
A szov jet szfé ra fenn ha tó sá ga alá ke rült or szá gok ban az 1940−es évek vé gén le zaj lott
po li ti kai át ala ku lá sok, va gyis az adott or szá gok kom mu nis ta párt ja i nak ha ta lom át vé te −
le után az ezen or szá gok kö zöt ti kap cso la tok is a kon szo li dá ló dás je le it mu tat ták. Az
egy sé ge sen az „in ter na ci o na liz mus” je gyé ben, il let ve pon to sab ban an nak jel sza va
alatt te vé keny ke dő kor mány ha tal mak egy más kö zöt ti vi szo nya i kat bi zo nyos szin te ken
nor ma li zál ni igye kez tek. Eb ben az is köz re ját szott, hogy a há bo rú után el telt évek ben
sa ját bel ső rend sze re i ket is meg tud ták szi lár dí ta ni, és a ko ráb bi fe szült sé gek, il let ve
prob lé mák már egy re ki sebb sze re pet ját szot tak a kor mány kö zi kap cso la tok ban. Ezen
„kon szo li dá ció” meg tör tén te egy ben a Szov jet unió igen fon tos ér de ke is volt.

Ma gyar or szág és Cseh szlo vá kia vi szony la tá ban ugyan eb ben az idő ben eh hez ha −
son ló fo lya mat ját szó dott le, mi u tán 1949 ele jé re le zá rult az úgy ne ve zett la kos ság −
cse re−egyez mény, il let ve a la kos ság cse re vég re haj tá sa, amely a bé ke szer ző dé sen
és a ha tár kér dé sen túl me nő en a leg na gyobb hor de re jű prob lé ma volt a két or szág
kapc so latában.1

Ezt meg elő ző en, a vi lág há bo rú vé gé től kezd ve – az új cseh szlo vák ál lam ha ta lom
kü lön bö ző ma gyar el le nes, jog fosz tó te vé keny sé ge mi att – szá mos, az ak kor már új −
ra Cseh szlo vá ki á nak szá mí tó te rü let ről szár ma zó fel vi dé ki ma gyar fi a tal jött, pon to −
sab ban me ne kült át az is mét vis  sza állt ha tár öve ze ten ke resz tül Ma gyar or szág ra. 

A ko ráb bi fel vi dé ki te rü le tek ről 1945 ta va szán, a jog fosz tó ren del ke zé sek kel kö −
zel egy idő ben in dult meg az el ső na gyobb me ne kült hul lám Ma gyar or szág felé.2 A
hely ze tet rend kí vü li mó don sú lyos bí tot ta, hogy az is mét Cseh szlo vá ki á hoz kap csolt
ré szek ma gyar is ko lás ko rú fi a tal jai szá má ra 1945 őszén nem in dul ha tott el a ta ní −
tás, és a ma gyar is ko lá kat bezárták.3 Ek kor, il let ve en nek kö vet kez té ben új ra nagy −
szá mú me ne kült kelt át a ma gyar ha tá ron. 4 A ké sőb bi ek ben ugyan ilyen me ne kült −
ára dat in dult meg a cseh or szá gi de por tá lá sok mi at ti fé le lem következményekén t.5

A fel vi dé ki ma gyar ság kez det ben kü lön bö ző til ta ko zó meg moz du lá so kat szer ve −
zett, és emel lett a hi ány zó is ko lai ta ní tást „il le gá lis” mó don, ti tok ban szer vez ve
igye ke zett biz tosí tani.6 Mi vel azon ban ez nem je len tett meg ol dást, az is ko la nél kü li −
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ség a ma gyar fi a ta lo kat ar ra kénysz erítet te, hogy akár igen csak if júi kor ban, az ez −
zel já ró ve szé lye ket is vál lal va, a ha tá ron szök je nek át Mag yarorszá gra.7 Ezen kí vül
a cseh szlo vák ha tó sá gok több ször to lon col tak át a ha tá ron ma gyar cso por to kat, il −
let ve transz por to kat, és a „há bo rús bű nös ség” bé lye ge elől me ne kü lők is gyak ran
a szö kést válasz tot ták.8

A „hon ta lan ság évei” után az 1948−as év ho zott eny hü lést a fel vi dé ki ma gyar ság
szá má ra: ek kor in dul ha tott meg töb bek kö zött a ma gyar nyel vű ok ta tás is. Az őszi
is ko la nyi tás, majd a kö zép is ko lai há ló zat fo ko za tos ki épí té se nagy kön  nyebb sé get,
és a szlo vá ki ai ma gyar tár sa da lom nak lel ki meg kön  nyeb bü lést jelen tet t.9

A ta nu ló ko rú ak ér ke zé sét Ma gyar or szá gon több nyi re meg ér tés sel fo gad ták, és
amen  nyi re le he tett, igye kez tek is ko lá zá su kat, kol lé gi u mi el he lye zé sü ket biz tosí tani.10

A kü lön bö ző mó don és uta kon Ma gyar or szág ra ke rült fi a ta lok, pon to sab ban is ko −
lás ko rú ak és a va la mi lyen for má ban ma gyar or szá gi ta nul má nyo kat foly ta tó di á kok
hely ze te 1949−ben kez dett ren de ződ ni. En nek so rán a leg fon to sabb nak az itt, szá −
mos he lyen ta nu ló fi a tal vis  sza té ré sé nek, ha za lá to ga tá sá nak le he tő vé té te lét ítél −
ték, mely nek vég re haj tá sa leg in kább a cseh szlo vák ha tó sá gok aka ra tá tól és szán −
dé ka i tól füg gött.

1949 jú ni u sá ban a ma gyar Kül ügy mi nisz té ri um in dí tot ta el a kér dés ren −
dezését.11 A kül ügy egy át irat ban ar ról tá jé koz tat ta az ok ta tá si ügyek ben il le té kes
Val lás− és Köz ok ta tás ügyi Mi nisz té ri u mot (a to váb bi ak ban: VKM), hogy le he tő vé kí −
ván ják ten ni az akár le gá li san, akár il le gá li san Ma gyar or szág ra ér ke zett ta nu lók visz −
sza térését.12 A kül ügy tény ként ke zel te, hogy a cseh szlo vák „il le té kes hely” a fen ti
cél ból kol lek tív út le ve let fog az em lí tett ta nu lók nak ki ál lí ta ni. Az eh hez szük sé ges
ada tok be szer zé sét a VKM−re bízták.13

