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FORRÁSOK

A csehszlovák állampolgárságu-
kat visszakapó magyarok által 
leteendő hűségfogadalom szöve-
ge, 1948. december

„Becsületemre és lelkiismeretem-
re fogadom, hogy a Csehszlovák 
Köztársaságnak és népi demok-
ratikus rendszerének mindig hű 
és odaadó állampolgára leszek, 
kormányának engedelmeskedni 
fogok, törvényeit pontosan be-
tartom és a hű csehszlovák állam-
polgár minden kötelességét telje-
síteni fogom és akarom.”

Szlovák Nemzeti Levéltár, Po-
zsony, Belügyi Megbízotti Hivatal 
– körlevelek, 17. d.

Részlet a  Csemadok javaslatai-
ból, 1968. március 12.
„Javasoljuk a  nemzetiségeknek 
a közügyekben való aktívabb rész-
vétele érdekében:
–  hogy a Szlovák Nemzeti Tanács 

minden bizottságába a képvise-
lőkön kívül a nemzetiségek tag-
jai (szakemberek) mint bizott-
sági tagok is bekerüljenek;

–  hogy a  nemzetiségek tagjai az 
adott területen arányszámuk-
nak megfelelően legyenek kép-
viselve a központi, kerületi, já-
rási és helyi választott és végre-
hajtó szervekben;

–  nagy gondot fordítani – az 
arányszám szem előtt tartá-
sával – a  választott szervekbe 
javasolt képviselők kiválasztá-
sára is, hogy felkészülten s aktí-
van képviseljék minden szinten 
a nemzetiségek érdekeit. […]

–  mindazon törvényeknek és ren-
deleteknek a  felülvizsgálását, 
melyeket 1945-től a  magyar 
nemzetiségű polgárokkal kap-
csolatban hoztak, és a  diszkri-
minációs törvények eltörlését.”

Új Szó 1968. március 15.

Részlet a csehszlovákiai magyar 
írók felhívásából, 1968. augusz-
tus

„Mi, csehszlovákiai magyar írók 
ezekben a  szomorúan tragikus 
órákban ezen az úton is köte-
lességünknek tartjuk szólni né-
pünkhöz: Csallóköz, Ipoly-mente, 

Az 1948-as év mélyreható változásokat hozott 
mind Csehszlovákia, mind az 1945 óta jog-
fosztott magyar kisebbség számára. A  Kle-
ment Gottwald vezette kommunista párt 1948 
februárjában kiszorította a  polgári pártokat 
a hatalomból, amivel – a szovjet tömb többi 
országához hasonlóan – Csehszlovákiában is 
megkezdődött a sztálini típusú egypárti dik-
tatúra kiépítése.

A kommunista hatalomátvétel a  magyar 
kisebbség számára nem eredményezett azon-
nali pozitív változást, hiszen a magyarellenes 
politika első számú szószólói éppen a kommu-
nisták voltak. Az 1948 májusában elfogadott, 
szovjet mintára készült új alkotmány nem-
zetiségi jogokat nem tartalmazott, a  május 
végén megtartott parlamenti választásokon 
pedig a németek és a magyarok továbbra sem 
vehettek részt. 1948 júniusában 710, többsé-
gében magyarlakta település nevét cserélték 
fel mesterséges szlovák névvel. Így lett pl. 
Tornaljából Šafárikovo, Párkányból Štúrovo, 
Bősből Gabčíkovo, Diószegből Sládkovičovo 
és Nagymegyerből Čalovo.

Mivel a  Szovjetunió az érdekszférájába 
tartozó országok közötti viszony rendezésé-
ben volt érdekelt, Csehszlovákiának is ren-
deznie kellett kapcsolatait Magyarországgal. 
Ennek elsőrendű feltétele pedig a  csehszlo-
vákiai magyarság jogfosztottságának meg-
szüntetése volt. A  magyar kisebbség jogállá-
sának rendezése 1948. október 25-én kezdő-
dött, amikor törvény született csehszlovák 

 
Popély Árpád

A csehszlovák kisebbségpolitika, 
a magyar közösség újjászerveződése. 

