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FORRÁSOK

A csehszlovák földművelésügyi 
miniszter nyilatkozata a magya-
rok csehországi áttelepítésével 
kapcsolatban, 1946.  novem-
ber 15.

 
„A kormány épp ezekben a napok-
ban tárgyal arról, hogy véglegesen 
megoldjuk a  szlovákiai magyar-
kérdést. A  magyaroktól meg kell 
szabadulnunk, és megszabadu-
lunk tőlük azért, hogy a  szlovák 
föld egyszer s mindenkorra a szlo-
vák földműveseké legyen. Már 
a  jövő héten megkezdjük a  ma-
gyarok átköltöztetését Szlováki-
ából, és besoroljuk őket a csehor-
szági mezőgazdasági munkába.”

Popély Árpád: Deportálás Csehor-
szágba. Rubicon 2007. 1–2. sz. 84.

A Magyar Népi Szövetség memo-
randuma a Nemzeti Demokrata 
Front Tanácsa részére. Brassó, 
1944. november 14.

„Tisztelt Nemzeti Demokrata 
Front Tanácsa, Bukarest részére
1. Egész Erdély területén, de fő-
leg a felszabadított Észak-Erdély-
ben a  békés civil lakosság sokat 
szenvedett az atrocitások követ-
keztében. A magyar és német fa-
siszta hatóságok elmenekülése és 
a győzelmes Vörös Hadsereg után 
a  felszabadított területeken át-
haladt az ún. Maniu-gárda. Meg-
kínozták a békés helyi lakosságot, 
elkobozták ezek állatállományát 
és bútorait, és számos magyar 
parasztot fejeztek le vagy lőttek 
agyon. A  számos eset közül csak 
a szentdomokosi (Csík megye) és 
a szárazajtai (Háromszék megye) 
történéseket említjük.
2. […] a  székelyek tömegesen 
dezertáltak a  fasiszta hadsereg-
ből, eldobták fegyvereiket, és civil 
ruhába öltöztek. Az erdőkbe me-
nekültek, ott várták a felszabadí-
tó hadsereg bevonulását. A Vörös 
Hadsereg szabadon bocsátotta 
őket, de a  hazafele vezető úton 
a román katonai szervek letartóz-
tatták, és fogolytáborokba szállí-
tották őket. 
3. A  falukban tartott népi gyűlé-
seink alkalmával meggyőződtünk 
arról, hogy a  termés nagy részét 
még nem gyűjtötték be (például 

A második világháború végnapjaiban és az azt 
követő néhány évben Közép-Kelet-Európában 
óriási méretű kényszermigráció zajlott le. Ez a 
folyamat különös mértékben érintette az első 
és a  második bécsi döntés során Magyaror-
szághoz visszacsatolt egykori területek (Fel-
vidék, Észak-Erdély), illetve ugyanebben az 
időszakban a  hadiesemények következtében 
a Magyar Honvédség által visszaszerzett terü-
letek (Kárpátalja, Bácska, Baranya háromszög, 
Muraköz) magyar ajkú lakosságát.

A magyar közösségek jogállásának alaku-
lását, a  velük szemben alkalmazott intézke-
déseket elsősorban az adott katonapolitikai 
helyzet, a Magyarországgal határos országok 
kormányainak kisebbségpolitikai irányvo-
nala, a magyar kisebbség nemzetközi megíté-
lése, a  három győztes nagyhatalom második 
világháború utáni viszonyrendszerének ala-
kulása, és nem utolsó sorban a  magyar kor-
mányok akaratérvényesítő képessége, diplo-
máciai mozgástere határozta meg.

A katonapolitikai helyzet 1944 nyará-
tól egyértelműen a szövetségesek győzelmét 
vetítette előre. A  magyar katonai és polgári 
vezetés erre reagálva úgynevezett kiürítési 
kormánybiztosokat nevezett ki, azzal a fel-
hatalmazással, hogy szervezzék meg a  kiürí-
tés pontos menetét, valamint a vagyontárgyak 
és a veszélyeztetett polgári lakosság evakuá-
lását. A  szervezett áttelepítéssel párhuza-
mosan megindult a  tömeges menekülés, 
főleg azon híresztelések hatására, amelyek 
az előre nyomuló Vörös Hadsereg kegyetlen-
ségeiről szóltak. Első hullámban a  magyar 
köztisztviselők menekültek el, de legfőkép-
pen azok, akik a  trianoni Magyarországról 
származtak. Ezt egy méretében jóval nagyobb 

– és több esetben mindenféle szervezettséget 
mellőző – menekültáradat követte. Ennek 
kiváltója keleten és északon a Vörös Hadsereg 
önálló, délen pedig a Jugoszláv Népfelszaba-
dító Hadsereggel közös előrenyomulása volt. 
Észak-Erdélyből 1944 őszén közel 400.000 
magyar távozott el a  front elől. A  Jugoszláv 
Népfelszabadító Hadsereg és Tito partizánjai 
elől 13.000–15.000 bukovinai székely mene-
kült el Délvidékről, akiket a magyar kormány 
1941-ben telepített le a bácskai dobrovoljácok 
helyén. Az ezt követő újabb magyar népmoz-
gásokat már a környező országok kormányai 
kezdeményezték.

