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FORRÁSOK

Részlet a  kassai kormányprog-
ram VIII. fejezetéből, 1945. áp-
rilis 5.

„A kormány ezért a  következő 
elvek szerint fog eljárni: A Cseh-
szlovák Köztársaság azon német 
és magyar nemzetiségű polgá-
rai közül, akik az 1938-as mün-
cheni döntés előtt csehszlovák 
állampolgársággal rendelkeztek, 
elismeri az állampolgárságát, 
s  esetlegesen biztosítja a köztár-
saságba való visszatérését az an-
tináciknak és antifasisztáknak… 
[…] A  többi német és magyar 
nemzetiségű csehszlovák állam-
polgár csehszlovák állampolgár-
sága megszűnik. Ezek a polgárok 
újra optálhatnak Csehszlovákia 
javára, miközben a  köztársaság 
hatóságai fenntartják maguknak 
minden kérelem egyéni elbírálá-
sának jogát. Azokat a németeket 
és magyarokat, akiket a köztársa-
ság, valamint a cseh és a szlovák 
nemzet elleni bűncselekmények 
miatt bíróság elé állítanak és el-
ítélnek, megfosztják csehszlovák 
állampolgárságuktól és, ameny-
nyiben nem sújtja őket halálos 
ítélet, örökre kiutasítják a  köz-
társaságból. Azokat a  németeket 
és magyarokat, akik az 1938-as 
müncheni döntés után költöztek 
a  Csehszlovák Köztársaság terü-
letére, azonnal kiutasítják a köz-
társaságból, hacsak nem indul 
ellenük bűnvádi eljárás.”

Szarka László (szerk.): Jogfosztó 
jogszabályok Csehszlovákiában 
1944–1949. Komárom, 2005. 
43–44.

Fábry Zoltánnak a  szlovákiai 
magyarság jogfosztása ellen til-
takozó A vádlott megszólal című 
memorandumából, 1946 május

„Életemet tiltó rendeletek ke-
retezik. Az  egyik megtiltja, hogy 
este nyolc órán túl az utcán tar-
tózkodjam, a  másik provokáció-
nak veszi, ha ismerősömet anya-
nyelvemen üdvözlöm, vagy annak 
köszönését úgy fogadom, és tá-
borral fenyeget. A  városban ins-
pekciózó diákpatrulok pofonokat 
osztogatnak, és rendőrségre ci-
pelik a magukról megfeledkezett 

A második világháború idején az Edvard 
Beneš vezette csehszlovák emigráció 
a  németeket és magyarokat tette felelőssé 
Csehszlovákia 1938–39. évi felbomlásáért, 
s célul tűzte ki a német és magyar kisebbség 
kitelepítését és az ország szláv nemzetál-
lammá alakítását. A hadi helyzet alakulása és 
a  frontvonalak megváltozása meghiúsította 
azt a csehszlovák szándékot, hogy a felvidéki 
magyarokat a  front átvonulásával párhu-
zamosan űzzék el otthonaikból. Ugyancsak 
kudarcot vallott a  csehszlovák vezetés azon 
igyekezete, hogy már a háború során elfogad-
tassa a nagyhatalmakkal a magyarok kitelepí-
tésének elvét, valamint hogy a Magyarország-
gal megkötendő fegyverszünet feltételei közé 
vegyék fel a  magyar lakosság kiutasítását 
Csehszlovákiából. Az  1945. január 20-án alá-
írt magyar fegyverszüneti egyezmény csupán 
a  magyar hivatalnokok visszavonására köte-
lezte Magyarországot.

A németek és magyarok kitelepítésének 
diplomáciai előkészítésével párhuzamosan 
megkezdődött a  német- és magyarellenes 

jogalkotás is. Az  első jogfosztó rendelke-
zések már az 1944. augusztus végén kitört 
szlovák nemzeti felkelés idején megszülettek, 
amikor a  felkelést irányító Szlovák Nemzeti 
Tanács (SZNT) rendeleteket hozott többek 
között a gróf Esterházy János vezette szlová-
kiai Magyar Párt feloszlatásáról, a magyar és 
német nyelvű oktatás, valamint istentisztele-
tek korlátozásáról.

