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AZ 1956-OS FORRADALOM VISSZHANGJA 
A SZLOVÁKIAI MAGYAROK KÖZÖTT

Az 1956-os forradalom szlovákiai, illetve szlovákiai magyarok közötti vissz-
hangjával foglalkozó kutatónak előbb vagy utóbb szembesülnie kell a ténnyel,
hogy a kommunizmus időszakának kisebbségtörténete jórészt feltáratlan
és megíratlan. Nincsenek feltárva és kiadva a források, a kor szlovákiai ma-
gyar személyiségei (apparatcsikjai)
egyikének sem írták meg az életútját,
nem tudjuk, hogy a zömmel falusi
magyar társadalomban hogyan zajlott
és hogyan hatott a kol lek tivizáció.1

A megfelelő tudományos kontextus
hiányában pedig a témáról szólni nem
lehet más, mint szaltó a sötét porond
fölött, biztosítókötél nélkül. Nem is
sokan vállalkoztak erre, így a forrada-
lom szlovákiai magyar visszhangjával
kapcsolatos irodalom rendkívül szegé-
nyes. Szesztay Ádám utóbbi években
született munkáin2 kívül érdemleges
írásról nem lehet beszámolni, bár a
forradalom szlovákiai recepcióját vizs-
gáló irodalom is tartalmaz adalékokat
a témához.3

A megfelelő alapkutatások hiányá-
ban a jelen dolgozat sem kíván komp-
lex és mindenre kiterjedő képet adni
arról, hogyan fogadta a szlovákiai ma-
gyarság a forradalmat, inkább csak
pillanatfelvételeket próbál közvetíteni
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1 Gyurgyik László leginkább a korszak

demográfiai változásait térképezte fel,

pédául Gyurgyik (1994). Viszonylag so-

kat tudunk az 1968-as reformfolyamat

kisebbségi vonatkozásairól. Kiss József -

nek – Kiss (1999) –, illetve Juraj Maru-

šiaknak – Marušiak (2005a,b); – kö szön -

hetően vannak elképzeléseink azok ról a

folyamatokról, amelyek a normalizáció

időszakában a magyar kisebbségen belül

lezajlottakr. Óriási azonban az elmara-

dás az ötvenes évek történetét ille tően,

amellyel érdemben alig foglalkozott a

szlovákiai történetírás. A ki vé telek kö -

zött említ hető Kiss (2003). Az egész há-

ború utáni korszakot illetően fordulatot

jelenthet Popély Árpád 2006 végén

megjelent kronológiája: Popély (2006).

2 Szesztay (2003) 40–41. p.; uő (2002). 

3 Ezek közül a legfontosabbak: Blaive

(2001); Kaplan (2005); Marušiak (2005c);

Pešek (1993).
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a forradalom felvidéki magyar recepciójáról. A tanulmány elsősorban a
csehszlovák belügyminisztérium által Dél-Szlovákiában készített úgyneve-
zett szituációs jelentésekre támaszkodik, amelyek a prágai Belügyi Levél-
tárban, illetve a pozsonyi Szlovák Nemzeti Levéltárban is fellelhetők, s
amelyeket a források lelőhelyének megnevezése nélkül Karel Kaplan cseh
történész részben már publikált. A levéltári anyagokon kívül haszonnal
forgathatók a témát érintő kisszámú visszaemlékezések és a napjainkban ké-
szült interjúk, de értékes informá ciókkal gazdagították tudásunkat a kor-
társakkal folytatott személyes beszélgetéseink is.

A SZLOVÁKIAI MAGYAROK HELYZETE 
AZ ÖTVENES ÉVEK CSEHSZLOVÁKIÁJÁBAN

A szlovákiai magyarok forradalom alatti reakcióinak megértéséhez szüksé-
gesnek látszik röviden felvázolni helyzetüket az ötvenes évek Cseh szlo -
vákiájában. A sztálini típusú egypárti diktatúra ugyan a többségi társada-
lomhoz hasonlóan érintette őket, kisebbségi voltukból és az előző korszak
sajátos történelmi fejlődéséből adódóan azonban helyzetük kissé mégis el-
térő volt.

A szakirodalomban is eluralkodott közfelfogás szerint – amely sokkal in-
kább a rendszerváltás előtti ideológia terméke, mint a forrásokon alapuló
történeti kutatásé – az 1948-as kommunista hatalomátvétel azonnal véget
vetett a csehszlovákiai magyarok jogfosztottságának, s innentől egyenes és
egyenletesen emelkedő út vezetett teljes társadalmi egyenjogúsításukig. Ezt
a közhelyet a legújabb kutatások azonban megcáfolták. 

A jogfosztó rendeletek felszámolása ugyan megkezdődött, de nem került
sor sem a jogfosztók megbüntetésére (az úgynevezett szlovák burzsoá nacio-

nalisták perét sem a magyar kérdés,
hanem a cseh–szlovák viszony moti-
válta), sem az áldozatok rehabilitálá-
sára. A hatalom a hallgatás és elhall-
gatás fátylát borította az események-
re. A szlovákiai magyarok 1944 és
1948 közötti kálváriájukról a rend-
szerváltásig nem beszélhettek, s még
utána sem nagyon mertek.4

Az 1948 februárját követően a ha-
talmat kezébe kaparintó párt, Cseh -
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4 Az egyik visszaemlékező szerint a jog-

