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Fényi Tibor

A CSEHSZLOVÁKIAI MAGYAR KISEBBSÉG 
TÖRTÉNETÉNEK KRONOLÓGIÁJA 1944-1988

1942 nyarán a Szovjetunió is hatálytalannak nyilvánít minden határváltoztatást, 
amely a müncheni megállapodások nyomán jö tt létre. A csehszlovák emigrá
ció Eduard Benes vezetésével megindítja harcát az egységes és kizárólagosan 
szláv állam megteremtése érdekében. A hosszú és bonyolult taktikázás célja, 
hogy elfogadtassák a nagyhatalmakkal a német és a magyar kisebbség kitele
pítésének tervét.

1944 nyara — a kisebbségek felszámolását egyre inkább a moszkvai emigráció 
sürgeti. Klement Gottwald és csoportja nemzetiség-politikai elképzeléseit a 
Szovjetunióban végrehajtott nagyarányú kényszer-áttelepítések hatása alatt 
fejleszti ki.

1944. június—július — a csehszlovák emigráció szorgalmazza, hogy a szovjet csa
patok Észak (tehát Szlovákia) felől támadjanak Magyarországra, s az előre
nyomulok (Sztálint idézve) „rövid úton” , a lengyelországi németekhez ha
sonlóan intézzék el a felvidéki magyar kisebbség sorsát. (S. Cambel szlovák 
történész — könyve tanúsága szerint — még 1972-ben is sajnálatosnak tartja, 
hogy az augusztus 23-i román átállás következtében a magyaroknak, ellen
tétben pl. a szepességi németekkel, „a támadás iránya miatt” nem volt hová 
futniuk.)

1944. július — Szlovákia illegális Kommunista Pártja Központi Bizottsága K. 
ámidke útján helyzetjelentést küld Moszkvába: „Azt lehet mondani, hogy a 
magyarok, eltérően a németektől, rendesen viselkednek Szlovákiában, több
ségükben demokraták és sok a baloldali tájékozódású” . (A dokumentumot 
csak negyedszázaddal később, 1969-ben hozzák nyilvánosságra, mivel megál
lapításai nem férnek össze a Kassai Kormányprogram magyarokra vonatkozó 
fejezetének indoklásával.) „A magyar kérdés rendezésének elképzelését 1944 
nyaráig még nem egyeztette egymással a hazai illegális Kommunista Párt és a 
Gottwald vezette moszkvai emigráció. 1944 nyarán a hazai kommunisták 
még nem tudták, hogy a moszkvai emigráció a magyar kérdést teljes kitolon
colással akarja megoldani, ezért küldtek „ünneprontó” leveleket a magyarok 
demokratikus magatartásáról Moszkvába” — írja Janics Kálmán.

1944. szeptember 4. — Benes aláírja a kisebbségek teljes jogfosztását kimondó 
határozatot, de a döntést a kormány brit kívánságra csak 1945. augusztus 2- 
án teszi közzé.
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1944. szeptember 1. — megkezdődik a szlovák nemzeti felkelés, melynek a fa
sizmus elleni harcon tűi elsődleges célja a cseh gyámkodó törekvésekkel 
szemben kedvezőbb államjogi helyzet kivívása Szlovákia számára.

1944. szeptember 6. -  a Szlovák Nemzeti Tanács (továbbiakban SZNT) első 
rendelete a magyar iskolák bezárásáról (6/1944. SZNT r.). Ennek értelmé
ben minden magyar iskolát megszüntetnek, bezáratják a szovjet hadsereg ál
tal korábban megnyitottakat is. Feloszlatják a magyar egyesületeket, meg
tiltják a magyar nyelv használatát az élet minden területén.

1944. december 4. — elnöki határozat a nemzeti bizottságokról és az Ideiglenes 
Nemzetgyűlésről. Magyar lakosságú falvakban tilos Nemzeti Bizottságot lét
rehozni. Ha már korábban létrejött volna, a Belügyi Megbízotti Hivatal (a 
belügyminisztérium) követeli a szovjet hatóságoktól az ilyenek feloszlatását, 
s helyettük túlnyomóan szlávokból álló Közigazgatási Bizottság létesítését. 
Ezek működését csak utólag szabályozza az SZNT belügyi megbízottjának
1945. április 7-i rendelete.

1945. február 16. — Benes rádióbeszédéből nyilvánvalóvá válik, hogy a kor
mány a csehszlovák nemzeti állam megteremtése érdekében a magyar kisebb
séget is fel akarja számolni.

1945. február — az SZNT különböző rendeletéi a magyar lakosságot gyakorlati
lag vagyonelkobzással sújtják.

1945. március — Klement Gottwald közli a londoni kormány megbízottaival: 
Molotov a nyugati hatalmak vonakodása ellenére helyesli, hogy a „lakosság- 
cserét" a magyarokkal kötendő fegyverszünet feltételeként kezeljék. Tudat
ja, hogy „a Vörös Hadsereg segít a magyar kérdés megoldásában”.

1945. április 5. — nyilvánosságra hozzák a Kassai Kormányprogramot. A doku
mentum kijelenti, hogy az ellenállási mozgalomban közvetlenül részt vett 
magyarokon kívül minden csehszlovákiai magyar kollektiven felelős a hábo
rús bűntettekért, ezért elveszíti csehszlovák állampolgárságát. (A Kassai Kor
mányprogram nemzeti kisebbségre vonatkozó 8. fejezete az előzetes megbe
szélések taktikai megfontolásai alapján nem jelenti be a kisebbségek kitelepí
tését. A Kormányprogram nemzetiségekre vonatkozó részét K. Gottwald 
dolgozta ki.)

1945. április és 1946. júliusa között a magyar kormány 184 tiltakozó jegyzéket 
nyújt át a budapesti Szövetséges Ellenőrző Bizottság elnökének, Vorosilov 
marsallnak a csehszlovákiai magyar kisebbség diszkriminációjával kapcsolat
ban. (A tiltakozásoknak — a történészek utólagos megállapítása szerint — 
semmiféle hatása nem volt.)

1945. május — a magyar kormány kezdi megérteni, hogy a győztes Csehszlová
kia magyarországi szlovákokkal akarja kicserélni az ottani magyar kisebbség 
egy részét, a magyarság fennmaradó részét pedig a Magyarországról kitelepí
tett németek helyére kívánja áttelepíteni. Horváth Márton parlamenti meg
jegyzése szerint a kommunistáknak erről feltehetőleg már hosszabb ideje
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tudomásuk van, hiszen ilyen lehetőségről maga Rákosi Mátyás beszélt a 
moszkvai rádió magyar adásában.

1945. május 23. — a csehszlovák vezetők bízva abban, hogy a nagyhatalmak jó 
váhagyják a magyarok általános kitoloncolását, a belügy-, a külügy- és a 
nemzetvédelmi miniszterből bizottságot hoznak létre a kitoloncolást végre
hajtó katonai szervezet irányítására.

1945. május — ún. „nemzeti gondnokot” neveznek ki a nemzetiségi tulajdon
ban volt vállalatok élére. Az elnöki rendelet a kisiparos műhelyekre is vonat
kozik, s nem tesznek kivételt a magyar származású zsidó polgárság vagyoná
val sem.

1945. július 17. és augusztus 2. között a potsdami értekezleten az USA megvé
tózza a Csehszlovákiában élő magyarok kitoloncolásának tervét, amelyet a 
Szovjetunió, a csehszlovák nemzeti állam megteremtése érdekében, teljes 
diplomáciai súlyával támogat. A konferencia zárónyilatkozata kötelezi Ma
gyarországot az itt maradt németek kitelepítésére. (Ezt a magyar kormány 
nem kérte, s ilyesmire a többi legyőzött államot — Olaszországot, Finnorszá
got, Romániát, Bulgáriát — nem kötelezték. A magyarokkal szemben alkal
mazott eljárás célja feltehetőleg az, hogy „helyet csináljanak" a csehszlová
kiai magyar kitelepítés áldozatainak.)

1945. augusztus 2. — a 33. sz. Köztársasági Elnöki Dekrétum a kollektív fele
lősség elve alapján csaknem minden magyart megfoszt állampolgárságától. 
A Dekrétum visszamenőleg igazolja a korábbi diszkriminációs intézkedése
ket, s olyan rendeletek és intézkedések sorához szolgál alapul, melyek a ma
gyarságot társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális téren a legteljesebb 
jogfosztottság állapotába juttatják. (Janics Kálmán kimutatta, hogy az 1945. 
évi 33. és 108. sz. dekrétum a magyarokról szóról szóra azt mondja ki, mint 
a szlovák fasiszta állam 1942-es alkotmánytörvénye a zsidókról: az állampol
gárságtól való megfosztást és a vagyonelkobzást.)

