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Az 1946. február 27−én aláírt csehszlovák–magyar lakosságcsere−egyezmény lehe−
tővé tette a csehszlovák kormány számára, hogy annyi, a 33/1945 számú elnöki al−
kotmánydekrétum alapján csehszlovák állampolgárságától megfosztott szlovákiai
magyart telepíthessen át Magyarországra, amennyi magyarországi szlovák önként
jelentkezik a Csehszlovákiába való áttelepülésre. Magyarországnak az egyezmény−
ben ezen túlmenően kötelezettséget kellett vállalnia arra, hogy a paritásos népcse−
rén túlmenően átveszi a szlovák népbíróságok által háborús bűnösnek minősített
magyarokat is.
Két szuverén állam közötti megállapodás a kisebbségek azonos feltételek mel−
letti s mindkét részről önkéntességen alapuló áttelepülési lehetőségét tette volna
lehetővé. A lakosságcsere−egyezmény azonban nem két azonos helyzetben lévő or−
szág, hanem a második világháború győztesei közé sorolt Csehszlovákia és a hábo−
rúból vesztesként kikerülő Magyarország megállapodása volt. A két aláíró fél nem
egyenrangú volta a szerződésben leginkább éppen abban mutatkozott meg, hogy
míg a magyarországi szlovákok önként jelentkezhettek a Csehszlovákiába való átte−
lepülésre, addig a csehszlovák, illetve szlovák hatóságok tetszésük szerint határoz−
hattak arról, hogy a szlovákiai magyarok közül kiket telepítenek át Magyarországra.
A csehszlovák–magyar lakosságcseréről már az 1970–1980−as évek fordulóján,
majd különösen a rendszerváltás óta eltelt közel két évtizedben magyar és szlovák
szerzőktől egyaránt több monográfia, tanulmány és tanulmánykötet látott napvilá−
got.1 Valamennyi szerzőre jellemző ugyanakkor, hogy elsősorban a lakosságcsere
politikai hátterének, diplomáciatörténetének és lebonyolításának feldolgozására
összpontosított. Munkámban ezért mindenekelőtt az eddig kevésbé vagy egyáltalán
nem kutatott csehszlovák, illetve szlovák kitelepítési terveket, a Szlovákiából kitele−
pítendő magyarok számáról, a kitelepítendő régiókról és településekről kidolgozott
elképzeléseket tekintem át. A feldolgozás elsődleges forrása a lakosságcsere kere−
tében Csehszlovákiából kitelepítendő több mint 180 ezer szlovákiai magyarnak a
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közelmúltban fellelt névjegyzéke, amelyet a csehszlovák kormány 1946. augusztus
26−án adott át a magyar félnek.