fosztottság hatása oly erős volt, hogy „a

magyar forradalom eseményeit jóma-

gam és környezetem még a »hallgatás

éveiből« bennünk maradt traumák ha-

tása alatt éltem meg.” Hogyan élték meg

1956-ot a csehszlovákiai magyarok? Máté

László visszaemlékezése. Bibliotheca Hun -
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szlo  vá kia Kommunista Pártja (CSKP) sem szakított a nemzetállami be -
idegződésekkel. Megengedték ugyan a Csehországba deportáltak hazatéré-
sét, de a Belügyi Megbízotti Hivatal körlevele még 1948 novemberében is
azt hangsúlyozta, hogy ennek során a deportáltak birtokaiba beültetett „bi-
zalmi szlovákok” érdekeit kell szem előtt tartani. Megkezdték a magyarok
felvételét a pártba, a párton belül 1948 végén létrehozták a Magyar Bizott-
ságot, de az első adandó alkalommal, 1949 októberében már fel is oszlatták.
A déli járásokban megkezdték a magyarok bevonását a nemzeti bizottságok
munkájába, de Szlovákia Kommunista Pártja (SZLKP) Központi Bizottsá-
gának 1949. márciusi határozata szerint arányuk egyetlen járási nemzeti
bizottságban, tehát a magyar többségűekben sem haladhatta meg az ötven
százalékot. 1948 szeptemberében ugyan megnyílhattak az első magyar is-
kolák, de az SZLKP KB 1949. február 5-i ülésén olyan döntés született,
hogy „az iskolaügyben olyan politikát kell folytatni, amelynek vége red -
mény ben az asszimilációhoz kell vezetnie”.5 S megalakulhatott ugyan a ma-
gyar dolgozók kulturális egyesülete, a Csemadok, de a párt vezetői folya-
matosan hangsúlyozták: nem lehet érdekvédelmi szervezet, s egyetlen elfo-
gadható célja, hogy a párt politikáját népszerűsítse a magyarok között.

A magyarok társadalmi egyenjogúsításának folyamata így csak nagyon
vontatottan, s meglehetősen ellentmondásosan indulhatott meg. Az ötve-
nes évek első felében azonban mégis jelentős előrelépések történtek ezen
a téren, s számos párthatározat szól arról, hogy a szlovákiai magyarokat in-
tegrálni kell az ország gazdasági és társadalmi életébe. Ám a határozatok is-
mételten csak korlátozott mértékben, nemritkán csupán papíron valósultak
meg, sőt mivel titkos határozatokról volt szó, ellenőrzésükre sem került sor.6

S az sem véletlen, hogy az 1951. november 13-án megkötött cseh szlo vák–
magyar kulturális együtt működési egyezményből – hiába szor galmazták a
magyarok – a csehszlovák fél ellenállása miatt kimaradt a kisebbségi jogok
és a nemzetiségek kölcsönös támogatásának rögzítése.

Ezek a felemás intézkedések bizonytalanságot keltettek a szlovákiai ma-
gyarok körében. Egyre inkább úgy érezték, hogy menedéket és biztonságot
csak a párt adhat nekik, s ez minden bizonnyal megkönnyítette, hogy a párt
gleichschaltolja a szlovákiai magyar társadalmat.
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5 Popély (2006) 160. p.

6 Uo.
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AZ OKTÓBERI ESEMÉNYEK RECEPCIÓJA DÉL-SZLOVÁKIÁBAN

Az ötvenes évek elején lassú, de fokozatos eltávolodás kezdődött az anya-
ország és a szlovákiai magyar kisebbség között. Ennek számtalan oka volt:
a határátlépés nehézségei és ezáltal a rokoni kapcsolatok lazulása éppúgy kö-
zéjük sorolható, mint az a hivatalos csehszlovák vélekedés, hogy a magyar
kisebbség helyzete kizárólag a Csehszlovák Köztársaság belügyének tekint-
hető. Fontos és erősödő fogódzót jelentett viszont a média. Ekkoriban már
a háztartások egyre nagyobb hányadában volt rádiókészülék, s a szlovákiai
magyarok – már csak azért is, mivel gyengén vagy egyáltalán nem beszél-
ték a szlovák nyelvet – szinte kizárólag a budapesti rádiót hallgatták. Más-
részt pedig a forradalom előtt a két ország közötti kulturális egyezmény ér-
telmében 220 magyarországi sajtóterméket forgalmazhattak Szlo vá kiában,
évi összpéldányszámuk elérte a 3,5 milliót.7 A rádiónak és a sajtónak kö-
szönhetően a szlovákiai magyarság naprakészen tájékozódott a magyaror-
szági eseményekről, és a maga módján reagált is rájuk. Nem véletlen, hogy
Nagy Imre 1953-as fellépését követően Dél-Szlovákiában is szövetkezetek
tucatjai szűntek meg, s az egyik visszaemlékező szavai szerint a falusi ma-
gyar lakosság körében „Nagy Imrét úgy emlegették, mint Petőfit, Kossuthot,
az ő személyében reménykedtek, hogy az újra magángazdálkodóvá vált volt
szövetkezeti tagok földjeit nem veszik el újra”.8Az pedig szinte természetes,
hogy a felvidéki magyar értelmiség különösen nagy figye lemmel kísérte
az 1956 nyarán Ma gyar országon felszínre törő politikai elégedetlenséget, a
Petőfi Kör vitáit és a Rajk László újratemetésével fellángoló polémiákat. 

A szlovákiai magyarok azonban nem csupán figyelték, de össze is kapcsol-
ták saját sorsukkal a magyarországi eseményeket. Általános vélekedés volt,
hogy a magyarországi változások az ő életükben is fordulatot jelenthetnek. 

A korabeli csehszlovák belügyi jelentések is jól szemléltetik azt az ér-
deklődést, amellyel Dél-Szlovákia a forradalmi események felé fordult.

„A falvakban esténként kevesen men-
nek az utcára, mivel nagy az igény a
felkelők kezében lévő rádióadások
iránt.” (Szenci járás.) „A budapesti rá-
dió adásának hallgatása az üzemekben
és néhány nyilvános helyen is lehetővé
van téve.” (Dunaszerdahely.) „A la-
kosság egy része teljesen úgy viselke-
dik, mintha Magyarországon élne, és
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7 Slovenský Národný Archív (SNA), ÚV

KSS-pléna; kr. 1836, a. j. 30. Zasadanie

ÚV KSS konané v dňoch 12–13. de -

cem bra 1956.