A kisebbségellenes intézkedések alap-
dokumentumává és hivatkozási forrásává 
a  szociáldemokrata Zdeněk Fierlinger veze-
tésével megalakult új csehszlovák kormány 
1945. április 5-én Kassán elfogadott prog-
ramja vált. Az ún. kassai kormányprogram 
VIII. fejezete a kollektív bűnösség elve alap-
ján kilátásba helyezte a  németek és magya-
rok megfosztását csehszlovák állampolgársá-
guktól, IX. fejezete felelősségre vonásukat és 
megbüntetésüket, X. és XI. fejezete vagyonuk 
lefoglalását és elkobzását, XV. fejezete pedig 
iskoláik bezárását.

A kormányprogram közzétételét követően 
magyar- és németellenes elnöki dekrétumok, 

 
Popély Árpád

A csehszlovákiai magyar kisebbség 
jogfosztása: deportálás, lakosságcsere 

és reszlovakizáció

Pozsony bombázása
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KRONOLÓGIA

1944. augusztus 29. Kitör a szlo-
vák nemzeti felkelés. A  felkelés 
idején megszületnek az első ma-
gyar- és németellenes jogfosztó 
intézkedések.
1944. november 23. A londoni 
csehszlovák emigráns kormány 
felkéri a szövetséges nagyhatal-
makat a német és magyar kisebb-
ség háború utáni kitelepítésének 
jóváhagyására.
1945. január 20. Moszkvában 
aláírják a  magyar fegyverszüneti 
egyezményt.
1945. április 5. Az új csehszlovák 
kormány Kassán nyilvánosságra 
hozza programját, az ún. kassai 
kormányprogramot.
1945. május 3. Megkezdődik 
a pozsonyi magyarok kilakoltatá-
sa és internálása a  pozsonyliget-
falui gyűjtőtáborba.
1945. június 30. A csehszlovák ha-
tóságok eddig az időpontig 31.780 
magyart toloncolnak ki Csehszlo-
vákiából Magyarországra.
1945. július 3. A csehszlovák kor-
mány ismét a német és magyar ki-
sebbség kitelepítésének jóváha-
gyását kéri a nagyhatalmaktól.
1945. augusztus 2. Véget ér 
a győztes nagyhatalmak potsdami 
konferenciája, amely a  csehszlo-
vák várakozásokkal ellentétben 
nem hagyja jóvá a szlovákiai ma-
gyarok kitelepítését.
1945. augusztus 2. Edvard 
Beneš köztársasági elnök 33. 
sz. alkotmánydekrétumával 
a  német és magyar kisebbsé-
get megfosztja csehszlovák 
állampolgárságától.
1945. október 1. Beneš kiadja 88. 
sz. dekrétumát az általános mun-
kakötelezettségről. 1945. október 
25. A 108. sz. Beneš-dekrétum el-
rendeli a  németek és magyarok 
minden vagyonának elkobzását.
1945. december 3. Prágában 
csehszlovák–magyar tárgya-
lások kezdődnek a két ország 
közötti lakosságcseréről, ame-
lyek azonban három nap után 
megszakadnak.
1946. február 6–10. Újabb tár-
gyalások zajlanak Prágában a 
lakosságcseréről.

A kényszertelepítés elől menekülő felvidéki magyarok Dunacsúnnál, 1946

Csehországba történő deportálásról szóló végzés, 1947
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nemzetgyűlési törvények és SZNT-rendeletek 
sora látott napvilágot, amelyek e két kisebbsé-
get törvényen kívüli állapotba helyezték. A leg-
nagyobb horderejű elnöki jogszabály az 1945. 
augusztus 2-ai 33. sz. alkotmánydekrétum 
volt, amely a  teljes magyar és német kisebb-
séget megfosztotta csehszlovák állampolgár-
ságától. Emellett további rendeletek mond-
ták ki a  magyarok és németek vagyonának 
elkobzását, a magyar egyesületek feloszlatását, 
a  magyarok elbocsátását állásukból, nyugdí-
juk és állami járulékuk megvonását, kizárták 
őket az egyetemekről és főiskolákról, az önkor-
mányzatokat felváltó nemzeti bizottságokból 
és a  politikai pártokból. Megvonták a  magya-
rok választójogát, bezárták a magyar iskolákat, 

betiltották a  magyar nyelv használatát a  köz-
életben, magyar könyvek és újságok kiadását 
és behozatalát, s  több helyütt betiltották és 
büntették a  magyar nyelv nyilvános helyen 
való használatát is. Magyarok rádiókészüléket 
nem birtokolhattak, házaikból, lakásaikból 
bármikor ki lehetett őket lakoltatni, s bármi-
kor közmunkára lehetett őket kötelezni.

