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FORRÁSOK

Részlet Márton Áron gyula-
fehérvári katolikus püspök, 
Vásárhelyi János erdélyi refor-
mátus püspök (Kolozsvár), Kor-
parich Ede, az erdélyi Hangya 
Szövetkezetek elnöke (Marosvá-
sárhely), Lakatos István, a Szo-
ciáldemokrata Párt magyar ta-
gozatának elnöke (Kolozsvár) 
és dr. Szász Pál, az Erdélyi Ma-
gyar Gazdasági Egyesület elnö-
ke (Nagyenyed) 1945. április 
végi kolozsvári tanácskozásán 
elfogadott határozatból 

„4. Az erdélyi magyarság számára 
a román uralom alatt töltött évek 
bebizonyították, hogy Romániá-
ban alapvető emberi jogai nincse-
nek biztosítva, annak ellenére, 
hogy azok tiszteletben tartására 
Románia ismételten ünnepélyes 
ígéreteket tett, és nemzetközi kö-
telezettségeket vállalt. A magyar-
ság most már minden politikai 
rendszert megismert, de tűrhető 
életviszonyokat számára egyik 
sem hozott. Éppen most kell, 
különösen gazdasági téren, a leg-
súlyosabb és legmélyebbre ható 
veszteségeket elszenvednie, ami-
kor a  demokrácia nevében kor-
mányozzák, amelyhez pedig olyan 
nagy reményeket fűzött.

5. Az  erdélyi magyarság pedig 
éppen ezért elvárja, hogy a  ma-
gyar kormány a  maga részéről is 
mindent el fog követni annak ér-
dekében, hogy a béketárgyaláson 
az erdélyi magyarságot kielégítő 
területi rendezés jöjjön létre. 
Amennyiben a  hatalmak esetle-
ges diktátuma következtében az 
erdélyi magyarság számottevő 
tömegei mégis kívül maradnának 
Magyarország határain, így az er-
délyi magyarság elvárja a magyar 
kormánytól, hogy az mindent 
megtesz az iránt, hogy a tömegek 
népi, kulturális, gazdasági jo-
gainak tiszteletben tartását, és az 
őket megillető gazdasági és kul-
turális birtokállomány csorbítha-
tatlan fennállását a győztes hatal-
mak hatékonyan és intézménye-
sen biztosítsák. Ennek keretében 
elvárja, hogy az Erdélyben lévő 
magyarországi vagyon sem fog el-
lenséges vagyonként kezeltetni, 
miután ez az erdélyi magyarság 
további érzékeny elerőtlenedését 
eredményezné.

A második világháború után Magyarorszá-
gon  –  a  kelet-európai érdekszférák felosz-
tására vonatkozó nevezetes Sztálin–Chur-
chill-féle százalékos megállapodás szerint, 
melyet az 1945. februári jaltai konferencián 
fogalmaztak meg – még 50–50 százalékban 
a Szovjetunió és a Nyugat befolyása érvénye-
sült volna. Ez  az elképzelés 1946 folyamán 
a  térség országaiban felgyorsult szovjetizá-
lódás hatására jelentős mértékben leértéke-
lődött, s ezzel a magyar kisebbségek kérdése 
a szovjet érdekszférában másodlagossá vált. 

Az amerikai és brit szakértők előzetes 
béketerveiben még a trianoni határok módo-
sítási javaslatai is felmerültek. A békekonfe-
rencián azonban már senki sem támogatta 
azokat a területi korrekciós igényeket, ame-
lyek a  magyar béke-előkészítés javaslataira 
épültek. Az  ideiglenes magyar kormány kép-
viseletében 1945. január 20-án Moszkvában 
Gyöngyösi János magyar külügyminiszter 
aláírta a három győztes nagyhatalom (az USA, 
Nagy-Britannia, valamint a  Szovjetunió) és 
Magyarország közötti fegyverszüneti egyez-
ményt. Ezzel Budapest elismerte a  háború 
elvesztését, egyszersmind kötelezettséget 
vállalt arra, hogy az ország területén talál-
ható német katonai alakulatokat lefegyverzi, 

a  német vagyont a  szövetségeseknek átadja, 
a német állampolgárokat internálja, és nyolc 
magyar gyalogos hadosztállyal a Szövetséges 
(Szovjet) Főparancsnokság irányítása alatt 
bekapcsolódik a németek elleni háborúba. 

