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Bevezetés 
 

„A nemzetek valódi ereje vadságon, 

fanatismuson, vagy tökéletes kimüveltségen épül.” 

(Széchenyi István: Hitel. Pest, 1830. 70.) 

 

Az ún. hontalanság éveinek gazdasági vonatkozásairól, a csehszlovákiai magyarok második 

világháború utáni gazdasági helyzetéről, illetve a magyar gazdasági önszerveződés 

alapelemeinek átalakulásáról, megszűnéséről – pontosabban fogalmazva államhatalmi 

megszüntetéséről – és a gazdasági munkamegosztásnak megfelelően létrejött szervezeteknek 

az utóéletéről nem könnyű feladat írni. A családi és személyi vagyonvesztések halmaza pedig 

szinte határtalannak tűnik. 

Az alábbiakban, a problémába való bevezetés céljából, több részkérdésre kívánok 

kitérni. Vázlatosan érintem a két világháború közötti szlovákiai magyar gazdasági 

önszerveződést és szervezetépítést. Ezután a nemzetgazdasági „(re)integrációk“ (1938–1944) 

rövid korszakának legfőbb jellegzetességeit és a háborút követő gazdasági jogfosztás 

irányvonalait vizsgálom. Végül a doktori disszertáció témájával kapcsolatban felmerülő 

megközelítéseket és kérdéseket járom körül. A szlovákiai levéltári források bősége egyrészt 

komoly kihívást jelent, hiszen a korabeli szlovák állami hivatalok és intézmények iratképző 

tevékenysége mind országos, mind helyi szinten a 20. század második felében „felgyorsult”, 

másrészt a megfelelő történészi koncepció kialakítása is igényes feladat, hiszen a problémakör 

komplexitását nehéz lefedni. 

Abban egyetértés uralkodik, hogy a szlovákiai magyarság története egyszerre 

kényszer- és határkisebbségtörténet
1
 és 1918-tól a (cseh)szlovákiai bel-, illetve 

nemzetiségpolitikai törekvések kereszttüzében, „hálójában” vizsgálható. Emellett a 

nemzetközi kisebbségpolitikai feltételrendszert és a magyarországi magyarságpolitikát, 

kapcsolódásokat, befolyásolási kisérleteket sem lehet figyelmen kívül hagyni. Belülről nézve 

a kisebbség társadalmi, gazdasági és kulturális alrendszereinek hatékonyságvizsgálata szintén 

központi kérdés marad. 

Két tézis is megfogalmazható vagy kutatási irányvonal tűzhető ki, melyek alapján a 

szlovákiai magyar kisebbség gazdasági helyzete tanulmányozható. Egyrészt az, hogy az 

impérium- és rendszerváltások hogyan hatottak az adott (magyarok lakta) régió, mely a 

nacionalista összütközések helyszínévé is vált, gazdasági modernizációjára és 

                                                
1 Bárdi 2004: 19–24, 29–30; Szarka 2004: 113–128. 
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teljesítőképességére.
2
 A másikat az alkotja, hogy 1938-ig (1945-ig) a nemzeti, regionális 

alapon szerveződő gazdasági szereplők milyen új szerkezeteket tudtak létrehozni és azok 

mennyire voltak képesek a magyar közösségeket integrálni. Ehhez kapcsolódik az a kérdés is, 

hogy ezek a szerkezetek hogyan kapcsolódtak be a nemzetállami keretekbe és a többségi 

intézményi rendszerekbe. 

Kezdjük az előzményekkel. Az önálló csehszlovák nemzetgazdaság 

megszervezésének gazdaságpolitikai lépései még az 1930-as évek elejéig éreztették hatásukat. 

Fontos ellenben hangsúlyozni, hogy a cseh országrész a szlovákiai termékek (nyersanyagok, 

élelmiszer) számára elsőrendű felvevő piacot jelentett és a csehországi tőkebeáramlásnak, 

amelyet a kortárs magyar szerzők elfogultan gyakran „gyarmatosítónak” és 

„imperialisztikusnak” bélyegeztek, el nem hanyagolható jelentősége volt a szlovákiai, így a 

magyarlakta területek modernizációjában, felzárkóztatásában. 

Az értelmezésemben a szlovákiai magyarok gazdasági önszerveződése és 

szervezetépítése az első Csehszlovák Köztársaságban a vagyoni, strukturális és pozicionális 

veszteségek ellenére, melyeket az 1919-től egy új nemzetgazdaságot megalapozó cseh és 

szlovák vezetésű gazdaságpolitika következtében elszenvedtek, inkább tekinthető sikeresnek, 

annak ellenére, hogy a kisebbségi gazdasági alrendszer alapvetően alsóbb szintű elemekből 

állt, és töredéktársadalomra, emellett csupán vékony szakemberi és vállalkozói rétegre 

támaszkodhatott.
3
 Sérülékenysége és a kisebbségi helyzet ellenére a magyarságot gazdasági 

érdekközösségnek is tekinthetjük. A magyar gazdasági szervezetek államhatalmi 

átalakításával a cseh és szlovák gazdasági nacionalizmus célkitűzéseit valósították meg, de 

ezek a lépések a szlovákiai gazdaság szerkezeti átszervezésének és a gazdaság egyes 

területein zajló modernizáció részét alkották. A nyugat-keleti határmentiségből adódó 

sajátságos kisebbségi gazdasági problémák, a vélt vagy valós sérelmek, az államépítés 

                                                
2 Az egykori felső-magyarországi (felföldi, felvidéki) területek részét képező dél-szlovákiai régió heterogén 

tájegységi elemekből szerveződött. Ezek sem közigazgatásilag, sem egyházszervezetileg nem egységesültek, sőt 

1918 előtt eltérő regionális történeteik voltak, melyeket főképpen a megyei és lokális identitás határozott meg.  

Ezen a területen a 20. században a szlovák-magyar feszültség és nemzeti rivalizálás folyamatosan 

reprodukálódott. Központi kérdéssé vált a nemzeti territóriumok határainak rögzítése, ami a régiót destabilizálta 

és kisebbségi szempontból bárminemű „mérsékelt” autonomista koncepciót hiteltelenné tett. Ennek egyik 

következménye volt, hogy gazdasági szempontból ezeknek a tájegységeknek a perifériajellege mindjobban 

elmélyült és regionális központjaik megerősödése korlátokba ütközött. Ez a nyugat-keleti természetföldrajzi 
adottság napjainkig nagy mértékben befolyásolja a magyar kisebbség társadalomszervezésének kereteit és 

határait. Hantos 2008: 381–386; Mannová 2009: 185–186. A régiófogalom alatt nem egy ideáltipikus entitást 

értek. Tudatosítom, hogy ennek tartalma és értelmezése változó. A szövegben szereplő „magyar régiók” alatt 

nem értek sem többet, sem kevesebbet, mint a magyar többség jelenlétét, miközben ezek más nemzetiségek 

(szlovákok, csehek, németek, zsidók, cigányok) által lakott területek is. Nincs is szándékomban azt feltételezni, 

hogy ezek a földrajzi egységek kollektív identitásokat vagy éppen „közös történelmet” hoznak létre. 

Szembeállítani sem akarom őket az állammal, hogy így legitimáljam a régiók létjogosultságát. Bővebben Hroch 

2009: 1–14. 
3 A témakör összefoglalására Gaucsík 2008a: 11–74. 
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racionális lépései, nacionalista színezetet is kaptak (banktörvények, hadikölcsönök, 

földreform, az állami gazdasági szervezetekben elégtelen kisebbségi részvétel, a gazdasági 

erőforrásokból való arányos részesedés követelése). Ez a kisebbségi nacionalizmus, 

eredendően csak kulturális jellegű lehetett, mivel marginalizálódott, nem domináns 

közösségről volt szó.
4
 A szlovákiai magyarok különálló gazdasági nacionalizmusáról nem 

beszélhetünk, hanem a kulturális-politikai nacionalizmus gazdasági elemeire gondolhatunk.
5
 

A gazdasági önszerveződés és szervezetépítés fogalma alatt a saját nemzeti közösség 

megerősítését, fejlesztését, különböző programokkal való intézményesítését, és ezek 

politikailag-ideológiailag megindokolható végrehajtását értem. Ebben a mezőben a vállalt 

közösségi tudat eszközei is megjelennek, így a lojalitás, szolidaritás, az erkölcsi, politikai és 

anyagi támogatás. Az érdekvédelem stratégiái többtényezősek voltak, számos akaratképző 

szervezettől (pártok, községi és város önkormányzat, különböző autonóm testületek, szakmai, 

gazdasági szervezetek) kiinduló törekvéshalmazokat sorolhatunk ide, amelyek célja az 

érdekérvényesítéssel nemcsak a gazdasági célok elérése, hanem azokon keresztül a társadalmi 

és kulturális felépítmény pártolása, fenntartása, támogatása.
6
 

Csehszlovákia felbomlása és az első bécsi döntés a kisebbségi gazdasági 

szervezetépítés szempontjából nézve természetesen végleges cezúra. Ezek a gazdasági 

                                                
4 Bíró 2004: 227. 
5 Gaucsík 2008a: 15. 
6 Ebből a szempontból az 1918–1938 közötti kisebbségtörténeti korszak gazdasági vonatkozásai 

háromféleképpen korszakolhatók. 1. Csehszlovákia gazdasági fejlődésének ciklusai, 2. a csehszlovák-magyar 

gazdasági kapcsolatok alakulása, 3. a szlovákiai magyar gazdasági önszerveződés és szervezetépítés. Az utóbbi 

belső korszakhatárai: 

A. 1918–1925 (tájékozódás, helyzetfelmérés, az első szervezetalakítások, a pártok különböző szövetségei és 

szakosztályai) 

1919: a magyar hitelszövetkezetek és fogyasztási szövetkezetek központjainak megszűnése és betagolódásuk a 
Központi Szövetkezetbe; a közös magyar és német bankegyesület megalakulása 

1920: bankreform, Szlovenszkói Hadikölcsönvédő Liga 

1921: Concordia-nyomda 

1923: a Hanza-alapítás első kísérlete, Prágai Magyar Hírlap-szindikátus 

1924: az ipartársulatok reformja 

1925: a galántai Hanza Szövetkezeti Áruközpont megalakulása, az „új” magyar gazdasági egyesületek 

kiépítésének kezdete 

B. 1926–1929 (a gazdasági alapozás időszaka, az érdekvédelmi szervezetek hálózatának és tevékenységi 

körének kiterjesztése) 

1926: a Magyar Nemzeti Párt iparos és kereskedői szakosztálya 

1927: Országos Gazdasági Szövetkezet, a magyar ipartársulatok komáromi platformja 
1929: Magyar Gazdák Szövetkezete 

1930: Hanza Hitelszövetkezet, a grémiumok magyar tagságának kibővítése, a keresztényszocialisták és 

nemzetiek közös gazdasági szakosztálya, iparos autonómiatörekvések 

C. 1930–1938 (a kisebbségi magyar szervezetek központosítása, a kisebbségi gazdaságpolitika vitái) 

1931: az önálló magyar titkárság terve a szlovák iparos és kereskedő szövetségen belül 

1933: a gazdasági egyesületek rendszerének újraszervezése 

1934: a Hanza korlátozott ellenőrzési joga 

1936: „a csehszlovákiai magyar bank” terve 

1938: Dél-szlovákiai Gazdasági Egyesületek Szövetsége 
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szervezetek 1938-ban ismét egy központosító nemzeti gazdaságpolitikai folyamat tárgyaivá 

váltak. Új kezdet és új időszámítás, immár „birtokon belül” és „hatalomra kerülve”: a volt 

„kisebbségi” szervezetek rövid időn belül betagolódtak és átalakultak
7
, azonban ezek 

részleteivel, például a reintegráció gazdasági-adminisztratív állomásaival, az új 

döntéshelyekkel és -helyzetekkel, érdekcsoportokkal, a gazdasági elit átalakulásával, az 

intézményi- és személyzetpolitikával és ami nagyon érdekes megközelítés lehetne, az 

ellentétekkel, törésvonalakkal, vagy éppen a „felvidékiek” kapcsolati tőkéivel a kutatók még 

nem foglalkoztak. Nyilvánvaló, hogy ez az egységesítési folyamat a magyar 

nemzetállamépítési projektum részeként zajlott.
8
 A gazdasági egyesületek, úgymint 1918 előtt 

– tekintettel a közigazgatási rendszerre – a vármegyei kereteken belül működtek, a kisebbségi 

korszakra jellemző regionális szerveződésüket elveszítették. A kamarai integráció (ipari és 

kereskedelmi kamarák, mezőgazdasági kamara) megvalósulása ezidáig ismeretlen.
9
 Az ipari, 

agrár és egyéb szakmai érdekképviseletekben (Országos Magyar Gazdasági Egyesület, 

Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete, Ipartársulatok Országos Központja) „szerzett” 

felvidéki pozíciók súlyának vagy súlytalanságának a feltérképezése is a jövő feladata. Az első 

bécsi döntés előtti szervezeti keretek és befolyási területek átmentése hellyel-közzel, 1941-ig 

csupán a Hanza Szövetkezeti Áruközpontnak sikerült, de ezt elhúzódó konfliktushelyzet és 

kompetenciaharc előzte meg a Hangyával.
10

 

1938 őszén az új szlovák-magyar határ következtében kisebb számú magyar 

szövetkezet és pénzintézet maradt Szlovákia területén.
11

 A magyarok számára a kisebbségi 

gazdasági önszerveződés lehetőségei a Tiso-féle Szlovákiában a nacionalista gazdaságpolitika 

és a hitelszervezet átszervezése, valamint a saját tőkegyengeség miatt beszűkültek, nagyon 

korlátozottá váltak. A szlovák-magyar gazdasági egyezmény eredményeképpen 1941-ben két 

bankot, „kirakatintézményként” a szlovákiai magyarság pénzintézetének nyilvánítottak 

                                                
7 A pénzintézetek átszervezésére Gaucsík 2007: 83–97; MOL, MNB, Z 12, 37. csomó, 329. tétel. 
8 A régi-új határ menti régiók hagyományosan eltérő gazdasági helyzetben voltak: fejlettségük nyugatról keletre 

haladva csökkent, az új szlovák-magyar határhoz közel eső kistérségek perifériára kerültek. A terület a magyar 

állam számára a mezőgazdasági és az ipari nyersanyagtermelés szempontjából értékelődött fel. Egyedül a dél-

csallóközi térség nem degradálódott és bizonyult fejlődőképesnek. Fontos megjegyezni, hogy a csehszlovák 

érában elindult gazdasági modernizáció befejezetlenségére vagy a magyar állam általi folytatására is válaszokat 
kell keresni. Például nem tudjuk, hogy az 1931-től a déli járásokra vonatkozóan konkrét terveket megfogalmazó 

szlovák régiófejlesztési politika eredményei hogyan „kamatoztak” 1938 után. A felvidéki területek gazdasági 

kapacitásáról, a régiók fejlettségéről és típusairól, valamint a beilleszkedés problémáiról született egy fontos 

tanulmány. Demeter–Radics 2007: 65–82. 
9 A Kisalföldi Mezőgazdasági Kamarával kiemelten kellene foglalkozni. 
10 A Hangya-Hanza viszonyra MOL, HTÉFSZ, Z 791, 18. csomó, 105. tétel. 
11 A szlovák-magyar kapcsolattörténet feltáratlan területéről, a szlovák-magyar határ szerepéről (határmenti 

forgalom, kiutasítások, katonai és civil menekültek, dezertőrök, határsértések, csempészet) nemrégen jelent meg 

egy alapos munka. Hetényi 2008. 
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(Pozsonyi I. Takarékbank, Szepesi Hitelbank). A pozsonyi bank 1941 májusától a Magyar 

Általános Hitelbank affiliációjaként, annak teljesen alárendelődve működött. 

1945-öt éles korszakhatárként tarthatjuk számon, hiszen ezután az állam gazdasági 

befolyása még jobban növekedett, a gazdaság etatizálódása folytatódott és a nemzetiesülés 

színterévé vált. Az állam szabályozó mechanizmusai a gazdaság minden területén 

érezhetőbbek lettek, és a magángazdaság mindjobban alárendelt helyzetbe került. A polgári 

vállalkozások intézménytörténete vagy a vállalkozók társadalomtörténete csak eddig 

követhető nyomon, a polgárnélküliség dogmája ekkortól jelenik meg.
12

 A szlovákiai magyar 

kisebbségtörténet előzőekben bemutatott gazdasági és gazdaságpolitikai vonatkozásait 1945 

után új értelmezési keretben szükséges újragondolni, hiszen ez a közösség a két világháború 

között egyszerre volt „nemzet alatti entitás” és több alrendszerben (politika, kultúra, 

gazdaság) szerveződő „intézményesített nemzeti kisebbség”, azonban a második világháború 

után, több mint négy évtizeden keresztül csupán korlátozottan a kulturális szinten szerveződő 

és intézményesedő közösségként jellemezhető, a többséggel szembeni passzív lojalitás 

felerősödött, megszilárdult jegyeivel.
13

 

Ez a történet egyik olvasata. A másikat a csehszlovák nemzetállamépítés projektje 

alkotja. A szlovákiai magyarság gazdasági státusát, státusvesztését a szlovák nemzetpolitikai 

célok megvalósításának folyamatában, a tulajdonviszonyok megváltozásában (államosítás, 

földreform), a kereskedelmi társulások sorsában (üzemek, gazdasági szervezetek és 

intézmények felszámolása és átalakítása) és a nemzetiségi alapon végrehajtott diszkrimináció 

eredményezte egyéni vagyonvesztés stációiban, főképpen a veszteségek teljességre nem 

törekvő számszerűsítésében vizsgálhatjuk.
14

 A magyarok által lakott régiók háború utáni 

újjáépítésének és az állami gazdaságpolitika vizsgálata társulhat ehhez a megközelítéshez.  

Regionális szinten az újabb hatalomváltás okozta gazdasági változásokat, a gazdaságpolitikai 

reintegráció folyamatát, a vagyonelvételek és kisajátítások következményeit és a régi-új 

perifériák gazdasági gondjait érdemes vizsgálni. A Csehszlovákia és a határon túli magyarok 

                                                
12 Gyáni 2000: 59. 
13 Trencsényi Balázs fogalomelemzését alkalmazhatónak tartom a szlovákiai magyar kisebbség két nagy történeti 

szakaszának leírására. Trencsényi 2002: 147–148.  
14 A vagyoni veszteségek teljességre törekvő összefoglalása illúzió és ez a kutató számára nem is lehet cél. A 

korszakban a szlovák állami intézményeknek az egyes gazdasági területeket vagy a magánvagyont átfogó, 

részletes nyilvántartásuk nem is lehetett. Az elkobzott, majd állami tulajdonba került vagyonok, és ezek 

nemzetiségi lebontása technikailag kevésbé volt érdekes. Az elkobzott, kisajátított mezőgazdasági és nem 

mezőgazdasági vagyon értékét az állami struktúrák becslésekkel mérték fel. A bürokratikus intézményrendszer 

„működési hibái” és az adminisztratív hiányosságok mellett a vagyonfelmérést sziszifuszi és sohasem befejezett 

munkává az elkobzott javak hatalmas állománya tette. 
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jogi védelmében eszköztelen Magyarország közötti kereskedelmi-pénzügyi kapcsolatok és 

vagyonjogi problémák köre sem kerülhető meg. 

Megállapíthatjuk, hogy a csehszlovákiai magyar kisebbség társadalmi-gazdasági 

szerkezetének jellegét a kulturális és gazdasági önszerveződés, az intézménytámogatás és -

fenntartás szempontjából döntő fontosságúnak tekinthetjük. Ennek ellenére az 1945-ben 

határon túlra került – és egy demokratikus államberendezésben elvileg kisebbségivé 

átalakítható – magyar állami gazdasági intézményrendszernek a második világháború 

kataklizmája utáni felbomlása-felszámolása nagy adóssága a kisebbségtörténetírásnak.
15

 

Jogos a kérdés: hogyan kutathatók és milyen céllal a „semmivvé züllött politikai 

képződménynek”
16

, de ugyanakkor a „negyedik utas” lehetőséget, az illegalitásba vonult-

kényszerült, politikai-társadalmi érdekképviseletet
17

 is kiépítő kisebbségi magyar 

közösségnek 1945–1948 közötti gazdasági (gazdaságpolitikai) vonatkozásai? Több mint hat 

évtized távlatából érdemes ennek a kérdésnek figyelmet szentelni? Egy ilyen tematikájú 

történeti munka „hasznos és jogosult”, nem csupán a politikatörténet és a nemzeti 

történetírások továbbra is fennálló egyeduralmát erősíti? 