A Csemadok szerepvállalása. 
Az 1968–69-es reformfolyamat 

és a Husák-korszak

 Klement Gottwald átveszi a hatalmat, 1948

Érsekújvár az 1940-es évek végén 



A csehszlovák kisebbségpolitika, a magyar közösség újjászerveződése 263

KRONOLÓGIA

1948. február 25. Kommunista 
hatalomátvétel Csehszlovákiá-
ban. Az  egypárti diktatúra kiépí-
tésének kezdete.
1948. május 9. Elfogadják Cseh-
szlovákia új alkotmányát. Ez nem-
zetiségi jogokat nem tartalmaz.
1948. május 30. Parlamenti vá-
lasztásokat tartanak. Ezen a  né-
metek és magyarok továbbra sem 
vehetnek részt.
1948. június 11. Elszlovákosítják 
a  magyar és német eredetű, ill. 
hangzású helységneveket.
1948. október 25. Törvény szüle-
tik a magyarok csehszlovák állam-
polgárságának visszaadásáról.
1948. november 1. A szlovák ele-
mi iskolák mellett megnyílnak az 
első magyar tannyelvű osztályok.
1948. november 4. Ötven hek-
tárig megszüntetik a magyarok 
mezőgazdasági vagyonának el-
kobzását.
1948. november 12. A szlovák 
kommunista pártvezetés mellett 
ún. Magyar Bizottság alakul.
1948. december 15. Pozsony-
ban megjelenik az Új  Szó első 
száma.
1949 január–április. Engedélye-
zik a Csehországba deportált ma-
gyarok hazatérését.
1949. március 5. Megalakul Po-
zsonyban a  Csehszlovákiai Ma-
gyar Dolgozók Kultúregyesülete, 
a Csemadok.
1949. április 16. Aláírják a cseh-
szlovák–magyar barátsági, együtt-
működési és kölcsönös segély-
nyújtási egyezményt.
1949. július 25. Magyarország a 
csorbatói egyezményben lemond 
a Csehszlovákiából kitelepített 
magyarok hátrahagyott vagyoná-
ért járó kártérítésről.
1950. szeptember 1. Megnyílnak 
az első magyar tannyelvű alap- és 
középfokú iskolák.
1951. november 13. Aláírják 
a  csehszlovák-magyar kulturális 
egyezményt.
1952 Komáromban megalakul 
a Magyar Területi Színház.
1954. november 28. A magyarok 
és németek első ízben vehetnek 
részt a parlamenti választásokon.

állampolgárságának visszaadásáról. Ezt köve-
tően 50 hektárig megszüntették a magyarok 
mezőgazdasági vagyonának elkobzását, 1948. 
december 15-én Pozsonyban Új  Szó cím-
mel (később napilappá átalakuló) magyar 
nyelvű hetilap indult útjára, 1949. március 
5-én Lőrincz Gyula festőművész vezetésével 
megalakult Pozsonyban a  Csehszlovákiai 
Magyar Dolgozók Kultúregyesülete, a  Cse-
madok, s  1948 őszétől, előbb szlovák elemi 
iskolák melletti magyar osztályok, majd 1950-
től önálló magyar alap- és középfokú iskolák 
formájában újraindult a magyar nyelvű okta-
tás is. 1948 végén leállították a  lakosságcse-
rét és a  reszlovakizációt, 1949 első hónap-
jaiban pedig lehetővé tették a Csehországba 
deportált magyarok hazatérését. A  magyar-
sággal kapcsolatos állampárti döntések elő-
készítése és végrehajtása a  szlovák kommu-
nista pártvezetés mellett 1948 őszén létre-
hozott ún. Magyar Bizottság feladata volt, 
amelyben helyet kaptak a  két világháború 
közötti csehszlovákiai kommunista mozga-
lom magyar pártmunkásai is, mint pl. Major 
István, Lőrincz Gyula és Fábry István.

