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Tóth László

„Hívebb emlékezésül...”

Csehszlovákiai magyar memorandumok 
és egyéb dokumentumok a hontalanság éveiből 

1945-1948

A magyarok kitelepítésének elvét a 
Moszkvában tárgyaló Benešnek már 1943 
decemberében sikerült elfogadtatnia Sztálin
nal és a szovjet vezetéssel -  olyannyira, hogy 
három és fél évvel később, a párizsi békekon
ferencián is ők érveltek a legnagyobb vehe
menciával mellette, lásd Visinszkij beszédét 
-  s bár Beneš a hírt még ugyanazon a na
pon, 18-án tudatta a moszkvai csehszlovák 
(kommunista) emigráció vezetőivel, kide
rült, hogy Gottwaldék ekkor még másképp 
képzelték el „a magyar kisebbség kérdésé
nek megoldását”, s azt nem kapcsolták 
össze a németkérdéssel.

A moszkvai csehszlovák kommunisták
nak a magyarkérdéssel kapcsolatos nézetei
ben 1944 májusában következett be radiká
lis fordulat, jóllehet egy hónappal korábban 
Gottwald a Javaslat néhány intézkedés 
megtételére Csehszlovákia felszabadított 
területein című dokumentumhoz fűzött 
jegyzeteiben „a magyarok egyenjogúságá
ról, a magyar demokratikus erőkkel való 
együttműködésről” szólt. Sőt, állítja Janics 
Kálmán: „1944 nyarán a kisebbségek likvi

dálását kívánó radikalizmus motorja már 
nem Londonban, hanem Moszkvában volt”, 
noha magában Szlovákiában még sokáig 
nem vetődnek fel ilyen élesen ezek a kérdé
sek, s a Szlovák Nemzeti Tanácsnak is csu
pán az az egyetlen rendelete érintette köz
vetlenül a magyarkérdést, mely 1944. szep
tember 6-án -  az alapiskolákon kívül -  
megszüntette a magyar és a német iskolá
kat, illetve betiltotta a magyar és német 
nyelvű istentiszteleteket. Sőt még a Szlovák 
Nemzeti Tanács 1945. február 4-i kiáltvá
nya is differenciáltan szólt a szlovákiai ma
gyarsághoz való viszonyulásról, bár egyik 
tételében már a későbbi hírhedt reszlovaki- 
zációs rendelet előképét lehet fölfedezni.

A Szlovák Kommunista Párt 1945. feb
ruár 28-a és március 1 -je között megrende
zett tanácskozásán -  és Gustáv Husák itt 
elhangzott beszámolójában -  azonban már 
érezhetően a magyarok ellen fordult a szlo
vák kommunisták hangulata is, hogy aztán 
a hónap vége felé a nem sokkal később 
megalakítandó új kormány programjának 
moszkvai vitájában már teljes egyetértés
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mutatkozzon a magyarkérdésben a polgári 
pártok és a kommunista párt között.

S bár a kommunisták magatartásában 
bekövetkezett fordulat okait dokumentu
mok hiányában nem lehet egyértelműen 
feltárni, Karel Kap lan nem járhat messze 
az igazságtól, amikor azokat a következők
ben véli fölfedezni: „A kommunisták attól 
tartottak, hogy a többi párt nacionalista 
nyomása meggyöngíti pozícióikat, ha ők 
nem fogadják el a nacionalista irányvona
lat. (...) Jól tudták, hogy céljaik elérése ér
dekében a nemzeti forradalom élére kell 
állniuk és pozícióikat meg kell tartaniuk 
még annak árán is, hogy a nacionalista hul
lám élére álljanak. Magatartásuk másik 
okát Moszkvának az a törekvése jelentette, 
mely szerint Közép-Európában meg kell 
semmisíteni a nemzeti kisebbségeket. Ám 
nem kevésbé jelentősnek minősíthetjük ma
gatartásuk további okát sem: a lakosság 
föld utáni vágyát, mely a parasztoknál a 
földbirtokok felparcellázásának követelésé
ben öltött testet. Ez a vágy viszont a ma
gyar lakosság rovására könnyen megvalósít
ható és teljesíthető volt. Végül nem szabad 
megfeledkeznünk a kommunisták hatalmi 
ambícióiról sem, akik jól tudták, hogy egy 
nemzeti kisebbség nélküli államban sokkal 
könnyebben, kevesebb bonyoldalommal le
het uralkodni.”

Az 1945. április 4-én a szociáldemokra
ta Zdeněk Fierlinger miniszterelnökletével 
Kassán megalakult új csehszlovák kormány 
április 5-én kihirdetett, kassai kormány- 
program néven ismertté vált programjának 
híres- hírhedt VIII. pontja -  melyet maga 
Klement Gottwald fogalmazott meg -, to
vábbi pontjainak vonatkozó kitételei mel
lett, a németekkel együtt a magyarok fölött

is kimondta az ítéletet. Á lljon itt az omi
nózus VIII. pont teljes terjedelmében: 

,,Azok a szörnyű tapasztalatok, amelye
ket a csehek és a szlovákok a német és a 
magyar kisebbséggel kapcsolatban szerez
tek -  amely kisebbségek túlnyomó részben a 
köztársaság elleni fasiszta hódító politika 
engedelmes eszközeivé váltak, és amelyek 
közül különösen a csehszlovákiai németek 
csatlakoztak közvetlenül a cseh és szlovák 
nemzet elleni irtóhadjárathoz -  a megújí
tott Csehszlovákiát mély és tartós beavat
kozásra kényszerítik. A köztársaság nem 
akarja és nem fo g ja  sújtani államhű né
met és magyar polgárait és különösen azo
kat nem, akik a legsúlyosabb időben is hű
ek maradtak hozzá, de a bűnösökkel szem
ben szigorúan és kérlelhetetlenül fo g  el
járni, mert ezt parancsolja nemzeteink lel
kiismerete, számtalan vértanúnk szent em
léke, a jövő nemzedékek nyugalma és biz
tonsága. A kormány ezért a következő el
vek szerint fog eljárni:

A Csehszlovák Köztársaság német és 
magyar nemzetiségű polgárai közül azok
nak, akik 1938-ban, München előtt, cseh
szlovák állampolgárok voltak, az állam- 
polgárságát meg fog ja  erősíteni, biztosít
ja  a köztársaságba való esetleges vissza
térést azoknak, akik szembehelyezkedtek a 
hitleristákkal és fasisztákkal, akik már 
München előtt tevékenyen küzdöttek Henle- 
in és a magyar irredenta pártok ellen a 
Csehszlovák Köztársaság érekében, akiket 
München után és március 15. után a német 
és a magyar államhatalom az ottani rend
szer elleni fellépésük és küzdelmük, vala
mint a Csehszlovák Köztársaság iránti hű
ségük miatt üldözött, börtönbe vagy kon
centrációs táborba zárt, vagy akik a német
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és a magyar terror elöl kénytelenek voltak 
külföldre menekülni és ott részt vettek a 
Csehszlovákia felújítását célzó aktív küz
delemben.

A többi német és magyar nemzetiségű 
csehszlovák állampolgár jogait érvényte
leníteni fogja . Ezek a polgárok újra op- 
tálhatnak Csehszlovákia javára, de a köz
társaság hivatalai fenntartják maguknak 
azt a jogot, hogy minden ilyen kérvényt 
egyénileg bíráljanak felül. Azokat a ma
gyarokat és németeket, akik a köztársaság, 
a cseh és szlovák nemzet elleni bűncselek
mények miatt bíróság elé kerülnek, és aki
ket a bíróság elítél, megfosztja a csehszlo
vák állampolgárságtól és amennyiben nem 
a legsúlyosabb büntetés sújtja őket, örökre 
kiutasítja a köztársaság területéről.

Azokat a németeket és magyarokat, akik 
1938, tehát München után költöztek a 
Csehszlovák Köztársaság területére, 
nyomban kiutasítják a köztársaságból, 
amennyiben nem indul ellenük bűnvádi el
járás. Ez a rendelkezés nem vonatkozik 
azokra, akik Csehszlovákia érdekében fe j
tettek ki tevékenységet.”

A IX. fejezetben a háborús bűnösök ré
szére felállítandó népbíróságokról és inter
nálótáborokról esik szó, az azt követőek a 
vagyonelkobzásokkal, földkisajátításokkal, 
az iskolák beszüntetésével, továbbá a ki
sebbségek politikai intézményeinek a betil
tásával foglalkoznak.

A csehszlovákiai magyarság sorsa ezzel 
évekre megpecsételődött. Az a négy eszten
dő, melynek nyitányát hivatalosan a kassai 
kormányprogram jelentette, s amely a ma
radéktalan felszámolását és végletes meg
alázását, fizikai, szellemi és lelki erejének 
teljes szétzilálását szolgáló rendelkezések

özönét zúdította a szóban forgó töredék
népre, tulajdonképpen még ma, kereken fél 
évszázad elteltével sem múlt el a (cseh)szlo
vákiai magyarság életében nyomtalanul.