Úgy gondolom, hogy helyénvaló és időszerű ezzel a témával foglalkozni, mégpedig a 

szlovákiai magyarság jelenlegi gazdasági és szociális helyzetére odafigyelve.
18

 Tény, hogy a 

kisebbségi gazdasági alrendszer fogalma a két világháború közötti masaryki demokrácia 

rendszerében értelmezhető, 1945 után pedig a magyar (vagy annak tekintett) gazdasági 

szervezetek felszámolásáról és vagyonuk kisajátításáról beszélhetünk. Történelmi távlatból 

nézve ennek a virtuálisan létező intézményrendszernek leghatékonyabb elemét a 

szövetkezetek alkották. Megszüntetésükkel és szlovák érdekű átszervezésükkel az egyik 

legérzékenyebb veszteség érte a szlovákiai magyarokat. Demokratikus keretek között éppen a 

szövetkezeti mozgalom jelenthette volna a gazdasági talpraállást, azonban a csehszlovákiai 

nem szláv kisebbségek gazdasági diszkriminációjával és a kisebbségeknek mint nemzeti 

alapon is szerveződő gazdasági szereplőknek a kiiktatásával ez a lehetőség megszűnt, később 

a rendszerváltás után több akadályozó tényező eredményeképpen sem merült fel a szlovákiai 

magyar szövetkezeti mozgalom újraszervezésének igénye.
19

 Nyilvánvaló, hogy emögött egy 

                                                
15 Az erdélyi magyar állami és magánvagyon sorsával Lipcsey Ildikó és Vincze Gábor foglalkozott. Az utóbbi 

kutató figyelme fordult a szövetkezetek és a pénzintézetek felé. Lipcsey 1992: 76–89; Vincze 2000;  

http://primus-arts.u-szegeg.hu/doktar/texts/szovetk.html 
16 Janics 1992: 23. 
17 Tóth 1993: 262, 264. 
18 Alain Guéry gondolata fejezi ki a legtömörebben a célkitűzésemet: „A történészt végül is azért érdekli a múlt, 

hogy saját korának kérdéseit jobban megválaszolhassa.” 
19 A hátráltató tényezők közé sorolható a kollektivizáció élménye, az ún. szocialista szövetkezeti rendszer által 

okozott bizalmatlanság a közösségi gazdasági szerveződések létjogosultságáról, a posztkommunista korszak 
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fontos jelenség is meghúzódik: a szlovákiai magyarok társadalmi struktúrája 1945 és 1948 

között, a kitelepítés és a lakosságcsere következtében, alapvetően megváltozott. A 

magyaroknak a bankszférában, a kisipar és kereskedelem terén az addig is minimális 

képviselete teljes mértékben megszűnt. A bankhivatalnokok, kisiparosok, kiskereskedők, a 

középparaszti réteg és a szövetkezeti vezetők nagyobbik része áttelepült, átmenekült 

Magyarországra. A mezőgazdaságban szervezetileg megnyilvánuló kisebbségi 

érdekvédelemről pedig szó sem lehetett. 

A kommunista hatalomátvétel után a mindjobban erősödő iparosodási folyamat, az 

erőszakos kollektivizáció, a munkaerő-migráció és a szocialista urbanizáció gyúrta át a 

magyarság mentalitását, érzésvilágát, önazonosságtudatát, valamint hosszú távon és döntő 

módon település- és társadalomszerkezetét. A magyarok a szlovákiai gazdasági térben az 

1970-es évek elejéig jelentek meg domináns agrárközösségként, ekkortól nőtt meg 

számottevően arányuk az iparban és az építőiparban.
20

 

Az eddig született feldolgozásokat koncepcionális töredezettség jellemezte. A 

gazdasági változások mélységének és irányának feltárásánál leginkább a regionális adatokkal 

való érvelés érhető tetten. Ezek a megközelítések ugyan számos alapvető ténnyel 

gazdagították ismereteinket, azonban leíró-illusztráló jellegüknél fogva nem adhattak választ 

több lényeges kérdésre, így például a cseh és szlovák pártok gazdaságpolitikai elképzeléseire, 

a demokrata-kommunista rivalizálás hatásaira a gazdaságszervezés területén, a lakosságcsere 

pénzügyi vonatkozásaira, vagy a csehszlovák területre került magyar gazdasági alrendszer 

elemeinek (szövetkezetek, pénzintézetek) a széthullására. Kisebbségtörténeti szempontból 

pedig az eddigi kiindulópont nem egy társadalmi és gazdasági önszerveződésre képes 

közösség tézise volt. Természetesen ennél a megközelítésnél a hatalom cselekvési 

lehetőségeket korlátozó jellegével is számolni kell. 

A gazdasági kérdések, legfőképpen a deportálások, a belső telepítések és a 

lakosságcsere témáin belül, a legerőteljesebben Vadkerty Katalin munkáiban jelentek meg. 

Vadkerty meghatározó vezérfonalát, változó hangsúlyokkal, a magyar mezőgazdasági 

földvagyon elkobzásának törvényi háttere és helyi lefolyásának bemutatása alkotja. A nem 

                                                                                                                                                   
gazdasági környezete, a dekollektivizálás lefolyása és dezintegráló tapasztalata, a demokratikusan gondolkodó 

magyar szövetkezeti vezetők hiánya, a csehszlovákiai magyar szövetkezeti eszme korábbi elhalása és általában a 

szövetkezeteknek a közösségépítésben, a szociálpolitikában, a társadalmi és kulturális feladatok felvállalásában 

játszott pótolhatatlan szerepének a fel nem ismerése és tagadása. Erre már egy régebbi tanulmányomban 

felhívtam a figyelmet. Gaucsík 2003: 134. 
20 Vývoj společnosti ČSSR podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů 1975: 265. (7. táblázat) A szocialista 

szövetkezeti rendszerre és a magyar vonatkozásokra lásd Gaucsík 2009: 32–54.  A gazdasági ágazatok szerinti 

megoszlásra a szocializmus időszakában lásd Gyurgyík 1998: 102–104. A déli magyarlakta régiók 1989-et 

követő gazdasági helyzetére és a regionális gazdaságpolitika tartalékainak áttekintésére lásd Lelkes 2008.  



 12 

mezőgazdasági vagyonnak, a kisipari és -kereskedelmi vállalkozásoknak, illetve az ingatlanok 

elkobzásának sokkal kisebb figyelmet szentelt. A csehszlovák földreformpolitika részletesebb 

elemzésével nem foglalkozott. A paritásos lakosságcsere pénzügyi kérdéseiről folytatott 

csehszlovák-magyar érdekvita, a szövetkezetek és bankok teljesen kimaradtak a 

koncepciójából.
21

 A Vadkerty-féle történészi felfogásból szinte teljes mértékben hiányzik a 

szlovák marxista történetírásra és az újabb, 1989 után született szlovák politika- és 

gazdaságtörténeti munkákra adható reflexió, illetve bírálat lehetősége. A másik oldalon, nála a 

szlovák szakmunkák hasznosítható eredményeinek a beemelésére sem került sor. 

A lakosságcsere gazdasági és pénzügyi vonatkozásaival érdemben Vadkerty Katalin 

és Szabó Károly foglalkozott. Ellenben csak az első szerző végzett tudományos igényességű 

munkát. Szabó 2007-ben közzé tett írása azonban fontos dokumentumnak tekinthető.
22

 

Vadkerty Katalin 1993-ban rámutatott egy új kutatási irányvonal, nevezetesen a két ország 

közti gazdasági jellegű elszámolásokkal foglalkozó kutatások jelentőségére. Ezek 

kibonatkozására azonban majdnem két évtized elmúltával sem került sor.
23

 

A szlovák publikációkban 1989 előtt, egy győztes retorika szellemében, elsősorban 

az elkobzott magyar földvagyonra vonatkozóan jelentek meg elszórt, elfogult és általános 

megállapítások.
24

 A földreform magyar vonatkozásainak vizsgálatával az 1990-es években 

Jan Rychlík és Staško Mojmír foglalkozott. Rychlík tanulmánya máig a legjobb áttekintése az 

1945 és 1950 között zajló szlovákiai földreformnak. A magyarság esetében nyilvánvaló 

gazdasági diszkriminációról beszél.
25

 Staško ugyan a szlovák történészek között egyedüliként 

értelmezi a magyar kisebbség gazdasági-szociális helyzetét folytonosságában, külön 

hangsúlyozva a két világháború közötti időszak földreformpolitikájának jelentőségét, de 

megállapításai mégis az általánosság szintjén mozognak.
26

 A magyar szövetkezetek, 

legfőképpen a Hanza Szövetkezeti Áruközpont, és a szovjet hadizsákmányként kezelt, 

államosított-elkobzott magyar pénzintézetek teljesen a kutatói érdeklődés perifériájára 

szorultak. A banktörténeti szakmunkák sorsukat csak érintőlegesen és az említések szintjén 

„vizsgálták.”
27

 

                                                
21 Vadkerty 1993b: 11–17; 1996; 1999; 2002: 34–36. Szarka csak érinti a gazdasági mozgatórugókat. Szarka 

1998: 43, 45. 
22 Szabó 2007: 92–100. 
23 Vadkerty 1993c: 119–139. 
24 Az agrárkérdés és a földreform szlovák marxista nézetrendszerének „atyja” Samuel Cambel. Vö. Cambel 

1958, 1972, 1996. 
25 Rychlík 1993: 394–413. 
26 Staško 1997a: 1–19; 1997b: 160–166; 1998. 
27 Horváth–Valach 1984: 124–126, 178–182; Chudják 1999: 24–26; Holec–Hallon 2007: 260. 
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A disszertáció szerkezete négy fejezetből áll. Az elsőt egy határbejárás alkotja. A 

gazdaságtörténeti és -politikai megközelítéstől látszólag eltérve – ellenben tudatosítva a 

gazdaságtörténet „társadalmiasításának” szükségességét, a társadalomtörténet talaján álló 

megújítás fontosságát –, a csehszlovákiai magyarság jogfosztását tárgyaló publikációk 

üzenetét továbbgondolva, az emlékezetirodalom konjunktúrájával szembesülve, emlékezet és 

történelem tudományelméleti kérdéseit feszegetem. A fő mondanivalóm az, hogy a 

rendszerváltást követően megindult egy új minőségű gondolkodási folyamat, amelynek 

eredményeképpen a kisebbségi magyar önazonosságtudat megszilárdítása végett a történeti 

emlékezet norai értelemben intézményesült. A szlovákiai magyaroknál is kialakultak az 

emlékezés valóságos és elképzelt terei, mentális határai, amelyeket a kollektív emlékezet 

átformálódása kísért. Ezek után a tárgykör magyar és szlovák historiográfiáját mutatom be. A 

jogfosztottság éveivel foglalkozó bőséges, témaválasztását tekintve változatos szlovákiai 

magyar és magyarországi szakirodalmat csak vázlatosan jellemezhetem. A legitimációs 

szándékot képviselő emlékezetirodalom művelőit és az alapozó jellegű szakmunkák kutatóit 

publikációik „üzenetértéke” alapján próbálom csoportosítani. A szlovák történetírás 

„paradigmatikus váltásainak” tükrében a kisebbségtörténeti kutatások kiteljesedésének 

ideológiai akadályaira kívánok rámutatni, mindeközben az előremutató, de a szlovák történeti 

kánonban háttérbe szorult kezdeményezéseket és eredményeket is áttekintem. 

A második fejezet a harmadik csehszlovák köztársaság politikai rendszerével és a 

háború utáni cseh és szlovák politikai pártok történeti előzményeivel és fejlődésútjaikkal 

foglalkozik. A jobb- és baloldali politikai programok korszakonkénti módosulásainak 

nagyobb ívű áttekintése és összehasonlítása közelebb vihet bennünket a csehszlovák 

pártstruktúrában 1945 után bekövetkezett nagy arányú változások megértéséhez, egy radikális 

gazdaságpolitikai gyakorlat és a gazdaság etatizálódásának vizsgálatához. Kiemelt figyelmet 

fordítok a két világháború közötti Csehszlovákia és a háborús korszak csehországi és 

szlovákiai pártpolitikai felépítményére, az önálló csehszlovák állam szövetségesek általi 

elismerésére, valamint az 1945 utáni pártszervezések mozgatórugóira. Az utóbbiakra a 

háborús események (szlovák nemzeti felkelés, szovjet felszabadítás és katonai jelenlét) döntő 

hatással voltak. A kassai kormányprogram megszületésének körülményeit, a londoni és 

moszkvai központok közötti tárgyalásokat szintén részletesen bemutatom. A pártok koalíciós 

szervének, a nemzeti frontnak a genézise, a cseh-szlovák államjogi viszony alakulása és a 

kommunista hatalmi monopólium kialakítása ugyanakkor a pártpolitikai struktúra ismerete 

nélkül nem árnyalható. Az 1948-as kommunista hatalomátvétel előzményeit, így a koalíción 
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belüli kommunista pozícióerősödést, a kölcsönös rivalizálást és az érdekharc különböző 

formáit is tanulmányozom.  

A csehszlovák, szlovák és magyarországi gazdasági rendszer 20. század első felében 

egymástól elkanyarodó fejlődési íveit a harmadik fejezetben rajzolom meg. A cseh történelmi 

tartományok és a szlovákiai régiók gazdasági fejlődését, a gazdaságszervezés problémáit és a 

hátrányos gazdaságpolitikai bevatkozásokat is áttekintem. Koncepcióm központi elemét 

alkotja a nemzeti gazdasági terek át- és újraszervezésére 1918–1948 között tett csehszlovák, 

szlovák és magyar kísérletek vizsgálata. Ezek a hol sikeresnek tűnő vagy éppen 

ellentmondásos integrációk és reintegrációk az 1930-as évek végétől előbb német, majd 

szovjet nagyhatalmi erőtérben zajlottak, valósultak meg. 

A kassai kormányprogramban radikálisan megfogalmazott célkitűzések, melyek a 

földreform és a mezőgazdaság átalakítására, az ipar és a bankok államosítására, a szövetkezeti 

rendszer fundamentumának átszervezésére vonatkoztak, és az elkobzások intézményesített 

rendszerének az elemeit (nemzeti gondnokságok) vetítették elő, a csehszlovák 

nemzetgazdaság újraszervezésének koncepciójában értelmezem. A szlovák pártok, a 

kommunista párt és a demokrata párt, illetve a törpepártok gazdaságpolitikai elképzeléseinek 

elemzését azért tartom fontosnak, mert egyrészt az eddigi magyar megközelítések ezekkel 

adósok maradtak, másrészt a közelmúltban ebben a tárgyban számos fontos szlovák 

publikáció született, melyek elsősorban a demokrata párt gazdasági-pénzügyi holdudvarával 

és gazdasági koncepcióival foglalkoztak. 

A politikai tárgyú rész után, a munka gerincét alkotó negyedik fejezetben a 

csehszlovák gazdasági rendszer etnikai homogenizálásának, nacionalizálásának tárgykörét 

elemzem. Külön alfejezetben vizsgálom a nemzeti bizottságoknak, mint a magyarellenes 

politika helyi, intézményesített eszközeinek a politikai és gazdasági funkcióit. A nemzeti 

gondnokságok intézményrendszerének felállítása a magyar és német kisebbség tagjainak, 

gazdasági szervezeteinek vagyonlefoglalását és kényszerigazgatását valósította meg. A 

kérdéskör azért sem hagyható figyelmen kívül, mert a gondnokságok kialakítására létrehozott, 

szövevényes törvényi háttérrel úgymond legitim „jogalapot” biztosítottak, és az 

adminisztratív szervezet (Nemzeti Újjáépítési Alap) szinte elkülönülő irányítási-döntési 

hatalommal rendelkezett. Ebben a rendszerben a büntetés, a tulajdonelvétel és a tulajdonjog 

korlátlan megsértése a nemzetpolitikai célok szolgálatában állt, azonban már rövid távon 

bebizonyosodott, hogy ezekkel a beavatkozásokkal gazdasági zavarokat okoztak, amelyek a 

gazdaság működését akadályozták. Ezzel azt bizonyítom, hogy a kizárólag nemzeti alapokra 

helyezett gazdaságpolitikai lépések anyagilag ráfizetésesek voltak, melyek csak az állami 
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költségvetést terhelték. Igaz, a hiány pótlására részben a kisebbségi vagyonokat használták 

fel. 

A csehszlovák földreformpolitikát szélesebb összefüggéseiben tanulmányozom. Az 

1945 után lezajlott földreform egyik fő érvét alkotta a korábbi, nemzetileg és szociálisan 

sikertelennek és elhibázottnak ítélt két világháború közötti földreform kritikája. Tehát a 

csehszlovák földreformpolitika ideológiai érvrendszere érdekel. A célom, hogy a földreform 

rendszerfüggőségére rámutassak és hangsúlyozzam azokat a társadalmi, gazdasági 

következményeket, melyek az agráriumban nem kis mértékben sérüléseket okoztak és hosszú 

távon a növekedést lassították. Valójában három földreformpolitikai gyakorlatot állítok 

egymás mellé, az első csehszlovák köztársaságét, a Tiso-féle Szlovák Államét és a felvidéki 

területeken „megvalósult” magyar földreformrevíziót, abból a célból, hogy választ keressek 

arra a kérdésre, hogy a nemzetpolitikai eszköztárakban a földreformoknak mi volt a politikai 

és gazdasági szerepük. Csehszlovákia esetében mindenesetre két földreform (1919–1938, 

1939–1943) rendezetlen adminisztratív, pénzügyi és vagyonjogi terhei a háborút követően is 

tovább éltek. 

A magyar kisebbség mezőgazdasági vagyonának elkobzása, az én olvasatomban, egy 

többtényezős folyamat részét alkotta. A dirigensi szerep a demokrata irányítás alatt álló 

Mezőgazdasági és Földreformügyi Megbízotti Hivatal kezében volt, ezért szükséges ennek a 

szervnek a stratégiáját, egyben a demokraták agrár- és szövetkezetpolitikai elképzeléseit 

tanulmányozni. Ennek a hivatalnak a repertoárjába, a mezőgazdaságot talpraállító és 

modernizáló elképzelések mellett, elsősorban a földtulajdon-változtatás levezénylése tartozott. 

A földreform folyamatát, a földbirtokok és mezőgazdasági létesítmények, üzemek 

elkobzását, gondnokság alá helyezését és kiutalását a lakosságcsere és a deportálások 

helyezték új összefüggésbe. 

A lakosságcsere-egyezmény számos hátrányos eleme, a megvalósulatlan kívánságok, 

elvárások ellenére, azért jelentett mégis új helyzetet, mert a jogsérelmek után, mégha 

korlátozott keretek között is, de a vagyonjogi kérdések és az egyezményes vagyon 

dekonfiskálásának területén legalább biztosítékokat tartalmazott. Ebből a szempontból a 

Magyar Áttelepítési Kormánybiztosság és a Magyar Meghatalmazotti Hivatal szerepe és 

érdekvédelmi tevékenysége új megvilágításba kerülhet. A lakosságcsere következményeként 

Szlovákia területén maradt magyar mezőgazdasági fölbirtokállományról tíz járás területére, 

szűkebben a dél-szlovákiai régióra vonatkozóan közlök részletes adatokat. A magyar 

birtokosok földtulajdonának csehszlovák államosításával és a Magyarországra való 

áttelepüléssel kapcsolatban a pénzügyi kérdések és elszámolások bonyolult halmaza is 
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felmerült (ezek körültekintő vizsgálatára még nem került sor), ezért ebbe a fejezetbe soroltam 

a készpénzállomány, a zárolt betétek és az ingóságok kérdéskörét is, melyeknél fokozott 

mértékben megnyilvánult a két állam gazdasági érdeke. A csehszlovák-magyar pénzügyi 

tárgyalások áttekintésével a gazdasági mozgatórugók jelentőségére kívánok rámutatni.  

Kevésbé vizsgált témaköre a lakosságcserének az áttelepült magyarok és a magyar állam 

gazdasági érdekei közti eltérések, ellentétek vizsgálata (devizakérdés, korona-forint átváltás, 

ingatlanok értékfelmérése). Az egykori Hanza-tisztviselők által alapított Otthon Beszerző és 

Értékesítő Szövetkezet szerepét, mely elvben az áttelepültek gazdasági érdekvédelmét karolta 

volna fel, szintén ezekben az összefüggésekben vizsgálom. 

A magyarok csehországi deportálásának és a Dél-akciónak a földbirtokpolitikai 

kérdéseivel szintén foglalkozok. A gazdasági konszolidáció során a dilemmákat ezek az 

eljárások csak fokozták: a munkaerő kiesése és a mezőgazdasági földek elhanyagoltsága a 

déli határterületeken gazdasági visszaesést okozott. A hátrahagyott földállomány a szlovák 

telepesek birtokigényeinek kielégítésére kevésnek bizonyult. 

A lakosságcsere és a deportálások során elszenvedett földbirtokveszteséget, és a 

kiutalások megoszlását a szlovák és magyar szakirodalom, illetve saját kutatásaim 

eredményeire támaszkodva számszerűsítem. 

A nem mezőgazdasági vagyon elkobzásáról (kisipari műhelyek, ipari-

kiskereskedelmi vállalkozások, házak, lakások, építkezési telkek) kevés információink 

vannak. Ezt a hiányt legalább részben pótolni kívánom. Ezt az elkobzási folyamatot a szlovák 

állami szervek (Nemzeti Újjáépítési Alap, Szlovák Telepítési Hivatal, Mezőgazdasági és 

Földreformügyi Megbízotti Hivatal) között zajló kompetenciaharc keretén belül vizsgálom. 

A negyedik fejezet ötödik meghatározó részét a magyar gazdasági szervezetek 

(szövetkezetek, pénzintézetek) felszámolása és átszervezése alkotja. Ez a megközelítés egy 

komoly adósságot kíván törleszteni. Az 1945-ben lemorzsolódó magyar állami gazdasági 

intézményrendszer olyan elemeiről van szó, amelyek optimális esetben, egy demokratikus 

berendezésű államalakulatban a csehszlovákiai magyar gazdasági önszerveződés 

komponenseit alkothatták volna. A magyar fogyasztási és hitelszövetkezetek 

megszüntetésével, tisztviselőgárdájuk és tagságuk kiszorításával, a kikényszerített 

vagyonátruházásokkal foglalkozok. A szovjet hadizsákmánynak tekintett pozsonyi Signum 

Iparosok, Kereskedők és Gazdák Hitelszövetkezetére és a galántai Hanza Szövetkezeti 

Áruközpont hálózatának megszüntetésére külön hangsúlyt fektetek. 