Ilyen előzmények után 1949. április 16-án 
írták alá Budapesten a  Csehszlovákia és 
Magyarország közötti baráti viszony megte-
remtését szimbolizáló barátsági, együttműkö-
dési és kölcsönös segélynyújtási egyezményt. 
1949 júliusában megkötötték a  két ország 
közötti vitás pénzügyi kérdéseket rendező ún. 
csorbatói egyezményt, amelyben Magyaror-
szág lemondott többek között a Csehszlováki-
ából kitelepített magyarok hátrahagyott vagyo-
náért járó kártérítésről. Végül 1951. november 
13-án Prágában aláírták a csehszlovák–magyar 
kulturális egyezményt is, amelyből azon-
ban a  csehszlovák ellenállás miatt kimaradt 

a  kisebbségi jogok és a  nemzetiségek kölcsö-
nös támogatásának rögzítése.

A negyvenes évek végén és az ötvenes 
években általában párthatározatok formájá-
ban történtek kísérletek a  magyar kisebbség 
helyzetének további rendezésére, a  magyar 
lakosságnak az ország politikai, társadalmi 
és gazdasági életébe való újbóli integrálá-
sára. Ezek ismét lehetővé tették a  magya-
rok felvételét a  kommunista pártba (többen, 
mint pl. Lőrincz Gyula és Fábry István Cseh-
szlovákia Kommunista Pártja, ill. Szlovákia 
Kommunista Pártja Központi Bizottságába 
is bekerültek), a  különféle tömegszerveze-
tekbe, s megkezdődött a nemzeti bizottságok 
magyarokkal való kiegészítése. Az  1954. évi 
parlamenti választások alkalmával első ízben 
járulhattak magyarok is az urnákhoz, s kaptak 
helyet  magyarok is a  prágai és pozsonyi par-
lamentben. A magyarlakta járásokban elvileg 
lehetővé tették a  magyar nyelv használatát 
a  hivatalos érintkezésben, a  közintézmények 
és a  magyarlakta települések kétnyelvű meg-
jelölését. A határozatok azonban gyakran csak 
papíron valósultak meg, s  mivel nem hoz-
ták őket nyilvánosságra, a pártállam korlátai 
között ellenőrzésükre sem kerülhetett sor.

Az 1956-os magyar forradalom a  cseh-
szlovákiai magyarság körében nem váltott ki 
szervezett megmozdulást. Elevenen élt még 
emlékezetében második világháború utáni 
meghurcoltatásának emléke, így nem merte 
vállalni a  forradalom melletti nyílt kiállást, 
s  rokonszenve csupán elszigetelt szimpátia-
megnyilvánulásokra (pl. templomi himnusz-
éneklés, gyászszalag viselése, honvédsírok 
megkoszorúzása) korlátozódott. A hatalomnak 
a magyar lakosság magatartásával kapcsolatos 
félelmét ugyanakkor mindennél jobban jelezte, 

A csehszlovák–magyar államközi szerződés ünnepélyes aláírása, 1949
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hogy a csehszlovák hadsereg 1956. november 
eleji mozgósítása során a magyar (és lengyel) 
nemzetiségű tartalékosokat nem hívták be.

A parlament 1960-ban új alkotmányt foga-
dott el, amely az ország nevét Csehszlovák Szo-
cialista Köztársaságra változtatta. Az  alkot-
mány kisebbségek számára fontos hozadéka 
az volt, hogy szavatolta az ország állampolgá-
rainak egyenjogúságát, s kimondta a nemzeti-
ségek anyanyelvi oktatáshoz és művelődéshez 
való jogát. A  magyarsággal szembeni politika 
ennek ellenére továbbra is ellentmondásos 
volt. A  magyar kisebbség leginkább az 1960. 
évi közigazgatási reformot sérelmezte, amely 
során a  kis területű közigazgatási egységek 

összevonásakor a  magyarlakta járásokat álta-
lában a tőlük északra fekvő szlovákokkal egye-
sítették, a  magyar többségű járások számát 
ezáltal kettőre (a Dunaszerdahelyi és Komá-
romi járás) csökkentve.