A legsúlyosabb magyarellenes akcióra 
Pozsonyban került sor, ahonnan 1945. május 
3-ával kezdődően több ezer magyart internál-
tak a  pozsonyligetfalui gyűjtőtáborba. Ezzel 
egyidőben a  fegyverszüneti egyezményre 
hivatkozva Szlovákia más térségeiben is meg-
kezdődött a  Magyarország trianoni területé-
ről 1938 novembere után betelepült magyarok 

embereket. Nyelvem, mely az 
emberi hang egyik legcsodá-
sabb hangszere volt, kihágási 
objektummá szürkült. Újság 
a  bűnös nyelvén nem jelenhet 
meg, rádiót tilos hallgatnom. Le-
konyult fejjel járok, és némán, és 
ha lehet, ki sem mozdulok embe-
rek közé. Vak, süket és mozdulat-
lan gettóélet ez mindenképpen: 
a jogfosztott emberek szégyen- és 
félelemterhes élete. És  az ok? 
Egyetlen tény, vádak vádja: ma-
gyarságom. Magyar vagyok, tehát 
bűnös vagyok.”

Fábry Zoltán: A vádlott megszólal. 
Madách, Pozsony, 1992. 6.

Részlet a  köbölkúti lakosok 
Csehországba deportálásáról 
a  prágai magyar meghatalma-
zotti hivatalban felvett jegyző-
könyvből, 1946. november 21.

„1946. november 16-án szlovák 
katonaság zárta körül Köböl-
kutat és kidobolták, hogy a  cseh 
határvidékre leszünk áttelepítve. 
Erre nézve írásos felszólítást és 
tartalomjegyzéket kaptak azon 
dolgokról, amelyeket maguk-
kal vihetnek. […] Az  egész falu 
elhatározta, hogy nem megy el 
szülőföldjéről és ezért nem is 
csomagolt és nem is készülődött 
fel az áttelepítésre. Kedden, no-
vember 19-én nem volt szabad 
senkinek sem elhagyni a  házát. 
E napon történt az erőszakos el-
hurcolás. Az  elhurcolás során az 
ellenállást a  legbrutálisabb mó-
don törték meg, az ellenállókat 
puskatussal összeverték és össze-
kötözték, a passzíve viselkedőket 
pedig megragadták és erőszakkal, 
puskacsővel kényszerítették a te-
herautóra, amely beállt az udvar-
ra. Az  emberek után hajigálták 
holmijaikat és kevés élelmiszert, 
amit éppen kéznél találtak. Nem 
voltak tekintettel a  betegekre 
és csecsemőkre sem. […] A  kö-
bölkúti állomáson marhavagonba 
tereltek bennünket és 19-én éjjel 
indult a  szerelvény Párkányból 
és ma érkezett Prágába azzal, 
hogy holnap indítanak bennünket 
a cseh határvidékre.”

Magyar Országos Levéltár, Külügy-
minisztérium. TÜK – Csehszlová-
kia. 56. doboz, 187/pol/1946.

