
nemtudom,hogyatörténelemgroteszkfintorakéntvagytragédiájakéntértelmezzem
atényt,hogya21.századmásodikévtizedénekelsőtavaszánegymagátdemokrati-
kusnakdeklarálóeurópaiuniósországban–nemzetikisebbségként–veszteségeinket
felmérvekonferenciánkellkeresnünkmegmaradásunklehetőségeit.

asszimiláció:akisebbségbekerülésünk,vagyis1918őszeótaszótárunk legfélel-
metesebbfogalma,veszteségeinkszóbeliszimbóluma.

azasszimilációnemújkori találmány, talánegyidősazemberiséggel.beismerjük,
mi,magyarok ismegtettük,nem isegyszer, sazasszimiláció jelen volta történelmi
magyarországmindennapjaiban is.Elismerjük,hogya18.századutolsóharmadától
modern polgári nemzetté alakuló magyarság saját nemzeti államának tekintette a
kárpát-medencét.aszinténnemzettéalakulószlovákokelleni,a19.századutolsóhar-
madátólfelerősödöttasszimilációértmagyarország,amagyarkormányésatörténet-
tudomány többször isbocsánatotkért. Tény,hogymegtörtént,deezazasszimiláció
nemvoltvégzetes.aszlovákságaz„ezeréveselnyomás”-bóléletképesen,aközépkori
szállásterületénélkiterjedtebbetnikaiterületenéltemegaz1918-asévet.

Gazdaságtörténetikutatásaimmaligazoltam,hogyaz1867-esosztrák–magyarki-
egyezést követően – kiemelten a kilencvenes évek közepétől – a magyar–szlovák
nyelvhatáranagyszombat–nyitra–kékkő–losoncvonaltóldélretolódott,stöbbhelyen
elérteazIpolyvölgyét.

a szlovák történettudomány kiemelten kezeli az oktatás elmagyarosítását. Ezzel
kapcsolatbannememlítik,hogyazállamirendeleteknemérintettékazegyházaksmás
nem állami intézmények által fenntartott iskolákat, így pl. a magyarellenességükről
ismertevangélikuséskatolikusegyháziiskolákat.arendeleteknégy-ötévitürelmiidő-
velszámoltak.

1918-banmegfordulta történelemkereke,selkezdődöttakárpát-medenceima-
gyarságtörténeténeklegtragikusabbszakasza.azelsővilágháborúgyőzteseiún.„nem-
zetállamokra”daraboltákatörténelmimagyarországot,sa–ténylegesennemlétező
–csehszlováknemzetnekajándékoztakegyesmagyaretnikaitömböket.Ezzelkiszol-
gáltattákőketaszámukraidegennyelvenbeszélő, idegenkultúrátterjesztőállamha-
talomnak.
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azúj,demokratikusnakdeklaráltcsehszlovákköztársaságelsőterveianémetésa
magyar nagybirtokosok kisemmizését alapoztákmeg. Földreformjában elvette tőlük,
majdkiosztottaaföldjeiketszláv–cseh,morva,szlovák–kolonistáknak,miközben–
ez1928-igvoltérvényben–megtiltottaanemszlávnemzetiségűek–vagyisamagya-
rok–földszerzését.aföldreformkeretébentervetdolgoztakkiamagyaretnikaitöm-
bökszétdarabolására.Telepesfalvakatlétesítettek,sajelentősebbmagyarközségek
határábankolóniákatszerveztek.

azújhatalomképviselői,akolonistákmagabiztosanviselkedtek,smegrettentették
anyelvüketnem ismerő falusimagyar lakosságot.mivel jelentősebberőszakranem
kerültsor,a falu lassanfelocsúdottahatalomváltástkövetőzsibbadtságból,séltea
maga–többé-kevésbé–megszokottéletét.

avárosokbanmásvoltahelyzet.azújállamotképviselő,zömükbencsehülbeszé-
lő,amagyartnemismerőcsaládokbetelepítésévelmegváltozottanemzetiségiegyen-
súly.amagyar–szlováknyelvhatárközelébenfekvővárosokbanaszlovákszármazású,
demagukatmagyarnakjelentőszemélyekújbólszlovákoklettek.aszlovákligajelen-
téseszerintaz1923–1936-osévekbenmegközelítően80ezrenéltekezzelalehető-
séggel,deezekzömeszlováketnikaiterületenélt.

amagyartöbbségűvárosokbanélőmagyarokakultúrábanéltékkimagyarságukat.
Összetartóerőtjelentettekaszínjátszás,amagyarnyelvűéstémájúelőadás-sorozatok,
közöskirándulások.