Az egymást követő, nagy sietve megal
kotott törvényekkel, kapkodva meghozott 
rendeletekkel, gyors intézkedésekkel a 
csehszlovákiai magyarságot -  a felsorolás
tól távol áll a teljesség igénye: megfosztot
ták az állampolgárságától; elkobozták 
mezőgazdasági ingatlanait; a magyar lak
ta területeken beszüntették a nemzeti bizott
ságokat, s e települések élére biztosokat 
(komisszárokat) neveztek ki; a népbírósá
gok a magyar nemzetiségűek tízezreit he
lyezték a háborús bűnösök listájára; a ma
gyarokat megbízhatatlanná nyilvánították 
és a gazdasági életből kirekesztették; a 
magyarok elkobzott ingatlanait nemzeti 
gondnokok felügyelete alá helyezték; a 
közalkalmazottakat állásukból azonnali 
hatállyal elbocsátották; a nyugdíjak és 
egyéb juttatások folyósítását leállították; 
a magyarok választójogát megvonták; a 
magyar evangélikus egyházközösségek 
önállóságát megszüntették, a magyar lel
készeket elbocsátották, internálták, kiutasí
tották, bebörtönözték; a magyart mint is
tentiszteleti nyelvet betiltották; a magyar 
pártokat, kulturális és társadalmi szerve
zeteket, könyvtárakat, kiadókat, lapokat 
betiltották, vagyonukat elkobozták; a ma
gyar- csehszlovák lakosságcsere-egyez
mény kierőszakolása végett közmunkaren
delet címén tízezreket deportálták Cseh- és 
Morvaországba, akiket a legtöbb esetben 
embertelen körülmények közé kerültek; a 
lakosságcsere-egyezménnyel közel száze
zer magyart telepítettek át Magyarország
ra; a reszlovakizációs rendelet nemzeti ön
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becsülésükkel, önérzetükkel állította szem
be a magyarság százezreit stb., stb.

Szalatnai Rezső egy helyütt az alábbi 
érzékletes képet festi a kialakult helyzetről: 
„Kerek egy esztendő, alatt a csehszlovákiai 
magyarokat megfosztották földjétől, háza
itól, sokakat lakásától is, köztisztviselőinek 
nincs fizetése, nyugdíjasainak nincs nyugdí
ja , hatósági védelemben senki, a k i magyar
nem részesül, mert egy elnöki dekrétum alap
ján minden magyar elvesztette állampolgár
ságát; minden magyar közmunkára vihető 
bárhol az országban és fizetés nélkül; nincs 
egyetlenegy magyar iskola, még elemi fokon 
sem; nem működik egyetlenegy magyar köz
művelődési vagy társadalmi egyesület; 
magyar főiskolai hallgatót nem szabad 
felvenni a főiskolára; még sportolniok 
sem szabad a magyaroknak; nincs magyar 
sajtó, nem jelenik meg magyar könyv; ma
gyarul megnyilatkozni nem szabad, a ma
gyar nemzetiségűnek nem lehet rádiója, 
sok helyütt betiltották a magyar istentiszte
leteket; sok ezer magyart internáltak or
szágszerte, sok ezret megfélemlítve kény
szerítettek szülőföldje elhagyására s ezzel 
anyagi és erkölcsi tönkretételére; a magyar 
vendéglősöktől, kereskedőktől, iparosoktól 
minden kártérítés nélkül egymás után el
vették boltjaikat és üzemeiket, még a lega
próbb műhelyt is; a magyar földbirtokosok 
és nagyiparosok vagyonára az állam tette 
rá a kezét, az utcán magyarul megszólalni 
tilalmas és kockázatos dolog, a magyar 
szabad és védtelen prédája mindenfajta 
feljelentésnek, az összeírt és csendőri f e l 
ügyelet alatt tartott magyarság az orszá
gos és helyi vonatkozású tiltó rendeletek 
útvesztőjében elvesztette immár lelki biz
tonságát is.”

Fölvetődik a kérdés, hogy a szlovákiai 
magyarság képviselői, szellemi és politikai 
vezetői mikor értesültek először a cseh és 
szlovák tervekről, a születőben lévő ma
gyarellenes elképzelésekről, rendeletekről, 
mikor érzékelték először a sovén indulatok 
elszabadulásának veszélyét?

A jelek és eddigi ismereteink szerint az 
imént felsorolt torz elgondolásokat, bosszú
vágytól hajtott indulatokat törvényerőre 
emelő, 1945. április 5-én kihirdetett kassai 
kormányprogram a váratlan esemény sokk
szerűségével, teljesen felkészületlenül érte a 
(cseh)szlovákiai magyarságot és vezetőit. 
Bár Balogh Sándor úgy véli, hogy a 
(cseh)szlovákiai magyarok vezetői „min
dennel számoltak, hiszen nem voltak tájé
kozatlanok afelől, hogy a cseh és a szlovák 
vezetőknek milyen elképzeléseik vannak”, 
és valóban elég hihetetlen, hogy ne lett vol
na tudomásuk arról, mi is készül ellenük -  
népük, nemzeti kisebbségük ellen, s az év 
eleje óta a keleti országrészekből is érkez
hettek hozzájuk panaszok arról: hogyan vi
szonyulnak a szovjet hadsereg nyomában 
oda visszaérkező csehszlovák szervek, tiszt
ségviselők a magyarokhoz, egyelőre nincs 
bizonyíték arra, hogy április 5-e előtt bárki 
is komolyan vette volna a közelgő tragédia 
fenyegetését. Arról pedig már végképp nem 
tudunk, hogy bárki is lépéseket tett volna 
annak elkerülésére, esetleg megfelelő stra
tégiai és taktikai elképzelések kidolgozásá
val megkezdődött volna a felkészülés a vé
dekezésre.

Nem sok jele van a (cseh)szlovákiai ma
gyarságra zúduló közelgő tragédiának 
Fábry Zoltán 1945 februárja és 1948 tava
sza között vezetett titkos naplójának első 
lapjain sem, ahol elsősorban az „orosz
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kommunizmus” terjeszkedése jelenik meg 
fenyegető veszélyként, bár a háttérben -  
egyelőre azonban minden konkrétum emlí
tése nélkül -  azért már felbukkan a szlovák 
sovinizmus bírálata is: „A szlovák soviniz
mus lényegében büntetés helyett most üli 
ünnepét. Tökéletes helyzetváltozás. Antifa- 
sizmus helyett barbarizmus, demokrácia 
helyén rasszizmus. (...) Szlovenszkón szocia
lizálásnak kellett volna jönni, és lett belőle 
nacionalizálás.”

A folytatásra, a folytonosság helyreállí
tására való törekvést lehet kiérezni Szalat- 
nai Rezsőnek abból a későbbi keletű meg
jegyzéséből is, miszerint 1945 húsvétjára -  
márciusban -  Forgószínpad címmel egy al
kalmi kiadványt jelentettek meg, melyet 
mind ez ideig, sajnos, nem ismerünk, jólle
het azt valószínűleg a második világháború 
utáni csehszlovákiai magyar irodalom köz
vetlen előzményének, az egyik korszakból a 
másikba való átmenet küszöbének is lehet
ne tartani. Szalatnai -  mint a Kisebbségben 
és igazságban című kötete előszavában 
maga is utal rá -  két írással szerepel a kér
déses kiadványban: a Napsütés egy halott 
arcán című vallomásával, melyben Pozsony 
jeles alakjának, Jeszenák Gábor prépost
kanonoknak a haláláról emlékezik meg ér
zelmes, lírai szavakkal, s a Noteszlapok 
márciusban jegyzetsorával. Igaz, ez utóbbi
ban, mely az író óvóhelyi élményeit rögzíti 
az ostromlott Pozsonyból, már előrevetíti a 
tragédia árnyékát, jóllehet még mindig hi
hetetlenül hangzik minden, amit a magya
rokra váró vészterhes jövőről hall: „Szom
szédom mosolyog, sokat tud, nem fél, biztos 
a dolgában. Nem megy cl, nincs értelme, 
nemzete olyan figurát játszik, hogy minden 
menekülés tévedés volna, a biztos pozíció

feladása. Ellenben veletek baj lesz, hajto
gatja elismeréssel. Jó értesülései vannak, a 
jövő, mondja, a mi fajunké, aki nem tarto
zik hozzánk, azt elszállítják. A magyarkér
dés a vasúti kocsi kérdése. Dermedten né
zünk rá: ostoba ez az ember, vagy pánikot 
akar kelteni? (...) Fényes arca fensőbbsége- 
sen ragyog a gyér fényben. A dolog el van 
intézve, suttogja, nem számít a bátor maga
tartás, én nagyon sajnállak titeket, mind
nyájan tudjuk, milyen nagyszerűen visel
kedtetek, de a dolog el van intézve, ezen 
már sajnos nem lehet változtatni, higgyétek 
el, így van.” Majd alább: „B. jön, mint min
den este, közlöm vele értesüléseimet az 
óvóhelyről. Nem szól egy szót sem, csak le
ejti a fejét. Kiderült, délelőtt találkozott 
barátunkkal, a költővel, aki őszintén meg
mondta neki ugyanezt. Agyrémnek tartjuk, 
de egy és más jelből arra lehet következtet
ni, hogy nem is az.”

