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Dohoda o výmene obyvate stva medzi Československom a Ma arskom, podpísaná
27. februára 1946 v Budapešti umožnila československej vláde presídli  z Česko-
slovenska do Ma arska taký počet Ma arov, ko ko Slovákov sa v Ma arsku dob-
rovo ne prihlási na presídlenie do Československa. Okrem toho sa Ma arsko muse-
lo v Dohode zaviaza , že nad rámec parity prevezme aj Ma arov, ktorí sa dopustili
trestných činov pod a nariadenia Slovenskej národnej rady č. 33/1945 Zb. SNR
o udovom súdnictve.

Dohoda medzi dvoma suverénnymi štátmi mala garantova  z obidvoch strán dob-
rovo né presídlenie menšín za rovnaké podmienky. Avšak Dohoda o výmene obyva-
te stva nebola dohodou medzi dvoma štátmi v rovnakej pozícii, ale medzi Česko-
slovenskom, zaradeným medzi ví azné štáty druhej svetovej vojny a porazeným
Ma arskom. Nerovnaké postavenie dvoch krajín sa ukázalo predovšetkým  práve
v tom, že kým sa Slováci v Ma arsku mohli prihlási  na presídlenie do Českoslo-
venska dobrovo ne, Ma ari zo Slovenska boli na výmenu určovaní štátnymi orgán-
mi, čiže československé, resp. slovenské úrady svojvo ne rozhodovali o tom, koho
presídlia do Ma arska.

Témou výmeny obyvate stva medzi Československom a Ma arskom sa sloven-
ská a ma arská historiografia začala zaobera  už na prelome rokov 1970 — 1980,
ale obzvláš  v posledných dvoch desa ročiach, ke  vzniklo viacero monografií a štú-
dií tak z pera ma arských, ako aj slovenských autorov.1 Pre všetkých autorov je
však príznačné, že svoju pozornos  upriamili predovšetkým na politické a diploma-
tické pozadie a na spôsob uskutočnenia výmeny obyvate stva. Preto je cie om tejto
štúdie poda  preh ad o doteraz menej známych alebo vôbec nepreskúmaných plá-
noch slovenských politických strán, politikov a úradov na vysídlenie ma arského
obyvate stva, ako aj o predstavách o jednotlivých regiónoch, mestách a obciach,
v ktorých sa malo vysídlenie ma arského obyvate stva uskutočni .
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Cesta k podpísaniu Dohody o výmene obyvate stva

Československá exilová vláda v Londýne vedená Edvardom Benešom už v roku
1941 dospela k presvedčeniu, že po vojne z obnoveného Československa — v záuj-
me zabránenia prípadných nových zmien hraníc — treba vysídli  nemecké a ma ar-
ské obyvate stvo, a štátne hranice zmeni  zároveň na hranice etnické. Beneš vo svo-
jom pláne, ktorý sformuloval vo februári 1941, predstavoval ešte určitú korekciu
hraníc kombinovanú vzájomnou výmenou menšinového obyvate stva, ktoré by aj po
úprave hraníc zostalo na území druhého štátu.2 Jeho plány sa však postupom vojny
a zväčšovaním sa pravdepodobnosti porážky Nemecka radikalizovali, a predstavy
o spojení čiastočnej výmeny obyvate stva s úpravou hraníc časom prerástli v zámer
vysídli  celú nemeckú a ma arskú menšinu bez územných ústupkov.

K vysídleniu 3,5 miliónovej nemeckej menšiny dostal Beneš v podstate už
v rokoch 1942 — 1943 súhlas troch ve mocí: USA, Ve kej Británie a Sovietskeho
zväzu. Myšlienku vysídlenia Ma arov zo Slovenska prezentoval oficiálne až neskor-
šie, na moskovských rokovaniach so Stalinom a Molotovom v decembri 1943. Čes-
koslovensko-sovietska spojenecká zmluva, podpísaná 12. decembra 1943, neob-
sahovala síce zmienku o povojnovom vysídlení menšín, zápisnica z rokovaní však
svedčí o tom, že sovietske vedenie súhlasilo s predstavami Beneša, pod a ktorých
vysídlenie Ma arov môže by  spojené aj s ich výmenou za Slovákov z Ma arska, t. j.
výmenou obyvate stva medzi Československom a Ma arskom.3

Československá exilová vláda požiadala vlády USA, Ve kej Británie a Soviet-
skeho zväzu o súhlas na vysídlenie nemeckej a ma arskej menšiny oficiálne 23.
novembra 1944. Pod a memoranda, ktoré pozostávalo z 26 bodov a zaoberalo sa
predovšetkým otázkou vysídlenia Nemcov, československá vláda, hoci pripustila, že
„prítomnos  ma arskej menšiny v ČSR je problémom menej nebezpečným, ako je
problém nemeckej menšiny“, vyhradzovala si právo postupova  voči príslušníkom
ma arskej menšiny podobným spôsobom, ako má v pláne urobi  s Nemcami.
V memorande sa prízvukovalo, že prítomnos  slovenskej menšiny v Ma arsku umož-
ňuje rieši  tento „problém“ prípadne  výmenou obyvate stva.

Československá vláda nevylúčila, aby po odsune prevažnej väčšiny Nemcov
a Ma arov zostal ešte na území republiky určitý počet nemeckého a ma arského
obyvate stva. V prípade Nemcov stanovila tento počet do 800 tisíc osôb, počet zos-
távajúcich Ma arov však neuviedla. Avšak na nich a ich potomkov by čakala bez-
podmienečná asimilácia, ke že pod a memoranda ani Nemci, ani Ma ari nedosta-
nú spä  svoje jazykové práva, a nikto sa nebude môc  domáha , aby sa na česko-
slovenských súdoch alebo pri úradnom rokovaní používala nemčina alebo ma arči-
na, a nikto v Československu nebude môc  robi  nárok na nemecké alebo ma ar-
ské školy pre svoje deti.4

Reakcia anglosaských mocností na československé memorandum bola značne
rezervovaná, a v aka americkému a britskému odmietnutiu sa nedostala idea jed-
nostranného povojnového vysídlenia ma arskej menšiny ani do dohody o prímerí
medzi spojencami a Ma arskom podpísanej 20. januára 1945. Ke  pri stanovení
podmienok prímeria 15. januára 1945 moskovský vyslanec československej exilo-
vej vlády Zdeněk Fierlinger opätovne vyslovil zámer svojej vlády, aby do dohody bolo
zachytené aj jednostranné vysídlenie ma arskej menšiny zo Slovenska, sovietsky
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minister zahraničných vecí V. M. Molotov vyjadril podporu československej požia-
davke, americký ve vyslanec v Moskve W. A. Harriman však túto požiadavku kate-
goricky odmietol, a britský ve vyslanec J. Balfour vyhlásil, že táto záležitos  patrí do
kompetencie budúcej mierovej konferencie.5

Československá komunistická emigrácia v Moskve na čele s Klementom
Gottwaldom a domáci slovenský odboj zo začiatku nemali vyhranený postoj vo veci
budúceho osudu  ma arskej a nemeckej menšiny v Československu, avšak po náv-
števe Beneša v Moskve obe zhodne prijali predstavy československej exilovej vlády.
Na prvé opatrenia voči nemeckej a ma arskej menšiny ani nebolo treba čaka  na
koniec vojny, tie sa zrodili už v jeseni roku 1944, v čase Slovenského národného
povstania. Skoncipovanie Košického vládneho programu z 5. apríla 1945, ktorý sa
stal základným dokumentom a základným kameňom neskorších protima arských
a protinemeckých opatrení, sa už dokonca viaže priamo ku komunistom.

