
Az 1946. feb ru ár 27−én alá írt cseh szlo vák–ma gyar la kos ság cse re−egyez mény le he −
tő vé tet te a cseh szlo vák kor mány szá má ra, hogy an  nyi, a 33/1945 szá mú el nö ki al −
kot mány dek ré tum alap ján cseh szlo vák ál lam pol gár sá gá tól meg fosz tott szlo vá ki ai
ma gyart te le pít hes sen át Ma gyar or szág ra, amen  nyi ma gyar or szá gi szlo vák ön ként
je lent ke zik a Cseh szlo vá ki á ba va ló át te le pü lés re. Ma gyar or szág nak az egyez mény −
ben ezen túl me nő en kö te le zett sé get kel lett vál lal nia ar ra, hogy a pa ri tá sos nép cse −
rén túl me nő en át ve szi a szlo vák nép bí ró ság ok ál tal há bo rús bű nös nek mi nő sí tett
ma gya ro kat is.

Két szu ve rén ál lam kö zöt ti meg ál la po dás a ki sebb sé gek azo nos fel té te lek mel −
let ti s mind két rész ről ön kén tes sé gen ala pu ló át te le pü lé si le he tő sé gét tet te vol na
le he tő vé. A la kos ság cse re−egyez mény azon ban nem két azo nos hely zet ben lé vő or −
szág, ha nem a má so dik vi lág há bo rú győz te sei kö zé so rolt Cseh szlo vá kia és a há bo −
rú ból vesz tes ként ki ke rü lő Ma gyar or szág meg ál la po dá sa volt. A két alá író fél nem
egyen ran gú vol ta a szer ző dés ben leg in kább ép pen ab ban mu tat ko zott meg, hogy
míg a ma gyar or szá gi szlo vá kok ön ként je lent kez het tek a Cseh szlo vá ki á ba va ló át te −
le pü lés re, ad dig a cseh szlo vák, il let ve szlo vák ha tó sá gok tet szé sük sze rint ha tá roz −
hat tak ar ról, hogy a szlo vá ki ai ma gya rok kö zül ki ket te le pí te nek át Ma gyar or szág ra.

A cseh szlo vák–ma gyar la kos ság cse ré ről már az 1970–1980−as évek for du ló ján,
majd kü lö nö sen a rend szer vál tás óta el telt kö zel két év ti zed ben ma gyar és szlo vák
szer zők től egy aránt több mo no grá fia, ta nul mány és ta nul mány kö tet lá tott napvilá−
got.1 Va la men  nyi szer ző re jel lem ző ugyan ak kor, hogy el ső sor ban a la kos ság cse re
po li ti kai hát te ré nek, dip lo má cia tör té ne té nek és le bo nyo lí tá sá nak fel dol go zá sá ra
össz pon to sí tott. Mun kám ban ezért min de nek előtt az ed dig ke vés bé vagy egy ál ta lán
nem ku ta tott cseh szlo vák, il let ve szlo vák ki te le pí té si ter ve ket, a Szlo vá ki á ból ki te le −
pí ten dő ma gya rok szá má ról, a ki te le pí ten dő ré gi ók ról és te le pü lé sek ről ki dol go zott
el kép ze lé se ket te kin tem át. A fel dol go zás el sőd le ges for rá sa a la kos ság cse re ke re −
té ben Cseh szlo vá ki á ból ki te le pí ten dő több mint 180 ezer szlo vá ki ai ma gyar nak a
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kö zel múlt ban fel lelt név jegy zé ke, ame lyet a cseh szlo vák kor mány 1946. au gusz tus
26−án adott át a ma gyar fél nek.

A la kos ság cse re−egyez mény alá írá sá hoz ve ze tő út

Az Edvard Beneš ve zet te lon do ni cseh szlo vák emig rá ció már 1941−ben ar ra a meg −
győ ző dés re ju tott, hogy a há bo rú után fel újí tan dó Cseh szlo vá ki á ból – az eset le ges
újabb ha tár mó do sí tá sok meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben – a né met és a ma gyar la kos −
sá got ki kell te le pí te ni, az or szág ha tá ro kat pe dig et ni kai ha tá rok ká kell vál toz tat ni.
Az 1941 feb ru ár já ban meg fo gal ma zott ter ve ze té ben Beneš ezt még né met és ma −
gyar vo nat ko zás ban is bi zo nyos ha tár ki iga zí tás sal, s a ha tár ki iga zí tás ok után hát ra −
ma ra dó ki sebb sé gi la kos ság köl csö nös ki cse ré lé sé vel kép zel te el.2 Beneš ter vei
azon ban a há bo rú elő re ha lad tá val egy re ra di ka li zá lód tak, s a ha tár mó do sí tás sal
kom bi nált rész le ges nép cse ré re vo nat ko zó el kép ze lé se ket idő vel a né met és a ma −
gyar ki sebb ség te rü le ti en ged mé nyek nél kü li tel jes ki te le pí té sé nek szán dé ka vál tot −
ta fel.

A 3,5 mil li ós né met ki sebb ség há bo rú utá ni ki te le pí té sé hez Beneš már
1942–1943 fo lya mán meg kap ta a szö vet sé ges nagy ha tal mak, va gyis az Ame ri kai
Egye sült Ál la mok, Nagy−Bri tan nia és a Szov jet unió el vi hoz zá já ru lá sát, a szlo vá ki ai
ma gyar ság ki te le pí té sé nek gon do la tá val csu pán ezt kö ve tő en, Sztá lin nal és Molo −
tov val foly ta tott 1943. de cem be ri moszk vai tár gya lá sa in állt elő nyil vá no san. Jól le −
het a de cem ber 12−én alá írt cseh szlo vák–szov jet szer ző dés nem tar tal ma zott uta −
lást sem a né met, sem a ma gyar ki sebb ség há bo rú utá ni ki te le pí té sé re, a tár gya lá −
sok ról ké szült jegy ző könyv ta nú sá ga sze rint a szov jet ve ze tés egyet ér tett Beneš el −
kép ze lé se i vel, aki sze rint a ma gya rok ki te le pí té sét eset leg a ma gyar or szá gi szlo vá −
ko kért va ló ki cse ré lé sük kel, va gyis egy faj ta la kos ság cse ré vel is összeköthetnék.3

A ki te le pí té sek hez va ló hoz zá já ru lás ra a lon do ni cseh szlo vák emig ráns kor mány hi −
va ta lo san 1944. no vem ber 23−án kér te fel az USA, Nagy−Bri tan nia és a Szov jet unió
kor má nyát. Az el ső sor ban a né me tek ki te le pí té sé nek kér dé sé vel fog lal ko zó me mo ran −
dum sze rint a cseh szlo vák kor mány fenn tart ja a jo gát ar ra, hogy a köz tár sa ság hoz el −
len sé ge sen vi szo nyu ló ma gya rok kal szem ben azo nos mó don jár jon el, mint azt a né −
me tek kel szem ben meg fog ja ten ni. A me mo ran dum egyút tal azt is hang sú lyoz ta, hogy
a „je len tős szá mú” szlo vák ki sebb ség je len lé te Ma gyar or szá gon le he tő vé te szi, hogy
a ma gyar „prob lé mát” eset leg la kos ság cse re ke re té ben old ják meg.