Ezen kívül, az egyezmény szövege sze-
rint „Magyarország kötelezte magát, hogy 
Csehszlovákia, Jugoszlávia és Románia általa 
megszállt területeiről visszavonja az összes 
magyar csapatokat és hivatalnokokat Magyar-
ország 1937. december 31-én fennállott hatá-
rai mögé”, s  hatályon kívül helyez minden 
olyan intézkedést, amely csehszlovák, jugo-
szláv és román területek Magyarországhoz 
való csatolására vagy bekebelezésére vonat-
kozott. A 19.  pontban a  szövetséges nagyha-
talmak érvénytelenítették az 1938. november 
2-ai első és az 1940. augusztus 30-ai második 
bécsi döntést. 

Az egyezmény értelmében Magyarország hat 
év alatt a Szovjetunió részére 200 millió, Jugo-
szlávia és Csehszlovákia részére pedig összesen 
100 millió dollár értékben volt köteles háborús 
jóvátételt fizetni. A  fegyverszüneti megállapo-
dás elrendelte a  magyarországi Szövetséges 
Ellenőrző Bizottság létrehozását. Ennek elnöke 
a Szövetséges (Szovjet)  Főparancsnokság kép-
viselője, Kliment Vorosilov tábornok lett, aki 

 
Szarka László

Magyarország és a magyar 
kisebbségek helyzete 1945-ben

Gyöngyösi János külügyminiszter Moszkvában aláírja a fegyverszüneti egyezményt
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KROnOlógia

1944. október 17.–1945. janu-
ár 27. Tito rendeletei a  katonai 
közigazgatás bevezetéséről, illet-
ve megszüntetéséről a  Bánság, 
Bácska és Baranya területén.
1944. október–november A jugo-
szláviai OZNA (Népvédelmi Osz-
tály) kimutatása szerint Bácská-
ban és Bánátban  ötezer magyart 
végeztek ki. A  kutatási adatok 
szerint a  vajdasági magyar ál-
dozatok száma ennél jóval több 
volt. 
1944. november 14.–1945. már-
cius 23. Szovjet katonai közigaz-
gatás Észak-Erdélyben.
1944. november 18–20. Ren-
delet a  délvidéki németek ma-
gyar férfiak internálásáról és 
közmunka-kötelezettségéről.
1944. december 1. Kolozsváron 
Észak-Erdélyi Központi Tanács-
adó Testület néven ideiglenes 
koalíciós kormány alakult a szov-
jet közigazgatás alatt lévő terüle-
tekre kiterjedő hatáskörrel.
1945. január 20. Moszkvában 
Gyöngyösi János magyar külügy-
miniszter és a  Szövetséges Ha-
talmak nevében Vorosilov szovjet 
tábornok aláírt a magyar fegyver-
szüneti egyezményt
1945. január 27. Tito marsall 
rendeletben szüntette meg a  ka-
tonai közigazgatást a  Bánság, 
Bácska és a jugoszláviai Baranya 
területén. 
1945. február 7.  Romániában 
Nemzetiségi Statútum néven nem-
zetiségi törvényt fogadtak el. A tör-
vény 30%-os nemzetiségi arány 
esetében lehetővé tette a  nyelv-
használatot az igazságszolgáltatás-
ban és a közigazgatásban. 
1945. február 11. Az észak-erdé-
lyi megyék képviselői határoza-
tot fogadtak el az erdélyi kérdés 
 Románián belüli megoldásáról és 
az erdélyi nemzetiségi ügyek mél-
tányos rendezéséről.
1945. március 6. Bukarestben 
a  Moszkva által favorizált Petru 
Groza vezetésével megalakult az 
új román kormány.  
1945. március 13. A  kolozsvá-
ri ünnepélyes román miniszter-
tanácsi ülésen erősítették meg 
Észak-Erdély visszakapcsolását 
a román közigazgatásba. 

a szövetségesek nevében a fegyverszüneti meg-
állapodást aláírta. 