FÓRUM Társadalomtudományi Szemle, X. évfolyam 2008/1, Somorja

A lakosságcsere−egyezmény aláírásához vezető út
Az Edvard Beneš vezette londoni csehszlovák emigráció már 1941−ben arra a meg−
győződésre jutott, hogy a háború után felújítandó Csehszlovákiából – az esetleges
újabb határmódosítások megakadályozása érdekében – a német és a magyar lakos−
ságot ki kell telepíteni, az országhatárokat pedig etnikai határokká kell változtatni.
Az 1941 februárjában megfogalmazott tervezetében Beneš ezt még német és ma−
gyar vonatkozásban is bizonyos határkiigazítással, s a határkiigazítások után hátra−
maradó kisebbségi lakosság kölcsönös kicserélésével képzelte el.2 Beneš tervei
azonban a háború előrehaladtával egyre radikalizálódtak, s a határmódosítással
kombinált részleges népcserére vonatkozó elképzeléseket idővel a német és a ma−
gyar kisebbség területi engedmények nélküli teljes kitelepítésének szándéka váltot−
ta fel.
A 3,5 milliós német kisebbség háború utáni kitelepítéséhez Beneš már
1942–1943 folyamán megkapta a szövetséges nagyhatalmak, vagyis az Amerikai
Egyesült Államok, Nagy−Britannia és a Szovjetunió elvi hozzájárulását, a szlovákiai
magyarság kitelepítésének gondolatával csupán ezt követően, Sztálinnal és Molo−
tovval folytatott 1943. decemberi moszkvai tárgyalásain állt elő nyilvánosan. Jólle−
het a december 12−én aláírt csehszlovák–szovjet szerződés nem tartalmazott uta−
lást sem a német, sem a magyar kisebbség háború utáni kitelepítésére, a tárgyalá−
sokról készült jegyzőkönyv tanúsága szerint a szovjet vezetés egyetértett Beneš el−
képzeléseivel, aki szerint a magyarok kitelepítését esetleg a magyarországi szlová−
kokért való kicserélésükkel, vagyis egyfajta lakosságcserével is összeköthetnék.3
A kitelepítésekhez való hozzájárulásra a londoni csehszlovák emigráns kormány hi−
vatalosan 1944. november 23−án kérte fel az USA, Nagy−Britannia és a Szovjetunió
kormányát. Az elsősorban a németek kitelepítésének kérdésével foglalkozó memoran−
dum szerint a csehszlovák kormány fenntartja a jogát arra, hogy a köztársasághoz el−
lenségesen viszonyuló magyarokkal szemben azonos módon járjon el, mint azt a né−
metekkel szemben meg fogja tenni. A memorandum egyúttal azt is hangsúlyozta, hogy
a „jelentős számú” szlovák kisebbség jelenléte Magyarországon lehetővé teszi, hogy
a magyar „problémát” esetleg lakosságcsere keretében oldják meg.
A csehszlovák kormány ugyan nem zárta ki, hogy a németek és magyarok döntő
többségének eltávolítása után maradjon még a köztársaság területén bizonyos szá−
mú német és magyar lakosság – a németek esetében ezt a számot legfeljebb 800
000 főben szabta meg, a magyarok számát azonban nem közölte –, ezekre és utó−
daikra azonban feltétlenül az asszimiláció vár, mivel „a dolgok végső rendezésénél
senkinek sem lesz joga arra, hogy a csehszlovák bíróságokon, vagy a hivatalos érint−
kezésben a német vagy a magyar nyelvet használhassa [és] senki nem igényelhet
német vagy magyar iskolákat a gyermekei számára”.4 Az angolszász nagyhatalmak
reagálása a csehszlovák memorandumra meglehetősen tartózkodó volt, s az ame−
rikai és brit elutasításnak volt köszönhető az is, hogy az 1945. január 20−án aláírt
magyar fegyverszüneti egyezménybe az erőteljes szovjet támogatás ellenére sem
került bele a magyar kisebbség háború utáni egyoldalú kitelepítésének az elve.
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A Klement Gottwald vezette moszkvai kommunista emigráció és a hazai szlovák
ellenállás kezdetben nem rendelkezett kiforrott állásponttal a magyar és a német ki−
sebbség jövendő sorsával kapcsolatban, Beneš 1943. decemberi moszkvai útját kö−
vetően azonban mindkettő átvette a londoni csehszlovák emigráns kormány elkép−
zeléseit. Az első jogfosztó rendelkezések meghozatalára így nem is kellett a hábo−
rú végéig várni, azok már 1944 őszén, a szlovák nemzeti felkelés idején megszület−
tek. A későbbi magyar− és németellenes jogfosztó intézkedések alapdokumentumá−
vá és hivatkozási forrásává váló 1945. április 5−i ún. kassai kormányprogram meg−
szövegezése pedig már egyenesen a kommunisták nevéhez fűződött.
Szlovákia Kommunista Pártja (SZLKP) Központi Bizottsága már 1945. április 13−
án, tehát alig egy héttel a kassai kormányprogram közzététele után fel is kérte a
Belügyi Megbízotti Hivatalt, amelynek élén a kommunista Gustáv Husák állt, hogy
dolgozza ki a magyarok kitelepítésének tervét.5 Gustáv Husák belügyi megbízott a
magyarok kitelepítésére vonatkozó elképzeléseket a Szlovák Nemzeti Tanács
(SZNT) 1945. május 25−i ülésén ismertette. Ezek szerint a magyar lakosság kitele−
pítésére két szakaszban kerülne sor. Az első szakaszban kiutasítanák Szlovákiából
azokat a magyarokat, akik 1938. november 2−a után telepedtek le az akkor Magyar−
országhoz csatolt területeken, a második szakaszban pedig kitelepítenék azokat a
magyarokat, akik „vétettek a köztársaság és demokratikus rendszere ellen”, nyilas
vagy más magyar szervezetek tagjai voltak, valamint azokat, akiket büntetőjogilag
felelősségre vonnak és elítélnek. Ezen túlmenően egyúttal bejelentette Husák azt
is, hogy az SZNT és a prágai kormány tervezi „a magyar lakosság nagyszabású ki−
telepítését Szlovákiából, s a Magyarországon szétszórva élő szlovákok haza−
hozatalát”.6
Az SZNT−ben képviselt két szlovák párt, Szlovákia Kommunista Pártja, valamint
a Demokrata Párt külön−külön is megfogalmazta a kisebbségi kérdésben vallott ál−
láspontját. A kommunistáknak a magyar lakosság kitelepítésével kapcsolatos el−
képzeléseit az SZLKP KB Elnökségének 1945. június 16−i rendkívüli ülése konkreti−