A magyar pénzintézetek megszüntetését a csehszlovák/szlovák bankrendszer 

újraszervezésének folyamatába helyezem. A bankok államosításával, a pénzreformmal és 
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a magyar pénzintézetek felszámolását irányító, a banktőkéket kezelő és átcsoportosító 

Központi Felszámoló Titkárság tevékenységével részletesen foglalkozok. Az elkobzott-

államosított vagyontételek ebben a gazdasági szférában is jól dokumentálhatók. A rendezetlen 

vagyoni kérdések gyorsan csehszlovák-magyar egyeztetésekhez vezettek. Ennek egyik 

vonatkozását, a Barsmegyei Népbank  érdekeltségeinek kérdését járom körül. A Magyar 

Általános Hitelbank érdekeltségi körébe tartozó, Pozsony legrégebbi pénzintézetének, a 

Pozsonyi I. Takarékbanknak esete példázza legjobban „a háborús jog“ és az etnikai 

diszkrimináció súlyos közösségi következményeit. 

A munkához felhasználtam a szlovák, cseh, magyar diplomácia-, politika- és 

gazdaságtörténet meghatározó irodalmát. A lakosságcseréhez, a deportálásokhoz, a belső 

telepítésekhez és a szlovák kisebbségpolitika vizsgálatához az immár bőséges magyar és 

szlovák publikációkat aknáztam ki. A második világháború utáni csehszlovák államszervezés 

témáját, a kül- és belpolitikai, illetve a gazdasági kérdéseket a szlovák és cseh irodalom 

mellett, német kötetek áttanulmányozásával árnyaltam. 

A tárgyalt korszakkal kapcsolatos és a csehszlovákiai magyarságot érintő 

gazdaságtörténeti jellegű megállapításaimat levéltári forrásokra alapoztam. A Szlovák 

Nemzeti Levéltárban a földreformra, az agrárpolitikai elképzelésekre és a mezőgazdasági 

földtulajdonra vonatkozó dokumentumokat a Mezőgazdasági és Földreformügyi Megbízotti 

Hivatal gyűjteményében, az elkobzásokra és a nem mezőgazdasági vagyontételekre 

vonatkozóakat a Nemzeti Újjáépítési Alap iratanyagaiban tanulmányoztam. A magyar 

szövetkezetek felszámolásának iratait a Központi Szövetkezet gyűjteményében, a magyar 

pénzintézetek és fiókjaik, illetve a felszámoló titkárság anyagait a Szlovák Nemzeti Bank 

Levéltárában kutattam. A pozsonyi, vágsellyei, lévai és losonci regionális levéltárakban 

a témához kapcsolódó érdekes helyi adalékokat találtam. A prágai Nemzeti Levéltárban a két 

világháború közötti csehszlovák iparral, kereskedelemmel és szövetkezetekkel kapcsolatos 

dokumentumokat hasznosítottam. 

A Magyar Országos Levéltárban a Gazdasági Szervek Osztályán elhelyezett 

szövetkezeti központok (Hangya, Futura), pénzintézetek (Magyar Általános Hitelbank), 

illetve a Gazdaságpolitikai Osztály dokumentumait használtam fel. A lakosságcsere pénzügyi 

vonatkozásaihoz értékes anyagokat gyűjtöttem a Pénzügyminisztérium, a Pénzintézeti 

Központ és a Magyar Nemzeti Bank gyűjteményeiből. 

A disszertációt összefoglalás zárja. A munka végén feltüntettem a felhasznált 

levéltári forrásokat, dokumentumköteteket, folyóiratokat, szakirodalmat és a rövidítések 

jegyzékét. Az elkobzott földvagyonra, a lakosságcsere során Szlovákiában maradt 
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mezőgazdasági vagyonra, a szövetkezetekre és pénzintézetekre, illetve vagyonállományukra 

vonatkozó statisztikai adatokat táblázatokba rendeztem. Ezek a mellékletben találhatók. 

Végezetül külön köszönettel tartozom a témavezetőmnek, Dr. Izsák Lajos egyetemi 

tanárnak, akivel erről a tematikáról folyamatosan konzultálhattam, hasznos tanácsokkal látott 

el és meglátásaival segítette munkámat. Ez a munka, ilyen formában, hiszen sok esetben 

rendezetlen iratanyaggal is dolgozhattam, nem születhetett volna meg a szlovákiai és 

magyarországi levéltárosok türelmes segítsége és tanácsadása nélkül. A családomnak ezúton 

fejezem ki hálámat kitartó támogatásukért és megértésükért. 

Bízom benne, hogy ez a munka új kiindulópontok „kicövekelésével” a generációkon 

átívelő szakmai diskurzust segítheti elő. 
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1. Felejtés és vita memoriae 
 

1. 1. Emlékezet és történelem 
 

Az alábbiakban az emlékezetnek (emlékezésnek) a történelemhez
28

 fűződő viszonyát kívánom 

áttekinteni, mert véleményem szerint a szlovákiai magyar kisebbség történetéről és az 1945–

1948 közötti korszakról is kialakított múltkép(ünk) a társadalmi (nemzeti) diskurzusban 

identitásképző, -teremtő és traumatizáló, romboló erő egyaránt.
29

 A nemzeti emlékezet 

instrumentalizálásával a múltat szelektáljuk, hogy a jelennek igazodási támpontokat 

nyújtsunk. Mindezeket figyelembe véve, és a történettudomány mezsgyéjén haladva: 

dokumentálni, kutatni kell és ezzel lesz jelenvaló a tárgyalt korszak tapasztalatélménye és 

nem monumentalizálttá kell válnia, tehát kevesebb tárgyi és szellemi „emlékműre” van 

szükség.
30

 

Az 1990-es évek elejétől több más fogalomhoz (elit, identitás, kisebbség) hasonlóan 

az emlékezet is, nem utolsó sorban a kisebbségi identitás korrekciója és igazolása végett, 

kapcsolódásával a kizárólagos etnocentrikussághoz konjunkturális hátszelet kapott mind a 

tudományos életben, mind a közbeszédben. Egyik legfőbb jellemzője volt, hogy változatos 

formákban jelentkezett: „felvevőpiacot” kapott, keresett „termék” lett, az egyes 

évfordulókhoz rendezvények, kiállítások, publikációk és nem utolsó sorban intézményileg 

                                                
28 A történelem fogalma ebben az olvasatban a történészek által „létrehozott” történelem (a történeti értelmet 

kapja meg), mely emlékezetté is válik az oktatás útján és közvetíti az emlékezés hagyományát. A történelemre 

visszahat az emlékezés, hiszen megkonstruált történelemről beszélhetünk. 
29 A kollektív és nemzeti identitások elemzése és kapcsolata a társadalomhoz és a kultúrához túlmutat ezen 

munka keretein. Vö. Assmann 2001: 115–140. A közép-európai közösségi identitásokra Csáky–Mannová 1999. 

Az identitás politikaelméleti megközelítésére Bakk 2008. A kulturális emlékezet fogalomtörténete egyszerre 

kapcsolódik régebbi kultúrtörténeti előzményekhez és a modernitás új trendjeihez. A modernitás első fő iránya 
az emlékezet mindjobban növekvő szubjektivizációja, melyet erősít a növekvő számú írásos forrás. A második 

fejlődési irány, hogy a történelmet a felvilágosodás óta már nem fogjuk fel mint emlékezetet, tudományos jellege 

van. 

A kulturális emlékezet fogalmának koncepcionális előzményei (Aby Warburg, Maurice Halbwachs) hosszú ideig 

a periférián mozogtak. Az 1980-as években fedezték fel írásaikat, de az igazi áttörést Pierre Nora munkássága 

hozta, mely további vitákat generált, nemcsak a történettudományon belül, hanem az antropológiában, 

művészettörténetben, muzeológiában is. A történészek a 70-es évektől a jelenkorkutatással kapcsolatban 

fordultak a fogalom felé, és rövid időn belül az új historiográfiai törekvések központi fogalma lett. Jelenleg a 

fogalom szélesebb értelmezése érvényesül és fontos kihangsúlyozni, hogy több tudományág kedvelt „kirándulási 

terepe” lett (kognitív pszichológia, szociológia, történettudomány, filozófia, irodalomelmélet). Christoph 

Cornelißen úgy határozza meg, mint formális gyújtőfogalmat, a kultúrtörténettel szoros rokonságban  állót, mely 
esztétikai, politikai vagy megismerő jellegű. A történelem bármilyen értelmezésének (ahistorikus, antihistorikus 

vélemények, történészi diskurzusok, magánemlékezések) teret nyit, mely nyomot hagyott a társadalomban. A 

kulturális emlékezet hordozói az egyének, szociális csoportok, nemzetek és államok. K. Horváth 2002: 81–82; 

Cornelißen 2007: 26–31. 
30 Ezen a helyen a kételyeimet is meg kell fogalmaznom: a szlovákiai magyarok kollektív vagy nemzeti 

identitását fiktív jellegénél fogva nem tekintem hatékony közösségalkotó „infrastukturális eszköznek“ (ezzel 

nem tagadom jelenlétét), a mai modern társadalomban más jellegű kötőerők hatnak, úgymint a gazdasági 

újratermelés, a fogyasztás, a társadalmi érdekegyeztetés, a szociális kihívások és a médiák kommunikációs vagy 

éppen manipulatív stratégiái. Vö. Randák 2008. 
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támogatott kutatási programok kapcsolódtak (kapcsolódnak).
31

 A jelenséget egyes kritikus 

vélemények szerint a társadalom műveltebb rétegei mesterségesen indították útjára és 

mesterségesen tartják „életben” abból a célból, hogy a nemzeti emlékezetre való hivatkozással 

a nemzeti közösségek identitástudatát erősítsék és befolyásolják. A „kreátorok” (politikusok, 

elkötelezett történészek, újságírók, irodalmárok) számára az egyének eltérő értékskálája egy 

reális veszélyt, félelmet hordoz magában: az emberek számára a saját nemzeti történelem 

vagy a kulturális kötődés nem áll mindig az első helyen. A homogenizáló emlékezetkreálás 

többség és kisebbség viszonyában az első esetében a nemzeti emlékezetbe „belezavarhat” 

(kizárólagosságtudat, vezetőszerep), a másodiknál  „parciális emlékezetet” hozhat létre. 

Többségi és kisebbségi nemzeti közösség számára a cél nem a történeti reflexivitás és a 

kritikus elemzés, illetve a megismerés lesz, hanem a szelektált (irányított) emlékezet 

továbbéltetése a csoportidentitás alátámasztása céljából.
32

 

A kollektív emlékezet, a túlzott (kóros?, megszállott?) történelemközpontúsággal  

kultuszt kaphat és üzleti jelleget ölthet, de ezek az emlékezet és a történelem között 

tapasztalható feszültséget nem szüntetik meg, az továbra is fennmarad.
33

 Az emlékezéssel a 

múltat újra és újra birtokunkba vesszük és az adott politikai, kulturális konszenzusnak 

megfelelően alakítjuk (a tanúvallomások szerzői és az emékezetírók személyes érzelmeikkel, 

elfogultságaikkal és prekoncepcióikkal tudatosan a történelmet kívánják alakítani). Ez az 

átalakítás közel sem jellemezhető úgy, hogy a történelmet statikussá teszi, inkább 

folyamatosan dinamizálja. Nora szerint „felgyorsult történelemről” beszélhetünk, azaz a 

kultúrákban jelen lévő, erőteljesen ható „túl sok felejtésről” és „túl sok emlékezésről.” Ezek 

mögött az időtől (elmúlástól) való félelem munkál. Lajtai L. László a történelem és a kollektív 

emlékezet viszonyát a következőképpen értelmezi.
34

 Egymáshoz képest ellentétesen 

működnek: a történelem a hasonlót és a folytonost tartja szem előtt, az emlékezet azonban a 

különbségeket és a szakadásokat hangsúlyozza ki. Másodszor történelemként, történelmi 

tényként az marad meg, ami folyamatként, eseményként mutat változást, ezzel szemben az 

emlékezet egy állandó képet mutat, a mélyreható változásokat „elhomályosítja.” A két entitás 

a különbözőségekre eltérő módon reflektál. 

A történelem a tényeket újracsoportosítja egy egynemű megkonstruált történeti 

térben, ahol minden egyformán fontos és minden egymással összefüggésben áll. Az emlékezet 

                                                
31 Nora 2001–2002: 18–31. 
32 Cornelißen 2007: 24. A jelenséget elítélhetjük, az érdeklődés és kutatás szemétdombjára küldhetjük, vagy 

tudatosítjuk, hogy az emberi csoportok emlékezet nélkül nem léteznek. 
33 K. Horváth 1999: 3–9; Burke 2001: 3–21. A janicsi „hontalanság évei” fogalomban az emlékezet és 

történelem közötti állapot élménye érhető tetten. 
34 Lajtai 2005. 
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differenciál: a saját csoportemlékezetet radikálisan megkülönbözteti a más csoportokétól, más 

kollektívumok emlékezetét nem ismeri (el), azoktól elhatárolódik és saját jellegét, 

jelentőségét erősíti. Maurice Halbwachs a kollektív emlékezet fogalmának pontosításával 

bizonyította, hogy a társadalmi-politikai rendszerek „beleavatkoznak” a közösségi és egyéni 

emlékezetbe. A közösségi tapasztalatokon nyugvó kommunikatív és a kulturális emlékezet 

közötti eltéréseket vizsgálta. A tanúk emlékei rugalmasaknak és egyszerűsítőknek tekinthetők, 

az ő történelemértelmezésük korlátozott és folyamatos „harcban“ áll az idővel. A kulturális 

emlékezetben a kortársak tapasztalatai, sztereotípiái jelképekbe sűrűsödnek és így 

„homályosabbak“. Egyben az utókorra áthagyományozódnak, de ezek jövőbeli értelmezései 

már tárgyiasulnak.
35

 Niethammer megfogalmazása szerint ezekben a szimbolikus 

tárgyiasulásokban fejeződik ki a kollektív identitás, a csoport mi-érzése.
36

 

A történelem, mely a megélt esemény lecsapódását, az emlékezetet értelmezhetővé 

teszi, egyszerre konstruál és destruál. Az alkotás fogalma kétféleképpen értelmezhető: 1. a 

múlt „használatbavételét” és „őrzését” érthetjük alatta, mely szinte teológiai kanonizáláshoz 

vezet (lásd a kifejezéseket: hontalanság, jogfosztottság, száműzetés, kálvária, jeremiád, új 

Mohács), 2. „új” emlékezetet hoz létre, mely objektivizálódik.
37

 A történelem destrukciója, 

                                                
35 Halbwachs klasszikus munkája: Halbwachs 1950. A kulturális emlékezet fogalmi tartalmának kijelölésére és 

értelmezési mezőire lásd Assmann 2005: 21–29.  
36 Niethammer 2004: 29, 38. A kollektív identitást Niethammer a külső bevatkozások, üldöztetések 

eredményének tekinti, egy közösségformáló szélsőséges tapasztalat „termékének”, melynek kiindulópontja egy 

ellenséges szemlélet. Tanulságos az identitásfogalom jelentésének szociológiai és politikai felhasználása 

Németországban. A szerző bizonyítja, hogy a fogalom „előtörténete egy objektív nacionalizmushoz 

kapcsolódik.” Uo. 38–41. 
37 A diskurzust elutasító, harcoló-politikai szerepvállalásra, a kizárólagos kisebbségi történeti tudat kialakítására, 

valamint a politikailag motivált történelem- és emlékezetkonstruálásra példa a 2004-ben a Magyar Kultúra és 
Duna Mente Múzeumában nyílt Magyar kálvária 1945–1948 című kiállítás, melyet 2006. szeptember 11-én 

Brüsszelben, nem titkolt propagandacéllal és aktuálpolitikai üzenettel az Európa Unió parlamentjében is 

bemutattak. A kiállításhoz dokumentumfilm és könyv készült, melyek az egyik magyarországi recenzens szerint 

„a nemzeti identitás erősítését és a hitelesebb(!) történelmi emlékezet megőrzését szolgálták.” 

A kiállítás szerzői (ideológusai) a muzeológia tudományos jellegét söpörték el, és nem vették figyelembe a 

muzealitást, az ember sajátos megismerési és értékelő viszonyát a valósághoz, illetve a kultúrértéke szerint 

muzeáliává váló tárgy szerepét a kiállított tárgyak kontextusában. Waidacherral úgy is fogalmazhatok, hogy „a 

múzeum a tanulás helye is, de semmiképpen sem a tanításé” (Fehér szerint „a múzeum műhely, ahol az 

emlékezet születik“), azonban a kurátorok a múzeum által közvetíthető elképzeléseket, a megértés módjait, 

gondolatokat és kapcsolatokat háttérbe szorították és ideológiai konstrukciókat közvetítettek. Ennek hátterében  a 

komáromi múzeumnak mint olyan magyar kulturális intézménynek a (19. századba illő) koncepciója állt, 
melynek „elsődleges feladataként” a nemzetszolgálatot, a közösségépítést és a magyar szellemiség megőrzését 

határozták meg. Eszköze és célja az irányított emlékezés lett. A tudományos irányultság, a muzeológiai célok 

elérése, vagy a muzeális jelenség vizsgálata a történelemben, ebben a kontextusban másodlagos szereppel bírt. 

Más oldalról tekintve ezeket a törekvéseket, megállapítható, hogy az emlékek ilyen jellegű és irányultságú 

muzealizációja ugyan a kulturális emlékezetet kívánja megszilárdítani, azonban a szlovák-magyar diskurzusba 

„merülve”, konfliktushelyzetekben az ellenségképet aktualizálja. Ez a koncepció az egyéni élményeket 

közösségi élményként stilizálja, és „időtálló” üzenetet fogalmaz meg: az ezzel való azonosulás a magyarságot 

integrálja, még az eltérő tapasztalatvilággal rendelkező generációkon keresztül is. Waidacher 1999: 30, 103–104, 

272, 329–330; Fehér 2005: 255–263; Sárközi 2005: 221–245; Fehér 2007: 12–14; Haslinger 2007: 444–445. 
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nevezhetjük értelmező szellemi tevékenységnek, a közösségi emlékezet plurális olvasatait 

alakítja ki. 

Az emlékezet és a történelem között párhuzam is kitapintható: mindkettő szándéka a 

múlt megőrzése az elismertetés és a felismerés által. Az emlékezet az egyént, a történelem a 

társadalmat célozza meg. A metaforikus használatú emlékezet (mèmoire) és a sokasodó leírt 

visszaemlékezések (mèmoires), valamint a történelem közös jegyei meghatározhatók. Ez 

egyrészt a múltra való rákérdezés igénye, másrészt a múlt megkonstruálása.
38

 Az egyéni és 

kollektív emlékezetnek, illetve emlékezéseknek külön figyelmet érdemes szentelni, mert 

kimondva-kimondatlanul a (hivatalos) történetírást deszakralizálja. 

Emlék(ezet), identitás és kulturális rákapcsolódás, tehát a hagyományteremtés 

tartópilléreit és összefüggéseit Jan Assmann járta körül a legkövetkezetesebben.
39

 Az 

emlékezet belső dimenziójában négy területet határozott meg: a mimetikus, tárgyi, 

kommunikatív és kulturális emlékezetet. A kulturális emlékezet mintegy „fedőfogalomként” 

olyan teret alakít ki, melybe az előző három terület képes „átlépni”, egyben az egyéni-

kollektív emlékezetet, az identitást és a hagyományt is „őrzi”. A kulturális emlékezet csak 

intézményesülve valósulhat meg, egy társadalmi-kulturális feltételrendszerben, amely 

történeti változásokon megy keresztül. „Elemei”, az emlékek, ellentétbe, feszültségbe, 

összeütközésbe kerülhetnek a jelen társadalmi-politikai valóságával. A kulturális emlékezetre 

az emlékezet általános dialektikája is vonatkoztatható: pozitív oldala az emlékek 

(újra)megragadása és megőrzése, negatív oldala a múltbeli és jelenkori manipulációk, 

átírások, cenzúra és öncenzúra, az erőszakos megsemmisítés. Az egyéni emlékezés 

technikáival (memorizálás, ismétlés, gyakorlás) szemben az emlékezés kultúrája 

kizárólagosan valamilyen közösségre támaszkodik. Lényege a társadalmi kapcsolat 

fenntartása, a múlthoz való kötődés  tudatos megőrzése, és folyamatos válaszadás a kérdésre: 

mit nem felejthetünk el? Természetesen a múlthoz való viszonyról, az ahhoz fűződő sokrétű 

kapcsolatokról (elfogadás, azonosulás, felejtés, elutasítás, közömbösség) van szó, ezért a 

tervezés szolgálatában áll. A jelen társadalmának, a közösség létének értelmet kíván adni.
40

 

Ez az értelemadás a múlt Halbwachs-féle társadalmi megkonstruálásként írható le. 