Miközben a  világháború keleti frontvo-
nala 1944 augusztusától 1945 májusáig végig-
vonult Románia, Csehszlovákia, Jugoszlávia, 
Magyarország és Ausztria területén, a  fegy-
verszüneti egyezmény értelmében ismét 
a szomszéd országokhoz került magyar közös-
ségek helyzetében drámai változások mentek 
végbe. A szovjet hadsereg által megszállt Kár-
pátalján, ahol az előzetes bilaterális szerző-
dés ellenére a szovjet katonai hatóságok nem 
tették lehetővé a  csehszlovák közigazgatás 
újbóli kiépítését, kezdettől fogva rendkívüli 
állapotok uralkodtak. 

Az 1944 novemberétől szovjet ellenőrzés-
sel létrehozott Kárpát-Ukrajnai Néptanács, 
mint Kárpátokon túli ukrán kormány a terü-
letet de facto a  Szovjetunióhoz csatlakozott 
szövetséges államként működtette. A magyar 
kormány Kárpátalja vonatkozásában 1945 
nyarán egyetlen bátortalan javaslatot fogal-
mazott meg a terület magyar többségű részei-
nek Magyarországhoz csatolására. Ezt az 
elképzelést a szovjet katonai alakulatok azzal 
válaszolták meg, hogy a magyar férfinépesség 
elhurcolását kiterjesztették a  Kárpátaljával 
szomszédos magyarországi területekre is. 

Csehszlovákia Edvard Beneš elnök előze-
tes ígéreteinek megfelelően és a szovjet had-
sereg által teremtett kész tényeket tudomásul 
véve, 1945. június 29-én írta alá azt a szerző-
dést, amely értelmében Kárpátalját a Szovjet-
unióhoz csatolták. A területen az Ukrán Szo-
cialista Szovjet Köztársaság rendelete értel-
mében 1946. január 22-től a szovjet-ukrajnai 

közigazgatás és törvényhozás lépett életbe. 
A korábban csehszlovák, majd magyar állam-
polgárságú kárpátaljaiak közül a  szlovák 
nemzetiségűek éltek a  csehszlovák–szovjet 
opciós szerződés kínálta áttelepülési lehe-
tőséggel. A magyar nemzetiségűek közül sok 
százan próbáltak Magyarországra települni, 
ez azonban a szovjet hatóságok merev maga-
tartása miatt csak igen keveseknek sikerült. 

A csehszlovákiai magyarok helyzete 
a világháború után szintén rendkívül mérték-
ben megromlott. Az 1945. április 5-én Kassán 
elfogadott új csehszlovák kormányprogram 
értelmében a  németekkel együtt a  magyar 
kisebbséget is teljes egészében fel akarták 
számolni. Csehszlovákia az 1938–1939. évi 
események, azaz az ország újbóli feldarabo-
lásának megakadályozása érdekében tiszta 
szláv nemzetállammá kívánt válni, s  ezért 
a  két nemszláv kisebbség kitelepítését 

    

A Szövetséges Ellenőrző Bizottság tagjai Budapesten, 1945

Vorosilov tábornok Tildy Zoltán és neje társasá-
gában
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szorgalmazta. Edvard Beneš köztársasági 
elnök dekrétumok egész sorával tette egyre 
elviselhetetlenebbé a csehszlovákiai németek 
és magyarok helyzetét. Szlovákia területén 
az elnöki dekrétumokat gyakran a  törvény-
hozói jogkörrel rendelkező Szlovák Nemzeti 
Tanács rendeletei helyettesítették. Így pél-
dául a  népbíróságok létrehozásáról, a  nem-
zeti gondnoki intézményről külön szlovák 
rendeletek születtek. A szlovákiai tartományi 
kormány szerepét betöltő Megbízotti Testület 
és az egyes szlovák megbízottak szintén több 
diszkriminatív rendeletet bocsátottak ki. 