Ústredný výbor Komunistickej strany Slovenska (KSS) už 13. apríla 1945, teda
sotva týždeň po zverejnení Košického vládneho programu požiadal Povereníctvo
vnútra, na čele ktorého stál Gustáv Husák, aby vypracovalo plán vysídlenia Ma arov
zo Slovenska.6  Povereník vnútra predostrel predstavy na vysídlenie Ma arov na
schôdzi Slovenskej národnej rady (SNR) dňa 25. mája 1945. Pod a nich vysídlenie
ma arského obyvate stva by prebehlo v dvoch etapách. V prvej etape by vyhostili zo
Slovenska tých Ma arov, ktorí sa pris ahovali na územie pripojeného k Ma arsku
po 2. novembri 1938, v druhej etape by vysídlili tých, ktorí „sa previnili proti repub-
like a jej demokratickému zriadeniu“, boli členmi fašistických alebo iných ma ar-
ských organizácií, ako aj tých, ktorí budú trestnoprávne stíhaní a odsúdení za svoje
činy. Okrem toho však Husák oznámil aj to, že SNR a pražská vláda plánujú „ve -
korysé“ vys ahovanie ma arského obyvate stva zo Slovenska a návrat Slovákov
z Ma arska.7

Svoje stanovisko k menšinovej otázke sformulovali obidve slovenské strany,
zastúpené v SNR: Komunistická strana Slovenska aj Demokratická strana.
Predstavy komunistov v súvislosti s vysídlením ma arského obyvate stva boli kon-
kretizované na zasadnutí rozšíreného Predsedníctva ÚV KSS dňa 16. júna 1945.
Pod a referátu predsedu strany Viliama Širokého treba na alej vychádza  z Košic-
kého vládneho programu, v zmysle ktorého „ČSR má by  od Nemcov a Ma arov
očistená“. Široký síce poukázal na to, že  „pri uskutočňovaní tejto akcie vyskytujú
sa rozličné ažkosti a prekážky“, pretože k vysídleniu dala doposia  súhlas iba
sovietska vláda, britská a americká vláda ešte nie, napriek tomu však prízvukoval,
že „niet dôvodov meni  zásadnú líniu našej strany v otázke očistenia Republiky od
Nemcov a Ma arov, naopak, treba ju energickejšie a urýchlene uskutočňova “.
Pod a Širokého v prvej etape by boli vysídlení tzv. aňáši a nilaši, ako aj funkcionári
ma arských strán a spolkov. Týkalo by sa to 300 — 350 tisíc udí, na Slovensku by
teda zostalo asi 400 tisíc Ma arov, z ktorých približne 250 tisíc by sa dalo vysídli
v rámci výmeny obyvate stva medzi Československom a Ma arskom.8

Ke že aj po uskutočnení výmeny malo zosta  na Slovensku okolo 150 tisíc oby-
vate ov ma arskej národnosti, a pretože sa strana v každom prípade zasadila o
poslovenčenie južných území Slovenska, hlavne miest, uznesenie prijaté na zasad-
nutí súrilo aj presídlenie ma arského obyvate stva v rámci republiky: „Budeme sa
zasadzova , aby prinavrátené mestá, ako Košice, Levice, Lučenec, Rimavská
Sobota, Rožňava, Komárno, Nové Zámky a aj hlavné mesto Slovenska, Bratislava
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boli čo najskôr odma arčené, a to pres ahovaním, po ažne koncentrovaním ma ar-
ského obyvate stva.“9

Demokratická strana sformulovala svoje predstavy o „riešení“ menšinovej otáz-
ky v júli 1945. Pod a výpočtov strany po vysídlení tzv. aňášov a tých Ma arov, ktorí
sa previnili proti ČSR, pod ktorú kategóriu bude spada  asi 120 tisíc udí, by na
Slovensku zostalo približne 450 tisíc obyvate ov ma arskej národnosti. Z nich al-
ších 400 tisíc by bolo možné vys ahova  v rámci výmeny obyvate stva za 300 tisíc
Slovákov z Ma arska, ako aj z Juhoslávie, Rumunska a Rakúska. Tí Ma ari, ktorí
by po vysídlení a výmene obyvate stva ešte zostali na Slovensku asi v počte 50 —
70 tisíc, by už mohli dosta  československé štátne občianstvo, „pravda, bez akých-
ko vek menšinových práv“ a museli by „výslovne vyhlási , že sa úplne zriekajú svo-
jej národnosti a splývajú so slovenským etnikom“. Demokrati — podobne ako komu-
nisti — sa vyslovili, že ma arské obyvate stvo, ktoré zostane na území Slovenska
„musí by  presídlené do oblasti stredného a severného Slovenska, jednotlivo a nie
kompaktne, aby sa mu čo najlepšie umožnila asimilácia so slovenským etnikom“.10

O niečo skôr, ešte v apríli 1945 vypracoval minister financií československej
vlády Vavro Šrobár návrh na transfer Ma arov zo Slovenska. Šrobárov návrh pred-
pokladal vyvies  do Ma arska z každej obce, kde žije obyvate stvo ma arskej
národnosti, 70 % Ma arov, a to predovšetkým majetnejšie vrstvy: obchodníkov, fab-
rikantov, statkárov, inteligenciu, bohatších ro níkov, „politických kolaborantov
a záškodníkov“, a nakoniec zemanov a š achtu. Zvyšných 30 % by mohlo zosta  na
mieste kvôli zachovaniu postupnosti hospodárskeho života. Ma ari určení na vysíd-
lenie by mohli so sebou vzia  potraviny na týždeň, šatstvo, ahké náradie, pre obec
nepotrebné záprahy a jednu dojnú kravu. Týmto spôsobom by sa Slovensko zbavilo
70 % ma arského obyvate stva, teda asi 400 tisíc osôb. Ich vysídlenie by malo aj
tú výhodu, že majetkom, ktorý by tu zanechali, resp. ktorý by im bol skonfiškovaný,
by československý štát získal štyri miliardy korún. Šrobár síce nevylúčil odškodne-
nie vysídlených, náhradu by im  však pod a neho mala poskytnú  ma arská vláda.11