Hiába szaporodtak tehát az intő jelek, 
senki nem hitte -  nem hihette -, amire né
hány nappal/héttel később mégis sor került.

A kassai kormányprogram a maga kijó
zanító, főbekólintó valóságával senkiben 
nem hagyott kétséget a kisebbségi kérdés 
megoldásának csehszlovák változata felől. 
Legelsőként a költő eszmélt: a fiatal pozso
nyi poéta -  Szalatnai Rezső tanítványa és 
felfedezettje -, Kövesdi László 1945 ápri
lisában írt Szonett az igazságról című ver
sében az elveszett igazságot siratja: „Zo
kogva vallom immár, ámde későn,/ most, 
hogy sehol nincs, létét érzem én,/ mivel 
megölték, sorsunk szenvedés lőn,/ s feltá
madásra nincs szilárd remény.”

Késedelem nélkül aktivizálódtak a má
sodik világháború alatti Esterházy János 
vezette szlovákiai Magyar Párt és a pozso

430



palócföld 95/5

nyi magyar értelmiség vezető képviselői is. 
Eddigi ismereteink szerinti első fellépésük 
az az 1945. április 13-án -  tehát a kassai 
kormányprogram kihirdetése után nyolc 
nappal- keletkezett, máig publikálatlan le
vél, melyet egy bizonyos Magyar Végrehaj
tó Bizottság küldött a Csehszlovák Nemzeti 
Bizottság névvel illetett testületnek. A Ma
gyar Végrehajtó Bizottság elnevezés a Sza- 
latnai Rezső személye körül létrejött, az 
eseményekre legelsőként reagáló illegális 
(cseh)szlovákiai magyar szervezkedést jelö
li. Szalatnai, egy-két évtizeddel később, a 
hatvanas években, egy máig kéziratban ma
radt visszaemlékezésében a következőkép
pen írt arról a „mentőmunkáról”, melyet 
neki kellett elvállalnia, jóllehet „soha aktív 
politikával” nem foglalkozott: „Soha nem is 
sejtettem, hogy merő irodalmi szolgálat al
kalmat ad erre. De ha, annyi év után, ma is 
eszembe jut, amit én 1945-1948 között Po
zsonyban megpróbáltam védtelen emberek 
ezreiért megtenni, elvi és erkölcsi magatar
tásunk támadhatatlan páncélzatában, azért 
az igazságért, amelyről Fábry Zoltán első, 
háború utáni, lánggal lobogó híres tanulmá
nyát írta s merte szétküldeni a köztársasági 
elnöktől kezdve mindenkinek, aki érdekelt 
volt ügyünkben, mondom, annyi év után is 
borzongás fut rajtam végig. Csak az igaz
ságnak és becsületességnek a szív gyökeréig 
ható átélése adhat erőt ilyen munkára. Pi
henő nélkül dolgoztam...”

Ma már tudjuk, sokan voltak, akiknek 
„az igazságnak és a becsületességnek” ez „a 
szív gyökeréig ható átélése” erőt adott a 
csehszlovákiai magyarság ellen irányuló 
erőszak kivédését, következményeinek eny
hítését szolgáló munkára, melyről azonban 
egészen 1989-ig -  sem Csehszlovákiában,

sem Magyarországon -  szinte semmit sem 
tudhatott a közvélemény, de a szakpubliká
ciókban sincs sok nyoma ennek. Igaz, a már 
idézett interjúban Balogh Sándor történész 
professzor az újságírónak arra a kérdésére, 
hogy a csehszlovákiai magyarok szellemi 
vezetői hogyan fogadták kisebbségük állam- 
polgárságtól való megfosztásának tényét, 
már 1984-ben utalt az ellenállás bizonyos 
megnyilvánulásaira; nyilatkozata fölött 
azonban a kutatók is átsiklottak, s a leg
utóbbi évekig makacsul tartotta magát a 
„hallga tás éveinek” mítosza, legendája.

Az elnevezés Fábry Zoltántól szárma
zik, aki a csehszlovákiai magyar irodalom 
korszakolása kapcsán illetve ezzel a neveze
tes meghatározással az 1938-1945 közötti 
esztedőket. Később azonban Fábry felosztá
sa módosításra szorult, hiszen -  különösen 
Turczel Lajos ez irányú kutatásainak tük
rében -  egy idő után már aligha lehetett 
volna tagadni a magyar irodalom, művelő
dés létezését a második világháború alatti 
„összezsugorodott” Szlovákiában, Koncsol 
László pedig az 1945-1948 közötti idő
szakra vonatkozóan hívta föl bizonyos 
„kéziratos irodalom” létezésére -  elsőként, 
még a hetvenes évek derekán -  a figyelmet. 
Koncsol volt, ki a Fábry-féle korszakolás 
kiigazítására, 1945 korszakhatárként való 
elfogadására is javaslatot tett.

1989-ig, 1990-ig mégis szilárdan tartot
ta magát a „hallgatás évei”, a „néma évek” 
tézise, s a közfelfogás csupán Fábry Zoltán 
okkal-joggal elhíresült memorandumát, A 
vádlott megszólalt ismerte el a csehszlová
kiai magyarság tiltakozása egyedüli -  kivé
telszámba menő -  megnyilvánulásának.

Az általános vélekedés még az olyan je
les kutatót is megtévesztette, mint Janics
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Kálmánt, aki korszakos jelentőségű monog
ráfiájában, A hontalanság éveiben a követ
kezőket írta a kérdésről: „A megsemmisíté
si elméletek tobzódásában maga a magyar 
kisebbség passzív tömeg maradt, a szólás és 
védekezés minden joga nélkül; puszta tár
gya lett a háború utáni szenvedélyes össze
csapásoknak. Nemcsak szervezett tömeg 
nem hallathatta szavát, de az egyén sem. 
Fábry Zoltán kiáltványa a csehszlovák írók
hoz -  A vádlott megszólal -  az elutasító 
választ sem tudta kiharcolni, annyira sem
mivé züllött az a politikai képződmény, 
amit valamikor szlovákiai magyar nemzeti 
kisebbségnek neveztek.” Másutt pedig így 
írt: „Amikor a magyar demokraták, kom
munisták, antifasiszták felismerték a hely
zetet, hogy a magyar etnikum erőszakos 
felszámolásáról van szó, három út [kiemelés 
tőlem -  T.L.] között választhattak: átköltöz
ni Magyarországra (sajnos, a többség így 
döntött), tiltakozó, néma passzivitásba vo
nulni (így tett Fábry Zoltán és sokan má
sok), végül a harmadik út: nemzetiséget vál
toztatni és így keresni az együttműködést.”

A kilencvenes évek kutatásai azonban 
azóta visszavonhatatlanul bebizonyították 
hogy létezett negyedik út is: a tiltakozás, az 
aktív ellenállás, a tevékeny szembeszegülés, 
a következmények lehetőség szerinti enyhí
tésének útja.

E mögött az ellenállás, szembeszegülés 
mögött pontosan azt az értelmiségi maga
tartásformát kell látnunk, amelyet tár
gyunkkal kapcsolatban Molnár Imre írt kö
rül elsőként: „A szlovenszkói magyar értel
miségi réteg önépítkező tudata az I. Cseh
szlovák Köztársaság demokratikus viszo
nyai között alakult ki, melynek maradéka 
minden tiszteletet megérdemlően ragasz

kodni tudott az elsajátított humanista érté
kekhez a Szlovák Köztársaság közismert vi
szonyai között is. Ez az értelmiség az em
bertelenség és a magyarellenesség politiká
jának állami szintre emelt folytatásakor 
sem hallgatott el. Az egyre fogyatkozó lét
számú csehszlovákiai magyar értelmiség 
1945-49 közötti történelme mindenkori 
példája lehet az emberi kitartásnak és a hű
ségnek. Ez az értelmiség ui. szűkre szabott 
lehetőségeit a végsőkig kihasználva hatal
mas szervező munkát végzett. Információ
kat gyűjtött és adott tovább, titokban isko
lákat vezetett, illegális sajtót adott ki, jog
védelmet nyújtott és segélyszolgálatot telje
sített, egyszóval tette, amire épp szükség 
volt.

Tette mindezt azzal együtt, hogy tuda
tában volt annak, mindezzel milyen kocká
zatot vállal magára. Tisztában volt azonban 
azzal is, hogy az adott esetben a csehszlo
vákiai magyar kisebbség léte vagy nemléte 
volt a kérdés. Ha egyszer megíródik a cseh
szlovákiai magyar értelmiségi lét története, 
akkor e történet legszebb fejezeteit az 
1945-49 közötti időszak eseményei fogják 
alkotni.”