8 Hogyan élték meg 1956-ot a csehszlová -

kiai magyarok? Máté László visszaemléke-
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miután a budapesti rádióban felhívást tettek közzé, hogy tegyék ki az ab-
lakba a rádiókészülékeket, az itteni lakosság egy része is hallgatott a felhí-
vásra, s kirakta a rádiókészülékeket az ablakokba.” (Somorja.)9

A jelentések arra is felhívják a figyelmet, hogy a magyar lakosság oly
mértékben csak a budapesti eseményekkel foglalkozik, hogy az már sok
munkahelyen akadályozza a normális munkavégzést: „Október 24-én a
szenci gépállomáson szinte senki nem dolgozott, mivel a magyar nem -
zetiségű dolgozók egész nap a magyar rádiót hallgatják, […] s látszik rajtuk,
hogy örülnek a magyarországi eseményeknek.” (Szenc.) „[…] a magyar
nemzetiségű lakosság erősen érdeklődik a magyarországi események iránt,
így munkáját rendesen nem végzi […]. Konkrétan megállapítást nyert, hogy
a zselízi felvásárló üzemben a magyar nemzetiségű alkalmazottak folyama-
tosan a rádiókészülékek mellett ülnek, ami hatással van a többi alkalma-
zottra és a munkamorálra is. Amikor a szlovák nemzetiségű alkalmazottak
figyelmeztették őket, hogy ne hallgassák állandóan a rádiót, s végezzék in-
kább rendesen el a munkájukat, a magyar alkalmazottak nevetve válaszolták,
hogy ha majd Prágában lesz hasonló felkelés, akkor majd ők fogják a szlo-
vák munkásokat figyelmeztetni, hogy dolgozzanak, ne pedig a rádió mellett
üljenek.” (Zselíz.)10

A nagyfokú érdeklődés kiderül a jelentésekből, azt azonban már sokkal
nehezebb eldönteni, milyen érzésekkel fogadta Dél-Szlovákia lakossága a
forradalom hírét. Szabó Béla, a pártos szlovákiai magyar újságíró és szép-
író Napló 1956 című könyvében a ne-
gatív reakciókat emeli ki.11 Propagan-
disztikus alkotásának – amelyért ké-
sőbb Állami Díjat is kapott – hitelessége
azonban megkérdőjelezhető, és az is
valószínű, hogy az októberi és no -
vemberi bejegyzések utólagos „nap ló -
jegyzetek”.12

Nem vonható kétségbe viszont,
hogy – s ebben a nem látni különbsé-
get a magyarok és a szlovákok reak-
ciója között – a fegyveres harcok fé-
lelmet ébresztettek Dél-Szlovákia
lakosságában. Az államhatárok köze-
lében lakók viszonylag tisztán hallot -
ták a harcok zaját, sőt – Bod rog köz -
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9 Archív Mi nis terstva Vnitra, Praha (AMV),

H-761-4-7, Mimoriadné udalosti – hlá-

senie.

10 Uo.

11 Szabó (1961).

12 Az utólagos konstrukció tényét az aláb-

bi idézet is igazolni látszikr. „Október

24. (szerda). […] Ma reggel értesültem

a magyarországi eseményekről, a ma-

gyar ifjúság tüntetéséről, amely nyil-

vánvalóan ellenforradalommá növi ki

magát. Ami engem illet, én az első

perctől kezdve tisztában vagyok az ese-

mények ellenforradalmi jellegével…”

Uo. 173. p.
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ből ilyen információk is vannak – néhány eltévedt lövedék szlovák oldalon
ért földet. A harcok zaja pedig (érkezzen akár a rádió hullámain) sokukban
a háború emlékeit, a nem sokkal korábbi ostrom nehéz napjait idézte fel.13

A csehszlovák propaganda ezt az érzést még erősítette is, hiszen a szlová-
kiai sajtó rendre közölte a magyarországi harcok és a bosszú áldozatainak
elrettentő képeit. 

Félelemmel és ellenérzéssel fogadta a magyar forradalomról érkezett
híreket a szlovákiai magyar kommunisták egy része is, akik nem csupán ad-
digi pozíciójukat féltették, de olykor a maguk és családjuk biztonságát is.
Erre utal, hogy a forradalom idején néhány településen a kommunista ve-
zetők nem merték otthonukban tölteni az éjszakákat.14

A meghatározó érzés azonban a szimpátia volt a szlovákiai magyarok kö-
zött. Ezt elsősorban nem a gazdasági és ideológiai rendszerváltás lehetősé-
ge váltotta ki, hanem a nemzeti érzések fellobbanása. Plasztikusan fejezik
ki ezt Máté László sorai: „A »suttogó propaganda« nagy-nagy szimpátiával
követte az odaáti eseményeket, valahogy azzal a parázs alatt izzó remény-
séggel, hogy »a magyar név megint szép lesz!« és megmutatja a világnak –
Sztálinnal és Rákosival szemben –, hogy nem minden magyar fasiszta. Az
izmosabb nemzeti öntudat pedig úgy nyugtázta az eseményeket, legalább
a magyarok egyszer megmutatják a ruszkiknak…”15 Ebben az esetben utó-
lagos emlékezésről van szó, a nemzeti büszkeség fellobbanásának azonban
számos jele van a korabeli jelentésekben is. „Mi a véleményük a budapesti
eseményekről? Mi, magyarok büszkék vagyunk arra, hogy a mi nemzetünk
fellázadt a bolsevizmus ellen” – mondja H. A. pozsonypüspöki tanítónő.16

A forradalom kiváltotta nemzeti büszkeség, majd az elfojtása felett érzett
keserűség megnyilvánulása mellett gyakran bukkan fel a belügyi jelenté-

sekben a szovjetellenesség is. 
A szlovákiai magyarok természe-

tesen nem csupán rokonszenveztek a
forradalommal, de hatására saját sor-
sukban is változást reméltek. Ezt egy
belügyminisztériumi jelentés így fo-
galmazta meg: „A Dél-Szlovákia fal-
vaiban élő magyar nemzetiségű lakos-
ság körében az általános hangulat
nem kielégítő, mivel az figyelhető
meg, hogy azt várják, hogy nálunk is
valami hasonló történjen, mint Ma-
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13 Vö. Hogyan élték meg 1956-ot a csehszlo-

vákiai magyarok? Tarics János visszaemlé-

kezése. Bibliotheca Hungarica, Kézirat-

tár. Kmeczkó Mihály hagyatéka. 

14 Illés Sándor (Nagytárkány) személyes

közlése.

15 Hogyan élték meg 1956-ot a csehszlová -

kiai magyarok? Máté László visszaemléke-

zése. Bibliotheca Hungarica, Kézirattár,

Kmecz kó Mihály hagyatéka. 