V apríli 1945 sformuloval a predložil SNR svoje návrhy na alšiu zmenu českoslo-
vensko-ma arských hraníc v prospech Československa a o vysídlení ma arského oby-
vate stva aj Pavel Horváth, ktorý za slovenského štátu bol predsedom Štátneho šta-
tistického úradu, po vojne tam zastával funkciu vedúceho oddelenia, a aktívne sa
podie al aj uskutočnenia výmeny obyvate stva a reslovakizácie. Horváth s odvolaním
sa na geopolitické, hospodárske a etnografické argumenty žiadal pripoji  v povodí Ip a,
v silickej oblasti a juhovýchodne od Košíc k Československu dovedna 135 obcí a úze-
mie o rozlohe 226 049 hektárov. Pod a jeho výpočtov by sa tým síce počet ma ar-
ského obyvate stva v Československu zvýšil na 705 tisíc, avšak 390 tisíc by bolo
možné vymeni  za 230 tisíc Slovákov z Ma arska a za alších 160 tisíc Slovákov z
Rumunska, Juhoslávie a Rakúska. Zo zostávajúcich 315 tisíc Ma arov by bolo možné
presídli  jednostranne do Ma arska alších 150 tisíc osôb ako vojnových previnilcov,
čím by sa počet Ma arov na Slovensku znížil na 165 tisíc.12

Odsun tých Ma arov, ktorí sa po viedenskej arbitráži pris ahovali z územia
trianonského Ma arska, sa uskutočnil v máji a júni 1945 v priebehu nieko kých týž-
dňov,13 avšak vysídlenie ostatného ma arského obyvate stva bez schválenia ví az-
ných mocností zostalo ešte stále otvorenou otázkou. Napriek tomu československá
vláda dúfala v úspešnos  svojho zámeru a pred Postupimskou konferenciou USA,
Ve kej Británie a Sovietskeho zväzu, ktorá sa mala zača  17. júla 1945, sa znovu
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pokúsila získa  súhlas ve mocí nielen pre odsun nemeckej, ale aj ma arskej men-
šiny. Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Vladimír Clementis 3. júla
1945 v mene československej vlády cestou diplomatickej nóty sa obrátil na tri
ví azné ve moci, aby do programu konferencie zaradili aj otázku vysídlenia nemec-
kej a ma arskej menšiny z Československa. Pod a nóty vysídlenie sa malo týka
2 — 2,5 miliónov Nemcov a asi 400 tisíc Ma arov. V súvislosti s Ma armi sa v nóte
naznačila možnos , že vysídlenie určitej časti ma arského obyvate stva by sa mohlo
realizova  v rámci výmeny obyvate stva medzi oboma štátmi, ve  údajne približne
345 tisíc Slovákov si praje presídli  z Ma arska do Československa.14

Postupimská konferencia však iba sčasti vyhovela československým nárokom.
Záverečný dokument konferencie, prijatý 2. augusta 1945 obsahoval iba rozhodnu-
tie o vysídlení nemeckej menšiny, na jednostranné vysídlenie ma arského obyva-
te stva Československo nedostalo medzinárodný súhlas. Napriek tomu českoslo-
venská vláda sa pokúsila postupimské rozhodnutie vyloži  tak, akoby sa vysídlenie
vz ahovalo aj na Ma arov. Sám československý minister zahraničných vecí Jan
Masaryk, ktorý 3. augusta 1945 oboznámil svoju vládu s uzneseniami konferencie,
vyhlásil na zasadnutí vlády, že „postupimská konferencia sa zaoberala výhradne
nemeckými vecami, takže okolnos , že sa o odsune Ma arov nehovorilo, nezname-
ná, že by sa nemohol uskutočni “.15

Štátny tajomník Vladimír Clementis 16. augusta 1945 sa obrátil na ve moci al-
šou nótou. V nej s odvolaním sa na rozhodnutie Postupimskej konferencie o vysíd-
lení Nemcov vyslovil názor svojej vlády, že ve moci budú súhlasi  s výmenou ma ar-
ského obyvate stva z Československa so slovenským obyvate stvom z Ma arska,
súčasne požiadal, aby realizáciou výmeny obyvate stva splnomocnili Spojeneckú
kontrolnú komisiu v Ma arsku.16

Československá vláda dva týždne po tejto nóte iniciovala aj u ma arskej vlády,
aby začali rokova  o výmene obyvate stva. Zmocnenec československej vlády
v Budapešti Dalibor M. Krno 3. septembra 1945 pri rozhovore s ma arským minis-
trom zahraničných vecí Jánosom Gyöngyösim zdôvodňoval snahy na odsun ma ar-
ského obyvate stva tým, že prítomnos  Ma arov na Slovensku znamená pre česko-
slovenský štát neustále nebezpečenstvo. Bolo by teda žiadúce, aby túto otázku
vyriešili „priate skou dohodou“. Pod a Krna by bolo ma arské obyvate stvo vys a-
hované v dvoch etapách: v rámci výmeny obyvate stva a jednostranným odsunom,
pričom zdôraznil, že trianonské hranice treba považova  za nezmenite né.

Ma arský minister zahraničných vecí vo svojej odpovedi zdôrazňoval, že
Ma arsko nepovažuje myšlienku výmeny obyvate stva za správnu už aj preto, lebo
600 tisíc Ma arov by bolo treba vymeni  za 60 tisíc Slovákov. Pod a Gyöngyösiho
by pri takom nepomere výmena obyvate stva musela znamena  aj výmenu územia,
preto ke  „sa Slovensko v záujme bezpečnosti svojej budúcnosti chce zbavi  ma ar-
ského obyvate stva (...), stačí iba primerane zmeni  hranice a nie je potrebné ne ud-
sky vyháňa  státisíce udí zo svojich domovov“. Počas rozhovorov sa Krno odvolával
aj na to, že Postupimská konferencia v istom zmysle už rozhodla o tejto otázke. Na
poznámku Gyöngyösiho, že on o tom nemá informácie, Krno vyslovil názor, že „hoci
postupimské uznesenia o vysídlení Ma arov nehovoria (...), v postoji k vysídleniu
Nemcov je aj súhlas k vysídleniu Ma arov“.17

Ma arsko zo začiatku odmietalo tak jednostranné vysídlenie, ako aj možnos
nútenej výmeny obyvate stva. Preto československé, resp. slovenské úrady v októb-
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ri 1945 začali presíd ova  ma arské obyvate stvo vo vnútri republiky, t. j. pod
zámienkou pracovnej mobilizácie deportova  do Čiech s tým neskrývaným zámerom,
aby prinútili Ma arsko prija  aspoň výmenu obyvate stva.18 Ke  ma arská vláda
videla, že sa ve moci zdráhajú zasiahnu  v záujme zastavenia deportácií, a miesto
toho naliehajú uzavrie  dvojstrannú dohodu o výmene obyvate stva, nakoniec pred-
sa bola prinútená zaháji  rokovania a podpísa  dohodu, a to prijatím väčšiny pod-
mienok diktovaných československou stranou, medzi ktorými najdiskutabilnejšou
bola tá, aby československá strana dostala vo nú ruku vo výbere Ma arov určených
na presídlenie z Československa do Ma arska.19

Dohoda o výmene obyvate stva medzi Československom a Ma arskom bola
nakoniec po zložitých rokovaniach podpísaná 27. februára 1946 v Budapešti. V I.
článku Dohody, podpísanej štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí
Vladimírom Clementisom a ministrom zahraničných vecí Jánosom Gyöngyösim, bola
zakotvená možnos  dobrovo ného presídlenia Slovákov z Ma arska do Českoslo-
venska. II. článok Dohody umožnil, aby československá vláda za účelom prípravy
pres ahovania záujemcov mohla vysla  do Ma arska zvláštnu komisiu, ktorá na
základe III. článku dokonca dostala aj právo vies  rozsiahlu kampaň medzi Slovákmi
v Ma arsku, aby sa prihlásili na presídlenie.