A cseh szlo vák kor mány ugyan nem zár ta ki, hogy a né me tek és ma gya rok dön tő
több sé gé nek el tá vo lí tá sa után ma rad jon még a köz tár sa ság te rü le tén bi zo nyos szá −
mú né met és ma gyar la kos ság – a né me tek ese té ben ezt a szá mot leg fel jebb 800
000 fő ben szab ta meg, a ma gya rok szá mát azon ban nem kö zöl te –, ezek re és utó −
da ik ra azon ban fel tét le nül az as  szi mi lá ció vár, mi vel „a dol gok vég ső ren de zé sé nél
sen ki nek sem lesz jo ga ar ra, hogy a cseh szlo vák bí ró sá go kon, vagy a hi va ta los érint −
ke zés ben a né met vagy a ma gyar nyel vet hasz nál has sa [és] sen ki nem igé nyel het
né met vagy ma gyar is ko lá kat a gyer me kei számára”.4 Az an gol szász nagy ha tal mak
re a gá lá sa a cseh szlo vák me mo ran dum ra meg le he tő sen tar tóz ko dó volt, s az ame −
ri kai és brit el uta sí tás nak volt kö szön he tő az is, hogy az 1945. ja nu ár 20−án alá írt
ma gyar fegy ver szü ne ti egyez mény be az erő tel jes szov jet tá mo ga tás el le né re sem
ke rült be le a ma gyar ki sebb ség há bo rú utá ni egy ol da lú ki te le pí té sé nek az el ve.
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A Kle ment Gott wald ve zet te moszk vai kom mu nis ta emig rá ció és a ha zai szlo vák
el len ál lás kez det ben nem ren del ke zett ki for rott ál lás pont tal a ma gyar és a né met ki −
sebb ség jö ven dő sor sá val kap cso lat ban, Beneš 1943. de cem be ri moszk vai út ját kö −
ve tő en azon ban mind ket tő át vet te a lon do ni cseh szlo vák emig ráns kor mány el kép −
ze lé se it. Az el ső jog fosz tó ren del ke zé sek meg ho za tal ára így nem is kel lett a há bo −
rú vé gé ig vár ni, azok már 1944 őszén, a szlo vák nem ze ti fel ke lés ide jén meg szü let −
tek. A ké sőb bi ma gyar− és né met el le nes jog fosz tó in téz ke dé sek alap do ku men tu má −
vá és hi vat ko zá si for rá sá vá vá ló 1945. áp ri lis 5−i ún. kas sai kor mány prog ram meg −
szö ve ge zé se pe dig már egye ne sen a kom mu nis ták ne vé hez fű ző dött.

Szlo vá kia Kom mu nis ta Párt ja (SZLKP) Köz pon ti Bi zott sá ga már 1945. áp ri lis 13−
án, te hát alig egy hét tel a kas sai kor mány prog ram köz zé té te le után fel is kér te a
Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va talt, amely nek élén a kom mu nis ta Gus táv Husák állt, hogy
dol goz za ki a ma gya rok ki te le pí té sé nek tervét.5 Gus táv Husák bel ügyi meg bí zott a
ma gya rok ki te le pí té sé re vo nat ko zó el kép ze lé se ket a Szlo vák Nem ze ti Ta nács
(SZNT) 1945. má jus 25−i ülé sén is mer tet te. Ezek sze rint a ma gyar la kos ság ki te le −
pí té sé re két sza kasz ban ke rül ne sor. Az el ső sza kasz ban ki uta sí ta nák Szlo vá ki á ból
azo kat a ma gya ro kat, akik 1938. no vem ber 2−a után te le ped tek le az ak kor Ma gyar −
or szág hoz csa tolt te rü le te ken, a má so dik sza kasz ban pe dig ki te le pí te nék azo kat a
ma gya ro kat, akik „vé tet tek a köz tár sa ság és de mok ra ti kus rend sze re el len”, nyi las
vagy más ma gyar szer ve ze tek tag jai vol tak, va la mint azo kat, aki ket bün te tő jo gi lag
fe le lős ség re von nak és el ítél nek. Ezen túl me nő en egyút tal be je len tet te Husák azt
is, hogy az SZNT és a prá gai kor mány ter ve zi „a ma gyar la kos ság nagy sza bá sú ki −
te le pí té sét Szlo vá ki á ból, s a Ma gyar or szá gon szét szór va élő szlo vá kok haza−
hozatalát”.6

Az SZNT−ben kép vi selt két szlo vák párt, Szlo vá kia Kom mu nis ta Párt ja, va la mint
a De mok ra ta Párt kü lön−kü lön is meg fo gal maz ta a ki sebb sé gi kér dés ben val lott ál −
lás pont ját. A kom mu nis ták nak a ma gyar la kos ság ki te le pí té sé vel kap cso la tos el −
kép ze lé se it az SZLKP KB El nök sé gé nek 1945. jú ni us 16−i rend kí vü li ülé se konk re ti −
zál ta. A fő be szá mo lót tar tó Vili am Širo ký párt el nök sze rint az el ső sza kasz ban a Ma −
gyar or szág tri a no ni te rü le té ről át te le pült ma gya rok, az ún. anyá sok, a nyi la sok, va −
la mint a ma gyar pár tok és szer ve ze tek tag ja i nak ki te le pí té sé re ke rül ne sor, ami
300−350 ezer ma gyart érin te ne. Az ez után is Szlo vá ki á ban ma ra dó mint egy 400
ezer ma gyar kö zül kb. 250 ez ret a la kos ság cse re ke re té ben te le pí te né nek ki a ma −
gyar or szá gi szlo vá ko kért cserébe.7

A De mok ra ta Párt 1945 jú li u sá ban fo gal maz ta meg a ki sebb sé gi kér dés „meg −
ol dá sá ra” vo nat ko zó ter ve it. A párt sze rint az „anyá sok”, va la mint a 120 ezer re be −
csült há bo rús bű nös szlo vá ki ai ma gyar ki te le pí té se után meg kö ze lí tő leg 450 ezer
ma gyar ma rad na Szlo vá ki á ban, akik kö zül 400 ez ret a la kos ság cse re ke re té ben le −
het ne ki te le pí te ni a 300 ezer ma gyar or szá gi szlo vá kért, va la mint a ju go szlá vi ai, a ro −
má ni ai és az auszt ri ai szlo vá ko kért cse ré be. A ki te le pí té se ket és a la kos ság cse rét
kö ve tő en is Szlo vá ki á ban ma ra dó kb. 50–70 ezer ma gyar már meg kap hat ná a cseh −
szlo vák ál lam pol gár sá got, de „ki kel le ne je len te ni ük, hogy le mon da nak nem ze ti sé −
gük ről, s be ol vad nak a szlo vák etnikumba”.8

Va la mi vel ko ráb ban, még 1945 áp ri li sá ban ke let ke zett a cseh szlo vák kor mány
de mok ra ta pár ti pénz ügy mi nisz ter ének, Vavro Šro bár nak a ter ve ze te a szlo vá ki ai
ma gya rok nak a né me tek hez ha son ló elűzéséről.9 Šro bár min den ma gyar te le pü lés
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la kos sá ga 70%−ának, min de nek előtt a mó do sabb ré te gek: a ke res ke dők, a gyá ro sok,
a föld bir to kos ok, az ér tel mi sé gi ek, a gaz da gabb föld mű ve sek, a „kol la bo rán sok és
meg bíz ha tat lan ele mek”, vé gül a ne me sek Ma gyar or szág ra te le pí té sét ja va sol ta, a
ma ra dék 30% a gaz da sá gi élet foly to nos sá gá nak fenn tar tá sa cél já ból a he lyén ma rad −
hat na. Szlo vá kia ily mó don meg sza ba dul na a ma gyar la kos ság 70%−ától, va gyis mint −
egy 400 ezer sze mély től, ki te le pí té sük nek pe dig az az elő nye is meg len ne, hogy az ál −
ta luk hát ra ha gyott, ill. tő lük el kob zott va gyon ré vén a cseh szlo vák ál lam négy mil li árd
ko ro na nye re ség re ten ne szert. Šro bár nem zár ta ki ugyan a ki te le pí tet tek kár pót lá sát,
azon ban en nek költ sé ge it sze rin te már a ma gyar ál lam nak kel le ne viselnie.10

Šro bár ter ve ze té vel meg kö ze lí tő leg egy idő ben fo gal maz ta meg és ter jesz tet te az
SZNT elé a cseh szlo vák–ma gyar ha tár Cseh szlo vá kia ja vá ra tör té nő mó do sí tá sá val
és a ma gyar la kos ság ki te le pí té sé vel kap cso la tos el kép ze lé se it Pavel Hor váth, aki
a szlo vák ál lam ide jén az Ál la mi Sta tisz ti kai Hi va tal el nö ke, a há bo rú után pe dig a
hi va tal osz tály ve ze tő je volt, s ak tí van köz re mű kö dött a la kos ság cse re és a res zlo va −
ki zá ció le bo nyo lí tá sá ban is. Hor váth 1945 áp ri li sá ban, még Kas sán ki dol go zott ter −
ve ze té ben geo po li ti kai, gaz da sá gi és et nog rá fi ai ér vek re hi vat koz va az Ipoly men tén,
Agg te lek vi dé kén és Kas sá tól dél ke let re 135 te le pü lés és 226 049 hek tár nyi te rü −
let Cseh szlo vá ki á hoz csa to lá sá nak szük sé ges sé gét fo gal maz ta meg. Szá mí tá sai
sze rint Cseh szlo vá kia ma gyar la kos sá gá nak szá ma ez ál tal ugyan a há bo rú előt ti
572 ezer ről 705 ezer re emel ked ne, kö zü lük azon ban 390 ez ret ki le het ne cse rél ni
a ha za te le pí ten dő 230 ezer ma gyar or szá gi, va la mint a 160 ezer ro má ni ai, ju go szlá −
vi ai és auszt ri ai szlo vá kért. A ma ra dék 315 ezer ből há bo rús bű nös ként egy ol da lú an
to váb bi 150 ez ret le het ne át te le pí te ni Ma gyar or szág ra, mi ál tal a Szlo vá ki á ban ma −
ra dó ma gya rok lét szá ma 165 ezer re csökkenne.11