16 Kaplan (2005) 527. p.
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gyarországon.”17 S bár az emberek ezeket a reményeket általában nem fogal-
mazták meg konkrétan, s csak általánosságban várták sorsuk jobbra fordu-
lását, a legtöbb forrás arról tanúskodik, hogy nemzetiségi jogaik kiter jesz -
tését remélték a forradalomtól: „Az emberek titkon lelkesedtek, az asszonyok
titkon imádkoztak a forradalom sikerérét, teljes bizalommal volt minden
magyar az iránt, hogyha kimennek a bolsevista zsandárok, akkor az itteni
csehszlovák politika visszazökken egy humánusabb, legalább a két háború
közötti republika demokráciájához.”18 Mások karakteresebben és radikáli-
sabban nyilvánították ki véleményüket, s 1948 után most először merült fel
a lakosságcsere és a jogfosztó intézkedések revíziójának igénye is: „A szenci
járás egyik községében olyan hírek terjednek, hogy az összes repatriánsnak,
aki Magyarországról települt át, vissza kell térnie, mint ahogy azoknak is
vissza kell térniük Csehszlovákiába, akik Magyaroszágra települtek át. Ezt
a hírt az új magyar kormány állítólagos rendeletével hozzák kapcsolatba.”19

Tornalján pedig, amelynek nevét 1948-ban egyetlen tollvonással Šafári -
kovóra változtatták, ezekben a napokban ugyanaz a gondolat bukkant fel,
amely a rendszerváltást követően is azonnal jelentkezett: hogy a város kapja
vissze eredeti nevét.20 1956-ban ezt az igényt a hatalom nacionalista meg-
nyilvánulásnak minősítette, 1990-ben azonban már megvalósulhatott. 

A forradalom felfokozta nemzeti érzések egyesekben a határrevízió remé-
nyét is felébresztették, amire a szlo vák hatóságok is felfigyeltek: „A magyar
lakosok között, főleg az intelligencia körében soviniszta megnyilvánulások
voltak észlelhetők. Állítólag Dél-Szlo vákia mindig magyar volt, és Ma -
gyarországhoz kell tartoznia. Kassán azt beszélték, hogy eljön az idő, mi-
kor kiüldözik a szlovákokat. A Ma -
gyarországról áttelepültek között olyan
hírek terjedtek el, hogy vissza kell tér-
niük Magyarországra” – áll egy belső
használatra készült jelentésben.21 A
nemzetvédelmi minisztérium rendkí-
vüli kollégiumának ülésén, október
29-én elhangzottak szerint ezt a ható-
ságok komolyan is vették. A megbe-
szélésen konstatálták, hogy a dél-szlo -
vákiai határ nem eléggé biztosított,
majd javaslatot tettek, hogy – az 1. ka-
tonai körzet meggyengítés nélkül –
minden szabad harci eszközt össze
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17 AMV, sign. 319–23-1.

18 Hogyan élték meg 1956-ot a csehszlová -

kiai magyarok? Id. Kmeczkó Mihály visz-

szaemlékezése. Bibliotheca Hungarica,

Kézirattár, Kmeczkó Mihály hagyatéka. 

19 SNA ÚV KSS-taj. David, kr. 2237, a. j.

73., Správy krajských prokuratúr počas

udalosí v Maďarsku (1956).

20 „Tornalja sohasem volt Šafárikovo, csak

a szlovákok nevezték át, de újra Tornal-

ja lesz. Mi ezt ki fogjuk harcolni.” Uo.

21 SNA, ÚV KSS-taj. David, kr. 2253, a. j.

40. Maďarsko a Polsko.
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kell vonni a magyar határok mellé, de jegyzőkönyvbe került a következő
megjegyzés is: „megállapítást nyert, hogy a magyar határövezetbe küldött
tankok az itt 10 év után újra felbukkanó soviniszta irányzatok megfékezé-
sében is nagy szolgálatot tehetnek”.22

S bár a határrevízió utólag naivnak tűnő felvetése sok esetben az alkohol
számlájára írható, az ilyen elképzelések létezését több egymástól független
forrás is alátámasztja. Kollár Péter, a kassai Thália Színház jelenlegi igaz-
gatója, aki egy kis gömöri faluban élte át az eseményeket, visszaemlékezé-
sében ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy a településen „a magyar
lakosság zöme viszont legalábbis november 4-ig abban a hitben élt, hogy
a magyar csapatok mégiscsak bejönnek”.23

Az, hogy a szlovákiai magyarok között, még ha elvétve is, de felbukkantak
ilyen vélemények, érthető nyugtalanságot keltett a szlovákok körében, akik
eleinte többségében szintén egyetértettek a forradalom célkitűzéseivel. A fü-
lükbe jutó „álhírek” azonban sokukat elidegenítették az eseményektől. Egy
jelentés szerint ez a római katolikus papság köreiben is megfigyelhető volt:
„A magyar római katolikus papság örül a magyarországi felkelésnek, s az a vé-
leményük, hogy a magyarok ezzel kivívták az egész civilizált világ szimpátiá-
ját. Hegyi [nevű] r. k. pap Ostrov faluból (Nagymegyeri járás) úgy nyi lat -
kozott, hogy a komuniz mus Magyarországon már eljátszotta a szerepét.

Hasonlóan nyilatkozott a tótgurabi
plébános, aki dicsérte a magyar hősi -
ességet, s azt mondta, ezzel a magyar
felkelők beírták a nevüket a történe-
lembe. A szlovák papok között általá-
nos az elutasítás a magyarokal szem-
ben. A nagyszombati Szent Adalbert
Társulás intézője többek előtt szó
szerint azt mondta: Inkább száz szor
a kommunisták, mint a magyarok
alatt.”24 Az esetleges revízióról szóló
hírek leginkább a Dél-Szlovákiában
élő telepeseket rémítették meg; több
helyütt olyan híresztelések kaptak
lábra közöttük, hogy hamarosan el
kell hagyniuk otthonukat.25

Az ilyen és hasonló tartalmú forrá-
sok ellenére a forradalom kiváltotta
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22 Zápis z mimořádného kolegia ministra

národní obrany. In Vojenská a další

opat ření–Československa v době povs -

tání v Maďarsku na podzim 1956. Díl

1/K vyd. připravili Jiří Bílek, Praha,

Historický ústav Armády České re -

publiky, 1993. VHA Praha, MNO, 1956,

SM/KM, 1/10-2.