A magyar–csehszlovák lakosságcsere-egyezmény aláírása

A reszlovakizáltak aránya Dél-Szlovákia magyarlakta településein
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1946. február 27. Budapesten 
aláírják a  magyar–csehszlovák 
lakosságcsere-egyezményt.
1946. május 26. Parlamenti vá-
lasztást tartanak Csehszlováki-
ában, amelyen azonban a  néme-
tek és magyarok nem vehetnek 
részt.
1947. február 10. Párizsban a 
szövetséges hatalmak, köztük 
Csehszlovákia, aláírják Magyaror-
szággal a békeszerződést.
1946. június 17. Kezdetét veszi 
a  reszlovakizációs (visszaszlová-
kosítási) kampány.
1946. augusztus 14. Kassán 
a népbíróság pár napos tárgyalást 
követően több száz magyart nyil-
vánít háborús bűnössé.
1946. október 12. A  párizsi bé-
kekonferencia elfogadja a magyar 
békeszerződés tervezetét, s bele-
egyezik három dunántúli község 
Csehszlovákiához csatolásába.
1946. november 15. A szlovákiai 
magyarság csehországi deportálá-
sának kezdete.
1947. április 12. Megindul az 
1948. december végéig tartó 
lakosságcsere.
1947. szeptember 16. A  Szlo-
vák Nemzeti Bíróság halálra ítéli 
 Esterházy Jánost.
1947. október 15. A csehszlo-
vák hatóságok birtokba veszik 
a békeszerződés által Csehszlo-
vákiának ítélt három dunántúli 
községet: Oroszvárt, Dunacsúnt 
és Horvátjárfalut.
1947. december 31. Befejezik te-
vékenységüket a szlovák népbíró-
ságok. A bíróságok által elítéltek 
60%-a magyar nemzetiségű.
1948. március 19. A csehszlovák 
kormány elrendeli a Csehország-
ba deportált magyarok vagyoná-
nak elkobzását és szlovákoknak 
való átadását.

IRODALOM

Balogh Sándor: Az 1946. 
február 27-ei magyar–
csehszlovák lakosságcse-
re-egyezmény. Történelmi 
Szemle 1979. 1. sz. 59–87.

Janics Kálmán: A hontalan-
ság évei. A szlovákiai ma-
gyar kisebbség a második 

letartóztatása, internálása és áttoloncolása 
Magyarországra. Csehszlovák adatok szerint 
1945. június végéig 31.780 magyart kénysze-
rítettek arra, hogy – legfeljebb 50 kg-os kézi-
poggyásszal – hagyja el az ország területét.

A több mint 600 ezres magyar kisebb-
ség egyoldalú kitelepítéséhez a  két nyugati 
nagyhatalom: Nagy-Britannia és az USA az 
1945. júliusi–augusztusi potsdami konferen-
cián sem adta beleegyezését, a  konferencia 
így „csupán” a  3,5 milliós német kisebbség 
kitelepítéséről rendelkezett. A  csehszlovák 

kormány ezt követően a  Magyarországra 
rákényszerített lakosságcsere-egyezménnyel 
igyekezett elérni az ország magyartalaní-
tását. A Gyöngyösi János magyar külügymi-
niszter és Vladimír Clementis csehszlovák 
külügyi államtitkár által 1946. február 27-én 
Budapesten aláírt magyar–csehszlovák 
lakosságcsere-egyezmény lehetővé tette 
a csehszlovák kormány számára, hogy annyi 
szlovákiai magyart telepíthessen át Magyar-
országra, amennyi magyarországi szlovák 
önként jelentkezik a  Csehszlovákiába való 

A „fehérlap”. Áttelepítési igazolvány, 1946
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Fábry Zoltán nyilatkozata 
 Esterházy János halálos ítéleté-
ről, 1947. október 5.

„Megrendülten, tehetetlenül és 
szívütötten állunk az ítélet előtt. 
Az igazság újra csatát vesztett 
Szlovákiában. Halálos ítélet men-
tő körülmény nélküli végkonk-
lúzió. Kötélhalál: aljas indokból 
elkövetett tett megbélyegzése. 
És  a  tempó és a gyorsaság, ami-
vel ezt az ítéletet keresztülhaj-
szolták, egyetlen tárgyalás, suba 
alatt, védelem és védekezés, sőt 
vádlott nélkül. Micsoda nemzet 
ez! A  nyílt fórumon, a világ színe 
előtt micsoda bátorság, mekkora 
arcátlanság így hazudni! Hitler ta-
nulni jöhetne: nemhiába volt Szlo-
vákia a Führer mintaállama. Most 
felülmúlta mesterét is. A Karma-
sin által dirigált Mach Sándor 
csak a politikai szabadságtól fosz-
totta meg Esterházyt és pártját, 
a Hitler legyőzésével keletkezett 
új állam, ez az állítólagos antifa-
siszta és demokratikus alakulat 
tovább megy és a fasizmus szlo-
vákiai egyetlen ellenlábasát fej-
vesztésre ítéli. Ez  tiszta gyilkos-
ság, de a bírák még nem tudják, 
hogy ugyanakkor öngyilkosság is. 
A szlovák nemzet, a szlovák anti-
fasizmus ezzel az ítélettel kimon-
dotta önmaga felett az erkölcsi 
halálos ítéletet. A bűntudat teljes 
hiánya judícium-hiányra mutat. 
Ez az ítélet történelmi példa és 
erkölcsi elmarasztalás. Mach 30 
éves büntetése és Esterházy halá-
los ítélete kötetek helyett beszél. 
A  szlovák nemzet újra fel van 
mentve, újra felmentette önma-
gát a mások befeketítésével, fölál-
dozásával. Meddig tarthat büntet-
lenül az ilyen játék? Az áldozatok 
újra a  szlovákiai magyarok, mert 
 Esterházy személyében az egész 
szlovákiai magyarság nyakára 
dobták a kötelet. A szlovákiai ma-
gyarok alkotják a bűnbakot, mely 
a nagyobb szlovák bűnöket ha-
tálytalanítja.”