zálta. A főbeszámolót tartó Viliam Široký pártelnök szerint az első szakaszban a Ma−
gyarország trianoni területéről áttelepült magyarok, az ún. anyások, a nyilasok, va−
lamint a magyar pártok és szervezetek tagjainak kitelepítésére kerülne sor, ami
300−350 ezer magyart érintene. Az ezután is Szlovákiában maradó mintegy 400
ezer magyar közül kb. 250 ezret a lakosságcsere keretében telepítenének ki a ma−
gyarországi szlovákokért cserébe.7
A Demokrata Párt 1945 júliusában fogalmazta meg a kisebbségi kérdés „meg−
oldására” vonatkozó terveit. A párt szerint az „anyások”, valamint a 120 ezerre be−
csült háborús bűnös szlovákiai magyar kitelepítése után megközelítőleg 450 ezer
magyar maradna Szlovákiában, akik közül 400 ezret a lakosságcsere keretében le−
hetne kitelepíteni a 300 ezer magyarországi szlovákért, valamint a jugoszláviai, a ro−
mániai és az ausztriai szlovákokért cserébe. A kitelepítéseket és a lakosságcserét
követően is Szlovákiában maradó kb. 50–70 ezer magyar már megkaphatná a cseh−
szlovák állampolgárságot, de „ki kellene jelenteniük, hogy lemondanak nemzetisé−
gükről, s beolvadnak a szlovák etnikumba”.8
Valamivel korábban, még 1945 áprilisában keletkezett a csehszlovák kormány
demokrata párti pénzügyminiszterének, Vavro Šrobárnak a tervezete a szlovákiai
magyaroknak a németekhez hasonló elűzéséről.9 Šrobár minden magyar település
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lakossága 70%−ának, mindenekelőtt a módosabb rétegek: a kereskedők, a gyárosok,
a földbirtokosok, az értelmiségiek, a gazdagabb földművesek, a „kollaboránsok és
megbízhatatlan elemek”, végül a nemesek Magyarországra telepítését javasolta, a
maradék 30% a gazdasági élet folytonosságának fenntartása céljából a helyén marad−
hatna. Szlovákia ily módon megszabadulna a magyar lakosság 70%−ától, vagyis mint−
egy 400 ezer személytől, kitelepítésüknek pedig az az előnye is meglenne, hogy az ál−
taluk hátrahagyott, ill. tőlük elkobzott vagyon révén a csehszlovák állam négymilliárd
korona nyereségre tenne szert. Šrobár nem zárta ki ugyan a kitelepítettek kárpótlását,
azonban ennek költségeit szerinte már a magyar államnak kellene viselnie.10
Šrobár tervezetével megközelítőleg egy időben fogalmazta meg és terjesztette az
SZNT elé a csehszlovák–magyar határ Csehszlovákia javára történő módosításával
és a magyar lakosság kitelepítésével kapcsolatos elképzeléseit Pavel Horváth, aki
a szlovák állam idején az Állami Statisztikai Hivatal elnöke, a háború után pedig a
hivatal osztályvezetője volt, s aktívan közreműködött a lakosságcsere és a reszlova−
kizáció lebonyolításában is. Horváth 1945 áprilisában, még Kassán kidolgozott ter−
vezetében geopolitikai, gazdasági és etnográfiai érvekre hivatkozva az Ipoly mentén,
Aggtelek vidékén és Kassától délkeletre 135 település és 226 049 hektárnyi terü−
let Csehszlovákiához csatolásának szükségességét fogalmazta meg. Számításai
szerint Csehszlovákia magyar lakosságának száma ezáltal ugyan a háború előtti
572 ezerről 705 ezerre emelkedne, közülük azonban 390 ezret ki lehetne cserélni
a hazatelepítendő 230 ezer magyarországi, valamint a 160 ezer romániai, jugoszlá−
viai és ausztriai szlovákért. A maradék 315 ezerből háborús bűnösként egyoldalúan
további 150 ezret lehetne áttelepíteni Magyarországra, miáltal a Szlovákiában ma−
radó magyarok létszáma 165 ezerre csökkenne.11
Az SZNT, valamint a szlovák pártok és politikusok által megfogalmazottakkal
összhangban a trianoni Magyarország területéről beköltözöttek kitoloncolása 1945
májusában és júniusában néhány hét alatt megtörtént,12 az őshonos magyar lakos−
ság kitelepítésének ügye azonban nagyhatalmi jóváhagyás hiányában még nyitott
kérdés maradt. A csehszlovák kormány ennek ellenére bizakodó volt, s az USA,
Nagy−Britannia és a Szovjetunió 1945. július 17−én összeülő potsdami konferenciá−
ja előtt újból megpróbálta megszerezni jóváhagyásukat nem csak a német, hanem
a magyar kisebbség kitelepítéséhez is. A kormány nevében Vladimír Clementis kül−
ügyi államtitkár 1945. július 3−án jegyzékben kérte fel a három országot, hogy kö−
zelgő értekezletükön tűzzék napirendre a német és a magyar kisebbség kitelepíté−
sének a kérdését. A jegyzék szerint a kitelepítés 2−2,5 millió németet és kb. 400
ezer magyart érintene, a magyarokkal kapcsolatban egyúttal kilátásba helyezte,
hogy egy részük kitelepítése esetleg lakosságcsere formájában is megvalósulhatna,
hiszen Magyarországról állítólag 345 ezer szlovák kíván áttelepülni Szlovákiába.13
Az 1945. augusztus 2−án véget ért potsdami konferencia azonban csupán rész−
ben tett eleget a csehszlovák igényeknek. A Potsdamban elfogadott záródokumen−
tum csak a német kisebbség kitelepítéséről rendelkezett, a magyar lakosság egyol−
dalú kitelepítéséhez Csehszlovákia nem kapta meg a nagyhatalmi jóváhagyást. A
potsdami határozatot a csehszlovák kormány mégis megpróbálta úgy értelmezni,
mintha a kitelepítés a magyarokra is vonatkozna. Vladimír Clementis külügyi állam−
titkár már két héttel a potsdami értekezlet befejezése után, 1945. augusztus 16−án
újabb jegyzékkel fordult a nagyhatalmakhoz, amelyben a németek kitelepítésére vo−
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A Szlovák Telepítési Hivatal az áttelepítendő szlovákiai magyarok kivá−
lasztásáról
A magyarországi szlovákok számát 400−500 ezerre tévő csehszlovák, illetve szlovák
hatóságok kezdetben a teljes szlovák kisebbség áttelepülésével, s így ugyanennyi
szlovákiai magyar kitelepítésének lehetőségével számoltak. A Csehszlovák Áttelepí−

