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1. a csehszlovák áttelepítési bizottság és a magyarországi Szlávok
antifasisztaFrontjánakkapcsolata

1.1.amagyarországiSzlávokantifasisztaFrontja

a csehszlovák kormány a lakosságcsere-egyezmény szerint jogot szerzett arra, hogy
magyarország területén propagandatevékenységet fejthessen ki. ebben igen nagy
segítségetkapottegylegálisszervezettől,amagyarországiSzlávokantifasisztaFront-
játólésannakszócsövétől,aSlobodától(Szabadság).

TémánkszempontjábólazelsőemlítésreméltólegálispolitikaiszervezetaSzlovák
nemzetiegységpártja(Stranaslovenskejnárodnejjednoty),mely1941.augusztus21-
én alakult meg budapesti központtal böhm emanuel vezetésével. a megalakulásra
azértnyíltlehetőség,mertaTiso-féleSzlovákiaterületénmaradtmagyarokat–aköl-
csönösség elve alapján– csak így képviselhette az esterházy jános vezettemagyar
párt.aSzlováknemzetiegységpártjataglétszámárólnincsenekadataink.kezdetek-
benatagságigendifferenciáltvolt,snagyonvalószínű,hogymegalakuláskorjobboldali
irányultság jellemezte,míg aháború vége felé a baloldali szlovákokhelye erősödött
meg,akikkésőbbfokozatosanátvettékazirányítást(kugler2000,36–37.p.).ezeka
baloldaligondolkodásúszemélyekvoltakazok,akikakésőbbiekbenmegalapítottáka
magyarországiSzlávokantifasisztaFrontját(antifašistickýfrontslovanovvmaďarsku).1

annyibizonyos,hogyaháborúvégefeléaszovjetcsapatokelőrenyomulásávalaszlo-
vákokésdélszlávok–áthatvaaszlávtestvériségszellemével–afasisztánakbélyeg-
zett németekkel szembenantifasisztánakhatároztákmegmagukat.2 magyarellenes-
séggelaSzlováknemzetiegységpártjábannemtalálkozunk–errenemisvoltlehető-
ségük,hiszenbármilyenmagyarellenességegyenlőlettvolnaaszervezetbetiltásával–,
ez csak későbbazutódjában, amagyarországi Szlávokantifasiszta Frontjában jelenik
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meg.békésmegyében1944őszéremegváltozottapolitikaihelyzet,ésekkortólmárérző-
dött bizonyos feszültséganemzetiségekközött3 – „elsősorbana szlovákésa csekély
számúszerblakosságkörébenerősödöttanacionalizmus”(kugler2000,38.p.).

azalapítóközgyűlésre1945.február18-ánkerültsorabékésmegyeibattonyán.4

a megjelent küldöttek döntöttek arról, hogy a magyarországi Szlávok antifasiszta
Frontjakéttagozatbólfogállni,egyszlovákbólésegydélszlávból,sakétfélazegye-
sületben egyenlő formában képviselteti magát. az elnöki tisztet a szlovák Francisci
mihály békéscsabai evangélikus lelkész kapta meg, az alelnöki és titkári tisztséget
mindkétszekcióbanegy-egyszlovákésdélszlávszemélyközöttosztottákel.döntöttek
aküldöttekarrólis,hogykiadnakegylapot–Slobodacímmel–,melymindkétnyelven
fogírásokatközölni.azelsőszám1945.június9-énjelenikmeg.5

aközgyűlésenkidolgoztakegyprogramot,melybenköveteltékanemzetiségijogok
megadásátaszlávoknak,követeltékaföldreformmegvalósítását,szlávképviselőketa
magyar parlamentbe, és végül „elérni, hogymindenmagyarországi szláv belépjen a
magyarországiSzlávokantifasisztaFrontjába”(bobák1984,9–10.p.).ezaprogram
mértéktartónak tűnik, ha viszont figyelembe vesszük, hogy a későbbiekben milyen
magyarelleneshangotütöttmegaSloboda,csakarrakövetkeztethetünk,hogyaprog-
rameleveaszlovákokmegnyerésérekészült.6

amagyarországiSzlávokantifasisztaFrontjamégaténylegesegyezménymegköté-
seelőtt–1945másodikfelétől–atiszántúliföldnélküliekkörébenagitációtfejtettki
azáttelepülésmellett(Tóth1993,161.p.)amagyarországiszlovákvezetőkkészültek
rá és propagálták a lakosságcserét, ezt bizonyítja a Szlovák nemzeti egység pártja
elnökénekleveleamagyarországiSzlávokantifasisztaFrontjánakelnökéhez,Francisci
mihályhoz1945.június7-én.ígyírerről:„…Úgygondolom,hogyigenhasznosésfon-
tosazÖnökszervezete,mertebbenaziránybankitudnakfejtenimegfelelőszervezési
éspropagandatevékenységet…azáttelepülésegynemzetköziszerződéskereténbelül
fogmegvalósulni…a későbbiekbena kisebbségi kérdésmegszűnik, és ezért a gon-
doskodásrészünkrőlÖnökfelélehetetlenlesz.”(Idézi:bobák1984,11.p.)

még ebben a hónapban egy negyventagú delegáció látogatott csehszlovákiába a
magyarországiSzlávokantifasisztaFrontjánakszlováktagozatából,hogytájékoztassaa
kormányképviselőit:amagyarországiszlovákoktörekednekacsehszlovákiábavalóátte-
lepülésre(bobák,uo.).apitvarosiszlovákokvoltakazelsők,akikkinyilvánítottákigényü-
ketazáttelepülésre,csehszlovákia területére (bobák1984,10.p.).Franciscimihálya
magyarkommunista párt békésmegyei szlovák származású titkárát arról tudósította,
hogyapitvarosiésambrózfalviszlovákokküldöttségetmenesztettekpozsonyba,sonnan
acsehszlovákkormányolyanutasításávaltértekvissza,hogyindítsákmegazagitációtés
számoljanakazzal,hogyazáttelepüléstajobbmódúgazdáknemfogjákvállalni,ezérta
„földmunkásságraésaziparimunkásságrakellhelyezniafősúlyt”.azutasításbanazis
szerepelt,hogyamagyarországi földnélkülieknekfelkellhívnia figyelmüketarra,hogy
mígmagyarországaföldreform7 soráncsak3-4holdföldetfogjuttatni,azoknak,akikvál-
laljákazáttelepüléstcsehszlovákiába,8-10holdföldjár(kugler2000,39–40.p.).

azelsőemlítésalakosságcserérőlaSloboda1945.július7-iszámábanjelentmeg.
arrahívtákfelazokfigyelmét,akikazáttelepülésengondolkodnak,hogyfigyeljékalap-
banmegjelenőinstrukciókat,ésnetegyenekidőnekelőtteolyanintézkedéseket,ame-
lyekalapjánakésőbbiekbenanyagikártszenvednének(bobák1984,11.p.).

amagyarországiSzlávokantifasisztaFrontjánakszlovákszekciójateljesapparátusá-
valbekapcsolódottaszlováklakosságotmegnyerőlakosságcsere-akcióba.ezmagaután
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vontaakétszekcióközöttikapcsolatkomplikációját.aszlovákszekcióebbenazidőben
munkájánaksúlypontjátazáttelepüléspropagálásáraéselőkészítésérefordította,míga
jugoszlávszekciómunkájátazalapítóközgyűlésenlefektetettpontokhatároztákmeg:a
nemzetiségijogokkiharcolása.akétszekcióközöttikapcsolatkérdésétegykonferencia
rendezte,mely1945.december3-ánülésezettmohácson.ezenakonferenciáneldön-
tötték,hogyaszekcióksajátelképzeléseiketönállóanfogjákmegoldani,kölcsönöstámo-
gatás nélkül. a konferencia utáni helyzetről megállapíthatjuk, hogy a magyarországi
SzlávokantifasisztaFrontja jugoszlávszekciójának–aszerbek,horvátok,szlovének–
vezetéseelhatárolódottaszlovákszekciómunkájától(bobák1984,11.p.).atényleges
szakításraakétszekcióközött1947másodikfelébenkerültsor,mikorisintenzívtanács-
kozásondöntöttekatovábbiközösmunkáról,valamintanemzetiségijogokról.aszlovák
szekciómunkájátF.bartošekképviselte,akimintSzlovákiábólérkezetttanácsadósegí-
tetteazegyesületmunkáját.Szlovákrészrőlnagyobbvoltazigyekezetazegyesületegy-
bentartására,hiszenígynagyobbpolitikaitevékenységettudtakkifejteni,amielsősorban
aszlovákfélnekkedvezett(bobák1987,30–31.p.).Feltételezem,hogyakölcsönösülé-
sezésenaképviselőkmindkétszekciójánakazokoztaalegnagyobbgondot,hogyezideig
–ésakésőbbiekbenis–aszlovákszekcióa lakosságcserétrészesítetteelőnyben.az
eddigiekben ez szorosan összefüggött a budapesten székelő csehszlovák áttelepítési
bizottságmunkájával,melyeziránybanintenzívtevékenységetfejtettki.8

1.2.acsehszlovákáttelepítésibizottságtevékenységemagyarországon

megállapíthatjuk,hogyaSlobodábanmegjelenőírások–melyekcsak30%-banjelen-
nekmegaláírással–acsehszlovákáttelepítésibizottságmagyarországimegjelenésé-
velostorozzáka„magyarreakciót”,salapolyanszövegeketközöl,melyekszerinthaa
szlovákkisebbségnemtelepülát,akkorráa„nemzethalál”–ateljeselmagyarosodás
vár.9 Hamegfigyeljükalapbanigengyakranhasználtkétfogalmat–„reakció”és„fasiz-
mus”–, rájövünk,hogyezekaszerzők felfogásábanmindenesetbenszlovákellenes
értelmetkapnak.10 aszóbanforgócikkekalapjánmárkönnyenkikövetkeztethetjük,ki
isképviseliebbenazidőbenmagyarországonademokratizmust.

mindezekellenére1946elején,mégacsehszlovákáttelepítésibizottságmegérke-
zéseelőtt,amagyarkormánythivatalnokaiúgytájékoztatták,hogyazemberekbizony-
talanokazáttelepülést illetően,ahatározatlanokszámaameghatározó.„avagyono-
sabbak,abiztosegzisztenciávalrendelkezőkésazöregekhallanisemakartakazátte-
lepülésről.”(Tóth1993,161.p.)