A csehszlovákiai magyarokat érintő 
kényszertelepítések, kitoloncolások, depor-
tálások, erőszakos kitelepítések, internálá-
sok és az ezzel párhuzamosan végbement 

politikai, szociális, nemzetiségi jogfosztások 
nyomán kialakult rendkívüli helyzetben 
Magyarország 1945 decemberében tárgyalá-
sokra kényszerült Csehszlovákiával a  Prága 
által szorgalmazott lakosságcseréről. Az 1946. 
február 27-én aláírt magyar–csehszlovák 
lakosságcsere-egyezménnyel – az abban biz-
tosított ellenőrzési, szabályozási lehetőségek-
kel – megpróbálta lassítani a csehszlovákiai 
magyarok ellen irányuló jogfosztó, kényszer-
asszimilációs és telepítési politikát. A  Nagy 
Ferenc vezette kormány abban reménykedett, 
hogy a békekonferencián sikerül valamilyen 
nemzetközi megoldást találni a  felvidéki 
magyarság helyzetének rendezésére.

Romániában az észak-erdélyi szovjet kato-
nai közigazgatást 1945. március 8-án megszün-
tették és a  terület ismét román közigazgatás 
alá került. A Szovjetunió által támogatott Gro-
za-kormány megalakulását követően a  romá-
niai magyarság képviseletében a  baloldali 
vezetésű Magyar Népi Szövetség fokozatosan 
elkötelezte magát az erdélyi magyar kérdésnek 
Románián belüli megoldása mellett. A magyar-
országi kormánytényezők kezdettől fogva úgy 
értékelték a  Groza-féle magyar kisebbségpo-
litikát, hogy annak elsődleges célja a  román 
békecélok elérése, s  ezért akarta Bukarest 
mindenáron elkerülni a Magyarországgal való 
előzetes megegyezést. 

A Groza-kormány ennek a legfőbb román 
külpolitikai célnak az érdekében kihasználta 
a  Magyar Népi Szövetséget, amelynek veze-
tői – Kurkó Gyárfás, Balogh Edgár, Bányai 
László – a szovjet ígéretek hatására és a gyor-
san szovjetizálódó kelet-közép-európai tér-
ség realitásait tudomásul véve, a  Románián 
belüli „internacionalista” megoldás híveivé 
váltak. A  Népi Szövetség vezetői által kép-
viselt irányvonalat sok erdélyi és magyar-
országi kortárs megfigyelő meggondolatlan-
nak, behódolónak tekintette. Bányai László 
viszont úgy látta, hogy „a Népi Szövetségnek 
reálpolitikát kell folytatnia, alkalmazkodnia 
kell az adott helyzethez, ha helyesen akarja 
ellátni a magyarság érdekvédelmét. Ugyanígy 
alkalmazkodnék természetesen a  Népi Szö-
vetség egy esetleges határváltozatás folytán 
megteremtendő helyzethez is.” 

A Népi Szövetséggel szemben a legka-
rakterisztikusabban Márton Áron püspök 
által megfogalmazott alternatíva – az erdé-
lyi magyarság igényei szerinti határkijelölés 
sürgetése – sem tudta az adott helyzetben 
a béke-előkészítés Budapesten kitűzött erdé-
lyi céljait szolgálni. 

A korabeli hivatalos Magyarország kez-
dettől fogva rendelkezett információkkal 
a Tito-i Jugoszláviában a partizánhadsereg 

6. Az erdélyi magyarság önmagá-
nak és a  magyarság összességé-
nek súlyos veszedelmét látja min-
den olyan felmerülő tervezetben, 
amely az erdélyi kérdést a  ma-
gyarság áttelepítésével kívánja 
megoldani, és éppen ezért hatá-
rozottan elutasítja azt. Az erdélyi 
magyarság ismeretében azonban 
nyomatékosan fel kell hívnunk 
a figyelmet arra, hogy egy, a ma-
gyarság létfeltételeivel nem szá-
moló rendezés olyan önkéntes 
elvándorlást indítana meg, ame-
lyet megakadályozni vagy később 
jóvátenni nem lehetne, és amely 
számunkra Erdély végleges el-
vesztését jelentené.”

Nékám Sándor bukaresti ügyvi-
vő 1946. május 5. feljegyzésének 
szövegét közli Vincze Gábor: A ki-
sebbségpolitikus Márton Áron. 
Magyar Kisebbség 1995. 1. sz. 
104.