1946. február 21. — nagyhatalmi nyomás alatt a nagyar kormány képviselői Bu
dapesten aláírják a „lakosságcsere egyezmény” Csehszlovákia által megfo
galmazott szövegét. Magyarország vállalja, hogy befogadja a csehszlovák kor
mány által háborús bűnösnek nyilvánított személyeket; hozzájárul, hogy az 
illetékes csehszlovák kormánybizottság korlátozás nélkül, minden eszközt, 
így a rádiót is felhasználva agitáljon a Csehszlovákiába való áttelepülés mel
lett az itt élő szlovákok körében. Csehszlovákia jogot szerez arra, hogy az át
települők számával megegyező számú magyart kényszer-kitelepítésre jelöljön 
ki Magyarországra.

1946. március 4. — megkezdi munkáját a Csehszlovák Áttelepülési Bizottság. 
Szakértőik saját propagandájuk hatása alatt mintegy 5—600 ezerre becsülik 
a Magyarországon élő szlovákok számát és azt várják, hogy többségük áttele
pül.
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1946. június 14. —átnyújtják a magyar kormánynak az áttelepülni kívánók név
jegyzékét 92 390 névvel. A későbbiekben 29 950 személyt törölni kell a lis
táról, mert kétszer jelentkezett, meghalt, ismeretlen volt stb. A lakosságcsere 
lebonyolításáig még mintegy egy évet kell várni.

1946. június 17. — a csehszlovák kormány ún. reszlovakizációs rendeletével 
„megadja a lehetőséget” Dél-Szlovákia „elmagyarosodott tömegeinek” hogy 
„visszatérjenek eredeti nemzetükhöz”. A kitelepítést elkerülendő, összesen 
327 ezren kérik szlovákká nyilvánításukat. Több mint 200 ezer magyar az 
erőszak és a kilátásba helyezett erőszak ellenére sem reszlovakizál.
A rendelet célja az, hogy a magyarok számát legalább papíron mintegy 200 
ezerre szorítsák le; kitelepítésükről a párizsi békekonferencia határozna. 
Szlovák nacionalista szervezetek kampányt indítanak a reszlovakizáltak s fő
leg gyermekeik között, hogy névetimologizálással, betelepülési statisztikák
kal és minden más módon elhitessék: családjuk szlovák, csupán a történelem 
során „ideiglenesen” elmagyarosodott.

1946. július 8. —K. Gottwald miniszterelnök a parlament elé terjeszti a Nem: 
zeti Front kétéves munkaprogramját. Ez kinyilvánitja, hogy a magyar kisebb
ség jogfosztottsága „a demokratikus Magyarországhoz való jó viszony érde
kében áll” .

1946. augusztus 14. — a békekonferencián Gyöngyösi János külügyminiszter fel
szólalásával kerül napirendre a magyar-kérdés. Beszédére másnap, 15-én J. 
Masaryk válaszol: azt bizonygatja, hogy a magyar kisebbség vezetői a lidicei 
gyilkossal, Frankkal szövetkeztek, s ezért a magyarság teljes kitelepítését kö
veteli. A szovjet álláspontot A. J. Visinszkij fejti ki október 20-án. Ő teljes 
egészében átveszi Masaryk és dementis magyarellenes vádaskodását, de el
hallgatja a szlovák fasizmus szerepét. Kikerülhetetlennek mondja a magya
rok kitoloncolását, annak ellenére, hogy szeptember 20-án az USA, 23-án 
pedig az Egyesült Királyság képviselője elfogadhatatlannak minősítette a 
magyar transzfert. (A két nyugati hatalomnak sikerült megakadályoznia a 
teljes kitelepítést, de — talán kompromisszumként — az 1947. február 10-én 
megkötött békeszerződésbe nem került olyan pont, amely garantálta volna 
a környező országokba került legalább 3 millió magyar nemzetiségű lakos ki
sebbségi jogait.)

1946. november 19. — az 1945-ben kiadott 88. számú Elnöki Dekrétum alap
ján „munkaerőtoborzás” címén Csehországba deportálnak mintegy 44 ezer 
magyart. A deportáltakat személyes használati holmijaikon kívül minden 
ingó és ingatlan vagyonuktól megfosztják, néhány óra alatt kell felkészülni
ük az útra, marhavagonokban a kitelepített szudétanémetek helyére szállít
ják őket. Bár a dekrétum előírja, hogy figyelembe kell venni az áttelepiten- 
dők egészségi állapotát és családi körülményeit, a végrehajtók semmivel sem 
törődnek. A deportáltak szállásául szolgáló vagonok a tél közepén gyakran 
hetekig a nyílt pályán vesztegelnek, az odaérkező cseh gazdák pedig bizo
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nyos pénzösszeg lefizetése ellenében munkába állíthatják a kiszemelt ma
gyarokat. Számos esetben családokat szakítanak szét, s gondosan ügyelnek 
arra, hogy egy-egy településre legfeljebb két-három  magyar kerülhessen. 
(A február 25-ig tartó akciónak sok halálos áldozata is volt, számuk azonban 
ma már (vagy még?) nem állapítható meg pontosan. „A kitelepítettekkel lé
nyegében úgy bántak, mint a háborús bűnösökkel” — állapítja meg J. Zvara 
szlovák történész, két évtizeddel később.)

1946. karácsony — a Szabad Nép ünnepi számában Révai József — éles ellentét
ben pl. Rajk Lászlóval, aki korábban gyors és hatásos intézkedéseket köve
telt a magyar kisebbség védelmére — burkoltan igazolja a csehszlovák érvelést.

1947. február — az Iskolaügyi Hivatal tanulmányaik megszakítására kényszeríti 
a cseh egyetemeken tanuló magyar nemzetiségű egyetemistákat. (A két ál
lam megállapodása alapján a kitelepítésre kijelölt, de arra még csak — olykor 
évekig — várakozó fiatalok elvileg külföldi állampolgárnak számítottak, így 
kétszeres tandíjért, a magyar Kitelepülési Kormánybiztos védelme alatt állva 
folytathatják tanulmányaikat.)

1947. április 12. — megkezdődik a lakosságcsere. Az akciót a csehszlovák sajtó 
pártállásra való tekintet nélkül nagy nemzeti győzelemként ünnepli.

1947. szeptember 18. -  hírközlő szervek bejelentik, hogy halálra ítélték Ester
házy Jánost, az Egyesült Magyar Párt ügyvezető elnökét, a szlovák fasiszta 
nemzetgyűlés tagját. (Szerepének árnyaltabb megítéléséhez nem árt megem
líteni, hogy a zsidók deportálását kimondó 68/1942. sz. szlovák alkotmány
törvény megszavazásakor ő volt az egyetlen, aki nem-mel szavazott. 1944. 
október 15-e után a nyilasok bebörtönözték, mert nem volt hajlandó pártját 
nyilas szervezetté alakítani. A Gestapo elől Szlovákiában bujkált. A felszaba
dulás után mint háborús bűnöst a Szovjetunióba szállították, de csak enyhe 
börtönbüntetést kapott.) Halálos ítéletét később életfogytiglani börtönre 
változtatták. A börtönkórházban halt meg.

1948. február 25. — kommunista hatalomátvétel. A sajtóban folytatódik a ma
gyarellenes uszítás, erőltetett ütemben folyik a kitelepítés. Az ún. Stanislav- 
féle helységnév reform kapcsán eltörlik Szlovákiában a magyar eredetű hely
ségneveket.

1948 tavaszán a Nemzeti Bizottságok falragaszai több helyen arra szólítják fel a 
lakosságot, hogy mindazokat jelentsék fel a biztonsági szerveknél, akiket 
magyarul hallanak beszélni.

1948. április 10. — a kitelepítések megszüntetéséig Magyarországot 73 273 szlo
vák hagyja el. Csehszlovákiában 105 017 magyar lakost köteleztek áttelepü- 
lésre; hivatalos adatok szerint ténylegesen 68 407 fő költözött Magyarország
ra. Ugyancsak hivatalos verzió szerint további 6 000 személy hagyta el Cseh
szlovákiát önként. (Magyar becslések ennél lényegesen nagyobb számot való
színűsítenek.) A kitelepülőkcn kívül távozniuk kellett azoknak is, akik 1938. 
november 2-a után költöztek csehszlovák területre (számuk mintegy 20-30
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ezerre tehető). Mivel évekig nem volt Csehszlovákiában magyar nyelvű isko
lai oktatás, igen sokan jártak magyarországi iskolákba; jelentős részük sosem 
tért vissza szülőföldjére lakni. A csehszlovák területről származó hadifoglyo
kat az új állam nem fogadta be, nem engedte hazatérni stb. Az áttelepítettek 
teljes létszáma mintegy 200 ezer főre becsülhető.