Magyar Nemzet, 1947. október 5.

áttelepülésre. Csehszlovákia ezen túlme-
nően jogot szerzett arra, hogy egyoldalúan 
áttelepíthesse Magyarországra a szlovák nép-
bíróságok által háborús bűnösnek minősített 
magyarokat is.

Ez utóbbi rendelkezés azt eredményezte, 
hogy a  szlovák népbíróságok mondvacsinált 
indokokkal ezerszám helyezték vád alá és ítél-
ték el a magyarokat. Az 1947 végéig működő 
bíróságok által elítélt 8.055 személy közül 
4.812 volt magyar, vagyis az összes elítélt 60%-
a. A magyarok elítélésével a hatalom a magyar 
kisebbség háborús bűnösségét, jog- és vagyon-
fosztásának, valamint kitelepítésének jogos-
ságát igyekezett igazolni. A  legsúlyosabb íté-
letet Esterházy János kapta, akit a  pozsonyi 
Szlovák Nemzeti Bíróság 1947 szeptemberé-
ben halálra ítélt. (Mivel Esterházyt a  szovje-
tek már 1945-ben a Szovjetunióba hurcolták, 
halálos ítéletét nem lehetett végrehajtani. 
Miután a  Szovjetunió kiadta Csehszlovákiá-
nak, ítéletét 1950-ben életfogytiglani börtön-
büntetésre változtatták.) A sokszor tömegessé 
váló perek közül a  legnagyobb méretet öltő 
a kassai per volt, amely során 1946. augusztu-
sában több száz magyart ítéltek börtönbünte-
tésre és teljes vagyonelkobzásra.

A magyar kormány ilyen körülmények 
között nem járult hozzá a  népességcsere 
megindításához. Így Csehszlovákia számára 
a  magyar lakosság országon belüli széttele-
pítése, vagyis csehországi deportálása vált 
azzá az eszközzé, amellyel rákényszerítette 
Magyarországot a  lakosságcsere megkez-
désére. A  csehországi munkaerőhiányra és 

a közmunkáról rendelkező 88. sz. Beneš-dek-
rétumra hivatkozva végrehajtott deportálás, 
vagy ahogy hivatalosan nevezték, a  „munka-
erő-toborzás” 1946. november 15-én kezdődött, 
s  1947 februárjában ért véget. Ez  idő alatt 
a hivatalos csehszlovák adatok szerint 41.666 
magyart, köztük nőket, gyermekeket és örege-
ket szállítottak embertelen módon, fűtetlen 
tehervagonokban Csehországba. Szlovákiá-
ban hagyott ingatlan vagyonukat elkobozták 
és szlovák telepeseknek adták.

Az ilyen előzmények után 1947. ápri-
lis 12-én meginduló lakosságcsere 1948 
decemberéig tartott. Magyarországról össze-
sen 71.787 szlovák települt át Csehszlováki-
ába, ezzel szemben Csehszlovákiából 89.660 
magyart telepítettek át Magyarországra. 
Mivel a  csehszlovák hatóságok elsősorban 
a  módosabb magyarokat telepítették át, óri-
ási különbség mutatkozott az áttelepültek 
által hátrahagyott vagyonban. Amíg a magyar-
országi szlovákok 15 ezer kataszteri holdat és 
4.400 lakóházat, addig a  felvidéki magyarok 
160 ezer holdat és 15.700 lakóházat hagytak 
maguk mögött. A  Magyarországról áttelepül-
teken kívül Szlovákia szlováklakta részeiből 
további 23 ezer szlovák települt le Dél-Szlo-
vákiában, akik a 47 ezer helybeli szlovákkal 
együtt 71 ezer hektár földet és 2.507 lakóhá-
zat kaptak a magyaroktól elkobzott vagyonból.