apropagandaidőszakaalattacsehszlovákáttelepítésibizottságtagjaitoborzógyű-
léseket,nyelvtanfolyamokat11 éskultúresteketszerveztek,szórólapokatosztogattak,s
arádióéssajtó isrendelkezésükreállt.ezekkelazakciókkalegyrésztazérzelmekre
szerettekvolnahatni,mintazegyikszórólapcímeismutatja:„maťvolároztratených
synov”–azanyahívjaszétszóródottfiait(vadkerty2007,249.p.).elsősorbanazokkal
aszlovákokkalszámoltak,akiketanemzetimeggyőződésvezetett,deapropaganda
hatásárajóvaltöbbenvoltakazokaszegényebbsorbanélők,akikgazdaságiérdekből
döntöttekazáttelepülésmellett.avagyontalanrétegminélnagyobbarányújelentke-
zésevégettaztamódszertalkalmazták,hogytelepülésenkéntmegnyertekazáttele-
pülésre3-4módosabbgazdát,ígyremélveazt,hogymajdlátvaamódosabbakjelent-
kezését,atöbbiekishamarabbráveszikmagukatazáttelepülésre.azokatazingado-
zókat,akiketnemsikerültsemakecsegtetőgazdaságkilátásbahelyezésével,sema
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szlováknemzethezvalóújbólitartozás–aszlovákszármazás–eszméjévelmeggyőz-
ni, a csehszlovák áttelepítési bizottság igyekezett a megfélemlítés eszközével jobb
belátásrabírni.olyanvalótlanságokat terjesztettek,mintpéldául:akinemtelepülát,
aztamagyarkormányszétfogjatelepíteni,vagyabbanasorsbanfognakosztozkodni,
mint a németek, akiknek „egy batyuval” kellett magyarország területét elhagyniuk
(kugler2000,57.p.). „Tudja,szörnyűvoltaz,amitanémetekkelcsináltak.jöttekaz
éjszakaiórákban,összepakoltákőket,aztánvittékkinémetországba.ésmikornekünk
felkínálták az átköltözést, bizony, nem sokat gondolkodtunk. az apám nekünk azt
mondta,szlovákokvagyunk,éshamennünkkell,akkormenjünkegyütt,neadjisten50
kilóval.”(Idézi:paríková1993,25.p.)

a csehszlovák áttelepítési bizottság (Československá presídlovacia komisia) a
magyar–csehszlovák lakosságcsere-egyezmény II. cikkelye értelmébenmagyarorszá-
gonpropagandatevékenységetfolytathatottaszlováklakosságkörében,erre6hétállt
rendelkezésére,vagyisaztáprilis14-igkellettvolnabefejeznie.12 acsehszlovákhiva-
talnokok1946.március4-énköltöztekbudapestre,azegykoricsehszlováknagykövet-
ségépületébe.atoborzásmárcius5-énkezdődött,ésacsehszlovákfélkérésérejúlius
27-igmeghosszabbításrakerült.13 elsőlépéskéntmagyarországterületéttoborzókerü-
letekreosztották,ezeknagyjábólmegfeleltekaszlovákkisebbségtelepülésszerkezeté-
nek. a toborzókerületek központjainak az alábbi helységeket választották ki: pilis,
aszód,kiskőrös,esztergom,bánhida,Felsőpetény,balassagyarmat,Salgótarján,mis-
kolc, Forró, Sátoraljaújhely,nyíregyháza,Szarvas,békéscsaba, Tótkomlós,Gyöngyös
éspécs(vadkerty2007,245.p.).

acsehszlovákköztársaságképviselőineknézeteszerintaszlovákokmentalitását
azáttelepülésselkapcsolatbannégydologhatározhatjameg(bobák1987,35.p.)

–aszlováklakosságelégedettségénekmegszerzéseagazdaságiegységekegyesí-
téséről–„ikresítések”;

–anemzetiségielnyomásamagyarországiszlovákoknál;14

–apropaganda,amelyetmagyarországintenzívenvezetettalakosságcsereellen15;
–konzervativizmus,leginkábbaföldműveseknél.16

a fentebb említett magyarországi toborzókerületeket a Szlovák Telepítési Hivatal
területi kirendeltségeivel „ikresítették”. azún. ikresítésnekaz lett volnaazalapelve,
hogyamegközelítőenegyformanagyságúésértékűingatlantbírócsaládokatpárosí-
tották. az ikresítési irányelveket a csehszlovák áttelepítési bizottság hagyta jóvá,
melyekszerintaz ikresítésalapjátavagyonésafoglalkozásképezi,sezekszerinta
következő csoportokat állapították meg: önálló földművesek, iparosok, kereskedők,
ipariüzemektulajdonosai,mezőgazdaságibérlők,szabad-ésmásfoglalkozásúak.az
ikresítéshozhatófelannakokaként,hogyacsehszlovákfélnemtudtamegvalósítani
aztazelképzelését,hogyamagyarországonjelentkezettszlovákokatmaradéktalanul
áttelepítse.a szlovákáttelepülőkmegnyeréséregazdaságiérveket sorakoztattak fel:
„azikresítésnélamagyarországiszlovákokelvárásaitkellfigyelembevenni,vagyistel-
jesítenianekiktettígéreteket.”(Idézi:vadkerty2007,266.p.)azilyenígéretekrejóaz
alábbipélda:egymagyarországiszlováktisztviselőt,akimagyarországonegyötödházat
és 1,8 kataszteri hold földterületet bírt, azzal csábították az áttelepülésre, hogy
Szlovákiábanikresítettékegy60kataszteriholdszántóvalés9,5kataszteriholdréttel
bírómagyargazdával.mivelaszlovákfélazikresítéssoránavagyoniparitástnemtar-
tottabe,amagyar fél többször ismegszakítottaa lakosságcserétazzalaz indokkal,
hogyamígaszlovákiaimagyarokdeportálásaésavagyoniparitásegyezménybenkikö-
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adalékok a csehszlovák–magyar lakosságcsere történetéhez 7

töttmegnemtartásanemrendeződik,addigalakosságcsereszünetel.kijelenthetjük,
hogyavagyoniparitásravonatkozóegyezménybenvállaltelvmegsértésétakiválasztás
módjajelentette(vadkerty2007,264–267.p.).17

a vagyoni paritásmegnem tartását két okkal lehetmagyarázni, az egyikcsehszlo-
vákiában,amásikmagyarországonkeresendő.csehszlovákiábanaszlovákiaimagyarokat
azállamiszervekválasztottákki,sebbenjelentőspozíciókat18 foglaltakelakommunisták,
akikatehetősebbnéprétegekeltávolításáratörekedtek,mindenekelőttaföldműveléssel
foglalkozóparasztgazdákra(Šutaj2008,59.p.).véleményemszerintakommunistapoliti-
kusokavagyonosabbnéprétegekkiválasztásánálmárazesetlegeshatalomrakerülésük–
ez1948februárjábanbeiskövetkezett–utánipolitikaiirányelvekettartottákszemelőtt,
amelypolitika részétképeztea termelőszövetkezetekkialakítása. ígyegyrésztnemcsak
megszabadultakegyolyantársadalmirétegtől–aföldművesparasztságtól–,melytelje-
senönellátó,sígymajdvonakodikbelépniamegalakulótermelőszövetkezetekbe,smeg-
nyerikmaguknakazáttelepültszlovákságotis,melynekútjátúgymondezideigegyenget-
ték,mígvégülmegteremtettékalehetőségetaföldhözjutásához.19 amásikokamagyar-
országiszlovákoknaktettfelelőtlenígéretekhezkapcsolódik,melyekkelrávettékazáttele-
pülniszándékozókat.azáttelepülteksokesetbenugyanisnemvoltakelégedettek,éscsa-
lódásaikrólértesítettékamagyarországonmaradtrokonaikat,ismerőseiket.egyaszlová-
kiaikürtrőlkitelepített21kataszteriholdfölddelrendelkezőparasztgazdaházábapéldául
aHevesmegyeikisnánáróltelepítettekszlovákokat.őígyemlékezikmeg,mikéntisadtak
hangotcsalódottságuknakazáttelepültek:„mikoreljöttünk,lentjöttünkakertbe,akkorjön
atótúgykötényesen,tótosan.Szegényapámértette,tudtamitbeszélnek.aszondta(az
áttelepült):háténnekem–minekünkazvótígérve,hogyottmaradazistállóbanazállat,
benneházbanbútor,hátmosthunvan?ezvótnékikígérve.”20 azilyenésehhezhasonló
„megkárosított”szlovákokelégedetlenségeeljutottamagyarországiszlovákokhoz,ésezis
hozzájárultahhoz,hogy1948elejétőlnagyszámbanléptekvisszaazáttelepüléstől,ami
azteredményezte,hogy1948másodikfeléreazakciókifulladt,amagyarországiszlovákok
közülugyanismárnemvoltkitáttelepíteni.avisszajelentkezéseketazzalislehetmagya-
rázni,hogy1948-ramagyarországonagazdaságihelyzetkonszolidálódott.

Haanemzetiségitudatfelőlközelítjükmegajelentkezőszlovákokat,megállapíthatjuk,
hogymagyarországnakazonarészén,aholkompaktterületenéltekésmegtartottákszlo-
váktudatukat–leginkábbazalföldiszlovákok–,aszlovákokérdeklődéseazáttelepülés
irányábananemzetitudatukkalmagyarázható.alegtöbbáttelepültszlovákabékéscsabai
éstótkomlósikörzetbőlszármazott:11743és10823személy.azolyanterületeken,ahol
szórványtalkottak,aholgazdaságilagéskulturálisanalacsonyabbfokonálltak,érdeklődé-
süket leginkábbagazdaságiszempontokmotiválták.éppenezeka„szlovákok”21 voltak
azok, akik később fokozatosan lemondtak az áttelepülésről, leginkább az után, hogy
magyarországonkonszolidálódottagazdaságihelyzet(bobák1987,34–36.p.).

a gazdasági helyzettel ismagyarázza visszajelentkezését az egyikparádi üveggyári
munkás–FeketeSándor–,akiamagyaráttelepítésikormánybizottsághivatalábanelő-
adja,hogycsehszlovákiábavalójelentkezésétönkéntvisszavonja,mertmintüveggyári
munkásnakmegélhetésemagyarországonbiztosítvavan.magyarnemzetiségűnekvallja
magát,akicsak„feleségeunszolásáraésaszlovákpropagandabizottságnagyígéretére
jelentkezettáttelepülésre.Időközbenfelesége,akiszlováknemzetiségűvolt,meghalt”.22

ajelentkezésihatáridőletelteutánacsehszlovákkormány1946.június14-énnyújtot-
taátamagyarkormánynakakitelepülésrejelentkezőésaztönkéntvállalómagyarországi
szlovákoknévsorát–majdaztmégcsaládiügyekreésahadifoglyokrahivatkozvajúnius
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végéigmeghosszabbították.1946.augusztus26-ánpedigcsehszlovákiaismertetteazon
szlovákiai magyarok névjegyzékét, akiket majd a paritásos csere alapján szeretne
magyarországrakitelepíteni:alistára105000személykerültfel(bobák1982,75–76.p.).