FÓRUM Társadalomtudományi Szemle, X. évfolyam 2008/1, Somorja

natkozó potsdami határozatra hivatkozva kifejtette kormánya azon véleményét, hogy
a nagyhatalmak feltételezhetően egyetértenek majd a csehszlovákiai magyar és a
magyarországi szlovák lakosság cseréjével.14
Magyarország kezdetben határozottan elutasította mind az egyoldalú kitelepítés,
mind a kényszerű lakosságcsere lehetőségét. A csehszlovák, illetve szlovák hatósá−
gok ezért 1945 őszén azzal a nem titkolt szándékkal kezdték meg a magyar lakos−
ság országon belüli széttelepítését, vagyis csehországi deportálását, hogy rákény−
szerítsék Magyarországot legalább a lakosságcsere elfogadására.15 A magyar kor−
mány, miután azt tapasztalta, hogy a nagyhatalmak vonakodnak közbelépni a ma−
gyar kisebbség jogfosztásának és deportálásának leállítása érdekében, s megálla−
podást sürgetnek a lakosságcseréről, a csehszlovák hatóságok pedig máris hozzá−
láttak a szlovákiai magyarság országon belüli széttelepítéséhez, végül mégis rákény−
szerült a tárgyalások felvételére és a lakosságcsere−egyezmény aláírására, mégpe−
dig a csehszlovák fél által diktált feltételek többségének elfogadásával, amelyek kö−
zül a legsérelmesebb az volt, hogy Csehszlovákia kapjon szabad kezet az áttelepí−
tendő magyarok kiválasztására.16
A csehszlovák–magyar lakosságcsere−egyezmény aláírására – két prágai tárgya−
lási fordulót követően – 1946. február 27−én került sor Budapesten. A Vladimír Cle−
mentis csehszlovák külügyi államtitkár és Gyöngyösi János magyar külügyminiszter
által aláírt egyezmény I. cikkelye kimondta a magyarországi szlovákok önkéntes át−
települési lehetőségét, II. cikkelye pedig ráadásul lehetővé tette, hogy a csehszlo−
vák kormány az áttelepítéssel kapcsolatos munkák végrehajtása céljából különbi−
zottságot küldhessen Magyarországra, amely bizottság a III. cikkely alapján jogot
szerzett arra is, hogy a magyarországi szlovákok között széles körű toborzást foly−
tasson az áttelepülésre való jelentkezésük érdekében.
A szlovákiai magyarság kitelepítését az egyezmény V. cikkelye szabályozta,
amely felhatalmazta a csehszlovák kormányt arra, hogy annyi, a 33/1945 számú el−
nöki alkotmánydekrétum alapján csehszlovák állampolgárságától megfosztott ma−
gyar nemzetiségű személyt telepíthessen át Magyarországra, amennyi magyarorszá−
gi szlovák önként jelentkezik a Csehszlovákiába való áttelepülésre. Magyarország−
nak azonban az egyezmény VIII. cikkelyében ezen túlmenően kötelezettséget kellett
vállalnia arra, hogy a paritásos népcserén túlmenően átveszi azokat a magyarokat
is, akik az SZNT népbíráskodásról szóló 33/1945. számú rendelete 1–4. §−aiban
megjelölt bűncselekményeket követték el, valamint azokat, akik az 5. §−ban megje−
lölt bűncselekményeket követték el,17 azzal a megszorítással, hogy ez utóbbiak szá−
ma nem haladhatja meg az ezret. A VIII. cikkely egyúttal azt is leszögezte, hogy az
1–4. § alapján áttelepítendő magyarok az egyezmény V. cikkelye alapján áttelepíten−
dőkkel ellentétben nem kapnak lehetőséget ingó vagyonuk elszállítására, s hátraha−
gyott vagyonukért sem jogosultak kártérítésre.18
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tési Bizottság a lakosságcsere−egyezmény értelmében 6 héten át propagálhatta a
magyarországi szlovákok körében az áttelepülés gondolatát, s 3 hónap állt rendel−
kezésére az áttelepülni kívánók jelentkezésének összegyűjtésére. A toborzóakció
eredménye azonban a csehszlovák várakozásokat messze alulmúlta. A bizottságnak
a határidő lejártáig, vagyis 1946. május 27−ig 90 090 magyarországi szlovák jelent−
kezését sikerült összegyűjtenie. Mivel indokolt esetben a jelentkezési határidőt egy
hónappal meg lehetett hosszabbítani, a névjegyzékbe felvettek száma 1946. június
27−éig 97 610−re emelkedett.19
A Csehszlovákiából kitelepítendő magyarok kiválasztását csehszlovák, illetve
szlovák részről a Szlovák Telepítési Hivatal (SZTH) irányította.20 Ján Čech, az SZTH
kommunista párti elnöke, valamint Daniel Okáli, a Csehszlovák Áttelepítési Bizott−
ság ugyancsak kommunista elnöke 1946. február 23−án az SZLKP KB Titkárságán
tartott értekezleten tájékoztatta a szlovák kommunista pártvezetést a lakosságcse−
re előkészületeiről, a lakosságcsere, valamint a kitelepítendő magyarok kiválasztá−
sa során követendő taktikáról. A tanácskozás során Okáli bejelentette, hogy a Bel−
ügyi Megbízotti Hivatal 50 000 magyar vád alá helyezését tervezi, hogy ezeket pari−
táson felül „háborús bűnösként” egyoldalúan át lehessen telepíteni Magyarország−
ra. A tanácskozás végén elfogadott határozat az áttelepítendő magyarok kiválasztá−
sával kapcsolatban kimondta, hogy elsősorban a nagybirtokosokat és az ún. kulá−
kokat kell kijelölni, a kisebb vagyonnal rendelkező magyarok Csehszlovákiában ma−
radhatnának, az értelmiséget pedig lehetőleg a lakosságcsere hatályán kívül kell át−
telepíteni Magyarországra.21
A kitelepítendő magyarok kiválasztásának részleteit az SZNT Elnökségének
1946. március 18−i ülésén vitatták meg, amelyen Ján Čech számolt be a magyarok
kitelepítésének előkészületeiről. Az SZTH elnöke szerint minimálisan 100−120 ezer
magyarországi szlovák áttelepülésével, tehát ugyanennyi szlovákiai magyar kitelepí−
tésével lehet számolni, mivel azonban a csehszlovák félnek megvan az az előnye,
hogy paritáson felül áttelepítheti a háborús bűnösöket is, akik száma 15−20 ezer,
családtagokkal együtt 60−80 ezer lesz, Csehszlovákia összességében legkevesebb
180 ezer magyart telepíthet át Magyarországra.
Čech hangsúlyozta, hogy a kitelepítendő magyarok kiválasztásánál elsősorban a
vagyoni, a politikai, az etnikai és a területi kritériumokat fogják figyelembe venni, mi−
közben a fő cél „a magyar etnikum három vagy négy részre való feldarabolása lesz”.
Azt is leszögezte, hogy mindenekelőtt a szlovákiai magyarság vagyonosabb rétege−
it, tehát a jómódú városi polgárságot és földműveseket, valamint az értelmiséget te−
lepítenék át Magyarországra. A konkrét telepítési terv elkészítéséhez Čech szerint
segítségül lesz a magyar lakosság, illetve vagyonának folyamatban lévő összeírása,
aminek befejezése után a hivatal majd összeállítja a kitelepítendő személyek és
községek jegyzékét.22
Az SZTH Elnöksége 1946. május elejére készítette el és küldte meg többek kö−
zött az SZNT Elnökségének, a Megbízottak Testülete Elnökségének, az egyes meg−
bízotti hivataloknak és pártoknak a lakosságcsere végrehajtásáról készített, s töb−
bek között a kitelepítésre kijelölt járások és községek jegyzékét is tartalmazó ún.
eszmei tervvázlatát. A tervezet szerint mintegy 100 ezer magyarországi szlovák je−
lentkezése várható, ennek megfelelően a Csehszlovákiából kitelepítendő magyarok
közül 100 ezret telepítenének ki a paritásos csere keretében. A magyarországi szlo−
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A magyarországi áttelepítésre kijelölt szlovákiai magyarok névjegyzé−
kei
Csehszlovákiának a lakosságcsere−egyezmény értelmében 6 hónap állt rendelkezé−
sére az áttelepítendő szlovákiai magyarok kiválasztására és névjegyzékeik átadásá−
ra. A csehszlovák kormány a határidő lejárta előtti napon, 1946. augusztus 26−án
a budapesti SZEB melletti küldötte, František Dastych tábornok útján át is nyújtot−
ta a magyar kormánynak az áttelepítésre kijelölt magyarok három névjegyzékét,