Ilyen helyzetben találta a csehszlovákiaimagyarokat 1938 ősze, amikor is újból
átlépettfelettükahatár,smagyarországállampolgárailettek.Tagadhatatlanörömüket
atörténelemnemtartósította,majd1945tavaszánvéglegelistemette.amagyarok
1943-tóltudták,hogyagyőztesnagyhatalmak1918-ashatáraiközöttvisszaállítjáka
csehszlovákköztársaságot,deamagyaroknemmozdultak.szerettékaszülőföldjüket,
sazújhatalmataz1938előttivelazonosították.

csalódtak. az új kormány alaptulajdonsága a kollektív bűnösséggel megvádolt
németekésmagyarokkormányprogrammáemeltgyűlölete,nemzeti,emberiésanyagi
kisemmizése lett. központi kérdés lett a kitoloncolásuk, s a hátrahagyott vagyonuk
szlovákbetelepülőkközöttiszétosztása.apotsdamikonferenciaamagyarokesetében
akitoloncolástmegtagadta,saz1938-banmagyarországhozcsatolt,acsehésaszlo-
vákhivatalosirattokbancsak„betelepítésiövezetként”szereplőterületenélőmagya-
rokkérdésénekrendezésétakétfélbelügyénektekintette.

Ettőlpedignemlehetettsemmijótvárni,hiszvladimírclementiskülügyiállamtitkár
–nemcsakakormányülésein–többször iskijelentette:„avesztesmagyarokkalmi,
győztesek úgy viselkedhetünk, ahogyan csak akarunk, hiszmögöttünk áll a szovjet-
unió.Tehetünkakármit,csakanyugatmegnetudja.”

nyugatmegtudta.Felszólaltazáltalatörvénytelennektartottközmunka,acsehor-
szágideportálások végrehajtásával kapcsolatban,elítélteazembertelenkitoloncolá-
sokat,denemítélteelazirányítottgyűlöletetsamagyarokmegfélemlítését,tízezrek
megfosztását minden tisztességesen megszerzett tulajdonuktól. a lakosságcserébe
rejtett vagyonszerzést, őshonosok kitelepítését pedig törvényesnek tekintette.
rezzenéstelenülvettetudomásulamagyaretnikaiterületszlovákokkalvalóészak–déli
irányúbetelepítését,amibőlaszlováknemzetiTanács(sznT)ésaszlovákTelepítési
Hivatal(szTH)mégaz1920utánbetelepítettmorvákatéscseheketiskizárta,s„haza-
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térésre”kényszerítetteőket.ígyacsehszlovákköztársaságbanélő,demársajáttör-
vényhozói és végrehajtói hatalommal rendelkező szlovák szerveket a magyar- és
németgyűlöletmellettacsehek„nemszeretettsége”isjellemezte.Pedignekikköszön-
hették,hogynemkerültekalegyőzöttek,aháborúsbűnösökcsoportjába,amireaHitler
általműködtetettszlovákkirakatállamelegendőokotadott.

a magyarellenesség, a gyűlölködés, a hivatalos és más jellegű önkényeskedés
melegágyavoltazsznTutasításárakidolgozottamagyarkérdésvéglegesmegoldásá-
nakterve.1945–1946-bangyakorivolt,hogyamagyarfalvakbanmegjelentekkisebb-
nagyobb partizán- ésmás felfegyverzett csoportok. kezdetben raboltak, vittek, amit
csak láttak, későbben csak végigszáguldoztak a községen, a levegőbe lövöldöztek,
majdeltűntek,svisszahagytákarémülettőlmegdermedtlakosságot.

acsehésszlováktörvényhozásaz1945–1946-osévekben–erkölcsilegésanya-
gilagegyaránt–olyanmértékben semmizte ki ésaláztamegamagyarokat, hogya
kialakulthelyzetetkarelkaplancsehtörténészagenocídiumotmegelőzőállapotként
jellemezte.

amagyar lakosságmegfélemlítésénekés kisemmizésének további forrása volt a
népbíróság.akollektívbűnösségalapjánmindenmagyarvádolhatóvolt,seztmegis
tették.voltakolyantelepülések–snemcsakamagyar–szlováketnikaihatárközelé-
ben–,ahonnanbeidéztékésmegvádoltákazösszestizennyolcévétbetöltöttférfit.az
ok:„afasizmus,nagymagyarországvisszaállításáravalótörekvés,amagyarhadsereg
üdvözlésesáltalábanamagyarnemzetiség.”avádakcéljaamegfélemlítésmelletta
vádlottakvagyonánakazelkobzásavolt,esetlegareszlovakizáláselfogadása.