O vysídlení Ma arov z Československa pojednával V. článok Dohody, ktorý zmoc-
nil československú vládu, aby presídlila do Ma arska to ko osôb ma arskej národ-
nosti, ko ko  Slovákov (a Čechov) sa dobrovo ne prihlási na presídlenie z Ma arska
do Československa. VI. článok umožnil pres ahovalcom vzia  si so sebou všetky
svoje hnute nosti, v zmysle VII. článku však ich nehnute ný majetok mal prejs  do
vlastníctva štátu, ktorý opúš ajú. Za zanechané nehnute nosti mali dosta  náhradu,
okrem nehnute ností, ktoré presahujú 50 hektárov.

Ma arsko okrem toho v zmysle VIII. článku Dohody sa muselo zaviaza , že nad
rámec prevezme aj tých obyvate ov ma arskej národnosti, ktorí sa dopustili trest-
ných činov pod a § 1 — 4 nariadenia SNR č. 33 zo dňa 15. mája 1945 o udovom
súdnictve a pod a § 5 tohto nariadenia s tým, že počet osôb určených pod a § 5.
nemôže presiahnu  tisíc.20 V spomínanom článku bolo súčasne zakotvené, že
Ma ari, spadajúci pod ustanovenia § 1 — 4 nemajú nárok na výhody uvedené v člán-
koch VI. a VII., t. j. odopiera sa im možnos  odnies  svoj hnute ný majetok, a za
zanechaný nehnute ný majetok nemajú nárok na náhradu.21

Osíd ovací úrad o výbere Ma arov určených na presídlenie

Československé, resp. slovenské úrady, ktoré odhadli počet Slovákov v Ma arsku
na 400 až 500 tisíc, na začiatku počítali s presídlením celej slovenskej menšiny na
Slovensko, a tak aj s možnos ou vysídlenia takmer celej ma arskej menšiny do
Ma arska. Československá strana vyhlasovala ma arské sčítania udu za nehod-
noverné, čo sa snažila podoprie  aj súpisom Slovákov v Ma arsku, ktorý vykonala
Československá presíd ovacia komisia (ČSPK) na jar 1946, a pod a ktorého žilo
v Ma arsku 477 033 Slovákov.22

Československá presíd ovacia komisia v zmysle Dohody o výmene obyvate stva
mohla v priebehu 6 týždňov propagova  medzi Slovákmi v Ma arsku myšlienku pre-
sídlenia, a mala k dispozícii 3 mesiace na prijímanie prihlášok tých, ktorí sa na pre-
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sídlenie prihlásili. Výsledok náboru bol však hlboko pod očakávanie českosloven-
ských orgánov. Komisia získala do vypršania prihlasovacej lehoty, t. j. do 27. mája
1946 iba prihlášky  90 090  Slovákov. Ke že v odôvodnených prípadoch prihlaso-
vacia lehota mohla by  predlžená o jeden mesiac, počet prihlásených na presídlenie
do 27. júna 1946 vzrástol na 97 610.23

Výber Ma arov určených na presídlenie z Československa do Ma arska uskutoč-
nil zo slovenskej strany Osíd ovací úrad pre Slovensko (OÚ).24 Predseda Osíd ovacieho
úradu Ján Čech a predseda Československej presíd ovacej komisie Daniel Okáli, obi-
dvaja predstavitelia KSS, informovali vedenie komunistickej strany o prípravách výme-
ny obyvate stva a o výbere Ma arov určených na vysídlenie na porade, ktorá sa kona-
la 23. februára 1946 na Sekretariáte ÚV KSS. Na rokovaní Okáli oznámil, že
Povereníctvo vnútra podáva 50 000 trestných oznámení na obyvate ov ma arskej
národnosti, aby sa tým získal podklad pre ich vys ahovanie nad rámec paritnej výme-
ny obyvate stva. V zmysle uznesenia prijatého na konci porady bolo treba dosiahnu
pres ahovanie všetkých Slovákov z Ma arska na Slovensko. Čo sa týkalo výberu
Ma arov na presídlenie zo Slovenska do Ma arska, bolo rozhodnuté, že v rámci výme-
ny budú určení na presídlenie predovšetkým majetnejší Ma ari, hlavne ve kostatkári
a tzv. kulaci, pričom treba „preriedi “ etnicky kompaktné celky, obývané Ma armi.
Menej majetní Ma ari by mohli zosta  v Československu, príslušníkov inteligencie
však pod a možnosti treba presídli  do Ma arska mimo rámec výmeny obyvate stva.
Pod a vedenia strany bolo potrebné zača  intenzívnu propagačnú kampaň, počas kto-
rej bolo treba zdôrazni , že strana trvá „na úplnom riešení ma arskej otázky“.25

Podrobnosti výberu Ma arov na presídlenie boli prejednané na zasadnutí
Predsedníctva SNR 18. marca 1946, na ktorom Ján Čech referoval o prípravách ich
vysídlenia. Pod a predsedu Osíd ovacieho úradu je možné počíta  s pres ahovaním
najmenej 100 — 120 tisíc Slovákov z Ma arska. Ke že však československá stra-
na má tú výhodu, že môže nad rámec výmeny presídli  aj vojnových previnilcov
ma arskej národnosti, ktorých počet odhadol na 15 — 20 tisíc, s rodinnými prísluš-
níkmi na 60 — 80 tisíc, Československo môže pod a Čecha presídli  do Ma arska
najmenej 180 tisíc Ma arov.

Čech kládol dôraz na to, aby pri výbere Ma arov na presídlenie boli brané do
úvahy majetkové, politické, etnické a aj územné kritériá, pričom hlavným cie om
bude rozdelenie ma arského etnika na tri alebo štyri časti, čo bude znamena
okrem iného presídlenie 50 — 70 % ma arského obyvate stva okresov Komárno,
Šahy, Štúrovo a Želiezovce. Znovu zdôraznil aj to, že do Ma arska majú by  presíd-
lení predovšetkým majetnejšie vrstvy ma arského obyvate stva, teda dobre situo-
vaní meš ania a ro níci, ako aj príslušníci inteligencie. Pri príprave presíd ovacieho
plánu pod a Čecha bude nápomocný práve prebiehajúci súpis ma arského obyva-
te stva a jeho majetku, po skončení ktorého Osíd ovací úrad zhotoví presný zoznam
osôb a obcí určených na presídlenie.26

Predsedníctvo Osíd ovacieho úradu na začiatok mája 1946 pripravilo a poslalo
slovenským ústredným úradom, Predsedníctvu SNR, Predsedníctvu Zboru poverení-
kov, jednotlivým povereníctvam a stranám tzv. ideový plán realizácie výmeny obyva-
te stva, ktorý obsahoval medziiným aj zoznam okresov a obcí, z ktorých malo by
ma arské obyvate stvo vysídlené, a ktoré mali by  osídlené slovenskými obyvate mi.