23 Hogyan élték meg 1956-ot a csehszlovákiai

magyarok? Kollár Péter visszaemlékezé-

se. Bibliotheca Hungarica, Kézirattár,

Kmeczkó Mihály hagyatéka. 

24 AMV sign. 319-23-1, Skúmanie verej-

nej mienky obyvateľstva v Bratislavs -

kom kraji v súvislosti s udalosťami v Po-

ľsku a Maďarsku. 

25 Vö. Kaplan (2005) 505. és 516. p.
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nacionalista megnyilvánulásokat mégis marginális jelenségnek kell tekinte-
nünk. Ebből a szempontból Pásztó András sorait tartjuk hitelesnek, aki
kamasz fejjel, az esztergomi eseményeket Párkányból figyelve élte át a for-
radalmat: „[…] többségében azonban azt vártuk, hogy végre nyugodtan át-
mehessünk Esztergomba, találkozhassunk a rokonokkal, ismerősökkel. Úgy
érzem ma is, hogy még a felnőttek is csak így, egyszerűen fogalmazták meg
a dolgokat, és senki sem beszélt visszacsatolásról, határrevízióról. Olyan
esetekről sincs tudomásom, hogy a városkánkban élő szlovákok ellen for-
dult volna a hangulat, vagy ők ítélték volna el a forradalmat. Ez már akkor
sem nemzetiség kérdése volt.”26

A FORRADALOMMAL KAPCSOLATOS 
SZLOVÁKIAI MAGYAR MEGNYILVÁNULÁSOK FORMÁI

Az 1956-os forradalom idején a szlovákiai magyaroknak nem volt legitim
képviseleti szervük. A Csemadok ugyan a szlovákiai magyar lakosság jelen-
tős tömegeit tömörítette, akik lelkesen használták ki a szervezet égisze alatt
adódó magyar nyelvű kulturális lehetőségeket, ám a Csemadok központi
vezetése sokkal inkább a CSKP érdekeit képviselte, mint a magyar kisebb-
ségét. Ez mutatkozott meg a forradalom napjaiban is, s ezért nem meglepő,
hogy a társadalmi szervezet 1956. október 26-i elnökségi ülésének hiva-
talos jegyzőkönyvében semmiféle utalás nincs a magyarországi események-
re. Márpedig nehezen elképzelhető, hogy a kérdés ne merült volna fel, így
Szesztay Ádámmal egyetértve magunk is úgy gondoljuk, hogy – legalábbis
informális szinten – az ülés meghatározó témája lehetett a forradalom.27

Hivatalos állásfoglalást azon ban csak október 29-én tett közzé a kultúr-
egyesület elnöksége, a nyilatkozatot a másnapi Új Szó, majd a legfontosabb
szlovák és cseh lapok is közölték.28

Az állásfoglalás a párt érdekeinek behódoló szervilizmus tipikus példája.
A korabeli szóhasználatnak megfelelően a nemzetközi reakció által irányí-
tott ellenforradalmi bandák tevékenységeként értékeli és élesen elítéli a ma-
gyarországi forradalmat, s külön hang -
súllyal emeli ki a csehszlovákiai ma-
gyarok lojalitását a csehszlovák állam
és párt iránt.

Nem tudjuk, hogy a Csemadok-
vezetésen belül milyen visszhangot
váltott ki az elnökség nyilatkozata, a
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26 Hogyan élték meg 1956-ot a csehszlová -

kiai magyarok? Pásztó András visszaemlé-

kezése. Bibliotheca Hungarica, Kézirat-

tár, Kmeczkó Mihály hagyatéka.

27 Szesztay (2003) 42. p.

28 Új Szó, 1956. október 30.
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tagság viszont több forrás szerint is negatívan fogadta.29 Mivel a Csema-
dok-vezetéssel való nyílt szembeszegülés nem volt lehetséges, a tagok csak
azzal fejezhették ki tiltakozásukat, hogy nem vettek részt a taggyűléseken,
bejelentették kilépésüket a szervezetből, illetve több alapszervezetben nem
tartottak évzáró gyűlést. 

A Csemadokon belüli feszültségre a szervezet 1957 májusában megtar-
tott VI. országos konferenciájának anyagában is találni rejtett utalásokat.

Lőrincz Gyula elnöki beszámolójában
egyszerűen csak a Csemadok soraiban
megbújó „magyar burzsoá-nacionalis-
ta elemekről” beszélt, külön kiemelve
a párkányi járás két Csemadok-funk-
cionáriusát, Kovács Flórián járási tit-
kárt és Bajkai Béla járási vezetőségi
tagot.30 Noha Lőrincz a „nemzetiségi
érdekeiket az osztályérdekek fölé he-
lyező” csemadokosokkal kapcsolatosan
fasizmust dicsőítő és a Szovjetuniót
kigúnyoló vicceket említett, vélhető-
en azért ennél többről volt szó.31

A Csemadok példája is igazolni
látszik, hogy a szlovákiai magyarok
állásfoglalása korántsem volt olyan
egyöntetű, mint ahogyan azt a hivata-
los információs csatornák kommuni-
kálták. A korabeli nyugati magyar
sajtó és főleg Brogyáni Kálmán egyik
tanulmánya alapján Szesztay Ádám
rendszerellenes tüntetésekről is be-
számol.32 Az állítólagos tüntetések
helyszínei az alábbi szlovákiai magyar
városok: Léva, Nyitra, Érsekújvár, Kas   -
sa, Losonc, Szepsi, Nagykapos. Szesz -
tay valószínűnek tartja, hogy valóban
voltak tüntetések, s feltételezi, hogy
ezeken magyarok és szlovákok közö-
sen vettek részt. Véleményünk ezzel
szemben az, hogy ha lettek volna tün-
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29 „Néhány nappal ezelőtt [volt] Somor-

ján Csemadok-gyűlés, ahol a pozsonyi

küldött magyarázta a magyarországi

helyzetet. De Csiberová Magda félbe-

szakította, hogy ilyen szöveggel nem ér

el semmit.” SNA ÚV KSS-taj. David,

kr. 2253, a. j. 40. Maďarsko a Polsko.