Az ez irányú kutatásokat is Molnár Im
re kezdte -  Balogh Sándor, Janics Kál
mán, dr. Szabó Károly, Arató Endre, A l
bert Gábor és mások nyomán -  a nyocva- 
nas évek derekán, melyeknek az évtized 
második felében s a nyolcvanas- kilencve
nes évek fordulóján publikálta első figye
lemreméltó eredményeit. Így neki köszön 
hető többek között az Esterházy János sze
mélyével, sorsával, tevékenységével kapcso
latos kutatások megindulása; az időközben 
elhúnyt dr. Szabó Károly munkásságának 
ismertté válása; az ő nevéhez fűződik a po
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zsonyi értelmiségiek Emlékirat című me
morandumának, valamint Szalatnai Rezső 
A csehszlovákiai magyarok 1918 és 1945 
között című emlékiratának közzététele. Do- 
bossy László és dr. Szabó Károly híradása
itól, dokumentumösszeállításaitól ösztönöz
ve az elsők között kezdett foglalkozni a 
Cseh- és Morvaországba deportált magya
rok sorsával, ráirányítva a figyelmet a de
portáltak közölt önkéntes pasztorizációra 
jelentkezett papok bátorságára, önfeláldo
zására, illetve az üldöztetések közepette 
született magánjellegű vagy közérdekű hír
adások, dokumentumok, szépirodalmi pró
bálkozások garmadára is. Ez utóbbiak elő
kerülése teljesen új, váratlan oldalról -  az 
üldöztetéseket, a kitelepítést-deportálást 
tükröző „népi-félnépi eredetű korabeli köl
temények, versek krónikák, >veszedelemé- 
nekek<, >hírversek<, népdalok, népdalát- 
költések”, prózai írások, visszaemlékezések, 
levelek, igaz történetek, naplófeljegyzések 
létezésének oldaláról -  igazolta Koncsol 
felfogását az 1945-1948 közötti kéziratos 
irodalomról. S ha tekintetbe vesszük, hogy 
alapjában véve a népi és „félnépi” eredetű 
írásos -  és szájhagyomány útján terjedő -  
szövegek is beletartoznak egy-egy közösség 
irodalmába, kultúrájába, továbbá hogy a 
kérdéses művek java jócskán eléri az ötve
nes évek eleji csehszlovákiai magyar átlag
termésének szintjét, nem vitás, hogy előke
rülésükkel a második világháború utáni 
csehszlovákiai magyar irodalom érdekes, 
mindenképpen figyelmet érdemlő fejezettel 
gazdagodott.

Ugyancsak 1989 után kapott újra nyil
vánosságot Szalatnai Rezső és Fábry Zoltán 
memorandumának méltó párja, Peéry Rezső 
Hét sovány esztendő gazdag termése című

esszéje, mely eredetileg Posoniensis álnév 
alatt jelent meg Szabó Zoltán Valóságában 
1946-ban, továbbá Peéry tárgyunkkal kap
csolatos rendkívül gazdag publicisztikája és 
levelezése, de ekkor került elő Fábry Zoltán 
imént már idézett, addig ismeretlen 1945- 
1948-as titkos naplója is.

Elkerülhetetlen feladatnak látom a 
csehszlovákiai magyarok 1945-1948/49 
közti sorsát intéző és meghatározó vala
mennyi cseh, szlovák, magyar és nemzetkö
zi dokumentum -  törvényrendelet, jogsza
bály, jegyzőkönyv, stb. -  számbevételét és 
összehasonlító vizsgálatát. Alaposan szem
ügyre kellene venni a csehszlovákiai magyar
ság jogfosztásának, üldöztetésének magyaror
szági visszhangját is. A magyarországi sajtó -  
legalábbis amíg a bel- és külpolitikai viszo
nyok ezt lehetővé telték -  igen élénken rea
gált a csehszlovákiai eseményekre és kimerí
tően, elítélően tájékoztatott a csehszlovákiai 
magyarság tragédiájáról. A Szabadság, a Sza
bad Nép, a Népszava, a Magyar Nemzet és 
más lapok a csehszlovákiai magyarság önis
meretének (is) fontos forrásai lehetnek. 
Ugyanúgy Szabó Zoltán Valósága, Boldizsár 
Iván Új Magyarországa, Illyés Gyula Vála
sza -  de a sor természetesen ezúttal is foly
tatható. S ekkor a csehszlovákiai magyarságot 
sújtó események nemzetközi visszhangjáról 
még nem is szóltunk: aligha lehet kétséges, 
hogy a történtekről rendszeresen beszámoló 
svájci, német és angol lapok vonatkozó tudó
sításainak, riportjainak és elemzéseinek meg
ismerésével ugyancsak önismeretünkben gaz
dagodhatnánk, sőt az ebben az időben gyöke
rező traumáink feloldását is hathatósan se
gíthetnénk.

Máig is viszonylag ismeretlen területnek 
számít az a meglehetősen terjedelmes me
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morandumirodalom, mely a maga legkonk
rétabb valóságában jelzi a csehszlovákiai 
magyar értelmiségi -  de nemcsak értelmi
ségi -  ellenállás irányait és kiterjedését 
1945-1948 között.

E memorandumirodalom feltárása -  a 
szóban forgó ellenállás irányítói személyé
nek, ténykedésének megismerésével párhu
zamosan -  Szalatnai Rezső memorandumá
nak már említett, Molnár Imre általi, illetve 
Peéry Rezső emlékiratának e sorok írója ál
tali közzétételével kezdődött 1992-ben; s 
ebben az évben jelent meg a tatabányai Új 
Forrásban a kérdéses időszak huszonkilenc 
dokumentumát közrebocsátó „Hívebb em
lékezésül... ” című sorozatom is. Ennek a fo
lyamatos feltáró munkának az eredmé- 
nye/állomása a mostani gyűjtemény, mely
nek hetven dokumentuma zömmel ugyan
csak emlékirat.

*

Kimaradt a kötetből a kor csehszlováki
ai magyar memorandumirodalmának há
rom -  mennyiségi és minőségi szempontból 
is egyaránt -  csúcsteljesítménye: Szalatnai 
Rezső, Peéry Rezső és Fábry Zoltán külön - 
külön is nagy terjedelmű, együtt önálló kö
tetet kitevő emlékirata.

Az eddigi ismeretek alapján valószínű
síthető, hogy a három jóbarát írása nem
csak hogy nagyjából egy időben, hanem kö
zös ötletből fakadóan, egymással összehan
goltan, egy tervezett közös kötetbeni meg
jelentetés szándékával íródott. A kérdéses 
emlékiratok keletkezésének körülményeit 
és egymással való kapcsolatát két korábbi 
írásomban is érintettem; lényegük, hogy 
íróink memorandumai egyaránt az

1945/46-os esztendő fordulóján, illetve 
1946 tavaszán, s több utalás szerint egy, a 
budapesti Valóság által megjelentetendő 
könyvsorozat vagy könyv számára íródtak.

A három memorandum tematikailag is 
illeszkedik egymáshoz, kiegészíti egymást: 
mindhárom a csehszlovákiai magyarság ad
digi huszonhat-huszonhét éves történetének 
más-más időszakaszát, szeletét veszi szem- 
ügyre, miközben Szalatnaié az 1918-1945 
közötti évek eseményfejlődését foglalja 
össze, Peéryé az 1938-1945 közötti szakasz 
történéseit nagyítja ki, Fábryé pedig a jog- 
fosztottság elutasítására, a "kollektív bű
nösség" vádja indokolatlan voltának bizo
nyítására helyezi a fő hangsúlyt. (Persze, 
ezek az időbeni határok korántsem értel
mezhetők mereven, s bőven vannak átfedé
sek is a memorandumok között.) Emellett 
stílusukat, hanghordozásukat tekintve is el
térnek egymástól -  a szerzőik közötti alkat
beli különbözőségek következtében -  ezek 
az emlékiratok. Szalatnai történetileg hite
les sorsvázlatot ad, Peéry az események lo
gikáját vizsgálja visszafogott hangon, míg 
Fábry hangja a szenvedélyes vitatkozásé, a 
megbántottság, értetlenség költői hevületű 
kifejeződéséé. Mindez szintén utalhat arra 
is, hogy a három íróbarát -  akik a kérdéses 
időben, tehát az 1945/46-os esztendő for
dulóján Magyarországon is a három legko
molyabb tekintélynek számítottak a cseh
szlovákiai magyar írók közül -  előre elter
vezte, úgymond, „megkomponálta” a lehe
tőségként fölmerülő kötetet (sorozatot), el
osztva egymás közt a megírandó területe
ket, vonatkozásokat. A három nagyszabású 
és példaértékű vállalkozás közül -  melyek 
egyúttal a (csehszlovákiai) magyar esszéírás 
legjobb lehetőségeit is jelzik -  végül  is
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egyedül csak Peéryé jelent meg a maga ide
jében nyomtatásban; Fábryé, mint tudvalé
vő, kéziratban terjedt egészen 1968-as 
megjelenéséig, illetve szerzőnk szlovák for
dításban megküldte a cseh és szlovák értel
miség számottevő képviselőinek, Szalatnaié 
pedig befejezetlenül és egészen 1990-ig 
kéziratban, a feledés homálya által rejtve 
maradt.