Az SZNT, va la mint a szlo vák pár tok és po li ti ku sok ál tal meg fo gal ma zot tak kal
össz hang ban a tri a no ni Ma gyar or szág te rü le té ről be köl tö zöt tek ki to lon co lá sa 1945
má ju sá ban és jú ni u sá ban né hány hét alatt megtörtént,12 az ős ho nos ma gyar la kos −
ság ki te le pí té sé nek ügye azon ban nagy ha tal mi jó vá ha gyás hi á nyá ban még nyi tott
kér dés ma radt. A cseh szlo vák kor mány en nek el le né re bi za ko dó volt, s az USA,
Nagy−Bri tan nia és a Szov jet unió 1945. jú li us 17−én ös  sze ülő pots da mi kon fe ren ci á −
ja előtt új ból meg pró bál ta meg sze rez ni jó vá ha gyá su kat nem csak a né met, ha nem
a ma gyar ki sebb ség ki te le pí té sé hez is. A kor mány ne vé ben Vla di mír Cle men tis kül −
ügyi ál lam tit kár 1945. jú li us 3−án jegy zék ben kér te fel a há rom or szá got, hogy kö −
zel gő ér te kez le tü kön tűz zék na pi rend re a né met és a ma gyar ki sebb ség ki te le pí té −
sé nek a kér dé sét. A jegy zék sze rint a ki te le pí tés 2−2,5 mil lió né me tet és kb. 400
ezer ma gyart érin te ne, a ma gya rok kal kap cso lat ban egyút tal ki lá tás ba he lyez te,
hogy egy ré szük ki te le pí té se eset leg la kos ság cse re for má já ban is meg va ló sul hat na,
hi szen Ma gyar or szág ról ál lí tó lag 345 ezer szlo vák kí ván át te le pül ni Szlovákiába.13

Az 1945. au gusz tus 2−án vé get ért pots da mi kon fe ren cia azon ban csu pán rész −
ben tett ele get a cseh szlo vák igé nyek nek. A Pots dam ban el fo ga dott zá ró do ku men −
tum csak a né met ki sebb ség ki te le pí té sé ről ren del ke zett, a ma gyar la kos ság egy ol −
da lú ki te le pí té sé hez Cseh szlo vá kia nem kap ta meg a nagy ha tal mi jó vá ha gyást. A
pots da mi ha tá ro za tot a cseh szlo vák kor mány még is meg pró bál ta úgy ér tel mez ni,
mint ha a ki te le pí tés a ma gya rok ra is vo nat koz na. Vla di mír Cle men tis kül ügyi ál lam −
tit kár már két hét tel a pots da mi ér te kez let be fe je zé se után, 1945. au gusz tus 16−án
újabb jegy zék kel for dult a nagy ha tal mak hoz, amely ben a né me tek ki te le pí té sé re vo −
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nat ko zó pots da mi ha tá ro zat ra hi vat koz va ki fej tet te kor má nya azon vé le mé nyét, hogy
a nagy ha tal mak fel té te lez he tő en egyet ér te nek majd a cseh szlo vá ki ai ma gyar és a
ma gyar or szá gi szlo vák la kos ság cseréjével.14

Ma gyar or szág kez det ben ha tá ro zot tan el uta sí tot ta mind az egy ol da lú ki te le pí tés,
mind a kény sze rű la kos ság cse re le he tő sé gét. A cseh szlo vák, il let ve szlo vák ha tó sá −
gok ezért 1945 őszén az zal a nem tit kolt szán dék kal kezd ték meg a ma gyar la kos −
ság or szá gon be lü li szét te le pí té sét, va gyis cseh or szá gi de por tá lá sát, hogy rá kény −
sze rít sék Ma gyar or szá got leg alább a la kos ság cse re elfogadására.15 A ma gyar kor −
mány, mi u tán azt ta pasz tal ta, hogy a nagy ha tal mak vo na kod nak köz be lép ni a ma −
gyar ki sebb ség jog fosz tá sá nak és de por tá lá sá nak le ál lí tá sa ér de ké ben, s meg ál la −
po dást sür get nek a la kos ság cse ré ről, a cseh szlo vák ha tó sá gok pe dig már is hoz zá −
lát tak a szlo vá ki ai ma gyar ság or szá gon be lü li szét te le pí té sé hez, vé gül még is rá kény −
sze rült a tár gya lá sok fel vé te lé re és a la kos ság cse re−egyez mény alá írá sá ra, még pe −
dig a cseh szlo vák fél ál tal dik tált fel té te lek több sé gé nek el fo ga dá sá val, ame lyek kö −
zül a leg sé rel me sebb az volt, hogy Cseh szlo vá kia kap jon sza bad ke zet az át te le pí −
ten dő ma gya rok kiválasztására.16

A cseh szlo vák–ma gyar la kos ság cse re−egyez mény alá írá sá ra – két prá gai tár gya −
lá si for du lót kö ve tő en – 1946. feb ru ár 27−én ke rült sor Bu da pes ten. A Vla di mír Cle −
men tis cseh szlo vák kül ügyi ál lam tit kár és Gyön gyö si Já nos ma gyar kül ügy mi nisz ter
ál tal alá írt egyez mény I. cik ke lye ki mond ta a ma gyar or szá gi szlo vá kok ön kén tes át −
te le pü lé si le he tő sé gét, II. cik ke lye pe dig rá adá sul le he tő vé tet te, hogy a cseh szlo −
vák kor mány az át te le pí tés sel kap cso la tos mun kák vég re haj tá sa cél já ból kü lön bi −
zott sá got küld hes sen Ma gyar or szág ra, amely bi zott ság a III. cik kely alap ján jo got
szer zett ar ra is, hogy a ma gyar or szá gi szlo vá kok kö zött szé les kö rű to bor zást foly −
tas son az át te le pü lés re va ló je lent ke zé sük ér de ké ben.    

A szlo vá ki ai ma gyar ság ki te le pí té sét az egyez mény V. cik ke lye sza bá lyoz ta,
amely fel ha tal maz ta a cseh szlo vák kor mányt ar ra, hogy an  nyi, a 33/1945 szá mú el −
nö ki al kot mány dek ré tum alap ján cseh szlo vák ál lam pol gár sá gá tól meg fosz tott ma −
gyar nem ze ti sé gű sze mélyt te le pít hes sen át Ma gyar or szág ra, amen  nyi ma gyar or szá −
gi szlo vák ön ként je lent ke zik a Cseh szlo vá ki á ba va ló át te le pü lés re. Ma gyar or szág −
nak azon ban az egyez mény VIII. cik ke lyé ben ezen túl me nő en kö te le zett sé get kel lett
vál lal nia ar ra, hogy a pa ri tá sos nép cse rén túl me nő en át ve szi azo kat a ma gya ro kat
is, akik az SZNT nép bí rás ko dás ról szó ló 33/1945. szá mú ren de le te 1–4. §−ai ban
meg je lölt bűn cse lek mé nye ket kö vet ték el, va la mint azo kat, akik az 5. §−ban meg je −
lölt bűn cse lek mé nye ket kö vet ték el,17 az zal a meg szo rí tás sal, hogy ez utób bi ak szá −
ma nem ha lad hat ja meg az ez ret. A VIII. cik kely egyút tal azt is le szö gez te, hogy az
1–4. § alap ján át te le pí ten dő ma gya rok az egyez mény V. cik ke lye alap ján át te le pí ten −
dők kel el len tét ben nem kap nak le he tő sé get in gó va gyo nuk el szál lí tá sá ra, s hát ra ha −
gyott va gyo nu kért sem jo go sul tak kártérítésre.18

A Szlo vák Te le pí té si Hi va tal az át te le pí ten dő szlo vá ki ai ma gya rok ki vá −
lasz tá sá ról