„A Csemadok KB felhívásával kapcso-

latban a Csemadok pozsonyi helyi szer-

vezetének titkára jelenti, hogy  a magyar

nemzetiségű főiskolások nem értenek

egyet azzal, s a jelenlegi magyarországi

vezetés szellemében hazafias mozga-

lomként értékelik az eseményeket. Ba-

kán és más falvakban is felháborodás

tört ki a Csemadok állásfoglalása mi-

att.” SNA ÚV KSS-taj. David, kr. 2252,

a. j. 39. Z informačných zpráv slovens -

kého ÚV ČSM zo dna 1. XI. 1956.

30 A Csemadok VI. Országos Közgyűlése.

1957. május 26–27. Lőrincz Gyula el-

nöki beszámolója. Bibliotheca Hun ga -

rica Somorja, Csemadok Levéltár.

31 Ezt támasztja alá Őszi Irma közlése is,

miszerint a közben a Csemadok tagjai

közül kizárt Kovács Flóriánt háromhavi

börtönbüntetésre ítélték, ami életének

további alakulását jelentős mértékben

befolyásolta. 

32 Szesztay (2003) 40–41. p.
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tetések, minden bizonnyal nyomuk lenne a levéltári forrásokban. Ám mivel
ilyenek a mai napig nem bukkantak elő, a tüntetések feltehetően csupán az
emigráció képzeletében születtek meg. 

Demonstrációk helyett a kutató csupán az ellenállás lágyabb formáiról,
leginkább úgynevezett szimbolikus cselekedetekről tud beszámolni. Ilyen-
nek minősíthetők a himnuszéneklések, nemzetiszín koszorúk elhelyezése,
gyászszalag viselése – vagy éppen a forradalmat elítélő nyilatkozatok alá-
írásának megtagadása. 

Az első csehszlovák köztársaságból örökölt szlovákiai szokásjog nem tűr-
te (s ma is nehezen tolerálja) a magyar nemzeti jelképek viselését, illetve
a nemzeti himnusz nyilvános eléneklését. Így az ilyen esetek forradalom
alatti felbukkanását egyértelműen a hatalommal való szembeszegülés le-
hetséges formájának kell minősítenünk, ami kemény büntetést vont maga
után. A nemzeti himnusz nyilvános eléneklésének tradicionális helyszínei a
templomok voltak. A forradalom időszakában a vasárnapi mise után többek
között a Nyitra melletti Alsóbodokon és a Rimaszombati járásba tartozó
Gesztetén is elénekelték a magyar himnuszt.33 Nagyobb visszhangot váltott
azonban ki a szintén Nyitrához közeli Kolonban történt eset, amikor egy
asztaltársaság kezdeményezésére a kocsma egész közönsége bekapcsolódott
a himnuszéneklésbe (a visszaemlékezők szerint paradox módon épp egy
szlovák származású ember kezdte az éneklést).34 Sándor János helytörté-
nésznek köszönhetően az eset hátte-
rét viszonylag jól ismerjük, s tudjuk
azt is, hogy a faluban már másnap
megjelenő hatóságok öt személyt le-
tartóztattak, akiket az aranyosmaróti
népbíróság köztársaságellenes maga-
tartás vádjával egy–három hónapig
tartó szabadságvesztésre ítélt. 

A csendes tiltakozás sajátos formája
volt a korábban elhanyagolt, nyilvá-
nosan meg nem koszorúzott világhá-
borús emlékművek, a háborúban hősi
halált halt (magyar) katonák sírjainak
rendbetétele, illetve megkoszorúzása.
A belügyi szervek jelentései szerint
november 1-jén erre került sor a szen -
ci, illetve az ipolysági temetőben is.35
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33 SNA ÚV KSS-taj. David, kr. 2253, a. j.

40. Maďarsko a Poľsko.

34 Sándor (é. n.)

35 „Megállapítást nyert, hogy a szenci te-

metőben 1956. november elsejéről  má-

sodikára virradó éjszaka valakik rendbe

rakták az itt eltemetett magyar katonák

sírját.” AMV sign. 319-23-1.

„November elsején Ipolyságon Lámi

molnár özvegye egy nagy koszorút vitt a

temetőbe 4 m hosszú és 2 cm széles ma-

gyar trikolórral, és a temető bejáratánál

lévő nagy kereszthez tette. Elkobozva,

vizsgálat.” SNA ÚV KSS-taj. David, kr.

2237, a. j. 73. Správy krajských prokura-

túr počas udalosí v Maďarsku (1956).
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Nemzeti színek helyett a gyász fekete szalagját tűzték ruhájukra a pozso-
nyi Magyar Tannyelvű Pedagógiai Iskola diákjai. A napjainkban megszólal-
tatott visszaemlékezők ugyan ellent mondásosan nyilatkoznak a tör té né sek
időpontjáról, de valószínű, hogy erre november 4-e után került sor, még-
pedig először a IV. osztályban, majd pedig a hagyományos november 7-i
pozsonyi felvonuláson.36

A forradalom melletti szimbolikus kiállásnak tekinthetjük azt is, amikor
egyének vagy csoportok megtagadták, illetve megkerülték a magyarországi
eseményeket elítélő és ellenforradalomnak minősítő nyilatkozatok aláírá-
sát. A számtalan ilyen eset közül említést érdemel a komáromi gimnáziu-
mé. A gimnázium aulájában összehívott diákok és tanárok közül ugyanis
senki nem szavazta meg a pártszervek által előre elkészített nyilatkozatot.37

Érdekes, de feltehetően nem egyedi eset történt a bálványosi állami gaz-
daságban, ahol a forradalmat elítélő
nyilatkozat elfogadására összehívott
gyűlésen a zootechnikus (állattenyész-
tő) nyilvánosan kiállt a forradalmárok
mellett, s mint a belügyi jelentés rög-
zíti, álláspontját részben azzal magya-
rázta, hogy „a felkelők azért sem le-
hetnek csirkefogók, mert a neves fo-
cista, Puskás is támogatja őket”.38

A SZLOVÁKIAI MAGYAROK RÉSZVÁLLALÁSA 
A FORRADALOMMAL SZEMBENI 
CSEHSZLOVÁK INTÉZKEDÉSEKBEN

A csehszlovák párt- és állami szervek gyanakvással figyelték a szlovákiai ma-
gyarok forradalom alatti viselkedését, a forradalom napjaiban a mozgósított
tartalékosok közé magyarokat nem is hívtak be. Ennek ellenére a magyar-

országi események kapcsán foganato-
sított csehszlovák intézkedések egy
részébe kénytelenek voltak a magya-
rokat is bevonni, sőt olykor főszere-
pet is osztani rájuk.