A VKM szá má ra az ér te sí tés „ör ven de tes tu do má sul szol gál”−t. Ál lás pont juk sze −
rint ez meg fog ja ol da ni a Ma gyar or szág ra jött ta nu ló if jú ság, leg fő kép pen az egye te −
mi hall ga tók ott hon kér dé sét, bár hoz zá tet ték, hogy az ál lam pol gár sá guk kér dé sét
nem. In téz ke dé sük so rán min den tan ke rü le ti fő igaz ga tó, egye te mi, fő is ko lai rek tor
és né hány társ mi nisz té ri um fel szó lí tást ka pott az alá ja tar to zó in téz mé nyek ben
eset le ge sen meg ta lál ha tó di á kok ér te sí té sé re, és ezen kí vül a Ma gyar Rá di ót is fel −
kér ték egy fi gye lem fel hí vó köz le mény le köz lé sé re. Je lent ke zé si ha tár idő nek (mó do −
sí tás után) jú ni us 17−ét je löl ték ki. Ez zel egyidőben biz to sí tot ták a Kül ügy mi nisz té ri −
u mot az ada tok to váb bí tá sá ról, és egy ben fel is kér ték a szep tem be ri is ko la kez dés −
re tör té nő vis  sza té rés megsz ervezésére.14

A saj tó ban és a rá di ó ban, va la mint az in téz mé nyek ben köz zé tett fel hí vás ra fo lya −
ma to san kezd tek je lent kez ni a ta nu lók. Jú ni us ele jén szám sze rű leg 617 ta nu ló ne vét
ír ták ös  sze, majd jú ni us vé gén már 691 fő ről volt tu do má suk, akik a nyá ri idő szak ra
mind an  nyi an vis  sza szán dé koz tak tér ni a cseh szlo vák ál lam ba. A 691 fő kö zül 99
(14,3%) ál ta lá nos is ko lai ta nu ló, 257 (37,2%) kö zép− és szak is ko lai ta nu ló, 57
(8,24%) fő is ko lai, va la mint 177 (25,6%) egye te mi hall ga tó volt; ezen kí vül 22 (3,2%)
ta nonc is ko lai, 72 (10,4%) ta ní tó kép zős, 7 (1%) pe dig óvó nő kép zős nö ven dék volt.15

A VKM kí ván sá gai kö zé tar to zott, hogy az uta zók it te ni ta nul má nya ik be fe je zé se
oká ból min den kép pen kap ja nak le he tõ sé get a vis  sza té rés re nya ra lá suk be fe jez té −
vel, és hogy eb be a kör be az idő köz ben cseh szlo vák ál lam pol gár sá got nyer tek is be −
le tar toz za nak. Ezen kí vül fon tos nak tar tot ták, hogy a Ma gyar or szá gon nyert vég bi zo -
nyít ványt a cseh szlo vák ha tó sá gok is mer jék el, sőt, az el he lyez ke dés nél se te gye -
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nek kü lönb sé get a ké pe sí té sek meg szer zé sé nek he lyei kö zött. Ugyan eze ket igé nyel −
ték a ma gyar ál lam pol gár sá got nyert és a Nép had se reg be so ro zot tak ra is. Fel ve tet −
ték, hogy akár a ké sőbb meg kö ten dő cseh szlo vák–ma gyar kul tú re gyez mény ke re té −
ben biz to sí ta ni kell, hogy „a több mint fél ezer if jú ta nul má nya it be fe jez ve egész em −
ber ként tér hes sen vis  sza ha zá já ba”. Ezek nek az el vi szem pont ok nak a biz to sí tá sát
is az in du lás fel tét ele i ként kí ván ták szab ni.16

Ezen kí vül az egye te mis ták és fő is ko lás ok ré szé re – vizs gá ik el hú zó dá sa mi att –
már ek kor le he tő vé kí ván ták ten ni az au gusz tu si át me ne telt, ki sebb cso por tok ban
vagy akár sze mé lye sen is, és a vis  sza uta zás ekkép peni meg szer ve zé sét is igé nyel −
ték. A kö zép is ko lás ok ese té ben a mi nél ko ráb bi ki uta zást tar tot ták he lyes nek. Gya −
kor la ti kér dés ként ve tet ték fel a ki uta zó ta nu lók ál tal ki vi he tő hol mik kö ré nek meg −
ha tá ro zá sát, sőt az in gye nes uta zás biz to sí tá sát is. Meg jegy zés re ér de mes, hogy
két új ha tár át ke lő hely, Bán ré ve és Sá tor al ja új hely „meg nyi tá sát” és ren del ke zés re
bo csá tá sát is szük sé ges nek tar tot ták az ak ció si ke re szem pon tjából.17

Eköz ben mind a Kül ügy mi nisz té ri um ból ki in dul va, mind a VKM kez de mé nye zé sé −
re el kez dő dött a kül ügy ha tás kö ré be tar to zó ügyek in té zé se. A Kül ügy mi nisz té ri um
uta sí tot ta a po zso nyi ma gyar kon zult az ös  szes vi tás és ho má lyos kö rül mény tisz tá −
zá sá ra és a cseh szlo vák ha tó sá gok kal tör té nő egyez te tés re, és ma ga az út, il let ve
a vis  sza út biz to sí tá sá ra és előkészítésére.18 A vis  sza té rés mun ká la ta i ba be kap cso −
ló dott a meg szün te tett Át te le pí té si Kor mány biz tos ság fel ada ta it jog utód ként jú li us
1−jé vel át ve vő Or szá gos Föld hi va tal is, amely szin tén fel vet te a kap cso la tot a cseh −
szlo vák Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal lal, azon be lül is leg fő kép pen an nak ve ze tő jé vel,
Daniel Okáli val, és meg ál la po dást kö tött ve le az akár le gá li san, akár il le gá li san Ma −
gyar or szág ra jöt tek ha za me ne te le biz to sí tá sá ban. Az 1948 őszén cso por tos út le vél −
lel, te hát le gá li san már ér ke zett ta nu ló cso port Ma gyar or szág ra, és az Or szá gos Föld −
hi va tal ezek el ső nek tör té nő vis  sza utaz ta tá sát szor gal maz ta.19 Így ezen di á kok kol −
lek tív út le ve le it ér vé nye sí tet ték, őket saj tó és le vél út ján ér te sí tet ték, és Ko má ro −
mon ke resz tül, jú li us 7−én le he tő vé is tet ték haz a lá to gatá sukat.20