*

A három író-tekintély memorandumá
nak közvetlen környezetét egészen a leg
utóbbi időkig az az ismeretlen és teljes egé
szében még ma sem feltárt emlékirat-iroda
lom jelenti, amely -  szerzőiket tekintve -  
átfogja a csehszlovákiai magyar értelmiség 
(társadalom) egészét. A cseh és szlovák, va
lamint magyarországi, illetve külföldi jeles 
politikusoknak, diplomatáknak és közéleti 
személyiségeknek, kormányzati és közigaz
gatási szerveknek, társadalmi, szakmai és 
karitatív szervezeteknek címzett memoran
dumok, beadványok, helyzetjelentések és - 
elemzések, megoldási javaslatok, tiltakozá
sok -  mint három írónk esetében is -  rész
ben magánemberek, részben pedig különbö
ző -  Csehszlovákiában, sőt Magyarországon 
is működő -  illegális (és féllegális) csehszlo
vákiai magyar szervezetek, alkalmi társulá
sok nevéhez fűződnek.

Ez utóbbiak, amelyeknek létezéséről és 
működéséről a nyolcvanas-kilencvenes évek 
fordulójáig szintén nem lehetett tudni -  s 
tevékenységük feltárása ma is az elején 
tart, zömmel érdekképviseleti és érdekvé
delmi, érdekérvényesítési önszerveződések 
voltak -  a már említett Magyar Végrehajtó 
Bizottság, továbbá a Csehszlovákiai Magyar

Demokratikus Népi Szövetség, a Szlovákiai 
Magyar Antifasiszták Szövetsége, illetve 
Magyarországon a Szlovákiából Kiutasított 
és Elmenekült Demokratikus Magyarok Ta
nácsa -, de akadt köztük például karitatív 
célokat szolgáló (Magyar Segélybizottság) 
vagy éppenséggel irodalmi-művészeti cso
portosulás (Szent György Kollégium) is.

A szóban forgó szervezetek, testületek 
életkorra, nemre, vallásra, társadalmi hova
tartozásra, eszmei és világnézeti meggyőző
désre való tekintet nélkül képviselni és kép
viseltetni tudták a csehszlovákiai magyar 
társadalom egészét; a polgári liberális, a ke
reszténydemokrata, a jobboldali konzerva
tív, a nemzeti, illetve a baloldali, szociálde
mokrata, sőt, kommunista értékrendek és 
ideálok egyként megjelentek bennük. Ha
sonlóképpen, mint ahogy a legkülönbözőbb 
vallási felekezetekhez, hitközösségekhez 
tartozók -  római katolikusok, reformátu
sok, evangélikusok, zsidók -  is hallatták 
szavukat ezekben az illegális (féllegális) 
szervezetekben. Legfontosabb és folyama
tosan megnyilvánuló törekvésük -  mind a 
Csehszlovákiában, mind Magyarországon 
működők részéről -  létük, tevékenységük 
hatósági elismertetése, legalizálása volt, 
amit egyiküknek sem sikerült elérnie -  
nemcsak Csehszlovákiában, Magyarorszá
gon sem (legfeljebb megtűrték őket a ható
ságok, mint Csehszlovákiában a Magyar Se
gélybizottságot, Magyarországon a Szlová
kiából Kiutasított és Elmenekült Demokra
tikus Magyarok Tanácsát).

Következtetésképpen a csehszlovákiai 
magyarság ügyéért küzdők ama törekvése is 
mindvégig kudarcot vallott, hogy a cseh
szlovák és a magyar pártok, kormányzati és 
államigazgatási testületek, közigazgatási
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szervek és egyéb szervezetek bármelyiküket 
is a csehszlovákiai magyarság hivatalos 
képviselőjének, azaz tárgyalófelüknek is
merték volna el, vagy közvetlenül bevonták 
volna őket az egyes tárgyalások menetébe 
és döntések meghozatalába. Ezért nem ma
radt más, mint az egyéni áldozat- és kocká
zatvállalás, az illegális munka, a konspirá
ció, a baráti-társadalmi kapcsolatok mozgó
sítása a csehszlovákiai magyarság jól felfo
gott érdekében. Ezzel együtt járt az a tö
rekvés is, hogy a csehszlovákiai magyarok 
politikai és szellemi vezetőinek Magyaror
szágra került része beépüljön a magyar po
litikai és társadalmi élet, illetve állam- és 
közigazgatás valamennyi szférájába és ott 
igyekezzen tenni a tehetőt, menteni a ment
hetőt a „szégyen elhárításáért, az ütések 
tompításáért, a barbarizmus leleplezéséért”. 
Peéry Rezső egyik Szalatnai Rezsőnek írt, 
1947. március 20-i leveléből tudjuk, hogy 
például írónk Pozsonyból való távozására 
kicsit feladatvállalásként, a csehszlovákiai 
magyarság szolgálata új formáinak és lehe
tőségeinek kipróbálásaként, afféle kísérlet
ként került sor: „Hovatovább egy esztende
je, hogy felengedett kísérleti léggömbként 
itt lebegek ebben a sajátos szférában... 
Amikor (...) elvállaltam a küldetést, tudtam, 
hogy ennek elsősorban kísérletként van ér
telme, s ami velem történik, az kissé előjá
téka valamennyiünk sorsának.”

Igaz, egy másik nézőpontból, az áttelepí
tettek budapesti lapjával, az Új Otthonnal 
Párizsból is kapcsolatot tartó Dobossy 
Lászlóéból, nemzedéke -  és most itt első
sorban az egykori sarlósokra gondolt -  sze
repvállalása a csehszlovákiai magyarság 
második világháború utáni helyzetével kap
csolatos teendők vonatkozásában egyfelől

jogos kifogásokkal illethető, másfelől pedig 
meglehetősen tragikomikusnak minősíthető: 
„...a húsz évvel ezelőtt meghirdetett feladat, 
melyet közel egy évtizeden át jól-rosszul el 
is végeztünk, tudniillik hogy a közép-euró
pai élet kovásza legyünk, az új helyzetben, 
tehát népünk legnagyobb megpróbáltatása 
idején, fontosabb lett volna, mint bármikor 
előbb. Mi azonban, keserű csalódottságunk
ban vagy visszahúzódtunk magánéletünkbe 
és némák maradtunk, vagy legfeljebb -  
egyik- másik társunk személyében s hajda
ni szerepünk karikatúrájaként -  az áttelepí
tés végrehajtói lettünk.”

*

A Magyar Végrehajtó Bizottság néven 
legelsőként szavát hallató illegális szervez
kedés közvetlenül a kassai kormányprog
ram kihirdetését követő napokban jelentke
zett Pozsonyban. A dr. Szabó Károly sze
rint kilenctagú Végrehajtó Bizottság a be
tiltott szlovákiai Magyar Párt vezetőségi 
tagjaiból, a Magyar Hírlap baloldali újságí
róiból, publicistáiból, s más, demokrata ér
zelmű polgárokból verbuválódott. A bizott
ság tagjai nagy valószínűséggel ugyanazok 
-  illetve köztük vannak azok is akik kö
vetkező ismert dokumentumukat az április 
19-i Emlékiratot is aláírták. A szóban for
gó levelet és memorandumot követően e 
dokumentumok „eredménytelensége, illetve 
a magyarok ellen hozott kényszerintézkedé
sek miatt” a Végrehajtó Bizottság személyi 
összetételét tekintve fontos változásokon 
ment át, hiszen dr. Neumann Tibori idő
közben -  Esterházy Jánossal együtt -  el
hurcolták a szovjet katonai hatóságok, töb
ben -  például Stelczer Lajos, Garzuly Fe-
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renc -  Magyarországra menekültek, csatla
kozott viszont a csoporthoz a munkásmoz
galomból ismert kommunista ügyvéd, Fábry 
Zoltán egykori munkatársa Az Útnál, dr. 
Balogh-Dénes Árpád. (Magyarországra va
ló távozásáig -  miként azt több dokumen
tum is bizonyítja -  természetesen a csoport 
tevékeny tagja maradt Peéry Rezső is.) A 
Végrehajtó Bizottság három fő irányban 
folytatta küzdelmét a csehszlovákiai ma
gyarságot sújtó tragédia következményei
nek enyhítéséért: interveniált a szlovák
hatóságoknál; -  megszervezte a bajba jutott 
magyarok, különösen a Ligetfalura depor
táltak, valamint az elbocsátott értelmiségi
ek segélyezését; -  tájékoztatni igyekezett a 
magyarországi kormányszerveket, s befo
lyást gyakorolni a csehszlovákokkal tárgya
ló kormánydelegációkra.”