FÓRUM Társadalomtudományi Szemle, X. évfolyam 2008/1, Somorja

vákokat elsősorban a Somorjai, a Dunaszerdahelyi, a Komáromi, a Galántai, a
Vágsellyei, az Ógyallai, a Párkányi, a Zselizi, a Lévai, az Ipolysági, a Feledi, a
Tornaljai, a Szepsi, a Királyhelmeci és a Nagykaposi, tehát összesen 15 dél−szlová−
kiai magyarlakta járásban helyeznék el, a magyarokat így értelemszerűen elsősor−
ban szintén ezekből a járásokból telepítenék át Magyarországra.
A tervezetnek a ki−, ill. betelepítésre kijelölt mintegy háromszáz község jegyzékét
felsoroló mellékletből kitűnik, hogy az SZTH a magyar többségű dél−szlovákiai terü−
letsáv minél hatékonyabb elszlovákosítása céljából nem különálló települések, ha−
nem összefüggő régiók kitelepítésével számolt, hogy ezáltal minél inkább feldara−
bolja a Pozsony és Nagykapos között akkor még csaknem összefüggő magyar etni−
kai területet. A legnagyobb alapossággal a Kisalföld kitelepítését készítette elő, mi−
közben a korábban német és magyar jellegű Pozsony szlovákká válásának bebizto−
sítása céljából a várost a Mátyusföldön és a Felső−Csallóközön át kiépítendő szlo−
vák hídfővel igyekezett elvágni a magyar nyelvterülettől.
A Csallóközben szlovák etnikai folyosókkal, ún. korridorokkal kötötte volna össze
a Somorja és Dunaszerdahely, a Dunaszerdahely és Nagymegyer, a Nagymegyer és
Komárom, valamint a Komárom és Gúta közötti területet oly módon, hogy a színtisz−
ta magyar Csallóközben a magyar lakosság három nyelvszigetre szorult volna visz−
sza. A tervezett szlovák korridor Dunaszerdahelytől keletre egyúttal elágazott volna
a Kis−Dunáig, ahol csatlakozott volna a szintén szlovákokkal benépesítendő mátyus−
földi falvakhoz.
A Mátyusföldön a kitelepítés várt volna Szenc, Diószeg és Galánta városok, va−
lamint a Vág és Dudvág menti magyar falvak lakosságára egészen Komáromig, mi−
által a szlovák etnikai terület elérhette volna a Kis−Dunát, majd annak mentén to−
vább haladva Komáromnál az államhatárt is. Az SZTH tervezete szerint ugyancsak
gyakorlatilag kivétel nélkül ki kellett telepíteni a Komárom és Párkány, valamint a
Párkány és Léva közötti települések magyar lakosságát, ahol a kitelepítés szintén
a szlovák etnikai területnek az államhatárig való kitolását célozta volna.
A Kisalföldön kívül a kitelepítés elsősorban Ipolyságot és a város körüli magyar
falvak lakosságát, Gömörben a Fülek és Tornalja közötti területet, Kelet−Szlovákiá−
ban a Szepsi alatti határ menti településsávot, valamint a Bodrogközt érintette vol−
na. A telepítési szervek szándéka ez utóbbi esetekben a határ menti, általában szín−
tiszta magyar régiók szlovákokkal való betelepítése, s ezáltal a határtól távolabb
fekvő magyarlakta területeknek az államhatártól és a magyar nyelvterülettől való el−
vágása volt. Az SZTH szerint a még a magyarországi szlovákok jelentkezésének ösz−
szegyűjtése idején készült tervezet véglegesítésére és pontosítására az áttelepülés−
re jelentkező szlovákok végleges számának ismeretében kerül majd sor.23
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amelyek közül az első a paritásos csere keretében, a második és a harmadik pedig
a nagy, illetve kis háborús bűnösként áttelepítendők listáját tartalmazta.24
A magyar levéltári források és a magyar szakirodalom szerint a lakosságcsere−
egyezmény V. cikkelye alapján a paritásos csere keretében áttelepítésre kijelölt ma−
gyarok száma 106 398, az egyezmény VIII. cikkelye alapján áttelepítendő ún. nagy há−
borús bűnösöké családtagokkal együtt 73 187, az ún. kis háborús bűnösként áttele−
pítendőké pedig ugyancsak családtagokkal együtt 1927 volt. Csehszlovákia tehát a la−
kosságcsere−egyezmény hatályán belül összességében 181 512 magyar, a szlovákiai
magyarság közel egyharmadának25 áttelepítését tervezte Magyarországra.26
A magyartól némileg eltérő adatok szerepelnek a szlovák forrásokban és a szlo−
vák szakirodalomban, amelyek a paritásos csere keretében áttelepítésre kijelölt ma−
gyarok számát 105 047 főben adják meg, ráadásul a háborús bűnösség címén át−
telepítendők esetében csak a családfők számát közlik: ezek szerint az áttelepíteni
tervezett ún. nagy háborús bűnös családfők száma 23 552, a kis háborús bűnösö−
ké pedig 570 volt.27
A lakosságcsere keretében áttelepítésre kijelölt magyaroknak a Magyar Köztár−
saság Külügyminisztériuma, illetve a lakosságcserét magyar részről irányító Magyar
Áttelepítési Kormánybiztosság munkatársai által összeállított járási statisztikáját az
alábbi táblázat tartalmazza.28
1. táblázat. A magyarországi áttelepítésre kijelölt szlovákiai magyarok járási kimuta−
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A lakosságcsere keretében magyarországi áttelepítésre kijelölt szlovákiai magyarok
járási, valamint a magyar Külügyminisztérium iratanyaga között ugyancsak megtalál−
ható községenkénti statisztikai kimutatása29 a csehszlovák fél által 1946. augusz−
tus 26−án átadott névjegyzékek alapján készült. Az említett névjegyzékek külön cso−
portosításban sorolják fel a lakosságcsere−egyezmény V. cikkelye alapján, vagyis a
paritásos csere keretében áttelepítésre kijelölt személyeket, s külön a lakosságcse−
re−egyezmény VIII. cikkelye alapján áttelepítésre kijelölt „nagy háborús bűnösöket”,
illetve „kis háborús bűnösöket”, mégpedig járások és azokon belül általában közsé−
gek szerint is elkülönítve. A kitelepítendő személyek neve mellett feltüntetik szüle−
tési évüket, családi állapotukat, foglalkozásukat és pontos lakcímüket is. Az V. cik−
kelyesek névjegyzéke mindössze annyiban tér el a VIII. cikkelyesekétől, hogy amíg
az előbbi tételesen felsorolja az összes áttelepítésre kijelölt személyt, a „háborús
bűnösök” névjegyzékei a családtagok számának feltüntetése mellett általában csu−
pán a családfő nevét és adatait tartalmazzák.
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1. kép. Részlet a lakosságcsere−egyezmény V. cikkelye alapján áttelepítésre kijelölt
perényi magyarok névjegyzékéből
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2. kép. Részlet a lakosságcsere−egyezmény VIII. cikkelye alapján áttelepítésre kije−
lölt koloni magyarok névjegyzékéből