A Magyarországgal szomszédos államok 
kormányai 1944 őszétől erőszakosan léptek fel 
a magyar nemzetiségű állampolgárokkal szem-
ben. Ezt a magatartást a Szovjetunió katonai 
jelenléte közvetlenül, míg a Szovjetunió ideo-
lógiája (antifasizmus, osztályharc) közvetve 
befolyásolta. A csehszlovák, a román és a jugo-
szláv kormány intézkedési mögött elsősorban 
a  homogén nemzetállam megvalósításának 
szándékát kell keresnünk. A szovjet vezetés 
esetében azonban az ipari és mezőgazdasági 
termelés számára szükséges ingyen külföldi 

 
Nagy Mihály Zoltán

Áldozatok, elhurcoltak, menekülők, 
jogfosztottak. 

A magyar kisebbségek veszteségei 
(1944–1948)

A front elől menekülő erdélyiek 1944-ben
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 A Vörös Hadsereg katonája és páncélosa, 1944

KRONOLÓGIA

Csehszlovákia
1944. október 6. A  szovjet 
hadsereg és az 1. csehszlo-
vák hadtest egységei átlépik 
a lengyel–cseh szlovák határt.
1945. április 5. Az ún. kassai kor-
mányprogram a  kollektív bűnös-
ség elve alapján kilátásba helyezi 
a teljes magyar és német kisebb-
ség megfosztását csehszlovák ál-
lampolgárságuktól, vagyonuk el-
kobzását, iskoláik bezárását stb.
1945. május 3. Felállítják a  po-
zsonyligetfalui internáló tábort.
1945. május 26. Megkezdődik 
az „anyaországi” magyarok kitele-
pítése Csehszlovákiából. A  cseh-
szlovák kormány adatai szerint 
június végén 31.780 magyart tele-
pítenek ki.
1946. február 27. Budapesten 
aláírják a  csehszlovák–magyar 
lakosságcsere-egyezményt.
1946. június 17. Megindul az ún. 
reszlovakizációs kampány. Az  ön-
kéntesnek hirdetett akciót hivata-
losan az elmagyarosított szlovákok 
„vissza-szlovákosításának” szüksé-
gességével indokolják. A több mint 
410.000 magyar jelentkező közül 
326.000-et nyilvánítanak szlovák 
nemzetiségűnek.
1946. november – 1947. feb-
ruár Megkezdődik a  szlovákiai 
magyarok hivatalosan munka-
erő-toborzásnak nevezett depor-
tálása Cseh- és Morvaországba. 
Egyes adatok szerint 42.000 ma-
gyart deportálnak, más források 
60.000–100.000 főről szólnak.
1947. április A magyar kormány 
engedélyt ad a lakosságcsere meg-
kezdéséhez. Az 1948 decemberéig 
90.000 magyart telepítenek át 
Magyarországra, és 72.000 szlovák 
települ át Csehszlovákiába.

Kárpátalja
1944. szeptember 26. – október 
28. Kárpátalja területe a szovjet ka-
tonaság ellenőrzése alá került.
1944. november 13. A  IV. Ukrán 
Front vezérkara parancsot adott 
rá, hogy három napos munkára kö-
teles jelentkezni minden hadköte-
les korú magyar és német nemze-
tiségű kárpátaljai férfi („málenkij 
robot”). A  gyűjtőtábor Szolyván 
volt; sokan már itt elpusztultak.

munkaerő biztosítása volt az elsődleges cél, 
Moszkva a  jóvátétel részének (idegen álla-
mok polgárainak részvétele a  Szovjetunió 
újjáépítésében) tekintette az egyes népcso-
portok elhurcolását. Újra megjelent a kollek-
tív felelősségrevonás elve, amely nem csak 
a  hitleri Németország bűneiért és a  háború 
kirobbantásáért felelősnek kikiáltott német 
nép ellen irányult, hanem egyes országokban 
ezt kiterjesztették a  magyarságra is. A  szov-
jet ellenőrzés alá került kelet-közép-európai 
térség államaiban politikailag megerősödött 
kommunista pártok – Románia kivételé-
vel – nem határolódtak el a kisebbségellenes 
intézkedések bevezetésétől, sőt az osztály-
harc egyik formájának nyilvánították azt. 
Ugyanakkor minden egyes Magyarországgal 
szomszédos országban a  kisebbségi kérdés 
1944 őszétől állambiztonsági kérdésnek minő-
sült. Az  új kormányzatok a  közrend, illetve 

a  közbiztonság védelme érdekében retorziós 
(megtorló), államvédelmi intézkedéseket 
vezettek be a Magyarországgal határos terüle-
tek magyar ajkú lakosaival szemben. Ezek az 
intézkedések egyes országokban (Csehszlová-
kiában 1944–1948 között, Jugoszláviában 1944 
őszétől 1945 tavaszáig) együtt jártak a  sze-
mély- és szabadságjogok teljes korlátozásával, 
a  vagyontárgyak elkobzásával, ami a  valóság-
ban a  magyar nemzetiségű lakosok állampol-
gári jogainak teljes vagy részleges megvonását 
jelentette. A helyzetet az is súlyosbította, hogy 
a szomszédos államok lakossága ellenségesen 
viszonyult a helyi magyar kisebbséghez – sokan 
revansot akartak venni a magyar közigazgatás 
alatt elszenvedett vélt vagy valós sérelmeikért.