Az egyéni emlékezet a szocializáció folyamán, kommunikáció és interakció 

                                                
38 Guéry 2006: 124–135. Siegfried Mattl a történelem megkonstruálásának érvét nem látja alátámásztottnak: „A 

történelem, amelyet a történetírás szem előtt tart, elsősorban kulturális szöveg, és nem rekonstrukciója – miként 

azt sokáig hitte – egy tőle függetlenül lefolyt múltbéli valóságnak.” Mattl 2005: 1. 
39 Assmann 2001: 19–35. 
40 Assmann megkülönbözteti az emlékezést és a hagyományt. A hagyomány eltakarja azt a „töréspontot”, melyet 

az elmúlás okoz (és ami a múlt kezdete), hiszen az elhunytakra való emlékezés nem hagyomány. A hagyomány 

előtérbe helyezi a folytonosságot. 
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eredményeképpen a társadalmi csoportokon belül kapja meg alakját. A csoportemlékek 

pluralitásán alapul és szorosan összekapcsolódik a kollektív emlékezettel. A 

kollektívumoknak ugyan nincs emlékezetük, de a közösség tagjainak az emlékeit, 

ismeretközvetítés útján megszabják. A kollektív emlékezet fontos jellemzőjeként 

határozhatjuk meg, hogy konkrétumokhoz kell kötődnie, eseményekhez, jelenségekhez, 

személyekhez, helyekhez. Szülőház, szülőföld, haza, család, materiális és természeti 

környezet, megszokott javak, tárgyak, berendezések az állandóság, megváltozhatatlanság és 

(lét)biztonság érzetét keltik. Az ünnepnapok körforgása, a megszokott, beidegződött 

cselekvések ritmikus változása szintén az idő „megkötöttségét”, „szabályozhatóságát” 

sugallják, tehát az emlékezés képeinek
41

 időbeli és térbeli kapcsolódásaik vannak. A 

személyes és közösségi terek megszűnése (eltüntetése) elvándorlás, kitelepítés, menekülés 

következtében nem jelenti emlékképként való megsemmisülésüket, éppen a hiányuk miatt 

maradnak meg emlékként. 

A kollektív emlékezet csoportidentifikációs szereppel is bír. Aki részesül belőle, az a 

csoporthoz való tartozását bizonyítja. Például egy társadalmi osztály vagy kisebbségi 

közösség emlékezettársadalomnak is tekinthető, hiszen önazonosságát, más csoportokkal 

szemben hangsúlyozott másságát és jövőbeli létezését kifelé demonstrálja, ugyanakkor kifelé 

mutatott egység érdekében a belső ellentmondások ritkán kerül(het)nek felszínre. A 

fennmaradásához elengedhetetlenül szükséges, hogy bizonyos igazságtartalommal kell 

telítődnie. Ez a konszenzuson alapuló „igazság”, mely az emlékezéskultúra pótolhatatlan 

részévé válik, fontos szerepet játszik a nemzeti kiválasztottság, öntudat, önkép 

kialakításában.
42

 Az emlékezethez szorosan hozzátartozik a felejtés. Mikor „jön létre” a 

felejtés? Az emlékek a kommunikációs folyamban raktározódnak el. Ha ez a kommunikáció 

valamilyen oknál fogva megszakad, megszűnik, megszüntetik (például belső ok: tudatos 

hallgatás, komplexusok, félelmek; külső ok: határváltozás, elűzés, diktatúra kiépülése), a 

kommunikációs tér „váza” (cadres sociaux) megsérül vagy megszűnik, így a lép fel a felejtés. 

Ilyen jellegű (szubjektív) történetek a korszakkal foglalkozó magyar kiadványok 

között jelentős számban megtalálhatók.
43

 Ezek az emlékezői narratívák mikrotörténelmi 

                                                
41 Halbwachs emlékképfogalma eltér Assmannétól. Az első csupán a képi formákra alkalmazta. Az utóbbi képi 

és narratív formákra is kiterjesztette. Assmann 2001: 256. (19. lábjegyzet) 
42 Assmann 2001: 36–46. 
43 „Az élettörténetek történeti vizsgálata kortárs tudósításként vagy a tapasztalattörténet kulturális anyagaként 

egy kulturálisan kikristályosodott common sense-hez kapcsolódik, nevezetesen ahhoz, hogy az emlékezésinterjú-

ban, amely már amúgy is az interaktivizált és az autonóm emlékezés keveréke, a kollektív emlékezet konstrukciói 

éppúgy kifejeződnek, mint a tapasztalaton túlmutató egyéni élmények magánhagyományai, s a konvencionálisan 

feljegyzett adatokkal és szándékos vagy akaratlan információveszteséggel (ez a nagyobbik rész) keverednek.” 

Niethammer 2004: 34. 
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megközelítéseknek tekinthetők és nem szükséges, hogy megfeleljenek annak, ami a 

történelmi megismerés számára fontos, vagy hogy ezek az emberi tanúbizonyságok 

megegyezzenek a történészi látásmóddal. Az emlékezések, az egyéni történeti tudatok vagy 

maga a történelmi emlékezet nemcsak az egyének, hanem a csoportok, közösségek számára is 

az „élettapasztalatok” „gyűjtőhelye”, egyben a szociális kohézió és a nemzeti identitás 

érzelmi alapú erősítői lehetnek.
44

 Ellenkező előjelű hatása a jelen időhöz kötődik: a trauma és 

emlékezetvesztés közösségi szinten is megnyilvánulhat. 

A másik oldalon a történelmi emlékezet az ideológiai doktrínák alkotóelemeként és a 

saját nemzettel kapcsolatos, illetve idegen nemzetekkel szembeni nemzeti sztereotípiák 

építőköveként funkcionál. A nemzeti történetírásoknak megvan a „hajlamuk”, hogy 

előszeretettel egysíkúsítsanak és egységesítsenek. A tanúk-emlékezők mindezeket és a 

politikai doktrínákat is relativizálják. Ez azonban nem törvényszerű, hiszen az egyének 

történeti tudata alárendelődhet a nemzeti-ideológiai érdekeknek, melyek csak a kollektív 

történeti tudat válogatott elemeit tartják „igazaknak” és „bizonyítékoknak.” Ezek a „tények” 

ugyanis könnyebben manifesztálhatók és velük a politikai érdekek is hatékonyabban 

érvényesíthetők.
45

 A történeti tudat jól szelektált elemei a közösség nemzeti- és csoporttudatát 

is megszilárdíthatják, melyhez elengedhetetlenül fontos a hagyományteremtés, a külön térbeli 

és időbeli szimbólumrendszer megteremtése (személyiségek kultusza, emléktáblák, 

emlékhelyek, szobrok) és az ezekhez kapcsolódó intézményesülés (intézetek, egyesületek
46

, 

emléknapok
47

, díjak, kitüntetések, évfordulós rendezvények), mely már szinte az 

emlékezéspolitika diktátumának is felfogható.
48

 A szelektálás kimondottan káros 

következménye a népek közötti együttélés, a közös történelmi múlt, a szellemi és kulturális 

kapcsolatok pozitív hozadékainak háttérbe szorulása, szorítása és eltüntetése, az amnézia 

ténye és annak továbbéltetése. A szelektált emlékezet így konzerválja a problémákat, 

ellentéteket, a politikai vagy etnikai feszültségeket. A többségi helyzetben lévő és „birtokon 

belüli” nemzetek kollektív tudatát
49

 nemcsak ez a szelekció határozza meg, hanem a történeti 

(őslakos) kisebbségekkel kapcsolatban az erőszakos asszimilálásukra és felszámolásukra, 

                                                
44 Az emlékezetelméletek egyike sem képes meghatározni az emlékezet vagy az identitás fogalmait a közéleti 

vagy tudományos diskurzusban. Bővebben Niethammer 2004: 31–34. 
45 Pierre Nora érdekes meglátását ezidőtájt is aktuálisnak látom az 1945–1948 közötti időszak szlovák és magyar 

vitáira vonatkoztatva: ezek az ellentétes előjelű emlékezések a vitázó feleket össze is kötik. 
46 A kassai székhelyű Deportálások Áldozatainak és Leszármazottaiknak a Szövetségét 2002-ben alapították a 

deportáltak kártérítési igényeinek rendezése érdekében. 
47 A szlovákiai magyar Nemzeti Emlékezés Napját 2005-től tartják, a kassai kormányprogram kihirdetésének 

évfordulóján. 
48 A szlovákiai magyar köztéri szoborhasználat ideológiai összefüggéseire Hushegyi 2007: 69–76; 2008: 99–110. 
49 A kollektív tudatot a nemzeti emlékezet képes ellenőrizni. Ez a kontroll a történészképzésen, az oktatási 

programokon és a hivatalos emlékezéseken alapul. 
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kiűzésükre tett kísérletek politikai-történeti szükségszerűségének hangoztatása, az 

ellentmondások, bizonytalanságok (kevésbé ismert, kutatott összefüggések) marginalizálása, a 

„nemzeti lelkiismeret” elhallgattatása és a kisebbségellenes lépések erkölcsi, emberjogi 

következményeinek politikai, jogi és történelmi érvekkel való relativizálása.
50

 

A szlovákiai magyar kollektív identitás tehát, a fentiekben bemutatott értelmezési 

keretben mozogva, ugyan kényszertapasztalat, más csoportoktól elkülönülő, de nem 

specifikus identitás.
51

 Holbwachsi értelemben a (csehszlovákiai/szlovákiai magyar) 

kisebbségtörténet, a kisebbségi múlt, nem történelmi fejlődés eredménye, hanem társadalmi-

kulturális szerkezet, melynek „értelmét” és értelmezési mezőit a jelen kulturális emlékezete 

rögzíti.
52

 A jogfosztottság szlovákiai magyar emlékezetkultúrájában 1989-et követően 

elmozdulás történt: a tanúk átélt, kommunikált emlékeitől átmenet valósult meg az 

intézményesített emlékekhez, a kommemoratív őrzés helyei jöttek létre, nem utolsó sorban a 

kisebbségi identitás korrekciója és igazolása végett.
53

 

 

 

 

 

 

                                                
50 Havelka 2004: 85–86, 91. 
51 A szlovákiai magyarok nyelvhasználati sajátosságaira és a magyar-szlovák együttélés „szabályaira”, de az 

identitásnak mint gumiszónak az alkalmazására Lampl 2008: 82. Pedig a kollektív identitás fogalomhasználatát a 

külföldi szakirodalom elméleti eredményeit továbbgondolva és alkalmazva Trencsényi Zsolt egyik 

tanulmányában érintette. Trencsényi 2002: 146–153. A kollektív identitásról Niethammer éles szemű meglátását 

érdemes idézni: „Bizonyos értelemben azt mondhatjuk, hogy – függetlenül a különbségektől – a 20. század min-

den etnocídiumának túlélője diaszpórában élt. Az üldöztetés és a túlélés tapasztalata olyan külön tudatot alakított 
ki bennük, melyet a hétköznapi életlehetőségek visszanyerése érdekében gyakran fáradságosan elfojtottak, illetve 

a magányosság érzését, még etnikumuk azon tagjaival szemben is, akik a saját bőrükön nem tapasztalták meg 

ugyanezt. Azt mondhatnánk, hogy a kívülről kényszerített kollektív identifikáció túlélő áldozatai számára a kol-

lektív identitás feszültségmentes egyensúlya a későbbiekben már nem volt lehetséges, hanem a többes és részben 

ellentmondó mi-vonatkozások közti kényes egyensúlyt keresve kellett élniük, legjobb esetben plurális identitá-

sokkal, amelyek révén a tapasztaluk és az örökségük közötti különbségek elfogadhatók, és így az megőrződhetett 

aktuális cselekvési tereik életformájában is. Ennyiben az évszázad emblematikus áldozatainak 

tapasztalatfeldolgozásából a modern kollektív identitás példás formája olvasható ki. Ez az identitás nem létezhet 

egyes számban, s nem az etnikai vagy vallási hovatartozásra redukált származási kultúra nemzeti fölmagasztalá-

sában vagy fundamentalista újrafelfedezésében áll, s nem is helyettesítheti egy másik társadalomba való totális 

integráció, hanem a különböző és specifikus mi-érzéseknek, hovatartozásoknak, valamint társadalmi cselekvés-
dimenzióknak és felelősségeknek személy vagy csoport általi tiszteletben tartásában és közvetítésében mutatkoz-

hat meg.” Niethammer 2004: 41–42. 
52 Assmann a múltismeretet, a múlt iránti tiszteletet, érzékenységet, elfogadást vagy elutasítását nem tartja 

alapvető emberi tulajdonságoknak. A történeti értelem létezését szintén megkérdőjelezi. A kulturális emlékezetet 

tartja megfelelőnek, mert az emlékezés tényére, a múlt iránti rákérdezés, érdeklődés okaira kell rákérdeznünk. 

Egyáltalán, miért foglalkozunk a szlovákiai magyarság történetével? Legitimációs, bizonyítási célból, azért hogy 

az identitást, mint képzetet átörökítsük? 
53 A magyarországi svábok történelemtudatának és a kollektív emlékezetének „újrateremtésével” foglalkozik 

Bindorffer 2008: 61–77. 
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1. 2. A magyar történetírás: 

tudományosság és emlékezetirodalom együttélése 
 

A téma szlovákiai magyar és magyarországi historiográfiáját alapvetően meghatározták a 

rendszerváltás előtti, immár kanonizálttá vált, majdan azzá váló történeti munkák, és az 1989-

et követő sallangokkal is díszített etnikai reneszánsz. Az elmúlt két évtizedben „a magyar 

kisebbségtudomány” mind szakjellegűbbé vált, intézményi hálózatokat épített ki és 

fokozatosan izmosodó kutatói műhelyeket hozott létre. Ez a háttér tette lehetővé a tárgyalt 

korszakkal foglalkozó, új megközelítésű munkák megszületését. Mindezekről már tartalmas 

és szemléletes értékelések, illetve aprólékos bibliográfiák születtek.
54

 Ezen a helyen ezért egy 

másfajta megközelítést alkalmazva – a téma általam fontosaknak ítélt feldolgozásait – két 

meghatározó irányvonal alapján látom csoportosíthatónak és négy történészi habitus 

körülhatárolását látom kivitelezhetőnek. Ezek a kategorizálások azonban nem feltételezik azt, 

hogy az egyes kijelölt területek között nincsenek átjárások, átfedések vagy éppen 

megfelelések. 

Ezen első irányvonal Szlovákiában alkotó képviselőit „alapozóknak” nevezem. Talán 

nem önellentmondás, hogy ők egyszerre kutatók és az emlékezetirányítók előhírnökei. A 

kutatói attitűdjüket alapvetően meghatározta a szlovák historiográfiának a nemzetépítő 

álláspontja és a kisebbségi- és magyarkérdés 1968-as rendezésének kudarca, ezzel a kassai 

kormányprogram revideálásának kútbaesése, egyáltalán a csehszlovákiai magyar 

reformkommunista elit csalódása. A „kisebbségi tudományosságon” belüli alapozás tehát az 

1970-es évekre vezethető vissza (Janics Kálmán, részben Koncsol László és Gyönyör József 

munkáiról, később Szabó Károly és Szőke István írásairól van szó). 

Janics 1979-es széles körben ismert monográfiája a jognélküliség és 

„intézményesített erőszak” bemutatásával a csehszlovák forradalmi szükségszerűség, és ezzel 

a kortárs cseh és szlovák történettudomány mítoszát rombolta le. A felülről irányított 

nacionalista doktrína szétterjedésére mutatott rá, amelynek központi célja Szlovákiában a 

magyar kisebbség felszámolása volt.
55

 Koncsol 1968-ban ugyan a szépirodalmi esszé nyelvén, 

de a korszak realitásairól, így a nagy- és kishatalmi érdekek hálójában vergődő kisebbségről, 

az 1945 utáni szellemi újrakezdés hátrányairól, determinációiról és a kisebbségi kulturális 

önösszeszedés programjáról szólt.
56

 Gyönyör a nemzetiségi jogok, nyelvhasználat és 

                                                
54 Szarka 2003: 10–12; Szarka 2005: 297–306; Simon 2005; Kugler 2010: 115–123.  
55 Janics 1979, 1992, 1993. 
56 „Addig azonban itt vagyunk mi, csehszlovákiai magyarok ötven év múltán is csenevész gazdasági, politikai és 

szellemi életünkkel ezen a törékeny talajon, kusza – ellentétes és párhuzamos – érdekek gócában és erővonalai 

közt, kétféle és idebent is állandó harcban, ellentétes és párhuzamos hatalmi érdekek passzív és többnyire 



 27 

népesedési mutatók vizsgálatánál nem kerülhette meg a második világháború utáni éveket, 

vagy legalábbis burkoltan jelezhette a háborút követő folyamatokat.
57

 Szabó és Szőke 

vázlatosan a lakosságcsere okait és következményeit tárgyalta.
58

 

Kis kitérőt érdemel annak rögzítése, hogy a tudományos(abb) igényű alapozás, az 

1970-es évek folyamán még egy nemzetiségi kutatásokra szakosodott intézményi háttér 

nélkül, a magyarországi történetírás keretein belül indult meg és a lakosságcserével, a 

magyarkérdés párizsi kezelésének témájával kapcsolatban a 80-as évekre nyúltak át.
59

 A 

kelet-közép-európai kisnépek együttélése és konfliktusai mellett a magyar kisebbségek 

társadalmi problémái a Magyarságkutató Intézet munkatársainak kutatási programjaiban 

jelentek meg.
60

 A csehszlovákiai magyar kisebbség kérdése ezután nemzetközi 

beágyazottságában, a szövetséges hatalmak Közép-Európa-politikájának kontextusában is 

megnyilvánult. A tanulmányokban, monográfiákban és dokumentum-összeállításokban külön 

hangsúlyt kapott a magyar kormány kisebbségvédelmi törekvéseinek és a diplomáciai 

mozgástér beszűkülésének feltérképezése, a jóvátételi kérdések, valamint a Szövetséges 

Ellenőrző Bizottság tevékenysége és a szovjet nagyhatalmi célok elemzése. Ez a 

magyarországi politika- és diplomáciatörténeti irányvonal, a kül- és belpolitikai irányultság, 

máig az egyik legmarkánsabb vonulatként van jelen.
61

 

A második, „szlovákiai” irányzat képviselőit (Molnár Imre, Tóth László, Varga 

Kálmán), teljesen semleges jelentésben használva a fogalmakat, „kiigazítóknak” és 

„emlékezetirányítóknak” tekintem. Őket egy gondolat „mozgatta”: ha a csehszlovákiai 

magyarság közösségnek és társadalomnak tartja vagy annak látja és láttatni is akarja önmagát, 

akkor emlékeznie kell. A gondolatmenetük szerint a közösségi emlékezet hozza létre a 

társadalmi kohéziót. A társadalmi egységet két kovász biztosíthatta: a múlttisztelet, mely a 

történészek segítségével folyamatosan újraalkotható és a változások jelentőségének 

csökkentése, szélsőséges esetben tagadása. Úgy látják, hogy 1990 után a határon túli magyar 

                                                                                                                                                   
szenvedő tárgyaként. Ez a kényszerű passzivitás, az államfordulatokat követő megrázkódtatások, megtorlások 

anyagi és szellemi veszteségek (köztük a legutóbbi, a 45–48-as volt a legtragikusabb) sajátos kisebbségi 

közérzetet, kisemberi mentalitást alakítottak ki bennünk (...). Ebből a helyzetből következik szellemi életünk 

minden nyavalyája. Az 1945-ös államfordulat s az azt követő súlyos és tragikus esztendők lesöpörték 

népcsoportunkról az első köztársaság idején még lényegében komplex, népes és haladó, modern koncepciókban 

gondolkodó és szervezkedő értelmiséget, s mindent – ráadásul éppen a deformáció éveiben – az alapok 
alapjaival kellett kezdeni (...)” Koncsol 1968: 724, 725. 
57 Gyönyör 1976a, 1976b. 
58 Szabó–Szőke 1982: 90–94. 
59 Balogh 1979, 1981, 1982, 1988. A magyar kisebbségkutatás intézményi hálózatának fejlődésképére Demeter-

Zayzon 1998: 111–128. 
60 Molnár Imre tanulmányai az intézet évkönyveiben láttak napvilágot. Molnár 1987: 145–161; 1989: 52–72. 
61 Lásd például Vida 1985: 114–125; Benisch 1990: 134–138 (dokumentumközlés); Bődy 1992: 131–138; 

Romsics 1992; Fülöp 1994; Földesi 1995; Kertész 1995; Balogh–Földesi 1998; Földesi 1998; Szarka 1999: 124–

148; Romsics 2006. 
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közösségek számára az öndefiniálás új korszaka érkezett meg. A történeti művek a kollektív 

identitás- és emlékezetteremtés szolgálatába álltak, legfőképpen a gyorsan kibontakozó 

emlékezetirodalom. Nem véletlen, hogy az ekkor még kiemelten a deportálásokat tárgyaló 

szövegközlések egyszerre történeti források és a kisebbségi irodalom kereteit dekanonizáló 

szövegek.
62

 Ennek a felgyorsuló könyvtermelésnek azonban volt egy negatív következménye. 

A történettudományi módszertan és forrásválogatás igényesebb szakmai szempontjai a 

háttérbe szorultak, vagy legalábbis mellékvágányra kerültek. Szinte közös célként nyilvánult 

meg a legitimáció(kényszer), a történelemnélküliség fóbiájának és a kételyeknek a leküzdése. 