Pod a plánu, vypracovaného už počas prijímania prihlášok Slovákov v Ma arsku
a na základe odhadu počtu očakávaných prihlásených, mohlo sa počíta  približne so
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100 tisíc Slovákmi, ktorí prejavia ochotu presídli  sa na Slovensko. Adekvátne tomu
by na základe paritnej výmeny presídlili z Československa do Ma arska 100 tisíc
obyvate ov ma arskej národnosti. Slovákov z Ma arska by osídlili predovšetkým
v okresoch Šamorín, Dunajská Streda, Komárno, Galanta, Ša a, Hurbanovo, Štúro-
vo, Želiezovce, Levice, Šahy, Jesenské, Torna a, Moldava nad Bodvou, Krá ovský
Chlmec a Ve ké Kapušany, teda spolu v pätnástich okresoch južného Slovenska,
obývaných obyvate mi ma arskej národnosti. Ma arské obyvate stvo by pochopi-
te ne bolo odsunuté do Ma arska predovšetkým z tých istých okresov. V ideovom
pláne v súvislosti s oblas ami, odkia  sa malo vysíd ova , resp. kde sa malo osíd-
ova , považovali za dôležité prízvukova , že ide o nížinu s vyspelým po nohospo-
dárstvom, v popise podunajských okresov bolo vyzdvihnuté, že patria k najbohatším
okresom Slovenska, a na území, kde budú osídlení Slováci z Ma arska, vedie hlav-
ná železničná tra  zo Štúrova cez Bratislavu a Brno až do Prahy.

Z prílohy ideového plánu, ktorá obsahovala zoznam oblastí a približne tristo obcí,
určených na vysídlenie, resp. na osídlenie, vyplýva, že Osíd ovací úrad s cie om čím
účinnejšieho poslovenčenia južného pohraničia počítal s vysídlením súvislých regió-
nov, aby sa takýmto spôsobom čím viac narušila v tom čase ešte viac-menej homo-
génna ma arská etnická oblas  medzi Bratislavou a Ve kými Kapušanmi.

Obzvláš  starostlivo bolo vypracované vysídlenie Podunajskej nížiny. Na Žitnom
ostrove plánoval Osíd ovací úrad spoji  územia medzi Šamorínom a Dunajskou
Stredou, Dunajskou Stredou a Ve kým Mederom, Ve kým Mederom a Komárnom,
ako aj medzi Komárnom a Kolárovom slovenskými etnickými koridormi takým spô-
sobom, aby sa ma arské obyvate stvo na Žitnom ostrove stiahlo do troch menších
jazykových ostrovov. Na Matúšovej zemi mali by  vysídlení ma arskí obyvatelia
Senca, Sládkovičova a Galanty, ako aj dedín na dolnom Považí a pri Dudváhu až ku
Komárnu, čím by sa slovenská etnická hranica posunula až k Malému Dunaju a pri
Komárne dosiahla aj štátne hranice. Pod a ideového plánu malo by  ma arské oby-
vate stvo odsunuté prakticky z každej obce medzi Komárnom a Štúrovom, ako aj na
dolnom Pohroní medzi Štúrovom a Levicami, kde hlavným cie om malo by  takisto
posunutie slovenskej etnickej hranice až k štátnym hraniciam.

Okrem juhozápadného Slovenska sa malo vysídlenie týka  predovšetkým obyva-
te stva Šiah a dedín v jeho okolí, na Gemeri prichádzala do úvahy oblas  medzi
Fi akovom a Torna ou, na východnom Slovensku prihraničné obce na juh od Moldavy
nad Bodvou, ako aj Medzibodrožie. Zámerom presíd ovacích orgánov v týchto prípa-
doch bolo osídlenie Ma armi obývaných pohraničných regiónov slovenským obyva-
te stvom, aby Ma armi obývané vzdialenejšie oblasti zostali odrezané od štátnej
hranice a ma arského etnického územia. Pod a Osíd ovacieho úradu definitívny a
presný plán vysídlenia mal by  vypracovaný až potom, ako bude známy presný počet
Slovákov, prihlásených na presídlenie.27

Menné zoznamy Ma arov určených na vysídlenie
Československo v zmysle Dohody o výmene obyvate stva malo k dispozícii 6 mesia-
cov na výber Ma arov na presídlenie a odovzdanie ich menných zoznamov ma ar-
skej vláde. Československá vláda deň pred vypršaním danej lehoty, 26. augusta
1946 prostredníctvom svojho delegáta pri Spojeneckej kontrolnej komisii
v Budapešti, generála Františka Dastycha  aj odovzdala ma arskej vláde tri zozna-
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my Ma arov určených na presídlenie z Československa do Ma arska. Prvý zoznam
obsahoval mená tých Ma arov, ktorí mali by  odsunutí v rámci paritnej výmeny, na
druhom a tre om zozname sa uvádzali mená tých, ktorí mali spácha  trestné činy
pod a § 1 — 4, resp. § 5 nariadenia SNR č. 33/1945, teda mali by  odsunutí ako
vojnoví previnilci nad rámec paritnej výmeny obyvate stva.28

Pod a ma arských archívnych prameňov a ma arskej odbornej literatúry počet
Ma arov určených na presídlenie na základe V. článku Dohody v rámci paritnej
výmeny činil 106 398 osôb, v zmysle VIII. článku ako tzv. ve kých vojnových previ-
nilcov (§ 1 — 4 nar. SNR) chceli presídli  spolu s rodinnými príslušníkmi 73 187
osôb, a ako tzv. malých vojnových previnilcov (§ 5 nar. SNR), taktiež s rodinnými prí-
slušníkmi, 1 927 osôb. Československo teda v rámci Dohody o výmene obyvate -
stva plánovalo presídli  do Ma arska spolu 181 512 osôb ma arskej národnosti, 29

t. j. takmer jednu tretinu ma arského obyvate stva na Slovensku.30

O niečo odlišné údaje uvádzajú slovenské pramene a slovenská odborná litera-
túra, pod a ktorých počet Ma arov určených na presídlenie na základe V. článku
Dohody bol 105 047. Navyše v prípade tých, ktorí boli určení na odsun ako vojnoví
previnilci, sa uvádza iba počet hláv rodín: takto počet hláv rodín, ktoré mali by  odsu-
nuté pod a § 1 — 4 nariadenia SNR č. 33/1945 ako ve kí vojnoví previnilci, mal by
23 552, kým počet tých, ktoré mali by  odsunuté pod a § 5. nariadenia SNR č.
33/1945 ako malí vojnoví previnilci, bol 570.31

Štatistický preh ad Ma arov určených na presídlenie pod a okresov, zostavený
pracovníkmi ma arského ministerstva zahraničných vecí, resp. Ma arskej presíd o-
vacej komisie ukazuje nasledujúca tabu ka.32