A ma gyar or szá gi szlo vá kok szá mát 400−500 ezer re té vő cseh szlo vák, il let ve szlo vák
ha tó sá gok kez det ben a tel jes szlo vák ki sebb ség át te le pü lé sé vel, s így ugyan ennyi
szlo vá ki ai ma gyar ki te le pí té sé nek le he tő sé gé vel szá mol tak. A Cseh szlo vák Át te le pí −
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té si Bi zott ság a la kos ság cse re−egyez mény ér tel mé ben 6 hé ten át pro pa gál hat ta a
ma gyar or szá gi szlo vá kok kö ré ben az át te le pü lés gon do la tát, s 3 hó nap állt ren del −
ke zé sé re az át te le pül ni kí vá nók je lent ke zé sé nek ös  sze gyűj té sé re. A to bor zó ak ció
ered mé nye azon ban a cseh szlo vák vá ra ko zá so kat mes  sze alul múl ta. A bi zott ság nak
a ha tár idő le jár tá ig, va gyis 1946. má jus 27−ig 90 090 ma gyar or szá gi szlo vák je lent −
ke zé sét si ke rült ös  sze gyűj te nie. Mi vel in do kolt eset ben a je lent ke zé si ha tár időt egy
hó nap pal meg le he tett hos  szab bí ta ni, a név jegy zék be fel vet tek szá ma 1946. jú ni us
27−éig 97 610−re emelkedett.19

A Cseh szlo vá ki á ból ki te le pí ten dő ma gya rok ki vá lasz tá sát cseh szlo vák, il let ve
szlo vák rész ről a Szlo vák Te le pí té si Hi va tal (SZTH) irányította.20 Ján Čech, az SZTH
kom mu nis ta pár ti el nö ke, va la mint Dani el Okáli, a Cseh szlo vák Át te le pí té si Bi zott −
ság ugyan csak kom mu nis ta el nö ke 1946. feb ru ár 23−án az SZLKP KB Tit kár sá gán
tar tott ér te kez le ten tá jé koz tat ta a szlo vák kom mu nis ta párt ve ze tést a la kos ság cse −
re elő ké szü le te i ről, a la kos ság cse re, va la mint a ki te le pí ten dő ma gya rok ki vá lasz tá −
sa so rán kö ve ten dő tak ti ká ról. A ta nács ko zás so rán Okáli be je len tet te, hogy a Bel −
ügyi Meg bí zot ti Hi va tal 50 000 ma gyar vád alá he lye zé sét ter ve zi, hogy eze ket pa ri −
tá son felül „há bo rús bű nös ként” egy ol da lú an át le hes sen te le pí te ni Ma gyar or szág −
ra. A ta nács ko zás vé gén el fo ga dott ha tá ro zat az át te le pí ten dő ma gya rok ki vá lasz tá −
sá val kap cso lat ban ki mond ta, hogy el ső sor ban a nagy bir to ko so kat és az ún. ku lá −
ko kat kell ki je löl ni, a ki sebb va gyon nal ren del ke ző ma gya rok Cseh szlo vá ki á ban ma −
rad hat ná nak, az ér tel mi sé get pe dig le he tő leg a la kos ság cse re ha tá lyán kí vül kell át −
te le pí te ni Magyarországra.21

A ki te le pí ten dő ma gya rok ki vá lasz tá sá nak rész le te it az SZNT El nök sé gé nek
1946. már ci us 18−i ülé sén vi tat ták meg, ame lyen Ján Čech szá molt be a ma gya rok
ki te le pí té sé nek elő ké szü le te i ről. Az SZTH el nö ke sze rint mi ni má li san 100−120 ezer
ma gyar or szá gi szlo vák át te le pü lé sé vel, te hát ugyan en  nyi szlo vá ki ai ma gyar ki te le pí −
té sé vel le het szá mol ni, mi vel azon ban a cseh szlo vák fél nek meg van az az elő nye,
hogy pa ri tá son felül át te le pít he ti a há bo rús bű nö sö ket is, akik szá ma 15−20 ezer,
csa lád tag ok kal együtt 60−80 ezer lesz, Cseh szlo vá kia ös  szes sé gé ben leg ke ve sebb
180 ezer ma gyart te le pít het át Ma gyar or szág ra.

Čech hang sú lyoz ta, hogy a ki te le pí ten dő ma gya rok ki vá lasz tá sá nál el ső sor ban a
va gyo ni, a po li ti kai, az et ni kai és a te rü le ti kri té ri u mo kat fog ják fi gye lem be ven ni, mi −
köz ben a fő cél „a ma gyar et ni kum há rom vagy négy rész re va ló fel da ra bo lá sa lesz”.
Azt is le szö gez te, hogy min de nek előtt a szlo vá ki ai ma gyar ság va gyo no sabb ré te ge −
it, te hát a jó mó dú vá ro si pol gár sá got és föld mű ve se ket, va la mint az ér tel mi sé get te −
le pí te nék át Ma gyar or szág ra. A konk rét te le pí té si terv el ké szí té sé hez Čech sze rint
se gít sé gül lesz a ma gyar la kos ság, il let ve va gyo ná nak fo lya mat ban lé vő ös  sze írá sa,
ami nek be fe je zé se után a hi va tal majd ös  sze ál lít ja a ki te le pí ten dő sze mé lyek és
köz sé gek jegyzékét.22

Az SZTH El nök sé ge 1946. má jus ele jé re ké szí tet te el és küld te meg töb bek kö −
zött az SZNT El nök sé gé nek, a Meg bí zot tak Tes tü le te El nök sé gé nek, az egyes meg −
bí zot ti hi va ta lok nak és pár tok nak a la kos ság cse re vég re haj tá sá ról ké szí tett, s töb −
bek kö zött a ki te le pí tés re ki je lölt já rá sok és köz sé gek jegy zé két is tar tal ma zó ún.
esz mei terv váz la tát. A ter ve zet sze rint mint egy 100 ezer ma gyar or szá gi szlo vák je −
lent ke zé se vár ha tó, en nek meg fe le lő en a Cseh szlo vá ki á ból ki te le pí ten dő ma gya rok
kö zül 100 ez ret te le pí te né nek ki a pa ri tá sos cse re ke re té ben. A ma gyar or szá gi szlo −
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vá ko kat el ső sor ban a Somorjai, a Dunaszerdahelyi, a Ko má ro mi, a Galántai, a
Vágsellyei, az Ógyallai, a Pár ká nyi, a Zselizi, a Lé vai, az Ipoly sá gi, a Fe le di, a
Tornaljai, a Szepsi, a Kirá ly hel me ci és a Nagykaposi, te hát ös  sze sen 15 dél−szlo vá −
ki ai ma gyar lak ta já rás ban he lyez nék el, a ma gya ro kat így ér te lem sze rű en el ső sor −
ban szin tén ezek ből a já rá sok ból te le pí te nék át Ma gyar or szág ra.

A ter ve zet nek a ki−, ill. be te le pí tés re ki je lölt mint egy há rom száz köz ség jegy zé két
fel so ro ló mel lék let ből ki tű nik, hogy az SZTH a ma gyar több sé gű dél−szlo vá ki ai te rü −
let sáv mi nél ha té ko nyabb elszlo vá ko sí tá sa cél já ból nem kü lön ál ló te le pü lé sek, ha −
nem ös  sze füg gő ré gi ók ki te le pí té sé vel szá molt, hogy ez ál tal mi nél in kább fel da ra −
bol ja a Po zsony és Nagy ka pos kö zött ak kor még csak nem ös  sze füg gő ma gyar et ni −
kai te rü le tet. A leg na gyobb ala pos ság gal a Kis al föld ki te le pí té sét ké szí tet te elő, mi −
köz ben a ko ráb ban né met és ma gyar jel le gű Po zsony szlo vák ká vá lá sá nak be biz to −
sí tá sa cél já ból a vá rost a Máty usföldön és a Fel ső−Csal ló kö zön át ki épí ten dő szlo −
vák híd fő vel igye ke zett el vág ni a ma gyar nyelv te rü let től.

A Csal ló köz ben szlo vák et ni kai fo lyo sók kal, ún. kor ri do rok kal kö töt te vol na ös  sze
a Somor ja és Dunaszerdahely, a Dunas zer da he ly és Nagymegyer, a Nagy me gy er és
Ko má rom, va la mint a Ko má rom és Gúta kö zöt ti te rü le tet oly mó don, hogy a szín tisz −
ta ma gyar Csal ló köz ben a ma gyar la kos ság há rom nyelv szi get re szo rult vol na visz  −
sza. A ter ve zett szlo vák kor ri dor Dunas zer da he lytől ke let re egyút tal el ága zott vol na
a Kis−Du ná ig, ahol csat la ko zott vol na a szin tén szlo vá kok kal be né pe sí ten dő máty us −
földi fal vak hoz.