Ilyen főszerepet szántak volna
Fábry Istvánnak,39 a rozsnyói szár ma -
zású magyar kommunistának is, akit a
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36 Az 1956-os forradalom visszhangja a Fel-

vidéken. Oral History-interjúkr. Készí-

tette Vajda Barnabás. 2006. Bibliotheca

Hungarica, Kézirattár.

37 Gáspár (2003) 99–100. p.

38 SNA ÚV KSS-taj. David, kr. 2253, a. j.

40. Maďarsko a Poľsko.
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39 Fábry Józsefnek, a Magyar Néphadse-

reg alezredesének, a Hadtörténeti Mú-

zeum munkatársának testvéréről van

szó. Fábry István 1945 után Cseh szlo -

vákiában maradt, és az ötvenes években

komoly pártkarriert futott be, Fábry Jó-

zsef viszont az 1944-től Szlovákiában
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CSKP KB október 24-i ülésén felme-
rült javaslat szerint a magyarországi
ellenforradalmárok ellen verbuválan-
dó önkéntes egységek élére kívántak
állítani.40 S bár a javaslatot a szovjetek
feltehetően elvetették (hiszen a to-
vábbiakban nem találni utalást rá), a
Magyarországra küldendő harci egy-
ségekben minden bizonnyal fontos
szerepet szántak volna a nyelvet be-
szélő és jó helyismerettel bíró szlová-
kiai magyar önkénteseknek.

Az SZLKP KB viszont már októ-
ber 28-án megalakított egy külön ko-
ordinációs központot, amely a Magyar-
országra irányuló „illegális és legális”
tevékenységet irányította.41 Élére – ismét csak nem véletlenül – egy neves
szlovákiai magyar kommunista, a Csemadok akkori elnöke, az SZLKP KB
tagja, Lőrincz Gyula került. A járási pártközpontokba (itt elsősorban a
Dél-Szlovákiai járásokról van szó), ahol a korábbi időszak örökségének kö-
szönhetően elsősorban szlovák nemzetiségűek ültek, az SZLKP KB negy-
ven magyar anyanyelvű vagy magyarul jól beszélő pártmunkást küldött,
hogy azokat a magyarországi forradalommal kapcsolatos pártfeladatokat
koordinálják, amelyek megkövetelték a magyar nyelvben való jártasságot.

A Magyarországra irányuló csehszlovák propaganda fontos eleme volt
a röplapok és a szovjetbarát szemléletet tükröző sajtó magyarországi ter-
jesztése. A százezres példányszámot is meghaladó alkalmi röplapok mellett
hangsúlyos szerepet kaptak a dél-szlovákiai magyar sajtótermékek magyar-
országi terjesztésre szánt különkiadásai, amelyekben a CSKP álláspontját
tükröző írásokkal próbálták befolyásolni a magyarországi közvéleményt.
Karol Bacílek SZLKP KB-főtitkár 1956. december 12-i, KB elé terjesztett
beszámolója szerint november 12-ig az Új Szó című napilap tizennégy
rendkívüli kiadását szállították Magyar országra, átlagosan ötvenezres pél-
dányszámban.42 Ezen kívül az Új Ifjúság című hetilap négy rendkívüli ki-
adása, de több járási lap és a Dolgozó Nő e célra nyomtatott különkiadásai is
nagy számban kerültek át a for ra dalmi Magyarországra. A Komá rom ban
megjelenő járási mezőgazdasági lapnak például tíz rendkívüli, Magyar or -
szágra szánt kiadása jelent meg november végéig.
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kibontakozó magyarüldözések miatt

Ma gyarországra települt át.

40 SUA Praha, ÚV KSČ 02/2 – PB ÚV

KSČ, sv. 19, a. j. 146.

41 SNA ÚV KSS-taj. David, kr. 2252, a. j.

39, Zpráva o opatreniach strany na Slo-

vensku v súvislosti so situáciou v Ma-

ďarsku.

42 SNA ÚV KSS-Pr, f. kr. 934, a. j. 153,

Zpráva o činnosti Kommunistickej stra-

ny Slovenska a uplatnovanie jej vedúcej

úlohy na Slovensku počas udalostí v Ma-

ďarsku. 7. 12. 1956; SNA ÚV KSS-plé-

na; kr. 1836, a. j. 30. Zasadanie ÚV KSS

konané v dňoch 12–13. decembra 1956.
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A határon átszállított sajtótermékek két érdekes kérdést is felvetnek: az
újságok átjuttatásának módjáét és magyarországi recepciójukét. A csehszlo-
vákiai lapok átszállításában meghatározó szerepet vittek a szlovákiai magya-
rok. Ezt Bacílek is fontosnak tartotta hangsúlyozni már említett értékelő fel-
szólalásában, amelyben többek között ezt mondta: „Ebben az időszakban a
rendkívüli intézkedések bebiztosítása és a Magyarországra irányuló sajtó-
és agitációs anyag átszállítása terén óriási munkát végeztek a magyar nyel-
ven tudó párttagok, de pártonkívüliek is. Főképpen azok a magyar nemze-
tiségű elvtársak, akik az ellenforradalmárok által megszállt magyarországi
területeken kilométerek tucatjait és százait tették meg, hogy kapcsolatot te-
remtsenek az ottani párttagokkal, segítsék a pártépítést, és rendeltetési he-
lyükre szállítsák az agitációs anyagokat. Talán helyénvaló lenne megfontolni,
és néhányukat kitüntetésre felterjeszteni bátorságuk miatt.”43