FÓRUM Társadalomtudományi Szemle, X. évfolyam 2008/1, Somorja

A névjegyzékek arra engednek következtetni, hogy a magyarországi áttelepítésre ki−
jelölt szlovákiai magyarok száma több ezer fővel meghaladja a magyar szervek által
összeállított statisztikai kimutatásokban és a magyar levéltári iratanyagban szerep−
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lő, s a magyar történeti szakirodalom által is ismertetett 181 512 fős adatot. A név−
jegyzékek átellenőrzése ugyanis azt mutatja, hogy a magyar Külügyminisztérium
és/vagy a Magyar Áttelepítési Kormánybiztosság munkatársai a nevek összesítése
és a statisztikai kimutatások összeállítása során – többek között hibás összeadás,
elírás, egyes községek téves azonosítása és téves járási besorolása, az ún. nagy há−
borús bűnösök esetében pedig a családfővel áttelepítendő családtagoknak az össze−
sítésből való gyakori kifelejtése következtében – számos hibát vétettek, miáltal több
település, illetve járás esetében helytelenül, a ténylegesnél általában kisebbnek tün−
tették fel a csehszlovák fél által áttelepítésre kijelölt magyarok számát. A névjegyzé−
kek feldolgozása még folyamatban van, eddigi vizsgálatuk azonban azt valószínűsíti,
hogy a lakosságcsere−egyezmény keretében Csehszlovákiából Magyarországra áttele−
píteni szándékozott magyarok összlétszáma meghaladja a 185 000 főt.
A csehszlovák kormány által átadott névjegyzékek segítségével egyúttal átfogó
képet kaphatunk az eddig ismeretlen csehszlovák, illetve szlovák kitelepítési tervek−
ről, a kitelepíteni szándékozott régiókra és településekre vonatkozó elképzelések−
ről. A névjegyzékekből, valamint a fent közölt járási kimutatásból az is kitűnik, hogy
az SZTH – noha a paritásos cserére kijelölt járások körét kibővítette, s az 1946. má−
jusi tervvázlatában szereplő 15 járáson túlmenően a Pozsonyi, az Érsekújvári, a
Verebélyi, a Kékkői, a Losonci, a Rimaszombati, a Rozsnyói és a Kassai járást, va−
lamint Pozsony és Kassa városát is felvette a listára – a paritásos lakosságcseré−
vel továbbra is elsősorban a kisalföldi magyar etnikai tömb összetételét igyekezett
megváltoztatni. Ennek megfelelően más elveket alkalmazott a magyar etnikai sáv
nyugati részének, s megint másokat az etnikai sáv középső és keleti szakaszának
tervezett kitelepítése során.
1. ábra. A lakosságcsere−egyezmény V. cikkelye alapján tervezett áttelepítés
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A Kisalföld kompakt magyar lakosságú területein a szlovák telepítési szervek el−
képzelése szerint egy átfogó, csaknem valamennyi régiót – a Csallóköz nagy részét,
a Mátyusföldet, az Érsekújvár–Komárom–Párkány közötti térséget, valamint a Ga−
ram mentét – érintő kitelepítés zajlott volna, miközben a kitelepítendők aránya kü−
lönösen a Felső−Csallóközben, Komárom térségében és a Garam mente több tele−
pülésén megközelítette, esetenként meg is haladta volna a helyi magyar lakosság
50%−át.
A paritásos csere keretében zajló kitelepítés a Felső−Csallóközben a legnagyobb
mértékben Pozsonypüspöki, Szemet, Gutor, Nagypaka, Csallóköztárnok, Macháza,
Csütörtök, Éberhárd, Fél, Vajasvata és Bélvata; a Csallóköz központi részén Nagy−
mad, Hegyéte, Pódatejed és Bögellő; az Alsó−Csallóközben, valamint a Komárom és
Érsekújvár közötti térségben Örsújfalu, Komárom, Megyercs, Keszegfalva, Gúta,
Andód, Szimő, Érsekújvár, Imely, Naszvad, Martos, Izsa, Komáromszentpéter és
Perbete magyar lakosságát érintette volna. A Mátyusföldön a telepítési szervek el−
sősorban Jóka, Diószeg, Kismácséd, Tósnyárasd, Felsőszeli, Alsószeli, Királyrév,
Nádszeg, Deáki, Pered, Zsigárd, Vágfarkasd és Nádszeg, a Garam mentén pedig
Mohi, Alsószecse, Felsőszecse, Kiskoszmály, Újbars, Bori, Nemesoroszi, Kispe−
szek, Kétfegyvernek, Garamszentgyörgy, Hontfüzesgyarmat, Nagysalló, Hölvény,
Garamvezekény, Szodó, Tergenye és Kisölved kitelepítését tervezték.
A névjegyzék tanúsága szerint a kitelepítést a Kisalföldön csupán a Csallóköz
egyes településcsoportjai, néhány Szenc környéki és Párkánytól északkeletre fekvő
falu, valamint a zoboralji magyar nyelvsziget kerülte volna el. Úgyszintén nem, vagy
általában csupán minimális mértékben érintette volna a paritásos lakosságcsere a
szlovák többségű, a magyar többségű, de részben szlovák származású lakossággal
rendelkező, valamint a nyelvsziget jellegű magyar települések többségét (pl. Ógyal−
lát, Újgyallát, Málast, Barsendrédet, Zsemlért, Ahát, Királyit), amelyek magyar lakos−
ságát a telepítési szervek az egy tömbben élőknél asszimilációra alkalmasabbnak
tekintették és ezért kitelepítésükkel sem számoltak.
A magyar etnikai sáv középső és keleti – a nyugatinál jóval keskenyebb – szaka−