az1945–1948közöttimagyarüldözés,atervezettkitelepítés–aminekalakosság-
cserenevetadták–,akitoloncolások,aszlovákságészak–déliirányú,tervszerűbete-
lepítésemegváltoztattaaháborúvégénmégmagyaretnikaiterületnemzetiségiképét,
s besorolhatták a vegyes lakosságú kategóriába. az itt élő magyarok és szlovákok
aránya az 1948-at követő években, az „internacionalizmus”mögé bújtatott fékezett
nacionalizmuskorábansem javult,saz iparosítás,aszövetkezetesítéskereténbelül
továbbfolytaszlovákokbetelepítése.megszűnikviszontahivatalosanirányítottnyílts
brutálismagyarellenesség–ahogyannapjainkbannevezzük–,amagyarhisztéria,afel-
szín„nyugalmi”állapotbakerült.deazalsóbbrétegekbenszinteállandóvoltamagyar-
ellenesmozgás.azidősebbgenerációmégemlékszikaszinteciklikusanismétlődő„az
alternatív oktatás, a szlováknyelvűoktatás ésabiztos jövő” jelszókalatti akciókra.
szinteállandósultamagyarnyelvellenitámadás,sazelvtársakjóltudták,hogyanyelv
elhagyásaanemzetiségelhagyásátisjelenti.

átéltük, erősek maradtunk. az íróink írtak, a pedagógusaink nemcsak oktattak,
hanemneveltek is,színjátszócsoportokat,énekkarokat,szakcsoportokatvezettek.a
csemadokbiztosfedeletadottmégakonspirálóknakis.amagyarnépdal,néptánc,a
magyarnemzeti történelemközpontjavolt.Tartottukmagunkat,s fütyülveazanyagi-
akra,„tettükamagunkét”.

aztánelérkezettaz,amireálmainkbanvágytunk,sbetört–aszlovákiábanspeciá-
lisanértelmezett–szabadság,ademokrácia,smegkezdődöttanyíltmagyargyűlölkö-
dés,amiahatárokeltörlésétkövetőenolyanméreteketöltött,hogyszlovákpolgárként
szégyenkeznék.Ebbenalégkörbenélünknapjainkbanis.sokannembírjákazállandó
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nyomást,beolvadnaka többségbe.számunk folyamatosancsökken,bár soka „kis”
magyar–szlovákmegértés,szomszédbarátság.

kiahibás,kithibáztathatunk,hogyidáigjutottunk?agyerekeik,unokáikanyanyel-
vinevelésételhanyagoló,anyagiakathajkurászófelnőtteket,aközéletirántérdektelen
magyarokat? miért nem vették ezt észre a nemzetiségünk „őrzésével, védelmével”
megbízottpolitikusaink,amagyarságunkmegmaradásátígérők,politikaiéskulturális
életünketvezetők,akiketatényekreatudománynemegyszerfigyelmeztetettis?

Tiszteltpolitikusaink,kulturáliséletünkvezetői!szavazatainkkalönöketkértükfel,
képviseljék az érdekeinket. bíztunk önökben, s ehelyett megbontották a sorainkat,
meggyengítettek bennünket. akkor jöttek közénk, amikor – saját szempontjukból –
éppen jónak tartották, általában a választások előtt. sohasem tárták elénk a valós
helyzetet,nemszámoltakelamunkájukkal.Hamegakarunkmaradni,akkorezenvál-
toztatnikell!legyenaválasztónakjogaafelelősségvonásra!

mostpedig,kérem,engedjenekmegegyrövidösszefoglalást.
napjainkszlovákiaimagyarságánakéletétfelfokozottszorongásjellemzi.úgyélünk,

mintvadavadászaton,sokunkbanállandósultafélelem,aszorongás.Félünkorszá-
gunkpolitikaivezetésénekmagyarellenesmegnyilatkozásaitól,szenvedünkabennün-
ket megalázó kijelentéseiktől. Teszik ezt velünk talán azért, mert szegényebben
vagyunk,mint ők?mert csendben vagyunk? Tény, hogy az ország legtermékenyebb
régiójábanélünk,amelyazországgazdaságilaglegelmaradottabbterülete.milyenisez
amagyarlaktarégió?kevésamunkalehetőség,keletennincsis,samunkanélküliek
aránya meghaladja a szlovákiai átlagot. nincs korszerű vasúti közlekedésünk, s a
Pozsony–komárom vasútvonal ennek paródiája. nincs gyorsforgalmi úthálózatunk,
nincsvagykevésazipariparkunk,shavannakisilyenek,zömmelamagyar–szlovák
nyelvhatárralokalizáltákőketúgy,hogyinkábbészakfelélegyeneknyitottak.még„sze-
rencse”,hogytöbbezermagyarnakadmunkátazészak-dunántúligyárakbanazanya-
ország.

Felvetődikakérdés,felróhatjuk-eilyenkörülményekközöttakialakulthelyzetetmár
nemtűrő,gyengébbidegzetűnemzettársainknak,hogymindettőlmegakarjákmente-
niagyermekeiket,unokáikat,sbizonyosfokig„délibábosálmokat”kergetvebeolvad-
nakaszlovákságba,asszimilálódnak?

szeretném,haezakonferenciautatmutatvamegválaszolnáalegfontosabbkérdé-
seinket,vázolnámegmaradásunklehetőségeit.
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