1948. május 9. — életbe lép az új csehszlovák alkotmány törvény. Kisebbségek
ről nem tesz említést.

1948-ban a ki- és széttelepítések következtében legalább 150 magyar falu válik 
vegyes lakosságúvá. A városokban is jelentősen csökken a magyarok aránya. 
A kitelepítések elsősorban a magyarság szellemi irányítóit sújtották. A ma
gyar kisebbség úgyszólván értelmiség nélkül maradt.

*
1948. június — Major István, az Első Köztársaság kommunista szenátora, Ló

rin ez Gyula festőművész, a kommunista iQúsági mozgalom egyik alapítója és 
vezetője, valamint Fábry Zoltán antifasiszta író részvételével háromtagú bi
zottság jön létre, az ekkor engedélyezett Új Szó megindítása céljából. Ez 
megfelelő munkatársak híján csak fél évvel később, 1948. december 15-én 
jelenik meg, hetilapként.

1948. október 12. — a minisztertanács elfogadja a 245. számú ún. állampolgár- 
sági rendeletet, amivel újból megadhatják a Csehországba deportált magyar 
kisebbség tagjainak a csehszlovák állampolgárságot. Sokan közülük már ko
rábban visszaszöktek szülőhelyükre, mások ekkor teszik ezt. A Csehország
ban maradók aránya mintegy 25 százalék. (A Szlovákiába visszaköltözőket 
a mai napig sem kártalanították elkobzott lakásukért, ingatlanjaikért.)

1948 őszén, 1949 tavaszán a deportálás, kényszeráttelepítés és vagyonelkobzás 
következtében előállt létbizonytalanságban a magyar parasztság nem műveli 
földjét, csak saját szükségleteire termel élelmiszert. A más körülményekhez 
szokott szlovák parasztok („telepesek”) egyelőre nem rendelkeznek a régi 
gazdák mezőgazdasági szaktudásával. Az ily módon létrejött élelmiszerhiány 
a diszkriminációs politika felszámolásának egyik legfőbb gazdasági oka. A 
béketáboron belüli kiélezett ellentétek letompítását kívánta az elkerülhetet
lennek hitt harmadik világháborúra készülő szovjet vezetés is.

1949. március 5. -  megalakul a Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesü- 
lete (CSEMADOK), díszelnökké Fábry Zoltánt, elnökké Lőrincz Gyulát vá
lasztják. Akik „nincsenek teljesen tisztában nemzetiségi hovatartozásukkal” 
(vagyis a korábban erőszak hatása alatt reszlovakizáltak) nem léphetnek be 
az egyesületbe.

1949. május 1. — az Új Szó napilappá alakul.
1949. szeptember 1. — mejindul az oktatás az első magyar osztályokban. A ki

telepítések következtében mindössze 110 magyar pedagógust sikerült mun
kába állítani, a régi létszám 5 százalékát.
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1950. március 31. -  a háború utáni első népszámlálás napja. Az új adatok sze
rint Csehszlovákiában 367 733 magyar él, ebből mintegy 13 ezer fő — rész
ben a deportálások következményeként — Csehországban. Legalább 150 000 
megfélemlített, reszlcvakizált magyar íratja be magát szlováknak. (A reszlo- 
vakizáció megfélemlítő, elbizonytalanító hatása még harminc év múlva, az 
1980-as népszámláls adataiból is kimutatható.)

1950. szeptember 1. — Komáromban megnyílik az első magyar gimnázium. 
Erőteljesen folyik a népiskolák szervezése is, de az iskolaköteles magyar gye
rekek közel fele még mindig nem magyar iskolába jár. (Egyes adatok szerint 
80 ezerből 34 200.)

1950-ben és a következő években hathetes gyorstalpaló tanfolyamokon képe
zik ki a magyar tanítókat. (Egynegyedük még húsz év múlva is szakképzet- 
len.)

1950 -  a csehszlovák kormány Magyarországnak kívánja ajándékozni magyar 
történelmi személyiségek, írók, tudósok, művészek 1945 és 1948 között 
Szlovákiában eltávolított szobrait. A magyar szervek csak nagy nehézségek 
árán tudják visszautasítani az ajándékot.

1950 — a reszlovakizáltak is fokozatosan bekapcsolódhatnak a CSEMADOK 
munkájába, gyerekeiket magyar iskolákba is írattathatják.

1951. szeptember — Pozsonyban megszervezik a Pedagógiai Főiskola magyar 
tanszékét. (De tovább működnek a gyorstalpalók is.)

1952. július 1. -  a Megválasztottak Testületé (Szlovákia központi végrehajtó 
hatalma) elrendeli Dél-Szlovákiában a kétnyelvűséget. (A rendeletet nem te
szik közzé.) Egy másik határozat szerint a Belügyi Megbízotti Hivatal — hely
beliek kérésére — engedélyezheti a községek eredeti nevének visszaállítását.

1953 — hosszas tárgyalások után Csehszlovákia és Magyarország közös könyv
kiadói egyezményt köt. Megkezdi működését a Csehszlovákiai Magyar 
Könyvkiadó. A központi szervek enyhültebb döntéseinek érvényre ju ttatá
sát a helyi szlovák hatóságok minden eszközzel akadályozni igyekszenek.

1953-ban, majd 1954-ben is több mint 600 szülő kérvényezi, hogy nyissanak 
Losoncon magyar nyelvű középiskolát. A helyi hatóságok nem járulnak 
hozzá.
A magyar iskolákat rendszerint rossz állagú, átmeneti épületben helyezik el. 
Uj épületet a hatvanas évek közepéig csak kivételes esetben építenek.

1954. április 8. -  A Szlovák Kommunista Párt KB érvénytelennek nyilvánítja a 
reszlovakizációt. Az Igazságügyi Megbízott 2471/54. sz. rendeletében ki
mondja, hogy a bírósági döntéseket — ha az érdekelt úgy kívánja — magyar 
nyelven is kézbesíteni kell.
-  A CSEMADOK a Nemzeti Front tagja lesz, azaz kulturális szervezetből 
társadalmi szervezetté válik.

1954. április 24. — a „szlovák burzsoá nacionalisták” koncepciós pere. G. Hu- 
sákkal az élen öt kommunistát ítélnek súlyos börtönbüntetésre csehellenes
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nemzeti elfogultság, a köztársaság megdöntésére szőtt összeesküvés stb. vád
jával.

1955-től a hivatalos propaganda hatására a csehszlovákiai magyarok egy része 
úgy véli, hogy a korábbi, az egyenjogúság elérése körüli huzavonáért kizáró
lag a „burzsoá nacionalisták” a felelősek, Janics Kálmán szerint „a perekben 
a magyarellenes diszkrimináció kérdése szóba sem került,'nem szerepelt a 
vádiratban, sem a védőbeszédekben, de az ítélet indoklásában sem. A kon
cepciós perek célja nem a magyarellenes diszkrimináció elmarasztalása volt, 
hanem a Szlovák Nemzeti Fölkelés államjogi hagyományainak lebontása (a 
szlovák törvényhozó- és végrehajtó hatalom korlátozása)”.
— A magyar parasztság a szlovákoknál könnyebben lép be az ekkor szerve
zett téeszekbe; sokan remélik, hogy a belépés módot ad majd a korábban 
erőszakkal elvett földek visszaszerzésére. A falvakban erős feszültséget kelt, 
hogy a funkcionáriusok magyar területeken is jórészt a szlovákok közül ke
rülnek ki.
— Az amúgy is csak szórványos szlovákiai ipartelepítés csak elvétve érinti a 
magyarlakta területeket. Ez a politika konzerválja a magyarlakta vidékek 
mezőgazdasági jellegét.

1956. július — az új alkotmánytörvény 2. cikkelye mondja ki először, hogy az 
SZNT feladata, hogy „biztosítsa a magyar és ukrán nemzetiségű lakosság 
kulturális életének kedvező feltételeit” .

1956 — a pozsonyi Népművelési .Intézetben megszervezik a nemzetiségi (ma
gyar és ukrán) osztályt. Alacsonyabb szinteken nem alakítják ki a nemzeti
ségi művelődés szervezetét, még a magyar többségű járásokban sem.

1956. szeptember 1. — Kassán tizenegy osztályos magyar iskola nyílik azután, 
hogy a helyi hatóságok évekig szembeszegültek a központi előírásokkal és a 
helyi igényekkel.