Tabu ka č. 1. Preh ad počtu Ma arov určených na presídlenie z Československa do
Ma arska pod a jednotlivých okresov
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Vyše uvedený štatistický preh ad, ako aj výkaz, ktorý podáva preh ad o počte Ma arov
určených na presídlenie z jednotlivých obcí, sa nachádza medzi archívnymi spismi
ma arského ministerstva zahraničných vecí. Oba dokumenty boli zostavené na zákla-
de menných zoznamov odovzdaných československou vládou ma arskej vláde 26.
augusta 1946. Spomínané tri zoznamy obsahujú výkaz všetkých Ma arov určených na
presídlenie, a to pod a okresov a v rámci nich aj pod a jednotlivých obcí. Pri menách
jednotlivých osôb je uvedený rok narodenia, rodinný stav, pomer k hlave rodiny, povo-
lanie a presná adresa. Jednotlivé menné zoznamy sa líšia iba v tom, že kým v prípa-
de osôb určených na presídlenie v rámci paritnej výmeny sa striktne uvádzajú všetky
osoby určené na presídlenie, v prípade tzv. vojnových previnilcov sú pomenované iba
hlavy rodín, kým rodinní príslušníci sa uvádzajú iba príslušným počtom.

Z predbežnej kontroly a porovnania štatistických výkazov a menných zoznamov sa
však dá usúdi , že počet osôb určených na presídlenie z Československa do
Ma arska je ešte o nieko ko tisíc vyšší, ako sa to uvádza v ma arských štatistických
výkazoch, archívnych dokumentoch, alebo v odbornej literatúre. Môže sa to vysvetli
tým, že pracovníci ma arského ministerstva zahraničných vecí alebo Ma arskej pre-
síd ovacej komisie pri sumarizácii mien a zostavení štatistických výkazov urobili nie-
ko ko chýb, čím v prípade viacerých obcí a okresov došlo  k uvedeniu nesprávneho
počtu osôb, zvyčajne menšieho, ako v skutočnosti bolo určených na presídlenie.
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Z menných zoznamov, odovzdaných československou vládou, súčasne môžeme
vytvori  ucelený obraz aj o tom, ktoré regióny, obce a mestá mali by  vzaté do úvahy na
vysídlenie. Menné zoznamy a vyše uvedený okresný preh ad prezrádzajú aj to, že — hoci
okruh okresov, určených na paritnú výmenu, sa rozšíril z pätnástich, ktoré boli uvede-
né v ideovom pláne z mája 1946, o okresy Bratislava, Nové Zámky, Vráble, Modrý
Kameň, Lučenec, Rimavská Sobota, Rožňava a Košice a o mestá Bratislava a Košice
— prvoradým cie om aj na alej zostalo vysídlenie a poslovenčenie Ma armi obývaných
okresov juhozápadného Slovenska. Adekvátne tomu sa pri plánovaní vysídlenia uplat-
ňovali iné zásady na juhozápadnom Slovensku a iné v južných okresoch stredného
a východného Slovenska.

Pod a predstáv slovenských osíd ovacích orgánov na juhozápadnom Slovensku
malo prebehnú  obsiahle vysídlenie, ktoré sa malo týka  vlastne všetkých regiónov: ve -
kej časti Žitného ostrova, dolného Považia, územia medzi Novými Zámkami, Komárnom
a Štúrovom, ako aj južného Pohronia, pričom percento určených na vysídlenie, zvláš
v západnej časti Žitného ostrova, v okolí Komárna a vo viacerých obciach južného
Pohronia by sa priblížilo, v nieko kých prípadoch aj prekročilo 50 % miestneho ma ar-
ského obyvate stva.

Vysídlením v rámci paritnej výmeny obyvate stva v západnej časti Žitného ostrova
mali by  v najväčšej miere zasiahnuté obce Podunajské Biskupice, Kalinkovo, Hamulia-
kovo, Ve ká Paka, Trnávka, Macov, Štvrtok na Ostrove, Malinovo, Tomášov, Maslovce
a Vojtechovce; v centrálnej časti Žitného ostrova Mad, Kútniky, Povoda a Bohe ov; vo vý-
chodnej časti Žitného ostrova a v okolí Komárna a Nových Zámkov Nová Stráž, Čalo-
vec, Kameničná, Kolárovo, Zemné, Ime , Nesvady, Martovce, Iža, Svätý Peter, Pribeta
a samotné mestá Komárno a Nové Zámky. Na dolnom Považí plánovali presíd ovacie
orgány predovšetkým vysídlenie Jelky, Sládkovičova, Ve kej a Malej Mače, Topo nice,
Horných a Dolných Salíb, Krá ovho Brodu, Trstíc, Diakoviec, Tešedíkova, Žihárca, Vlčian
a Nededu; na južnom Pohroní Mochoviec, Dolnej a Hornej Seče, Malých Kozmáloviec,
Nového Tekova, Kukučínova, Malého Peseku, Zbrojníkov, Jura nad Hronom, Hontianskej
Vrbice, Tekovských Lužian, Vozokán nad Hronom, Svodova, Trhyne a Malých Ludiniec.

Pod a menného zoznamu sa vysídleniu na juhozápadnom Slovensku mali vyhnú
iba niektoré obce na Žitnom ostrove, v okolí Senca a na severovýchod od Štúrova,
ako aj ma arský jazykový ostrov v okolí Nitry. Takisto sa paritná výmena obyvate -
stva nemala vz ahova  na obce, v ktorých väčšinu tvorilo slovenské obyvate stvo,
ako ani na tie, ktoré mali síce ma arskú väčšinu, ale ich obyvate stvo bolo sčasti
slovenského pôvodu, alebo tvorili jazykové ostrovy (napr. Hurbanovo, Dulovce,
Málaš, Ondrejovce, Žemliare, Horný Ohaj, Horná Krá ová). Ma arských obyvate ov
týchto obcí považovali slovenské osíd ovacie orgány za ahšie asimilovate né, preto
s ich vysídlením ani nepočítali.

V južných okresoch stredného a východného Slovenska Osíd ovací úrad už nepo-
čítal s takým rozsiahlym vysídlením, ako na juhozápadnom Slovensku. V týchto
regiónoch naplánoval odsun obyvate ov hlavne tých miest, ktoré boli považované za
regionálne centrá  (Šahy, Lučenec, Rimavská Sobota, Torna a, Rožňava, Moldava
nad Bodvou, Košice, Krá ovský Chlmec a Ve ké Kapušany), ako aj okolitých dedín,
ktoré tieto mestá spájali s ma arským etnickým územím alebo s ma arskou štát-
nou hranicou, aby spomínané mestá v budúcnosti boli pod a možnosti obkolesené
slovenskými obcami, a tým odrezané od ma arského etnického územia, resp.
ma arskej štátnej hranice.
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0braz č. 1. Plánované presídlenie pod a V. článku Dohody o výmene obyvate stva
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Obraz č. 2. Čas  menného zoznamu Ma arov určených na presídlenie pod a V. člán-
ku Dohody o výmene obyvate stva.

