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A HONTALANSÁG ÖTÖDIK ÉVE: 1922. KASSA

A kiutasítások

„Aki lázadozott, vagy csak hangosan be
szélt, annak segítettek a távozásban -  ki
utasítással. A k i a múltban valami érték 
volt, ahhoz a ,Propagacná Kancelária’ fogd- 
megei látogattak el... Akiket még így sem 
sikerült kilőni a sorból (...) részben inter
nálták Illavába vagy Theresienstadtba, rész
ben túsznak tartották fogva a Tímár utcai 
katonai fogházban, vagy a Tordássy utcai 
laktanyában.” 1

Talán kevesen tudják, hogy az 1920-as években — az Osztrák-Magyar Mo
narchia szétesése után — az 1945 utáni évekhez hasonló tömegű kiutasítások— 
kitoloncolások zajlottak az utódállamok és Magyarország között. A források
hoz, dokumentumokhoz való hozzáférés is majdnem olyan nehéz és esetleges, 
mint az 1945-öt követő kitelepítések kutatásakor. A levéltári papirosok egy ré
szét már a húszas évek folyamán elégették,‘megsemmisítették, majd 1945-öt 
követően úgymond „újrarendezték” . így szinte a tsodával határos, ha a kutató 
a szomszédos országokbeli vagy a hazai levéltárakban a kiutasításokkal kapcso
latos dokumentumokat talál.

A Kassai Városi Levéltár (Archiv Mesta Kosic) őrzi azt a közel 600 főből 
álló listát, amely az 1922. évben a városból kiutasítottakat tartalmazza.2 Az 
eredetileg egyéni összeíró lapokat — melyeken az illető szeme színétől a foglal
kozásáig mindenféle adatokat fölvettek -  egy túlbuzgó levéltáros kiselejtezte, 
csak néhány lapot hagyott mutatóba a lista mellékleteként, mintegy „szemlél- 
tetőül”. A listán a kiutasítottak neve mellett följegyezték vallását,születési évét, 
illetőségét, születési helyét, a kiutasítás irányát, dátumát, valamint azt, hogy 
volt-e kassai lakóhelye a kiutasítás pillanatában. Nagy kár, hogy az eredeti lapo
kat megsemmisítették, mert azokból a kiutasítottak foglalkozására, családi álla
potára, valamint — és ez meglehetősen lényeges szempont -  a kiutasítás okára 
is fény derülhetett volna.

A forrás értékét az a tény is csökkenti, hogy a üsta készítője — bizonyára a 
nagyszámú kiutasított miatt — néhol hevenyészve töltötte ki a név melletti rub-
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rikákat, különösen a kiutasításkor nem túl fontos „vallás” rubrika esetében. A 
közvetlenül Trianon utáni időket jól szemlélteti, hogy az újonnan alakult álla
mok elnevezései még nem vonultak be a köztudatba; így külön tüntették fel 
-  hibásan — mint kiutasítási irányt Ukrajnát (és nem Szoyjet-Oroszországot), 
Jugoszláviát és Szerb—Horvát—Szlovén Királyságot egyaránt, Galíciát (és nem 
Lengyelországot), végül Morvaországot és Kárpátalját (nem pedig Csehszlová
kiát).

Az 1918-1923 között tömeges méreteket öltő kiutasításoknak három na
gyobb hulláma különböztethető meg Szlovákia -  és szűkebben Kassa -  eseté
ben.

Az első hullám az 1918—19-es ún. cseh megszállás idejére tehető, amikor is a 
cseh katonai és közigazgatási hatóságok — még*a békeszerződések előtti provi
zórikus állapotok miatt — legalább 70 ezer embert toloncoltak ki3 csak Magyar- 
ország irányába.

A második hullám a Tanácsköztársaság leverését követő hónapokra tehető, 
amikor újabb 30 ezer ember kapott a kezébe vándorbotot4 szintén csak Ma
gyarországra .

A harmadik hullám már az ún. első cseh—szlovák republika alatt zajlott le, 
legalább ötezer embert indítva — „menekült vonatokon” — a csehszlovák—ma
gyar határ felé.5

Felvidéki menekültek 1919.
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1918. október 30—1924. június 30. között több, mint 100 ezer kitoloncol
tat és menekültet fogadott csak Magyarország.6 Becsléseim szerint mmden tize
dik csehszlovákiai magyart kiutasítottak, vagy el kellett menekülnie az ország
ból.