Részlet a romániai Magyar Népi 
Szövetség 1945. november 17-i 
marosvásárhelyi határozatából 

„Tudatában vagyunk annak, hogy 
az erdélyi nemzetiségi kérdés nem 
határkérdés, hanem a  demokrá-
cia megerősödésének, a  nemzeti 
jogegyenlőség tényleges meg-
valósításának, a  határok feloldá-
sának kérdése. Nem helyeselhe-
tünk semmiféle olyan törekvést, 
akár magyar, akár román részről, 
amely a bécsi döntéshez hasonló 
módszerrel, a nemzetközi reakció 
szolgálatában, Erdélyből újra há-
borús tűzfészket teremtene.

Vincze Gábor (szerk.): Történeti 
kényszerpályák – kisebbségi reál-
politikák. II. k. Pro-Print, Csík-
szereda, 2003. 34.

Részlet a  délvidéki magyarelle-
nes megtorlások elől menekül-
tek által Mindszenty Józsefhez 
eljuttatott 1945. márciusi tájé-
koztató levélből

„Nem tudjuk, hogy azok, akik 
a jugoszláviai magyarság kielégítő 
helyzetéről, szabad életéről írnak, 
tudják-e az alábbi tényeket? 1944 
őszétől kezdve, amikor a partizán-
hadsereg bevonult a  Délvidékre, 
állandóan és szüntelenül üldözik 
az ottani magyarságot. Körülbelül 

Edvard Beneš

A csapi református templom
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és az OZNA (Népvédelmi Osztály) alakula-
tai, valamint helyi szerb fegyveresek által 
a  németek és a  magyarok ellen elkövetett 
bosszúakciókról. Azonban egyetlen hivatalos 
dokumentum sem maradt fenn arról, hogy 
a  magyar kormány tiltakozott volna a  nagy-
számú magyar áldozatot követelő 1944–
1945. évi vajdasági megtorlások ellen. 
Az adai születésű Rákosi Mátyás 1945 nyarán, 
 őszén tárgyalásokat folytatott Újvidéken, de 
ezek lefolyásáról nem maradt fenn jegyző-
könyv. A magyar külügyminiszter, Gyöngyösi 
János csak a  magyar férfi lakosság interná-
lásának befejezését sürgette. A  vajdasági 
magyar közösség veszteségeit tovább növelte 
az a tény, hogy a megtorlások elől Magyaror-
szágra menekültek, illetve az opciós joggal 

élve áttelepültek száma 1944–1946 között 
meghaladta a 65 ezer főt. A magyar kormány 
a  menekültek közt kiemelten foglalkozott 
a  pár évvel korábban Észak-Bukovinából 
Bácskába és onnan 1945 áprilisában Magyar-
országra kitoloncolt székelyekkel. 

Az 1945 júniusában Kertész István irányí-
tásával elkezdődött magyar béke-előkészületi 
munkában a  határkérdések mellett kiemelt 
szerepet kapott a kisebbségi helyzetbe került 
magyarok ügye. A  magyar közösségeket 
a  szomszédos országokban ért atrocitásokról 
a magyar béke-előkészítés szakértő közremű-
ködői az adott nehéz viszonyok közt részletes 
és viszonylag pontos adatokkal rendelkeztek. 
Rajtuk kívül Mindszenty József esztergomi 
hercegprímás, a magyar katolikus egyház feje 

1945. április–május Jugoszlávia 
és Csehszlovákia a  magyar fegy-
verszüneti egyezményre hivat-
kozva tízezerszámra toloncolta 
Magyarországra az onnan 1938, 
illetve 1941 után betelepülteket, 
köztük a  Bácskában letelepített 
bukoviniai székelyeket.
1945. június  Megkezdte munká-
ját a magyar külügyminisztérium-
ban a  béke-előkészítő osztály.
1945. június 29. Moszkvában 
aláírták a  csehszlovák–szovjet 
szerződést Kárpátaljának a Szov-
jetunióhoz való csatolásáról. 
A  Szovjetunióhoz került a  ko-
rábban Szlovákiához tartozott 
13 magyar többségű község is, 
köztük pl. Csap, Gálocs, Palágy, 
Szürte és Tiszasalamon. Ekkor 
osztották a határral ketté a Szov-
jetunióhoz kerülő Kisszelmencet 
és a  Csehszlovákiánál maradó 
Nagyszelmencet.  
1945. július 17.–augusztus 2. 
Potsdamban tárgyaltak a  győztes 
nagyhatalom vezetői, akik hozzá-
járultak a kelet-európai, így a ma-
gyarországi német népcsoportok 
Németországba telepítéséhez, de 
nem támogatták a csehszlovákiai 
magyarokkal szembeni hasonló 
elbánást.
1945. augusztus 14. A  magyar 
kormány jegyzékben tájékoztat-
ta a három győztes nagyhatalmat 
a  békekonferencián képviselni 
kívánt magyar szempontokról, 
az etnikai elv figyelembevételé-
ről a  határok megállapításakor, 
valamint az ENSZ égisze alatt 
elképzelt hatékony kisebbségvé-
delemről.  
1945. október 15. Mindszenty 
József hercegprímás drámai han-
gú pásztorlevelet adott közre 
a  szlovákiai magyarok üldözteté-
se ellen.