Ez a kutatói-szerkesztői-dokumentátori hozzáállás, a szövegválogatások kritériumainak 

elhallgatása és az irányított beszélgetések didaktikája, Mohay Tamás szavaival élve, egyszerre 

volt imponáló és riasztó. Az emlékezetkonstruálás irányítói számára a kollektív sors nyilvános 

térben való dokumentálása vált elsődlegessé. Az elszenvedett családi és egyéni sorsok így 

háttérbe szorultak.
63

 A leghatásosabb gondolatformáló gyűjteményes kötetek, melyek a 

későbbi emlékezetkonjunktúrát elindították (és az idő tájt a szerző látószögét tágították), 

ekkor láttak napvilágot.
64

 Ebbe a körbe sorolhatók még azok a forrásközlések és 

értelmezések, melyek a legitimáció szolgálatában, a pozitív, a demokratikus önszerveződés 

jegyeit felmutató kisebbségi múlt megkonstruálásában és egy „hídszerep” közvetítésében 

vettek részt. Ezek a szövegek közlésükkel, az egyik szerkesztő szavait idézve, egy „tetszhalál-

sors után” támadtak fel.
65

 

A szlovák-magyar, cseh-magyar történészi diskurzusban a tudományosság, mint érv, 

a második világháború utáni többségi magyarságpolitikák és a magyar kisebbségek státusának 

vizsgálatánál, a kisebbségtörténet „professzionalizációjával”, „önálló” diszciplínává válásával 

és intézményesülésével jelentkezett.  A szakmai közösségen belül „mindenes”, támogató és 

tudományszervező szerepek alakultak ki. Az 1990-es évek elejétől az emlékezetirodalom 

                                                
62 Tóth 1995. 
63 Mohay 1993: 183–188. 
64 Molnár–Tóth 1990; Molnár–Varga 1992; Zalabai 1995. 
65 Molnár 1990a: 112–131; Molnár 1990b: 124–128; Szalatnai 1990a: 129–147; 1990b: 163–190; Fábry 1991; 

Fábry 1992. A híd („kettős hídszerep”, „hídplatform”) mint a nemzetiség megbékélés és egymásraismerés, 

egyben egy európai szellemiségű nemzeti közösség jelképe baloldali gondolkodóknál, Szalatnainál és Fábrynál 

bukkan fel. Ennek a tetszetős elképzelésnek a kudarcát Szarka László a többségi nemzet részéről mutatkozó 

elzárkózó magatartás vagy közömbösség számlájára írja: „Mint ahogy „a kisebbségi hídszerep” koncepciója sem 
önmagában volt illuzorikus és zsákutcás, hanem azért, mert egyrészt a többségi felfogás a tolmácsszereppel 

azonosította, másrészt mert kivételes ünnepi pillanatoktól eltekintve ez a közvetítő felajánlkozás is viszonzatlan 

maradt a többség részéről. A többségi, kisebbségi progresszió, illetve a Duna-táji szellemi elitek összefogásának 

eszméje a csehszlovákiai magyar baloldali körök utópiái közé tartozott. S mint ilyenek nem egyszerűen a téves 

kisebbségi helyzetértékelés, szereptévesztés mintapéldái, hanem a nemzetállami csapdahelyzetek, a kapitalista és 

kommunista zsákutcák alternatíváit kereső koncepcióalkotás elméleti és gyakorlati dimenziókat összetévesztő 

zsákutcája.” Szarka 2010: 65. Fábrynak A vádlott megszólal című írása 1968-ban az Irodalmi Szemlében is 

megjelent. A dokumentumot 1992-ben újraközlő Fónod Zoltán ezt az utószóban nem jelzi. Fábry 1968a: 577–

591; 1968b: 676–691. 
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terebélyesedésével és a korszakkal foglalkozó helytörténeti kutatások kibontakozásával, azok 

szakmaivá válásával
66

 párhuzamosan haladt a csehszlovákiai magyarsággal foglalkozó 

alapkutatások kibontakozása, melyek eredményei az évtized végén szintézistörekvések és 

adatbázisépítések kötőelemeivé váltak.
67

 

A korszakkal foglalkozók között négy történésztípus általánosítható. Az egyik a 

tudományos apparátus mozgósítását tűzi ki céljául, legtöbbször esettanulmányok formáját 

választva, egyszerre tematizál és legitimál (Molnár Imre
68

, Izsák Lajos
69

, Vígh Károly
70

). Ez a 

törekvés, legpregnánsabban Vadkerty Katalin munkásságára jellemző. Az utóbbi alapozó 

jellegű és új kutatási irányokat kicövekelő munkái, melyek ma is megkerülhetetlenek –  és a 

szlovák történetírásba ezen a helyen nem tárgyalandó okok miatt „beemelésükre” máig nem 

került sor –, körültekintő prágai, pozsonyi és budapesti levéltári kutatásokra támaszkodtak. 

Kivételessé, legalábbis az én szempontrendszerem szerint, az teszi, hogy mélyebben eddig 

egyedül ő foglalkozott a deportálások, lakosságcsere és a belső migráció gazdasági 

kérdéseivel.
71

 

A Beneš-dekrétumok és a SZNT rendeleteinek genézisével és következményeivel 

foglalkozó, mind igényesebben megszerkesztett gyűjteményes kötetek szintén a 

forrásanyaggal való érvelés technikáját képviselik.
72

 

Külön csoportba sorolom azokat a történészi stratégiákat, amelyek egy-egy 

részterület (például a lakosságcsere magyarországi vonatkozásainak) alapos feltárását 

végezték el és egyfajta „egészséges” pozitivista attitűddel meghintett dokumentum- és 

                                                
66

 Angyal 2007; Bukovszky 1999: 129–141; 2001: 189–207. 
67 Az 1990-ben induló Regio, melynek alapítója Tóth László, tudománytörténeti jelentősége, vitathatatlan. 

Hasábjain az 1945–1948 közötti csehszlovákiai történéseket vizsgáló, alapvető fontosságú tanulmányok jelentek 

meg. A folyóirat a szlovák-magyar kapcsolattörténeti kérdések értelmezéseit és kulcskérdéseit sem hagyta 

figyelmen kívül és a szakmai párbeszédnek is teret nyitott. Szlovákiában 1999-től, az egyetlen szlovákiai magyar 

tudományos folyóirat, a Fórum Társadalomtudományi Szemle célirányosan foglalkozik ezzel a korszakkal (az 

Irodalmi Szemle és a Limes régebbtől megjelenési lehetőséget nyújtott az ilyen jellegű írásoknak). A szintén 

1999-ben indult Kisebbségkutatás a határon túli magyar könyvtermelés eredményei között a szlovákiait is 

számba vette, ugyanakkor a nemzeti kisebbségek politikai helyzetét, kultúráját és jogállását elemző, tágabb 

összefüggésekben gondolkodó szerzők között a szlovákiai magyar témákkal foglalkozóknak is teret adott. A 

tárgyalt korszakot érintő kisebbség- és magyarságpolitikájával foglalkozó elektronikus adatbázisépítések 
(választási és népszámlálási adatok, helységnévtárak, történeti statisztikák), valamint kronológia- és 

bibliográfiaközlések a Teleki László Alapítványnál, az MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézetében, a 

somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézetben és az Erdélyi Magyar Adatbank-Transindex portálon folytak, illetve 

folynak. 
68 Molnár 1993: 75–94; 1997a: 81–87; Molnár–Szarka 2007: 19–30. 
69 Izsák 1997; 2004: 5–19; 2007: 31–41. 
70 Vígh 1998; 2001: 81–87. 
71 Vadkerty 1993c: 119–139; 1996; 1999; 2002. 
72 Kövesdi–Mayer 1996; Szarka 2005a: 93–150; Popély–Šutaj–Szarka 2007.  
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adatközléseket realizáltak (G. Vass István
73

, Kugler János
74

, László Péter
75

, L. Balogh Béni
76

, 

Polányi Imre
77

, Skultéty Csaba
78

, Szabó A. Ferenc
79

). 

A következő, inkább egyszemélyes típus (Szarka László), nemcsak mediátori és 

tudományszervező tevékenységet fejt ki, hanem a csehszlovákiai magyarság helyzetét a kelet-

közép-európai és szlovák-magyar kapcsolatok fókuszában viszgálja. Koncepciója, amelyben a 

budapesti kisebbségpolitika mozgatórugóinak, a szlovákiai magyar politikai önvédelemnek és 

az „intézményesített erőszaknak” a vizsgálata egyaránt szerepel, egy abszurd kisebbségi 

alakzat közösségszervezésének, a közösség fenntartásának és fejleszthetőségének az 

alternatíváira keres válaszokat. Alaptézise, hogy a kisebbségi lét, még a külső kényszerek és 

belső hiányosságok ellenére, változékonyságában, megélhető vagy azzá tehető. Kutatásainak 

meghatározó vezérfonalát alkotja egy határon túli magyar összehasonlító kisebbségtörténeti 

képlet és tipológia felállítása. Ebben a felfogásmódban a csehszlovákiai magyar kisebbség 

nem a szlovák-magyar „mechanikus reciprocitásnak” a kiszolgáltatott és sodródó tárgyát 

képezi, hanem egy olyan közösségként jelenik meg, amely a társadalmi szerkezetét képes 

újraszervezni.
80

 

A negyedik típus (Popély Árpád) célja immár nemcsak a legitimálás, hanem egy 

„váteszi” feladat betöltése is: új utak keresése, a történészi „aprómunka”, illetve az eddig 

hiányzó előmunkálatok elvégzése. Az új csapásirányok: a kisebbségi történeti kronológia, a 

dél-szlovákiai etnikai tér átalakulásának vizsgálata és a lakosságcsere, illetve a deportálások 

vizsgálatánál egy következetes forrásrevízió.
81

 

Az utolsó egy évtizedben az emlékezetirodalom újabb konjunktúráját tapasztalhatjuk. 

Ezekben az összeállításokban a történeti tanulmányok békésen megférnek a 

dokumentumokkal és a visszaemlékezésekkel.
82

 Különálló műfajt alkotnak a korszakban 

                                                
73 G. Vass 2005; 2007a: 431–440; 2007b: 101–113. 
74 Kugler 1996: 47–73; 1997: 25–32; 2000. 
75 László 2005; 2007: 73–78. 
76 L. Balogh 1994a: 5–17; 1994b: 167–186. 
77 Polányi 1992. 
78 Skultéty 2007: 441–448. 
79 Szabó A. 1991: 47–91; 1997: 64–81. 
80 Szarka 1990: 231–244; 2002: 538–548; 2005b: 158–170; 2007b: 415–430; 2010: 61–63. Szarka koncepciójára 

az 1984-től Gerhard Seewann által irányított kisebbségi komparasztikai kutatás eredményei hatottak. Seewann 

1992: 23–31; Szarka 1993: 192–195; Szarka 2001; 2004. 
81 Popély 2000a: 185–199; 2000b: 137–177; 2001: 133–162; 2003: 69–122; 2004a: 96–116; 2005: 261–293; 

2008a; 2008b: 125–144; 2009a: 185–251; 2009b. 
82 Tipary 2004; Molnár–Szarka 2007; Életképek 2009. 
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jelentősebb pozíciót betöltő magyar tisztviselőkkel folytatott és rögzített beszélgetések
83

, az 

események tanúinak visszaemlékezései és a közösség-, illetve családtörténetek.
84

 

A magyar kisebbségtörténetnek-kisebbségtudománynak ugyan elfogadható egy olyan 

kortárs olvasata, amely az egyik legjobban fejlődő történettudományi területnek tekinti, 

azonban azt is hangsúlyozni kell – külön gondolva a csehszlovákiai (szlovákiai) vonatkozású 

témaválasztásokra és feldolgozásokra –, hogy módszertanilag heterogén megközelítések 

szövevényével, a szövegszervezés sokszínűségével találkozhatunk. Az elméletalkotásra való 

törekvés és a történészi pozíció önreflexiója mindeközben késik.
85

 

 

1. 3. Egy önlegitimáló és ideologizáló történelemszemlélet konstrukciója 
 

A marxista csehszlovák történetírás egyik tézisévé és mítoszteremtő, ugyanakkor nemzetépítő 

– mint később kiderült sikertelen eredményt elérő – eszközévé vált az 1945, illetve az 1944-

től, a szlovák nemzeti felkeléstől számított csehszlovák, vagy nevezhetjük cseh és szlovák 

forradalom. Ez a tézis az „egységes” csehszlovák történelem egyik oszlopát alkotta, amelyik a 

cseh és szlovák történetírások fejlődését is meghatározta. 

                                                
83 Molnár 1990c: 83–106; Varga 1992: 27–30. 
84 Dóczé 1992: 39–50; Borziné Bódi 1996; Hegyi 1996; Horváth 1997, 1998; Tánczos 1999; Hegyi 2009. 
85 Romsics 2007: 173–182. A magyar kisebbségtörténet a rendszerváltás után a legdinamikusabban fejlődő 

történeti szakterületté vált. A magyar kisebbségek kutatásai ugyan heterogén, háttér és szemléletmód szerint 

változó, fontos eredményeket hoztak, azonban az elméleti, módszertani és interdiszciplináris megközelítések, 

illetve a tudományos szféra pontos(abb) behatárolásai hiányoznak. A kisebbségi történelem fogalma is amorfnak 

tűnik. Számos kérdés megválaszolatlan marad(t) és többségében a szakmai diskurzus(ok)ba sem kerülnek be. 

Ennek háttterében talán a módszertani újításokkal szembeni ellenállás áll, ami Hayden White szavaival élve 

egyben a kritikus önelemzéssel szembeni ellenállás is. Ezen kívül több kínzó kérdés is felmerül. Egyáltalán 
beszélhetünk kisebbségi társadalomtörténetről? A nemzeti identitásnak mint imaginációnak a „megteremtésében-

újrateremtésében” milyen szerepet játszanak vagy vindikálnak maguknak a kisebbségtörténeti munkák és 

szerzőik? Hol a helye, van-e helye a magyar kisebbségek történetének a többségi történetírásokban? Hogyan 

értelmezik a magyar kisebbségtörténetet a szlovák, román, szerb kutatók? Ehhez kapcsolódik az a kérdés is, 

hogy a szomszédországok magyar történészei integrálhatók-e, integrálódhatnak-e (tudnak-e, képesek-e) a 

„többségi” történészi berkekbe vagy az ún. „kisebbségi történészi szakma” tetszetősnek és kényelmesnek 

mutatkozó gettójában élnek (egyébként a magyarországi „befogadásuk”, recepciójuk sem problémamentes). 

Az utóbbi időben néhány helyen a szlovákiai magyar történetírás kifejezés is megjelent. Ez azt sugallja, hogy 

valamilyen színvonalú történettudomány létezik, mégpedig kisebbségi vonalon (nem titkolt legitimációs céllal?). 

Másképpen fogalmazva: egy kisebbségi közösségben létezik és fenntartható, tudománypolitikailag szervezett 

lehet a historiográfia intézményi háttere? Működik a tudományos igény(esség) és kontroll? Kitapinthatók a 
tudományszervezés szabályai, illetve jól kivehető a (történet)tudományos és a (történet)tudománytalan közti 

demarkációs vonal? A történeti munkák tudományos jellegének, módszertani alapjainak feszegetése 

tabutémának számít, szlovákiai magyar „történettudományos élet” és szakmai párbeszéd nem vagy csak igen 

korlátozottan létezik. White 1997: 27; Barnes–Bloor–Henry 2002: 188–221, 279. (10. lábjegyzet); Horváth 

2006: 435–438; Bárdi–Fedinec–Szarka 2008: 9–12; Egry 2009: 103–107. A „kisebbségi magyar 

tudományosság” fából-vaskarika tézisét megsemmisítő kritikával Szerbhorváth György illette. Szerbhorváth 

2008: 143–157. A szlovákiai magyar „tudományosság” inkább intézményi és szakmai problémáinak vázlatos 

áttekintésére, mint fogalmi meghatározására, a tudományos és tudománytalan határainak kijelölését elszalasztó 

nézőpontra Liszka 2006: 127–132.  
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Eszerint Csehszlovákia természetes történeti fejlődés eredményeképpen jött létre, 

ezért nem tekinthető mozaikországnak, mely bármilyen történelmi kataklizma idején 

felbomlik és darabjaira hullhat. Ez az ország az államalkotó és egyenrangú cseh és szlovák 

nemzet „akaratából” született. A nemzeti lét megőrzésének szükségszerűségéből fakadt, 

mármint a német és magyar revizionista törekvések veszélyéből. Ez az elképzelés 1945 után 

egyszerre játszott nemzeti, majd 1948 után párt- és tekintélyuralmi legitimációs szerepet. A 

történettudomány a magyarországi történeti kontextus semlegesítésén és megszüntetésén 

dolgozott. A cseh történelemmel való kapcsolódási pontok kialakítása kapott prioritást.
86

 

Ezen a helyen csupán a marxista szemlélettel és annak ideológiai érvrendszerével 

foglalkozom, emellett elméleti konstrukcióját és a „forradalomértelmezés” ún. nemzeti és 

demokratikus vonásait mutatom be. 

Ezzel a korszakkal kapcsolatban a cseh és szlovák marxista historiográfiának a 

hivatalos felfogása az 1960-as évek folyamán rögzült, annak ellenére, hogy a történészi 

diskurzusban az 50-es évek kezdetétől az 1945–1948 közti események ideológiai és 

nacionalista okok miatt kiemelt témaként jelentek meg. Alapvető téziseit a husáki 

normalizáció politikai irányvonalának alátámasztására az 1980-as évek elején dolgozták ki.
87

 

Ez a konstrukció rendszerjavító és tudatformáló funkcióval bírt. A reformalternatívával 

lehetett a társadalmi konszolidációt elérni és a hatalmi rendszert megszilárdítani, a 

másodikkal pedig a tömegek tudatát lehet manipulálni. Ennek a „szellemi építménynek”, a 

történészi érdeklődés és a ideológiai „aktualitás” szempontjából, három alapvető kiindulási 

pontját különböztethetjük meg. 

Az elsőt a szocialista forradalom előzményeinek, politikai módszereinek, és ezzel a 

szocializmus alapjainak a megismerése képezte. Ez a kosellecki értelmezésben permanens 

forradalom, az ideológusok szerint a kommunisták vezetése alatt a nemzeti (népi) és 

demokratikus forradalomból alakult át (nőtt ki) békésen, egyfajta „törvényszerű”, 

elrendeltetett és konfliktusmentes rendszerváltásként bemutatva az 1948-as kommunista 

hatalomátvételt. Ennek a nemzeti forradalomnak az előzményét egyrészt az antifasiszta 

fegyveres ellenállási mozgalomban, másrészt a katonai felszabadításban láttatták.
88

 Ennek az 

aktív, kezdeményező szerepvállalásnak a fundamentumát az 1943-as csehszlovák-szovjet 

                                                
86 Hudek 2009: 109–111, 115. 
87 A csehszlovák marxista történetírói munkákat elemzi és részletesen felsorolja Hlusičková 1983: 88–92. 
88 A szlovákiai partizáncsoportok mellett a Szovjetunióban alakult csehszlovák hadtest, mint önálló katonai 

alakulat szolgált erre hivatkozási alapként. 
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együttműködési szerződés alkotta, mely a csehszlovák államiság háború utáni 

újrateremtésének lett a sarokköve.
89

 

A másikat egy „tanulási-megismerési“ posztulátum jelentette. Nevezetesen az, hogy 

a szocializmus „egészséges” alapjainak a megismerése, az ebből való tapasztalatszerzés a 

rendszer javíthatóságát, az esetleges korrekciókat is lehetővé és megengedhetővé teheti. Ez a 

történészi értelmezés elvileg a kommunista rendszert érintő, a párt irányítása alatt zajló, 

racionális irányt követő változtatásoknak nyitott utat. 

Végül az az ismeretkategória különíthető el, mely a korabeli történészi állítások 

szerint a nemzetközi munkásmozgalom számára is tanulságos vagy esetleg követendő út 

lehetett, méghozzá mind az elméletben, mind a gyakorlati osztályharcban: hogyan alakítható 

át egy ipari jellegű kapitalista állam szocialistává, és melyek lehetnek a proletárdiktatúra 

bevezetésének stratégiai útjai.
90

 

A CSKP 1976-os XV. kongresszusának határozatai alapján és a központi bizottság 

utólagos jóváhagyásával dolgozták ki a „társadalomtudományok egységes programját“ 

(Jednotný program spoločenských věd), melynek vezérfonalát a humán tudományok és 

a pártpolitika szoros összekapcsolásában határozták meg. A kutatásoknak a kommunista párt 

hivatalos irányvonalának helyességét kellett alátámasztaniuk, a szocialista Csehszlovákia és a 

„fejlett szocialista társadalom“ építésének gazdasági és technikai eredményeit kellett 

bemutatniuk. A téziseket a Csehszlovák Tudományos Akadémia Csehszlovák és 

Világtörténelem Intézete 1981-ben publikálta.
91

 

A nemzeti és demokratikus forradalmat az antifasiszta harc kicsúcsosodásaként 

a nemzeti felszabadító harc folytatásaként írták le. Ebbe a tézisbe már burkoltan beleértették 

a forradalmiságot: a munkásosztály és a párt történelmi szerepet játszott a felszabadulásban. 