1956 tele — szlovák nacionalisták a magyar felkelést ürügyként használva korlá
tozzák a CSEMADOK tevékenységét, vezetésében a szervilis elemeket segítik 
hatalomra.
— Megszüntetik a Csehszlovákiai Magyar Könyvkiadó önállóságát. A kiadó a 
továbbiakban a TÁTRÁN könyvkiadó részlegeként működik.

1957 — a magyarokkal szemben érvényesülő általános bizalmatlanság számos 
vonatkozásban (pl. könyvkiadás, szabad nyelvhasználat, iskoláztatás terüle
tén) kérdésessé teszi az addig elért eredményeket.

1958. szeptember — a Pedagógiai Fakultást Pozsonyból Nyitrára helyezik. Itt 
elveszti hátországát, gyakorló iskolája sincs.

1958 — Füleken új iskola épül, nagyrészt a szülők társadalmi munkájával. Ami
kor elkészül, nem magyar, hanem szlovák iskola költözik az új épületbe. A 
helyi hatóságok ehhez hasonló döntései egyre feszültebbé teszik az együtt 
élő nemzetiségek viszonyát.
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1959. február 5. — a Megbízottak Testületé 37. sz. határozata kimondja, hogy 
a törvényeket és más jogszabályokat magyar nyelven is közzé kell tenni.

1960. július 11. — hatályba lép az új alkotmány törvény, amely először mondja 
ki a kisebbségek művelődéshez való jogát.

1961. március 1. — a népszámlálási eredmények szerint a magyar lakosság szá
ma 533 934. Szlovákiában 518 782 magyar él, a lakosság 12,4 százaléka. A 
szlovákiai magyarság 85 százaléka lakik abban a 453 községben, amelyben a 
magyar lakosság aránya meghaladja az 50 százalékot. Az adatok megdöbbe
nést váltanak ki szlovák nacionalista körökből. Ettől kezdve a hatóságok 
kisebbségellenes intézkedéseit mindinkább a nacionalisták összehangolt ak
ciói váltják föl.

1963 ősz — kétoldalú pártközi kapcsolatfelvétel eredményeként Batsányi János 
születésének 200. évfordulóján szlovák és magyar nyelvű emléktáblát állíta
nak fel Kassán. A Szlovák Tudományos Akadémia, a Matica Slovenska és 
számos egyéb szervezet korábban minden módon bizonyítani igyekezett, 
hogy Batsányi „nem volt elég progresszív”, s így méltatlan az emléktáblára.

1963. december — megkötik a magyar—csehszlovák utasforgalmat szabályozó 
(széleskörűen engedélyező) piegállapodásokat. A háború óta ez jelenti a leg
nagyobb előrelépést a kisebbségben élők és az anyaország viszonyában.

1963. december — a CSKP elítéli az 1946—48-as lakosságcsere módszereit és a 
reszlovakizációt. Megállapítja, hogy a magyarellenes nacionalizmus a párton 
belül is megnyilvánult. Viliam Siroky miniszterelnök eltávolítása után termé
keny vita indul meg a Bene§-féle magyarüldözés éveiről.

1964-től a CSEMADOK Magyarországról is meghívhat írókat, tudósokat, művé
szeket.

1964. február — Csehszlovákia vállalja, hogy kártalanítja a Magyarországra átte
lepített állampolgárokat ingatlanaikért.

1964. július -  megalakul a Magyar-Csehszlovák Kulturális Munkabizottság; a 
szervezet miniszterhelyettesek vezetésével évente kétszer ülésezik.

*

1965 — Ludovit Stur születésének 150. évfordulója alkalmából indított kam
pány a szlovák konföderációs kívánságok előcsatározását jelzi. A Matica Slo
venska (szlovák nacionalista nemzeti művelődési társaság) által irányított 
kampány nyíltan cseh- és magyarellenes, antiszemita élű.

1965. március — Illyés Gyula a CSEMADOK Batsányi-emlékestjén éles kritiká
val illeti a magyarellenes szlovák nacionalizmust. A Szlovák írószövetség ki
jelenti, hogy Illyésnek „nincs többé keresnivalója Csehszlovákiában” .

1966. augusztus 25. — a Predvoj című lapban Andrej Repka cikket jelentet meg 
Elnemzetlenités? címmel, melyben arról ír, hogy Dél-Szlovákiában a magyar 
környezetben élő szlovákokat az elnemzetlenités fenyegeti. Hasonló tártál-
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mú cikk jelenik meg más lapokban is, pl. a R o l’nicke Noviny-ban. Mindez 
annak az ország demokratizálódásával nacionalista hangulatkeltéssel szembe
forduló csoportnak az összehangolt támadását jelzi, akik tevékenysége az el
következő években rendkívül feszültté teszi a magyar—szlovák együttélést.

1966 — a CSEMADOK-nak 507 helyi szervezete és 50 ezer tagja van. 386 népi 
akadémiáján közel négyezren tanulnak. Csaknem ezer szakkört és 115 hon
ismereti kört működtet.
— Felgyorsul Szlovákia iparosítása. Az új létesítmények közül megkell em
líteni a vágsellyei vegyi üzemet, a szeredai nikkelkohót, a párkányi papírgyá
rat, a dunaszerdahelyi cukor-, az ógyallai sörgyárat, a tornaaljai és lévai tex
tilgyárat, a vajáni hőerőművet. Az üzemek többségét az etnikai határ szélére 
telepítik, munkásutánpótlásukat a szlovák fiatalság közül toborozzák, tele
pítik be. Az iparvállalatok vezetői egyik fő feladatuknak tekintik a szlováko- 
sitást, s felváltva alkalmazzák ennek finomabb és durvább eszközeit. A vajáni 
hőerőmű szakmunkásképzőjében pl. azt is megtiltják, hogy a magyar fiata
lok egymás között magyarul beszéljenek. Számos üzemben munkabiztonsá
gi okokra hivatkozva tiltják a magyar beszédet.

1966-ban Csehszlovákiában 100 ezer magyar lakosra mintegy 370 főiskolai, 
egyetemi hallgató ju t, míg az országos átlag ugyanennyi lakosra számítva 
665 fő. A magyar diákoknak csak kb. egyharmada tanul műszaki főiskolá
kon, csökken tehát az esélye a magyar műszaki értelmiségi réteg kialakulásá
nak, szélesedésének.

1966 — számos helyen hangot kap az a sérelem, hogy nem kielégítő a magyarok 
képviselete a különböző testületeknél, különösen a Nemzeti Bizottságok ap
parátusában.

1966. december — a CSEMADOK IX. közgyűlésén a szervezet egy fiatal munka
társa naiv irredenta nézeteknek ad hangot. Ezt politikusok, értelmiségiek, 
szlovák nacionalista szervezetek a CSEMADOK ellen igyekeznek kihasználni. 
A sajtó évekig tartó magyarellenes kampányba kezd.

1966 — megjelenik Jan Sindelka: A nemzetiségi kérdés és a szocializmus című 
könyve. Művében a marxizmus klasszikusainak azt a nézetét idézi, hogy a vi
lág a szocialista forradalom általánossá válása után az egynyelvűség felé ha
lad. Első lépésben a nemzetek közötti antagonizmus tűnik el, majd a két 
nemzet megismeri egymást, végül pedig egybeolvadnak, vagyis a kisebb nem
zettöredék átveszi a nagyobb nemzet kultúráját.

1967 — visszatér az 1945—48 közötti időszak szélsőséges jelszava: „Szlovákiá
ban csak szlovákul!” Ennek szellemében az üzemek egy részében tovább 
korlátozzák a magyar nyelvhasználatot, pl. a vágsellyei Duslo üzemben köte
lező szlovák nyelvtanfolyamon kell résztvenni a magyar munkásoknak.
— Az év során a pártvezetés megbízásából nagyszabású szociológiai vizsgála
to t végeznek a társadalmi rétegződés feltérképezésére. A képzettség, élet
mód, a végzett munka bonyolultsága, jövedelem stb. alapján összevont mu-
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tatókban fejezik ki a társadalmi státust. A sorrend: 1. csehek, 2. lengyelek, 
3. szlovákok, 4. ukránok, 5. németek, 6. magyarok, 7. cigányok.

1967 — párthatározat születik arról, hogy a Csehszlovák Televízió magyar adást 
is sugározzon. Később újabb határozat születik arról, hogy a magyar műsor 
csak a pozsonyi stúdió II. adásában kapjon helyet. (Megvalósítását 16 évig 
odázzák el, a magyar adás heti 30 percben csak 1983 novemberében indul 
be magyar szerkesztőség és stáb nélkül. A műsort magyar szöveggel aláolva
sott szlovák híranyag tölti ki.)