szán a telepítési szervek már nem számoltak összefüggő régiók kitelepítésével. Itt
általában megelégedtek volna a regionális központoknak számító városok (Ipolyság,
Losonc, Rimaszombat, Tornalja, Rozsnyó, Szepsi, Kassa, Királyhelmec és
Nagykapos), s a városokat a magyar etnikai területtel és a magyar államhatárral
összekötő magyar falvak lakosságának kitelepítésével, hogy e városokat a jövőben
lehetőleg szlovákokkal betelepített községek gyűrűje vegye körül.
Így került fel a paritásos csere keretében kitelepítendők névjegyzékébe többek
között az Ipolyságot észak felől félkör alakban körülölelő magyar települések (pl. Pe−
reszlény, Gyerk, Horváti, Középtúr, Tesmag, Ipolynagyfalu) lakossága; a Losonctól
délre és keletre fekvő falvak (Tőrincs, Vilke, Jelsőc, Kalonda, Miksi, Ipolygalsa,
Bolyk, Ipolynyitra, Pinc, Nagydaróc) magyarsága; a Rimaszombat körüli települések,
valamint a várost a magyar határral összekötő településlánc (Balogpádár,
Alsópokorágy, Zeherje, Jánosi, Mezőtelkes, Kisgömöri, Kerekgede, Rimapálfala,
Rimasimonyi, Rimaszécs, Csíz) lakossága; Tornalja vonzáskörzetének települései
(Gömörpanyit, Otrokocs, Zsór, Felsőkálosa, Gömörfüge, Oldalfala, Méhi, Kövecses,
Sajórecske); valamint a Szepsitől és Kassától délre, az országhatár mentén húzódó
településsáv (Jánok, Reste, Buzita, Komaróc, Alsólánc, Felsőlánc, Hím, Perény,
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Nagyida, Abaújszina, Miglécnémeti) csaknem valamennyi magyar lakója. A Bodrog−
közben a kitelepítés elsősorban Királyhelmecet és a régió nyugati peremének tele−
püléseit (Borsi, Nagybári, Kisbári, Csarnahó, Ladamóc, Szőlőske, Bodrogszög,
Bodrogszerdahely, Bodrogszentmária, Kisújlak, Bodrogszentes), az Ung−vidéken pe−
dig annak központját, Nagykapost és Budaházát érintette volna.
2. táblázat. A magyarországi áttelepítésre kijelölt magyarok kimutatása néhány te−
lepülés példáján
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A magyarországi áttelepítésre kijelöltek adataiból az is nyilvánvaló, hogy a csehszlo−
vák fél a lakosságcsere−egyezmény több rendelkezését is megpróbálta kijátszani.
Már az egyezmény V. cikkelye alapján paritásos alapon kicserélendők száma sem
egyezett. Ugyanis, amíg Magyarországról az 1946. június 27−i adatok alapján 97
610 szlovák jelentkezett áttelepülésre, addig Szlovákiából a csehszlovák hatóságok
106 398 (ill. 105 047) magyart kívántak áttelepíteni Magyarországra, vagyis már a
paritásos csere keretében áttelepítésre kijelölt szlovákiai magyarok száma is mint−
egy 10%−kal meghaladta az áttelepülni óhajtó magyarországi szlovákokét.
Ennél is nagyobb felháborodást váltott ki Magyarországon és a felvidéki magyar−
ság körében az egyezmény VIII. cikkelye alapján ún. nagy háborús bűnösként átte−
lepítésre kijelöltek száma, amely több mint 23 ezer, családtagokkal együtt pedig 73
187 volt. Ilyen nagy számú „háborús bűnös” kijelölését az tette lehetővé a cseh−
szlovák hatóságok számára, hogy a lakosságcsere−egyezmény pontatlanul megfo−
galmazott VIII. cikkelye elmulasztotta meghatározni azoknak a „nagy háborús bűnö−
sök”−nek a maximális számát, akiket Csehszlovákia a paritáson felül egyoldalúan át−
telepíthet Magyarországra, s ugyancsak elmulasztotta meghatározni a jogerős ítélet
meghozatalának végső határidejét.
Mindez azt eredményezte, hogy a szlovák népbíróságok mondvacsinált indokok−
kal ezerszám helyezték vád alá és ítélték el a magyarokat, akik ellen a legsúlyosabb
vád gyakran az volt, hogy magyar pártok és más magyar szervezetek tagjai voltak,
vagy hogy 1938−ban részt vettek a községükbe bevonuló magyar honvédség ünnep−
lésén. Az 1947. december 31−ig működő szlovák népbíróságoknak még így is „csu−
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pán” 4812 magyart sikerült elítélniük,30 a szlovák telepítési szervek azonban ennek
ellenére – az ítéleteket mintegy „megelőlegezve” – már 1946 nyarán feljogosítva
érezték magukat arra, hogy háborús bűnösség címén több tízezer magyart próbálja−
nak meg egyoldalúan áttelepíteni Magyarországra.
Amíg a paritásos csere keretén belül kitelepítendő magyarokat kizárólag Dél−
Szlovákia magyarlakta járásaiból jelölték ki, addig a háborús bűnösként kitelepíten−
dők névjegyzékeibe már nagy számban vették fel a nyelvhatár menti, kevés magyar
településsel rendelkező járások, valamint a szlovák etnikai terület, különösen a vá−
rosok magyar lakosságát is. A névjegyzékekből nyilvánvaló, hogy a háborús bűnös−
ség címén tervezett kitelepítés nem a valódi háborús bűnösök kitelepítését, hanem
a Magyarországra áttelepíthető magyarok számának növelését, a kitelepítés globá−
lissá tételét célozta.
2. ábra. A lakosságcsere−egyezmény V. és VIII. cikkelye alapján tervezett áttelepítés