A kiutasítások elsősorban azokat az állami, törvényhatósági ill. községi, vas
úti és egyéb közalkalmazottakat és családtagjaikat érintették, akik közvetlenül 
az államfordulat idején nem voltak hajlandók letenni a hűségesküt az újdonsült 
csehszlovák államnak, vagy nem mutattak kellő jártasságot az — akkor még 
csehszlováknak nevezett — államnyelvben. Kiutasításra adhatott okot a Tanács- 
köztársaságban való részvétel is — és számolnunk kell hivatali visszaélésekkel, 
atrocitásokkal is; különösen az első években.

A kiutasítások hivatalos oka — és jogi alapja — az volt, hogy az illető nem 
kapott csehszlovák állampolgárságot, ezért nem tartózkodhatott az ország terü
letén. Az állampolgárság körüli nehézségek végső okát a csehszlovák jogalkotás
nak — a korábbi magyarországihoz képest — inkonzisztens voltában kell lát
nunk. A Saint-Germain-en-Laye-i 1919. szeptember 10-i szerződés vezérelve 
szerint „azok a német, osztrák és magyar állampolgárok, akik a szerződés ha
tálybalépése napján (1920. július 16-án) oly területen laknak, vagy bírnak illető
séggel, amely a vonatkozó békeszerződések értelmében Csehszlovákia alkatré
szévé vált ipso facto és minden formalitás nélkül csehszlovák állampolgárokká 
válnak.”7

Vagonlakók utcája
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Ezzel szemben a csehszlovák állam 1920. április 9-i alkotmánytörvényében 
már ez áll: Csehszlovák állampolgárok „azok a volt osztrák vagy magyar állam
polgárok, akik a csehszlovák államhoz csatolt területen 1910. évi január 1-jéig 
illetőséget szereztek”.8

Az alkotmányban megfogalmazottak amiatt okoztak sok problémát, hogy a 
csehszlovák törvényhozás nem vette kellőképpen figyelembe a korábbi magyar 
jogalkotást, mely szerint Magyarországon a községi illetőség 1875-től volt sza
bályozva, akkortól is úgy, hogy az illetőség megszerzése jelenthetett „kifejezett 
fölvételt”, de hallgatólagos illetőséget is. Vagyis 1919-ig a lakosságra nézve nem 
volt kötelező a községbe való kifejezett fölvétel. A csehszlovák jogi hatóságok 
azonban a hallgatólagos illetőséget nem fogadták el.

Az így előállt visszás helyzet egészen 1926-ig semmit nem változott. Az 
1926-os Dérer—Szentiványi-féle törvény végre körültekintőbben tisztázta az il
letőséget, s ezzel megállította az óriási kiutasítási hullámot. A törvény szerint 
„bárkinek, aki 1910. január 1. előtt 4 évig szakadatlanul lakott Szlovenszkó és 
Podkarpatszka-Rusz valamely községében, kérelemre megadandó a csehszlovák 
állampolgárság, mely esetben ügy tekintetik, mintha már 1918. október 28-án 
is az lett volna”.9

Ebédosztás vagonlakóknak. Nyugati pályaudvar, 1920.
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A törvényben a csehszlovák és a magyar jogalkotás közötti szakadékot nagy- 
jából-egészéből sikerült áthidalni, így 1926 után lassan rendeződött a helyzet 
Kassán is. •

A már említett kassai listán szereplő személyek a konszolidációt közvetlenül 
megelőző utolsó nagyobb kiutasítási hullámban kényszerültek Csehszlovákia el
hagyására — többségük feltehetően amiatt, hogy nem volt érvényes állampol
gársága. A listába fölvett közel 600 személy nem egy teljes év alatt került kiuta
sításra. Egyrészt a listát október 25-i dátummal lezárták (így már csak a 10 hó
nap alatt kiutasítottakról van szó), másrészt a ,/nagyar kormány határát min
den kiutasított előtt három hónapra lezárta, a kiutasító végzést nem vette figye
lembe s a kiutasítottat még az esetben sem engedte be Magyarország területére, 
ha az a magyar állam kötelékébe tartozott. A csehszlovák hatóságok kénytele
nek voltak a határozatot tudomásul venni s a kiutasításokat a határidő lejártáig 
felfüggeszteni.”10

Ha azt vesszük, hogy a kiutasítottak kétharmadát Magyarországra irányítot
ták, akkor már csak a mindössze 8 hónap alatt kiutasítottakat tartalmazza a lis
ta. így átlagosan havonta 74 személyt érintett a tortúra.