acsehszlovákáttelepítésibizottságmunkájánakeredményekéntmagyarországon
95 421 személy jelentkezett áttelepülésre.23 közülük 73 273 települt át
csehszlovákiába.acsehszlovákköztársaságbanazegyezményv.cikkelyealapjánkije-
löltek105047személyt,őkvoltakazún.„fehérlaposok”.avIII.cikkelyalapján–mely
aháborúsbűnösökettartalmazta–acsehszlovákhatóságok65200személytakartak
kicserélni. a ténylegesen kitelepített szlovákiai magyarok száma 89 660 személy.
jelentősvoltazeltérésaföldvagyonban,azállatállománybanésagazdaságifelszere-
lésekben,azazaz intenzívgazdálkodást folytatószlovákiaimagyargazdák ingóságai
megfeleltekabirtoknagyságánakéstermelésiszínvonalának.Haaparasztigazdasá-
got–élőésholttulajdonraosztva–azállatállomány(szarvasmarha,ló)ésgazdasági
felszerelés(eke,borona,henger,szekér,szecskavágóstb.)alapjánvizsgáljuk,jelentős
többletet tapasztalunkmagyaroldalon,hiszenezekösszefüggtekamáremlítettbir-
toknagysággaléstermelésiszínvonallal.aszlovákoldalonezeklényegesenkisebbek
voltak,többletetmindösszeolyanállatfajtáknáltalálunk,melyeknemfüggtekösszea
földműveléssel – sertés, kecske, juh, szárnyas.24 a szlovákiaimagyarok csehszlová-
kiában109294kataszteriholdathagytakhátra,mígamagyarországiszlovákokföld-
vagyona38748kataszteriholdattettki,sebbemárbeleszámoltákamagyarországi
földreformkeretébenkapott376kataszteriholdat(vadkerty2007,303–306.p.).25

afoglalkozásimegoszlásakétnépcsoportközött–azelső3000családösszeha-
sonlításában–nemmutatjelentősebbeltérést,lényegeseltérésekabirtoknagyságok
közöttvannak.26 mígamagyarországrólkitelepítettszlovákföldművelőkföldtulajdonnal
egyáltalánnemvagycsakmaximálisan5kataszteriholddalrendelkeztek–ezaföld-
műveléssel foglalkozók 61,8%-a –,ez az arány a szlovákiai magyaroknál 23,7%. „a
magyarországrólkitelepítettbirtokosoktöbbsége,53,3%-a,0–5kataszteriholddalren-
delkezik, míg a szlovákiai magyarok 37,6%-nak 5–10 kataszteri holdja, 27,4%-nak
10–20 kataszteri hold földje volt. a magyarországra áttelepültek 11,3%-a pedig 20
kataszteriholdfelettiterülettelrendelkezett.”(Tóth1993,168.p.)27

2. a magyar áttelepítési kormánybiztosság pozsonyi meghatalmazotti
Hivatalánaktevékenysége28

amagyaráttelepítésikormánybiztosságfeladatát,szervezetifelépítésétkétfőrészre
lehetosztaniacsehszlovák–magyarlakosságcsereszempontjából.azegyikfelügyelte
acsehszlovákiábanfolyóáttelepítéstésvagyonösszeírást,azikresítést,jelenvoltalel-
tár felvételénél, ésmegtagadhatta azt, ha rendellenességet tapasztalt. amásik fel-
adataaszlovákiaimagyaráttelepítettekmagyarországielhelyezése,továbbáazáttele-
püléstvállalószlovákoknyilvántartása,ingatlanaikellenőrzéseésavisszalépőszlová-
koknyilvántartása.kormánybiztossá anemzeti parasztpárthoz tartozó jócsik lajost
neveztékki,akiakétvilágháborúközöttmagaiscsehszlovákállampolgárvolt(kugler
2000,93.p.;vadkerty2007,262–264.p.).

amagyar–csehszlovákvegyesbizottság1946.július8-i7.számúhatározatakimond-
ta:„azáttelepülőkésazegyezményv.cikkébenfelsoroltszemélyekakétSzerződőFél
kormányaközöttezévfebruárhó27.napjántörténtlevélváltásbanmeghatározottterje-
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delembenkonzulijogvédelmetélveznek,mégpedigcsehszlovákiábanamagyarkormány
meghatalmazottjabratislavaihivatalánakfelállításaútján.”(Idézi:Szabó1981,II/46.p.)
ahivatal1946.augusztus1-jénalakultmegapozsonyimudroňút35.számalatt,sveze-
téséredr.wágnerFerencetjelöltékki.ahivatalelsőkomolyabbteendőjeacsehszlovák
szervekrészérőlaugusztus26-ánátnyújtottnévjegyzékfeldolgozása,amelytartalmazta
azokat a személyeket, akiket a csehszlovák fél a lakosságcsere-egyezmény v. és vIII.
cikkealapjánkiakarttelepíteni.enévjegyzékalapjánadtakiamagyarmeghatalmazotti
Hivatalazún.fehérlapokat,melyekazáttelepítésrevalókijelöléstényétközölték,segy-
benkonzulijogvédelembenrészesítettékazáttelepítésrekijelölteket.ameghatalmazotti
Hivataltehátelláttaazáttelepítésrekijelöltszemélyekkonzulijogvédelmét,tiltakozotta
vagyonelkobzásoksakülönbözősérelmekellen–acsehszlovákiaimagyarságérdekvé-
delmétképviselte–,továbbákapcsolatotlétesítettaSzlovákTelepítésiHivatallal,ésirá-
nyította az áttelepítés jogi és műszaki lefolyását, zökkenőmentességét (Szabó 1981,
II/46–50.p.).ahátrahagyottvagyonokösszeírását–avegyesbizottságdöntéseértel-
mében–aszállítmányokelindításaelőttitizedikvagyötödiknapelőttiidőbenkellelvé-
gezni.avagyonösszeírásnálegymagyarsegyszlovákhivatalnokjelenikmeg,ésközösen
állapítjákmegahátrahagyottvagyonértékét(Szabó1981,II/57.p.).

1946szeptemberébenameghatalmazottiHivatalmegalakítottaterületikirendeltsége-
it,melyeklosonc,kassa,érsekújvár,komárom,léva,párkányésSomorjaközponttaljöt-
teklétre(vadkerty2007,264.p.).ezekvoltakazokaközpontok,ahovábelehetettnyújta-
niamagyarérdekképviseletekrészéreafellebbezéseket,amennyibenkértékazáttelepí-
tésilistárólvalótörlésüketvagyéppenkérvényeztékakitelepítéstmagyarországterületé-
re.azesetekdöntőtöbbségébenazáttelepítésilistáravalófelvételtésazáttelepítésilis-
tárólvalótörléstidős,magukatmagatehetetlennekvallóemberekkérték.azilyenkérvé-
nyeknagyhányadátaSzlovákTelepítésiHivatalcélzottmunkájávallehetmagyarázni:„a
csehszlovákkitelepítésijegyzékbenszámtalanolyantényvanlefektetve,miszerintazöreg-
szülőkavelükegyháztartásbanélőférjezettésnősgyermekeiktőlkicserélésrévénelkell,
hogyszakadjanak.”29 arrólvanszótehát,hogyaSzlovákTelepítésiHivatalakitelepítési
listaösszeállításakorfigyelembevette,hogyaparaszticsaládszerkezetháromgeneráció-
bólállt,azidősebbcsaládtagokmégafiatalokkalegyháztartásbanéltek.aparasztember
egybizonyoskortelérvemárnemtörekedettarra,hogyaföldművelésbenaktívanrészt
vegyen,eztalehetőségetátadtaazőtkövetőgenerációnak,fiainak.mivelazáttelepítési
jegyzékbeazidősembereknemkerültekbele–vagyhabelekerültek,akkoracsaládtag-
jaikatnemvettékfel–,savelükegyháztartásbanélőkakitelepítési listárafelkerültek,
nemvoltmásválasztásuk,mintkérvényezniakitelepítésilistáravalófelvételüket.aforrá-
soktanúságaszerintezekazidősemberekingatlanvagyonnal(házhellyel)márnemren-
delkeztek, így családtagjaik elköltözése után fedél nélkül maradtak volna, házhelyüket
ugyanisamagyarországiszlovákokkaptákmeg.30 egy idősgaramvezekényiházaspár is
ezértkériakitelepítési listáravalófelvételét:„…vejükkel,polcsáklajossalközösháztar-
tásbanélnekéssemmineműingatlannal,vagyonnalnemrendelkeznek.Továbbámagas
korukravalótekintettelegyedülitámaszukpolcsáklajos,akieltartásukrólgondoskodik.”31

1948.augusztus19-éntisztázódottahelyzet,mikorisamagyarésacsehszlovákkormány
közöttolyanmegállapodásjöttlétre,hogyalakosságcserétebbenazévbenbekellfejez-
ni.ezekszerinta65évenfelüliférfiakatésa60évenfelülinőket–amennyibenmaguk
nemkérikáttelepítésüket–nemkelláttelepíteni.„abehelyettesítéscsakisazegyezmény
v.cikkealapjánkijelöltekkörébőltörténhet,decsakakkor,haazilletőcsaládáttelepítését
magaiskéri,illetvekörzetibiztosÚrfelhívásárahajlandóáttelepülni.”32
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Szinténkérvényeznikellett,haidőközbenházasságkötésrekerültsorésaházaso-
dófelekközülvalamelyiknemszerepeltalistán.anyakönyvikivonattalkellettigazolni
éskérvénytbenyújtani,haidőközbenakitelepítésrejelöltcsaládnakgyermekeszüle-
tett.abeadottkérvényeknekacsehszlovákésamagyarkörzetibiztosokmegállapítják
jogosságátéskérikmásfelvételétazáttelepítettekközé.