A magyar kisebbség kulturális igényei-
nek kielégítése a  Csemadok megalakulá-
sát követően a  komáromi Magyar Területi 
Színház létrehozásával (1952), valamint 
a  Csemadok égisze alatt létrejött, de rövid 
életűnek bizonyult Csehszlovákiai Magyar 
Könyvkiadó és a Csehszlovákiai Magyar Nép-
művészeti Együttes megalakításával (1953) 
folytatódott. A  sort az Ifjú Szívek Magyar 
Népművészeti Együttes létrejötte (1957) 

Gömör és Bodrogköz magyar 
lakosságához. Szilárdan álljunk 
hazánk alkotmányosan megvá-
lasztott szervei és vezetői mellett 
[…] Kérünk minden magyar fia-
talt, kérjük lakosságunkat, hogy 
őrizze meg a  rendet, kerüljön 
minden véres provokációt és csa-
kis a  falvak, a városok, a  járások 
alkotmányosan megválasztott ve-
zetőinek engedelmeskedjen. Tud-
nunk kell mindannyiunknak, hogy 
nálunk nem volt ellenforradalom, 
s nem volt szükség a Varsói Szer-
ződés országai hadseregeinek 
megszállására.”

Új Szó 1968. augusztus 28.

Részlet a  nemzetiségi alkot-
mánytörvényből, 1968. október 
27.

„2. cikkely
A nemzetiségek létszámuknak 
megfelelően nyernek képvisele-
tet a képviseleti testületekben és 
más választott szervekben.

3. cikkely
(1) A magyar, a német, a len-

gyel és az ukrán (ruszin) nemze-
tiségű állampolgároknak a  nem-
zeti fejlődésük érdekeinek meg-
felelő terjedelemben, a  törvény 
által megszabott feltételek között 
biztosítják:
a)  a saját nyelvükön való művelő-

dés jogát,
b)  a sokoldalú kulturális fejlődés 

jogát,
c)  a hivatalos érintkezésben a sa-

ját nyelv használatát az illető 
nemzetiség lakta területeken,

d)  a  nemzetiségi kulturális-tár-
sadalmi szervezetekben való 
társulás jogát,

e)  a  saját nyelvű sajtóra és tájé-
koztatásra való jogot. […]

4. cikkely
(1) Minden állampolgár sza-

badon, saját meggyőződése sze-
rint dönt nemzetiségéről.

(2) A bármely nemzetiséghez 
való tartozás egyetlen állampolgár-
nak sem lehet kárára a  politikai, 
a  gazdasági és a  társadalmi élet-
ben való érvényesülést illetően.

(3) Az  elnemzetietlenítésre 
irányuló nyomás minden formája 
tilos.”

Trella, Rudolf – Chovanec, Ja-
roslav: A  Csehszlovák Szocialista 
Köztársaság új államjogi elren-
dezése. Bratislava, 1971. 200.

Május 1-je Galántán

Szlovákia közigazgatási beosztása
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és az Irodalmi Szemle című folyóirat megjele-
nése (1958) folytatta. Az Új Szó mellett a leg-
jelentősebb sajtótermék a Szabad Földműves 
(1950) című mezőgazdasági és az Új  Ifjú-
ság (1952) című ifjúsági hetilap, a  Dolgozó 
Nő  (1952) című nőmagazin és a  Csemadok 
A Hét (1956) című kulturális hetilapja lett.

A Csemadok tevékenységében bizonyos 
kettősség volt tapasztalható. A  hatalom az 
egyesületet elsősorban a kommunista eszmék 
magyar lakosság közötti népszerűsítésének 
és a  párthatározatok érvényesítésének érde-
kében hozta létre. A  Csemadok ugyanakkor 
a jogfosztottság évei után pótolhatatlan tevé-
kenységet fejtett ki azáltal, hogy felvállalta 
a  magyar kisebbség kulturális életének újjá-
szervezését, közreműködött a magyar iskolák 
újraindításában, gyakorlatilag valamennyi 
magyar kisebbségi intézmény megszervezé-
sében. Munkásságában itt-ott érdekvédelmi 
törekvések is megfigyelhetőek voltak, ami 
főleg a hatvanas évek szabadabb politikai lég-
körében érvényesülhetett.