A telepítésekkel párhuzamosan a  szlo-
vákiai magyarság számának csökkentését 
célozta az 1946. június 17-én meghirde-
tett reszlovakizációs, vagyis visszaszlová-
kosítási kampány is. A  reszlovakizációt 

Szlovákiából áttelepülő magyarok holmijukkal, 1946
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hivatalosan a  múltban elmagyarosodott szlo-
vákok visszaszlovákosításának szükségessé-
gével indokolták. Az  önkéntesnek hirdetett 
akció szervezői ugyanakkor nem titkolták, 
hogy a reszlovakizáló magyarok visszakapják 
állampolgárságukat, mentesülnek a  vagyon-
elkobzás és kitelepítés alól, a  magyarsá-
guk mellett kitartók azonban továbbra is 

jogfosztottak  maradnak. Ezek 
után nem meglepő, hogy a meg-
félemlített szlovákiai magyarság 
kétharmada, 410.820 személy 
kérte szlovákká minősítését, 
akik közül 326.679-et szlovák-
nak is nyilvánítottak.

Csehszlovákiának a  magyar 
kisebbség teljes felszámolását 
nem sikerült ugyan elérnie, 
a  magyarság egy részének kite-
lepítésével, valamint a Dél-Szlo-
vákiába érkező több tízezer bel- 
és külföldi szlovák letelepítésé-
vel mégis jelentősen megváltoz-
tatta a  két világháború között 
még meglehetősen homogén 
felvidéki magyar nyelvterület 
etnikai összetételét. A  lakos-

ságcsere azonban nem csupán Dél-Szlovákia 
etnikai jellegét változtatta meg, hanem máig 
ható nyomokat hagyott a  szlovákiai magyar-
ság társadalom- és művelődési szerkezetén is, 
mivel esősorban a hagyományosan kultúrate-
remtő és -hordozó városi polgárságot és értel-
miséget, valamint a  falusi nagy- és középbir-
tokosságot sújtotta.
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Tudja-e?

 � A  front átvonulása után újra megnyílt 
magyar iskolákat a  csehszlovák hatóságok 
1945 tavaszán sora bezárták. Ezt követően 
Csehszlovákiában 1948 őszéig nem működ-
hetett egyetlen magyar iskola sem. Mintegy 
100 ezerre tehető azon magyar gyermekek 
száma, akik nem tanulhattak anyanyelvü-
kön. A színmagyar falvakban is csak szlovák 
iskolák nyíltak, de sok település teljesen 
iskola nélkül maradt. A magyar gyermekek 
között így gyakori volt az analfabetizmus, 
tízéves, sőt idősebb gyermekek nem tud-
tak írni és olvasni. Magyar nyelvű tanítás 
csak illegálisan folyhatott. A  magyar gyer-
mekek oktatását önfeláldozó, állásukból 
elbocsátott magyar tanítók, papok vállalták, 
dacolva a  hatóságok megtorló intézkedé-

seivel. A középiskolás korú gyermekek egy 
része a lezárt magyar határon rendszeresen 
átszökve, Magyarországon folytatta tanul-
mányait.

 � Csehszlovákia a  párizsi békekonferen-
cián nemcsak a háború előtti csehszlovák–
magyar határ visszaállításához és a magyar 
lakosság kitelepítéséhez ragaszkodott, 
hanem újabb területi igénnyel lépett fel 
Magyarországgal szemben. A pozsonyi hídfő 
kiszélesítése céljából öt dunántúli község 
Csehszlovákiához csatolását követelte, amit 
a magyar tüzérség esetleges támadása elleni 
védekezéssel indokolt. A  békekonferencia 
az öt község közül Dunacsúnt, Horvátjárfa-
lut és Oroszvárt Csehszlovákiához csatolta, 
míg Rajka és Bezenye Magyarország része 
maradhatott.

A köbölkúti katolikus templom


