,mivelhogyazeheti
másodikülésanemzetiszocialistapártkongresszusamiattelmarad.akormányezután
elfogadja

1./Határozat:akormánymeghallgatvaaKülügyminisztériumállamtitkárának
részletesjelentésétamagyarkormánnyalfolytatotttovábbitárgyalásrólalakosságcse-
retárgyábanaz1947.február24-i40.252/a/47sz.az írásbelibeszámolójaalapján,
kormányelnökjavaslatáraelhatározza,hogy

a/egyetértőlegtudomásulveszieztajelentést;
b/ feladatuladjaazállamtitkárnak,hogyazelhangzott vitaszellemébenazonnal

válaszoljonamagyarkormánynak,melybenelsősorbanhangsúlyozza,hogyacsehszlo-
vákkormányelvbenegyetértamagyarkormányjavaslataival,amelyeketazfentidézett
1947.február24-ibeszámolóirészébenemlít,azzalakitétellel,hogyatranszportokba,
amelyekkelakétoldalúlakosságcseremegkezdődik1947.március1.-én,besorolhatók
vagyonosszemélyekis,amennyibenbeszerezhetőkazokmányokazotthagyottvagyon-
ról,arészleteketadelegációkhatároznákmeg,amelyeknekamagyarkormányjavas-
lataalapján1947.március1-énkelltalálkozniuk.amiaMagyarországgalkötöttbéke-
szerződés5cikkelyébenfoglalt tárgyalás időpontját illeti,amelyetamagyarkormány
megkívánkezdeni,adelegációhatározzameg,miutánelintézteateendőketalakos-
ságcserévelkapcsolatban.amunkáramozgósításegyelőrefelfüggesztvemarad;

c/feladatul adja a belügyminiszternek, földművelési és szociális gondoskodás
minisztereinek,hogyaKülügyminisztériumállamtitkárajavaslataalapjánaleggyorsab-
bankészítsékela törvényi rendelkezések javaslataitazonmagyar lakosokrészérea
megfelelőkárpótlásnyújtásárólavagyonért,amelyetszlovákiábanhagytak,akiketmár
áttelepítettekacsehországrészekbe,vagyutólagosanmégönkéntátköltöznek;

d/ feladatuladjaabelügyminiszternek,hogyamennyibenmégnem történtmeg,
intézkedjen,hogyahivatalaazonnaljutassaelmindenkormánytagnakareszlovakizá-
ció végrehajtásáról a 1947. február 24-én a-1143-24/2-47-i/1 sz. alatt kidolgozott
javaslatot,tekintettelarra,hogyakormányeztajavaslatotakövetkezőülésénmegtár-
gyalja.

végrehajtják:kormányelnök,aKülügyminisztériumállamtitkáravalaminta
belügy,földművelésiésaszociálisgondoskodásminiszterei.
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az irat cseh nyelvű, gépelt tisztázatról készült fekete-fehér fotó. národní archiv
Praha,fondvýběrzezápisůschůzičeskoslovenskévlády,duben1945–únor1948,
295a.j.

A fenti titkos kormányülésen elhangzottak, az ülés hangulata és nem utolsósorban
Klement Gottwald tréfásnak szánt megjegyzése, „jó magyar – halott magyar” jelentik
talán a huszadik századi magyar–csehszlovák kapcsolatok mélypontját. A kormány
minden tagja, kivétel nélkül, a magyar kisebbség teljes szétverése, kitelepítése, elszlo-
vákosítása mellett foglalt állást. Nem rajtuk múlott, hogy ez nem sikerült.

Az ideiglenesen, 1947. február 22-én a rendkívül hideg időjárás miatt felfüggesztett
deportálásokat már nem újították fel többé. Annak ellenére sem, hogy a fenti kormány -
ülésen elhatározott, 3-3 ezer család áttelepítéséről Prágában 1947. március 2-7. sike-
resen indult tárgyalások kudarccal végződtek. Ennek oka az volt, hogy a magyar fél föl-
vette a deportáltak hazatelepítésének és kártérítésének ügyét, amelyet a csehszlovák
fél nem volt hajlandó megvitatni. A tárgyalásokat a lakosságcsere megkezdéséről ápri-
lis 1-én újítják föl, és ezek nyomán 1947. április 12-én megkezdődik az áttelepítés.

Az ülésen hozott kormányhatározatok azon részével, amely a Csehországba depor-
tált magyarok letelepítését és a Szlovákiában hagyott vagyonuk elkobzását, valamint
az érte nyújtott kárpótlás kérdését taglalta, a kormány érdemben csak 1948 elején
kezdett újra foglalkozni.62

3a.