A cseh szlo vák ha tó sá gok kol lek tív út le ve let ek kor 339 fő nek biz to sí tot tak, még hoz −
zá a hasz ná lat ra kö te le ző en ki je lölt ha tár ál lo más ok meg je lö lé sé vel. A ko ra be li szó −
hasz ná lat tal meg adott Fiľakovo–Somoskőújfalu át ke lő he lyen 41 ta nu ló, Komár no–Ko −
márom át ke lő he lyen 105 ta nu ló, Rusovce–Rajka át ke lő he lyen 29 ta nu ló, Sena–Hi −
dasnémeti át ke lő he lyen 51 ta nu ló és Štúrovo–Szob át ke lő he lyen 113 ta nu ló át ha la −
dá sát biz to sí tot ták. A kol lek tív út le vél ben sze rep lő sze mé lyek csak a ki je lölt át ke lő he −
lyen lép het ték át a ha tárt, sze mély azo nos sá gi ok má nya ik, utol só is ko lai bi zo nyít vá −
nyuk és ki je len tő lap juk be mu ta tá sá val – te hát ek kor az ál lam pol gár ság meg lét ének
iga zo lá sa nem volt szük sé ges. Ezek a fi a ta lok mind 21 éven alu li ak voltak.21

Ezek ben a na pok ban a ma gyar és a cseh szlo vák ha tó sá gok kö zött le folyt egyez −
te té sek so rán több prob lé ma me rült fel. A cseh szlo vák fél, il let ve pon to sab ban Okáli
bel ügyi meg bí zott ki je len tet te, hogy a di á kok ra vo nat ko zó an há rom ka te gó ri át ál la pí −
tot tak meg. Az el ső ka te gó ri á ba tar toz tak azok a 21 év nél idő sebb ta nu lók, akik nek
nin csen cseh szlo vák ál lam pol gár sá guk. Ezek nek a be uta zá sát nem en ge dé lye zik,
mert nem te kint he tők cseh szlo vák ál lam pol gár nak. Ugyan így nem kí ván ták been ged −
ni a már vég zett, és ma gyar dip lo mát szer zett di á ko kat sem. A har ma dik ka te gó ri át
al ko tó, 21 év nél fi a ta labb, és még nem vég zett ta nu lók vis  sza té ré sét „min den to −
váb bi nél kül” tá mo gat ták. Mind eze ken túl azon ban a ta nul má nya ik foly ta tá sa mi att
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az új ból Ma gyar or szág ra tör té nő vis  sza té rés le he tő sé gé nek biz to sí tá sá tól Okáli ek −
kor el zár kó zott. E kér dés meg ol dá sát ő ma ga is a meg kö ten dő kul tu rá lis egyez mény −
től vár ta, ame lyet azon ban csak szep tem ber ben ter vez tek vég le ge sí te ni.

Mi vel szep tem ber volt az is ko la kez dés ide je is, így a VKM−nek kel lett fi gyel mez −
tet nie az át ke lő ket, hogy szá mol ja nak ma gyar or szá gi ta nul má nya ik eset le ges meg −
sza kí tá sá val, és an nak cseh szlo vá ki ai foly ta tá sá nak lehetőségév el.22

A to váb bi ak ban a fen ti fel té te lek sze rint vé gez ték a fo lya ma to san je lent ke ző ta −
nu lók ki utaz ta tá sát, egé szen au gusz tu sig. Ek kor, hos  szabb tár gya lá sok után, a
cseh szlo vák ha tó sá gok le he tő vé tet ték az 1928−ban vagy ko ráb ban szü le tett, te hát
21 éven fe lü li ta nu lók ha za u ta zá sát is, azon ban az át ke lés tény le ges en ge dé lye zé −
sét az ál lam pol gár sá gi es kü le té te lé től tet ték füg gő vé. A VKM, il let ve az Or szá gos
Föld hi va tal és a Kül föl di e ket El len őr ző Or szá gos Köz pon ti Ha tó ság au gusz tus fo lya −
mán to vább szer vez ték a ki uta zá so kat, most már az is mert fel té te lek mel lett. En nek
so rán min den ki uta zót tá jé koz tat tak, hogy a ha tárt csak a ki je lölt ha tár ál lo má son
lép he ti át, bár mely na pon, leg ké sőbb au gusz tus 31−ig, ha a kol lek tív út le vél ben sze −
re pel a ne ve. A ha tár rend őr ség nek a sze mély azo nos sá got iga zo ló ok mányt, az utol −
só is ko lai bi zo nyít ványt, a ki je len tő la pot, és im már a cseh szlo vák ál lam pol gár sá got
iga zo ló ira tot kel lett be mu tat ni. Aki nek ilyen nem volt a bir to ká ban, an nak nyo ma té −
ko san fel hív ták a fi gyel mét, hogy a bu da pes ti Ró zsa Fe renc ut cai cseh szlo vák fő kon −
zu lá tu son az es küt le le het ten ni, amely ről ott iga zo lást ad nak ki.23

Ezen utób bi sze mé lyek (267 fő) ré szé re az át ke lés hez is mét kol lek tív út le ve le ket
ál lí tot tak ki, a már meg is mert mó don. Ne kik a kö vet ke ző he lye ken és fel osz tás ban
le he tett au gusz tus 31−ig át kel ni: Komárno–Komárom át ke lő he lyen 80 fő, Štúro−
vo–Szob át ke lő he lyen 96 fő, Sena–Hidasnémeti át ke lő he lyen 37 fő, Filakovo–So −
mos kőújfalu át ke lő he lyen 47 fő és Rusovce–Rajka át ke lő he lyen 7 fő.24

Az utol só cso port nyi, 14 fős vis  sza tér ni szán dé ko zó di ák au gusz tus vé gé től szep −
tem ber 24−ig kel he tett át, a már is mert mó don a határon.25

Nem sok kal az ak ció után, au gusz tus vé gén a ter mé szet sze rű leg be kö vet ke ző gond
kezd te fog lal koz tat ni a ma gyar ha tó sá go kat: a ma gyar or szá gi ta nul má nya ik ra vissza tér −
ni szán dé ko zó di á kok ügye. A po zso nyi fő kon zu lá tus ré szé ről dr. Sza bó Kár oly tár gyalt
eb ben az idő szak ban a cseh szlo vák ha tó sá gok kal, és ma gá nál Okálinál si ke rült ki jár −
nia a nyá ron Cseh szlo vá ki á ba ment di á kok vis  sza té ré sé nek engedé lyezését.26

In ter ve ni á lá sai ered mé nye kép pen az 1949/1950−es tan év kez de té re ös  sze sen
858 fő nyi ta nu ló ka pott a vis  sza út ra szó ló kol lek tív út le ve let. Né hány ki vé tel től el te −
kint ve min den di ák azon az út vo na lon jö he tett Ma gyar or szág ra, ame lyen tá vo zott. Az
út le ve le ket a kül ügy már au gusz tus leg vé gén át vet te, azon ban a vég le ges en ge dé −
lye zést a ma gyar bel ügyi dön tés től tet ték füg gővé.27