1968. január — a CSKP Plénuma határozatot hoz a demokratizálódás szüksé
gességéről, a szólás- és sajtószabadság megvalósításáról. Ezzel jó alapot te
remt a nemzetiségi kérdés higgadt megvitatásához és rendezéséhez is.

1968. március 12. — a CSEMADOK KB a januári plénum határozata értelmé
ben javaslatot terjeszt elő a nemzetiségi kérdés megoldására: hozzanak létre 
nemzetiségi bizottságot, illetve titkárságot a szlovák törvényhozó és végre
hajtó szervekben. Javasolja a határozat az 1960-as területi átszervezés kiiga
zítását, a nemzetiségi iskoláztatás színvonalának emelését s az esetleges ma
gyarországi továbbtanulás kérdésének tisztázását. A javaslat igen mértéktar
tó, nincs szó benne kisebbségi területi autonómiáról, csupán a területi- és 
kulturális autonómia némely elemét tartalmazza.

1968. április 10. — napvilágot lát a CSKP Akcióprogram]a, amely elemzi a tár
sadalmi gyakorlat torzulásait s átfogó programot ad ezek megszüntetésére. 
Az akcióprogram a cseh—szlovák viszony rendezése mellett napirendre tűzi 
a nemzetiségi kérdés megoldását is. Kimondja, hogy „feltétlenül ki kell dol
gozni az egyes nemzetiségek helyzetét és jogait rendező statútumot, amely 
biztosítja a nemzeti létük kiteljesülését és nemzeti sajátosságaik fejlődését” . 
Szükségesnek tartja a tényleges egyenjogúság megteremtését, az arányos 
képviseletet az államhatalmi és közigazgatási szervekben s az élet minden 
területén. Legfontosabb kijelentése a nemzetiségekről: ,joguk van önállóan 
és önigazgatással dönteni az őket érintő ügyekben” .

1968. április — a szlovák lapok nem közlik a CSEMADOK KB javaslatát. A hó
nap közepén kampányba kezdenek: burzsoá nacionalizmussal vádolják Lő- 
rincz Gyulát, a CSEMADOK elnökét, beszédeiből tendenciózus torzítások
kal csak félmondatokat idéznek. A Szlovák KP hetilap a Predvoj más lapok
kal egyetemben újra bizonygatja, hogy a szlovákok „csupán albérlők saját 
házukban”, a magyar falvakban szervezkedés folyik ellenük. Követelik, hogy 
vessenek véget az úgymond húsz éve tartó erőszakos magyarosításnak Dél- 
Szlovákiában.
— A Matica Slovenská követeléseket juttat el állami- és pártszervekhez, la
pokhoz: 1. a nemzetiségi politikának a szlovákok érdekeit kell védenie a 
más nemzetiségűekkel szemben; 2. kötelezővé kell tenni a szlovák nyelv- 
használatot; 3. tájékoztatni kell a közvéleményt a Dél-Szlovákiában élők hő
sies és nehéz küzdelméről, amelyet az elmagyarosodás ellen vívnak; 4. mivel
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a magyarországi szlovákok asszimilálódnak, a reciprocitás elve alapján lépé
seket kell tenni a szlovákiai magyarok asszimilálása érdekében.
Miközben a feszült légkörben számos helyen atrocitásokra kerül sor, G. Hu- 
sák legalábbis kétértelmű kijelentést tesz: „A magyar nemzetiség helyzetét a 
többség megelégedésére rendezni fogjuk!”
(Az elszabadult indulatok érzékeltetésére egyetlen esemény: a §tur emlék
túra alkalmából 7 000 pozsonyi fiatal, többségében főiskolás, Dévénybe za
rándokol. Útközben kövekkel dobálnak meg egy Hungarocamiont, a megle
petten kiszálló gépkocsivezetőt „disznó magyarok!” és hasonló szitkok fo
gadják.)

1968. április 30. — a szlovák állami és pártvezetés tárgyal a CSEMADOK, vala
mint az ukránok képviselőivel. Határozatot hoznak, mely szerint „A tanács
kozás résztvevői elvárják a sajtó, a rádió s a televízió dolgozóitól, hogy meg
felelő tárgyismeret birtokában foglalkozzanak a nemzetiségi kapcsolatok 
kérdésével." A hivatalos jelentést az UjSzón kívül mindössze egy szlovák és 
egy cseh lap közli — rövidítve.

1968. május — K ultum y Zivot és a Smena azt állítja, hogy lincselési kísérletre 
került sor, „mert szlovákok anyanyelvükön mertek beszélni Dél-Szlovákiá- 
ban”.

1968. május 9—11. — a pozsonyi főiskolás ifjúság „nagy nemzeti menetelést” 
szervez a vegyes lakosságú községekbe. Az akció hátterében az a Dániel Okáli 
áll, aki 1945—48 között az Áttelepítési Bizottság elnökeként a magyarok el
leni fellépés fő szervezője volt. (A jelszó változatlan: „Magyarok a Dunán 
túlra!" — Olykor: a Dunába.)

1968. május 24. — CSKP Akcióprogramjával szembehelyezkedő szlovák nacio
nalisták összehangolt támadásai, a felkorbácsolt tömeghisztéria ellenére a 
Szlovák KP Akcióprogramja még a prágainál is messzebb megy. Kilátásba he
lyezi olyan intézmények és nemzetiségi szervezetek létrehozását, melyek fe
lelősségteljesen megoldhatják a nemzetiségek problémáit. Szorgalmazza, 
hogy az SZNT és a szlovák minisztertanács mellett megfelelő jogkörrel felru
házott nemzetiségi titkárság alakuljon. Kimondja, hogy hasonlóképp kell el
járni a többi országos és helyi szervezetben is. Előírja, hogy a nemzetiségi 
kérdés rendezésére nemzetiségi bizottság jöjjön létre szlovákokból, magya
rokból, ukránokból, továbbá azt, hogy az alsóbb párt- és állami szervek mel
lett is megfelelő végrehajtó apparátussal rendelkező nemzetiségi bizottságo
kat kell létrehozni.

1968. május—június — a Matica Slovenská gyűlések százait szervezi és határoza
tokat küld a sajtónak, állami- és pártvezetőknek. Előre kinyomtatott „sérel- 
mi nyilatkozatokat” irattatnak alá a falvak lakosságaival, tekintet nélkül az 
ottani helyzetre.

1968. június 20. — a CSEMADOK nyilatkozata: „Távol áll tőlünk a szeparatiz
mus szándéka, csupán legsajátabb emberi és nemzetiségi jogaink biztosításé
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nak feltételeit kívánjuk megteremteni a CSKP politikájával és célkitűzéseivel 
összhangban.”

1968. június — D. Okáli nagygyűlést tart. Egy mondat a hangulat érzékelteté
sére: „Hasznos volna, ha sor kerülne a lakosságcsere befejezésére.” Hasonló 
véleményt találhatunk a Nőve Slovo június 27-i számában.

1968. június — a CSEMADOK kéri a Magyar Állami Operaházat, hogy halassza 
el a Sarló-emlékesti műsorát, mivel az előadásra szánt dalmű a kiélezett hely
zetben végzetes félreértésekre adhatna okot. A félremagyarázásokra alkal
mat adó mű címe .János vitéz.

1968. június 13—16. — magyar—csehszlovák párt- és kormánytalálkozó. Szóba 
kerül a nemzetiségi probléma is. „Nálunk is élnek szlovákok és Csehszlová
kiában is élnek magyarok — így Kádár János —, ha ma még vannak is megol
dásra váró kérdések, azokat rendezni kell, de nem a szenvedélyek alapján, 
mert a harag rossz tanácsadó. Nem a múltba kell tekinteni, hanem előre!”

1968. augusztus 21. — a Varsói Szerződés csapatai (Románia kivételével) meg
szállják Csehszlovákiát.

1968. augusztus 23. — a CSEMADOK felhívása szerint: „Nem volt nálunk ellen- 
forradalom, és erre hivatott szerveink nem hívták be a Varsói Szerződés csa
patait. Követeljétek, hogy a csapatok hagyják el hazánk területét!”

1968. augusztus 28. — a CSEMADOK KB állásfoglalása: „Figyelmesen áttanul
mányoztuk népünk és pártunk vezetőinek moszkvai tárgyalásairól kiadott 
nyilatkozatait, és az általuk elfogadott megegyezéshez csatlakozunk.”