A lista keletkezésének évéhez legközelebb álló népszámlálás — az 1921. évi 
csehszlovák összeírás — szerint Kassa 52 898 lakossal bírt, tehát a lakosságtöbb, 
mint 1 százalékát — minden századik embert — kiutasítottak, pusztán 1922- 
ben.11 (Mindezek ellenére a város lélekszáma rohamosan nőtt: 1919-ben még 
46 178 főt, 1930-ban már 70 117-et számláltak össze!)

A kiutasítottakat nemük, koruk, vallásuk, születési helyük és kiutasításuk 
iránya szerint lehetett a lista alapján rendezni, valamint aszerint, hogy volt-e 
kassai lakóhelyük a kiutasításkor.

A pontosan 590 kiutasított háromnegyede férfi volt.
A kiutasítottak átlagos életkora 28 év, legnagyobb részük az 1890-es évek

ben született, de találunk közöttük több hatvan év fölötti idős embert is. Mivel 
gyakran egész családokat utasítottak ki — a nagyszülőtől az unokáig — igen szórt 
a kor szerinti megoszlás. (1. táblázat)

A hontalanokká váltaknak legalább egynegyede római katolikus, egyötöde 
izraelita volt, de találunk közöttük reformátust, görögkeletit, evangélikust, gö
rögkatolikust, sőt a cseh nemzeti egyház hívét is. A kiutasítottak vallási meg-

1. táblázat

Kor szerinti megoszlás

-1870 1871-80 1881-90 1891-1900 1900- ? összesen

fő 27 38 69 296 140 20 590
százalék 4,6 6,4 11,7 50(2 23,7 3,4 100,0
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Menekültek átmeneti szállása

oszlását Kassa város vallási megoszlásával összevetve (szintén az 1921. évi nép- 
számlálás adatai szerint) azt látjuk, hogy a kassai görögkeletiek 4,4 százalékát, a 
református lakosság 1,7 százalékát, az izraelitáknak pedig 1,2 százalékát utasí
tották ki az országból. (2. táblázat)

A kiutasítottak 84,0 százaléka az Osztrák-Magyar Monarchia területén szü
letett, ebből az 1920 után Csehszlovákiához kapcsolt Felvidéken 25,5 százalék. 
A kassai születésű 28 személyt és a felvidéki születésű 123 többségét (összesen 
151 embert) a jogszabályok szerint nem lehetett volna kiutasítani. (3. táblázat) 

Az összeírás legérdekesebb rovata a kiutasítás iránya” rubrika. Mindeddig 
nem sikerült rekonstruálni, hogy a kiutasított vagy a hatóságok döntötték el, 
hogy melyik menekült-vonaton, milyen irányban hagyja el Kassát és az orszá
got. A lista alapján a nevek csengése és a születési hely vág a leggyakrabban egy
be a kutasítás irányával. A kiutasítottak 80,7 százalékát, 476 személyt a régi 
Monarchia területére irányítottak, többségüket Magyarországra, mindössze 69- 
et a többi területre, a maradék a lengyelországi és szovjet-oroszországi menekül
tekből tevődhetett össze. (4/a. és 4/b. táblázat)

Végezetül a kiutasítottak kassai lakóhelyére vonatkozó adatokat rendszerez
tem. Az összesítéskor az a megdöbbentő eredmény adódott, hogy a kiutasítot
tak majdnem felének volt bejegyzett kassai lakcíme a kiutasításkor. Ez persze 
nem jelent egyértelműen illetőséget is, mégis arra enged következtetni, hogy a