A propagandaanyagot, napi-, hetilapokat és röplapokat elsősorban Ma-
gyarország északi, határ menti megyéibe igyekeztek eljuttatni. Ebből a fel-
adatból természetesen főként azok vállaltak nagyobb részt, akik megfelelő
helyismerettel rendelkeztek, rokoni és baráti kapcsolataik révén könnyeb-
ben vehettek igénybe magyarországi segítséget. Tevékenységük azonban így
sem volt egészen veszélytelen, hiszen a forradalmi erők gyorsan felfigyel-
tek az ellenük irányuló agitációra, s igyekeztek akadályokat gördíteni eléje.
Jó példa erre az a levéltári forrásokkal is dokumentálható eset, amely az ál-
lamhatár dunai szakaszán, Moson ma gyar óvár közelében zajlott le: október
28-án a szlovákiai Somorjai járási pártszervezet megbízásából két férfi (Ju-
ricin Imre és Nagy János) a Dunán csónakkal átkelve Doborgazsziget köze-
lében kötött ki. A magukkal vitt lapokat elrejtették a part közelében, majd
sötétedésig ismerőseiknél húzták meg magukat. Mikor este visszatértek,
hogy az elrejtett lapokat a környék településeire széthordják, forradalmárok
15–20 fős csoportja vette őket körül. A két szlovákiai magyar férfi későbbi
vallomása szerint a forradalmárok (akik a szlovákiai újságokat is megtalál-
ták) azzal fenyegetőztek, hogy kivégzik őket, a határőrség egyik hadnagyának
azonban, aki a fegyveresekkel volt, végül sikerült a két szlovákiait a dunaki-
liti laktanyába kísértetni. A laktanyában töltött éjszaka után a napilapcsem-
pészeket visszaküldték Szlovákiába. Az evezőt azonban – jegyez ték meg

keserűen a delikvensek a szlo vák ható-
ságoknak tett vallomásukban – elvet-
ték tőlük, így aztán nagy keservesen,
kézzel evezve kellett visszatérniük a
Duna szlovákiai partjára.44
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43 SNA ÚV KSS-pléna; kr. 1836, a. j. 30.

Zasadanie ÚV KSS konané v dňoch

12–13. decembra 1956.

44 SNA ÚV KSS-taj. David, kr. 2252, a. j.
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Egy másik – ma már még mulatságosabbnak tűnő – esetet a losonci járás-
ból említenek a pártanyagok. A forrás egy tőrincsi (Szlovákiához tartozó
nógrádi település) elvtárs önfeláldozását emeli ki. Az illető ugyanis a sajtó
átszállítása közben az Ipolyba pottyant, „de a hideg időjárás ellenére nem
fordult vissza, amíg a pártfeladatot el nem végezte”.45

A Csehszlovákiából átjuttatott nyomtatott sajtót a forradalmi Magyar -
ország nem fogadta örömmel. A Nógrád megyei járási rendőrkapitányság
forradalmi tanácsának ülésén például többen kifogásolták, hogy Cseh szlo -
vákiából olyan sajtótermékeket hoznak be, amelyek fasiszta ellenforradalom-
nak minősítik a magyarországi eseményeket.46 De a Szabad Nógrád október
30-i száma is foglalkozott a megyében terjesztett Új Szó tartalmával.47

Szlovákiai magyarok közreműködése nélkül nem sugározhatott volna az
a négy ideiglenes rádióállomás sem, amelyeket a csehszlovák fél október 3-án
és 4-én állított üzembe a magyar államhatár mentén.48

A szlovákiai magyarok szerepvállalását vizsgálva nem szabad elfeledkezni
a forradalom időszakában átküldött ügynökökről s azokról a pártmunká -
sokról sem, akik november 4-e után
nagy számban – feltehetően több tu-
catnyian – jártak át Magyarországra, s
kapcsolódtak be a párt újjáépítésébe,
ideológiai, cenzori vagy más szerep-
kört betöltve. A szakirodalom közlé-
sei szerint a kassai kerületi pártbizott-
ság naponta harminc-negyven, ese-
tenként akár nyolcvan magyarul be-
szélő agitátort küldött magyarországi
pártmunkára, a losonci járásból pedig
tizenheten jártak rendszeresen át.49

TANULSÁGOK

Ha összességében akarjuk értékelni a szlovákiai magyar lakosság viszonyát
az 1956-os magyar forradalomhoz, csak nagyon óvatos megállapításokat
tehetünk. Az ugyan leszögezhető, hogy a magyar lakosság rendkívül nagy
figyelemmel kísérte a magyarországi eseményeket, ám véleményét többsé-
gük nem fejezte ki nyilvánosan. Megkockáztathatjuk a feltevést, hogy ebben
a pártállami terror, a déli járásokba felvonuló hadsereg és belügyi szervek
fokozott jelenléte éppúgy közrejátszott, mint az a bénultság, amely még
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38. Hodnotenie udalostí v Maďarsku a

ich vplyv u nás.

45 Uo.

46 Á. Varga (1996) 138. p.

47 Á. Varga–Pásztor (2001) 124. p.

48 Az említett adók Nagymegyeren, Pár-

kányban, Füleken és Tőketerebesen

jöttek létre. Füleken Bányászrádió né-

ven sugározták adásukat.

49 Pešek (1993) 439. p.; Kaplan (2005)

463. p.
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mindig nem oldódott fel a magyarok körében az 1944 és 1948 közötti idő-
szak óta. Ebben a helyzetben döntőnek mutatkozott az is, hogy 1945 és
1948 között a szlovákiai magyarok nemcsak korábbi országos politikai ve-
zetőiket veszítették el (1945-ben a két háború közötti magyar politikusok
legtöbbje börtönbe került, illetve Magyarországra vagy Nyugatra távozott),
hanem a falusi közösségekben természetes autoritással bíró gazdákat, re-
formátus papokat, tanítókat, s szinte a teljes pozsonyi és kassai magyar pol-
gárságot is. A helyükbe lépő új nómenklatúra nem volt alkalmas arra, hogy
a magyar közösség érdekeinek védelmét vállalja, de nem is állt szándéká-
ban. Megfelelő vezetők és irányadók, érdekvédelmi szervezetek stb. nélkül
pedig a magyarság többé-kevésbé engedelmes tömegnek bizonyult.

Ugyanilyen fontosnak tartjuk azonban azt is, hogy a szlovákiai magya-
rok többsége úgy tartotta, a forradalommal a magyarság kivívta a demok-
ratikus világ elismerését. A második világháborúban ismét a vesztes oldal-
ra kerülő, s igazságtalanul a kollektív bűnösség vádjával sújtott kisebbség
számára 1956 így hosszú idő után az első olyan eseménysort jelentette,
amelynek kapcsán büszke lehetett magyarságára, s ez pozitívan hatott ön-
értékelésére és nemzettudatára is.
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