A ta nul má nya i kat Ma gyar or szá gon foly tat ni szán dé ko zók be uta zá sa azon ban
nem ment zök ke nő men te sen. A VKM már szep tem ber el ső nap ja i ban in téz ni kezd −
te a be uta zás ten ni va ló it, köz tük leg fő kép pen a KEOK−engedély meg szer zé sét. Itt
meg mu tat koz tak a ko ráb ban is je lent ke ző pár hu za mos sá gok, ill. a pár hu za mos szer −
ve zés hi bái, ugyan is a Kül ügy mi nisz té ri um is be avat ko zott az en ge dély meg szer zé −
sé nek fo lya ma tá ba. A VKM ek kor előnyt biz to sí tott a kül ügy nek és át ad ta szá má ra
az ügy in té zé sét, azon ban több nap el tel te után ki de rült, hogy a kül ügy még sem vé −
gez te el a sza bá lyos le bo nyo lí tást, így ab ban is mét a VKM−nek, il let ve a po zso nyi
kon zu lá tus nak kel lett – most már ered mé nye sen – intézked nie.28
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Eköz ben a szlo vá ki ai ma gyar di á kok a po zso nyi ma gyar kon zu lá tus nál sür get ték
be uta zá suk mi előb bi el in té zé sét, ame lyet a kon zu lá tus kény te len volt erős meg jegy −
zé sek kel, és szin tén sür gető leg tol má csol ni bu da pes ti mi nisz té ri u ma felé.29 A kon −
zul nak ezen kí vül is több ször kel lett a ma gyar Kül ügy mi nisz té ri um hoz for dul nia a
kért be uta zá si en ge dé lyek meg adá sá ért. Míg a cseh szlo vák ha tó sá gok ek kor meg −
le he tő sen gyor san és en ge dé ke nyen le he tő vé tet ték az új bó li vis  sza uta zást Ma gyar −
or szág ra, ad dig a ma gyar kon zul nak szin te drá mai han gon kel lett ez ügy ben fel sőbb
szer vé hez for dul nia: „Na gyon ne héz az ér de kel tek két ség beesett sür ge té sé re, és a
cseh szlo vák ha tó sá gok szin te gú nyos ér dek lő dé sé re olyan vá laszt ad nom, mely al −
kal mas a ma gyar ha tó sá gok te kin té lyé nek meg őr zé sé re” – ír ta szep tem ber 19−i le −
ve lében.30 Ezen kí vül – a „di á kok ne vé ben” alá írás sal – Kovač Ka rol (Ko vács Kár oly),
zsigár di ta nu ló táv ira ti lag in ter ve ni ált a vis  sza uta zás ügyé ben a VKM−nél.31

Vé gül az együt tes fel lé pés si kert ho zott, és a ma gyar nem ze ti sé gű ta nu lók is mét
a ma gyar ál lam te rü le té re lép het tek. A be uta zás zök ke nő men tes vég re haj tá sá ra is −
mét ki mu ta tá so kat, név jegy zé ke ket ké szí tet tek a be utaz ni kí vá nó ta nu lók ról. Az ösz  −
sze írt 858 sze mély nek la kó hely ük sze rint tet ték le he tő vé a be uta zást. Kö zü lük 392
kel he tett át Ko má rom nál, 106 fő So mos kő új fa lu nál, 225 sze mély Szob nál, 97 fő Hi −
das né me ti nél és 38 Rajkánál.32 Ezek a hall ga tók te hát tel je sen le gá li san, a cseh −
szlo vák ál lam ál tal el is mert és tá mo ga tott mó don jöt tek (új ra) Ma gyar or szág ra, ahol
ta nul má nya i kat már biz to sí tott kö rül mé nyek kö zött foly tathat ták.33

A nyá ri utaz ta tá si ak ció ke re té ben ha za tér tek leg több je a hú szas évek vé gén,
1930−ban, il let ve a har min cas évek ele jén szü le tett, így te hát a Ma gyar or szá gon ta −
nu lók át lag élet ko ra húsz év kö rül moz gott. Dön tő több sé gük 1945 után hagy ta el szü −
lő föld jét, kö zü lük na gyon so kan tá voz tak az 1947−es év ben, azon ban ha son ló an nagy
szám ban vol tak az 1945–1946−ban me ne kül tek is. Szá mo san már 1944−ben a mai
(tri a no ni és pá ri zsi szer ző dé sek ál tal meg ál la pí tott nagy sá gú) Ma gyar or szág te rü le té −
re lép tek, de akadt olyan is, aki 1938−tól kezd ve élt itt. Az el ké szült és fenn ma radt
jegy zé ke ken ezen kí vül fel je gyez ték a ta nu lók mind két szü lő jé nek ne vét, a lak he lyü −
ket, és gyak ran lak hely ük já rá si el he lyez ke dé sét is. Meg ad ták ma gyar or szá gi la kó he −
lyü ket, és azt, hogy Ma gyar or szá gon mi lyen is ko lát vé gez tek. Leg több jük fel ső ok ta tá −
si hall ga tó volt, őu tá nuk kö vet kez tek a gim ná zi u mot, a kö zép is ko lát, il let ve más ok −
ta tá si for mát vég ző di á kok. Meg jegy zen dő, hogy a „mi kor és ho gyan tá vo zott a ČSR−
ből” ne ve ze tű kér dés re mind an  nyi uk nál ki zá ró lag csak a tá vo zás éve szere pel.34

Az 1949−es év ese mé nye i hez tar to zik, hogy a Ma gyar or szá gon ta nu ló di á kok nak
a ka rá cso nyi ün ne pek re, il let ve a té li szün idő ben va ló vis  sza té rést is le he tő vé tet −
ték. 1949. de cem ber 18. és 1950. ja nu ár 18. kö zött a Cseh szlo vá ki á ban fek vő ott −
ho nuk ba ha za tér ni szán dé ko zók a már is mer te tett mó don, kol lek tív út le vél se gít sé −
gé vel kel het tek át a határon.35

1950 ele jén is mét te rí ték re ke rült a cseh szlo vá ki ai szár ma zá sú ma gyar nem ze −
ti sé gű ta nu lók ügye. A ta vasz fo lya mán a VKM ren de let ben ír ta elő a kü lön fé le is ko −
lák ban és tan in téz mé nyek ben ta nu ló, cseh szlo vá ki ai il le tő sé gű di á kok ne vé nek ösz  −
sze gyűj té sét, és ada ta ik nak a mi nisz té ri um ba va ló továb bítását.36