Az 1968 januárjában a CSKP élére válasz-
tott Alexander Dubček nevével fémjelzett 
reformfolyamatban a párt a közélet demok-
ratizálása, a  gazdaság megreformálása és 
a  cseh-szlovák államjogi viszony újraren-
dezése mellett ígéretet tett a  nemzetiségi 
kérdés rendezésére is. A  változásokat támo-
gató Csemadok 1968. március 12-én meg-
fogalmazta ezzel kapcsolatos elképzeléseit. 
A javaslat síkra szállt többek között a kisebb-
ségek önigazgatásáért, a kisebbségi jogok tör-
vényi szabályozásáért, a nemzetiségeknek az 
államhatalomban való arányos részvételéért, 
nemzetiségi minisztérium létrehozásáért, az 
1960. évi közigazgatási elrendezés kiigazítá-
sáért, a  nemzetiségi iskolahálózat fejleszté-
séért, valamint az 1945 után hozott magyarel-
lenes jogszabályok felülvizsgálásáért. A  Cse-
madok új, reformkommunista vezetőinek 
(Dobos László elnök és Szabó Rezső főtitkár) 
bevonásával meg is kezdődtek a  nemzeti-
ségi alkotmánytörvény kidolgozását célzó 
tárgyalások, ezek azonban hamarosan holt-
pontra jutottak.

A Szovjetunió és a  Varsói Szerződés 
további négy tagállamának (köztük a kádári 
Magyarországnak) 1968. augusztus 21-i kato-
nai intervenciója nemcsak a  „prágai tavasz” 
sorsát pecsételte meg, hanem a  kisebbségi 
kérdés megnyugtató rendezésének lehető-
ségét is. Az  1968. október 27-én elfogadott 
nemzetiségi alkotmánytörvény biztosította 
ugyan a  nemzetiségek számára az anya-
nyelvükön való művelődéshez, a  nemzeti-
ségi társadalmi-kulturális szervezetekben 
való tömörüléshez, az anyanyelvi sajtóhoz 
és tájékoztatáshoz, valamint nyelvük hiva-
talos érintkezésben való használatához való 
jogot, megszavazása előtt azonban kiiktatták 
belőle a  nemzetiségek önigazgatását szava-
toló részeket.

Csehszlovákia 1969. január 1-jével a Cseh 
Szocialista Köztársaság és a  Szlovák Szocia-
lista Köztársaság szövetségi államává ala-
kult át. A szlovák kormányban Dobos László 
személyében a nemzetiségi ügyekért felelős 
tárca nélküli miniszter kapott helyet, aki 