Tak sa medzi inými do menného zoznamu určených na vysídlenie v rámci paritnej
výmeny dostali ma arskí obyvatelia obcí okolo Šiah (napr. Prese any nad Ip om,
Hrkovce, Chorvatice, Stredné Turovce, Tešmák, Ve ká Ves nad Ip om); dedín ležia-
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cich na juh a východ od Lučenca (Trenč, Ve ká nad Ip om, Jelšovec, Kalonda,
Mikušovce, Holiša, Bo kovce, Nitra nad Ip om, Pinciná, Ve ké Dravce); dedín v okolí
Rimavskej Soboty a obcí, spájajúce mesto s ma arskou hranicou (Padarovce, Nižná
Pokoradz, Zacharovce, Rimavské Janovce, Mojín, Gemerček, Hodejovec, Pavlovce,
Šimonovce, Rimavská Seč, Číz); obcí obklopujúcich Torna u (Gemerská Panica,
Otročok, Žiar, Ve ká Kaloša, Figa, Stránska, Včelince, Štrkovec, Riečka), ako aj
skoro celé ma arské obyvate stvo obcí na juh od Moldavy nad Bodvou a Košíc, tvo-
riacich súvislý pás pozdĺž štátnej hranice (Janík, Rešica, Buzica, Komárovce, Nižný
a Vyšný Lánec, Chym, Perín, Ve ká Ida, Seňa, Milhos ). V Medzibodroží mali by
vysídlení obyvatelia Krá ovského Chlmca a obcí na západnom okraji regiónu (Borša,
Ve ká a Malá Bara, Černochov, Ladmovce, Viničky, Klin nad Bodrogom, Streda nad
Bodrogom, Svätá Mária, Vieska pri Bodrogu, Svätuše), v okrese Ve ké Kapušany
okresné mesto a obec Budince.33

Tabu ka č. 2. Preh ad Ma arov určených na presídlenie na príklade nieko kých obcí

Z menných zoznamov osôb určených na presídlenie z Československa do Ma arska
vyplýva, že československá strana opatrenia Dohody o výmene obyvate stva sa sna-
žila obís  po viacerých stránkach. Ani počet osôb, určených na výmenu pod a V.
článku Dohody už nesúhlasil. Kým pod a údajov z 27. júna 1946 sa v Ma arsku pri-
hlásilo na presídlenie 97 610 Slovákov, zo Slovenska chceli vys ahova  106 398
(resp. 105 047) Ma arov, to znamená, že počet  Ma arov určených na presídlenie
na základe paritnej výmeny značne prekročil počet Slovákov, ktorí sa chceli presíd-
li  z Ma arska na Slovensko. 

Ešte väčšie pobúrenie vyvolal v Ma arsku a medzi ma arským obyvate stvom
na Slovensku počet tých Ma arov, ktorých určili na presídlenie pod a VIII. článku
Dohody ako tzv. ve kých vojnových previnilcov. Bolo ich viac ako 23 tisíc a spolu
s rodinnými príslušníkmi ich počet prevýšil 73 tisíc osôb. Určenie takého ve kého
počtu „vojnových previnilcov“ umožnila československým úradom tá okolnos , že
nepresne formulovaný VIII. článok Dohody o výmene obyvate stva zabudol stanovi
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maximálny počet tzv. ve kých vojnových previnilcov, ktorých mohlo Československo
jednostranne presídli  do Ma arska, a takisto zabudol vytýči  konečný termín vyne-
senia právoplatného rozsudku.

Výsledkom toho bolo, že slovenské udové súdy — ktoré dostali príkaz na odsú-
denie čím viac osôb ma arskej národnosti — súdili a odsúdili tisíce Ma arov, často
iba za to, že boli členmi ma arských politických strán alebo iných ma arských orga-
nizácií, prípadne že sa v roku 1938 zúčastnili osláv príchodu ma arského vojska do
ich obce. Napriek tomu, že slovenským udovým súdom sa podarilo do 31. decem-
bra 1947 aj tak odsúdi  celkovo „iba“ 4812 Ma arov,34 slovenské presíd ovacie
orgány už v lete 1946 sa cítili by  oprávnené na to, aby sa pokúsili jednostranne pre-
sídli  do Ma arska nieko ko desiatok tisíc Ma arov ako „vojnových previnilcov“.
Navyše československá vláda súčasne s odovzdaním menných zoznamov Ma arov
určených na presídlenie oznámila vo verbálnej nóte, že zoznamy vojnových previnil-
cov nepovažuje za konečné a vyhradzuje si právo na ich alšie doplnenie.35

Kým Ma arov určených na presídlenie v rámci paritnej výmeny vyberali výlučne
z ma arských miest a obcí južného Slovenska, do menných zoznamov tzv. vojnových
previnilcov sa už vo ve kom počte  dostali aj ma arskí obyvatelia slovensko-ma ar-
ského etnického rozhrania, ako aj Ma ari žijúci v slovenskom prostredí, hlavne
v mestách stredného a severného Slovenska. Z menných zoznamov je zrejmé, že
vysídlenie plánované pod zámienkou vojnového previnenia nemalo za cie  presídle-
nie skutočných vojnových previnilcov, ale zvýšenie počtu osôb ma arskej národ-
nosti, ktorých by bolo možné presídli  do Ma arska.

Dokonca sa na zoznam „vojnových previnilcov“ aj na južnom Slovensku dostalo
často celé obyvate stvo mnohých ma arských obcí alebo regiónov (aj takých, ktoré
paritná výmena mala úplne obís ), aby sa aj tým zvýšil počet obcí, ktoré by sa dali osíd-
li  slovenským obyvate stvom. Charakteristickým príkladom toho sú obce tzv. Medzi-
čiližia na Žitnom ostrove, na väčšinu ktorých sa paritná výmena vôbec nemala vz aho-
va , avšak do zoznamu „vojnových previnilcov“ pojali skoro všetkých ich obyvate ov.

Tabu ka č. 3. Preh ad počtu osôb ma arskej národnosti určených na presídlenie do
Ma arska z obcí Medzičiližia

Podobným príkladom sú štyri ma arské obce na okolí Nitry, patriace do okresu Zlaté
Moravce. Z titulu vojnového previnenia sa v nich počítalo s vysídlením nepomerne
ve kej časti ma arského obyvate stva, kým ostatné obce ma arského jazykového
ostrova, patriace do okresu Nitra, vysídlenie na základe VIII. článku Dohody —
podobne paritnej výmene — malo úplne obís .
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Tabu ka č. 4. Preh ad počtu osôb ma arskej národnosti určených na presídlenie do
Ma arska z obcí okresu Zlaté Moravce.