1968. szeptember 8. — Husák a CSEMADOK KB ülésén ígéretet tesz, hogy ok
tóber 28-ig külön nemzetiségi törvényt bocsátanak ki. (Ekkor ünnepük a 
Csehszlovák Köztársaság félszázados jubileumát.) „Magyar polgártársaink 
számára mind az általános polgárjogok, mind a nemzeti csoport szempont
jából egyenjogúságot kell biztosítani” , mondja.

1968. szeptember — a Matica Slovenská támadást indít a tervezett törvény biz
tosította jogok ellen, a Szlovák írószövetség, a Szlovák Tudományos Akadé
mia és a Komensky Egyetem többi intézetével együtt.

1968. október 27. — a Nemzetgyűlés megszavazza a 143-as és 144-es alkot
mánytörvényt. Az előbbi a köztársaságot államszövetséggé alakítja át, s eb
ből következően a magyar kisebbség minden ügye a szlovák állam belügyévé 
válik. A nemzetiségek helyzetét a 144-es alkotmánytörvény szabályozza. Ez 
— a tervezethez képest — már nem tartalmazza a kulturális és gazdasági 
egyenjogúságot, hallgat az ígért központi szervek létrehozásáról és a kulturá
lis önigazgatás elvéről.

1968. október 29. — a szövegmódosítás nem jut el a hírközlő szervekhez, a 
ÖTK és az Új Szó a törvénytervezet korábbi, a kisebbségek számára kedve
zőbb változatát közli.

1968. október — megkezdi működését a szeptember 23-án ideiglenes intéz
ményként felállított Nemzetiségi Bizottság. Ez 35 főből áll, ebből 18 ma
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gyár, 6 ukrán, 11 szlovák. Vezetője Fábry István.
A Nemzetiségi Bizottság az SZNT kezdeményező és ellenőrző szerve nemze
tiségi ügyekben. Feladatai között szerepel az érdekvédelem ellátása is. Segéd
szerve az SZNT Nemzetiségi Titkársága, amely végrehajtó jogkörrel nem ren
delkezik. (Vezetője 1968 novemberétől Tolvaj Bertalan.)

1968. november 23—24 . — a második világháború óta az első magyar értelmi
ségi találkozó a Magas Tátrában. írók. mérnökök, mezőgazdászok, pedagó
gusok stb. tanácskoznak. (A találkozót a hetvenes években munkásosztály- 
ellenes megmozdulásnak nyilvánítja a pártsajtó.)

1968. december — Pozsonyban megalakul a Magyar Ifjúsági Szövetség.
1969. január 1. — Fonód Zoltán vezetésével megkezdi működését a csehszlo

vákiai magyarság első önálló vállalata a Madách Kiadó.
— Megjelenik Martin Victor: Dél-Szlovákia megszállásának története, ami az 
újra jelentkező újnacionalista történetírás úttörő munkája.
-  Megalakul az SZSZK első kormánya. Tagja Dobos László tárcanélküli mi
niszter. „Konkrét munkaköröm a nemzetiségek ügyének gondozása” — 
nyilatkozza az Új Szó január 19-i számában.

1969. január 30. — megalakul az új szlovák Szakszervezeti Tanács. A törvények 
által előírt arányos nemzetiségi összetétel elvét figyelmen kívül hagyják.

1969. március 2 . — Stefan Sadovsky szlovák miniszterelnök: „Már előkészület
ben van a képviseleti testületek és végrehajtó szervek mellett működő nem
zetiségi szervekről szóló törvényjavaslat.” A javaslatból nem lett törvény.

*

1969. március -  Prágában a Gyermek- és Ifjúsági szervezetek kongresszusán a 
szlovák küldöttek nem járulnak hozzá, hogy a magyarok a csehországi né
metekhez és lengyelekhez hasonlóan saját szervezetet hozzanak létre.

1969. május 26. -  a Belügyminisztérium nem engedélyezi a Magyar Ifjúsági 
Szövetség működését.

1969 ó'szén sokasodnak a CSEMADOKot érő bírálatok a sajtóban.
1970. április 3. -  a Kassai Kormányprogram meghirdetésének 25. évfordulóján 

a pozsonyi Pravda már nem ítéli el a magyarok ellen hozott diszkriminatív 
intézkedéseket. (A cikket Marta Vartiková jegyzi.)

1970 tavaszán a CSKP nemzetiségi politikáját már azok irányítják, akik az 
1968-as Akcióprogram ellenzékeként léptek fel a nemzetiségi jogok (szerin
tük) túlzott kiszélesítése ellen. Mások is követik őket. így pl. Juraj Zvara, 
aki 1969 májusában még a nemzeti önigazgatás híve volt a moravai nemzeti
ségi kongresszuson, április 19-én az Uj Szóban már arról ír, hogy a kulturális 
önigazgatás nem egyeztethető össze Lenin nézeteivel.

1970. április 29 . — Dobos László minisztert és Szabó Rezsőt, az SZNT alelnö- 
két felmentik tisztsége alól. A „nemzetiségi ügyeket gondozó tárcanélküli 
miniszter” ügyköre megszűnik.
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1970. június 12. — megkezdi működését a Kassai Magyar Területi Színház.
1970 — Radikálisan csökkentik a magyarországi ösztöndíjasok számát. A szlo

vákiai magyaroknak megtiltják, hogy (akár saját költségükön) Magyarorszá
gon tanuljanak vagy a magyar államtól ösztöndíjat fogadjanak el.

1970. december 1. — népszámlálás. Csehszlovákiában 614 000 magyar anya
nyelvű személy él, ebből 572 568 fő vallja magát magyar nemzetiségűnek. 
Közülük Szlovákiában 533 934-en laknak. 533-ról 442-re csökkent a magyar 
többségű települések száma; a magyarok hányada itt 1960-hoz viszonyítva 2 
százalékkal kisebb, 83 százalék.

1971 -  a magyar óvodákban és az általános iskolák első két osztályában is kö
telezővé teszik a szlovák nyelv tanítását. (Korábban csak a 3. osztálytól kel
lett szlovák nyelvet tanulni.) Fokozatosan emelik a szlovák nyelvórák szá
mát, heti 13-ig. Az 1—4. osztályban ez a heti tanítási órák felét teszi ki. Su-

* gallják a tanároknak, hogy az összefoglalásokat szlovákul tartsák.
1971. március 29. — a CSEMADOK KB ülésén lemond Dobos László elnök. A 

KB további 25 tagját felmentik. Az új elnök Fábry István.
1972. január 13. -  a Hét című lap közli, hogy a CSEMADOK tagjainak száma 

elérte a 62 ezer főt.
1972. április 15—16. — a CSEMADOK XI. országos közgyűlése. Julius Hanus 

miniszterelnök-helyettes bejelenti, hogy a szervezetet törlik á Nemzeti Front
ból és áthelyezik a Művelődési Minisztérium hatáskörébe. Varga Béla titkár 
előadói beszédében helyteleníti az 1968. április 12-i állásfoglalást és annak 
nyilvánosságra hozatalát.

1972. július — megjelenik Samuel Cambel élesen magyarellenes műve: A szlo
vák földkérdés 1944-48. A könyv újra antifasiszta tettként értékeli a ma
gyarság elleni erőszak-sorozatot. A szerző munkásságáért 1973. augusztus 
28-án Állami Díjat kap.

1973-74-es tanévben 22 gimnáziumban folyik magyar nyelvű oktatás. 1978— 
79-ben már csak 19-ben s ebből is 9 közös, szlovák—magyar igazgatású. A 
gimnáziumok egyikének sincs internátusa, pedig 50—100 kilométeres kör
zetből veszik fel a gyerekeket.
— Folyamatosan csökkentik a Nyitrai Pedagógiai Fakultás magyar tagoza
tának létszámát.

1975 — öt év során a magyarok lakta Dél-Szlovákiában 70—75 százalékkal ke
vesebb állami költségvetési beruházási összeg jut egy főre, mint Szlovákia 
más részein.

1975. augusztus 1. -  Helsinkiben Csehszlovákia is aláírja az Európai Biztonsági 
és Együttműködési Értekezlet Záróokmányát, ezzel kötelezi magát arra, 
hogy megtartja az alapvető emberi jogokat, amelyek nemre, nyelvre és vallás
ra való tekintet nélkül mindenkit megilletnek.

1976 — a központi oktatásügyi hatóságok egyes helyeken „parifás” címén a 
magyar többségű településeken is 50 százalékra próbálják csökkenteni a
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magyar nyelvű tanulók, illetve osztályok számát. (Pl. a 89 százalékban ma
gyar nemzetiségű Dunaszerdahelyen.) A „paritás” elvére csak ott hivatkoz
nak, ahol a szlovák lakosság van kisebbségben.
— A szlovák kormány megtagadja a Rákóczi emlékhelyeket felkeresni szán
dékozó magyar kormányküldöttség fogadását.