1956. november 3-7. A csehszlo-
vák hadsereg mozgósítása során a 
magyar nemzetiségű hadkötele-
seket nem hívják be.
1958 Pozsonyban Irodalmi Szem-
le címmel irodalmi folyóirat jele-
nik meg.
1960. április 9. A  közigazgatási 
reform során a magyarlakta járá-
sokat szlovák etnikumú járások-
kal vonják össze.
1960. július 11. Új alkotmányt 
fogadnak el. Ez kimondja a nem-
zetiségek anyanyelvi oktatáshoz 
és művelődéshez való jogát.
1968. január 5. Alexander Dub-
čeket választják a CSKP első tit-
kárává. Megkezdődik az ún. prá-
gai tavasz.
1968. március 12. A  Csemadok 
kidolgozza a  nemzetiségi kérdés 
rendezésére vonatkozó javaslatait.
1968. augusztus 21. A  Varsói 
Szerződés tagállamainak hadse-
regei megszállják Csehszlovákiát.
1968. október 27. Elfogadják 
a nemzetiségi alkotmánytörvényt.
1969. január 1. Csehszlovákia 
szövetségi állammá alakul át. 
A  szlovák kormányban Dobos 
László személyében magyar nem-
zetiségű miniszter kap helyet.
1969. április 17. A  lemonda-
tott Alexander Dubčeket Gustav 
 Husák váltja fel a  CSKP élén. 
Kezdetét veszi az ún. normalizá-
ció időszaka.
1969 Pozsonyban megalakul a 
Madách Könyv- és Lapkiadó, Kas-
sán a Magyar Területi Színház 
Thália Színpada.
1977 Megkezdődik a nyitrai ma-
gyar nyelvű pedagógusképzés le-
építése.
1978 Szlovákiában tervezetet 
dolgoznak ki a magyar iskolák fel-
számolására, amire reakcióként 
Duray Miklós vezetésével meg-
alakul a  Csehszlovákiai Magyar 
Kisebbség Jogvédő Bizottsága.
1979 Münchenben megjelenik 
Janics Kálmán A  hontalanság 
évei című monográfiája
1982, 1984 Két ízben letartóztat-
ják Duray Miklóst. 1983 januárjá-
ban bíróság elé is állítják.

Meghívó a Csemadok somorjai szervezetének alakuló ülésére, 1949

Kádár és Dubček 1968-ban
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Részlet a Csehszlovákiai  Magyar 
Kisebbség Jogvédő Bizottságá-
nak a  csehszlovákiai magyar 
szülőkhöz és pedagógusokhoz 
intézett felhívásából, 1981. áp-
rilis

„Az alkotmány kimondja ugyan 
a  Szlovákiában élő csaknem 
600.000 főnyi őslakos magyarság 
jogegyenlőségét a  többi nemze-
tekkel, ez azonban csak akkor 
válhat valóra, ha a legalapvetőbb 
jogát anyanyelvén gyakorolhatja. 
Sajnos, már évek óta egyre erő-
södnek azok a  jelek, amelyek 
arra mutatnak, hogy e jogok gya-
korlása a  csehszlovákiai magya-
rok számára mind szűkebb hatá-
rok közé szorul. […]

Kedves szülők, tisztelt pe-
dagógusok! Levelünkkel arra kí-
vánjuk felhívni figyelmüket, hogy 
[…] milyen veszély fenyegeti 
a  Csehszlovákiában élő magya-
rok nemzeti nyelvét, kultúráját 
és jogait. Joguk és kötelességük 
is, hogy megvédjék gyermekeiket 
és tanulóikat. Állampolgári joguk 
és kötelességük is, hogy tiltakoz-
zanak az alkotmányban kinyilvá-
nított jogegyenlőség megsértése 
ellen.”

Duray Miklós (összeáll.): Ket-
tős elnyomásban. Dokumentu-
mok a  csehszlovákiai magyar-
ság helyzetéről és jogvédelméről 
1978–1989. Madách–Posonium, 
Pozsony/Bratislava, 1993. 72–73.

egyben a  kormány Nemzetiségi Tanácsának 
elnöke lett. A  szlovák parlamenten belül 
Nemzetiségi Bizottság alakult, a  parla-
ment egyik alelnökévé pedig Szabó Rezsőt 

választották. Az  1969 
áprilisában Dubček 
helyett a  párt élére 
került Gustav Husák 
ún. normalizációs 
rendszere azonban 

– a  nemzetiségi alkot-
mánytörvényt be nem 
tartva – a  nemzetiségi 
szerveket formálissá 
tette vagy meg is szün-
tette. Eltávolította tiszt-
ségükből a  Csemadok 
r e f o r m k o m m u n i s t a 
vezetőit, s  helyükre 
a  szovjetbarát irányvo-
nalat hűen követő sze-
mélyeket állított.