ameghatalmazottiHivatalforrásaiutalnakacsehországideportáltakvisszatérésére,
kiknek„szolgálatiideje”lejárt,éshaeddigmégnemszökdöstekvolnavissza,akkormost
egységesenvisszatérnek.Hazatérveigenkellemetlenhelyzetbekerültek,mivelezidőalatt
lakóházaikba Szlovákia északi részéről telepeseket (kolonistákat) költöztettek, s ingó
vagyonuknagyrészeiselveszett.ezekazegzisztenciájukatvesztettszemélyekazáttelepí-
téstőlremélikéletfeltételeikjobbrafordulását.acsehországimunkárakényszerítettdepor-
táltak„fehérlapot”nemkaptak,alakosságcserekeretébenemkerültekbele,ígytöbben
„soronkívüliáttelepítésükirántfolyamodnak,eztamagyarországielhelyezésinehézségek
miattcsakletelepítésiigényükrőlvalólemondásukellenébenhajlandóengedélyezni”.33

a hátrahagyott ingatlanok összeírásánál a pozsonyban székelő meghatalmazotti
Hivatalfigyelmeztetijegyzékébenterületikirendeltségeit,hogyavagyonösszeírásnálne
vegyék figyelembe a csehszlovák hatóságok által beírt régebbi termésátlagokat,
hanemazátlagosterméshozamrovatnálaténylegeshelyzetetvegyékfigyelembe.34 a
SzlovákTelepítésiHivatalmunkatársaitfelsőbbszervekértesítik,hogyahátrahagyott
értékekleltározásánáltörekedjenekaszlovákfélszámárakedvezőadatokbeviteléhez,
ugyanis ígypróbálnakmegminélkisebbértéket feltüntetniahátrahagyottszlovákiai
magyarok ingatlanainál. a jegyzőkönyvek tanúsága szerint a szlovák hivatalnokok a
lakóházakszázalékolásánál–azépületekállapotánakmegbecsülésekor–szándéko-
sankevesebbrebecsültékezekállapotát,mígpl.aszlovákösszeíróbizottságegytagja
60%-banbecsültemegazingatlanállapotát,amagyarfél70%-raértékelteazt.azilyen
esetekbenabizottságtagjaiegyköztesértéketállapítottakmeg,dearraisvoltpélda,
hogyazingatlanértékekörülkialakultvitábanaszlovákféldühébenazingatlanérté-
kének csak töredékét jegyezte az összesítő lapon, amagyar fél pedig erremintegy
válaszkéntamaximálisértéketállapítottameg.azingatlankörülkialakultvitákbana
magyarfélnemjárultakitelepítésrejelöltszemélyelszállításához,ésakörzetihivatal
vezetőjejegyzékbentudattaeztameghatalmazottiHivatalvezetőivel,akikhivatalosan
tiltakoztakaSzlovákTelepítésiHivatalnáléskértékazegyüttműködéstavitátképező
ingatlanokértékénektisztázására.35

amagyarmeghatalmazottiHivataligyekezettelősegíteni,hogyazingóésingatlan
vagyonuktólmegfosztottszemélyekértékeiketvisszakaphassák.ahivatalvezetőjeírás-
banértesítiaterületivezetőket,hogyolyanszemély,melyáttelepítésrelettkijelölve,de
ingóvagyingatlanvagyonátacsehszlovákhatóságokmégnembocsátottákrendelke-
zésére,azáttelepítésiszerelvénybőltörlendő,ésaddigmásszállítmánybabenemoszt-
ható,mígazelkobzottvagyonkérdésemegnemoldódik.36 avisszakapott ingatlanok
állapotatöbbesetbeniselszomorítottaeredetitulajdonosukat.IlyenvoltbartalRáfael
palástirómaikatolikuslelkészesete,akinek1000gyümölcsfábólállótelkételkobozták
és házát egy szlovák lakónak– valószínűleg egy kolonistának37 – kiutalták.kiderül,
hogyazúj lakó tönkretetteagyümölcsöstazodanemvalóköztes termelésselésa
szántással,mellyelafákgyökereitkárosította.38

amagyar összeíró bizottság tagjainaknemcsak a szlovák hivatalnokokkal kellett
megküzdeniük,avagyonokösszeírásaésjegyzékbevételeakitelepítésrekijelölteknél
semmentmindenesetbenproblémamentesen.Ilyenesetvoltpaksyantalnagyszarvai
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kitelepítettesete,akiavegyesösszeíróbizottsággalkülönbözöttössze.„mégazössze-
írástmegelőzőbeszélgetéssoránkitértnevezettáttelepülőamagyarországihelyzetre,
mikoriskedvezőtlenkritikávalilletteamagyardemokráciát,általábanademokráciá-
kat,a vezetéstésazáttelepítésnélműködőmagyarhivatalnoki kart, kidomborítván,
hogyőérettségizett,ésmennyiiskolázatlanembervezet.Feltetteakérdést,hogyugyan
mitfogőkapniodaát,aholmindenféletudatlanalakokvisznekvezetőszerepet?”39

akitelepítettekbenlejátszódódühötéskeserűségetjellemziazalábbieset,melyet
aSzlovákTelepítésiHivatalmunkatársaiészleltekésennekhangotadva,jegyzékben
tiltakoztak a meghatalmazotti Hivatalnál. a jegyzék szerint a galántai járásbeli
FelsőszelinkontárFerenc,akikitelepítésrevolt jelölve,közvetlenülakitelepítéselőtt
„nadvoresadverevylámal,vkuchynesadvereveľmipoškodil,vylámal16sklenných
tabúlvrozmeroch25x25.vmaštalisaoknávylomil,poškodilpecnapečeniechlebaa
roztrhalplot5mertovdlhých.Spôsobenáškodaobsahujeodhadnutáodborníkmina
4000kčs.”40 (azudvaronlévőajtótkitörte,akonyhaajtótnagyonmegrongálta,kitört16
25x25-ös méretű táblaüveget. az istálló ablakait kitörte, megrongálta a kenyérsütő
kemencétés5méterhosszankiszaggattaakerítést.azokozottkáraszakemberek
becsléseszerint4000korona.)

aforrásoktanulmányozásakorellentmondásokatistapasztalhatunk.Többszörelő-
fordult,hogyavagyonösszeíróbizottságmármegkezdteazérintettvagyonánakössze-
írását,mikorisazérintettmegjelentésbemutattaaszlováknemzetiségétigazolódoku-
mentumot–reszlovakizált.41 ezzelellentétbentalálkozunkolyanesetekkelis,miszerint
aki„fehérlapot”kapott,deakésőbbiekbenmegszerezteacsehszlovákhatóságoktóla
csehszlovák állampolgárságot igazoló okmányt, hiába kereste fel a helyi „osídlovací
úradotazoncélból,hogyazokmányalapjántöröltessemagátakicserélésijegyzékből”.
aSzlovákáttelepítésiHivatalolyanindokkalutasítottavisszaakérelmeket,hogyajegy-
zékbőltörölnimárnemlehet,amiaztjelenti,hogymégazállampolgárságmegszerzé-
sesemvoltelegendőahhoz,hogyalistábóltöröltessék.42

ameghatalmazottiHivatalfellépettazolyanesetekbenis,amikorszabálytalansá-
gokatészleltacsépelésieredményeknélagazdakönyvekbevalófelvezetésekkor,mikor
isaszlovákhivatalnokok3-4mázsávaltöbbetírtakbemindenmagyarkönyvébeazon
acímen,hogy„biztosancsépeltfeketénis”.amagyarösszeíróeztszóváistesziszlo-
vákkollégájának,miskovicsjánosnak,akiviszontmódszerénnemhajlandóváltoztat-
ni. a termelőket így nagy kár éri,mert ennyivel többet is kell beszolgáltatniuk,mint
amennyi terményük a valóságban van. a magyar hivatal utánajár az ügynek, ám a
csehszlovákhatóságokegyrendeletrehivatkoznak,amelyszerintbecslésalapjánisbe
lehetírniaterméseredményeket,„mertvalószínűlegmindenkieldugott2-3q-t”.aköz-
benjárásrautólagkijavítjáka„tévesen”beírtadatokat.nemegyediesetekrőlvanszó,
mert később ismegjelenneka forrásokban szabálytalanságrautaló jelek. „a gazda-
könyvekbehelytelenadatokatvezetnekbe–azokkijavíttatásaállandóanfolyik.”43

azérsekújvárikörzetbentöbbesetbenmegtörtént,hogyaszlovákszervekacsend-
őrségjelenlétébeneltulajdonítottaklovakatmagyargazdáktól.olyanesetekbenteszik
eztmeg,mikorafrontvonultávalazoroszkatonaságelkoboztaamagyargazdalovát
és cserébe katonalovat hagyott nála. ezt nem jó szándékuk jeleként tették, hanem
azért,mertakatonalónakvalamilyenproblémájavolt–lesántult,nagyonlegyengült.a
magyargazdaazígykapottlovatsajátköltségénmeggyógyítjaéstakarmányozza,hogy
új erőrekapjon.közvetlenülakitelepüléselőtt viszonta csendőrséga lovakatelko-
bozzaazonajogcímen,hogynemazövé,nohaazadottlórólgazdájamarhalappalren-

adalékok a csehszlovák–magyar lakosságcsere történetéhez 11
Fó

r
u

m
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, XII. évfolyam

  2
0

1
0

/2
, S

om
orja



delkezik. Szintén nem hajlandók kártérítést adni az olyan gazdáknak, kiknek lovait
elkobozták. ezt arra való hivatkozással teszik, hogy magyarok a károsultak.
megoldatlanproblémátjelentakésőbbiekbenis,hogyaszlovákhatóságokaszarvas-
marhákatéslovakat„atulajdonosokranemhajlandókátírni,haaznemáttelepülő”.44

előfordultolyanesetis,mikorazelkobzottingóvagyonkörülivitatragédiábatorkollott.
IlyenvoltazímelyközségbelibathóIstváneseteis,kinekkilencbirkájátazáttelepítési
hivatal elvitte és odaadta egy Romániából45 áttelepült szlováknak, akinél viszont csak
háromdarabvolttalálható.aromániaiszlovákáttelepültezeketnemvolthajlandóvisz-
szaszolgáltatni,mivelasegédkomisszártólkaptaőket.abirkákeredetilegegymásikíme-
lyigazdatulajdonátképezték,deaztartozásfejébenbathóIstvánnakátengedteőket,és
ezt az ügyletet írásba is foglalták – később ezt a gazdát csehországba deportálták.
amikoraromániaiszlovákokmegjöttek,állatokravoltszükségük:megjelentekasegéd-
komisszárralésegyRočeknevűagronómussal,majdelvittékabirkákatmondván,hogy
azokadeportálttulajdonátképezik.asértettféleztjelentetteameghatalmazottHivatal
munkatársának, és közösen jelentekmeg, majd kérdőre vonták az agronómust és a
segédkomiszárt. azt a választ kapták, hogy az elkobzás felsőbb utasításra történt, de
megnevezninemvoltakhajlandóke„felsőbbembert”.akésőbbiekbenbathóIstvánnem
ismerteazügyetszorgalmazni,mivelmegfenyegették,hogypóruljárhat–ezasegédko-
misszárrészérőltörtént.„mertSesztákkrakéleremberéstöbbszörmegfenyegette,hogy
haabirkákdolgátpiszkálnifogja,olyanbosszútállrajta,hogymagaismegbánja.”bathó
Istvánamagyartisztviselőnekelmondta,hogyasegédkomisszárnégyhelyreadtaodaa
birkáit, ebből kettőtmegtartottmagának, ezeket a barátaival együtt levágták és elfo-
gyasztották.későbbmegtörténtaz,amitőlbathóIstvántartott,ugyanisegyszlováktitká-
ri jelentésszerint–amitameghatalmazottiHivatalmunkatársainakcímeztek–bathó
megtámadtaSesztákjózsefet,aki lelőtteőt.aszlováktitkári jelentésnemfelelmega
valóságnak,aszlovákhatóságokpróbáltákönvédelemnekbeállítaniazesetet.aforrások
szerintbathó Istvánnéazesetmegtörténteutánkérvényeztea kitelepítendők sorából
való visszahagyását, mert testvéreivel szeretne áttelepülni, akik jelenleg az egyedüli
támaszai.Indokláskéntfelhozza,hogy„azegyikközségielöljáróférjemetagyonlőtte”.46

3.acsehszlovák–magyarlakosságcsereszereplői

azalábbiakbankétolyantelepüléstszeretnékbemutatni,melyekalakosságcserevég-
rehajtásasoránérintvevoltak.azegyikaHevesmegyeikisnána,mígamásikadél-
Szlovákiábantalálhatókürt.akétfalunemtartozottalakosságcserekiemelttelepülé-
seiközé,atöbbihezképestkismértékbenvalósultmegalakosságáttelepülése,illet-
veáttelepíttetése.47 Számomramégisazértvoltfontosakéttelepülés,mertazáttele-
pülésrejelentkezettszlovákokkisnánárólkürtrekerültek,betelepülvénakitelepítésre
kijelöltkürtimagyarokingatlanaiba.aszakirodalometárgykörbeneddigmégakéttele-
pülésselnemfoglalkozott,ígykutatásomsoránalevéltáriforrások,életutak,48 éshely-
színimegfigyelésekalapjánpróbálomvázolni–természetesenateljességigényenél-
kül–avizsgálttelepülésekenvégbemenőlakosságcserét.