    

A felvidéki magyarság kitelepítése és a csehszlovák–magyar lakosságcsere ellen tiltakozó békéscsabai 
szlovákok

     

Csehszlovákiában maradt magyar javak átszállítására szolgáló úti rendelvény
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50–60 ezer embert végeztek ki 
csak azért, mert magyarok voltak. 
Semmi más bűnük nem volt ezek-
nek a  szerencsétleneknek. Ezre-
ket utasítottak ki a jugoszlávok az 
országból és vagy minden nélkül, 
egy szál ruhában, vagy 20 kg-os 
csomaggal dobták át magyar terü-
letre. [...] És mit hallanak, mint 
azt, hogy Magyarország nagyon 
meg van elégedve a  sorsukkal, 
nem is kívánja, hogy az elszakított 
magyarság visszatérjen. A minisz-
terelnök úr legutóbbi nyilatkozata 
után sok magyar ember könnyes 
szemmel hallgatta a  rádió hír-
adásait a  Jugoszlávia által meg-
szállt területen. Kérdezzük ezek 
után, hányféle igazság van a  föl-
dön? Ha  Csehszlovákia részéről 
bizonyos magatartás elítélendő és 
ebből mi magyarok bizonyos jogo-
kat formálunk magunknak, akkor 
Jugoszláviának ugyanilyen maga-
tartása miért váltja ki némely em-
berből azt a  meggyőződést, hogy 
a  „demokratikus” Jugoszlávia jól 
bánik az ottani magyarsággal. 
És  ha Csehszlovákiával szemben 
a  magyarság üldöztetése miatt 
területi igényekkel léphetünk fel, 
miért nem léphetünk fel ugyan-
úgy Jugoszláviával szemben is?”

Mindszenty József Gyöngyösi 
 János külügyminiszterhez inté-
zett levelét és az annak mellék-
letét alkotó tájékoztatás szövegét 
közli Matuska Márton: A megtor-
lás napjai. Ahogy az emlékezet 
megőrizte. Forum Könyvkiadó, 
Újvidék, 1991. 365–370.

is folyamatosan tájékozódott a vajdasági, felvi-
déki és erdélyi magyarok sorsa felől. 

A magyar kormánynak a háború befejezése 
után kialakult helyzet következtében legfel-
jebb Románia és részben – az ismét Csehszlo-
vákia részévé vált – Szlovákia esetében volt 
némi esélye fellépni a két világháború közötti 
határok Magyarország javára történő részle-
ges korrekciója érdekében. A „népet földdel” 
elvet Gyöngyösi külügyminiszter elsősorban 
Prága és Pozsony egyoldalú kitelepítési ter-
veivel szemben képviselte. Erdéllyel szem-
ben az ottani baloldali magyarok Románián 
belüli, illetve Márton Áronék – Erdély Magyar-
országhoz való csatlakozását szorgalmazó 

– elképzeléseivel szemben a határok kb. 4.000 
négyzetkilométernyi etnikai alapozású korrek-
ciójára helyezték a  hangsúlyt. Jugoszláviával 
szemben a budapesti kormánynak semmilyen 
eszköz sem állt rendelkezésére, ami természe-
tesen egyáltalán nem menti a korabeli magyar 
diplomácia hallgatását a  délvidéki magyarül-
dözések esetében. 