A Magyar Végrehajtó Bizottság 1945 
augusztusában újabb emlékirattal fordult a 
Szlovák Nemzeti Tanácshoz (Memorandum 
a Szlovenszkó területén élő nem fasiszta  
dolgozó magyar lakosság számára modus 
vivendi létesítésének érdekében), mely fel
sorolja a csehszlovákiai magyarságot sújtó, 
a szöveg születéséig életbe léptetett törvé
nyeket és rendelkezéseket és (várható) kö
vetkezményeiket, majd javaslatot tesz egy, 
az üldözöttek érdekképviseletét ellátni hi
vatott szerv (Magyar Tanács) felállítására: 
„A magyar lakosság különböző rétegeiből 
alkotni kell egy szűk körű tanácsol, amely
ben jogvégzett személyek is megfelelő 
számban legyenek jelen. E tanácsot a de
mokratikus magyar lakossággal egyetértés
ben a Szlovák Nemzeti Tanács elnöksége 
nevezze ki. A Magyar Tanács hatáskörébe 
tartoznék az itt élő magyarság érdekképvi
selete, mind a hivatalos szervekkel, mind a

magyar lakosság irányában. Ide futnának 
be [a] visszaélések és kilengések miatti eset
leges panaszok, amelyek még a hozott jog
szabályokon túlmenően sértik a magyarok 
érdekeit, mint azt a földreform végrehajtá
sában, az egyoldalú kitoloncolások során 
láttuk. A Magyar Tanácsnak a magyarságot 
érintő kérdésben tanácsadó joga volna min
den hatóságnál. Eljárna és közbenjárhatna 
a magyar vonatkozású ügyekben. A külföldi 
sajtó képviselőit és a követségeket infor
málhatja stb. A Magyar Tanács felállításá
val egyidejűleg felfüggesztendő a magyar 
lakossággal szemben egyes rendeleteknek a 
végrehajtása, így különösen a 44/45., az 
50/45. és a 69/45. számú rendeleteké és az 
állampolgársági elnöki dekrétumé.” A ja
vaslatról a címzett -  természetesen -  tudo
mást sem vett.

Nem sikerült Szalatnaiéknak legalizál- 
tatniuk az általuk kezdeményezett és felál
lított Segélybizottság tevékenységét sem, 
bár az működését haladéktalanul megkezd
te, s egész Szlovákiára kiterjedő karitatív 
feladatokat látott el. E segélyszolgálat mo
torja és fő szervezője Pozsonyban Szalatnai 
Rezső és Szabó Béla református esperes, 
Kassán pedig dr. Simai Béla orvos és fele
sége volt. A segélyalap működtetéséhez 
szükséges eszközöket magánszemélyek és 
egyházközösségek körében folytatott gyűj
tésből, a Nemzetközi, továbbá a Csehszlo
vák, illetve a Magyar Vöröskereszt adomá
nyaiból, valamint -  később -  az időközben 
Budapesten megalakult Magyar Áttelepítési 
Kormánybiztosság által a pozsonyi megha
talmazott útján Szlovákiába juttatott „se
gélyezésre kiutalt havi összeg képezte”. Az 
összegyűlt pénzből és különböző adomá
nyokból fedezték azután a Végrehajtó Bi
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zottság legszükségesebb kiadásait, látták el 
a rászorulókat, különösen az elbocsátott és 
állás nélkül maradt közalkalmazottakat, a 
nyugdíjuktól megfosztott idős pedagóguso
kat és özvegyeiket.

A Magyar Végrehajtó Bizottság történe
tében a következő jelentősebb fordulatra 
1947. április 7-én került sor, amikor -  mi
után „már kétségtelenné vált a lakosságcse
re megkezdése” -  szövetségre lépett a több
féle névváltozat alatt szereplő Szlovákiai 
Magyar Antifasiszták Szövetségével, illetve 
egyéb kisebb szerveződésekkel, és megala
kították a Csehszlovákiai Magyarok Vég
rehajtó Bizottságát.

A kibővített bizottság, noha elkészített 
és kiadott néhány dokumentumot, nem bi
zonyult hosszú életűnek, s rövid idő eltelté
vel a Szalatnai körül csoportosuló Magyar 
Végrehajtó Bizottság ismét önállóan foly
tatta tevékenységét.

A bizottság történelmi szerepének, je
lentőségének megítélésésével kapcsolatban 
dr. Szabó Károly -  aki 1946-47-ben a po
zsonyi Magyar Meghatalmazotti Hivatal 
munkatársa, majd a lakosságcsere megin
dulása után a Magyar Áttelepítési Kor
mánybiztosság kirendeltségének helyettes 
vezetője, 1947. szeptember 1-től pedig a po
zsonyi magyar meghatalmazott helyettese 
volt -  véleményem szerint túl szigorú állás
pontra helyezkedett: „Összefoglalva: a Vég
rehajtó Bizottság irreális célt tűzött maga 
elé, amikor tárgyalófélként való bevonását 
kérte (értsd: a magyar-csehszlovák lakos
ságcsere-tárgyalásokba -  T.L. megj.). Ez az 
akkori nemzetközi helyzetben nem volt le
hetséges. Az érdekvédelem ellátására 1946. 
február 27. után már ott volt a pozsonyi 
magyar meghatalmazott a maga konzuli

jogvédelmével, az egyezményből fakadó 
csehszlovák kötelezettségek számonkérésé
re pedig a magar-csehszlovák vegyesbizott
ság. A magyarság helyzetére vonatkozó tá
jékoztatásra pedig a pozsonyi magyar meg
hatalmazottnak Kassáig kiépített szerveze
te. Ettől függetlenül a Végrehajtó Bizottság 
elévülhetetlen érdemeket szerzett a segélye
zési akció lebonyolításában, és abban, hogy 
a pozsonyi magyar meghatalmazott munká
ját (...) folyamatosan segítse.” Ami az elé
vülhetetlen érdemeket illeti, az azóta eltelt 
évtizedek történelmi távlatából is elmond
ható, hogy a bizottság tagjai tevékenysé
gükkel -  bár a nagypolitika szintjén, alap
vetően valóban nem befolyásolhatták az 
eseményeket -  az alsóbb szinteken eredmé
nyesen helytálltak: életeket mentettek meg, 
hitet tápláltak az emberekben, a tájékozta
tás és az információáramlás minimális 
funkcióinak működését biztosították, felvi
lágosító, jogmagyarázó és érdekérvényesítő 
szolgálatot láttak el, sőt, bizonyos értelem
ben még egyfajta nem legális diplomáciai 
tevékenységet is folytattak.

A Magyar Végrehajtó Bizottság 1948 
tavaszán, Szalatnai Rezső áttelepülését 
megelőzően fejezte be tevékenységét, 
amelynek utolsó dokumentumai a magyar 
külügyminisztérium részére készített jelen
tések voltak a csehszlovákiai helyzet alaku
lásáról.

A Csehszlovákiai Magyar Demokrati
kus Népi Szövetség két főiskolai hallgató, 
Hentz Zoltán és Lipcsey Gyula ötlete nyo
mán alakult meg 1945 őszén. A titkos szer
vezet behálózta egész Szlovákiát -  nyugat
szlovákiai és kelet-szlovákiai csoportja is 
működött s főként a katolikus értelmisé
get (de voltak református és evangélikus
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tagjai is) -  papokat, tanítókat, főiskolai hall
gatókat tömörített maga köré. A Szövetség 
munkájának -  akárcsak a Magyar Végrehaj
tó Bizottságénak -  három fő iránya volt: a 
karitatív, a tájékoztató és az érdekképvisele
ti-diplomáciai tevékenység. Ők is különböző 
gyűjtésekből származó adományokkal támo
gatták a rászorulókat; dokumentumokat, ada
tokat jelentettek meg és terjesztettek a ma
gyarok üldözéséről, két alkalomszerűen nap
világot látó röplapot is kiadtak (nyugat-szlo
vákiai terjesztéssel a Gyepű Hangját, kelet- 
szlovákiai terjesztéssel az Észak Szavát); me
morandumokat szerkesztettek és azokat el
juttatták a vezető magyar politikusokhoz és 
papi méltóságokhoz, a különböző pártokhoz 
és kormányzati szervekhez (a nyugati cso
portból Restár Mihály és Mészáros Gyula, a 
keletiből Hajdú László, Varró István és 
Krausz Zoltán teljesített ilyen feladatokat). 
Különösen szoros kapcsolatot tartottak fenn 
Mindszenty József hercegprímással és Ra
vasz László református püspökkel. A csoport 
legnagyobb tekintélye dr. Arany A. László, a 
tudományos körökben elismert nyelvtudós és 
néprajzkutató volt.

Arról nincs tudomásunk, hogy volt-e 
együttműködés a Magyar Végrehajtó Bi
zottság és a Csehszlovákiai Magyar Demok
ratikus Népi Szövetség között. (Szalatnai 
Rezső egyik leveléből inkább e két legjelen
tősebb illegális szervezet közti rivalizálásra 
lehet következtetni.) Egyelőre arra nézve 
sincs bizonyíték, hogy a Csehszlovákiai 
Magyar Demokratikus Népi Szövetség részt 
vett-e azon megbeszélések, összejövetelek 
valamelyikén, melyek a különböző illegális 
szervezetek munkáját voltak hivatottak 
összehangolni, illetve azok együttes és egy
séges fellépését demonstrálni.