A Máty usföldön a ki te le pí tés várt vol na Szenc, Dió szeg és Galán ta vá ro sok, va −
la mint a Vág és Dud vág men ti ma gyar fal vak la kos sá gá ra egé szen Ko má ro mig, mi −
ál tal a szlo vák et ni kai te rü let el ér het te vol na a Kis−Du nát, majd an nak men tén to −
vább ha lad va Ko má rom nál az ál lam ha tárt is. Az SZTH ter ve ze te sze rint ugyan csak
gya kor la ti lag ki vé tel nél kül ki kel lett te le pí te ni a Ko má rom és Pár kány, va la mint a
Pár kány és Lé va kö zöt ti te le pü lé sek ma gyar la kos sá gát, ahol a ki te le pí tés szin tén
a szlo vák et ni kai te rü let nek az ál lam ha tá rig va ló ki to lá sát cé loz ta vol na.

A Kis al föld ön kí vül a ki te le pí tés el ső sor ban Ipoly sá got és a vá ros kö rü li ma gyar
fal vak la kos sá gát, Gömörben a Fü lek és Tor nal ja kö zöt ti te rü le tet, Ke let−Szlo vá ki á −
ban a Szep si alat ti ha tár men ti te le pü lés sá vot, va la mint a Bod rog közt érin tet te vol −
na. A te le pí té si szer vek szán dé ka ez utób bi ese tek ben a ha tár men ti, ál ta lá ban szín −
tisz ta ma gyar ré gi ók szlo vá kok kal va ló be te le pí té se, s ez ál tal a ha tár tól tá vo labb
fek vő ma gyar lak ta te rü le tek nek az ál lam ha tár tól és a ma gyar nyelv te rü let től va ló el −
vá gá sa volt. Az SZTH sze rint a még a ma gyar or szá gi szlo vá kok je lent ke zé sé nek ösz  −
sze gyűj té se ide jén ké szült ter ve zet vég le ge sí té sé re és pon to sí tá sá ra az át te le pü lés −
re je lent ke ző szlo vá kok vég le ges szá má nak is me re té ben ke rül majd sor.23

A ma gyar or szá gi át te le pí tés re ki je lölt szlo vá ki ai ma gya rok név jegy zé −
kei

Cseh szlo vá ki á nak a la kos ság cse re−egyez mény ér tel mé ben 6 hó nap állt ren del ke zé −
sé re az át te le pí ten dő szlo vá ki ai ma gya rok ki vá lasz tá sá ra és név jegy zé ke ik át adá sá −
ra. A cseh szlo vák kor mány a ha tár idő le jár ta előt ti na pon, 1946. au gusz tus 26−án
a bu da pes ti SZEB mel let ti kül döt te, Fran ti šek Das tych tá bor nok út ján át is nyúj tot −
ta a ma gyar kor mány nak az át te le pí tés re ki je lölt ma gya rok há rom név jegy zék ét,
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ame lyek kö zül az el ső a pa ri tá sos cse re ke re té ben, a má so dik és a har ma dik pe dig
a nagy, il let ve kis há bo rús bű nös ként át te le pí ten dők lis tá ját tartalmazta.24

A ma gyar le vél tá ri for rá sok és a ma gyar szak iro da lom sze rint a la kos ság cse re−
egyez mény V. cik ke lye alap ján a pa ri tá sos cse re ke re té ben át te le pí tés re ki je lölt ma −
gya rok szá ma 106 398, az egyez mény VIII. cik ke lye alap ján át te le pí ten dő ún. nagy há −
bo rús bű nö sö ké csa lád tag ok kal együtt 73 187, az ún. kis há bo rús bű nös ként át te le −
pí ten dő ké pe dig ugyan csak csa lád tag ok kal együtt 1927 volt. Cseh szlo vá kia te hát a la −
kos ság cse re−egyez mény ha tá lyán be lül ös  szes sé gé ben 181 512 ma gyar, a szlo vá ki ai
ma gyar ság kö zel egyharmadának25 át te le pí té sét ter vez te Magyar ország ra.26

A ma gyar tól né mi leg el té rő ada tok sze re pel nek a szlo vák for rá sok ban és a szlo −
vák szak iro da lom ban, ame lyek a pa ri tá sos cse re ke re té ben át te le pí tés re ki je lölt ma −
gya rok szá mát 105 047 fő ben ad ják meg, rá adá sul a há bo rús bű nös ség cí mén át −
te le pí ten dők ese té ben csak a csa lád fők szá mát köz lik: ezek sze rint az át te le pí te ni
ter ve zett ún. nagy há bo rús bű nös csa lád fők szá ma 23 552, a kis há bo rús bű nö sö −
ké pe dig 570 volt.27

A la kos ság cse re ke re té ben át te le pí tés re ki je lölt ma gya rok nak a Ma gyar Köz tár −
sa ság Kül ügy mi nisz té ri u ma, il let ve a la kos ság cse rét ma gyar rész ről irá nyí tó Ma gyar
Át te le pí té si Kor mány biz tos ság mun ka tár sai ál tal ös  sze ál lí tott já rá si sta tisz ti ká ját az
aláb bi táb lá zat tartalmazza.28

1. táb lá zat. A ma gyar or szá gi át te le pí tés re ki je lölt szlo vá ki ai ma gya rok já rá si ki mu ta −
tá sa
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A la kos ság cse re ke re té ben ma gyar or szá gi át te le pí tés re ki je lölt szlo vá ki ai ma gya rok
já rá si, va la mint a ma gyar Kül ügy mi nisz té ri um irat anya ga kö zött ugyan csak meg ta lál −
ha tó köz sé gen kén ti sta tisz ti kai kimutatása29 a cseh szlo vák fél ál tal 1946. au gusz −
tus 26−án át adott név jegy zé kek alap ján ké szült. Az em lí tett név jegy zé kek kü lön cso −
por to sí tás ban so rol ják fel a la kos ság cse re−egyez mény V. cik ke lye alap ján, va gyis a
pa ri tá sos cse re ke re té ben át te le pí tés re ki je lölt sze mé lye ket, s kü lön a la kos ság cse −
re−egyez mény VIII. cik ke lye alap ján át te le pí tés re ki je lölt „nagy há bo rús bű nö sö ket”,
il let ve „kis há bo rús bű nö sö ket”, még pe dig já rá sok és azo kon be lül ál ta lá ban köz sé −
gek sze rint is el kü lö nít ve. A ki te le pí ten dő sze mé lyek ne ve mel lett fel tün te tik szü le −
té si évü ket, csa lá di ál la po tu kat, fog lal ko zá su kat és pon tos lak cí mü ket is. Az V. cik −
ke lye sek név jegy zé ke mind ös  sze an  nyi ban tér el a VIII. cik ke lye se ké től, hogy amíg
az előb bi té te le sen fel so rol ja az ös  szes át te le pí tés re ki je lölt sze mélyt, a „há bo rús
bű nö sök” név jegy zé kei a csa lád tag ok szá má nak fel tün te té se mel lett ál ta lá ban csu −
pán a csa lád fő ne vét és ada ta it tar tal maz zák.
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1. kép. Rész let a la kos ság cse re−egyez mény V. cik ke lye alap ján át te le pí tés re ki je lölt
peré nyi ma gya rok név jegy zé ké ből
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2. kép. Rész let a la kos ság cse re−egyez mény VIII. cik ke lye alap ján át te le pí tés re ki je −
lölt kolo ni ma gya rok név jegy zé ké ből

A név jegy zé kek ar ra en ged nek kö vet kez tet ni, hogy a ma gyar or szá gi át te le pí tés re ki −
je lölt szlo vá ki ai ma gya rok szá ma több ezer fő vel meg ha lad ja a ma gyar szer vek ál tal
ös  sze ál lí tott sta tisz ti kai ki mu ta tá sok ban és a ma gyar le vél tá ri irat anyag ban sze rep −
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lő, s a ma gyar tör té ne ti szak iro da lom ál tal is is mer te tett 181 512 fős ada tot. A név −
jegy zé kek át el le nőr zé se ugyan is azt mu tat ja, hogy a ma gyar Kül ügy mi nisz té ri um
és/vagy a Ma gyar Át te le pí té si Kor mány biz tos ság mun ka tár sai a ne vek ös  sze sí té se
és a sta tisz ti kai ki mu ta tá sok ös  sze ál lí tá sa so rán – töb bek kö zött hi bás ös  sze adás,
el írás, egyes köz sé gek té ves azo no sí tá sa és té ves já rá si be so ro lá sa, az ún. nagy há −
bo rús bű nö sök ese té ben pe dig a csa lád fő vel át te le pí ten dő csa lád tag ok nak az össze −
sí tés ből va ló gya ko ri ki fe lej té se kö vet kez té ben – szá mos hi bát vé tet tek, mi ál tal több
te le pü lés, il let ve já rás ese té ben hely te le nül, a tény le ges nél ál ta lá ban ki sebb nek tün −
tet ték fel a cseh szlo vák fél ál tal át te le pí tés re ki je lölt ma gya rok szá mát. A név jegy zé −
kek fel dol go zá sa még fo lya mat ban van, ed di gi vizs gá la tuk azon ban azt va ló szí nű sí ti,
hogy a la kos ság cse re−egyez mény ke re té ben Cseh szlo vá ki á ból Ma gyar or szág ra át te le −
pí te ni szán dé ko zott ma gya rok össz lét szá ma meg ha lad ja a 185 000 főt.