A kü lön bö ző tan ke rü le tek fő igaz ga tói mel lett az ér se ki pap ne ve lő in té zet, a vá ci
püs pö ki Hit tu do má nyi Fő is ko la tett je len tést a tan ke rü let ük ben, il let ve az in té ze tük −
ben ta lál ha tó, cseh szlo vák ál lam pol gár sá gú ta nu lók számáról.37 A ren de le tek ki adá −
sá ra a ki zá ró lag a cseh szlo vá ki ai ma gyar ta nu lók szá má ra ké szí tett fény ké pes iga -
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zol vá nyok ki adá sa mi att volt szük ség, amely nek hasz ná la tát im már kö te le ző vé tet −
ték a ha tár át lé pé sé hez. Az 1200−C−1/1950. IV. és a P 1064−7−2/1950 VI/3. szá −
mú, már ci us ele jén ki adott VKM−utasítások ek kor már a kol lek tív út le vél se gít sé gé −
vel tör té nő ha za lá to ga tás „szo ká sá ról” be szél tek, és a vis  sza té ré sek bel ügyi el len −
őriz he tő sé ge mi att ha tá roz ták el az új iga zol vá nyok ki ál lí tá sát, mind a kö zép−, mind
a fel ső fo kú ok ta tás ban részt ve vők számára.38

A VKM fel ső ok ta tá si és tu do má nyos fő osz tá lyán ek kor mint egy 850 cseh szlo vák
ál lam pol gár sá gú ta nu ló ról be szél tek, és fel té te lez ték, hogy még kö rül be lül 100
olyan ta nu ló van, aki még nem je lent ke zett „kü lön bö ző okok ból, mint fé le lem ből,
hogy át te szik a ha tá ron, vagy a je lent ke zés sel el kés tek stb.”.39

Ál lás pont juk sze rint a kol lek tív út le vél lel tör té nő ha za té rés le he tő sé gét nem min −
den itt ta nu ló di ák vet te igény be, és a ha tó sá gok sze rint az is elő for dult, hogy a Ma −
gyar or szá gon ma radt fi a ta lok he lyett il le ték te le nek is át men tek a ha tá ron. Ez ok mi −
att ha tá ro zott úgy a Bel ügy mi nisz té ri um, pon to sab ban az ÁVH, hogy „min den Ma −
gyar or szá gon ta nu ló cseh szlo vák di á kot” fény ké pes iga zol ván  nyal kell el lát ni. A fény −
ké pes iga zol vá nyok ki töl té se, hi te le sí té se és ki osz tá sa az is ko la in téz mény (kö zép−,
vagy fel ső fo kú is ko la) ve ze tő jé nek kö te le zett sé ge volt.40

Áp ri lis hó nap ban, a hús vé ti szün idő al kal má ból, az elő ző év ből már meg is mert
for má jú ha za u taz ta tá si ak ció zaj lott le, a szin tén már is mert me tó du sok (kol lek tív út −
le vél, ki je lölt ha tár ál lo más, ha tó sá gi en ge dé lyez te tés stb.) alap ján, egy el té rés sel:
a fen tebb em lí tett ren de le tek ér tel mé ben az idő köz ben át adott fény ké pes iga zol vá −
nyok is szük sé ges fel té tel lé vál tak a ha tár átlépéséhez.41

Má jus fo lya mán ment vég be a VKM−ben az ös  sze gyűj tött ta nu lók név jegy zék ének
ös  sze ál lí tá sa. A két mi nisz té ri um kö zött le folyt egyez te té se ken ek kor 5−600 fő nyi
Ma gyar or szá gon ta nu ló „cseh ál lam pol gár sá gú”, ma gyar nem ze ti sé gű di ák ról esett
szó, de pon tos szá mot nem tud tak meg ha tá roz ni. Tu do má suk sze rint egyéb ként a
„cse h” kon zu lá tus egy ál ta lán nem bán ta a ki ala kult hely ze tet, ugyan is a kon zu lá tus
sze rint Cseh szlo vá ki á ban – vég le ges vis  sza té ré sük után – majd úgy is szük ség lesz
a szó ban for gó di á kok ra, mint sza kem berekre.42

A VKM ál tal ek kor ös  sze írt ta nu lók túl nyo mó zö me már a ko ráb ban ké szült név −
jegy zé ke ken is sze re pelt, és így iga zol ván  nyal is ren del ke zett, de egy má so dik szá −
mú jegy zék ben ös  sze fog lal ták azo kat is, akik csak most je lent kez tek először.43

A kül ügy a to váb bi ak so rán le foly tat ta a szo ká sos el já rást a cseh szlo vák ha tó sá −
gok fe lé, akik „cse kély ki vé tel lel” a je lent ke zet tek cseh szlo vák ál lam pol gár sá gát el −
is mer ték, és is mé tel ten kol lek tív út le ve let ad tak ki.44 Jú ni us ra ös  sze állt egy im már
913 fő ből ál ló név sor, de még ezek után is több, ed dig nem re giszt rált és ko ráb ban
il le gá li san át jött di ák je lent ke zett a vis sza térésre.45

A vis  sza té ré si ak ció az elő ző évi hez ha son ló an zaj lott le. A kü lön bö ző ha tár ál lo −
más okon a vis  sza té rés re vá rók nyár kö ze pén kel het tek át, azon ban egy újabb meg -
szo rí tás sal: a vis  sza tér ni szán dé ko zó di á kok csak is cso por to san, ki zá ró lag együtt
lép het ték át a ha tárt, egyen ként im már nem. Több, vál to zó lét szá mú cso port fel ál lí −
tá sá ról van tu do má sunk: a fény ké pes iga zol ván  nyal már el lá tot tak 460 fős cso port −
já ról; egy 159 fő ből ál ló cso port ról, akik ada ta i nak ös  sze ál lí tá sa még fo lya mat ban
volt; va la mint még egy 44 és egy 18 fős cso portról.46 Egy 154 és egy 9 fős cso port −
nak szep tem ber 8. és 30. kö zött biz to sí tot ták az átkelést.47
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A vis  sza tér ni szán dé ko zók nak a cseh szlo vák ál lam ba tör té nő vis  sza en ge dé se is −
mét, im már töb bed szer re, rend ben folyt le, kü lö nö sebb fenn aka dás nem tör tént.