Prága, 1947. február 24. vladimír Clementis külügyi államtitkár titkos feljegyzése a
magyarkérdésrőlacsehszlovákkormány1947.február25-iülésénelhangzottbeszá-
molójához.

(kézzel a lap tetején) a/
40.252/a/47sz.

Titkos
apéldányszáma2

alapanyagdr.vl.Clementisállamtitkárbeszámolójáhozaz1947. ii.25-ikormány-
ülésre

i.
1947.február22-énamagyarkormányinformáltaamikatonaimissziónkvezetőjét

dastichtábornokotbudapesten,hogyhajlandó1947.március1.-velkezdődőenelindí-
tani a kétoldalú lakosságcserét az 1946. február 27-i egyezmény alapján, éspedig
3.000családotmindkétoldalon(azún.kisokáliterv,amelyet1947februárközepéna
magyarkormányelutasított)amennyibenegyidejűleg

a./leállítjáknálunka„kényszeráttelepítést”,

62 Lásda18.sz.dokumentumot.
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b./elkezdődikatárgyalásdr.vl.Clementis,esetlegGyöngyösielnökletévelakétol-
dalúpanaszokorvoslására,miközbenmindkétdelegációegyidejűlegkidolgoznamin-
dengyakorlatikísérőintézkedést.

amagyarkormányjavasolja,hogyegyidejűlegközösközleménylennekiadvaezek-
ről a tényekről, hogy korlátozzák a sajtóvitákat. a sajtó belsőlegmindkét oldal által
ebbenaszellembenleszutasítva.Mindkétoldalszigorúparancsokatadazalárendelt
hivataloknak,hogytartózkodjanakazegyezménymindenfélemegsértésétől.

végezetülamagyarkormány javasolja,hogy legyenmeghatározvaaz időpontjaa
Magyarországgalkötöttbékeszerződés5.pontjaalapjánatárgyalásnakacsehszlovák-
magyarproblémavégsőmegoldásáról.

amagyarkormányprágaimegbízottjarosty-Forgách,63 akibudapestentartózkodik,
ésakieztközöltedastichtábornokkal,kériaválaszt,amennyirelehetséges,1947.feb-
ruár25-igbezárólag.

ii.
Mintismert,1947.február7-éndr.okáliajánlatottettamagyarkormányáttelepíté-

siállamtitkáránakdr.jócsikLajosnak64 3.000-3.000családkétoldalúáttelepítésérea
csehszlovákrészrőlmegszabottfeltételekkel,amiilletiaszemélyekkiválasztását,akik
áttelepítésre kerülnek, és a transzportok szervezését illetően is. az áttelepülésnek
1947.március1-énkellettvolnakezdődnie,egyidejűlegavegyesbizottságnakkellett
volnaelintézniamaradékteendőket.ezzelszembendr.okálijavasolta,hogy1947.feb-
ruár28-ánleállítjukamunkáramozgósítást.

ezta javaslatotamagyarkormánynemfogadtaelésmegkíséreltegyakciótelle-
nünkPárizsban és Londonban is a békeszerződés aláírása előtt és az aláírás alatt.
Londonbannyilvánosválasztkapottbevin65 minisztertől,hogyamunkáramozgósítása
mibelsőügyünk. ellenkezőleg, a brit parlamentben1947. február17-énahelyettes
államtitkárnakválaszolniakellettastrosslabourpártiképviselőkérdéséreamiáttele-
pülőinkMagyarországihelyzetéről,ésamagyarhivatalokrészérőlellenükvégrehajtott
terrorról.

aválaszPárizsbanamagyarpropagandáraésalevélre,amelyetGyöngyösiküldött
bidault-nak66 –ahamarosanmegkötendőcsehszlovák-franciaszövetségiszerződésről
szólónyilatkozatvolt.

a nemzetközi kampány az ún. kék könyvvel (a magyarok munkára mozgósítása
Csehszlovákiában)négyjegyzékkelvoltvisszaverve,amelyeketbudapestenátadtunka
nagyhatalmak képviselőinek is, a bizonyító anyaggal együtt, a lakosságcsere egyez-
ményMagyarországrészérőltörténtmegsértéséről.

63 rosty-Forgách Ferenc (1892–1959 külügyi tisztviselő, diplomata, 1945–1947 között
Prágábanelőbbmeghatalmazott,majdkövet.1947-benlemondottésnyugatraemigrált.