Az újonnan berendezkedő polgári és kato-
nai hatóságok a  terület pacifikálásával indo-
kolták az internálásokat, amelyek elsősorban 
a katonaköteles magyar férfi lakosságot érin-
tették, de egyes országokban (Csehszlovákia, 
Jugoszlávia) az egész magyar közösség ellen 
irányultak. Az  internálások elrendelésére jó 
ürügyként szolgált a kollektív felelősségrevo-
nás elvének alkalmazása is, amely a  gyakor-
latban a  homogén nemzetállam kialakítását 
célozta. Ezeket legtöbb esetben mindenféle 
nemzetközi nyomás nélkül – a  Vörös Hadse-
reg hallgatólagos beleegyezésével – a  helyi 
hatóságok kezdeményezték és hajtották 
végre. A leghírhedtebb internáló táborokban 

Korabeli láger rajza

Emlékmű a szolyvai 
internáló táborban
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(Romániában – Földvár, Târgu-Jiu, Jugoszlá-
viában – Járek, Kárpátalján – Szolyva, Cseh-
szlovákiában – Pozsonyligetfalu) a lágerekre 
emlékeztető viszonyok közepette, a krónikus 
élelmiszer- és gyógyszerhiány, illetve a járvá-
nyok következtében 1944 decemberétől 1945 
tavaszáig több ezer ember vesztette életét. 

Kárpátalja magyar nemzetiségű katona-
köteles férfi lakosságát a  szovjet katonai és 
belbiztonsági szervek tizedelték meg az 1944. 
november 13-án elkezdett akciójuk, a málen-
kij robot során. Becslések szerint mintegy 
20 ezer embert hurcoltak el szülőföldjéről, 
és a Szovjetunió munkatáboraiba deportál-
ták őket. A  munkaerőszerzés célja mellett 
a  szovjet katonai vezetés a  helyi magyar és 

német férfi civil lakosság deportálásával 
akarta alátámasztani a  harcok elhúzódását 
és az elszenvedett nagy katonai vesztesége-
ket. Hasonló okból kifolyólag – a Vörös Had-
seregre nézve súlyos veszteségeket hozó tor-
dai csata után – Tordáról és környékéről több 
száz, míg Kolozsvárról több ezer magyar civil 
férfit hurcoltak el a Szovjetunióba. 

Az internálásokkal párhuzamosan lezaj-
lott bosszúálló akciók elharapódzását jól 
behatárolható politikai és hatalmi szem-
pontok motiválták – a pártok és kormányok 
ezzel is növelni akarták támogatottságukat 
a  többségi nemzet körében. Áldozataik szá-
mát tekintve ezek közül a délvidéki magyar-
ellenes vérengzések a legsúlyosabbak voltak. 

a cukorrépát és a krumplit). A föl-
deket nem művelték meg, és nem 
végezték el az őszi vetést. A dik-
tatórikus korábbi kormányok ha-
tározatai alapján a magyar falvak-
ból a 16 és 60 év közötti férfiakat 
munkatáborokba szállították, így 
nincs ki megművelje a földeket.

Őrizetbe vették a  magyar 
mesterembereket és munkásokat 
a  hadseregből, műhelyekből és 
elsősorban a demokratikus intéz-
mények éléről, és szintén munka-
táborokba szállították őket.

A jelentésekből megállapí-
tottuk, hogy a  munka megfelelő 
megszervezésének hiányában 
sok munkás tétlenkedik ezek-
ben a  munkatáborokban. Az  em-
berekkel embertelenül bánnak, 
nincsenek tisztálkodási lehető-
ségek, az egészségügyi állapotok 
sok kívánnivalót hagynak maguk 
után. Az emberek a saját ruhájuk-
ban és cipőjükben kényszerülnek 
dolgozni. Nem fizetik ki nekik 
a megígért napi 60 lejt és a ruhá-
zatuk elhasználódásának ellen-
értékét. Még annyi szabadságot 
sem kapnak, hogy lecseréljék sza-
kadt ruhájukat és lábbelijüket. 
Nem kaptak megfelelő szállást, és 
elégtelenül táplálják őket. Nem 
engedélyezik nekik, hogy sajtó-
termékeket olvassanak. Az otthon 
maradt családoknak nem fizetnek 
segélyt. Ezeknek az embereknek 
nagy része éveken keresztül kon-
centrációs táborokban volt, majd 
rögtön utána ezekbe a munkatá-
borokba szállították őket.”