KITELEPÍTÉS KASSÁRÓL 43

Menekültek ebédje

kiutasítottaknak egy nagyobb része kassai polgár, nem pedig menekült, vagy a 
városban ideiglenesen tartózkodó volt. (5. táblázat) Az államfordulat utáni 
években nem volt ritka az efféle hatósági visszaélés — erről tanúskodnak az 
1920-as évek kassai és szlovákiai magyar nyelvű napilapjaiban megjelent tiltako
zó cikkek, amelyek szinte mindennaposak volta: „Szlovenszkón több, mint ö t
venezer ember él, akinek illetőségi ügye elintézetlen. Ezek legnagyobb része 
volt magyar tisztviselő, akitől az állam úgy akarja megvonni a jogos illetménye
ket és nyugdíjat, hogy nem ad neki illetőséget.”12

A kiutasítások többé-kevésbé „hatékonyak” voltak: az 1924-es kassai cím
jegyzékben csak elenyésző számban találkoztam az 1922-ben kiutasítottak, 
vagy családtagjaik nevével. Az illetőséggel kapcsolatos embertelen állapotok 
még évekig tartottak, a városi tanácsi ülések állandó napirendi pontját képezték. 
Csak két városi tanácstagi interpellációból idézek: „A családok százai az utcán 
tanyáznak, jobb esetben pedig sertésólakban és fakamrákban laknak.”13 „Köz
tudomású tény, hogy a köztársaság területén ezrek és ezrek járják a kálváriát az 
illetőségük elismertetése végett (...) Itt a városban is ezrek és ezrek vannak, akik 
— bár 30—40 esztendő óta laknak a város területén — az illetőségük elismerésé
hez nem tudnak hozzájutni, mert a mindenható hatalom azt mondja rájuk, 
hogy 1910. év elő.tt 4 éven keresztül a város terheihez nem járultak hozzá, pedig 
egytől-egyig fizették a kötelező házbérfillér-adót! (...) A zaklatások, üldözések 
és kiutasítások felfüggesztését kérem.” 14
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2. táblázat

Felekezet szerinti megoszlás

r. kát. g- kát. ref. evang.
cseh

nemzeti
egyház

g k e l. izr. ? összesen

fő 134 2 28 9 1 14 109 292 590
százalék 22,8 0,3 4,7 1,5 0,2 2,4 18,5 46,6 100,0

az ismeretlenek
nélkül
(százalék) 45,3 0,6 9,4 2,9 0,3 4,7 36,6

298
100,0

a kassai 
lakosságból 0,5 0,1 1,7 0,5 0,0 4,4 1,2
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3 .táblázat

Születési hely szerinti megoszlás

Osztrák —Magyar Monarchia Lengyel-
ország

Orosz Német- más összesen
Kassa Felvidék más Birodalom ország

fő 28 123 345 85 21 4 4 590
százalék 4,7 20,8 58,5 11,0 3,6 0,7 0,7 100,0

4/a.táblázat

Kiutasítás iránya

U t ó d á l l a m o k Lengyel Szovjet- Német- ? összesen
Magyar-
ország

Ausztria S.H.S.
kir.

Román
kir.

Cseh
szlovákia

ország Orosz
ország

ország

fő 407 12 15 40 2* 85** 23*** 5 1 590
százalék 69,0 2,0 2,5 6,8 0,4 14,4 3,9 0,8 0,2 100,0

Utódállamok összesen: 476
* Ebben a két esetben csak Szlovenszkó területéről tiltották ki őket: az egyiket Morvaországba, 

a másikat Podkarpatszka-Ruszba.
** A listaíró szerint ebből három személyt Galícia területére.

*** A 23-ból tízet Ukrajnába.
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4/b. táblázat

Születési hely (kiutasítás iránya)
o\

Kiuta-
_ ... sítás 

irányahely

Magyar-
ország

Ausztria S.H. S. 
kir.

Román
kir.