A Jugoszláviával és az ott élő magyarság-
gal kapcsolatos magyar kormányzati magatar-
tást alapvetően három szempont befolyásolta. 
Az  észak-bácskai „hideg napok” emléke és 
a szerb megtorlásokról kialakult bizonytalan 
kormányzati kép, másodsorban pedig Tito 
Magyarországgal szemben Beneš-nél kezdet-
től fogva visszafogottabb magatartása. A har-
madik fontos külpolitikai szempont, hogy az 
önkéntesség elve alapján megkötött lakos-
ságcsere-egyezmény elfogadhatóbb megol-
dásnak látszott, mint a Prága és Pozsony által 
szorgalmazott egyoldalú transzfer és az ezt 
kikényszeríteni hivatott tömeges belső szét-
telepítés, deportálás. 

A magyar kormány kezdettől fogva bead-
ványok egész sorát intézte a  nagyhatalmak 
kormányaihoz és a  magyarországi Szövetsé-
ges Ellenőrző Bizottsághoz a csehszlovákiai és 
romániai magyar kisebbségeket ért sérelmek 
orvoslása érdekében. 1945. július 2-án a Szov-
jetunió kormányához intézett hivatalos magyar 
jegyzék azt kérte, hogy Moszkva  „a jövőben is 
nyomatékosan járjon közbe a  szomszéd álla-
mok kormányainál az ott élő magyar őslakos-
ság üldözésének megakadályozására.” A leg - 

Petru Groza magyarországi látogatáson

Pozsonypüspöki főutcája
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élesebben Prága eljárása 
ellen emelt hangot a magyar 
kormány, mert  „a  legszél-
sőségesebb fasiszta mód-
szerekkel versenyző cseh-
szlovákiai magyarüldözés” 
nem csupán Budapest szá-
mára volt elfogadhatatlan, 
hanem az említett jegy-
zék megfogalmazása sze-
rint  „a  dunai népek baráti 
együttműködését” is veszé-
lyezteti. Ez  a magyar jegy-
zék egyszersmind felhívta 
a szovjet kormány figyelmét 
arra, hogy a szomszédok magyarellenes maga-
tartása az új magyar demokrácia helyzetét is 
megnehezíti. 

Az Észak-Erdélyben, Székelyföldön – s he-
lyenként Dél-Szlovákiában is – a magyarellenes 

atrocitások megfékezésében szerepet vállaló 
szovjetek segítségét látva és elvárva, a magyar 
jegyzék Lenin és Sztálin nemzetiségi politiká-
jának, a szocializmus és a  tiszta demokrácia 
elveire hivatkozott. 

   

Tito marsall modellt ül készülő szobrához  
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Tudja-e?

 � 1944. augusztusa és 1946 decembere közt 
a korábban Magyarországhoz visszakerült 
területekről hatalmas menekülthullámok 
indultak. A Statisztikai Hivatal 1946. decem-
beri összesítése 267.340 olyan személyt 
regisztrált, akiket a szomszédos államokból 
utasítottak ki vagy a harci események miatt 
onnan elmenekültek. Közülük 70 ezren 
Csehszlovákiából, 98 ezren Romániából, 
45  ezren Jugoszláviából, 15  ezren Kárpátal-
járól érkeztek. Köztük volt az a 13.521 buko-
vinai székely telepes is, akiket 1941 nyarán 
telepítettek le az elüldözött bácskai szerb 
telepesek helyére.

 � Petru Groza az 1945. március 13-ai 
kolozsvári román minisztertanácsi ülé-
sen hirdette meg az erdélyi határkérdés 
súlyát csökkenteni kívánó koncepcióját a 
közép-európai föderációról: „Eljött az a bol-
dog idő, hogy megint itthon vagyunk Kolozs-
várt. Erdélyben két nép él egymás mellett. 
Két sokat szenvedett nép, a román és a 
magyar. Épp ezért innen kell elhatnia a meg-
békélés szellemének az egész magyar népre 
is, hogy végre egységben találkozzunk mind-
annyian, a Duna-völgye népei, szövetségben 
a nagy szomszéddal, a Szovjetunióval!”   

Lenin és Sztálin korabeli propagandaplakáton