Román Központi Történeti Levél-
tár – Bukarest, Magyar Népi Szö-
vetség fondja, 136/1844. sz. irat-
csomó, 11–12. Jelentkezési lap csehországi közmunkára, 1946
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A délvidéki gyilkosságok felelőseit nem csak 
a  Magyar Honvédség és csendőrség 1942. 
januári brutális fellépése – „hideg napok”: 
közel 4 ezer szerb és zsidó áldozat – miatt 
revansra vágyó helyi szláv lakosság soraiban 
kell keresnünk, hanem a  bevonuló új hata-
lom képviselői között. A területen megjelenő 
Tito partizánok és a  Jugoszláv Népfelszaba-
dító Hadsereg tevékeny hozzájárulásával, 
de döntően az OZNA (Népvédelmi Osztály) 
állambiztonsági csapatainak közreműködé-
sével közel 15.000–20.000 helyi magyar nem-
zetiségű lakost gyilkoltak meg. Erdélyben 

– az 1944. szeptemberében megalakult román 
félkatonai alakulatok – az ún. Maniu-gár-
dák bosszúhadjárata főként a  székelyföldi 

megyékben szedte áldozatait, ahol közel fél-
száz magyart végeztek ki.

Kelet-Közép-Európában a  szovjet segít-
séggel hatalomra jutott kommunista pártok 
(a Román Kommunista Párt sajátságos hely-
zete miatt nem csatlakozhatott ehhez a hul-
lámhoz) a kitelepítést, az elűzést, a jogfosz-
tottságot népi igazságszolgáltatásnak,  osz-
tályharcnak állították be. Csehszlovákiában 
a legtöbb vonatkozásban demokrata Edvard 
Beneš már a  második világháború idősza-
kában a magyarok kitelepítésére vonatkozó 
javaslatokat tett a szovjet vezetésnek, majd 
1945 tavaszától utasítást adott azok végre-
hajtására. Az  etnikai tisztogatás jellegét 
öltő terveket a  csehszlovákiai kommunista 

1944. november 19. Megalakult 
Kárpátontúli Ukrajna Kommunis-
ta Pártja.
1944. november 26. Munká-
cson összeült Kárpátontúli Uk-
rajna Népi Bizottságainak első 
kongresszusa, melyen kiáltványt 
fogadtak el „Kárpátontúli Ukraj-
nának Szovjet Ukrajnával való 
újraegyesítéséről.”
1944. december 18. A  Népi Bi-
zottság rendeletet hozott rendkí-
vüli bíróság felállításáról, amely 
gyorsított eljárással ítélkezik 
„a nép ellenségei” felett.
1945. június 29. A  Szovjetunió 
és a  Csehszlovák Köztársaság 
Moszkvában egyezményt írt alá 
Kárpátaljának a  Szovjetunióhoz 
csatolásáról. Az egyezményt cseh-
szlovák részről november 22-én, 
zovjet részről november 27-én 
sratifikálták.
1946. január 22. A  Szovjetunió 
Legfelsőbb Tanácsának Elnöksé-
ge rendeletet hozott a Kárpáton-
túli terület megalakításáról az 
Ukrán Szovjet Szocialista Köztár-
saság részeként.

Románia
1944. szeptember–október  A szov-
jet és a román csapatok bevonulnak 
Észak-Erdélybe.
1944. szeptember 6. A  Târ-
gu-Jiu-i táborba megérkez-
nek az első német és magyar 
internáltak.
1944. szeptember 11. A  Csend-
őrség Főfelügyelősége 44.158. 
sz. utasításának értelmében 
Észak-Erdély „pacifikálása”, az 
„irredentizmus”, a magyar uralom 
alatt elkövetett románellenes 
cselekmények vádjával megindul 
a magyarok internálása.
1944. szeptember 24. A Gavril 
Olteanu vezette Maniu-gárda 12 
magyart gyilkol meg Szárazajtán. 
Erdély más településen több mint 
150 magyart gyilkoltak meg az ön-
kéntes román alakulatok.
1944. október 12 – 15. Szovjet 
belbiztonsági erők 3–5.000 ko-
lozsvári civil férfit hurcolnak el 
szovjet munkatáborokba.
1944. november 14.–1945. már-
cius  13. Észak-Erdély területe 
szovjet katonai közigazgatás alatt 
áll.

Végzés magyar gazda állatainak elvételéről és kiutalásukról szlovák gazda részére, 1947
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Magyar nők „málenkij 
robot”-on

„A „malenkij robot”-ra hurcoltak főleg 
Ukrajnában és az Ural-hegység két 
oldalán elsősorban szén- és kőbányák-
ban, kolhozokban és útépítéseknél 
kényszerültek lélektipró fizikai rab-
munkára, olyan körülmények között, 
melyet a mai embernek nehéz még 
elképzelni is. A legújabb kutatások 
szerint számuk meghaladta a hatszáz-
ezret, egyharmaduk sohasem térhe-
tett vissza hazájába. 