1949 őszén, telén a Csehszlovákiai Ma
gyar Demokratikus Népi Szövetség vezetőit 
és a velük együttműködőket a sztálini ter
ror útjára lépett „népi demokratikus” köz
társaság egy monstre perben bíróság elé ál
lította és a magyarellenes sovinizmus és 
bosszú újabb megnyilvánulásaként közülük 
tíz személyt példátlan szigorral elítélt. „Mi 
volt a bűnünk? -  tette föl önmagának a kér
dést évtizedekkel később a per egyik fővád
lottja, a hat évre elítélt Krausz Zoltán. -  
Szakavatott jogászok szerint is legfeljebb a 
röplapok előállítása és terjesztése lett volna 
pénzbírsággal büntethető, míg a jogtiprás 
elleni tiltakozásunk és a nélkülöző idős ma
gyarok segítése nem ütközött az akkori tör
vényekbe. Az, hogy tanácsot kértünk Mind
szenty hercegprímástól, Ravasz László ve
zérpüspöktől, s az akkori magyarországi po
litikusoktól és más közéleti személyiségek
től, úgyszintén nem ütközött az államvédel
mi törvénybe.”

A Szlovákiai Magyar Antifasiszták 
Szövetsége néven és egyéb ehhez hasonló 
névváltozatok alatt szereplő illegális szerve
zetben a dél-szlovákiai magyar kommunis
ták és földmunkások, szakszervezeti moz- 
galmárok léptek föl a nemzeti kisebbségü
ket sújtó retorziók ellen. Különösen azt sé
relmezték, hogy a támadássorozat, illetve a 
jogfosztottság ténye -  figyelmen kívül 
hagyva a kassai kormányprogram VIII. fe
jezetében biztosított kivételeket is -  a szó
ban forgó nemzeti kisebbség egészét érinti, 
a kommunisták, a munkásmozgalom harco
sai és az antifasiszta ellenállás résztvevői 
közül beleértve azokat is, akik nem hajlan
dók feladni nemzetiségüket. A Szövetség 
memorandumait, fellépését a hozzátartozó 
retorikával és ideológiai ballasztokkal
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együtt s bizonyos kérdésekben való határo
zott ellenvéleményünk fenntartása mellett 
is pozitívan, a diszkriminációval való szem
benállás sajátos színezetet jelentő részeként 
kell értékelnünk.

A Szövetség tevékenysége vélhetően leg
ismertebb vezéregyéniségének, a magát a 
szlovák nemzeti felkelés partizánharcaiban 
is kitüntetett Fábry Józsefnek feltehetően 
1947 nyarára-őszére eső Magyarországra 
településével ért véget (bár még 1947. októ
ber 27-ról is ismeretes a Szövetség egyik 
tiltakozó levele). Az utolsó dokumentum
ban Fábry József már a Magyar Dolgozók 
Pártjának megbízásából tett dél-szlovákiai 
körútjának tapasztalatait összegezi.

A Szlovákiából Menekült Demokrati
kus Magyarok Tanácsa -  nevük ugyancsak 
többféle változatban fordul elő -  még 
1945-ben, az első Csehszlovákiából jövő hí
rek hallatán, illetve az első kiutasítottak -  a 
szervezkedés nevének legelső változata 
(Szlovákiából Kiutasított és Elmenekült 
Demokratikus Magyarok Tanácsa) még rá
juk is utalt -  és menekültek összefogására, 
gondjai megoldásának segítésére alakult 
Budapesten. A Tanács szervezője és motor
ja dr. Holota János egykori csehszlovák 
nemzetgyűlési képviselő és érsekújvári pol
gármester, valamint az egykori sarlós, ké
sőbb -  a második világháború alatt -  Mó
ricz lapjának, a Kelet Népének szerkesztő
je, Jócsik Lajos, a Nemzeti Parasztpárt 
budapesti főtitkára és országgyűlési képvi
selője, a későbbi kereskedelmi és szövetke
zetügyi államtitkár, illetve áttelepítési kor
mánybiztos volt.

A Tanács létrehozását az tette szüksé
gessé, hogy a csehszlovákiai magyarság sor
sával és helyzetével kapcsolatos kérdések

kezelésének, továbbá a Csehszlovákiából 
Magyarországra beözönlő menekültek és 
kiutasítottak ügye intézésének a kezdet 
kezdetén igazából nem volt olyan fóruma, 
amely ezeket összességükben átfogta volna 
és egységes egészként foglalkozott volna ve
lük. Nem változtatott a helyzeten, hogy a 
Miniszterelnökség nemzetiségpolitikai osz
tálya, az ún. III. ügyosztály, az egyes szak
tárcák, a Népgondozó Hivatal, az egyházak, 
intézmények és szervezetek saját hatáskö
rükben az első pillanattól kezdve maguké
nak tekintették ezeket a kérdéseket, ami rá
adásul nem is mindig vált az ügy hasznára. 
„A Szlovákiából elmenekültek ügyeit kellő 
alaposság nélkül megszervezett intézmé
nyek kezelték, s bizony, nem mindig sike
rült a legszerencsésebb megoldáshoz jutni -  
nyilatkozta ezzel kapcsolatban Jócsik La
jos.- A szlovákiai menekült magyarok ma
gukra hagyatottságukban tömegesen ná
lunk, volt felvidéki magyaroknál kötöttek 
ki, hozzánk fordultak tanácsért, segítségért, 
s éreztük, hogy kell egy szervezetet felállí
tani számukra is, a kormányhatóság számá
ra is.” (E tekintetben a Tanácsban a később 
ugyancsak Jóesik Lajos irányításával meg
alakult Magyar Áttelepítési Kormánybiz
tosság elődjét kell látnunk.) Tulajdonkép
pen egy, a Csehszlovákiából tömegesen ér
kező, hazátlanná vált magyarok érdekvédel
mi szervezetének a szükségességét fogal
mazta meg már a szervezkedés legelső me
moranduma is 1945. augusztus 16-án.

A Tanácsot -  Jócsik már idézett nyilat
kozata szerint -  olyanok alkották, akik 
„vagy az első csehszlovák köztársaság mély 
élményét hordják magukban, vagy a Tiso- 
rezsimben élték át a magyarság megnehe
zült sorsát, de sokan vannak, akik a mosta
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ni, harmadik kisebbségi fázis szenvedéseit 
élték át”. A szervezkedés Balogh István 
miniszterelnökségi államtitkár szóbeli jóvá
hagyásával kezdte meg működését.

A tanács első fellépéseinek egyikeként 
létrehozta Érdekképviseleti (Népgondozó) 
Tagozatát, mely különösen a Csehszlováki
ából érkező kiutasítottak és menekültek ösz- 
szeírásában és nyilvántartásában, gyorsse
gélyhez juttatásában és elhelyezésében vég
zett emberfeletti munkát (e téren is kiemel
kedik a szlovákiai Magyar Párt egykori 
központi igazgatójának, Stelczer Lajosnak 
az áldozatkészsége, akinek budapesti -  
Mester utcai -  lakása valóságos befogadó
állomássá váll). „Külön gondot fordítottak 
a menekültek igazoltatási procedúráinak 
megkönnyítésére -  írja Molnár Imre -, 
mert (...) az anyaországban nem kevés he
lyen a szlovákiai magyarok ellen foganato
sított embertelen intézkedéseket a csehszlo
vák állam fasiszták elleni intézkedéseiként 
fogták fel. A bizottság érdekvédelemmel 
foglalkozó tagjai, azon túl, hogy a szétosz
tandó segélyeket is maguknak kellett meg
szerezniük, szinte azonnal lajstromba szed
ték a már átkerült felvidékieket, és azokat 
foglalkozásuk, szakértői vagy hivatalnoki 
állásuk szerint >felvidéki szolidaritással< 
ajánlották szükséget szenvedő sorstársaik 
figyelmébe.” A Tanács javaslatot tett a kü
lönböző, a csehszlovákiai mgyarság sorsával 
kapcsolatos ügyekkel foglalkozó központi 
szervek, intézmények, szakértői csoportok 
összetételére; küldöttséget kívántak me
neszteni a párizsi békekonferenciára, a la
kosságcsere-tárgyalások során szakértői vé
leményekkel, előterjesztésekkel, memoran
dumokkal segítették a magyar kormány 
munkáját. A Tanács több ízben is el akarta

érni a felettes hatóságoknál egy Szlovákiai 
Kiutasítottak és Áttelepítettek Országos 
Érdekszövetsége jóváhagyását, e törekvését 
azonban nem koronázta siker.

Rákosiék hatalomra jutásával, illetve a 
magyar-csehszlovák viszonynak a két or
szág közötti hivatalos „rendezésével” a ha
talom szerint az 1945-1948/49 közti ese
mények és problémák emlegetése is „idő
szerűségét vesztette”, s aki mégis emlékezni 
merészelt a korábbi időszakra, kíméletlenül 
megfélemlítették, esetenként meg is bosz- 
szulták. E megfélemlítések jellemző péld
ájaként említi Molnár Imre Jócsik Lajos, a 
„sarlós kormánybiztos” esetét, „aki azon 
túl, hogy teljesen felhagyott a kisebbségi 
kérdés és ezzel együtt az >itteni és a túl i< 
szlovákiai magyarság ügyeinek képviseleté
vel, egyik barátja elmondása szerint annyi
ra meg volt félemlítve, hogy írásos anyagait 
befőttes üvegbe zárva, kertjének földjébe 
ásta el”.