1977 -  egy kelet-szlovákiai reléállomás lehetetlenné teszi a magyar tévé adásá
nak vételét. Csak sztrájkokkal való fenyegetés hatására változtatják meg mű
ködését.

1977. szeptember — Szlovákiában 376 magyar általános iskola működik, ezek
ben 55 805 diák tanul, míg az összes magyar nemzetiségű tanköteles száma 
70 893. Gimnáziumban 5 400 magyar nemzetiségű tanul, közülük 2 800 jár 
magyar-, 1 700 közös- és 900 szlovák igazgatású iskolába. Szakmunkáskép
ző intézetekben csak az adott korosztály 10—11 százaléka tanul magyar 
nyelven. Felsőoktatási intézménybe 533 magyar fiatalt vesznek fel, a megfe
lelő magyar korosztály 5,9 százalékát, míg ahasonló korú szlovákok 18 szá
zalékát.
A magyar kisebbség tehát nem képes pótolni az 1945—48 között elűzött ér
telmiségét. Míg a magyar kisebbség tagjainak 0,8—0,9 százaléka végzett egye
temet vagy főiskolát, addig a szlovákoknak 4 százaléka.
— Megkezdik a Nyitrai Pedagógiai Főiskola magyar tagozatának felszámolá
sát. Korábban évente 40—60 fiatal kapott tanári diplomát, erre az évre már 
csak 15 főt vesznek föl.
— Csökkentik a pozsonyi Tankönyvkiadó magyar szerkesztőségének kiadói 
tervét. A következő években katasztrofális tankönyvhiány lép fel minden 
magyar iskolában.
— Hosszas tárgyalások után az olajkrízis csúcspontján a szlovák kormány el
éri, hogy Magyarország egyezményt ír alá a Bős (Gabcikovo)—Nagymarosi 
Vízlépcsőrendszer építéséről. Az egyezményt szlovák nacionalista körök 
„nagy nemzeti győzelemként” értékelik. Szemükben a beruházás által oko
zott ökológiai és gazdasági károk eltörpülnek a nacionalista hasznok mellett. 
A terv ellenzőit azzal az érvvel próbálják meg odahaza leszerelni, hogy „ha le 
akarjuk rombolni a szlovákiai magyarok utolsó bástyáját a Csallóközt, akkor 
föl kell építeni az erőművet” .
— Szlovák állami- és pártvezetők tervet dolgoztatnak ki a magyar iskolák fo
kozatos felszámolására. Első lépésként ötödik osztálytól akarják megszün
tetni a magyar nyelvű oktatást, „amivel még kedvezőbb feltételeket lehet te
remteni ahhoz, hogy a nemzetiségekhez tartozó állampolgáraink érvényesül
jenek a társadalmi életben” .

*

1978. március 25-én a CTK hírt ad az oktatási nyelv megváltoztatásának előké
születeiről.
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1978. április -  Megalakul a Csehszlovákiai Magyar Nemzetiség Jogvédő Bizott
sága, aminek célja az iskolák megvédése. (1979 őszétől a Bizottság nevében 
a nemzetiség' szó helyett a .kisebbség’ szerepel.)

1978. május — elkészül a Bizottság első munkaanyaga, amit később a Bizottság 
első dokumentumának neveznek, ami az iskolaügy helyzetét és lehetőségeit 
elemzi. A Bizottság által szervezett tiltakozások hatására a kormány vissza
vonja és néhány részletében átdolgoztatja a javaslatát, ami fölött a Szlovák 
KP KB ideológiai titkára vállal védnökséget. Az átdolgozott javaslatot (ami 
továbbra is a magyar oktatási nyelv felszámolásával számol) megküldik a 
CSEMADOK-nak és a pozsonyi magyar konzulátusnak is. Kidolgozói azzal 
számolnak, hogy 1979 februárjától fokozatosan bevezetik.

1978 tavaszán Janics Kálmánt megfosztják jolsvai körzeti orvosi tisztétől. A kö
vetkező év januárjában az Uj Szó fasisztának, hazaárulónak nevezi Janicsot, 
aki panaszt emel a Szlovák SZK Főügyészénél, majd 13 hónappal később 
megismétli panaszát. Választ nem kap.

1979. január 16-án szándékozik tárgyalni a szlovák kormány Nemzetiségi Taná
csa a törvényjavaslatot. A Bizottság ezt az alkalmat kihasználva újabb tilta
kozó akcióba kezd. Levelüket megküldik a köztársasági elnöknek, valamint 
a csehszlovák politikai és kulturális élet más képviselőinek. Azt Ján Gregor 
a Nemzetiségi Tanács elnöke a törvényjavaslat tárgyalásakor felolvassa. A ter
vezetet ismét visszavonják.

1979. május — a Bizottság elkészíti 3. dokumentumát abból az alkalomból, 
hogy tíz éve adták ki a végrehajtási utasítással még mindig el nem látott nem
zetiségi alkotmánytörvényt. Ezt megküldik a Charta 77 szóvivőinek is, akik 
kérik, hogy készítsenek számukra új anyagot, amiben az általános emberi jo 
gok szempontjából elemzik a kisebbségi jogokkal kapcsolatos elképzeléseiket. 
-  A csehszlovák pártvezetés utasítja az állambiztonsági szerveket, hogy szá
molják fel a Bizottságot.

1979. július 23. — a rendőrség Duray Miklóst elviszi munkahelyéről, majd letar
tóztatja. Szeptemberig mintegy 50 magyar értelmiségit hurcolnak el, több 
mint száz esetben foganatosítanak kihallgatást, házkutatást, útlevél-elkob
zást stb. Ezek hatására a Bizottság néhány hónapig működésképtelen.

1979 őszén az Európai Protestáns Szabadegyetem kiadásában megjelenik Janics 
Kálmán: A hontalanság évei (A szlovákiai magyar kisebbség a második világ
háború után, 1945-48) című könyve. Illyés Gyula írja előszavában: „Óriási 
munka tetőzése Janics Kálmán műve. S ugyanakkor saját szellemi életünk
ben útirányító vállalkozás. Hogy a magyar anyanyelvűség minden területéről 
hasonló helyzetfölmérést kapjon a világ lelkiismerete.”

1979 végén a Statisticka Rocenka CSSR 1980 szerint a magyar kisebbség lét
száma 608 000 fő.

1980. február — a Bizottság elkészíti Az emberi jogokra vonatkozó nemzetközi 
megállapodások és a magyar kisebbség helyzete című anyagát. A dokumen



260 MEDVETÁNC

tum ot eljuttatják a Helsinki értekezlet 13 résztvevőjének és néhány nemzet
közi szervezetnek. Példákkal bizonyítják, hogy ,.a csehszlovák állam nemze
tiségi politikája több lényeges kérdésben ellentmond az érvényes nemzetközi 
megállapodások szellemének (...) Gazdaságpolitikája ellenkezik a Gazdasági, 
szociális és kulturális jogok egységokmányának szellemével (...) Oktatási po
litikája nem egyeztethető össze az oktatásban alkalmazott megkülönbözte
tés elleni küzdelemre vonatkozó egyezménnyel” .

1980. január—március — Janics Kálmán egyre súlyosbodó támadásai Duray és a 
Bizottság ellen.

1980. április — első találkozó a Bizottság és a Charta 77 képviselői között. A 
Charta kifogásolja a Bizottság tagjainak névtelenségét, hogy nem csatlakoz
nak a Charta aláíróihoz. A Bizottság képviselője kijelenti, hogy tagjaik alá 
fogják írni a Chartát, ha az dokumentumot ad ki a magyar kisebbség helyze
téről.

1980 ősz — durva támadások, rendőri intézkedések a csehországi magyar diá
kok féllegális klubjai ellen. (A féllegalitás annak a következménye, hogy a 
CSEMADOK Csehországban nem fejthet ki tevékenységet, más szervezet vi
szont nem ad vagy nem adhat teret magyar diákok kulturális szervezeteinek.)

1980. december -  meghal Varga Imre, a csaknem tisztán magyar szlovákiai re
formátus egyház püspöke. Az Egyházügyi Titkárság közbelépésére nem vá
lasztható meg utódul Mikó Jenő, helyette a 72 éves, súlyosan beteg Horváth 
Zsigmondot kell megválasztani, akit betegsége idején Michael Hromanik he
lyettesít. A szlovákiai református egyház 7 egyházmegyéjében a 220 gyüle
kezetből mindössze 26 szlovák, illetve vegyes gyülekezet, a többi magyar.