Meg vál to zott azon ban a hely zet a Ma gyar or szág ra va ló vis  sza té rés ese té ben. Eb −
ben az ügy ben a cseh szlo vák ha tó sá gok 1950 nya rán és őszén hall ga tás ba bur ko −
lóz tak va lós szán dé ka ik fe lől, és a gya kor lat ban sem tet ték le he tő vé a vis  sza té rést
(te hát nem bo csá tot tak ki út le ve let), és így a ta nul má nyok ma gyar or szá gi foly ta tá sát,
bár er ről a két fél kon zul tá ci ót foly ta tott. A meg be szé lé se ken a ma gyar fél érez he tő −
en pas  szív ál lás pont ra he lyez ke dett, és ar ról biz to sí tot ta a cseh szlo vák fe let, hogy
an nak ál lás fog la lá sát a ma gyar kor mány „legmesszebb menő leg tá mo gat ni fog ja”. A
cseh szlo vák fél szep tem ber ele jén csu pán an  nyit volt haj lan dó le szö gez ni ez zel kap −
cso lat ban, hogy nem ze ti sé gi po li ti ká ját „le ni ni−sztá li ni ala pon” ha tá roz za meg.48

Szep tem ber vé gén már ége tő vé vált a vis  sza utaz ni kí vá nó di á kok ügye. Is mét a
VKM érez te kö te les sé gé nek az in téz ke dést, an nál is in kább, mert vé le mé nye sze −
rint igen fon tos len ne a vis  sza uta zást le he tő vé ten ni, ugyan is a di á kok „te kin té lyes
ré sze” nem be szé li a cseh szlo vák ál lam nyel vet, egy ré szük pe dig ma gyar ál lam pol -
gár sá got kér ve Ma gyar or szá gon kí ván ma rad ni; ezen kí vül je len tős szám ban van nak
olya nok, akik az utol só évü ket vég zik, il let ve vé gez nék va la mely főiskolán.49

A Kül ügy mi nisz té ri um fe lé in té zett VKM−megkeresés után de rült rá fény, hogy a
po zso nyi ma gyar kon zu lá tust szep tem ber fo lya mán tö me gé vel ke res ték meg a visz  −
sza tér ni szán dé ko zó ma gyar fi a ta lok, azon ban a kon zu lá tus er ről a Kül ügy mi nisz té −
ri u mot eled dig nem ér te sí tet te. A ma gyar or szá gi kül ügyi ha tó ság eb ben az idő szak −
ban már egy re in kább a pas  szi vi tás po li ti ká ját foly tat ta, és nem kí vánt ér dem ben az
üg  gyel fog lal koz ni. Ál lás pont ja sze rint az ott hon tar tóz ko dó di á kok vis  sza uta zá sa
„csak is a di á kok tól in dul hat ki”, és amen  nyi ben ez meg tör té nik, er ről a po zso nyi fő −
kon zu lá tus fog ér te sí tést kül de ni. A kül ügy csak az ér te sí tés „meg tör tén te” után te −
he ti meg a to váb bi in téz ke dé se ket. Ezen kí vül „nem tar tot ták mérv adó in dok nak”
azt, hogy ezen di á kok je len tős több sé ge ma gyar ál lam pol gár sá got sze rez ve, itt kí −
ván na marad ni.50

A Ma gyar or szág ra kí ván ko zó di á kok szán dé ka elé azon ban még is in kább a cseh −
szlo vák ha tó sá gok gör dí tet tek aka dá lyo kat. Már a nyá ron vis  sza tér tek tu do má sá ra
hoz ták (saj tó ban és szó be li leg), hogy a Ma gyar or szág ra vis  sza tér ni kí vá nók nak két
pél dány ban kell kér dő ívet ki töl te ni, és azt az il le té kes Is ko la ügyi Hi va tal ba és a Bel −
ügyi Meg bí zot ti Hi va tal ba kell beküldeni.51

Ezek után a ma gyar di á kok ügyé vel leg fel ső szin ten – és el vi ek ben – Cseh szlo −
vá kia Kom mu nis ta Párt ja fog la ko zott Prá gá ban, szán dé ka i kat azon ban ők sem hoz −
ták a ma gyar szer vek tu do má sá ra. A ma gyar kon zu lá tu son ha ma ro san az a gya nú
me rült fel, hogy a nagy hall ga tás, pon to sab ban az ügy sze rin tük „na gyon fe lü le tes
ke ze lé sé”−nek az oka az, hogy a cseh szlo vák po li ti ka im már szí ve seb ben ven né
ezen di á kok szlo vá ki ai is ko lák ban tör té nő to vább ta nu lá sát, és egy ben – ter mé sze −
te sen – le te le pe dé sét. Et től füg get le nül a kon zu lá tus újabb kí sér le tet tett a dön tés
ki csi ka rá sá ra, és a kon zu lá tu son a vis  sza té rés re be je lent ke zett ta nu lók név so rát
pe dig meg küld ték a VKM számára.52

A vis  sza té rés azon ban egy re bi zony ta la nab bá vált. Jól jel lem zi a ki ala kult hely ze tet
az ok tó ber ele jén, a „Fel vi dé ki Ma gyar Egye te mis ták” alá írás sal kelt le vél, amely ben a
Ma gyar or szá gon ta nu ló szlo vá ki ai ma gyar egye te mis ták név so rát kér ték meg kül de ni,
hogy pon to san tud ja nak tá jé ko zód ni, kö zü lük ki ta nul még, és hol la kik. A le vél ben
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szin tén szó esik ar ról, hogy a vis  sza té rés re vo nat ko zó hos  sza dal mas ügy in té zés ük so −
rán az a ta pasz ta la tuk ala kult ki, hogy a ha tó sá gok ott kí ván ják őket ma rasz tal ni. A ha −
tó sá gok és az ál la mi szer vek ma gá nak az ál lam nyelv nek a rö vid idő alat ti el sa já tí tá sát
is le het sé ges nek gon dol ták, szem ben a fel vi dé ki ma gyar ké rel me zők kel, akik az anya −
nyel ven va ló ta nu lá su kat sze ret ték vol na min den áron elérni.53

Szin tén ta nul sá gos az em lí tett be ad vá nyuk ra ok tó ber leg vé gén a VKM−ben rá gé −
pelt fel jegy zés is: „A Ma gyar or szá gon ta nu ló cseh szlo vák ál lam pol gár sá gú di á kok
kö zül kb. 670 tért ha za a nyá ron. Tud tunk kal ed dig még egy sem tért vis  sza, s így
[a] ké rel me ző nek nem tu dunk vá laszt ad ni. Ha tud nánk, sem ad nánk vá laszt. A
cseh szlo vák kor mány az ed di gi ek után kö vet kez tet ve nem akar ja a di á ko kat vis  sza −
en ged ni Ma gyar or szág ra ta nul má nya ik foly ta tá sá ra. Ad Acta!”54