A Szent György Kollégium sajátos színt 
képviselt az 1945-1948 közötti illegális és 
féllegális csehszlovákiai magyar érdekvé
delmi és egyéb szerveződések palettáján. Ez 
a cseh és szlovák főiskolákról, egyetemekről 
kitiltott érsekújvári és környéki fiatalokat 
egybefogó baráti társaság tudomásom sze
rint az egyetlen ez időben létrejött szak
mai-művészeti (irodalmi) önszerveződés. 
Az egyesület alapító okiratát szépreményű, 
pályakezdő író-, poéta-, irodalom- és nyelvtu
dós-, publicista-, festő- és szobrászjelöltek ír
ták alá azzal a szándékkal, hogy kibontakozó 
munkásságukkal „egy jövendő kisebbségi kul
túra előfeltételeit” teremtsék meg.

A munkaközösség memorandumban til
takozott a magyar egyetemi és főiskolai 
hallgatóknak a csehszlovák felsőoktatási in
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tézményekből való kitiltása ellen. Néhány 
példányban sokszorosított gépiratos irodal
mi-művészeti lapot szerkesztettek Menedék 
címmel, melynek két száma készült el; 
ugyancsak gépiratos füzetsorozatot indítot
tak (ennek három kötete jelent meg). A tár
saságalapító baráti kör indítékai megható 
őszinteséggel és tettvággyal fogalmazódtak 
meg lapjuk Kalauz (A Menedék elé) című 
beköszöntő írásában: „Baráti körünk -  főis
kolások és képzőművészek -  1946 tavaszán 
már elviselhetetlennek érezte a kényszerpi
henőt, s felmerült a kérdés: mi lesz velünk? 
A tétlenségben morzsol fel a zord idő? Bele 
kell nyugodnunk megrendült egzisztenciánk 
teljes elsorvasztásába, a mesterségesen ránk 
erőszakolt nemzethalálba? Van-é olyan ma
gasabb rendű érdek, amely személyes és né
pi egyéniségünk harakirijét követelheti? 
Férfiakhoz méltó-e a mi türelmünk; midőn 
már nemcsak gazdaságilag tesznek tönkre, 
hanem már szellemünket is szétzilálnák a 
rajtunk ülő hatalom soviniszta őrjöngői? -  
Tiltakozásunk első jele ez a füzet. (...) Érez
tük, hogy nemcsak önmagunk, hanem a 
meghurcolt magyar kisebbség érdekében is 
a felszínen kell maradnunk, s az üldözött- 
ség intervallumában is őriznünk kell a szel
lemi folytonosságot a múlt és jövő között. 
Ahogy lehet!”

A munkaközösség az 1947-es esztendő 
folyamán -  tajgainak szétszóródásával: 
Prágába, illetve Magyarországra kerülésé
vel, munkába állásával -  feloszlott (közülük 
például Szőke István a Magyar Áttelepítési 
Kormánybiztosság alkalmazottja lett, 
Décsy Gyula pedig -  budapesti egyetemre 
kerülve -  Tószády József néven írt néhány 
nagyhatású riportot a kitelepített csehszlo
vákiai magyarok sorsáról.

A jelentősebb illegális és féllegális cseh
szlovákiai magyar érdekvédelmi (és szak
mai) szervezkedések mellett különböző me
morandumok és egyéb dokumentumok alatt 
több olyan csehszlovákiai és magyarországi 
szervezet neve is olvasható, amelyekről 
egyelőre nincsenek közelebbi ismereteim 
(egyikükről-másikukról gyanítható -  ám a 
rendelkezésre álló adatok alapján még nem 
bizonyítható -, hogy nevük a fentebbiekben 
taglalt egyik-másik szervezkedés nevének 
változata lehet. Jelen pillanatban nem tud
ni, kiket takar a „Budapesten élő pozsonyi 
menekültek”, „A jelenlegi Csehszlovákiá
ban élő magyarok szava”, a „Felvidéki ma
gyarok”, vagy a „Csehszlovákiai Magyarok 
Önvédelmi Bizottsága” aláírás, kik írták alá 
„A csallóközi magyarok kérései”-t, kik a 
csehszlovákiai magyarok „pártkülönbség 
nélküli megbízottai”, s nem sikerült azono
sítani „A dél-szlovákiai zsidók memoran- 
dumá”-nak aláíróit sem. Összességében a 
legtöbbjükről elmondható, amit az egyik 
memorandum a következőképpen fogalma
zott meg: „Felelősségünk tudata nem ki
sebb annál a veszélynél, amely előttünk 
áll.” Ennek ellenére az is ide tartozik, hogy 
akadtak olyan kisebb, alkalmi csoportosu
lások is, amelyek fellépésükkel, javaslata
ikkal aligha használtak a csehszlovákiai 
magyarság ügyének.

A teljességhez tartoznak azok az alkalmi
lag szervezett -  egyénileg vagy többekkel 
együtt -  végrehajtott tiltakozó akciók, ren
dezvények, megmozdulások, amelyekkel a 
csehszlovákiai magyarok az őket sújtó tragé
dia négy-öt esztendeje során szembeszálltak 
a csehszlovák hatóságok akaratával. Példaér
tékűnek nevezhetők e szempontból többek 
között a komáromi bencés tanár, Bíró Luci
án iskolamentési kísérletei (és kalendárium
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kiadási törekvései), több helység magyar szü
lőinek tiltakozó megmozdulásai városuk ma
gyar iskoláinak bezárása ellen, a műkedvelő 
színjátszóknak a tilalom ellenére néhány he
lyen létrejött magyar nyelvű műsoros estjei, 
a hírhedt reszlovakizációs rendelet elleni 
megnyilvánulások Dél-Szlovákia-szerte, de 
valamiképpen ide tartoznak a cseh- és mor
vaországi deportáltak közé önkéntes paszto- 
rációs munkára induló katolikus, református 
és evangélikus papok és lelkészek hősies vál
lalkozásai is.

Az ellenállás, tiltakozás egyéb megnyil
vánulásait illetően a viszonylag ismertebb 
tornaijai csendőrlaktanya-robbantás mellett 
a füleki magyar munkásság 1945. március 
15-i, a magyar himnusz és az internacionálé 
éneklésétől kísért, a magyar nemzeti lobogó 
és a vörös zászló alatti felvonulása, a színma
gyar Gortvakisfaludba küldött szlovák nem
zetiségű bíró elleni halálos kimenetelű me
rénylet, a magyarok üldözése ellen szentbe
szédeiben felszólaló sőregi katolikus papért 
megjelenő nyomozók lefegyverzése, vagy a 
dobfenekieknek az őket deportálni szándé
kozó hatóságok eszén túljáró megmozdulása 
említendő meg.

A helyi és egyedi jellegű példák természe
tesen hosszan sorolhatók még, s bár ezek job
bára egymástól elszigetelt, ötlet- és alkalom
szerűen megvalósuló megmozdulások voltak, 
és egyelőre nem ismeretes semmiféle adat 
azzal kapcsolatban, hogy összehangolásukra 
bárki is kísérletet tett volna, a történeti tény
szerűség kedvéért a kor tanulmányozásakor

a sorsüldözött magyar lakosság életösztön
től, megalázottságtól vezérelt tiltakozó meg
mozdulásaiként mindenképpen figyelembe 
veendők, s talán komolyabb számbavételük
re és összehasonlító elemzésükre is sort le
hetne keríteni.

Lényegében ugyanebbe a kategóriába 
sorolhatók azok az egyéni (és közösségi) 
sérelmekről beszámoló jelentések, napló- 
feljegyzések is, amelyekben a különböző 
magánszemélyek, papok, az előző állama- 
parátus köztisztviselői és közalkalmazot
tai emlékeznek meg a velük és környze- 
tükben történtekről -  nemcsak egymás 
tájékoztatására, hanem -  a legkülönbö
zőbb állami, közigazgatási, politikai és 
egyéb szervektől, szervezetektől várva a 
segítséget, panaszaik orvoslását. De sok
szor csak azért, mert keserűségük egysze
rűen kikívánkozik belőlük, máskülönben 
megfojtaná, szétvetné őket. Amint az 
egyik memorandum szövegéből kiemelt 
kötetcímünk is mondja: egyszerűen csak 
„hívebb emlékezésül ”. De olyan is akadt, 
hogy valaki -  egy rozsfalvai ifjú -  annak 
jegyzőkönyveztetése miatt fordult a bu
dapesti Népgondozó Hivatalhoz, hogy 
„külügyi vagy egyéb alkalmas úton nyo
más gyakoroltassék a szlovák hatóságok
ra a magyarsággal szemben tanúsított és 
üldözés jellegével bíró magatartás azon
nali megszüntetésére”. (A pozsonyi Kal - 
ligram Könyvkiadónál megjelenő doku- 
mentumgyűjtemény bevezető tanulmá- 
nyának rövidített változata.)
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