1980. december — az Iskolaügyi Minisztériumban ismét napirendre kerül a 
magyar iskolák oktatási nyelvének szlovákra változtatása. Mivel ekkor a si
ker zálogát a titokban tartott előkészítésben látják, a Bizottság több száz le
vélben tájékoztatta erről szülőket, pedagógusokat, tiltakozásra szólítva 
fel őket. „Az ember természetes joga, hogy tudatának és személyi önállósá
gának, valamint döntési képességének teljes kibontakozásáig a számára leg
sajátosabb közegben — anyanyelvének szellemében — nevelkedjék. Ha a fel
nőttek megfosztják ettől a jogától az ifjú embert, erőszakot követnek el raj
ta, ami ellen minden becsületes embernek fel kell emelnie a szavát, tekintet 
nélkül nemzetiségére, vallására vagy faji eredetére.”

1981 — csehszlovák részről felfüggesztik a magyar—csehszlovák kulturális egyez
mény megújítását. Busa iskolaügyi és Válek kulturális miniszter arra próbál
ják Köpeczi művelődési minisztert rávenni, hogy a magyar kormány járuljon 
hozzá a kisebbségi iskolák kétnyelvűvé tételéhez. Ezt a magyar—csehszlovák 
kulturális egyezmény magyar—szlovák kiegészítésével kívánják elérni. A kü
lön magyar—szlovák egyezményben nem született megállapodás, így a ma
gyar-csehszlovák kulturális egyezményt csak 1985. decemberében újítják 
meg.
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1981. február 20. — Marta Bornay a rimaszombati magyar gimnázium igazgató
nője (az Iskolaügyi Minisztérium elképzeléseivel összhangban) olvasólevél
ben javasolja a pozsonyi Pravda ban a magyar oktatási nyelv szlovákra változ
tatását „a magyar munkás- és parasztgyerekek érdekében” .

1981. november — pénzügyi okokra hivatkozva, szigorúan korlátozzák a cseh
szlovák állampolgárok magyarországi utazását.

1982. június — az állambiztonsági szervek újabb rajtaütése a Bizottság tagjain. 
Durayt letartóztatják, majd 1983. január 31-én ügyét átadják a bíróságnak. 
A tárgyaláson neves magyar írók és a Nemzetközi Jogász Szövetség képvise
lői is megjelennek. A vád koronatanúja Janics Kálmán. Két nap után a tár
gyalást előbb meghatározott, később meghatározatlan időre elnapolják, 
majd február 22-én a vád fenntartásával (98. § (2.) bek. 10 évig terjedhető 
büntetés) szabadlábra helyezik.

1983. március 1. — Miroslav Válek költő kulturális miniszter megszünteti a 
Szlovák Népművelési Intézet Nemzetiségi Osztályát.

1983. szeptember — a Bizottság megmaradt tagjai megszervezik a Szlovákiai 
Magyar Iskolák Védelmi Csoportját, mivel újabb hírek érkeznek az iskola
törvény előkészítéséről.
— Miniszteri rendelet érdelmében növelni kell a magyar nemzetiségű főis
kolások arányát.

1984 — 700 koronáról 1000 koronára emelik a lelkészek fizetését, ugyanakkor 
rendeletben szabják meg annak felső határát 1400 koronában. 1985-ben és 
1986-ban az egyház által külföldről kapott segélyek szétosztását a papok 
megjavult anyagi helyzetére való tekintettel nem engedélyezik.

1984. február -  példa nélkül álló tiltakozás-sorozat a magyar iskolák megszün
tetésének terve ellen, tanárok és szülők együtt tiltakoznak. Az iskolatörvény
ről döntő SZNT ülést előbb március 27-re, majd április 2-re halasztják. Vé
gül március 19-én 16 órakor a szlovák kormány rendkívüli ülésén vissza
vonja az oktatás nyelvével foglalkozó 32/a. cikkelyt. A Szlovákiában elter
jedt vélemények szerint ebben (heves hazai ellenálláson tűi) szerepet játszott 
az is, hogy L. Strougal márciusi budapesti tárgyalásai a csehszlovák kormány 
által legjobban óhajtott kérdéskörben, a mikroelektronikai együttműködés 
területén sikertelenek voltak, amit a szövetségi kormány úgy értékelt, hogy 
„a szlovák kormánynak a tárgyalások légkörét mérgező törvényjavaslata mi
att” fulladt kudarcba.
A döntéshez nyilvánvalóan hozzájárult az is, hogy a CSEMADOK KB elnök
sége is a tömeghangulat hatása alatt elutasító álláspontra helyezkedett. (79- 
ben a kormány még figyelmen kívül hagyta a CSEMADOK, igaz, jóval hatá
rozatlanabb tiltakozását.) • ,

1984. május 10. -  a politikai rendőrség ismét letartóztatja Duray Miklóst, elő
zetes letartóztatásba helyezi Szarka Katalint, Bodnár Máriát, Petőczné Sár
szögi Csillát. Utóbbiakat rövidesen szabadon engedik, Durayt azonban a ko
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moly nemzetközi tiltakozás ellenére ítélet nélkül börtönben tartják. 1985. 
május 10-én, elnöki amnesztia alapján szabadul.
— Fogvatartása idején Budapesten Duray-Bizottság alakul, New York-ban a 
Magyar Emberi Jogok Alapítványa (Hungarian Human Rights Foundation), 
valamint az Amnesty International kíséri figyelemmel sorsának alakulását. 
Bebörtönzése ellen tiltakoztak szlovák másként gondolkodók is, mint Jan 
Camogursky, Milan Simecka, Jozef Jablonicky és Miroslav Kusy. Dokumen
tumban ismerteti ügyét a Charta 77 is.

1984. október 3. -  büntetőeljárás Németh Mátyás hárskúti plébános ellen „lá- 
zításra tett előkészület” címén, mivel házkutatatás alkalmával nagy mennyi
ségű vallásos irodalmat találtak nála. 1985. május 14-én egy év szabadság- 
vesztésre ítélik, amit két évre felfüggesztenek, megvonva tőle a papi teendők 
végzésének engedélyét.

1984 ősz — a CSEMADOK KB-nak az iskolatörvényt elutasító állásfoglalása mi
att a politikai rendőrség megfélemlítő célzattal sorra kihallgatja a helyi szer
vezetek vezetőit.

1985 — fellépés a szlovákiai fiatal magyar írók szervezete, az IRÓDIA ellen.
— A Csehszlovák Vöröskereszt szlovák tagozata megtiltja a magyar nyelvű 
egészségügyi felvilágosítások szervezését, szórólapok kiadását „a szlovák 
nyelvi tudat elmélyítése céljából”.

1985 tavasz — J. Zvara, aki időközben a KB Politikai Főiskolájának vezető pro
fesszora lett és ilyen minőségében a párt nemzetiségpolitikai főtanácsadója, 
Nemzet, nemzetiség, nem zeti tudat című könyvében kijelenti, hogy a CSE
MADOK léte ellentétben áll a marxista-leninista elvárásokkal, „mert nem 
„osztály, hanem nemzetiségi alapon szervezi a dolgozókat” . Nézeteit a ma
gyar-csehszlovák történész vegyesbizottság ülésén visszautasítják.

1985—1986 budapesti ellenzéki körökből javaslat érkezik a Charta 77-hez egy 
közös, magyar-cseh-szlovák állásfoglalás kidolgozását illetően, a szlovákiai 
magyar kisebbség helyzetéről. Szlovák ellenzékiek kinyilvánítják, hogy „Prá
ga nem jogosult önmaga nyilatkozni ebben az ügyben” , ezért a tárgyalások a 
továbbiakban Pozsonyban Duray Miklós és más magyar, illetve szlovák sze
mélyiségek bevonásával folynak. Bár az állambiztonsági szervek kihallgatá
sokkal és egyéb módokon igyekeznek megakadályozni, hogy ez a közös nyi
latkozat megszülessen, mégsem ez az oka annak, hogy a dokumentumról 
ekkor nem születik megegyezés, hanem az adott pillanatban még összeegyez
tethetetlen nézetek. A tárgyalássorozat, ha nem is az eredetileg várt ered
ménnyel végződik, de sok tekintetben hozzájárul az előítéletek lebontásához 
és annak felismeréséhez, hogy ettől eltérő formában az együttműködés fenn
tartható. így születik meg a Csehszlovákiai nonkonformisták a magyar ki
sebbség helyzetéről és a nemzetiségi kérdésről című kötet anyaga (Budapest, 
1988. AB Független Kiadó).