A cseh szlo vák ha tó sá gok ezek után sem biz to sí tot tak út le ve let a di á kok szá má −
ra, és el uta sí tó ma ga tar tá suk mi att a vis  sza té rés tel je sen le he tet len né vált, még −
hoz zá oly mó don, hogy a nyá ri szü net re ha za tért di á kok fel sze re lé se, fő leg ru há za −
ta is Ma gyar or szá gon ma radt! A hasz ná la ti tár gyak át szál lí tá sá ra is csak a tél be kö −
szön te kor in dult el egy ak ció. 1950. de cem ber vé gén – 1951. ja nu ár ele jén (!) kér −
te a cseh szlo vák fél, hogy a „té li hol mik” ös  sze gyűj té sé re ki je lölt há rom sze mély
kap jon be uta zá si en ge délyt, akik tár sa ik itt ma radt tár gya it te her au tó se gít sé gé vel
szed nék ös  sze, és szál lí ta nák át a határon.55

Ezen utó−, és egy ben bú csú ak ció vég re haj tá sa ez al ka lom mal is el hú zó dott, és
még áp ri lis ban is az át szál lí tást bo nyo lí tot ták. Ek kor már a Cseh szlo vák If jú sá gi Szö −
vet ség (CSM) fő is ko lás bi zott sá ga vet te ke zé be a szer ve zés in té zé sét, és kér te az
ös  sze gyűj tés és a Ko má ro mon át tör té nő át szál lí tás le he tő vé té te lét. A Kül ügy mi −
nisz té ri um tá mo gat ta az ügy e mó don va ló le zá rá sát, és a ma gyar or szá gi Dol go zó If −
jú ság Szö vet sé gé vel együtt mű köd ve biz to sí tot ta az át szál lí tás le he tő vé tételét.56

A má so dik vi lág há bo rú alatt és után Ma gyar or szág ra ke rült fel vi dé ki, va gyis az
1945 után (új ra) cseh szlo vá ki ai ma gyar fi a ta lok ta nu lá sa éles és ri deg ce zú rá val vál −
tott irányt 1950−ben. Az ezt meg elő ző évek ben a töb bé−ke vés bé nyu godt kö rül mé −
nyek kö zött ta nul ni tu dó di á kok 1949−ben kap tak hi va ta los le he tő sé get csa lád juk,
sze ret te ik meg lá to ga tá sá ra, a szü lő hely ük re va ló vis  sza té rés re. A cseh szlo vák kor −
mány en ge dé lyé vel az ál lam ba vis  sza tért di á kok 1949 őszén is mét Ma gyar or szág ra
tér het tek vis  sza, és foly tat hat ták ta nul má nya i kat. A té li szün idő, majd 1950 hús vét −
ja után nyá ron is le he tő sé get kap tak a vis  sza té rés re, azon ban ek kor a cseh szlo vák
kor mány ma ga tar tá sa mi att in nen, ki uta zá si en ge dély hí ján nem jö het tek vis  sza. A
gyor san és min den fi gyel mez te tés vagy előz mény nél kül meg ho zott dön tés min den −
kit, még a több is me ret tel bí ró ma gyar ha tó sá go kat is meg lep te. A cseh szlo vák ál −
lam ve ze tői egy szer és min den or ra le akar ták zár ni a ma gyar di á kok kér dé sét, és
őket a cseh szlo vák ál lam tan in téz mé nye i ben kí ván tak to vább ta ní ta ni.
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16. Uo. Ere de ti leg sze re pelt a szö veg ben a ta nu lók el tá vo zá sa mi att eset le ge sen be ve ze tett

bün te té sek aló li am nesz tia is, azon ban ezt a ki té telt ké sőbb ki húz ták. Ugyan így tör lés −
re ke rült az eset le ges ki uta zás el uta sí tá sa mi att ki ala ku ló „lel ki meg ha son lás” fel té te −
le zé se is, amely el len ke ző eset ben a ma gyar fi a ta lo kat ér né, hi szen „a Cseh szlo vák Köz −
tár sa ság ugyan csak nem le het kö zöm bös, hogy lel ki leg sé rült ál lam pol gá ro kat vagy kész
em be re ket kap vis  sza, akik de mok ra ti kus ki fej lő dé sét az új ma gyar ne ve lő in téz mé nyek
biz to sít ják”.

17. Uo.
18. MOL XIX−J−1−k−Csehszl.−29/b.−6018−1949.
19. MOL XIX−I−1−e−152−1 t.−269648−1949. Ők az át te le pí tés re ki je lölt szü lők gyer me kei vol −

tak.
20. MOL XIX−I−1−e−151−2 t.−269 727−1949, il let ve 269 728−1949. A kö rül be lül száz ta nu ló jú −

li us vé gé ig ka pott ha la dé kot az át ke lés re.
21. MOL XIX−I−1−e−151−2 t.−269 947−1949, il let ve 270 427−1949. Az át ke lés hez a Kül föl di e −

ket El len őr ző Or szá gos Köz pont en ge dé lye is kel lett. Az át ke lé sek le bo nyo lí tá sát az Or −
szá gos Föld hi va tal és a VKM meg bí zot tai in téz ték (MOL XIX−I−1−e−151−2 t.−269 968−
1949).

22. MOL XIX−J−1−k−Csehszl.−29/b−7037−1949.
23. MOL XIX−I−1−e−151−2 t.−270 426−1949.
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24. MOL XIX−I−1−e−151−2 t.−270 427−1949. A kol lek tív út le vél ben sze rep lő sze mé lyek nem
csak cso port ban, ha nem egyen ként is át lép het ték a ha tárt, az út le vél tar ta ma alatt bár −
mi kor.

25. MOL XIX−I−1−e−151−2 t.−270 623−1949. Ezek a ta nu lók 21 év nél fi a ta lab bak vol tak. Meg −
jegy zés re ér de mes, hogy a cseh szlo vák ha tár ren dé sze ti ha tó sá gok nem ke zel ték sza bá −
lyo san a kol lek tív út le ve le ket, ugyan is nem je gyez ték a hoz zá juk be lé pet te ket. Vö. XIX−I−
1−e−151−2 t.−270 780−1949.

26. MOL XIX−J−32−b−4236−1949, 30. do boz.
27. MOL XIX−I−1−e−151−2 t.−270 751−1949.
28. MOL XIX−I−1−e−151−2 t. 270 765−1949.
29. MOL XIX−J−1−k−Csehszl.−29/b−9619−1949. A kon zul ar ról tá jé koz tat ta a Kül ügy mi nisz té ri −

u mot, hogy hi va ta lát „na pon ta tö me ge sen ke re sik fel az ér de kel tek”, akik ter mé sze te −
sen vis  sza kí ván tak tér ni az is ko la kez dés re.