Cseh
szlovákia

Lengyel-
ország

Szovjet-
Orosz-
ország

Német
ország

?
összesen

Kassa 27 — — — — 1 — — — 28
más Felvidék 114 — 1 2 1 2 1 2 — 123
Délvidék 3 — 13 — — — - — — 16
Erdély 5 — - 38 — - - - - 43
más Magyaro. 252 - 1 - - — — - — 253

Magyarország
összesen

401 - 15 40 1 3 1 2 - 463

Ausztria 1 12 - - 1 19 - - - 33

Osztrák-Magyar
Monarchia
összesen

402 12 15 40 2 22 1 2 496

Lengyelo. 1 — — — — 63 — — 1 65
Oroszország - - - - - - 21 - - 21
Németország - - - - - - 1 3 - 4
más 4 — — — — — — — — 4

összesen 407 12 15 40 2 85 23 5 1 590
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5. táblázat

volt lakása hotelben
lakott

nem volt 
lakcíme

összesen

a k i u t a s í t á s k o r

fő 250 5 335 590
százalék 42,4 0,8 56,8 100,0

Kassán az 1921-es népszámlálás 2 240 idegent (külföldit) írt össze; 1930-ban 
6 150-et.15 Az idegenek többsége továbbra is az állampolgárságukra várakozók
ból tevődött össze. A probléma valójában csak a harmincas évek elejére oldó
dott meg.

A fogadtatás Magyarországon

„... a menekülteknek a Csonka-Magyaroszágon való gazdasági és társadal
mi elhelyezkedése körültekintő és a legapróbb részletekig kidolgozott 
terv szerint ment végbe, s így felvonulásuk sem politikai, de sehol a legki
sebb társadalmi conflictust sem okozott, sőt szükebb látókörnek megen
gedhették maguknak azt a felesleges luxust, hogy közönyösséget, sőt bi
zonyos ellenszenvet mutassanak az új magyar honfoglalók érkezésén. 
Csonka-Magyarország politikai katasztrophája helyett tehát csupán szór
ványosan jelentkező társadalmi duzzogás a jele annak, hogy az Országos 
Menekültügyi Hivatal kötelességteljesítése hivatás betöltése volt."16

A Magyarországra menekültekkel már a kezdeti időkben is több hazai szer
vezet foglalkozott. A Szlovákiából menekültek ügyeit a Felvidéki Liga és a Sze
pesi Szövetség intézte, a Délvidékről érkezőket a Délvidéki Liga és a Délvidéki 
Szövetség, az erdélyi menekülteket pedig a Békeelőkészítő Iroda „Erdélyi me
nekülteket segítő ügyosztálya” . 1920-ban a súlyosbodó menekültügy ellátására 
felállították az Országos Menekültügyi Hivatalt (OMH) (1920. április 28. 3240/ 
1920. M. E. rendelet) összevonva a korábbi ligákat — egyelőre a Békeelőkészítő 
Iroda irányítása alatt. 1921-ben létrejöttek az ún. beköltözőket ellenőrző kiren
deltségek is, melyek fő célja a menekültek pontos számbavétele volt.

1922-ben az OMH főhatósága a népjóléti és munkaügyi minisztérium lett. A 
hivatalt 1924 nyarán szüntették meg (1924. július 30. 2344/1924. M. E. ren
delet).

Az OMH fennállása alatt a következő feladatokat tűzte maga elé: egyrészt a 
menekültek élelmezését, közszükségleti cikkekkel való ellátását, lakáshoz, állás-
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hoz juttatását, jogvédelmét stb.; másrészt a menekültügy felszámolását, vagyis a 
menekülteknek az ország területén való arányos elosztását, ipari, gazdasági üze
mek létesítését, a menekültek átképzését stb.

Ezeket a bonyolult szociális és gazdasági feladatokat az OMH 1924-re nagy
jából sikeresen megoldotta. Nem kevesebb, mint 350 ezer menekülttel foglalko
zott a négy év alatt, pedig „csak” azoknak a menekülteknek viselte gondját, 
akik jelentkeztek a hivatalnál. Nagyon nehéz lenne megbecsülni azoknak a Ma
gyarországra utasítottaknak a számát, akik itt rendezett, komoly családi, vagy 
üzleti kapcsolatokkal bírtak, ezért nem kényszerültek az OMH-n keresztül in
tézni ügyeiket. Minden bizonnyal a húszas években Magyarországra menekültek 
száma így megközelíthette akár a félmilliót is.

A magyar hatóságok és a magyar közvélemény nagyobb zökkenőktől mente
sen és igen gyorsan reagáltak a menekültügyből fakadó feszültségekre — és a 
probléma csak a harmincas évek végén az értelmiségi túltermelési válság tetőzé
sekor és a területi visszacsatolások kapcsán —, tehát egészen más kontextusban 
került újra napirendre.
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