Pod a predstáv Osíd ovacieho úradu pre Slovensko realizácia výmeny obyvate stva
sa mala zača  už koncom septembra 1946. Predstavitelia Osíd ovacieho úradu
navštívili Úrad zmocnenca pre hájenie záujmov ma arských pres ahovalcov
v Bratislave 12. aj 14. septembra 1946, aby odovzdali zmocnencovi ma arskej
vlády Ferencovi Wagnerovi zoznamy osôb pre prvé štyri transporty, avšak pracovníci
Úradu zmocnenca ma arskej vlády transportné listiny neboli ochotní prevzia .36

Ma arská vláda totiž už pred odovzdaním menných zoznamov osôb určených na pre-
sídlenie ako aj na nasledujúcich rokovaniach nepretržite upozorňovala českoslo-
venskú stranu, že pre mnohé sporné opatrenia Dohody, obzvláš  pre masové obvi-
nenie a odsúdenie Ma arov na Slovensku a pre ich zaradenie medzi presídlencov
pod zámienkou vojnového previnenia nedá súhlas k zahájeniu výmeny obyvate stva.

Pod a ma arskej nóty zo dňa 14. augusta 1946, odovzdanej generálovi
Františkovi Dastychovi 22. augusta 1946: „ke  chce československá vláda (...) nad
rámec paritnej výmeny pod titulom vojnového previnenia vysídli  do Ma arska
100 000 Ma arov, ktorých obrala o všetok majetok, v tom prípade Dohoda o výme-
ne obyvate stva spočívajúca na zásade parity sa stáva bezpredmetnou a nedá sa
uskutočni “.37 Ma arská strana na rokovaniach o vyriešení sporných otázok stano-
vila prvoradou podmienkou prevzatia tzv. vojnových previnilcov právoplatný rozsu-
dok, vynesený do vypršania pôvodnej účinnosti nariadenia SNR o udovom súdnic-
tve, t. j. do 15. mája 1946, a aby ich počet neprevýšil 999 osôb.38

Ma arskú vládu na začatie výmeny obyvate stva napokon donútila alšia vlna
deportácií ma arského obyvate stva do Čiech, ktorá sa uskutočnila medzi novem-
brom 1946 a februárom 1947 s použitím ozbrojených vojenských síl. V rámci akcie
za ne udských podmienok odsunuli zo Slovenska do českých krajov celkovo 41 666
osôb ma arskej národnosti.39

Bilancia výmeny obyvate stva medzi Československom a Ma arskom
Výmena obyvate stva, zahájená v apríli 1947, trvala do decembra 1948. Pod a
konečnej správy o činnosti Československej presíd ovacej komisie v Ma arsku zo
dňa 20. januára 1949 výmennými transportmi (pod a V. článku Dohody) presídlili do
Ma arska 45 475 osôb, ako vojnových previnilcov (pod a VIII. článku Dohody)
2 905 osôb, tzv. režimistickými transportmi40 1 032 osôb, z Rusoviec 75 osôb, al-
ších 6 000 osôb údajne odišlo dobrovo ne. Tak v rámci výmeny obyvate stva bolo
presídlených do Ma arska spolu 55 487 osôb ma arskej národnosti. Okrem nich

alších 1 083 osôb odišlo na základe rozhodnutia československo-ma arskej
Zmiešanej komisie (ZK) č. 47 a 33 090 osôb pod a rozhodnutia č. 60.41 Celkovo
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bolo teda z Československa do Ma arska vysídlených, resp. sa presídlilo 89 660
osôb ma arskej národnosti.

Z Ma arska do Československa sa výmennými a režimistickými transportmi pre-
sídlilo spolu 59 774 Slovákov, alších 7 783 odišlo z Ma arska na základe roz-
hodnutia ZK č. 47 a 4 230 osôb pod a rozhodnutia č. 60, celkovo teda z Ma arska
do Československa sa pres ahovalo 71 787 Slovákov.42

Tabu ka č. 5. Počet Ma arov vysídlených z Československa do Ma arska

O niečo odlišné údaje sa nachádzajú v konečnej správe Ma arskej presíd ovacej
komisie (MPK) zo dňa 27. januára 1949. Pod a toho z Československa do
Ma arska výmennými transportmi presídlili 46 316 osôb, ako „vojnových previnil-
cov“ 3 211 osôb, režimistickými transportmi 983 osôb, v rámci výmeny obyvate -
stva teda do Ma arska vysídlili spolu 50 510 osôb ma arskej národnosti. Ďalších
35 045 osôb odišlo na základe rozhodnutia ZK č. 60 a 1 284 osôb opustilo Čes-
koslovensko na základe rozhodnutia č. 47. Z Československa do Ma arska bolo
teda vysídlených celkovo 87 839  Ma arov.

Z Ma arska do Československa sa oproti tomu pres ahovalo výmennými trans-
portmi 58 718 osôb, režimistickými transportmi 1 092 osôb, v rámci výmeny oby-
vate stva sa teda dobrovo ne presídlilo do Československa 59 810 Slovákov.
Okrem nich odišlo z Ma arska 9 414 osôb pod a rozhodnutia ZK č. 60 a 1 991
pod a rozhodnutia č. 47, počet Slovákov, ktorí sa do Československa pres ahovali,
bol teda celkovo 71 215.43

Tabu ka č. 6. Počet Slovákov presídlených z Ma arska do Československa

Vysídlenie ma arského obyvate stva, resp. výmena obyvate stva sa nakoniec neus-
kutočnila v takých rozmeroch, ako si to československá strana predstavovala. Bez
súhlasu USA a Ve kej Británie nebolo možné previes  jednostranné vysídlenie
ma arskej  menšiny, a pre odpor Ma arska sa neuskutočnilo ani jednostranné pre-
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sídlenie nieko ko desiatok tisíc Ma arov z titulu vojnového previnenia. Vysídlením
takmer 90 tisíc Ma arov sa však československým orgánom predsalen podarilo
značne zníži  počet aj percentuálny podiel ma arského obyvate stva na Slovensku.

Pri sčítaniach udu po II. svetovej vojne počet a percentuálny podiel tých, ktorí
sa prihlásili k ma arskej národnosti, značne zaostalo od počtu a podielu Ma arov
z medzivojnového obdobia. K tomu ešte pri prvom povojnovom sčítaní udu v roku
1950 sa značná čas  zastrašeného a dlhé roky prenasledovaného ma arského oby-
vate stva — hlavne reslovakizantov — prihlásila k slovenskej národnosti, a až postup-
ne sa začala znovu hlási  k ma arskej národnosti.

Tabu ka č. 7 Obyvate stvo Slovenska pod a príslušnosti k slovenskej a ma arskej
národnosti v rokoch 1921 — 1970.

* Údaje za roky 1921 a 1930 sa vz ahujú na medzivojnové územie Slovenska.

Národnostné údaje z jednotlivých sčítaní udu na úrovni miest a obcí svedčia o tom,
že vysídlenie ma arského obyvate stva a osídlenie zahraničných a domácich
Slovákov v najviac dotknutých regiónoch (predovšetkým na južnom Pohroní, v okolí
Levíc, ale aj v západnej časti Žitného ostrova, pri dolnom toku Váhu, v oblasti medzi
Komárnom a Novými Zámkami, sčasti na Gemeri) úplne zmenili etnické zloženie
mnohých miest a obcí na južnom pohraničí Slovenska.
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