Az a győzelem „valósult meg“, melyet az 1921-es alapításkor célul tűztek ki. A nemzeti 

(sors)kérdésekkel kapcsolatban sem voltak közömbösek: a cseh és szlovák kommunisták már 

az 1920-as évektől a szociális „felszabadítás“ elve mellett nyíltan felvállalták a nemzeti és 

patrióta érdekeket. Teljes joggal beszélhetünk tehát cseh és szlovák nemzeti 

kommunizmusról, mely a második világháború utáni évek antikapitalista tendenciáinak és 

a politikai balratolódás következtében még erősebb lett. Jan Pauer szerint „a csehszlovák 

                                                
89 Az 1943. december 12-én Moszkvában aláírt csehszlovák–szovjet barátsági és együttműködési szerződés 

ugyan növelte Edvard Beneš nemzetközi elismertségét, azonban a londoni emigráción belül, főleg 

a komunistákkal való egyezkedések miatt, több kritika is érte. Michal Barnovský szerint a tárgyalások a későbbi 

kassai kormányprogram és a háború utáni csehszlovák kül- és belpolitikai irányvonal fontos determináló 

tényezőjének tekinthető. Barnovský 1993: 15. A szerződés elemzését lásd Amort 1983: 834–854. 
90 Hlusičková 1983: 13–23. 
91 Dějiny socialistického Československa 1981: 9–24. 
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kommunizmus különlegessége kettős volt. Egyrészt országos politikai mozgalom, amely 

gyökerekkel rendelkezett az országban, másrészt a szovjet érdekek uralmi eszköze és a 

terrorista-represszív rezsim kiszolgálója.“
92

 A másik oldalon a nemzeti burzsoázia hazaáruló 

bélyeget kapott. Nemzetietlenséggel és az antifasiszta harcban tanúsított passzív magatartással 

vádolták. A marxista gondolatmenet szerint az ún. demokratikus burzsoáziának a legfőbb 

politikai etalonja maga Beneš volt. A burzsoázia ezen csoportját egy kreált gyűjtőfogalomnak 

tekinthetjük. A történészek bár hellyel-közzel elismerték a „burzsoázia tagjainak” a 

németellenes harcban való részvételét, azonban osztályalapon továbbra is ellenfélnek 

tekintették őket. A német megszállókkal együttműködőket a nagyburzsoázia kategóriájába 

sorolták, akik a nácizmus vereségével gazdasági hatalmukat is elveszítették. 

A nemzeti forradalom, melynek deklaratív üzenetét az állam- és társadalomszervező 

elveket felsorakoztató kassai kormányprogram tartalmazta, az új Csehszlovákia 

megalapozásának alfája és omegája lett. A célrendszer elemei között a következőket 

sorolhatjuk: a tiszta szláv nemzetállam megteremtését, a háború alatti németellenes 

felszabadító harc folytatását államhatalmi eszközökkel, a német és magyar kisebbség 

felszámolásának politikáját, és az új társadalmi, gazdasági és kulturális honfoglalás 

megvalósítását Az 1944-es szlovák és az 1945. május 5-én kitört prágai felkelés külön 

kommunista legendáriumot kapott, a polgári ellenálló csoportok jelentőségét háttérbe 

szorították.
93

 Az 1948 utáni csehszlovák kommunista vezetés egyszerre hangsúlyozta mindkét 

felkelés nemzeti, szociális és politikai üzenetét.
94

 

A forradalom demokratikus jellegét a cseh és szlovák kollaboránsok, a háborús 

bűnösök megbüntetésében, a közélet megtisztításában határozták meg. Ez gyakorlatilag teljes 

politikai és gazdasági elitváltást is jelentett. Az ún. népi demokráciát a néphatalom új 

formájaként magyarázták, mely az államrendszert és a hatalmi struktúrát radikálisan 

megváltoztatta. A marxista történészi érvelések szerint a polgári Csehszlovákia 1938-as 

megszűnésével egy olyan államalakulat is megbukott, mely kapitalista országként a 

társadalmi fejlődés kerékkötője volt, ezért 1945-ben már más keretek között lehetett felújítani 

(megjegyezzük, hogy az 1920-as alkomány a háború után csak formálisan volt érvényben). 

                                                
92 Pauer 2007: 23. 
93 Dějiny socialistického Československa 1982: 336–337. 
94 Miroslav Kusý 1985-ben szamizdat formájában született írásában úgy fogalmazott, hogy az 1948-as komunista 

hatalomátvételt a szlovák nemzet nem támogatta, „belemanipulálták“, számára sokk volt, történelmében egy új 

dezillúzió kezdete. A szlovák kommunisták, mivel a háború utáni Szlovákiában kisebbségi politikai erőt 

alkottak, nem rendelkeztek olyan mértékű támogatottsággal mint a cseh kommunisták, akik a müncheni és 

protektorátusi események hatására radikalizálódott, nemzeti önérzetében sértett cseh lakosságra számíthattak. 

Kusý 1991: 164–165. 
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Ezzel szemben a háború utáni népi demokrácia a széles néptömegek érdekeit „szolgálta“, de 

a párt számára ez a hatalom totális megszerzéséhez csupán eszköz volt. 

A marxista történészeknek az időrenddel kevés gondjuk akadt, hiszen a kommunista 

párt számára 1944 és/vagy 1945 a sikertörténet kezdete volt, 1948 pedig a csúcspont, egyben 

„minőségi fordulat”, a hatalom abszolút megszerzésének éve. Emellett 1945 a nemzetépítés 

szempontjából a cseheknek és a szlovákoknak a „kisebbségmentes” nemzetállam „új esélyét” 

jelentette. Egy új külpolitikát (együttműködés a Szovjetunióval), új filozófián alapuló bel- és 

kisebbségpolitikát (domináns többség), illetve új gazdaságpolitikai irányulás (államosítás) 

kezdetének illúzióját keltve.
95

 

Ezen mozgalmas időszak belső, mesterséges periodizációját is felállították.
96

 A 

koncepció szerint a nemzeti és demokratikus forradalom első szakasza Csehszlovákia 

felszabadításától a kassai kormányprogram kihirdetéséig „tartott”, melyet a dolgozó tömegek 

öntudatosodása, emellett a kommunisták nemzeti és szociális programadásához való 

„folyamatos” azonosulása, illetve az „ún. demokratikus burzsoáziával” való küzdelem 

jellemzett. A párt ugyanakkor felülről is „forradalmasított”: a politikai pártok koalíciós 

szervében, a kormányban, az államigazgatásban szerzett pozíciókat. 

„A forradalmi hullám“ második szakaszát a kormányprogramtól kb. 1947 közepéig 

jelölték ki. A hatalmi struktúra csúcsán dúló vetélkedés az alacsonyabb szerkezeti elemekre és 

a közigazgatás hivatalainak működésére is rányomta a bélyegét, mindenhol a pozíciókért és 

befolyásért folyt a harc. 1947 közepéig, illetve közepétől a politikai nyomásgyakorlás színes 

skáláját alkalmazta a kommunista vezetés. Többek között az új, radikális földreform 

követelése, az elkobzott javak államosítása, az üzemi tanácsok és a földműves szervezetek 

aktiválása a párt befolyásának növelése érdekében és a szlovákiai demokrata párt 

meggyengítése, illetve felszámolása volt a cél. 

A marxista történetírás kánonjában a „a forradalmi hullám“ harmadik időrendi 

szakaszát 1947 közepétől 1948. február 25-ig jelölték ki. A forradalom azonban a marxista 

magyarázat szerint még nem volt/nem lehetett szocialista jellegű, hiszen a tömegek 

politikailag éretlenek voltak (értsd ezalatt, hogy a kommunista párt befolyása nem terjedt ki 

mindegyik társadalmi rétegre) és a kommunista párt taktikai okokból kénytelen volt 

együttműködni a polgári pártokkal. Ezt a kooperációt azonban csak rövid ideig kívánták 

fenntartani, a polgári pártokat „reakciós” céljaik miatt semlegesíteni akarták. Így ez a 

fentiekben jellemzett nemzeti forradalom az út egyik, mellesleg osztályharccal tarkított 

                                                
95 Cambel–Barnovský 1985: 481–498. 
96 Vö. a következő munkákat Bouček–Klimeš 1973: 11–20; Adámek 1972; Plevza 1977. 
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szakasza volt, mely a szocializmushoz vezetett vagy egy történész eufemisztikus 

megfogalmazásában, „békésen átnőtt” a szocialista forradalomba. Ez pedig determinisztikus 

értelemben csakis 1948-ban valósulhatott meg. 

Az 1989 előtti cseh és szlovák történetírás tehát folyamatosan legitimálta ezt az 

átmeneti időszakot. A forradalom „helyes” szemléletét igyekezett újra és újra rögzíteni. A 

cseh, illetve a szlovák marxista történészek számára nem létezett az a dilemma, hogy hol van 

a rendszer bölcsője. Még később, az 1968-os események miatt sem. Számukra az 1945–1948 

közötti átmenet egy sikertörténet: ideológiai, nemzeti, nemzetközi szinten is. A győzelem 

csúcsa, az abszolút hatalom megszerzése volt 1948. február 25-én. Törésvonal később sem 

volt, sem az 50-es, sem a 60-as években, hiszen ezen elmélet szerint a csehszlovák 

kommunisták a lenini eszmék megvalósítását a demokráciáért folytatott harccal ötvözték. 

Ahogyan a rendszer hivatalos történészei hangsúlyozták: „sajátságos“ forradalmi tapasztalat 

volt. A rendszerváltozással ez a történeti konstrukció mind a cseh, mind a szlovák 

történetírásból eltűnt. 

 

1. 4. A szlovák történetírás: a magyar kísértettől a tárgyilagosságig?
97

 
 

A szlovák historiográfiában 1989 után tehát a proletár internacionalizmus és a nemzeti-

demokratikus forradalom talaján álló magyarázatok elveszítették „érvényességüket.” 

A magyarok politikai és gazdasági jogfosztása, a deportálások, a lakosságcsere és a 

reszlovakizáció a Juraj Zvara-féle történeti konstrukcióban fontos szerepet kapott. Elemzései 

a kritikus önreflexió felé is elmozdultak. Az 1960-as évek közepétől megjelentetett 

tanulmányai – különösen a szlovákiai magyar elit és a magyarországi értelmiségiek számára – 

a reveláció erejével hatottak. Kiderült, hogy a csehszlovák kommunista kisebbségpolitika 

mégsem volt pozitív töltetű és hibátlan, a szlovák nacionalizmus pedig élő valóság volt.
98

 Ez 

az önkritikus megközelítés azonban a rendszerváltást követően a kibontakozó 

                                                
97 A magyar és a szlovák történetírás vázlatos áttekintésére fektetem a hangsúlyt, ezért a cseh történetírással nem 

foglalkozom. A cseh nézőpontot a szudétanémet probléma határozza meg, amely a cseh-német történeti 

együttélés és konfrontáció történetébe ágyazódik. A magyar kisebbség háború utáni helyzete periferikus téma 

maradt. Ez nem jelenti azt, hogy a cseh történészek tollából fontos publikációk nem születtek. Mindenekelőtt 

Eva Irmanová alapos munkáit kell említeni, aki úgy látja, hogy 1945 után a magyarkérdés is kulcsfontosságú 
volt, mert az államhatár stabilizálása és a belső konszolidáció szorosan összefüggött vele. Karel Kaplan 1990-

ben megjelent könyve, amely a csehszlovák kisebbségpolitika diszkriminatív alapelveit és gyakorlati 

megvalósítását is vizsgálta, komoly áttörést hozott. Szerinte a beneši csehszlovák állam a masaryki köztársaság 

nemzetpolitikai dilemmáival került újra szembe. A nemzeti és nemzetiségi állam közt feszülő ellentmondást nem 

sikerült feloldani. Kaplan könyvét később nem véletlenül fordították le magyar nyelvre. A történeti kutatásokat 

nagy mértékben segítik a Beneš-dekrétumok kritikai újraközlései és a törvényi előkészítés során keletkezett 

háttéranyagok közzététele. Kaplan 1990; 1993; Irmanová 2002: 19–33; 2005a: 217–225; 2005b: 19–37; Jech–

Kaplan 1995a, 1995b; Jech 2003. 
98 Zvara 1964a: 28–50; 1965a; 1965b: 419–427. 
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nemzetközpontú, nacionalista diskurzusban már nem volt releváns, háttérbe szorult, nem 

kanonizálódhatott vagy éppen súlytalanná vált. Zvara osztályalapú „kisebbségelmélete” 

szertefoszlott (szerinte 1948 után „újjáébredt” a magyar népcsoport, immár szocialista magyar 

kisebbségként és új entitást kapott). 

A tárgyalt korszakkal foglalkozó szlovák szakmunkák koncepcióját, érv- és 

célrendszerét „a nagy” szlovák-magyar kulcskérdések befolyásolják: az erőszakos 

magyarosítás, Trianon, az első bécsi döntés és az 1945–1948-as nemzetállamszervezés, 

főképpen a Beneš-dekrétumok.
99

 

A történeti események (egyik) összekötő kapcsa, tárgya és az ellentétek 

„próbaköve”, határmentisége miatt a magyar kisebbség. A háborút követő, felszámoló jellegű, 

állampolitikai rangra emelt magyarságpolitika azért kap folyamatosan ideologizált képet, 

hogy „törvényességét” és „igazságosságát” bizonyítsák. Az eljárás jogosságát a következő 

„érvek” támasztják alá: a magyarok Budapest revíziós politikájának a hálójába kerültek, az 

ellenzéki magyar pártok idegen szolgálatban álltak és egy ellenséges hatalmi központ 

utasításait hajtották végre. A magyarok 1938-ra teljes mértékben elutasították a masaryki 

demokráciát, amelyben „széleskörű” nemzetiségi és kulturális jogokat kaptak (ellenben a 

magyarországi szlovákok „könyörtelen” asszimilációnak voltak kitéve). Ezzel aktívan 

hozzájárultak Csehszlovákia szétveréséhez és „választottak” egy Horthy-típusú „diktatorikus 

rendszert.” Az új csehszlovák államban így illojális népcsoportként csakis veszélyforrást 

jelentettek, hiszen egy konszolidálni hivatott államban nem létezhetett belső, szeparatista 

jellegű elem, és ezért ezt a kérdést politikailag radikálisan meg kellett oldani. Ez az 

utólagosan megkonstruált logika teszi „jogossá” a kisebbségellenes törvényeket (dekrétumok, 

SZNT rendeletek), az etnikai tisztogatás eszközeit (deportálások, kiutasítások, lakosságcsere), 

az erőszakos, kikényszerített nemzetiségváltást (reszlovakizáció), a gazdasági jogfosztást 

(elkobzások, zárolások) és a magyar gazdasági szervezetek autonómiájának 

megszüntetését.
100

 

                                                
99 Trianon szlovák szemléletére Kollai–Zahorán 2007: 35–44. A dekrétumok szlovák magyarázatára Kollai 

2007: 102–104. 
100 Ez a logikai építmény három lényeges ponton szelektálja a kisebbség múltját. A demokratikus Csehszlovákia 

elnemzetlenítő funkciója tekintetében. Az ugyan működött, de mértéke a szlovák kisebbséggel szemben 

érvényesített magyarországival szemben kisebb volt. Másodszor a csehszlovákiai magyarság teljes társadalmi 

szerkezetét teszik kérdésessé. Harmadszor pedig az etnikai érdekvédelmet és önszerveződést problematikusnak 

és feleslegesnek láttatják, hiszen a kisebbség mindig kisebbség marad, és egyébként is egy „fejlett” 

demokráciában a nemzetiségi kérdés megoldódik. Ennek a gondolkodásnak legjobb példája Kováč 1990: 82–91; 

1993: 12 16. Létezik pozitív példa is. Štefan Šutaj a szlovákiai magyarságot folyamatosan újraszerveződő 

közösségként írja le és a második világháború utáni magyarellenes intézkedéseket megtorló jellegűeknek tartja. 

Šutaj 1992b: 70–71; 2004a: 5–116. 
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Az elmúlt két évtizedben az 1945–1948 közötti korszak szlovák kutatásait három 

meghatározó kérdéskör tematizálta: a csehszlovák/szlovák-magyar kapcsolatok alakulása, 

általában a magyar kisebbség helyzete, beleértve a deportálásokat, a lakosságcserét és a 

reszlovakizációt is, és a Beneš-dekrétumok. 

A nemzetileg elfogult irányzat képviselői (Ján Bobák
101

, Emil Vrablic
102

, František 

Vnuk
103

) a magyarellenes politikai gyakorlat következményeit bagatellizálják, a lakosságcsere 

lebonyolításánál szélsőséges magyar kormánypolitikáról írnak, és a tényanyagot 

hangulatkeltésre használják fel. Írásaikban a reszlovakizáció nem elnemzetlenítési 

kísérletként, hanem történeti elégtételként jelenik meg. A magyarok csehországi 

deportálásánál „a szélesebb összefüggések” figyelembevételére hívják fel a figyelmet. 

Legfontosabb „iránytűjük” a magyarországi szlovákság áttelepülése, nem utolsó sorban 

nemzeti öntudatra ébredésük bizonyítása. Ezekkel az ellentmondásos történészi kísérletekkel 

szemben a szlovák etnológia már régebben megbízhatóbban festette le a szlovákok politikai, 

társadalmi és szociális hátterének átalakulását, valamint a szlovák áttelepültek társadalmi és 

szociális integrációját, illetve annak nehézségeit, és a dél-szlovákiai etnokulturális miliő 

megváltozását.
104

 

A csehszlovák-magyar kapcsolatok, és különösen az 1938 és 1948 közötti korszak 

államközi viszonyainak meghatározó szlovák kutatója Dagmar Čierna-Lantayová, aki az 

1970-es évektől körültekintően foglalkozik Magyarország háború utáni helyzetével, a 

csehszlovák külpolitikának a területi integritás biztosítására kifejtett erőfeszítéseivel, a 

határok kodifikálásának érvrendszerével, a német- és a magyarkérdés „megoldásának” bel-, 

illetve külpolitikai stratégiáival és nem kerüli meg a kollektív bűnösség kérdését sem.
105

 

Az 1990-es évek szlovákiai publikálási bummja két területen nyilvánult meg a 

legjobban. A szerzők a magyar, német, ruszin kisebbségi kérdés belföldi és nemzetközi 

összefüggésein kívül, legfőképpen a Beneš-dekrétumokkal foglalkoztak. A dekrétumhoz 

kapcsolódó írásokban két történészi irányvonalat különböztethetünk meg. Az első irányzat 

képviselői a történetírás mezején maradtak, történeti tényanyaggal dolgoznak és kritikusan 

értékelik a dekrétumok kisebbségpolitikai következményeit, de a rendeletek legitimitását nem 

                                                
101 Bobák 1994; 1997. 
102 Vrablic 1993: 81–114. 
103 Vnuk 1994: 22–35. 
104 Paríková 1992: 104–114; 1993: 36–56; Paríková–Podolák 1992: 41–54. A szlovák helytörténeti irodalom az 

áttelepültek nemzeti küldetését hangsúlyozza. Például a minden alapot nélkülözően Szenc várostörténeti 

„monográfiájának” tekintett összeállítás egyik szerzője szerint az 1947-ben betelepült pitvarosi szlovákoknak 

köszönhető, hogy a városba – ahol korábban a magyar lakosság volt többségben – „visszatért” „a szlovák nyelv, 

a szlovák kultúra és a szlovák identitás.” Fedor et al. 2004: 253. 
105 Čierna-Lantayová 1992; 1993: 19–38; 1995: 126–134; 1996: 243–261; 2004: 35–55. 
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kérdőjelezik meg, eközben a mindkét oldalról megnyilvánuló politikai propagandát 

elutasítják.
106

 A másik irányzat tagjai aktuálpolitikai célok szolgálatába szegődtek. Érvelésük 

központi elemét alkotja, hogy a dekrétumok érvényességének megkérdőjelezése olyan 

turbulenciákat idézhet elő, amelyek a második világháború utáni rendezést teszik kérdésessé. 

A fő indok, hogy ezek a törvények már hatályon kívüliek, de ennek ellenére a mitizálásuk 

veszélyes és revíziójuk felboríthatja Szlovákia „történeti kontinuitását.”
107

 

Az akadémia kassai intézetének kutatói a szlovákiai kisebbségek kutatásán belül 

mind nagyobb figyelmet szentelnek a magyar közösségnek.
108

 

Štefan Šutajt méltán nevezhetjük a második világháború utáni „magyarkérdés” 

legavatottabb szlovák kutatójának, hiszen ezzel a drámai időszakkal az 1980-as évek 

közepétől foglalkozik és számos a szlovákiai kisebbségek (jelenkor)történetével foglalkozó 

intézeti kutatóprogram elindítója volt. Munkáiban tárgyilagosságra törekszik és beemeli a 

magyar történészek kutatási eredményeit. A deportálásokkal, a lakosságcserével, a Dél-

akcióval és a Beneš-dekrétumokkal foglalkozó munkáit a magyar történettudomány is 

jegyzi.
109

 

Soňa Gabzdílová-Olejníková a szlovákiai magyar oktatásügy helyzetének és az 

iskolai nyelvhasználat akadályainak a vizsgálatára szakosodott, miközben a többi 

nemzetiséggel való összehasonlítás lehetőségét sem halasztotta el. A szlovák oktatáspolitikai 

célokat és megvalósításukat szélesebb kontextusban és időhorizontban értelmezi, mert 

kitekint az 1949-et követő, egyszerre marxista-leninista és nacionalista irányelveket követő, a 

magyarok nyílt vagy burkolt asszimilációját támogató-kezdeményező politikai gyakorlatra.
110

 

                                                
106

 Beňa 2004: 85–103; 2008: 4–26; Šutaj 1995: 185–191; 2004: 90–110; Olejník 2004: 25–26. 
107 Zavacká 1993; 1994: 83–84; Žatkuliak 2000; 2001: 19–21. Žatkuliak enyhe képzavarral „Közép-Európa 

Pandóra szelencéjének” nevezi az elnöki dekrétumok felülvizsgálatát, amely a térségben súlyos nemzetközi 

következményeket okozhat, a cseh és szlovák jogrend alapjait rendítheti meg. A szlovák külügyminisztérium 

2002-ben tanácsadó bizottságot hozott létre a dekrétumok jogi és külpolitikai szempontú elemzésére, nem utolsó 

sorban a támasztható restitúciós igények miatt. A bizottság munkáját külsős szakemberek, köztük ebben a 

fejezetben említett szlovák történészek támogatták. Lásd Non paper MZV SR k problematike dekrétov 

prezidenta ČSR. www.kbdesign.sk/cla/projects/benes/related/non_paper_mzv_sr.htm. 