A Szovjetunióban eltöltött idő soha el 
nem múló fizikai és lelki sebeket ha-
gyott a kényszermunkatáborok túlélő-
iben. […] A munkatáborok „polgárai” 
között jelentős számban nyomorogtak 
nők is. Ugyanannak a testet-lelket 
kifacsaró kommunista rendnek vol-
tak ideiglenes rabszolgái, mint a fér-
fiak. Tömeges deportálásukról először 
 Fényes Tóth Olga Magyar nők szovjet 
börtönben című, 1959-ben megjelent 
riportregénye adott hírt. Azt követően 
kevesen foglalkoztak ezzel a témával 
a rendszerváltásig. Hazai körökben ez 
a téma tabu volt, mert szellőztetése 
sértette volna a nagy „szovjet testvér” 
érdekeit. 1990-től azonban hirtelen 
mindez felszínre került. A deportál-
tak közül ugyanis még többen életben 
voltak, s igyekeztek köztudomásra 
hozni megpróbáltatásaikat és szenve-
déseiket. […] az 1990-es évek elején 
több mint két tucat szovjet kényszer-
munkatáborral foglalkozó visszaemlé-
kezés, riportkötet, tanulmány és film 
látott napvilágot, köztük Sára Sándor 
Magyar nők a Gulágon című 1992-
ben forgatott nagyhírű dokumentum-
film-sorozata. Ezek mind azt az addig 
alig-alig ismert tényt támasztották 
alá, hogy a háborút követő tömegde-
portálások részeként sok tízezer fiatal 
magyar lány, feleség és anya – sőt még 
terhes asszony is – megszenvedte e 
szovjet brutalitást, vagy belepusztult. 
[…] A férfiak és nők deportálási 
aránya helyenként változott. Pontos 
adatok hiányában nehéz felmérni a 
valóságot, de a legújabb becslések 
szerint az összes magyar elhurcolt 
civil lakosságnak legalább húsz száza-
léka nő volt.”

Várdy Huszár Ágnes: Rabszolgák az 
Uralnál. Új Horizont, 2003. 6. sz. 92.

vezetők teljes mértékben támogatták. Míg 
1945 tavaszáig a  magyar állam a  magyar 
kisebbségeket korlátozó intézkedések eseté-
ben nem hallatta, vagy éppen kül- és belpo-
litikai korlátozottsága miatt nem emelhette 
fel szavát, addig a  Jugoszláviában és Cseh-
szlovákiában megindult szervezett külső és 
belső kitelepítések, és az utóbbi esetben 
a  lakosságcsere megszüntetése érdekében 
a  budapesti kormányzat diplomáciai eszkö-
zökhöz és a külföldi támogatás megszerzésé-
hez is folyamodott.

Az új jugoszláv és csehszlovák államban 
a  második világháború alatt megfogalma-
zott tervek alapján hajtották végre a  kite-
lepítéseket és a  belső széttelepítéseket, 
amelyhez támogatást kértek és kaptak is 
a Szovjetuniótól. 

Jugoszláviában a  belső széttelepítés 
következtében 1944 őszétől egész falvak 
lakosságát (Csurog, Zsablya, Mozsor, a Tisza 
mentén több falvat is érintett) hurcolták el 
más településekre. Ezt követte a  Magyar-
ország irányába meginduló kitelepítés: 
1945 áprilisában a  kelebiai határátkelőnél 
5.000–10.000 magyart raktak át. A  Párizs-
ban zajló béketárgyalások alkalmával a jugo-
szláv küldöttség 1946 augusztusában felve-
tette a magyar delegációnak a lakosságcsere 
gondolatát is, amelynek keretében 40.000 
jugoszláviai magyart és ugyanannyi magyar-
országi délszlávot telepítettek volna át egy-
más országába. A  magyar kormány halogató 
magatartására, illetve a  béketárgyaláson fel-
vetődött egyéb kérdések miatt a jugoszláv fél 
azonban elállt szándékától.

A kitelepítésre kijelölt magyarok és vagyonuk jegyzéke  
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1946. március – 1946. június. 
A  kolozsvári népbíróságon több 
száz magyart ítélnek el mint há-
borús bűnöst.
1946. április  A  Román Kommu-
nista Párt küldöttsége Moszkvában 
felveti a rendezetlen állampolgár-
ságú magyarok, és a  magyar ura-
lom alatt Észak-Erdélybe települt 
magyarok kitelepítését. A  szovjet 
fél elutasítja a javaslatot.