3.1.kisnána

kisnánaazegerésGyöngyösvonzáskörzetébetartozótelepülés,melyneknépessége
az1941-esnépszámlálásszerint1623fő,ésebből211szlovákanyanyelvűnekvallot-
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tamagát.Heves,jászkunésSzolnokmegyébe1711körülérkeznekszlovákjobbágyok
Gömör,HontésZólyommegyéből(chlebnicky1998,9.p.).Földrajzi-ökológiaitényezők
figyelembevételével amagyarországi szlovák településeket két nagy csoportra lehet
osztani: alföldi és hegyvidéki településekre. mindkét csoport további alcsoportokra
tagolgató,ígymásmezőgazdaságitípustképviselnek–atémánkszempontjábólfontos
– mátraaljai települések és mást a délkelet-alföldi vagy duna–Tisza közi falvak
(Gyivicsán1993,29.p.).

akisnánaiakemlékezetébenmegmaradt,hogyGyetváról(detva)származnak,ami
nem messze található Zólyomtól.49 az egyik kisnánai áttelepültnek az 1940–42-es
évekbenegyhelybeliszlovákidősembermesélteel„származásuk”történetét:„Gyer-
mekkoromban, lehettem olyan tízéves, játszottunk mi, gyerekek, és egy idős bácsi
mondta szlovákul, hogy: deti poďte, sadneme si, ja vám porozprávam, odkiaľ mi
pochádzame. (Gyerekek, gyertek, üljetek le, elmesélem, honnan is származunk). és
ekkorezamiškobácsielmesélte,hogynekiméganagyapjaemlegette,hogyGyetva
községből származnak.majd később itt-ott lehetett hallani a többi dolgozótól, hogy
azértjöttekideagyetvaiak,azértkerestékmegeztahegyesvidéketamátraalatt,mert
azavidék,aholőklaktak,hegyividékvolt,ésnemaföldművességgel,iparral,hanem
azerdészetbentudtákmegkeresniamindennapibetevőtakisnánaiak.”50

a Gyetváról való származásra utal a községet irányító képviselők névsora között
találtGyetvaipálneveis.51

Számunkraatelepülésszempontjábólazafontos,miértdöntöttekakisnánaiszlo-
vákokaSzlovákiábavalóáttelepülésmellett.acsehszlovákáttelepítésibizottságtag-
jaitoborzóútjaikonmegjelentekatelepülésen,ésmegkezdtékpropagandamunkájukat
ésajelentkezettekösszeírását.„voltottbiblia,szlovákkönyvek.anyukámismegtanult
belőle imádkozni. a faluban mindenki római katolikus volt és az írás-olvasás nagy
újdonságnakszámítottszlovákul.édesapámisbeiratkozott,tőlünkgazdagabbakis,és
mégtöbbenolyanok,akikneksemmijüksevolt.atestvérei,akikotthonmaradtak,ezek
mindbeiratkoztak,majdkésőbbvisszairatkoztak.Senki semondtanekünk,hogyaz
ittenimagyarokkalmivan.aztmondták,hogyakétországközöttimegegyezés.vót,aki
aztmondta:summásvótam,ennélrosszabbmárnemlehet.”

azáttelepülésre való jelentkezéstnemmindenesetbenhatároztamega szlovák
agitátorokáltalhangoztatottközösnemzethezvalótartozásésajobbgazdaságihely-
zetre valókilátás.előfordultakesetek,mikorazáttelepülést választóemberekazért
döntöttek így, mert magyarországon szlovákságukért megkülönböztették őket vagy
sérelmeketszenvedtekel:„édesanyámtúhallottam,hogymilyenproblematikusisvolt.
velejártampiacokravajjal,tojással,túróval,havoltgyümölcs,akkoraz.egyalkalom-
malaszomszédfaluban,verpeléten,ottisvoltpiacrész,egybüszkefiatalembermond-
ta:tótok,mitkerestekitt?ésfölrúgtaatojást,fölrúgta,amiottvót.deazokatöbbiek,
akikottvótak,nemtámogatták,hogynecsináld,látod,szegényemberrelígyviselked-
ni.anyukakét-háromilyenesetreemlékszik.”vagy:„édesapámsógoratudottírni,de
egykérvénytnemtudottvolnamagyarulmegírni.egyszervalamiproblémákvótakaföl-
dekkel,elmentabíróságra,ésottaztmondtákneki:előszörtanuljonmegmagyarul,és
majdakkorjöjjönbíráskodni.”

azezekésehhezhasonlóesetekmindhozzájárultakahhoz,hogyacsehszlovák
áttelepítőbizottságígéreteitáptalajrataláljanakaszlovákemberekben.aXvII.kitele-
pítőkirendeltség–Gyöngyös–adataiszerintkisnánánösszesen325főjelentkezett
áttelepülésre.52 ez114 fővelmeghaladtaamagukatszlovákanyanyelvűeknekvallók
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számát.aténylegesáttelepüléstvállalókszáma–aforrásoktanúságaszerint–13fő,
ezekmindegyikenapszámos.azáttelepülésre1946.október21-énés29-énkerültsor,
s valószínűlegnincstelenek,mivelamagyarkormány1946-bancsakaz ingatlannal
nemrendelkezőszlovákokegyoldalútranszportjáhozjárulthozzá.eztbizonyítjaazis,
hogyakitelepülőknélcsakanevet,születésiévet,foglalkozástésacsaládiállapotot
közlik.53 akövetkező transzport1948szeptemberében indult,sekkormár rendelke-
zünkazáttelepülőkföldtulajdonánaknagyságárólshogyaföldreformsoránmekkora
földterületetkaptak.akimutatásilapon15családfőneveszerepel–akinekanevénaz
ingatlanszerepel–,avelükegyháztartásbanélőkszámátnemtüntettékfel.magyar-
országonhagytakösszesen37kataszteriholdföldet,valamintaföldreform54 soránjut-
tatottnemegészen3kataszteriholdat,aminnégycsaládosztozott.55

avisszajelentkezettekszámaigenmagasvolt,kb.ajelentkezettekkétharmada.„a
szlovákáttelepülésibizottságpedigsokmindentígért.vótolyanemberis,akielőttmár
ottálltazautó,ésaztmondta,hogynemmegy.”

a csehszlovák áttelepítési bizottság tagjai igyekeztek megnyerni magyarországi
szlovákviszonylatbanmódosabbembereketazzalacéllal,hogyígyaszegényebbekis
jobbanfognakjelentkezni.„minden,amiavagyontjelentetteakkor,akétanyadisznó,
kéttehén,takarmány,szalma,saraboló,eke,azvótnekünk.ezértislettapukameg-
bízva.valakiegyvagonnaljött,valakieggyelse.”

akisnánaiakatszállítótranszport1948.szeptember22-énérkezettkürtre.avisz-
szaemlékezésekszerintazingatlanokátvételekornemvolttapasztalhatókonfliktus,s
akésőbbiekbensemtörténtsemmilyenösszeütközésazáttelepültkisnánaiakésaz
őslakosokatképezőkürtiekközött.azellenszenvperszemegnyilvánultazőslakosok
részéről,mertazáttelepültszlovákokakitelepítésrenemkerültcsaládokrokonságá-
nakingatlanaitfoglaltákel.kezdetbeneztazelhatárolódástanősülésbenfejeztékki.
„mikorénidetelepültem,voltezanekeverjükösszeaszénátaszalmával,ezanősü-
lésiakció.énitt,afaluban,mulatságbaneltáncoltamén,denemudvaroltamsenkinek.
Hogyhaezegyszerbaj,akkorgondoltam,hogyhozokénmajdmagamnakvalamiszlo-
váklányt.nincsodaírva,hogyafalubólnősüljek.”

3.2.kürt

kürt (Strekov) dél-Szlovákiában, érsekújvártól (nové Zámky) 20 km-re található, a két
világháborúközött93%-osmagyartöbbségűtelepülés.a lakosságtúlnyomótöbbségea
földművelésbőltartottaelcsaládját.acsehszlovák–magyarlakosságcserekeretébenegy
transzporthagytaelatelepülést,1948.szeptembervégén,34családdal,azeltartottak
számávalösszesen96személy(azma-339transzportszámalatt).56 azőstermeléstfolyta-
tócsaládokonkívülvoltköztükegyasztalos,egyszabó,egybognármesterésegytávírda-
munkás.ahátrahagyottföldterületnagysága395kataszteriholdattettki.57 azátirányítási
laponacélállomásnincsfeltüntetve,csakannyi,hogyFejérmegyébekellszállítaniakite-
lepítetteket.akitelepítetteknagyrészevégül isakomárom-esztergommegyeiakáraés
bakonysárkányrakerült,aholisaszinténkitelepítettsvábokházábaköltöztettékbeőket.

akitelepítésrevaló felkészülést,a rokonságtólvalóelszakadást,aszállításkörül-
ményeitésvégrehajtásátabeszélgetéseksoránmindencsaládtragikusanéltemeg.

„nagyon-nagyonmegvoltamlepődve,aztánarragondoltam,végülismagyarország-
ramegyünk,olyannagybajnemlesz....ahogyaztánolyandurvánrakodtak,téptek,rán-
gattak bennünket a kiszállításkor. ahogy kiértünk az állomásra, azt mondják: most
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búcsúzzatokelaszülőfalutoktól.Hátel lehetképzelni,milyenérzésvolt.lementünk
budapestre, onnan pusztaszabolcsra,majd nagy nehezen beérkeztünkmórra,majd
kisbérre.kisbérenosztmárvártakezekafullajtármagyarrakodók,bitangmódraszór-
tákakészleteinket,abútorainkotakocsikba.arrólvoltszó,hogyakaközségetnemfog-
jukvállalni:voltolyan4-5polgártársakocsin,akikszemrevételeztékaközséget.nem
akartukelfogadni,deegyszerűenbeszórtakbennünkötkülönbözőhonvédségiautók-
ba,mintarongyot.akánaztánúgyvártakbennünköt,hogy:megjöttekafelvidékicigá-
nyok,telepesek.olyanragyogószemekkelníztekránkkb.kétévig.”