A cseh szlo vák kor mány ál tal át adott név jegy zé kek se gít sé gé vel egyút tal át fo gó
ké pet kap ha tunk az ed dig is me ret len cseh szlo vák, il let ve szlo vák ki te le pí té si ter vek −
ről, a ki te le pí te ni szán dé ko zott ré gi ók ra és te le pü lé sek re vo nat ko zó el kép ze lé sek −
ről. A név jegy zé kek ből, va la mint a fent kö zölt já rá si ki mu ta tás ból az is ki tű nik, hogy
az SZTH – no ha a pa ri tá sos cse ré re ki je lölt já rá sok kö rét ki bő ví tet te, s az 1946. má −
ju si terv váz la tá ban sze rep lő 15 já rá son túl me nő en a Po zso nyi, az Ér sek új vá ri, a
Verebélyi, a Kék kői, a Lo son ci, a Ri ma szom ba ti, a Rozs nyói és a Kas sai já rást, va −
la mint Po zsony és Kas sa vá ro sát is fel vet te a lis tá ra – a pa ri tá sos la kos ság cse ré −
vel to vább ra is el ső sor ban a kis al föl di ma gyar et ni kai tömb ös  sze té tel ét igye ke zett
meg vál toz tat ni. En nek meg fe le lő en más el ve ket al kal ma zott a ma gyar et ni kai sáv
nyu ga ti ré szé nek, s megint má so kat az et ni kai sáv kö zép ső és ke le ti sza ka szá nak
ter ve zett ki te le pí té se so rán.

1. áb ra. A la kos ság cse re−egyez mény V. cik ke lye alap ján ter ve zett át te le pí tés
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A Kis al föld kom pakt ma gyar la kos sá gú te rü le te in a szlo vák te le pí té si szer vek el −
kép ze lé se sze rint egy át fo gó, csak nem va la men  nyi ré gi ót – a Csal ló köz nagy ré szét,
a Mátyusföldet, az Érsekújvár–Komárom–Párkány kö zöt ti tér sé get, va la mint a Ga −
ram men tét – érin tő ki te le pí tés zaj lott vol na, mi köz ben a ki te le pí ten dők ará nya kü −
lö nö sen a Fel ső−Csal ló köz ben, Ko má rom tér sé gé ben és a Ga ram men te több te le −
pü lé sén meg kö ze lí tet te, ese ten ként meg is ha lad ta vol na a he lyi ma gyar la kos ság
50%−át.

A pa ri tá sos cse re ke re té ben zaj ló ki te le pí tés a Fel ső−Csal ló köz ben a leg na gyobb
mér ték ben Pozsonypüspöki, Sze met, Gutor, Nagypaka, Csallóköztárnok, Macháza,
Csü tör tök, Éberhárd, Fél, Vajas va ta és Bélvata; a Csal ló köz köz pon ti ré szén Nagy −
mad, Hegyéte, Póda te jed és Bögellő; az Al só−Csal ló köz ben, va la mint a Ko má rom és
Ér sek új vár kö zöt ti tér ség ben Örsújfalu, Ko má rom, Megyercs, Ke szeg fal va, Gúta,
Andód, Szimő, Ér sek új vár, Imely, Naszvad, Mar tos, Izsa, Komá rom szen tpé ter és
Per be te ma gyar la kos sá gát érin tet te vol na. A Máty usföldön a te le pí té si szer vek el −
ső sor ban Jóka, Dió szeg, Kismácséd, Tósnyárasd, Felsőszeli, Alsószeli, Ki rály rév,
Nád  szeg, De á ki, Pe red, Zsigárd, Vág far kasd és Nád szeg, a Ga ram men tén pe dig
Mo hi, Alsószecse, Felsőszecse, Kiskoszmály, Újbars, Bo ri, Nemesoroszi, Kis pe −
szek, Kétfegyvernek, Garamszentgyörgy, Hontfüzesgyarmat, Nagysalló, Hölvény,
Garamvezekény, Szodó, Ter ge nye és Kis ölved ki te le pí té sét ter vez ték.

A név jegy zék ta nú sá ga sze rint a ki te le pí tést a Kis al föld ön csu pán a Csal ló köz
egyes te le pü lés cso port jai, né hány Szenc kör nyé ki és Pár kány tól észak ke let re fek vő
fa lu, va la mint a zobo ral ji ma gyar nyelv szi get ke rül te vol na el. Úgy szin tén nem, vagy
ál ta lá ban csu pán mi ni má lis mér ték ben érin tet te vol na a pa ri tá sos la kos ság cse re a
szlo vák több sé gű, a ma gyar több sé gű, de rész ben szlo vák szár ma zá sú la kos ság gal
ren del ke ző, va la mint a nyelv szi ge t jel le gű ma gyar te le pü lé sek több sé gét (pl. Ógyal−
lát, Újgyallát, Má last, Barsendrédet, Zsemlért, Ahát, Ki rá lyit), ame lyek ma gyar la kos −
sá gát a te le pí té si szer vek az egy tömb ben élők nél as  szi mi lá ci ó ra al kal ma sabb nak
te kin tet ték és ezért ki te le pí té sük kel sem szá mol tak.

A ma gyar et ni kai sáv kö zép ső és ke le ti – a nyu ga ti nál jó val kes ke nyebb – sza ka −
szán a te le pí té si szer vek már nem szá mol tak ös  sze füg gő ré gi ók ki te le pí té sé vel. Itt
ál ta lá ban meg elé ged tek vol na a re gi o ná lis köz pon tok nak szá mí tó vá ro sok (Ipoly ság,
Lo sonc, Ri ma szom bat, Tornalja, Rozs nyó, Szepsi, Kas sa, Kirá ly hel mec és
Nagykapos), s a vá ro so kat a ma gyar et ni kai te rü let tel és a ma gyar ál lam ha tár ral
össze kö tő ma gyar fal vak la kos sá gá nak ki te le pí té sé vel, hogy e vá ro so kat a jö vő ben
le he tő leg szlo vá kok kal be te le pí tett köz sé gek gyű rű je ve gye kö rül.

Így ke rült fel a pa ri tá sos cse re ke re té ben ki te le pí ten dők név jegy zé ké be töb bek
kö zött az Ipoly sá got észak fe lől fél kör alak ban kö rül öle lő ma gyar te le pü lé sek (pl. Pe −
resz lény, Gyerk, Hor vá ti, Kö zép túr, Tesmag, Ipolynagyfalu) la kos sá ga; a Lo sonc tól
dél re és ke let re fek vő fal vak (Tőrincs, Vilke, Jelsőc, Kalonda, Miksi, Ipolygalsa,
Bolyk, Ipolynyitra, Pinc, Nagy da róc) ma gyar sá ga; a Ri ma szom bat kö rü li te le pü lé sek,
va la mint a vá rost a ma gyar ha tár ral ös  sze kö tő te le pü lés lánc (Balogpádár,
Alsópokorágy, Zeherje, Já no si, Me ző tel kes, Kisgömöri, Kerekgede, Rimapálfala,
Rimasimonyi, Rimaszécs, Csíz) la kos sá ga; Tor nal ja von zás kör ze té nek te le pü lé sei
(Gömörpanyit, Otrokocs, Zsór, Felsőkálosa, Gömörfüge, Ol dal fa la, Mé hi, Kö ve cses,
Sajórecske); va la mint a Szep sitől és Kas sá tól dél re, az or szág ha tár men tén hú zó dó
te le pü lés sáv (Jánok, Reste, Buzita, Komaróc, Al só lánc, Fel ső lánc, Hím, Perény,
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Nagyida, Abaújszina, Miglécnémeti) csak nem va la men  nyi ma gyar la kó ja. A Bod rog −
köz ben a ki te le pí tés el ső sor ban Kirá ly hel me cet és a ré gió nyu ga ti pe re mé nek te le −
pü lé se it (Bor si, Nagy bá ri, Kis bá ri, Csarnahó, Ladamóc, Szőlőske, Bodrogszög,
Bodrogszerdahely, Bodrogszentmária, Kisújlak, Bodrogszentes), az Ung−vidéken pe −
dig an nak köz pont ját, Nagy ka post és Buda há zát érin tet te vol na.