Jugoszlávia
1944. október  A  szovjet had-
sereg és Tito partizánjai Bánság 
területére lépnek. Megkezdődik 
a  magyarok tömeges kivégzése. 
Az  1945 tavaszáig terjedő idő-
szakban 20.000 embert végeztek 
ki és 6 ezernél többen haltak meg 
táborokban.
1944. október 17. Délvidéken, 
a  Horvátországhoz csatolt Mura-
vidéket és Muraközt kivéve, beve-
zetik a katonai közigazgatást. 
1944. október 18. Elrendelik 
a  németek internálását és teljes 
vagyonuk elkobzását, ezt az át-
települt bukovinai székelyekre is 
kiterjesztik. Elrendelik a 16 és 50 
év közötti magyar férfiak munka-
szolgálatra történő behívását is.
1944. október 20. Megkezdődik 
a magyarok internálása.
1945. április  A kelebiai határát-
kelőnél 5.000–10.000 fő magyart 
dobtak át Magyarországra.
1946. augusztus 6. A  jugoszláv 
békedelegáció Párizsban felveti 
a lakosságcsere gondolatát a ma-
gyar küldöttségnek. A  javaslat 
nem valósul meg. 
1946. október  Újvidéken halál-
ra ítélik Szombathelyi Ferenc volt 
vezérkari főnököt és társait.

Csehszlovákiai magyar kitelepítések jog-
alapját Edvard Beneš köztársasági elnök 
1945 áprilisa és 1945 októbere között megje-
lent dekrétumai és az 1944 szeptemberében 
megalakult Szlovák Nemzeti Tanács rendele-
tei teremtették meg. Az 1945. április 5-én Kas-
sán kihirdetett kormányprogram a  kollektív 
bűnösség alapján még csak kilátásba helyezte, 
hogy a magyar és német nemzetiségű lakoso-
kat megfosztják állampolgárságuktól, vagyo-
nukat lefoglalják, iskoláikat bezárják. Az 1945 
áprilisa és októbere közt kiadott Beneš-i dek-
rétumok értelmében végre is hajtották eze-
ket a jogfosztó intézkedéseket. A csehszlovák 
kormány azon szándéka, hogy nagyhatalmak 
hozzájárulását is megszerezze a  magyarok 
egyoldalú kitelepítéséhez, nem járt sikerrel, 
mivel az 1945 augusztusában lezárult pots-
dami konferencián csak a németek kitelepíté-
sét rendelték el. 

Csehszlovákiában első lépésben a  tria-
noni Magyarország területéről származó 
magyarok letartóztatására és kitoloncolá-
sára került sor: 1945 első felében több mint 
30.000 magyart toloncoltak át a magyar hatá-
ron. A  csehszlovák kormány 1945 októbe-
rében azzal a  nem titkolt szándékkal adott 
utasítást a  szlovákiai magyarság országon 
belüli széttelepítésére, vagyis a  csehországi 
deportálására, hogy a  magyar kormányt 
rákényszerítse a  lakosságcsere elfogadására. 
A  több fordulós tárgyalássorozat után 1946. 
február 27-én Budapesten aláírt lakosság-
csere-egyezmény értelmében Csehszlovákia 
felhatalmazást kapott arra, hogy annyi szlo-
vákiai magyart telepíthet át Magyarországra, 
mint amennyi magyarországi szlovák jelent-
kezik önként a  Csehszlovákiába való áttele-
pülésre. Az  egyezmény egyik cikkelye lehe-
tőséget biztosított a  visszaélésekre is, mert 
a csehszlovák kormány jogot szerzett arra is, 
hogy a  szlovák népbíróságok előtt bűnösnek 
talált magyarokat is áttelepíthessék Magyar-
országra. A  magyar kormány látva a  cseh-
szlovák népbíróságokon nagyszámban elítélt 
magyarok jegyzékét, felfüggesztette az egyez-
mény végrehajtását. Erre válaszul a  prágai 
kormány utasítást adott a  szlovákiai magya-
rok Cseh- és Morvaországba irányuló tömeges 
deportálására. A  hivatalosan munkaerő-to-
borzásnak nevezett deportálás – 1946 novem-
bere és 1947 februárja között – egyes adatok 
szerint 42.000, míg más becslések alapján 
60, 100 ezer magyart, köztük gyermekeket, 
nőket és öregeket érintett. Ilyen előzmények 
után a  budapesti kormány 1947 áprilisában 
engedélyt adott a  lakosságcsere megkezdé-
séhez. Az 1948 decemberéig tartott lakosság-
csere során 90.000 magyart telepítettek át 

Magyarországra, és 72.000 szlovák települt át 
Csehszlovákiába.

Ezzel párhuzamosan 1946 júniusában 
megindult az ún. reszlovakizációs kampány. 
Az önkéntesnek hirdetett akciót hivatalosan 
az elmagyarosított szlovákok „vissza-szlová-
kosításának” szükségességével indokolták. 
A  megfélemlítések hatására és annak remé-
nyében, hogy megmenekülhetnek a jogfosztó 
intézkedésektől, a több mint 410.000 önként 
jelentkező magyar közül 326.000-et nyilvání-
tottak szlovák nemzetiségűnek.