64 jócsikLajos(1910–1980)író,publicista,parasztpártipolitikus,1946-tólállamtitkár,ésegy
ideigacsehszlovák–magyarlakosságcserét irányítóMagyaráttelepítésiKormánybiztosság
vezetőjevolt.

65 bevin,ernest(1881–1951)angolpolitikus,1945–1951közöttkülügyminiszter.
66 bidault,Georges(1899–1983)franciapolitikus,1944–1948közöttkülügyminiszter.
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valószínű,hogyidőközbenbudapestenközbelépettajugoszlávnagykövet–ahogyan
arrólPárizsbanmegegyeztemsimić67 miniszterrel–ésjugoszlávianevébenazttanácsol-
taamagyarkormánynak,hogyneszabotáljatovábbalakosságcsereszerződést.

amagyarkormánybudapestenafranciaképviselőhözfordultazzalakéréssel,hogy
afranciakormányközvetítsenköztünkésMagyarországközött.erreakezdeményezés-
reaztválaszoltamdejean68 nagykövetnek,hogyafranciakormánykorlátozzaatevé-
kenységétarra,tanácsoljaamagyarkormánynakaszerződéseskötelességeinekatel-
jesítésétésinformáltamőt,hogyígyisvárjukakezdeményezőlépéstamagyaroldalról
–mivelamagyarkormánymegbízottjarosty-Forgách,mielőttbudapestreindult,bizto-
sítottengemilyenlehetőségről.

ezekbőlatényekbőlarralehetkövetkeztetni,hogyamagyarkormányegyelőrenem
látmáskiutat ahelyzetből,mint hozzálátni a csereszerződés teljesítéséhez. igaz ez
nemzárjaki–azeddigitapasztalatokután–azújabbszabotázskísérletet.

iii.
előnyök amagyarajánlatelfogadásábólakövetkezők:
1./3.00család,akiketMagyarországróláttelepítenének,azegynegyedétteszikia

földművesáttelepülőknek,akikállítják,hogyamennyibenezenatavaszonnemtörtén-
nemegazáttelepülés,anagyobbrészüknek,tisztánegzisztenciálisokokból,visszakel-
lenelépniükazáttelepüléstől,amigyakorlatilagalakosságcserelegfontosabbszaka-
szánakmeghiúsulásátjelentené.

2./azáttelepülésmegkezdésemegerősítené–főlegmindkétkormányközösnyilat-
kozatávalésaszerződésmegszegéseelleniparancsaivalahivatalokrészére–azöntu-
datátaterrorizáltáttelepülőknek,akiktőlnapontakapunkkétségbeesettkéréseketa
megmentésükreéskiszabadításukra.

Hátránya azajánlatelfogadásánakamunkáramozgósításfelfüggesztése,mely-
nek következtében az eddig 10.000 család, ill.40.000 személy lett áttelepítve cseh
országrészekbe.

akétdelegációtárgyalásainakasikereesetébenamaradékvitáskérdésekmegol-
dásárólaztjelentené,hogyamagyarlakosságmunkáramozgósításaazeddigimódon
gyakorlatilagazévvégéignemfolytatódna,mivelennekfolytatásaújrabüntetőintéz-
kedéseketváltanakiamagyarkormányrészéről,másrésztaszakembereinkvélemé-
nyeszerint,technikailagnemlehetakétakciótegyidejűleggyőzni.

ezértamagyarajánlatelfogadásaaztjelenti:
1./nemoldódikmegamunkaerőkérdéseacsehterületeken,
2./ a magyar kisebbség kérdését nem lehet megoldani a magyar lakosság egy

részénekacsehterületekretörténőkényszer-áttelepítéssel.
iv.
ennekellenére javaslomamagyarajánlatelfogadását,mivelelutasításaa lakos-

ságcserevéglegesmeghiúsulását,CsehszlovákiaésMagyarországközöttafeszültség

67 simić,stanoje(1893–1970)szerb,jugoszlávpolitikus,diplomata,1946és1948közöttkül-
ügyminiszter.