2. táb lá zat. A ma gyar or szá gi át te le pí tés re ki je lölt ma gya rok ki mu ta tá sa né hány te −
le pü lés pél dá ján

A ma gyar or szá gi át te le pí tés re ki je löl tek ada ta i ból az is nyil ván va ló, hogy a cseh szlo −
vák fél a la kos ság cse re−egyez mény több ren del ke zé sét is meg pró bál ta ki ját sza ni.
Már az egyez mény V. cik ke lye alap ján pa ri tá sos ala pon ki cse ré len dők szá ma sem
egye zett. Ugyan is, amíg Ma gyar or szág ról az 1946. jú ni us 27−i ada tok alap ján 97
610 szlo vák je lent ke zett át te le pü lés re, ad dig Szlo vá ki á ból a cseh szlo vák ha tó sá gok
106 398 (ill. 105 047) ma gyart kí ván tak át te le pí te ni Ma gyar or szág ra, va gyis már a
pa ri tá sos cse re ke re té ben át te le pí tés re ki je lölt szlo vá ki ai ma gya rok szá ma is mint −
egy 10%−kal meg ha lad ta az át te le pül ni óhaj tó ma gyar or szá gi szlo vá ko két.

En nél is na gyobb fel há bo ro dást vál tott ki Ma gyar or szá gon és a fel vi dé ki ma gyar −
ság kö ré ben az egyez mény VIII. cik ke lye alap ján ún. nagy há bo rús bű nös ként át te −
le pí tés re ki je löl tek szá ma, amely több mint 23 ezer, csa lád tag ok kal együtt pe dig 73
187 volt. Ilyen nagy szá mú „há bo rús bű nös” ki je lö lé sét az tet te le he tő vé a cseh −
szlo vák ha tó sá gok szá má ra, hogy a la kos ság cse re−egyez mény pon tat la nul meg fo −
gal ma zott VIII. cik ke lye el mu lasz tot ta meg ha tá roz ni azok nak a „nagy há bo rús bű nö −
sök”−nek a ma xi má lis szá mát, aki ket Cseh szlo vá kia a pa ri tá son felül egy ol da lú an át −
te le pít het Ma gyar or szág ra, s ugyan csak el mu lasz tot ta meg ha tá roz ni a jog erős íté let
meg ho za ta lá nak vég ső ha tár ide jét.

Mind ez azt ered mé nyez te, hogy a szlo vák nép bí ró ság ok mond va csi nált in do kok −
kal ezer szám he lyez ték vád alá és ítél ték el a ma gya ro kat, akik el len a leg sú lyo sabb
vád gyak ran az volt, hogy ma gyar pár tok és más ma gyar szer ve ze tek tag jai vol tak,
vagy hogy 1938−ban részt vet tek a köz sé gük be be vo nu ló ma gyar hon véd ség ün nep −
lé sén. Az 1947. de cem ber 31−ig mű kö dő szlo vák nép bí ró ság ok nak még így is „csu −
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pán” 4812 ma gyart si ke rült elítélniük,30 a szlo vák te le pí té si szer vek azon ban en nek
el le né re – az íté le te ket mint egy „meg elő le gez ve” – már 1946 nya rán fel jo go sít va
érez ték ma gu kat ar ra, hogy há bo rús bű nös ség cí mén több tíz ezer ma gyart pró bál ja −
nak meg egy ol da lú an át te le pí te ni Ma gyar or szág ra.

Amíg a pa ri tá sos cse re ke re tén be lül ki te le pí ten dő ma gya ro kat ki zá ró lag Dél−
Szlo vá kia ma gyar lak ta já rá sa i ból je löl ték ki, ad dig a há bo rús bű nös ként ki te le pí ten −
dők név jegy zé ke i be már nagy szám ban vet ték fel a nyelv ha tár men ti, ke vés ma gyar
te le pü lés sel ren del ke ző já rá sok, va la mint a szlo vák et ni kai te rü let, kü lö nö sen a vá −
ro sok ma gyar la kos sá gát is. A név jegy zé kek ből nyil ván va ló, hogy a há bo rús bű nös −
ség cí mén ter ve zett ki te le pí tés nem a va ló di há bo rús bű nö sök ki te le pí té sét, ha nem
a Ma gyar or szág ra át te le pít he tő ma gya rok szá má nak nö ve lé sét, a ki te le pí tés glo bá −
lis sá té te lét cé loz ta.

2. áb ra. A la kos ság cse re−egyez mény V. és VIII. cik ke lye alap ján ter ve zett át te le pí tés

Rá adá sul a há bo rús bű nös ként át te le pí ten dő ket gyak ran Dél−Szlo vá ki á ban sem a
pa ri tá sos cse re ál tal érin tett te le pü lé sek ről je löl ték ki, ha nem szá mos olyan ma gyar
te le pü lés vagy ré gió csak nem tel jes ma gyar la kos sá ga is fel ke rült a „há bo rús bű nö −
sök” lis tá já ra, ame lyet a pa ri tá sos cse re egy ál ta lán nem, vagy csak na gyon cse kély
mér ték ben érin tett vol na, hogy ez ál tal is nö vel jék a szlo vá kok kal be te le pít he tő köz −
sé gek szá mát. Az egyik leg ki rí vóbb pél dá ja en nek a Csilizköz, amely fal va i nak több −
sé gét a pa ri tá sos cse re nem érin tet te vol na, a „há bo rús bű nö sök” kö zé azon ban
csak nem va la men  nyi ma gyar la kó ju kat fel vet ték.
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3. táb lá zat. A Csi lizköz köz sé ge i ből ma gyar or szá gi át te le pí tés re ki je lölt ma gya rok ki −
mu ta tá sa

Ugyan ez ér vé nyes a Zobo ral já nak az Ara ny os ma ró ti já rás hoz tar to zó négy ma gyar te −
le pü lé sé re, ame lyek ből há bo rús bű nös ség cí mén a ma gyar la kos ság arány ta la nul
nagy ré szé nek ki te le pí té sé vel szá mol tak, mi köz ben a Nyit rai já rás hoz tar to zó töb bi
zobo ral ji te le pü lést a VIII. cik kely alap ján zaj ló ki te le pí tés a pa ri tá sos cse ré hez ha −
son ló an el ke rül te volna.31

4. táb lá zat. A Zobo ral ja Ara ny os ma ró ti já rás hoz tar to zó köz sé ge i ből ma gyar or szá gi
át te le pí tés re ki je lölt ma gya rok ki mu ta tá sa

A Szlo vák Te le pí té si Hi va tal el kép ze lé sei sze rint a la kos ság cse ré nek már 1946.
szep tem ber vé gén meg kel lett vol na kez dőd nie. Az SZTH kép vi se lői előbb szep tem −
ber 12−én, majd 14−én is fel ke res ték a po zso nyi ma gyar Meg ha tal ma zot ti Hi va talt,
hogy át ad ják Wag ner Fe renc ma gyar meg ha tal ma zott nak az el ső négy transz port tal
át te le pí ten dő ma gya rok név so rát, a transz port lis tá kat azon ban a Meg ha tal ma zot ti
Hi va tal mun ka tár sai nem vol tak haj lan dók átvenni.32 A ma gyar kor mány ugyan is már
az át te le pí tés re ki je löl tek név jegy zé ke i nek 1946. au gusz tus 26−i át adá sa előtt, majd
pe dig az azt kö ve tő tár gya lá so kon is fo lya ma to san fi gyel mez tet te a cseh szlo vák fe −
let, hogy a la kos ság cse re−egyez mény szá mos vi tás ren del ke zé se, kü lö nö sen pe dig
a fel vi dé ki ma gyar ság tö me ge i nek vád alá he lye zé se, há bo rús bű nös sé nyil vá ní tá sa
és az át te le pí ten dők kö zé va ló pa ri tá son fe lü li be so ro lá sa mi att nem já rul hoz zá a
nép cse re meg in dí tá sá hoz. A ma gyar fél a vi tás kér dé sek ren de zé sét cél zó tár gya lá −
sok so rán a „há bo rús bű nö sök” át vé tel ének fel té te lé ül a nép bí rás ko dás ról szó ló
33/1945. szá mú SZNT−rendelet ere de ti ha tá lyá nak le jár tá ig, az az 1946. má jus 15−
ig meg ho zott jog erős íté le tet, va la mint szá muk 999−ben va ló ma xi má lá sát szabta.33