FÓRUM Társadalomtudományi Szemle, X. évfolyam 2008/1, Somorja

Ráadásul a háborús bűnösként áttelepítendőket gyakran Dél−Szlovákiában sem a
paritásos csere által érintett településekről jelölték ki, hanem számos olyan magyar
település vagy régió csaknem teljes magyar lakossága is felkerült a „háborús bűnö−
sök” listájára, amelyet a paritásos csere egyáltalán nem, vagy csak nagyon csekély
mértékben érintett volna, hogy ezáltal is növeljék a szlovákokkal betelepíthető köz−
ségek számát. Az egyik legkirívóbb példája ennek a Csilizköz, amely falvainak több−
ségét a paritásos csere nem érintette volna, a „háborús bűnösök” közé azonban
csaknem valamennyi magyar lakójukat felvették.
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3. táblázat. A Csilizköz községeiből magyarországi áttelepítésre kijelölt magyarok ki−
mutatása
5.)3
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Ugyanez érvényes a Zoboraljának az Aranyosmaróti járáshoz tartozó négy magyar te−
lepülésére, amelyekből háborús bűnösség címén a magyar lakosság aránytalanul
nagy részének kitelepítésével számoltak, miközben a Nyitrai járáshoz tartozó többi
zoboralji települést a VIII. cikkely alapján zajló kitelepítés a paritásos cseréhez ha−
sonlóan elkerülte volna.31
4. táblázat. A Zoboralja Aranyosmaróti járáshoz tartozó községeiből magyarországi
áttelepítésre kijelölt magyarok kimutatása
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A Szlovák Telepítési Hivatal elképzelései szerint a lakosságcserének már 1946.
szeptember végén meg kellett volna kezdődnie. Az SZTH képviselői előbb szeptem−
ber 12−én, majd 14−én is felkeresték a pozsonyi magyar Meghatalmazotti Hivatalt,
hogy átadják Wagner Ferenc magyar meghatalmazottnak az első négy transzporttal
áttelepítendő magyarok névsorát, a transzportlistákat azonban a Meghatalmazotti
Hivatal munkatársai nem voltak hajlandók átvenni.32 A magyar kormány ugyanis már
az áttelepítésre kijelöltek névjegyzékeinek 1946. augusztus 26−i átadása előtt, majd
pedig az azt követő tárgyalásokon is folyamatosan figyelmeztette a csehszlovák fe−
let, hogy a lakosságcsere−egyezmény számos vitás rendelkezése, különösen pedig
a felvidéki magyarság tömegeinek vád alá helyezése, háborús bűnössé nyilvánítása
és az áttelepítendők közé való paritáson felüli besorolása miatt nem járul hozzá a
népcsere megindításához. A magyar fél a vitás kérdések rendezését célzó tárgyalá−
sok során a „háborús bűnösök” átvételének feltételéül a népbíráskodásról szóló
33/1945. számú SZNT−rendelet eredeti hatályának lejártáig, azaz 1946. május 15−
ig meghozott jogerős ítéletet, valamint számuk 999−ben való maximálását szabta.33
Csehszlovákia számára ezt követően végül ismét a magyar lakosság közmunka
ürügyén végrehajtott csehországi deportálása vált azzá az eszközzé, amellyel sike−
rült rákényszerítenie Magyarországot a lakosságcsere megindítására.34
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medzi Československom a Maďarskom (1946–1948). In Bielik, František – Baláž, Clau−
de (zost.): Slováci v zahranièí. 8. zv. Martin, Matica slovenská, 1982, 70–89. p.; Szabó
Károly: A magyar–csehszlovák lakosságcsere története dióhéjban. In Veres Géza (össze−
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A végül 1947 áprilisában meginduló lakosságcsere – hosszabb−rövidebb megszakítá−
sokkal – 1948 decemberéig tartott. A Csehszlovák Áttelepítési Bizottság 1949. janu−
ár 20−án készült zárójelentése szerint az egyezmény V. cikkelye alapján cseretransz−
portokkal 45 475 személyt, VIII. cikkelye alapján „háborús bűnös”−ként 2905 sze−
mélyt, ún. rezsimista35 transzportokkal 1032 személyt, az 1947−ben Csehszlovákiához
csatolt Oroszvárról 75 személyt telepítettek át, további 6000 személy állítólag önként
távozott, a lakosságcsere keretén belül tehát összesen 55 487 magyart telepítettek
át Csehszlovákiából Magyarországra. Rajtuk kívül további 1083 személy a lakosság−
cserét felügyelő csehszlovák–magyar vegyesbizottság 47. véghatározata, 33 090 pe−
dig a 60. véghatározat36 alapján távozott, Csehszlovákiából tehát összesen 89 660
magyart telepítettek át, ill. települt át önként vagy kényszerűségből Magyarországra.
Ezzel szemben Magyarországról cseretranszportokkal és rezsimista transzpor−
tokkal együttesen 59 774 szlovák települt át, további 7783 a 47. véghatározat,
4230 a 60. véghatározat alapján távozott, összesen tehát 71 787 szlovák érkezett
Magyarországról Csehszlovákiába.37
Ettől némileg eltérő adatokat közöl a lakosságcserét magyar részről irányító Ma−
gyar Áttelepítési Kormánybiztosság 1949. január 27−i zárójelentése, amely szerint
Csehszlovákiából az egyezmény V. cikkelye alapján cseretranszportokkal 46 316
személyt, VIII. cikkelye alapján 3211 személyt, rezsimista transzportokkal 983 sze−
mélyt, a lakosságcsere keretén belül tehát 50 510 magyart telepítettek át Magyar−
országra. További 35 045 személy a 60. véghatározat, 1284 pedig a 47. véghatá−
rozat alapján távozott, a Csehszlovákiából Magyarországra áttelepített, ill. áttelepült
magyarok száma tehát összesen 87 839.
Magyarországról cseretranszportokkal 58 718 személy, rezsimista transzportok−
kal 1092, vagyis a csere keretén belül összesen 59 810 szlovák települt át önként
Csehszlovákiába. Rajtuk kívül 9414 személy a 60. véghatározat, 1991 pedig a 47.
véghatározat alapján távozott, a Magyarországot elhagyó szlovákok száma tehát
összességében 71 215 volt.38
A lakosságcserét tehát nem sikerült a Csehszlovákia által elképzelt mértékben
megvalósítani – nem került sor többek között a „háborús bűnösök” tervezett nagy−
ságrendű áttelepítésére –, a szlovákiai magyarság mintegy 15%−ának kitelepítése a
legérintettebb régiókban (elsősorban a Garam mentén, a Felső−Csallóközben, a
Mátyusföldön, Komárom és Érsekújvár térségében, kisebb részben pedig
Gömörben) mégis számos, korábban homogén magyar település etnikai arculatának
gyökeres átalakulását eredményezte.
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ÁRPÁD POPÉLY
THE CZECHOSLOVAK−HUNGARIAN POPULATION EXCHANGE AND
RIANS LIVING IN SLOVAKIA ASSIGNED FOR RE−SETTLEMENT

THE

LIST

OF

NAMES

OF

HUNGA−

The London Czechoslovak emigration led by Edvard Beneš led in 1941 to that
conviction that it is necessary to resettle the German and Hungarian populati−
on from the after the war to−be renewed Czechoslovakia and the country bor−
ders are to be changed to ethnic borders.
The population exchange that began in 1947 − with longer or shorter inter−
ruptions − lasted to December 1948, and from Czechoslovakia 89 660 Hunga−
rians were re−settled, and/or settled voluntarily or forcefully to Hungary.
In contrary to the exchange transports and regime transports, and/or on the
basis of the decision No. 48 and 60 of the Czechoslovak−Hungarian Joint Com−
mittee that was in charge of the population exchange a total of 71 787 Slo−
vaks arrived from Hungary to Czechoslovakia.
Therefore, the population exchange was not executed in the extent planned
by Czechoslovakia − it did not succeed to settle the „war criminals“ as it was
planned − the settlement of almost fifteen percent of Hungarians living in Slo−
vakia in the most concerned regions (mainly in the regions by the river of Hron
and in Upper Csallóköz, Mátyusföld, Komárom and Érsekújvár, in a smaller
extent in Gemer), still it resulted extensive change of the ethnical compositi−
ons of a lot of before homogenous Hungarian territories.