68 dejean,Mauriceernest(1899–1982)franciadiplomata,1945és1949közöttprágainagy-
követ.
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fokozódásátésaKülügyminiszterekTanácsánakszemébenapozíciónkrosszabbodá-
sátjelenthetné,amennyibenelhatároznánk,hogyamagyarkormánnyalvárhatóközvet-
lentárgyalásokeredménytelenségeután,aMagyarországgalkötöttbékeszerződés5.
cikkelyealapján,hozzáfordulunk.

ahiányzómunkaerőacsehterületeken,amunkáramozgósításeddigiformájának
leállításakövetkeztében,pótolhatólenneatöbbiállamból,elsősorbanromániábólaz
áttelepülőkgyorshazaszállításával,ésmunkaerőönkéntesalapontörténőszerzésével
amagyar lakosság köréből. Ha amagyar lakosság szlovákiában látni fogja, hogy a
lakosságcseremár létrejön,ésamennyibenértelmespropagandát folytatunkaköré-
ben a jó munkakörülményekről a cseh országrészekben, elvárható, hogy egy része
önkéntjelentkezikCsehországbamunkára.igazegyfeltétellel:megkelloldanienneka
lakosságnakavagyonánakkérdését.azonavéleményenvagyok,hogyazokamagyar
lakosoknak,akiketmárCsehországbatelepítettek,vagyönkéntáttelepülnek,arányos
kárpótlást kell kapniuka vagyonukért, amelyetszlovákiábanhagytak,mert csak így
számíthatunkapacifikálásukraésasszimilációjukra.ezértjavaslomaföldművelési,a
szociálisgondoskodás,valamintabelügyminisztériumotbízzákmeg,vázoljákfelakor-
mánynakebbenatekintetbenamegfelelőjavaslatokat.

v.
a magyar javaslat elfogadása esetén tárgyalásra kerül sor a kormánydelegációk

között,melynek során amagyar kormánydelegáció érvényesíteni fogja a panaszait az
egyezményrészünkről történtmegsértéséről.elsőhelyenamunkáramozgósításelleni
panaszlesz,ill.azellen,hogyegyidejűlegegészcsaládokatköltöztetnekátésavagyonu-
katbizalmiakveszikát.amagyarkormányvalószínűleg„amegelőzőállapotvisszaállítá-
sát”fogjakérni.ezeketapanaszokatacsehszlovákdelegációnakcsírájábanelkelluta-
sítaniaésamunkáramozgósításiintézkedéstamibelügyünknekkellnyilvánítania.

Továbbipanaszleszazegzisztenciálissegélykifizetésikötelezettségénekabenem
tartása,azoknakamagyarnemzetiségűelbocsájtottállamiésközalkalmazottakrészé-
re, akiknek nincsen semmilyen jövedelmük. a becslések szerint, ezeknek a száma
szlovákiábanmegközelítőleg2.000személy,akikközülalegnagyobbszámú(940)az
iskolaügyi Megbízotti Hivatal hatáskörébe tartozik, akiknek előlegbe létminimumot
fizet ki. a többiekre nézve a kormány már régebben határozott, és a szociális
GondoskodásMegbízottiHivatalautasítást kapott a létminimumkifizetésére, báraz
nemhajtottavégre.ezértennekamagyarpanasznakakielégítéselehetséges–azzal
a feltétellel,hogybekövetkezikszerződésmegsértésénekhasonló jóvátételemagyar
részről.(azáttelepülőkkülönbözőfajtaanyagimegkárosítása.)

Mindkétkormánydelegációnakmégmegkellmagyarázniaegészsorvitáskérdést–
elsősorban akkor, ha a magyar delegáció nem fogadja el a javaslatomat, melyet
GyöngyösinekadtamátmégPárizsbanabéketárgyalásokon,69 amelyegyszerűsítenéés
megszűntetnéavitáskérdéseket.

69 vladimír Clementis1947. szeptember24-énPárizsbanadta át a levelétGyöngyösi jános
magyarkülügyminiszternek,amelybenjavasoltaalakosságcseremegkezdését1947.októ-
ber 1-én. Több vitás kérdésre, mint például az áttelepítendő szlovákiai magyar háborús
bűnösökszámánakarendezéseistettjavaslatot.Gyöngyösiajavaslatotelutasította.
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vi.
amagyarjavaslatújbólhangsúlyozzaatárgyalásszükségességét,illetveazidőpont

meghatározásánakszükségességét,abékeszerződés5.cikkelyeszerintitárgyalásnak.
eztajavaslatátamagyarkormánymáraz1946.november16-ijegyzékébenismegtette.
ajavaslatotújbólelőterjesztetteGyöngyösiazértekezletenPozsonyban,ésPárizsbana
találkozón.aztválaszoltam,hogynemzárkózunkel ilyen tárgyalástól–azonbannem
vagyunkhajlandóakalakosságcserérőlfolytatotttárgyalássalösszekötni.