Cseh szlo vá kia szá má ra ezt kö ve tő en vé gül is mét a ma gyar la kos ság köz mun ka
ürü gyén vég re haj tott cseh or szá gi de por tá lá sa vált az zá az esz köz zé, amel  lyel si ke −
rült rá kény sze rí te nie Ma gyar or szá got a la kos ság cse re megindítására.34
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A cseh szlo vák–ma gyar la kos ság cse re mér le ge 

A vé gül 1947 áp ri li sá ban meg in du ló la kos ság cse re – hos  szabb−rö vi debb meg sza kí tá −
sok kal – 1948 de cem be ré ig tar tott. A Cseh szlo vák Át te le pí té si Bi zott ság 1949. ja nu −
ár 20−án ké szült zá ró je len té se sze rint az egyez mény V. cik ke lye alap ján cse re transz −
por tok kal 45 475 sze mélyt, VIII. cik ke lye alap ján „há bo rús bű nös”−ként 2905 sze −
mélyt, ún. rezsimista35 transz por tok kal 1032 sze mélyt, az 1947−ben Cseh szlo vá ki á hoz
csa tolt Orosz vár ról 75 sze mélyt te le pí tet tek át, to váb bi 6000 sze mély ál lí tó lag ön ként
tá vo zott, a la kos ság cse re ke re tén be lül te hát ös  sze sen 55 487 ma gyart te le pí tet tek
át Cseh szlo vá ki á ból Ma gyar or szág ra. Raj tuk kí vül to váb bi 1083 sze mély a la kos ság −
cse rét fel ügye lő cseh szlo vák–ma gyar vegy es bi zot tság 47. vég ha tá ro za ta, 33 090 pe −
dig a 60. véghatározat36 alap ján tá vo zott, Cseh szlo vá ki á ból te hát ös  sze sen 89 660
ma gyart te le pí tet tek át, ill. te le pült át ön ként vagy kény sze rű ség ből Ma gyar or szág ra.

Ez zel szem ben Ma gyar or szág ról cse re transz por tok kal és rez si mis ta transz por −
tok kal együt te sen 59 774 szlo vák te le pült át, to váb bi 7783 a 47. vég ha tá ro zat,
4230 a 60. vég ha tá ro zat alap ján tá vo zott, ös  sze sen te hát 71 787 szlo vák ér ke zett
Ma gyar or szág ról Csehszlovákiába.37

Et től né mi leg el té rő ada to kat kö zöl a la kos ság cse rét ma gyar rész ről irá nyí tó Ma −
gyar Át te le pí té si Kor mány biz tos ság 1949. ja nu ár 27−i zá ró je len té se, amely sze rint
Cseh szlo vá ki á ból az egyez mény V. cik ke lye alap ján cse re transz por tok kal 46 316
sze mélyt, VIII. cik ke lye alap ján 3211 sze mélyt, rez si mis ta transz por tok kal 983 sze −
mélyt, a la kos ság cse re ke re tén be lül te hát 50 510 ma gyart te le pí tet tek át Ma gyar −
or szág ra. To váb bi 35 045 sze mély a 60. vég ha tá ro zat, 1284 pe dig a 47. vég ha tá −
ro zat alap ján tá vo zott, a Cseh szlo vá ki á ból Ma gyar or szág ra át te le pí tett, ill. át te le pült
ma gya rok szá ma te hát ös  sze sen 87 839.

Ma gyar or szág ról cse re transz por tok kal 58 718 sze mély, rez si mis ta transz por tok −
kal 1092, va gyis a cse re ke re tén be lül ös  sze sen 59 810 szlo vák te le pült át ön ként
Cseh szlo vá ki á ba. Raj tuk kí vül 9414 sze mély a 60. vég ha tá ro zat, 1991 pe dig a 47.
vég ha tá ro zat alap ján tá vo zott, a Ma gyar or szá got el ha gyó szlo vá kok szá ma te hát
összes sé gé ben 71 215 volt.38

A la kos ság cse rét te hát nem si ke rült a Cseh szlo vá kia ál tal el kép zelt mér ték ben
meg va ló sí ta ni – nem ke rült sor töb bek kö zött a „há bo rús bű nö sök” ter ve zett nagy −
ság ren dű át te le pí té sé re –, a szlo vá ki ai ma gyar ság mint egy 15%−ának ki te le pí té se a
leg érin tet tebb ré gi ók ban (el ső sor ban a Ga ram men tén, a Fel ső−Csal ló köz ben, a
Mátyusföldön, Ko má rom és Ér sek új vár tér sé gé ben, ki sebb rész ben pe dig
Gömörben) még is szá mos, ko ráb ban ho mo gén ma gyar te le pü lés et ni kai ar cu la tá nak
gyö ke res át ala ku lá sát ered mé nyez te.
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36. A vegy es bi zot tság 1947. ok tó ber 16−i 47. szá mú vég ha tá ro za ta azon sze mé lyek nek a
cse re kvó tá ba va ló be szá mí tá sát sza bá lyoz ta, aki ket át te le pí tés re je löl tek, ill. akik át te −
le pü lés re je lent kez tek, de nem a cse re transz por tok kal, ha nem más úton, egyé ni leg te −
le pül tek át a má sik or szág ba. Az 1948. de cem ber 2−án el fo ga dott 60. szá mú vég ha tá −
ro zat a la kos ság cse re−egyez mény füg ge lé ke alap ján a cse re kvó tá ba be szá mí tan dó, az
egyez mény meg kö té se előtt át te le pül tek vagy át me ne kül tek kér dé sé ről ren del ke zett (A
vég ha tá ro za to kat köz li: A ma gyar–cseh szlo vák la kos ság cse ré re vo nat ko zó jog sza bály ok.
Pozsony/ Bratislava, Ma gyar Meg ha tal ma zott, 1948).

37. SNA, ÚP SNR, 311. d., Koneč ná zprá va o čin nos ti ČSPK v Maďar sku 1946–1948.
38. MOL, XIX−J−1−j, KÜM, TÜK – Cseh szlo vá kia, 53. d., 1691/pol−1949, Az át te le pí tés be fe −

je zé sé ről szó ló sta tisz ti ka.

ÁR PÁD POPÉ LY

THE CZECHOSLOVAK−HUNGARIAN POPU LA TI ON EXCHAN GE AND THE LIST OF NAMES OF HUN GA −
RI ANS LIVING IN SLO VA KIA ASSIG NED FOR RE−SETTLEMENT

The Lon don Cze chos lo vak emig ra ti on led by Edvard Beneš led in 1941 to that
con vic ti on that it is neces sa ry to reset tle the Ger man and Hun ga ri an popu la ti −
on from the after the war to−be rene wed Cze chos lo va kia and the coun try bor −
ders are to be chan ged to ethnic borders. 

The popu la ti on exchan ge that began in 1947 − with lon ger or shor ter inter −
rup ti ons − las ted to De cem ber 1948, and from Cze chos lo va kia 89 660 Hun ga −
ri ans were re−settled, and/or set tled volun ta ri ly or for ce ful ly to Hun ga ry. 
In con tra ry to the exchan ge trans ports and regi me transports, and/or on the
basis of the deci si on No. 48 and 60 of the Czechoslovak−Hungarian Joint Com −
mit tee that was in char ge of the popu la ti on exchan ge a total of 71 787 Slo −
vaks arri ved from Hun ga ry to Czechoslovakia. 

Therefore, the popu la ti on exchan ge was not exe cu ted in the extent plan ned
by Cze chos lo va kia − it did not suc ce ed to set tle the „war criminals“ as it was
plan ned − the set tle ment of al most fif te en per cent of Hun ga ri ans living in Slo −
va kia in the most con cer ned regi ons (mainly in the regi ons by the river of Hron
and in Upper Csal ló köz, Mátyusföld, Ko má rom and Ér sek új vár, in a smal ler
extent in Gemer), still it result ed exten si ve chan ge of the ethni cal com po si ti −
ons of a lot of befo re homog e nous Hun ga ri an territories. 
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