A cseh történésztársadalom egy része 2002-ben szintén a dekrétumok „védelmére” kelt. Spor o dějiny 2002: 

312–313. 
108 Az SZTA kassai székhelyű Társadalomtudományi Intézetében (Spoločenskovedný ústav Slovenskej akadémie 
vied) a magyar nemzetiség kutatása 1986-tól az egyik legjobban kiemelt témaként jelent meg. Az 1990-es 

évektől kitüntetett figyelmet kapott a szlovákiai magyarok identitása, a nyelvhasználati jogok rendszere, az 

állam- és nemzetkötődések, valamint az oktatásügyi kérdések mellett az 1945-öt követő kisebbségellenes 

diszkriminatív politika elemzése is. Az intézet internetes folyóirata, az 1998-ban indult Človek a spoločnosť, 

számos a magyar kisebbséggel foglalkozó tanulmányt közölt. 
109 Šutaj 1986: 337–348; 1991; 1992: 91–112; 1993; 2005; 2007; 2008. 
110 Gabzdílová-Olejníková 1997: 612–630; 1998; 1999; 2000; 2010: 115–153; Gabzdílová-Olejníková–Sápos 

2007. Az iskolanélküliség társadalmi következményeit szlovákiai magyar szerzők is vizsgálták. Csámpai 1999: 

121–131; Csámpai–Barsiné 2002: 61–69. 
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A szlovák történettudomány 1989 után a többi kelet-közép-európai 

historiográfiákhoz hasonlóan alapvető intézményi, ideológiai és részben szemléleti 

átalakuláson ment keresztül. Ezek a változások és paradigmaváltások azonban inkább 

tekinthetők visszatérőknek, ismétlődőknek, mint egyirányú folyamatot alkotóknak. Ugyan 

egyesek radikális fordulatot látnak, azonban ez mégsem tekinthető „egy új kezdetnek” és a 

„régi” historiográfiai szemlélet végének.
111

 Inkább bizonyos elemek folytonosságáról, egymás 

mellett éléséről beszélhetünk, illetve a nemzeti tematikák fokozott előtérbe kerüléséről és a 

marxista kánonnal való kiegyezésről. Számos, főleg korábbi időszakkal foglalkozó 

aldiszciplína területén jogosnak tekinthető az „aktívák”  kiemelése, a történészi önreflexió 

megjelenése, a detabuizálás, mítoszrombolás, azonban a szlovákiai magyar kisebbség 

második világháború utáni történetének objektív szlovák értelmezései máig váratnak 

magukra. Ennek súlyos a következménye: a szlovákiai magyarság története iránti érdeklődés, 

például a cseh-szlovák kapcsolattörténet, a zsidó és német közösségek kutatásával szemben 

háttérbe szorul vagy az ismeretlenség homályába hull.
112

 A szakmai diskurzus ebben a 

tekintetben csakis korlátozott lehet.
113

 

A nem nemzetállamközpontú tézisek integrálódását a szlovák történeti kánonba az 

nehezíti, hogy a szerzői koncepciók a csehszlovák állampolitikai elképzelésekkel 

infiltrálódtak és a szövegeket a politikatörténet-központúság uralja, illetve a nacionalista 

diskurzus köti béklyóba.
114

 Néhány szlovák történész komoly egyéni teljesítményét 

mindenképpen pozitívan kell értékelni (Štefan Šutaj, Soňa Gabzdílová-Olejníková). 

Eredményeik azonban korlátozottan vagy alig épülnek be a nemzeti kánonba, így az 

ellentmondásos előítéletekre alapozott történészi állítások és a konszenzushiány tovább 

léteznek. 

                                                
111 Kováč 2002: 5–9; 2003: 225–231. 
112 A szlovák társadalomtörténeti áttekintések legjobban szemléltetik ezt a hiátust. Dudeková 2006: 62–63; Švorc 

2006: 21–39. Elgondolkodtató, hogy a szlovák történettudomány legújabb paradigmatikus változásainak 

tekinthető állomások (Historický časopis 1997-es 1. és 2004-es 2. számában, illetve a  Česko-slovenská 

historická ročenka 2006-os számában közölt tanulmányok), amikor a historiográfiai területek állapotfelmérésére 
és az eredmények mérlegelésére került sor, a magyar kisebbséggel kapcsolatos kutatások eredményeit 

megkerülték, illetve figyelemre sem méltatták. 
113 Ezen mit sem változtat az a tény, hogy az 1990-es évektől, nem titkoltan a párbeszéd kezdeményezésének 

szándékától vezérelve, magyar szerzők könyveinek szlovák fordításai jelentek meg. Ezek fogadókészsége, 

olvasottsága, szlovák részről csekélynek mondható. Janics 1994. A Janics-kötet elutasító recenziójára Kamenec 

1995: 743–744; Ujváry 1997; Vadkerty 2002. Miroslav Kusý értékelése nemcsak „a Vadkerty-trilógiáról” szól, 

de a szlovák történettudomány állapotának legjobb látlelete. Végkövetkeztetése, hogy a magyar kisebbség 

etnikai tisztogatás áldozata volt. Kusý 2003: 2–9. 
114 Szarka–Sallai 2000: 77, 81–82; Michela 2008. 
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Azt is le kell szögezni, hogy a tárgyalt korszak szlovák és magyar értékelését az 

eltérő (többségi-kisebbségi) történészi motivációk máig döntően meghatározzák.
115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
115 Ezeket, mintegy ellenpólusokként rögzítve, áttekinti Štefan Šutaj. Abban bízik, hogy az ellentétes 

nézőpontokat a közös történelem tudatosítása semlegesítené. Ehhez egy (szerintem körülírhatatlan) „általános 

kiindulópontot” kellene meghatározni. Šutaj 2003: 43–47. 
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2. A nemzetpolitika uszályában 
 

A második világháború végén, a Szlovákiával kapcsolatos, kevésbé reális vagy a valóságtól 

elrugaszkodott különféle államjogi tervek kavalkádjában, a hazai és külföldi ellenállásban 

politikai potenciállal rendelkező cseh és szlovák politikai erők egy új állammodellben- és 

eszmében gondolkodtak.
116

 

A nemzeti(ségi) „problémakör” két vetületének rendezését tervezték. Az egyiket, a 

szláv nemzetállamot megszilárdítani hivatott radikális kisebbségpolitika megvalósítása 

alkotta: a magyar és német kisebbség felszámolása.
117

 A másikat a cseh-szlovák államjogi 

viszony rendezése, a politikai rendszer új alapokra való helyezése, illetve az ebből származó 

politikai és gazdasági „kiegyezés” kompromisszumai alkották, melyekben nyíltan vagy 

rejtetten a cseh szupremácia és központosítás térnyerése érvényesült. Tény, hogy 1945-ben, a 

hagyományos demokratikus hatalommegosztás két világháború közötti csehszlovákia i 

mintáját az új politikai elit, egyfajta történelmi vereség gyanánt, elvetette. A cseh és szlovák 

politikai elit számára a müncheni és az első bécsi döntés tapasztalata, ahogyan a háború végén 

fogalmaztak, „a nemzeti megaláztatás Golgotája”, nemcsak a masaryki demokráciát, a 

politikai intézményrendszert, kisebbségpolitikát, hanem a volt gazdasági és szociális 

                                                
116 Összesen nyolc koncepciót sorolhatunk fel. A kommunisták „Szovjet Szlovákia” terve a Szovjetunió egyik 

tagköztársaságában képzelte el a szlovák nemzet jövőjét. Ide tartozik Edvard Beneš kezdeti elképzelése a 

München előtti köztársaság felújításáról vagy a teljesen irreális csehszlovák-lengyel konföderáció. A szlovák 

klerikális nacionalista, Karol Sidor ötlete egy katolikus szövetségi államról szintén nélkülözte a politikai 

realitást. A közép-európai federáció és a térség „szabad népeinek” gondolatáig eljutó Milan Hodža ilyen jellegű 

szerepvállalását 1944-es halála zárta le. Néhány, politikailag súlytalan szlovák ellenálló csoport részéről 

felmerült a Csehszlovákián belüli autonóm Szlovákia terve. A második világháború végén szövetségi rendszer 

kialakítására nyílt lehetőség. Ezt a programot a szlovák kommunisták, majd a Szlovák Nemzeti Tanács 

képviselte. A Tiso-féle Szlovákia néhány, emigrált politikusa pedig a függetlenség mellett tette le a voksát. 
117 Kaplan 1990: 14–22; Brandes 2007: 243. Edvard Beneš 1939 őszén még a nemzetiségek számára igazságos 
és demokratikus Csehszlovákia felújításáról nyilatkozott. A magyarok kitelepítésének gondolata először az 1942 

januári memorandumban jelent meg. Lásd Irmanová 2005: 218–219. Az Angliában működő csehszlovákiai 

magyar emigráns csoportok nem tudták befolyásolni Edvard Beneš magyar kisebbséggel kapcsolatos nézeteit. 

Lásd Purgat 1970: 177–178; Brandes 2001: 171–174. 

Szükséges kihangsúlyozni Peter Haslinger gondolatát követve, hogy a második világháború utáni magyarellenes 

lépéseknek megvolt az európai strukturális „beágyazottságuk.” A háború alatt a zsidók jogfosztása, deportálása 

és megsemmisítése kulcsszerepet játszott abban, hogy államilag és intézményesen léptek fel a kisebbségekkel 

szemben. Ennek súlyos következménye lett: a demokratikus értékek és jogok megrendülése. Az etnikailag 

homogén államok létrehozásának, a regionális stabilitás biztosításának elfogadott eszköze lett a más etnikumú, 

vallású népcsoportok erőszakos kitelepítése vagy a lakosság kicserélése (az 1912-es balkáni háborúk, görög-

török konfliktus, és az új mementó Bosznia, Koszovó). Berlini pángermán körökben már a 20. század elején 
felmerült a csehek kitelepítése. Hitler még 1932-ben a cseh-morva fennsík német kolonizációjáról és a csehek 

szibériai rezervátumokba küldéséről beszélt. 1945 után a döntéshozó nagyhatalmak a háborús tapasztalatok miatt 

az erőszakos migrációk keresztülvitelével az európai béke megőrzését akarták elérni. Az érintett közösségek 

tagjainak jövője és sorsa jelentéktelen tényező maradt, hiszen a homogén nemzetállam biztonsága és jövője 

forgott kockán. Rainer Münz szerint a kiűzések nem tartoztak a távoli múlt hagyományai közé, hanem a 

modernitás árnyékos oldalán „találhatjuk” őket. A tiszta nemzetállam 19. századi eszméjéhez kapcsolódtak (és 

máig kapcsolódnak). Vö. Münz 2002: 149; Haslinger 2007: 447–448; Brügel 2008: 118–120; Šmigeľ–Kmeť 

2010: 50–65. Az utóbbi, legújabb szlovák tanulmány a transzfert, a népességcserét, a deportálásokat az etnikai 

tisztogatás megnyilvánulásainak tekinti. 



 43 

struktúrát is megkérdőjelezte. A masaryki Csehszlovákia utolsó évei inkább kudarcélményt, 

nemzeti megaláztatást és egy új München bekövetkezését invokáltak.
118

 Hét év elteltével a 

pártoligarchia egyeduralma, a koalíciók ingatagsága, a pártok közötti széthúzás, a gazdasági 

válság elhúzódása és a nyugat árulása vált maradandó emlékké. A szlovákok pedig a cseh 

centralizáció és a csehszlovakizmus idológiáját nem felejthették el. 

A háború után a népi demokrácia politikai rendszere az előzőekben jelzett hibákat 

volt hivatott kiküszöbölni. A rendszer alapja a cseh és szlovák pártok koalíciója, a nemzeti 

front lett, amelynek a genézise a háború éveire nyúlt vissza.
119

 Az alábbiakban a cseh és 

szlovák pártfejlődés jellegzetességeit tekintem át. Figyelmet szentelek a londoni és moszkvai 

központok közötti tárgyalások pártrendszerrel kapcsolatos vonatkozásainak, illetve a 

pártérdekek tárgyairól, a nemzeti bizottságokról, mint új hatalmi szervekről folytatott 

vitáknak. A nemzeti bizottságokat azért tartom fontos tényezőknek, mert a háborút követően 

„a népi demokrácia” eszközei, a magyarellenes politika helyi és regionális megvalósítói 

voltak. Politikai funkcióikon kívül kiterjedt jogköröket kaptak a gazdaság és a szociális ügyek 

terén, így a csehszlovákiai magyarság gazdasági jogfosztásának végrehajtói is voltak. 

 

2. 1. A cseh és szlovák pártrendszer kialakulása a történeti fejlődésutak 

tükrében 
 

A cseh és a szlovák nemzeti front összetételében jelentős különbségek voltak. Ezeket a 

hagyományaiban eltérő pártstruktúrák okozták.
120

 

                                                
118 Csehszlovákia restitúciójának külpolitikai lépései Edvard Beneš nevéhez fűződnek, aki 1939-től az európai 

háború kiszélesedését látva, tett diplomáciai lépéseket a németellenes szövetségbe való belépés eléréséért és a 

müncheni, illetve első bécsi döntés érvénytelenítéséért. Érvrendszerében a Németországgal és Magyarországgal 
szembeni háborús állapot igazolása kapott kiemelt helyet. Szerinte Csehszlovákia 1938 szeptember végétől 

került hadiállapotba a két országgal, mert jogtalanul annektáltak csehszlovák területeket. Az első lépés München 

annullálása felé csehszlovák részről az Atlanti charta aláírása volt 1941 szeptemberében, ami szövetségesi 

pozíciójának az elismerését is jelentette. Ezután Beneš – a szovjet pártfogás tudatában – a müncheni döntéssel 

kapcsolatos 1938-as brit és francia álláspont revideálására törekedett és a régi határok visszaállításának ígéretét 

igyekezett elérni. A londoni csehszlovák emigráció számára az 1942-es év diplomáciai győzelmet hozott. A 

britek 1942 augusztus 5-én, a Francia Nemzeti Bizottság szeptember 29-én ismerte el Csehszlovákia 1938. 

szeptember 30. előtti határait, a csehszlovák állam politikai és területi egységét. Benešnek a müncheni döntés 

további politikai-jogi következményei, a Lengyelország által 1938 végén megszállt, gazdaságilag fontos Těšín 

(Zaolzie) és a Magyarországhoz csatolt felvidéki területek vonatkozásában szintén diplomáciai offenzívát kellett 

kifejtenie. A csehszlovák állam biztonságának biztosítása végett a szudétenémetek kitelepítését központi 
kérdésnek tekintette. A londoni emigráció külpolitikai tevékenységére lásd Kuklík 1998; Dejmek 2006: 131–

146; Petruf 2008: 170–171. A těšíni problémára, a csehszlovák–lengyel ellentétekre és a szovjet befolyásra lásd 

Kaplan 1990: 43–66. A németkérdés értemezéseire a háború alatt Černý 1969: 171–187. 
119 Korabeli hivatalos megnevezése Národný front Čechov a Slovákov.  
120 Ötféle, államalakulatként, illetve országrészekként különböző pártstruktúrákról van szó. Ezek az első 

Csehszlovák Köztársaságban, a müncheni döntés utáni Cseh-Szlovákiában, a Szlovák Államban, Kárpátalján, 

illetve az első bécsi döntés során Magyarországhoz került területeken formálódtak. A legnagyobb hangsúlyt, 

mivel témám szempontjából a háború utáni pártfejlődés súlypontjai ezeken a területeken koncentrálódtak, az első 

három államra helyezem. 
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A csehországi (tömeg)pártok története a 19. század végére nyúlt vissza és a 

szlovákkal szemben a cseh politikai elit tapasztaltabb volt.
121

 A cseh területeken a 

monarchiában két párhuzamos, etnikailag elkülönült és szembenálló pártrendszer alakult ki: a 

cseh és német-osztrák. Mindkettőben hasonló ideológiai vonalak mentén tevékeny pártok 

születtek. A liberális, agrár, keresztényszocialista és szociáldemokrata irányvonal mind a 

cseh, mind a német táborban megvolt. Közös jegynek tekinthetjük a nemzeti és szocialista 

(munkás)pártok kialakulását, illetve a nacionalista és antiszemita politikai programok 

kiformálódását. A első csehszlovák köztársaság korszakában ez a rendszer megmaradt, de 

kétarcúság jellemezte. Ezt a modellt az egyik oldalon a nemzetiségi törésvonalak (a 

kommunista párt kivételnek tekinthető), illetve a kérészéletű pártalapítások instabillá tették, a 

másik oldalon a nagyobb (etnikai) pártok folyamatos részvétele a választási harcban a 

parlamentáris demokrácia megőrzésében segített. A szlovákiai pártrendszert gyenge 

szervezeti háttérrel rendelkező szlovák és kisebbségi (magyar, német, zsidó, ruszin) pártok 

alkották, így a csehországi pártok szlovákiai szervezetei szinte „kirendeltségekként”, 

korlátozott autonóm jogokkal működtek. Az etnikai atomizálódás és konfrontáció 

Szlovákiában a társadalmi valóság tükörképe volt, és ideológiai vagy érdekvédelmi alapú 

pártintegrációkra nem került sor.
122

 

A háború utáni politikai átrendeződés főszereplője, indikátora és meghatározó 

politikai ereje, a szovjet támogatás súlyát és az antifasiszta ellenállásban kivívott tekintélyét a 

belpolitikai harcban hatékonyan kihasználó CSKP (Komunistická strana Československa) 

lett.
123

 A CSKP a szélsőbaloldali politikai spekrum különleges esete volt. A két világháború 

között egyszerre parlamenti párt, többnemzetiségű tagsággal, és a Komintern szekciójaként 

parlamenten kívüli párt is.
124

 A szocializmus radikális megvalósítását hirdető, a polgári 

pártokkal való együttműködést elutasító és a lassú társadalmi reformfolyamatokat kizáró, 

kezdetben kisebbséget alkotó marxista baloldal 1919-ben jelent meg a csehszlovák 

szociáldemokrata párton belül. Ez az irányzat 1921-ben szerveződött önálló párttá, a cseh és a 

szlovák csoport egyesülésével. Ekkor egyesítették a nemzetiségi szekciókat is. A CSKP 

                                                
121 Természetesen nem lehet egy párt kontinuitását abszolutizálni, történetét folyamatosnak, töretlennek 
tekinteni, hiszen hosszabb időtávlatban mindig csak néhány pártpolitikai jellemző vizsgálható. A társadalmi 

környezet, a politikai berendezkedés és a pártalakulások feltételei is változtak, így csak néhány elem mutathat 

kontinuitást (például az egy típusú párt modellje). 
122 Broklová 1992: 74–75, 77; Zemko 2008: 31–33. A két világháború közötti választási eredmények elemzésére 

Zemko 2004: 179–198. 
123 A cseh partizánmozgalomnak nyújtott szovjet katonai segítségre Gebhart 1985: 507–537. A szlovák nemzeti 

felkeléssel kapcsolatos szovjet tervekre Marjina 2004: 50–85. A szlovák nemzeti felkelés előkészítésére lásd 

Jablonický 1990. Az SZKP háború alatti szerepvállalásaira Lipták 1992: 235–241. 
124 A CSKP történetére Rupnik 2002. 
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programja állandóságot mutatott: a cél a szocialista forradalom megvalósítása és egy 

igazságos(abb) társadalom megszervezése volt. A forradalom és a proletariátus diktatúrája 

nemcsak a társadalom, hanem a gazdaság és kultúra problémáit is megoldotta volna. Az új 

rendben, az elvárások szerint, a nemzetiségi kérdések megszűntek volna. Az alapelvek 

szilárdak maradtak, csak a hatalom megszerzésének politikai eszközei változtak (parlamenten 

kívüli szervezkedések, népfrontpolitika, alkuk a községi politizálásban). A párt a harmadik 

Kommunista Internacionálé tagja volt. Nem tekinthetjük önálló formációnak, az 

internacionálé központi direktívái szerint működött és azoknak alárendelődött.
125

 A párton 

belül a két országrész, Csehország és Szlovákia társadalmi és kulturális viszonyai közötti 

különbség is „leképeződött”. A cseheknél nagyobb arányt tett ki a szociáldemokrata politikai 

múlttal rendelkezők száma. A szlovák kommunista tagság egyik jegye volt „a fiatal 

radikalizmus”, a párton belüli tisztogatásoknak köszönhetően is. A CSKP-nak a csehszlovák 

állam nemzetiségi problémáira, Csehország és Szlovákia államjogi helyzetére adott válasza 

ellentmondásos volt. A kisebbségi kérdést szinte kizárólag szociális kérdésként kezelték. 