A politikai visszaren-
deződés akadályozta az 
alkotmányban garantált 
kisebbségi jogok érvé-
nyesítésének lehetősé-
gét is. A hetvenes-nyolc-
vanas években különö-
sen a  magyar kisebbség 
nyelvhasználati jogait 
és iskolahálózatát érték 
gyakori támadások. Aka-
dályozták többek között 
a szlovákiai települések 
magyar nevének hasz-

nálatát a kisebbségi magyar sajtóban, a két-
nyelvű utca- és helységnévtáblák elhelyezé-
sét, leépítették a nyitrai magyar pedagógus-
képzést, a  szlovák iskolaügyi tárca pedig 

Az 1968-as bevonuláskor a Magyar Néphadsereg által terjesztett röplap 

A felszabadulás ünnepe Galántán, 1970

Duray Miklós
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1978-tól kezdődően több tervezetet dolgozott 
ki a  magyar iskolák kétnyelvűsítésére, ill. 
fokozatos szlovák tannyelvűvé alakítására.

A magyar iskolák tervezett felszámolá-
sának híre kiváltotta a  kisebbségi magyar 
értelmiségi körök ellenállását, szót emelt 
ellene a  Csemadok, s  ez adta a  közvetlen 
ösztönzést a Csehszlovákiai Magyar Kisebb-
ség Jogvédő Bizottsága megalakulásához is. 
Az 1978-ban megszervezett és Duray Miklós 
által irányított illegális bizottság a  kommu-
nista rendszer bukásáig az egyetlen szerve-
zet volt, amely nyíltan ki mert állni a  cseh-
szlovákiai magyarság kisebbségi jogainak 

védelméért. Bár munkatársait a  politikai 
rendőrség folyamatosan zaklatta (Durayt két 
ízben is bebörtönözték), sikerült olyan tilta-
kozási hullámot kiváltania, amely hozzájárult 
ahhoz, hogy a  hatalom lemondott a  magyar 
iskolák kétnyelvűsítésének szándékáról.

Duray mellett a  csehszlovákiai magyar 
ellenzék másik kiemelkedő és a  hatalom 
által szintén meghurcolt képviselője Janics 
Kálmán volt, aki a nyugati emigráns magyar 
sajtóban publikált tanulmányaiban és A hon-
talanság évei című – Illyés Gyula előszavával 
megjelent – monográfiájában hívta fel a figyel-
met a magyar kisebbség jogfosztottságára.

Tudja-e?

 � 1965 nyarán az évszázad árvize pusztí-
tott a  Csallóközben. A  több hónapja meg-
áradt Duna június 15-én előbb Patnál, két 
nappal később pedig Csicsónál is átszakí-
totta a gátat. A víz pár nap alatt elárasztott 
1.200 km2-nyi területet és 46 települést 
a  Dunaszerdahelyi, Komáromi és Érsek-
újvári járásban. Sok falu teljes egészé-
ben romba dőlt, Komáromot napokig csak 
Magyarország felől lehetett megközelíteni. 
Az  ár július közepén vonult le, az elárasz-
tott falvakból közel 54 ezer embert kellett 
evakuálni. Az  árvíz okozta kár meghaladta 
a 3 milliárd koronát. A károsultak megsegí-
tésére országos mozgalom indult, sok cseh 
és szlovák ekkor szembesült azzal, hogy 

az országnak vannak csaknem kizárólag 
magyarok által lakott részei.

 � A  magyar kisebbség az ország cseh és 
szlovák lakosságához hasonlóan elítélte 
Csehszlovákia 1968. augusztus 21-i megszál-
lását. Ellenségesen fogadták a  Dél-Szlová-
kia egyes részeibe bevonuló magyar hadse-
reget is, a magyar katonákban ezúttal nem 
a  felszabadítókat, hanem a  megszállókat 
látták. Augusztus 21-ét követően a Csema-
dok, a csehszlovákiai magyar írók, kommu-
nisták, fiatalok is közzétették az interven-
ciót elítélő nyilatkozataikat. A magyar csa-
patok kivonása október 20-án kezdődött és 
31-én ért véget, a szovjet hadsereg azonban 
1990-ig Csehszlovákiában maradt.

A felszabadulás ünnepe Galántán, 1970