„...46őszénkerültemhazaafogságbú.Gyüttekatótok,nízkétíkaházakot.ahábo-
rúutánmegcsináltattukakéményt,merttalálatotkapott,ésazablakokat.ezértkerű-
tünkát,mertszépházunkvót.átgyüttünk,feleségemállandóansírt,énnemtudtam
enni. olyan házat kaptunk, hogy az istállónk külömb vót. olyan keskeny udvarban
vótunk, hogy a kocsival nem tudtammegfordulni benne.megkérdeztík, hogymeg-e
vagyok elégedve a házzal.mondtam, hogy nem. akkor nézzekmagamnak egy sváb
házatésválasszak.deéninkábbottmaradtam.ígymegmaradtaböcsület.”

akürtről kitelepítettekakésőbbiekben többször ishazalátogattakésbaráti kap-
csolatbakerültekaz ingatlanaikbabeköltözöttszlovákokkal.asorsukbabeletörődött
kitelepítettek a szülőfalujukmeglátogatásakor felkeresték egykori házukat, de soha
semléptekfelellenségesenazebbebetelepültszlovákokkal,sőtvoltolyancsaládis,
amelymégmagyarországi lakodalombaismeghívtaaz ingatlanábabeköltözőszlová-
kot. „...őveleerrőlnembeszéltünk,elő sehoztuk.énúgyértelmeztem,ő talánnem
bűnösazé,voltunkisnáluk,barátságosnépvót.”

„későbbídesapa,mikorhazajött,megisnízteaházat.őjóbavótvelük,nemhara-
gudtak.”

Összegzés

akárpát-medencetörténetétésetnikaijellegétdöntőenbefolyásoltákazévszázadok
alatt végbement természetes és a „központi hatalom” által irányított népmozgások.
Ilyenközpontilagszervezett„népmozgásnak”tekinthetjükamásodikvilágháborúután
megkötött csehszlovák–magyar lakosságcserét is. a dolgozat ezt a felülről irányított
folyamatotvizsgálja,mindavégrehajtóállam,mindpedigatelepítéseketmegélőlakos-
ságszempontjából.kijelenthetjük,hogyalakosságcseremegkötéseésannakkeresz-
tülvitelenemcsakazaztvégrehajtóállamokpolitikájáravolthatással,hanemalapve-
tőenbefolyásoltamindakétabbanrésztvevőetnikumegészéletétéskultúráját.egy
ilyentípusúbeavatkozáskövetkezményeikitapinthatóakazáltalamvizsgáltkéttelepü-
léséletében is.kürtközségesetébenkijelenthetjük,hogy lényegesenbefolyásoltaa
szlovákrepatriáltakbeköltözése.

kürtközségéletéta20.századfolyamánmeghatároztákazállamformákésállamha-
tárokváltozásai,akitelepítésésbetelepítés,areszlovakizáció,melyekhatásáraahelyi
társadalomstabilitásamegbomlott,mindtársadalomszerkezeti,mindetnikaitekintetben.
afalusitársadalmatértelsőközpontibeavatkozáskénttekinthetünkaz1918-asállam-
határ-változásra,mikor isa történetimagyarországészaki területétképezőFelvidékaz
elsőcsehszlovákköztársaságrészévévált.aSzlovákiadéliterületeinkompakttömbben
elhelyezkedőmagyar lakosság – történelme folyamán először – nemzeti kisebbségbe
került. a következő beavatkozás Szlovákia déli területeinek 1938-asmagyarországhoz
valóvisszacsatolása,58 majdvisszatéréseacsehszlovákállamhatárokközé.

adalékok a csehszlovák–magyar lakosságcsere történetéhez 15
Fó

r
u

m
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, XII. évfolyam

  2
0

1
0

/2
, S

om
orja



a két ország közötti lakosságcserét egy államközi egyezmény szabályozta, és így
központiirányításalákerült.azegyezményértelmében–mindazérintetteklélekszá-
mát,mindvagyonihelyzetüketfigyelembevéve–akitelepítéskölcsönösségenalapult,
valójábanazonbanegyenlőtlenfeltételekközöttfolyt.azegyiklegfontosabbkülönbség
az,hogymígamagyarországi szlovákokönkéntdönthettekazáttelepülésmellett, a
szlovákiaimagyarlakosságkitelepítéseelsősorbanpolitikaimegfontolásokalapjántör-
tént. amásodik világháború utáni csehszlovák politikai pártok amagyar kisebbség
bűnétabbanhatároztákmeg,hogynemvoltakhűekaköztársasághoz,saktívanrészt
vettekszétverésében.acsehszlovákemigrációmáraháborúalattkidolgoztaamagyar
lakosságkitelepítésénekdoktrínáját,samagyarkisebbségtőlvalómegszabadulásvolt
azapont,aholakülönbözőpolitikaipártokérdekeitalálkoztak.acsehszlovákpolitiku-
sokálmaegyolyanköztársaságmegteremtésevolt,melyetcsakcsehekésszlovákok
alkotnak, nemzetiségi kisebbségek nélkül. ezt az álláspontot elsősorban az edvard
benešköréhez tartozónemzetidemokratákképviselték,deaháborúvégéreakom-
munistapolitikusokisrájöttek,haszélesíteniszeretnéktársadalmitámogatottságukat,
nemhatárolódhatnakelamagyarellenességtől.

acsehszlovákkülpolitikaazsarolásésamegfélemlítéspolitikájátigenkövetkezetesen
éssikeresenalkalmazta.apotsdamikonferenciautánacsehszlovákfélarraazálláspont-
ra jutott, hogykényszeríteni kell amagyar kormányt egy lakosságcseremegkötésére. a
magyarkormányebbenazidőbenmégpolitikailagelszigeteltvolt,anagyhatalmakpedig
egyvéres,többmilliósemberveszteséggeljáróháborúutánneméreztékátennekasúlyát.
mivelajogfosztóintézkedésekcsehszlovákiábanmegtörténtek,félővolt,hogyahatármel-
lettélőtömbmagyarságotszéttelepítik,mivelazérintkezettamagyarállammal.

adolgozatmegírásakorarrakerestemaválaszt,miértisdöntöttekamagyarorszá-
gi szlovákok a Szlovákiába való áttelepülés mellett. ennek értelmezéséhez Hoppál
mihálymegállapításaitfogomalkalmazni(Hoppál1987,129–135.p.).Tudjuk,hogya
magyarországi szlovákok döntésében jelentős szerepet játszott addigi értékrendjük
megváltozása,melyetnagymértékbenbefolyásoltaz1945utánihelyzet.azegyének
úgyérezték,hogynagyazeltérésabelső–gazdasági,társadalmi,politikaiésetnikai–
értékrendjükésakülső,társadalmilag,államilagmeghatározottértékrendközött.az
áttelepülésrevalójelentkezésselezeknekazértékrendeknekaváltozásátremélték.a
szlovákagitátorokáltalhangoztatottföldhözjutásban(gazdasági),azújbóliegynem-
zethezvaló tartozással– „mať volá roztratenýchsynov” (azanyahívja szétszóródott
fiait)–etnikaiértékrendjénekjavulásátvéltefelfedezni.kijelenthetjük,hogyazáttele-
pültek saját életminőségük javítására addigi értékrendjük elutasításával reagáltak.
Hoppálmegállapítja,hogyazértékrendbefolyásoljaésszabályozzaazegyénekdönté-
seit,illetvehogyszorosanösszefüggazéletmóddal,se„kapcsolatokfelismerésehoz-
zájárultatársadalmimozgásfolyamatokmegértéséhez”(Hoppál1987,130.p.).

véleményemszerint–melyet saját kutatásaim is alátámasztanak–amagyaror-
szági szlovákok körébennégy „típust” lehetmegkülönböztetni azok körében, akik a
kitelepülésmellettdöntöttek.

az első csoportba ameggyőződéses szlovákok tartoztak, kikbenmég élt a szláv
tudat, egy tömbben éltek s amindennapi érintkezésben döntően a szlovák nyelvet
használták. ez a csoport a csehszlovák áttelepítési bizottság megjelenésével és a
magyarországiSzlávokantifasisztaFrontjánakmegalakulásávalalegkövetkezetesebb
szószólójalettazáttelepülésnekésutóbbiszervezettagjalett.
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a második csoportba azok a szlovákok tartoztak, akik településükön kisebbséget
alkottakvagymagyarországolyanterületénéltek,hogyszórványnaktekinthetők.ahelyi
magyarlakossággalházasságikapcsolatbakerültek,körükbenvegyesházasságokjöttek
létre,éskialakultazún.kettősetnikaitudat.avegyesházasságokáltalkialakultcsalád-
szerkezetbenahétköznapinyelvbenaszlovákotmárátvesziamagyar,aszlováknyelv
használatapedigcsaládiösszejövetelekre,lakodalomra,disznótorrakorlátozódik.59

aharmadikcsoportbavalóssérelmeikalapjánazonszlovákoktartoztak,akiketa
magyarlakosságmegkülönböztetésselilletett,amiheznemkellett,hogyfeltétlenülfizi-
kaierőszakpárosuljon.

a negyedik csoportba azok a „szlovákok” tartoztak, akik a lakosságcsere által a
magyarországterületérőleltávozóknak–Szabókárolyszerint–a20%-átalkották.e
csoportot azok alkották, akik amagyar tisztviselők szerint nem is tudtak szlovákul.
ebből a csoportból kerültek ki azok az áttelepülést kérvényezők-vállalók, akiket a
csehszlovákáttelepítésibizottsággazdaságiígéreteicsábítottakSzlovákiába.

alakosságcserébenrésztvevőszlovákokattöbbesetbeniselítélik,minthaenép-
csoportlettvolnaaz,melyalakosságcserétvéghezvitte.lényegébenazonbancsaka
lehetőséggel éltek, hogy jobb gazdasági körülmények közé kerüljenek. az áttelepült
szlovákokés az őslakosmagyarság kapcsolatára álljon itt az alábbi példa: „…adéli
órákban,aközségbenésahatárbankintdolgozó,máráttelepültszlovákokataköz-
ségházáraegybehívtákésottráakartákbírniőketarra,hogyavisszamaradtcsaládo-
kat rakják ki az utcára, ők pedig költözzenek a helyükbe. a szlovákokmegtagadták
azzal,hogyőkilyenjónépeketnemhajlandókbántalmazni”.60

jegyzetek

1. jánbobákerrőlúgyírtanulmányában(bobák1984),hogyazantifasisztaszárnyerősödöttmeg.
2. bobákszerintaszlovákokésdélszlávokközösharcábananemzetiségiegzisztenciáértala-

kultmegazazegység,melynemcsakfegyveresenharcoltanémetésmagyarfasisztákellen,
hanemrendelkezettaközöspolitikaiorientációvalis(bobák1984,6.p.).