Románia, nemzetközi státusa (vesztes és 
legyőzött ország), valamint a szovjet fél ellen-
kezése miatt nem valósíthatta meg a második 
világháború alatt kidolgozott kitelepítési ter-
veit. Az  1945 áprilisában hatályba lépett új 
állampolgársági törvény rendelkezései súlyos 
hatósági visszaélésekre adtak lehetőséget. 
Erre alapozva a kommunista párt képviselői 
1946 áprilisában kérték a Szovjetunió veze-
tését, hogy engedélyezzék közel 400.000–
450.000 magyar kitelepítését. A  kitelepítést 
azzal indokolták, hogy ezek a  személyek 
a trianoni Magyarországról 1940–1944 között 
települtek át Észak-Erdélybe. A  román fél 
kezdeményezését azonban Moszkva elutasí-
totta, így a romániai magyarok államilag szer-
vezett kitelepítése meghiúsult. Ugyanekkor 
a romániai németek tízezreit hurcolták el a 
Szovjetunióba.

A szovjet zóna országaiban a  népbírósá-
gok a hatalomra törő új politikai elit legitimá-
ciós eszközévé és a napi politika kiszolgálóivá 
váltak. Ugyanakkor a háborús bűnösség vádja 
jó ürügy volt a környező országok kormányai 
számára, hogy egyrészt megfélemlítsék és 
eltávozásra kényszerítsék a magyarokat, más-
részt  – a  szomszédos államok szemszögéből 
nézve – a visszaszerzett területeken elkövetett 

Malenkij robotra hurcolt sváb lány



198 4. Fejezet  •  1944 – 1948

„Az államok közötti lakosság-
csere gondolata nem a második 
világháború után született, és 
nem a  Csehszlovákia és Magyar-
ország közötti lakosságcsere 
során alkalmazták először a tör-
ténelemben. A kialakult nemze-
tiségi ellentéteket a Balkánon 
már az első világháború előtt 
kétoldalú lakosságcserével oldot-
ták meg. 1913-ig 60 ezer bolgár 
települt át a görög Macedóniából 
Bulgáriába és mintegy 80 ezer gö-
rög Bulgáriából  Görögországba. 
Az  első világháború után a neu-
illy-i békeszerződés 56. cikkelye 
Bulgária és Görögország számára 
elrendelte az etnikai kisebbségek 
cseréjét. […] Az 1927. április 1-ig 
tartó telepítés során Trákiából és 
 Macedóniából 100 ezer bolgár, 
Bulgáriából pedig vagy 50 ezer gö-
rög települt át. 

Ugyanebben az időben zajlott 
le a Görögország és Törökország 
közti lakosságcsere az 1923. janu-
ár 30-i laussane-i szerződés alap-
ján. Az 1925. március 31-ig tartó 
akció során 315 ezer görögországi 
mohamedánt és 192 ezer törökor-
szági görögöt telepítettek át.

A népcsere elve a szlovák–
magyar kapcsolatokban már 1938 
októberében felbukkant a komá-
romi tárgyalások idején. […] 
A  lakosság kitelepítésének esz-
közével Németország és a Szov-
jetunió diktatórikus rendszerei a 
második világháború idején szin-
tén éltek. Németország etnikai 
határ kialakítására törekedett az 
egyes országokból áttelepített né-
metekkel. Ilyen megoldás feltéte-
leit tartalmazták az Olaszország-
gal 1939-ben, Észtországgal és 
Litvániával 1939-ben, Romániával 
1940-ben, a Szovjetunióval Litvá-
niáról és Lettországról 1941-ben, 
Bulgáriával 1941-ben és Horvát-
országgal 1942-ben megkötött 
szerződések.

A lakosságtelepítés Magyar-
ország déli részét sem kerülte 
el. Áttelepítették például a bu-
kovinai székelyeket Bácskába, 
amit kormánydelegáció irányított 
Szegedről.”

Štefan Šutaj: A csehszlovák kor-
mánypolitika és a lakosságcsere. 
In: Otthontalan emlékezet. Komá-
rom, 2007. 81.

magyar katonai és polgári hatóságok bűncse-
lekményeinek felderítésével a revíziós politika 

„embertelen” következményeit kívánták bemu-
tatni. A bírósági ítéletek minden esetben teljes 
vagyonelkobzással párosultak.

Délvidéken a  különböző bírósági eljárá-
sok során 5 ezer magyart ítéltek el, a többsé-
get kényszermunkára vagy börtönre. Mivel 

a nagyhatalmak közötti megállapodás értel-
mében a háborús bűnösök felelősségre voná-
sának azon a területen kellett megtörténnie, 
ahol tetteiket elkövették, ezért Magyaror-
szág kiadta Jugoszláviának a  kért szemé-
lyek egy részét. A  magyar csapatok bevo-
nulása után 1942 januárjában elkövetett 
délvidéki vérengzésekért felelősségre vont 

A hazaszállított Szombathelyi Ferenc letartóztatása Budapesten

Magyar menekültek 1945 tavaszán egy pályaudvaron
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Szombathelyi Ferenc volt vezérkari főnök és 
társai perét 1946 októberében folytatták le 
Újvidéken, amely a  halálos ítéletek kimon-
dásával végződött. 