30. MOL XIX−J−1−j−Csehszl.−29/b−644−1949. A be uta zá si en ge délyt e le vél után kap ták meg.
31. MOL XIX−I−1−e−151−2 t.−271 078−1949.
32. MOL XIX−J−1−j−Csehszl.−29/b−9327−1949. Név jegy zék ük meg ta lál ha tó: MOL XIX−J−32−b−

sz.n.−1949, 30. do boz.
33. Szá muk ra a ban ki pénz át uta lást is le he tő vé tet ték. Er re lásd MOL XIX−I−1−e−151−2 t.−

271 571−1949 és 271 576−1949 szá mú ügy irat ok.
34. MOL XIX−J−32−b−4236−1949, 30. do boz.
35. MOL XIX−I−1−e−151−2 t.−272 175−1949, és XIX−J−1−k−Csehszl.−29/b−1949.
36. MOL XIX−I−1−g−1200−C−1950.
37. MOL XIX−I−1−g−1060−7−1950. Az egy há zi is ko lák a ná luk ta nu lók ne ve it is meg ad ták.
38. MOL XIX−I−1−g−1200−C−1−1950. 
39. MOL XIX−I−1−h−1064−7−2−1950. 90%−uk ér ke zett il le gá li san.
40. MOL XIX−I−1−h−1064−7−2−1950. Itt is meg ta lál ha tók a tan ke rü le ti fő igaz ga tók és in téz mé −

nyi ve ze tők név so ros je len té sei. A fel jegy zés sze rint az iga zol ván  nyal va ló el lá tást az ÁVH
szó sze rint „kö ve tel te”.

41. MOL XIX−I−1−g−1060−7−15−1950. A ha za u ta zást azért is sür get ték, mert a VKM tu do má sa
sze rint a szü lők ek kor szok ták gyer me ke i ket ru há val és pénz zel el lát ni. Lásd MOL XIX−I−
1−h−1064−7−3−1950.

42. MOL XIX−J−1−k−Csehszl.−29/b−1950. A Ro má ni á ból il le gá li san át jött ta nu lók szin tén ké rel −
mez ték a ha za u ta zás ra jo go sí tó kol lek tív út le ve let, azon ban mi vel Ro má ni á ban mű kö −
dött ma gyar nyel vű fel ső ok ta tá si in téz mény, ké rel mük si ke res el in té zé sé hez nem lát tak
le he tő sé get.

43. MOL XIX−I−1−g−1060−7−19−1950. A név jegy zé ke ket a cseh szlo vák kö vet ség re jut tat ták el,
a VKM−ügyiratoknál ezek nem ta lál ha tók. A cse kély szá mú ro má ni ai ta nu ló ös  sze írá sa is
ez zel pár hu za mo san folyt.

44. MOL XIX−J−1−j−Csehszl.−29/b−04384−1950, va la mint XIX−I−1−h−1064−7−2−1950. Ez utób bi −
nál több név hez rö vid ma gya rá za tot ad tak a kol lek tív út le vél be tör tént be ke rü lé sük oká −
ról.

45. MOL XIX−J−1−j−Csehszl.−29/b−022471−1950.
46. MOL XIX−I−1−g−1060−7−26−1950, va la mint 1060−7−30−1950.
47. MOL XIX−I−1−g−1060−7−32−1950. Ok tó ber vé gén újabb hét ta nu ló nak ad tak ki út le ve let a

Cseh szlo vá ki á ba tör té nő vis  sza té rés biz to sí tá sá ra. Er re lásd MOL XIX−I−1−g−1060−7−38−
1950.

48. MOL XIX−J−1−k−Csehszl.−17/f−016667−1950.
49. MOL XIX−I−1−g−1060−7−35−1950. Ek kor a VKM−ben 674 főt ad tak meg.
50. MOL XIX−J−1−k−Csehszl.−17/d−0680/28/93−1−1950.
51. MOL XIX−J−1−k−Csehszl.−17/f−027485−1950.
52. Uo. A ta nul má nya ik vé gén já ró hall ga tók vis  sza té ré sé re még lát tak re ményt.
53. MOL XIX−J−1−g−1060−7−39−1950, ill. XIX−I−1−g−1063−16−1951.
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54. Uo.
55. MOL XIX−J−1−k−Csehszl.−17/d−0715/Cse/27−3/Pol−1951. Ek kor öt száz fő hol mi já ról esett

szó.
56. MOL XIX−J−1−k−Csehszl.−17/d−1064/1/14−1−1951. Áp ri lis ban 150 főt em lí tet tek.

CSA BA KE RESZ TES

THE RETURN TO HOME OF HUN GAR I AN MINOR I TY STU DENTS OF CZECHO SLO VA KIA STUDY ING IN

HUN GA RY BETWEEN 1949–1951 

At the end of the Sec ond World War due to anti−Hungarian arrange ments a
large num ber of Hun gar i ans set out from Czecho slo va kia to Hun ga ry. There
were many school−age chil dren of Hun gar i an nation al i ty, that due to the can −
cel la tion of Hun gar i an schools were not able to con tin ue their stud ies in
Czecho slo va ki a. Hun ga ry tried to place these chil dren and also to resolve their
edu ca tion. The bulk of sec ond ary school and uni ver si ty stu dents stud ied in
Hun ga ry until 1949, and at the same time their return to their moth er land
remained unsolved. In June 1949 the Czechoslo vak gov ern ment decid ed that
the stu dents study ing in Hun ga ry can return to their fam i lies, to their moth er
lands dur ing the hol i days under the con di tion to take a vow of Czechoslo vak
nation al i ty. At the end of the hol i days the stu dents were also able to go back
to Hun ga ry with col lec tive pass port, to con tin ue in their stud ies. The stu dents
could go home for the 1949−50 win ter hol i days the same way, and the 1950
spring hol i days were also solved like this. In May−June of 1950 the Hun gar i an
author i ties again announced the oppor tu ni ty to return home, although going
abroad was con di tioned with an iden ti ty card with pic ture. In spite of this, going
abroad took place cor rect ly, and the Hun gar i an uni ver si ties and school s, and
the offi cial bod ies at the end of sum mer were expect ing the Hun gar i an stu −
dents to accom plish their stud ies. Although, to that time deter min ing changes
went through in the plans of Czechoslo vak polit i cal lead er s. The Czechoslo vak
author i ties − with out any rea son ing − did not ensure col lec tive pass ports for
return, thus dis abling the Hun gar i an stu dents to return. The Hun gar i an autho −
r i ties to Octo ber 1950 did not know about the stu dents any thing, and only then
they real ized that the Czechoslo vak state did not want to let the Hun gar i an
nation al i ty stu dents go back. The efforts of the Hun gar i an stu dents were
unsuc cess ful, they had to con tin ue their stud ies and lives in the new Czecho −
slo va ki a, more over all their belong ings that remained in Hun ga ry was arranged
only in spring 1951.
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