3. valószínűsíthető,hogymégaközösfrontmegalapításaelőttagitációstevékenységetfolyta-
tottnémelyszlovák–olyanok,akikkésőbbmajdrésztvesznekaszervezetmegalapításában
–,erreutalm.Ruppeldt1965-benmegjelentdokumentumgyűjteményeaszlováknemzeti
felkelésről.ebbenleírja:1944márciusábanalondonicsehszlovákköröknekjelezte,hogya
szlovákokbékéscsabafelszabadításautánkérvényeznifogjákcsehszlovákiábavalóáttele-
pülésüket. Felhívja a csehszlovák körök figyelmét az erős nacionalista elnyomásra
magyarországon.Idézi:bobák1984,22–23.p.

4. mégaközgyűléselőtt,1945.január30-ánaromániainagylakról(szlovákul:nadlak)azanti-
fasiszta szlovákok és délszlávok egy jegyzéket küldtek el Sztálinnak, Titónak és edvard
benešnek,melybenjelzik,hogyaszlovákokésdélszlávokhatározatothoztakegyantifasisz-
taszekcióról,melybenegyesülniszeretnének.lásdbobák1984,8.p.

5. az1946–47.éviszámokbanszintecsakszlováknyelven jelennekmegacikkek,amimár
jelentia„szakítást”akétszekcióközött,illetveazt,hogyebbenazidőbenaSlobodatelje-
sena lakosságcserepropagálásának szentelte írásait. amagyar kormányzat igyekezett a
magaálláspontjátisképviseltetniaszlováknyelvűsajtóban,ezért1945.június8-ánmeg-
jelentaSlobodnýhlas(SzabadSzó)c.lapTótkomlóson.lásdkugler2000,39–43.p.

6. jánbobákszerinttorzítottképetfesterrőlmonográfiájában(onovémaďarsko)d.Čierna-
lantayová, aki szerint azok a szlovákok, akik a magyarországi Szlávok antifasiszta
Frontjábanegyesültek,kéttársaságra,csoportraosztódtak.azelsőcsoportbaanacionalis-
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tákésidealistaszlavofilektartoztak,amásikcsoportbaazosztályöntudatosszlovákok,akik
azegyesületenkívülálltak(bobák1984,27.p.).

7. amagyarországiföldreformvégrehajtásánaknehézségeiacsehszlovákkülpolitikaszámára
kínáltaklehetőséget.aföldkérdésmegoldatlanságárahivatkozvalehetettembereketcsábí-
taniazáttelepülésre.

8. amagyarországi Szlávok antifasiszta Frontjának 1946 őszén 27 176 volt a taglétszáma.
lásdvadkerty2007,246.p.;Tilkovszky1998,136–137.p.

9. alapmunkatársaiközötttaláljukandrejŽiakot,akiacsehszlovákáttelepítésibizottságpro-
pagandafőnöke,valamintjánŠtefánikot,akiamaticaslovenskátitkára.

10. aszámospéldaközül:„…minthanemmagyarországlettvolnaazegyikelsőésegybenaleg-
utolsószövetségeseisHitlernek.”;„mindenki,akimamagyarországonakadályozzaazáttele-
pítést…ígyváliktudatosanvagynemafasizmuseszközévé.”;„amagyarokhűtanítványaiegy-
koriszövetségesüknek.”acikkekbenaszerzőkmeghatározzákaztis,milyenamagyarember:
„született reakciós fajta”; „hazudnak, intrikálnak, zsidóellenes incidenseket kezdeményez-
nek”;„üldözikaszlovákokat”;„kevésbészorgosak”.Idézi:molnár1987,146–149.p.

11. anyelvtanfolyamokindításávalaszlovákfélkétcéltszeretettvolnamegvalósítani.egyrészt
azt,hogyaszlováknyelvalapfokúelsajátításávalamárasszimilálódott„szlovákokat”sze-
rettékvolnaígyelismertetniamagyarféllel,mivelazáttelepülésnekfeltételevoltaszlovák
nyelvismerete.másrésztezzelissegíteniszerettevolnaazáttelepültújdonsültcsehszlovák
állampolgárainakakönnyebbbeilleszkedést.eztazért is tartottaaszlovák fél fontosnak,
mivel az első transzportok, melyek bánrévéről (bányászcsaládok) és a mátra vidékéről
érkeztek–amagyarfélengedélyeztenincstelenszlovákokegyoldalútranszportjátaz1946-
os évben –, a helyi, szlovákiai hatóságok legnagyobb megdöbbenésére, gyermekeiknek
magyartanításinyelvűiskolátkértek(kugler2000,72–73.p.)

12. Indokoltesetbenakitelepülésrevaló jelentkezéstmeglehetetthosszabbítani–eztazegyez-
mény is tartalmazta –, és ezzel a csehszlovák fél élt is, és utólagos toborzást hirdetett. a
csehszlovákpolitikusokésacsehszlovákáttelepítésibizottsághivatalnokaielégedetlenekvol-
takaszámukrabiztosítotthathétpropagandaidővel,mivelszerintük„ilyenrövididőalattművé-
szetaszlovákoktízezreibenfelébresztenianemzetiöntudatot”.Idézi:vadkerty2007,247.p.

13. központiutasításraajárásifőjegyzőelrendeli,hogyakiáttelepülésrejelentkezett,azokatnév
szerintösszekellírni,valamintakikállamialkalmazottakésjelentkeztekáttelepülésre,azokat
azonnalelkellbocsátaniállásukból(Hml–XXII-346,kisnánanagyközségjegyzőkönyvei).

14. paríkovászerintazáttelepülőknagyobb többségea teljesasszimilációelől „menekült”, s
döntött a Szlovákiába való áttelepülésmellett. eztmagyarország diszkriminációs kisebb-
ségpolitikájávalmagyarázza:„mikorméggyerekekvoltunk,magyarországonmagyariskolá-
bajártunk.Számolniamainapigiscsakmagyarultudok.Szlovákulazunokámtóltanulok.”;
„Szlovákul csak az anyukámmal és az apukámmal beszéltem, természetesen nálunk,
oroszlánybanafalubanmindenkiszlovákulbeszélt,deaziskolábanmárféltünkhasználni.
Sőt,máraziskolábanismagyarulkellettimádkozni.”Idézi:paríková1993,23.p.

15. ezalattaztértik,hogyamagyarfélelleneztealakosságcserét,aminekhatásáraisjelent-
keztekaszlovákok.

16. aföldművesközösségekbenaszlovákhagyományokésaszlováktudatjobbanmegmaradt,
főlegadél-alföldön,aholegytömbbenéltek.

17. a részletesenkidolgozott, falukra,városokravonatkozó„ikresítési” tervekbenaszlovákiai
magyarfalumelléodarendeltékamagyarországiszlovákfalutis,ahonnanaszlovákokatvár-
ták.ezazelvcsakazelső20szerelvényelindításáigműködött.lásdlászló2005,86.p.

18. IlyenvoltaTelepítésiHivatal,melynekmódjábanállta lakosságcsere jegyzékébőlkivenni
bizonyosszemélyeket.erreakkorkerültsor,havalakireszlovakizált–szlováknemzetiségű-
nekvallottamagát–, ígycsehszlovákállampolgárságot iskapott.aTelepítésiHivatalsza-
bályzatánakértelmében„rendszerintnemreszlovakizálhatóakazokaszemélyek,akiknek
lakhelyedél- ésdélkelet-Szlovákiaún.betelepítési területén találhatóvagy5katasztrális
holdnálnagyobbterületűföldbirtokkalrendelkeznek”.lásdŠutaj2008,34.p.
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19. aSlobodaszerint:„ezazelem,melyideérkezik,alkalmasarra,hogyidővelkolhozokathozzon
létre.”ezafeltevés–ahogymegismutatkozott–reálisvolt.pl.akomáromijárásbanaszö-
vetkezetekbe leginkábbazáttelepültek jelentkeztek. jánbobákadél-szlovákiaiáttelepültek
termelőszövetkezetekbevalóbelépésévelkapcsolatosanazáttelepültekszociálisszerkezeté-
bőlindulki.azáttelepültek75%-aföldművesvolt,köztükabszolúttúlsúlybanvoltakaföldnél-
küliek.Főlegezekazelemekvoltakaszövetkezetesítésgondolatánakterjesztőiésmegvalósí-
tóidél-Szlovákiában.azáttelepültszlovákokkésőbb–ígyaz1948-asválasztásalkalmávalis
– leginkábbacsehszlovákkommunistapártraszavaztak (bobák1984,22.p.).paríková is
megemlíti az áttelepült szlovákokkal kapcsolatosan, hogy a szövetkezetekbe jobbára a kis
tulajdonnal(földdel)rendelkezőkésaföldnélküliek léptekbe.„Tudja,amitapasztalatunka
gazdálkodással.misokkaltöbbföldetkaptunk,mintamitotthagytunkmagyarba.nemvoltunk
teháterrefelszerelve.ésmégaz,hogyoroszlány,demásföldműveseredetűfalvakmárrégóta
nemvoltak.Harminchétbenmegalapítottákoroszlánymellettakohót.ésekkoraszegénység,
ésazok,akiknekkevésföldjükvolt,elkezdtekabányábafuvarozni.akkormuszájvoltazember-
nekaföldjemellettdolgozni,hogymegéljen.nemúgy,mintakikbékéscsabárólvoltak,kikmin-
digföldművesekvoltak,ésígykönnyebbenalkalmazkodtakittazújországban.”;„az,akinek
földjeottvolt,ésittszinténkapott,márnemvoltmegazakötődésaföldhöz.azasajátszülői
föld,aszülőiházmindottmaradtmagyarországon.azakkorfájt,mikoreljöttünkide.nekünk
nemfájtaztaföldet,mitittadtak,odaadniazállamnak.”;„mikoraszövetkezeteketmegalapí-
tották,kilencvenszázalékbanazáttelepültekésazitteniszegénységlépettbe.…akolonisták
is–azok,akikamásodikháborúutánjöttek–koránbeléptekaszövetkezetbe,őknemteljes
szívvelviszonyultakakiosztottföldhöz.”Idézi:paríková1993,26.p.

20. Sajátgyűjtés.
21. jánbobákkritizáljaazokataszlováktörténészeket,akikamagyarországróláttelepültszlo-

vákokat„magyarként”jelölikmeg.Ilyenm.vietornakazamunkájais,melyszerintnagyrészt
nemisvoltakszlovákok,hanemgyakranolyanelemek,akiknek„vajvoltafején”ésezértel
kellettelhagyniukmagyarországterületét,vagyolyanok,akikalakosságcserébenavagyon-
gyarapodáslehetőségét látták.(bobák1984,27.p.)eztalátámasztjaSzabókároly is,aki
szerintalakosságcseresoránamagyarszervekkifogásolták,hogy21,57%nembírjaaszlo-
váknyelvet(Szabó1981,I/254.p.).