Csehszlovákiában közel 5 ezer magyart 
ítéltek el mint háborús bűnöst. A  bírósági 
eljárásokat egyértelműen politikai megren-
delésre, az etnikai tisztogatás, az eltávozásra 
való kényszerítés szándékával indították. 
A  kassai népbíróságon 1946 augusztusában, 
pár nap leforgása alatt, 715 magyart állítottak 
bíróság elé. A Szovjetunióba elhurcolt Ester-
házy Jánost, a Magyar Párt elnökét távollété-
ben ítélték halálra, holott ő volt az egyetlen 
képviselő a  szlovák parlamentben, aki 1943-
ban nem szavazta meg a zsidók deportálását 
kimondó törvényt.

Romániában a  háborús bűncselek-
mények elkövetésével vádolt személyek 
elleni eljárások 1945. áprilisában kezdőd-
tek. Az  eredeti tervek alapján a  három íté-
lőtábla székhelyén felállítandó népbíróság 
helyett csak két helyszínen, Kolozsváron és 
Bukarestben hoztak létre népbíróságokat. 
A  kolozsvári népbíróságon 1946. márciusa 
és júniusa között több csoportos perben 
hirdettek ítéletet. A  perek túlnyomó több-
ségükben az észak-erdélyi magyar uralom 
időszakában elkövetett „bűncselekmények” 
kivizsgálására szorítkoztak. A  népbírósági 

tárgyalásokat a román kormány propaganda 
célokra is felhasználta, ezzel is alátámasztva 
a  második bécsi döntés jogtalanságát. Ezt 
igazolja az a  tény is, hogy a kolozsvári nép-
bíróságon 372 magyart, 83 németet, és csak 
26 románt ítéltek el.

Ukrajnában Kárpátalja Területi Nép-
bírósága 1946. május 26-án Bródy Andrást – 
a két világháború közötti időszakban működő  
Autonóm Földműves Szövetség vezetőjét, 
1938 őszén, a  csehszlovák autonómiatör-
vénnyel létrehozott kárpátaljai kormány 
első miniszterelnökét – két társával együtt 

„Horthy-fasiszta bérenc, vatikáni ügynök, 
amerikai kém” vádjával halálra ítélte. 1947 
szeptemberétől elkezdődött az előző korszak 
közhivatalnokainak, tisztségviselőinek, vala-
mint a papoknak az internálása.

A Kárpát-medencei magyarság etni-
kai térképe és elhelyezkedése a  migráció 
következtében a  második világháború után 
lényegesen megváltozott. Magyarországon 
1946 végén 267.430 szomszédos országokból 
kitelepített vagy kiutasított magyart regiszt-
ráltak. Az  1948. évi magyarországi népszám-
lálás adatai ennél borúsabb képet mutattak, 
már 367.000-en vallották magukat a környező 
országokból származó menekültnek. A  Szov-
jetunióba deportáltak hazatérése 1946-tól 
vette kezdetét.

Tudja-e?

 � Alekszandr Szolzsenyicin a  második 
világháború éveiben a  szovjet hadsereg-
ben szolgált. 1945-ben letartóztatták, mert 
egy magánlevélben bírálta J.  V. Sztálint, 
a Szovjetunió vezetőjét. Hosszú éveket töl-
tött munkatáborban, azaz a  gulágon. Saját 
gulágbeli élményeiből születtek legjelen-
tősebb irodalmi alkotásai, melyekért meg-
kapta az irodalmi Nobel-díjat. A  művek 
közül kiemelkedik a Gulag szigetcsoport c. 
regény, amelyért megfosztották állampol-
gárságától és kiutasították a  Szovjetunió-
ból. 1990-ben rehabilitálták, s  csak ezután 
térhetett vissza hazájába, Oroszországba.
 

 � A népbíróságok intézményrendszere 
a  háborús évek következménye. A  háború 
szörnyűségeiből fakadt az igény, hogy minél 
nagyobb mértékű büntetésben részesülje-
nek azok, akik együttműködtek a  háború 
alatt uralmon levő kormányokkal vagy 
a  náci Németországgal, illetve a  horthysta 
Magyarországgal. A tettesek keresése 
a  háború befejezése után tipikus példája 
annak, ahogyan az emberiség a  szörnyűsé-
gekre reagál. Így kerültek a vétkesek listá-
jára többek között a pártvezetők és a parla-
menti képviselők. Ezek az esetek nemcsak 
a  németeket és a  magyarokat érintették, 
hanem általában az árulókat és a  háborús 
bűnösöket. A törvény értelmében nem kizá-
rólagosan etnikai alapon folyt az ítélkezés, 
így a  rehabilitáció igen nehéz és bonyolult 
folyamat a rendszerváltás után is.