ezért a magyar ajánlat pozitív megválaszolása esetén javaslom, hogy ez a pont
olyanértelembenlegyenmegválaszolva,hogyatárgyalásidőpontjátabékeszerződés
5.cikkelyealapján,alakosságcsereszerződésselkapcsolatosvitáskérdésekmegoldá-
saután,adelegációkhatározzákmeg.

vii.
abelügyminisztériummaltörténtmegegyezésbenésaz1946.június24-i,illetveaz

1946. augusztus 9-i kormányhatározatok szellemében, az a kormánynak határozati
javaslatotterjesztbeareszlovakizációról.areszlovakizációproblémájáról,valaminta
belsőirányelvekrőlareszlovákizációsbizottságrészére,amelyetennekahatározatnak
azértelmébenmegkellalkotni,szóbelifelvilágosítástadokmajd.

Mindenesetbenazonbanszükséges,hogyakormánykülönhatározattaladja fel-
adatulabelügyminisztériumnak,értesíteniazokat,akikabelügyiMegbízott1946.júni-
us 17-i hirdetménye alapján jelentkeztek reszlovakizációra – annak ellenére, hogy
1930-banszlováknemzetiségűnekvallottákmagukatéscsupán1940-benazerősza-
kosmagyarstatisztikákbanvoltakmagyarnakbeírva–hogyőknemreszlovakizáltak,
hanemszlováknemzetiségűteljesjogúcsehszlovákállampolgárok.astatisztikaiszak-
embereinkbecsléseszerintmegközelítőleg180.000személyrőlvanszó,kétségkívül
szlováknemzetiségűekről,ésezekjogállásávalkapcsolatosfelvilágosítássalszükséges
nyugalmatvinniadélikerületekbe.

amennyibenareszlovakizációsbizottságegyidejűleghozzálátnaamunkához,elvé-
gezhetnéarábízottfeladatot–aszakemberekbecslésealapján,valamintkellőszemé-
lyifelszereltségesetén–3hónapalatt.ezzelvéglegesképalakulnakiamagyaretnikai
kisebbségmaradékárólésalapareálisdöntésmeghozataláraatovábbifolyamatról,
vagy az egyenes tárgyalásokról a magyar kormánnyal, vagy a Külügyminiszterek
Tanácsánakadöntésbevalóbevonásáról–apolitikaihelyzetalapjánazadottidőben.

Prága,1947.február24.
dr.vladimírClementis
aKülügyminisztériumállamtitkára

P.s.dastichtábornoktólfelvilágosítástkértemamagyarajánlatnéhánypontjához.
ennek a véleménynek amegírása után kaptam csak választ dastich tábornoktól a
magyaroldalról.alegfontosabbazértelmezésevoltakétoldalúcserea3.000család-
dalvalóelkezdésének.azajánlateredetimegfogalmazásaalapjánarralehetettkövet-
keztetni, ahogyan fent jeleztem, hogy az okáli javaslatának elfogadásáról van szó.
dastichtábornokkérdéséreazonbaneljutotthozzámamagyarázat,hogyellenkezőleg,
nemazokálijavaslatánakelfogadásárólvanszó,hanemazún.földnélküliekkölcsönös
áttelepítéséről.ezzelaválasszal lényegesenmegváltozikazegészhelyzetésmagyar
ajánlatnagyonkétségesséválik.Kikértemmégdr.okálivéleményét,akiazonbanúton
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vanbudapestre,ígyhátcsakeste,vagyholnapreggeltudokvelebeszélniésazalapján
esetlegesenújjavaslatottenniamagyarajánlatraadottválaszra.

az irat szlovák nyelvű, gépelt tisztázatról készült fekete-fehér fotó. národní archiv
Praha,fondvýběrzezápisůschůzičeskoslovenskévlády,duben1945–únor1948,
295a.j.Melléklet

Vladimír Clementis beszámolója alapján, amelyet a kormány lényegében elfogadott,
a három eszköz közül, amelyekkel csökkenteni igyekeztek a szlovákiai magyarok szá-
mát, taktikai okokból a magyar–csehszlovák lakosságcsere mielőbbi elkezdését
helyezte előnybe a kormány. Az államtitkár a deportálások időleges fölfüggesztését
javasolta, azonban a lakosságcsere elakadása esetén bármikor felújítható lett volna a
széttelepítés. A harmadik eszközzel, az 1946 ősze óta szünetelő, reszlovakizációval
kapcsolatban annak folytatását és gyors lezárását javasolta Vladimír Clementis állam-
titkár.

(Folytatjuk)
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