22. Hevesmegyeilevéltár,fond.XXIv-1/3g.mák–Gyöngyösikirendeltségiratai.
23. Szabókárolyszerint–akiacsehszlovák–magyarlakosságcserealattapozsonyimeghatalma-

zotthivatalhelyettesevolt–amagyarszervekrészérőltörténőkifogásolásokutánacsehszlovák
áttelepítésibizottság80149személytfoglaltanévjegyzékbe(Szabó1981,I/254.p.).

24. akürtre települtkisnánaiakállatállományátazőslakosokúgy jellemezték,hogycsakpár
„golyószóróval”jöttekát–„gyüttekagolyószóróstótok”.aszlovákiaimagyarparasztgazda-
ságokraakecsketartásnemvoltjellemző.

25. acsehszlovák–magyarlakosságcsereszámbeliismertetésénélalegújabbszakirodalmigyűj-
tést vettem alapul, vadkerty katalin könyvét. Šutaj szerint – szlovák levéltári adatokra
támaszkodik–aszlovákokmagyarországon43749kat.hold földethagytakhátra (Šutaj
2008,60.p.).Szarkalászlótanulmányábanrosszadatokszerepelnek,szerinte„…aszlová-
kiaimagyarkitelepítettekutánösszesen16000holdés15700lakóházmaradt,a60257
szlovákáttelepülőutánmagyarországonviszontmindössze15000holdés4400lakóház.”
(Szarka2007,26.p.)

26. jánbobákszerintazáttelepültszlovákok75%-aföldművelésselfoglalkozott(bobák1984,27.
p.)Szabókárolykéziratábanaföldművesekarányát92,5%-rateszi(Szabó1981,I/254.p.).

27. azösszehasonlításazelső3000ki-ésbetelepültcsaládot–11 000,ill.12 000személy–
vizsgálja,ígynemtarthatjukelfogadhatónakazegészáttelepítettnépességre.Szlovákszem-
pontbólmindenképpentorzítottképetfesthet,hiszenaz1946-osévben–mikoriscsaka
csehszlovákféltelepítettmagyarországrólcsehszlovákiába–szintecsaknincstelenekátte-
lepülésétengedélyezteamagyarkormányzat.
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28. jelen esetben a magyar áttelepítési kormánybiztosság meghatalmazotti Hivatalának
csehszlovákiában folyómunkájátvizsgálom.akutatásamagyarországoslevéltár (fond.
XIX-a-15-e,f–magyaráttelepítésikormánybiztosságpozsonyimeghatalmazottiHivatal)for-
rásainalapszik.

29. mol–mák-XIX-a-15-f,2.doboz
30. Figyelembekellvennünkaztis,hogyaszlovákhatóságokakitelepítésilistaösszeállításakor

még az 1946. február 27-énmegkötött lakosságcsere-egyezmény szellemében jártak el.
ekkormégúgy számoltak,ha valaki önként kérvényezi kitelepülését, akkoraztparitáson
felül,akvótábanembeleszámítvakellkezelni,sakvótát így iseltudjákérni.errealapot
adottaszlovákfélnekalakosságcsere-egyezményszámosvitátkiváltópontja,melyetmind
aszlovák,mindamagyarfélmásképpértelmezett.azegyezményX.cikkeértelmébenlét-
rehozott magyar–csehszlovák vegyes bizottság volt az, ahol a lakosságcsere-egyezmény
vitás pontjait ütköztették egymással és a vegyes bizottság döntései voltak azok,melyek
útmutatástszolgáltakalakosságcserevégrehajtásában.

31. mol–mák-XIX-a-15-f,2.doboz
32. mol–mák-XIX-a-15-e,1.doboz
33. mol–uo.nehézmegállapítanieparitásonfelülátvettekszámát,vadkertykatalinszerint

kb.6000személytávozottönként(vadkerty2007,304.p.)
34. mol–mák-XIX-a-15-e,2.doboz
35. mol–mák-XIX-a-15-e,1.doboz
36. mol–mák-XIX-a-15-f,3.doboz
37. aszlovákpolitikaivezetésaszlovákokészak–déliirányútelepítéséttartottaelsődlegesnek.

kolonista lehetett minden 18. életévét betöltött csehszlovák állampolgár, természetesen
csakszláv.ajelentkezőszemélyekközüldöntőenkisparasztokatválasztottakki.aSzlovákia
északi részéről érkező kolonisták nem voltak járatosak a csallóköz, valamint a vág és a
Garamközötti területekenmeghonosodott termelésben,hiszen itt teljesenmásmezőgaz-
daságikultúralétezett,mintészakon(vadkerty2007,150–152.p.).

38. mol–mák-XIX-a-15-f,1.doboz
39. mol–mák-XIX-a-15-f,2.doboz
40. mol–mák-XIX-a-15-f,3.doboz
41. mol–mák-XIX-a-15-e,3.doboz
42. mol–mák-XIX-a-15-f,2.doboz
43. mol–XIX-a-15-f,2.doboz
44. uo.
45. csehszlovákiaterületérearomániaibiharvármegyeterületérőlisérkeztekszlovákok,akik-

rőlamagyarországiszlovákokígyemlékeznekmeg:„őknemtudtakmagyarul,mintmi,akik
magyarbóljöttünk.nehezentudtunkvelükbeszélgetni.azértis,mertőktöbbségébenfavá-
gókvoltakbiharból,nem tudtakúgygazdálkodni,mintmi,akikazalföldről jöttünk.őka
magotcsakelásták,nemmegszántottföldbevetették,mertmieztismertük.ezazértisvolt,
mert otthon nekik csak kevés földjük és trágyájuk volt. később mindent itt hagytak és
elmentek.”(Idézi:paríková1993,22.p.)

46. mol–XIX-a-15-f,3.doboz.lászlópéterkönyvébenközölegyinterjúrészletetbathóIstván
árvájával,bathóarankával,melybenszinténmegerősítiatragédiát.atörténetetazzalegé-
szítiki,hogySesztákazzalaszándékkalindultkiazállomásra,hogy„hárommagyarembert
kivégez”(lászló2005,19–21.p.).

47. Tilkovszkyszerintnincsnyomaannak,hogyanógrádmegyéveldélkeletrőlhatárosHeves
megyeszlovákfalvai–domoszló,kisnána,markaz–szerepeltekvolnaakiszállításijegyzé-
kekben(Tilkovszky1989,11.p.).

48. a3.fejezetbenközöltidézeteksajátgyűjtésembőlszármaznak.
49. detva–archaikusszó,jelentése:ifjúság.
50. Sajátgyűjtés.
51. Hevesmegyeilevéltár–fond.XXII–346.kisnánanagyközségiratai.
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52. Hml–XXIv-3-f.ajelentkezettekéskitelepültekpontosszámátvalószínűlegsohasemfogjuk
tudni pontosanmegállapítani. egymásik kimutatás szerint kisnánán303 fő jelentkezett
áttelepülésre.dönteninemtudunkakétadatközött,mertaziratokonnemszerepeldátum.

53. Hml–XXIv-3-j.
54. „nemmindenkiigényeltföldet,olyan,akineknemvoltsemmifélebefogóállatja,nemtudott

mitbefogni,vagynemvoltjószomszédja,aznemisigényelt.vót,akielvállalta,demásnak
kellettátadnia,mertnemtudtamegművelni.”

55. Hml–XXIv-3-f.
56. az adatközlők elmondása szerint viszont ennél sokkal többen kaptak „fehér lapot”.

valószínűlegezekkitelepítéséreazértnemkerültsor,merta lakosságcserét1948végén
leállították.

57. mol–XIX-a-15-e,1.doboz.
58. amikorakürtiekazelsőcsehszlovákköztársaságidejéreutalnak,úgymondják,hogy„acse-

hekalatt”,az1938–1945közöttiidőszakrapedig„amagyarokalatt”megnevezésthasználják.
59. „ahogy visszaemlékszek arra, hogy jártunk disznótorba a keresztapámhoz, akit Hegedűs

józsefnekhívták,őverpeléti,szomszéd falubólszármazott,őegypárnótátdalót,merhát
általábaszlováknótákmentek,determészetesenkinekmilyenkedvevót,vagykihogyakart,
úgydalót,dalótakígyis,úgyis,detudom,hogyezazembersohasebeszélt,afeleségepedig
mindenkivelszlovákul,aférjévelpedigmagyarul.agyerekeivel,háromcsaládjavolt,minda
háromperfektbeszéltszlovákul,determészetesenmagyarulis.”Sajátgyűjtés.

60. mol–XIX-a-15-f,3.doboz.
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TamáS Skala
addendum To THe HISToRy oF THe populaTIon eXcHanGe beTween cZecHoSlovakIa and

HunGaRy

In the20thcentury, theHungarianethnicminority inSlovakia lived tosee two
worldwars,beingseparatedfromthehomecountryandbecomingminority,and,
anotherborderchangewithin20years,whensomepartsofupperHungarygot
back to Hungary. although the horrors of wars and the shock of Trianonwere
undoubtedlydecisiveeventsfortheHungarianethnicminorityinSlovakia,wecan
saythatthecriticalmomentumwastheirstatuswithoutrightsresultingfromthe
czechoslovakpoliticaldecisionsafterworldwar II,which isstillpresent in the
memoriesofthepeople.
on5april1945,theczechoslovakgovernmentdeclaredtheestablishmentofa

newczechoslovakRepublic,statingthatthenewrepublicwouldbethe„nationstate
oftheczechsandSlovaks”.edvardbenesandthecommunistclementGottwald
intentedtobuildastateinwhichthereisnoplaceforanon-Slavicminority.
mythesisdealswiththeexchangeofthepopulationandallofitsproblematic

aspects,fromthepointofviewofbothHungaryandczechosolvakia.Theforeign
policy of the Hungarian government was largely determined by the fact that
Hungary,attheendofworldwarII,stoodonthelosingside,whileczechoslovakia
on the winning, and this was always reminded when they could not reach a
commonposition in thequestionof thepopulationexchange.The thesisdeals
with theczechoslovakmigrationanddomesticpolitics, inparticularwith those
foreignpolicyevents thatassistedordelayed their implementation. I alsodeal
withthestepsof theczechoslovakRepublicaimedattakingawaytherightsof
minorities, the so-called benes decrees, which weremeant to accomplish the
Slovakmigrationpolicies.IdealspeciallywiththeSlovakmigrationpolicies,the
activities of the Slovak propaganda committee in Hungary and, in a separate
heading, with the protection of the rights of the Hungarian minority in
czechoslovakia.
The exchange of population should have been based on reciprocity, especially
regardingthenumberofthoseconcerned,buttheresettlementanddisplacement
in reality took place between two unequal parties. The thesis deals with the
exchangeofpopulationanditsimpactsintwosettlement(kürtandkisnána)by
analyzinghistoricalarchivesandinterviews.
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