Szlovákia problémáit pedig a gazdasági és kulturális kérdésekre redukálták, az államjogi 

aspektussal kevésbé törődtek.
126

 

Tárgyunk szempontjából a szlovák nemzeti kommunizmus jelenségét nem lehet 

megkerülni, hiszen a második világháború után a kisebbségellenes politikát alapvetően 

befolyásolta. A két világháború között a szlovák kommunisták nacionalista megnyilvánulása 

korlátozott keretek között mozgott. A Hlinka-féle néppárti autonomista irányzattal szemben 

nem tudtak alternatívát kínálni és a nemzeti népfront politikájának kimunkálása megkésett.
127

 

Az 1930-as évek végén, a bel- és külpolitikai földinduláskor, ez nem is sikerülhetett. A 

szlovákiai proletariátus elnyomójaként megbélyegzett és „gyarmatosító politikát” végrehajtó 

cseh burzsoázia többé-kevésbé burkolt csehellenes képben jelent meg.
128

 Ez az ideológiai 

eszköz 1945 után is a fegyvertárban maradt, és 1948 után sem tűnt el. Az egyik oldalon a cseh 

központosító politika a szlovák kommunisták úgymond szeparatista törekvéseit igyekezett 

letörni, a másik oldalon a szlovák kommunista elit a nemzeti legitimáció megerősítésén 

dolgozott.
129

 

                                                
125 Benko 2007: 42–43. 
126 Lipták 1992: 178–188. 
127 A Komintern végrehajtó bizottságában 1936 májusában vetődött fel a CSKP új, népfrontos, tehát a német 

agressziót megakadályozó irányvonal képviselete. Az elképzelések ellenére a párt 1938-ban nem vált a „nemzeti 

felszabadító harc” kezdeményezőjévé és „vezető” politikai erővé. Bystrický 1989: 364–365; Kráčmarová 1989: 

208–211. 
128 Lipták 1992: 185; Lipták 1998: 148–149. 
129 A „szlovák szocialista kultúra” nemzeti elemekkel való telítésére és az intézményesítés céljaira Ferencová 

2006: 122–128. 
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A csehszlovák pártok közül egyedül a kommunisták rendelkeztek „országos szintű”, 

struktúráikat illegalitásban a háború alatt megőrző, rugalmas szervezetű, és egyedüli a háború 

előtti kontinuitását megőrző párttal, amelynek irányítását egy központból végezték. A szlovák 

kommunista párt ellenben külön szervezetben működött. Tehát egyszerre létezett az egységes 

CSKP és a Komintern intencióinak megfelelően 1939 májusától formálisan önálló, nemzetileg 

szerveződött, de a gottwaldi irányvonalhoz igazodó szlovák kommunista párt.
130

 

A cseh és morva katolikusokat megszervező csehszlovák néppárt (Československá 

strana lidová) gyökereit a 19. század végén XIII. Leó szociális enciklikájának a hatására 

kibontakozó katolikus reformmozgalomban találhatjuk meg. A csehországi 

keresztényszocialista párt és a morvaországi katolikus-nemzeti párt 1896-ban alakult. A 

politikai katolicizmus „bástyájának” tekintett Morvaországban a nagy tekintélynek örvendő 

Jan Šrámek
131

 alapította 1899-ben a keresztényszocialista pártot. A vidéki katolikus agrár és 

kisiparos választókra támaszkodó pártokat a katolikus klérus és kisebb mértékben a cseh 

nemesség támogatta. A cseh keresztényszocialistákkal 1919 elején egyesültek, és létrehozták 

a néppártot, amelyen belül a cseh- és morvaországi pártok megőrizték önálló szervezeti 

kereteiket, csak a parlamenti frakciójuk volt közös. Az egységes néppárt 1922-ben született 

meg, amikor kiváltak a szlovák néppártiak. A CSN a szlovákiai politikai küzdőtéren, nem 

utolsó sorban a szlovák katolikus kérus egy részének támogatásával, az autonomista Hlinka-

párt riválisaként, 1925 után szerzett pozíciókat.
132

 A párt Csehszlovákiában, középpártként 

1921 után szinte mindegyik kormánykoalíció stabilizáló tagja volt, és Benešsel is együtt 

tudott működni. Nem utolsó sorban Šrámek
 
támogatásának köszönhetően választották Benešt 

elnökké.
133

 A CSN szatelitszervezeteit a 20. század elejétől, a többi cseh tömegpárthoz 

hasonlóan, a társadalmi életben és a szövetkezeti rendszerben is kiépítette.
134

 A második 

világháború után az egyetlen polgári, nem szocialista pártként került be a cseh koalícióba. 

Vezető politikusai a londoni cseh kormányban miniszteri posztokat töltöttek be. A párt 

elnöke, Jan Šrámek két kormánynak is a miniszterelnöke volt és 1945-ben miniszterelnök-

helyettesi posztot kapott. 

A háború után, szemben az első világháborút követően, amikor a pártot Róma 

meghosszabított kezének és a Habsburgok támogatójának tekintették, egy lélektani 

                                                
130 Lipták 1992: 235; Pernes 2005: 1133, 1140. 
131 Šrámek, Jan (1870–1956), katolikus pap, a cseh keresztényszocializmus egyik legkiemelkedőbb alakja. 1922-

től 1948-ig a néppárt elnöke. 1939–1940-ben a párizsi Csehszlovák Nemzeti Tanács alelnöke. Londonban az 

emigráns kormányban kétszer miniszterelnök. 1948 márciusában nem sikerült elhagynia az országot és a 

kommunista hatóságok internálták. 
132 Lipták 1992: 194–196. 
133 Trapl 1990; Trapl 1998: 113–120. 
134 Stašek 1937; Trapl 2002: 73–77. 
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momentum hatott kedvezően a párt megítélésére. A cseh közvélemény nem elsősorban a 

katolikus egyházhoz kapcsolódó pártnak tekintette, hanem a cseh nemzet részének, melyet a 

németek üldöztek. A háború befejeztével a néppárt tagsága megváltozott. A nem engedélyzett 

csehszlovák pártok tagjainak egy része, azok közül is főleg az agrárpártiak léptek be. A tagság 

összetételét különlegessé tette a nők magas aránya, ennek következtében a vezetőségben is 

képviselve voltak. A párt programja a keresztény szolidarizmus elveire, a nemzeti érdekek 

képviseletére támaszkodott és a csehszlovák parlamenti demokráciát támogatta.
135

 

A csehszlovák nemzeti-szocialisták pártja (Československá strana národně 

socialistická) a cseh szociáldemokráciából vált ki 1897-ben. Az első köztársaságban a 

politikai rendszer egyik stabilizáló eleme volt és a masaryki politikai irányvonal mögött 

sorakozott fel. Politikusai szerint „a csehszlovák állameszme” hordozója a „csehszlovák nép” 

volt. A párt a politikai hatalmat birtokló ún. Pětka csoportjába tartozott. Beneš 1923-ban 

lépett be a pártba és az egyik legbefolyásosabb politikusa lett, 1926 és 1935 között az 

alelnöke volt. A CSNSZP Szlovákiában 1919 februárjától kezdte kiépíteni struktúráit. A 

szlovák nemzetépítés igényeit figyelmen kívül hagyta és az egységes csehszlovák nemzet 

gondolatát képviselte.
136

 A háború alatt a német megszálló hatóságok Beneš-pártnak 

(Benesch-partei) tartották és tagjait üldözték. Az 1943-as moszkvai tárgyalásokig konkrétan 

nem merült fel a CSNSZP felújítása. A kristályosodó pártrendszer körüli viták generálták a 

párt újbóli megszervezését. Az ellenállásban való mérsékeltebb részvétellel kapcsolatos, főleg 

a kommunista párt irányából érkező támadásokat azzal védték ki, hogy nem akarták a külföldi 

emigrációban az egységes nemzeti fellépést pártoskodással szétverni.
137

 A párt emigráns 

csoportja 1944 februárjában jött létre Londonban, de szervezett tevékenységét csak 1945 

májusában kezdte meg. A párt 1944. február 1-jén visszatért régebbi nevéhez, csehszlovák 

szocialistáknak hívták magukat.
138

 

A CSNSZP szlovákiai tagozatának újbóli megszervezésére és a SZNT-ba való 

felvételre 1944 októberében tettek először kísérletet, azonban a kommunisták és a 

szociáldemokraták ezt azzal utasították el, hogy a párt támogatta az 1938. október 6. zsolnai 

egyezményt. Az újabb aktivitásra 1945 nyarán és a választások előtt 1946-ban került sor. 

Beneš nem tudta keresztülvinni, hogy a nemzeti-szocialisták képviseletet kapjanak a SZNT-

ban.
139

 A párt egy specifikus, egyben képlékeny „cseh szocializmusnak” nevezhető programot 

                                                
135 Trapl 2005a: 655–682; Trapl 2005b: 1175–1176. 
136 Lipták 1992: 149. 
137 Klimeš–Lesjuk–Malá–Prečan 1965a: 136. (1. lábjegyzet) 
138 Klimeš–Lesjuk–Malá–Prečan 1965a: 82. (1. lábjegyzet) 
139 Klimeš–Lesjuk–Malá–Prečan 1965a: 279–282. 
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követett. Ebben alapvetően különbözött a szociáldemokratáktól és a kommunistáktól. Sem 

rendi, sem osztályalapú szocializmust nem hirdettek, és nyitottak voltak az összes szociális 

réteg előtt. A háború után kidolgozott program inkább a szociális és gazdasági reformok 

összességének volt tekinthető, melyet a cseh nacionalizmussal ötvöztek. A párt a cseh NF-ban 

a néppárttal együtt a kommunista párt legerősebb ellenzékének számított.
140

 

A cseh szociáldemokrácia kezdetei a 19. század 70-es éveire nyúlnak vissza. A párt 

1893-ban önállósult az ún. ausztriai internacionálétól. A csehszlovák köztársaság második 

legerősebb politikai erejének számított, még annak ellenére is, hogy 1921-ben kivált belőle a 

marxista-leninista ellenzék és jelentősen meggyengítette. A párt a csehszlovák parlamentáris 

demokrácia platformján állt.
141

 

A felső-magyarországi szociáldemokraták, akik főképpen a városi munkás 

önképzőkörökre, művelődési és segélyegyletekre támaszkodtak, 1918 előtt a magyarországi 

szociáldemokrata pártban politizáltak. A párt etnikai széttöredezése, a nemzetiségi szekciók 

kiépítésének kudarca után, 1905-ben következett be. Ekkor vált ki a szlovák tagság is és 

pozsonyi központtal hozta létre rövid időre, az 1906-os reintegrációig, önálló szervezetét 

szlovák szociáldemokrata párt néven (Slovenská sociálnodemokratická strana). A szlovák 

szociáldemokraták az 1918. május 1-jei liptószentmiklósi nyiltkozattal nyilvánították ki 

elkötelezettségüket a csehszlovák állam létrehozása mellett. Ugyanazon év végén egyesültek a 

cseh szociáldemokratákkal. Csehszlovákiában a baloldal etnikai törésvonalak menti 

megoszlása tartóssá vált. A magyar és német szociáldemokraták, akik szervezeti hálózatukat a 

legjobb kondícióban mentették át, a csehektől és szlovákoktól, akik a csehszlovák 

nemzetállamot felbomlásáig támogatták, külön pártban működtek 1926-ig. Tagjaik nagyobbik 

része a kommunista párt és ellenzéki magyar pártok irányába váltott át, így bázisuk 

meggyengülése okozta, hogy beolvadtak a csehszlovák szociáldemokrata pártba.
142

 

A cseh szociáldemokratáknak a háború után, más pártokhoz hasonlóan, szintén az 

alapoktól kellett felépíteniük a pártot (Československá sociální demokracie). Struktúráik a 

viszontagságos évek alatt megszűntek, tagjaik és tisztviselőik nagy számban váltak az 

üldöztetések áldozataivá. Legnagyobb létszámú emigráns csoportjuk Londonban 

szervezkedett. A párt jövője, működési formája és a politikai palettán elfoglalt helye azonban 

tisztázatlan volt. Némelyeknek Beneš pártkoncepciója és politikai víziója a szocialista 

blokkról megfelelt, a szociáldemokrácia talpraállásának lehetőségét látták benne. Mások, a 

                                                
140 Kocian 1995: 159–172; Kocian 2005b: 1143–1146.  
141 Mokrý 1958. 
142 Lipták 1992: 81–88, 122–133, 167; Zelenák 1996: 146–191. 



 49 

kommunisták előretörését látva és befolyásuk erősödését tapasztalva, ebben kételkedtek. Az 

önálló szociáldemokrata politikai érdekérvényesítés esélyeit mindjobban csökkentette, hogy a 

kommunista infiltráció ebben a pártban érvényesült a legjobban.
143

 

Az első köztársaságban meghatározó szerepet játszó és a belpolitikai küzdőtéren 

szuverén, a csehszlovák társadalomban a szakmai-rendi egyesületek kiterjedt hálózatát 

kiépített és a gazdaságban érdekeltségeket kialakított agrárpártot 1945 után nem 

engedélyezték.
144

 Az agrárokat a protektorátusban játszott szerepük miatt reakciósoknak és 

kollaboránsoknak tekintették. A párt politikusai vezető szerepeket vállaltak 1938 

novemberében a második csehszlovák köztársaság jobboldali blokkjában (Strana národní 

jednoty), amely egy korporatív alapú nemzeti autoritatív rendszer kiépítésére törekedett, 

egyben németbarát „külpolitikát”és antiszemita programot hirdetett.
145

 Az agrárok részt vettek 

az 1939. március 16-án alakult Národní souručenství nevű szervezet tevékenységében is, 

amely a megtépázott cseh nemzeti öntudatot volt hivatott szolgálni a politikai túlélés 

reményében, de 1942-től a megszállókkal való együttműködést propagálta. Ez a heterogén, 

számos, korábban különböző pártállású egyént tömörítő, inkább „fantomszervezet“, mint 

reális politikai erő, a cseh szélsőjobboldal semlegesítésével egyfajta „helyettes 

parlamentként“ a Hácha-rezsim támaszát képezte. Mindezek a törekvések a maradék cseh 

területek 1939. március 14. német megszállásával elveszítették realitásukat.
146

 

Az agrárpárt emigráns funkcionáriusainak csoportja 1944. május 13-án nyilvánította 

ki a nemzeti front támogatását.
147

 Érdekes módon Beneš, aki az agrárokban nem bízott, még 

1944 októberében nyitva hagyta a kiskaput az agrárpárt újraszervezése és felvétele előtt a 

nemzeti frontba, de a fasizálódott frakció felszámolását kötötte ki.
148

 Az agrárpártnak a 

nemzeti frontba való felvételének az elutasításáról szóló döntés 1945. februárjában született a 

szocialista pártok londoni találkozóján.
149

 Benešék számára azonban hosszú távon fenyegető 

kérdőjel maradt a kisgazdaréteg és az agráriumban vállalkozók politikai megszervezése, 

                                                
143 Vošahlíková 2005: 1165–1166. 
144 A cseh agrárpárt történetére Dostál 1998. Az agrárizmus ideológiájára a kelet-közép-európai térségben Holec 

2011: 3–32. Az agrárpárt érdekeltségeire a szlovák szövetkezeti rendszerben Hallon 2010. 
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maga mellé volt agrárpolitikusokat. Az államtanács tagja lett Ladislav Feierabend, aki a pénzügyminiszteri 

posztot kapta, és 1944 augusztusában két agrár, Josef Čapek és Milan Hodža fia, Fedor került az államtanácsba. 

Az utóbbi kettő 1939-ben a franciaországi csehszlovák emigráció  Beneš-ellenes szárnyához tartozott. Uo. 235. 
149 Klimeš–Lesjuk–Malá–Prečan 1965a: 358. 
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melyet egy baloldali blokk nehezen tudott volna megvalósítani. Az agrárok kiiktatásával 

ugyan egy veszélyes politikai vetélytárstól szabadultak meg, azonban felmerült a CSKP 

esetleges agrárszervezkedésének elméleti lehetősége, és ezzel választói bázisának 

kiszélesítése a vidéki lakosságra.
150

 

A volt agrárpárt mellett a csehszlovák kereskedő-iparos párt
151

 is kezdeményezte az 

elismertetését, sikertelenül. Az iparospárt is tagja volt a 1938–1939-ben a jobboldali 

koalíciónak, amelyben fel is oldódott. A két világháború között magát liberális középpártként 

meghatározó iparospártot az ellenfelei a kereskedő- és kisiparos réteg bizalmának 

megszerzése végett nem ismerték el, de döntőnek bizonyult Beneš álláspontja, aki a pártnak 

felrótta a két világháború között az agrárokkal való együttműködést. A párt szlovák tagozata 

1938 őszén a szlovák néppárttal fuzionált és szlovákiai tisztviselői együttműködtek a Tiso-

féle rezsimmel.
152

 

Mégha 1945-ben úgy is tűnt, hogy korábban az antifasiszta pártblokk egységes volt, 

az ún. szocialista blokk egyik pártja sem képviselt kizárólagosan antifasiszta és németellenes 

álláspontot a demokratikus Csehszlovákia felbomlásának és a Hácha-rendszer kialakulásának 

időszakában.
153

 A cseh szociáldemokrata párt, néhány nemzeti-szocialista funkcionárius 

csatlakozásával hozta létre 1938. december 11-én a rövid életű, a demokratikus elvek 

védelmét felvállalni hivatott, kvázi baloldali pártblokkot (Národní strana práce), amely az 

1938 decemberében betiltott kommunista párttól elhatárolódott és a Beran-kormány
154

 lojális 

ellenzékének szerepét játszotta el.
155

 A jobboldal sem volt eleve kivétel. A nemzeti-

szocialisták, miután 1938 végén felhagytak a centrumpártok szövetségének 

illúziókergetésével, a párt további szervezeti kereteivel, illetve a túléléssel foglalkoztak. 

Képviselőik nagyobbik része a jobboldali koalícióba, néhányan a baloldaliba léptek be. A 

katolikus néppártiak pedig az agrárok vezetése alatt álló jobboldali koalícióban foglaltak 

helyet. Ekkor már a néppártot sem kerülte el az ideológiai harc. Éppen 1938 őszén 

artikulálódott az olasz fasizmus szociális elveivel rokonszenvező irányvonal, amely a párton 

belül vitákat generált, ugyanakkor a regionális (csehországi kontra morva-sziléziai) identitás 

                                                
150 Nem véletlenül folytatott tapogatódzó tárgyalást 1944. augusztus 30-án Moszkvában Beneš megbízottja, 
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152 Lipták 1992: 178. A csehországi iparosság és kereskedőréteg háború utáni helyzetére és a politikai 

érdekérvényesítés akadályaira vö. Marek 2006: 13–79. 
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konfliktusa is kiéleződött. A háború után a párt nem utolsó sorban Šrámek emigrációs 

tevékenységének és Beneš támogatásának köszönhetően éledt újjá.
156

 

Az első Csehszlovák Köztársaság széthullása a szlovákiai pártrendszer átalakulására 

is hatással volt, melynek legfőbb jegyei közé a pártok számának redukálása és egy autoritatív 

gyűjtőpárt létrejötte sorolható. A cseh országrészekben 1938 és 1939 fordulóján a formálisan 

kétpólusú pártrendszer felé történt elmozdulás. Szlovákiában és Kárpátalján eltérő „fejlődés” 

mutatkozott. Az autonóm Szlovákia létrejötte után, Berlin akaratának köszönhetően 

megalakult (kikényszerített), de a szlovákok nemzeti öntudatát erősítő első Szlovák 

Köztársaság pártrendszerének „állampártja” a Hlinka Szlovák Néppárt (Hlinkova slovenská 

ľudová strana) lett.
157

 

Az 1938. november 8. dátumához a szlovák politikai pártok erőszakos egyesítése 

kapcsolódik. A szociáldemokrata és a kommunista pártot betiltották, a szlovák pártpolitika a 

totalitarizmus útján haladt. Az agrárokkal történt – valójában formális és erővel diktált – 

megyegyezést követően, a néppárthoz a többi párt is „csatlakozott”, és így beszüntették 

tevékenységüket. A volt kormánypártok pozíciói a müncheni döntést követően 

meggyengültek és nem voltak képesek ellensúlyt képezni a HSZN gyorsan megszerzett 

domináns helyzetével szemben. A pártok csatlakozása nem volt önkéntes. A betiltástól való 

félelem mozgatta a pártok vezetőit, ugyanakkor egyfajta Hlinka-párton belüli frakciók 

kialakításának víziója is gyorsan szétfoszlott.
158

 A HSZN felvette a „Szlovák Nemzeti Egység 

Pártja” szimbolikus nevet, ezzel deklarálva „nemzetegyesítő küldetését.” Ez az ideológiai 

üzenet a nemzeti fenyegetettség érzetéből (elveszített déli területek, az ún. kis háború 

Magyarországgal) és az állami szuverenitás ellentmondásosságából fakadt. A HSZN vezető 

szerepét az alkotmányban rögzítették. A párt, kiépített szervezetein keresztül a társadalmat és 

a gazdaságot ellenőrizte, a végrehajtó és törvényhozó hatalom a kezében összpontosult. A 

HSZN 1942-től a Führer-elvet követte. Jozef Tiso
159

 nemcsak az állam elnöke volt, hanem „a 

párt és a nemzet vezére” lett. A HSZN az 1938 előtti konzervatív programjától, mely a 
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politikai katolicizmuson alapult, eltávolodott, és 1939-től a nemzetiszocializmus és olasz 

korporativizmus elemeivel infiltrálódott.
160

 

A szlovák pártrendszer annak ellenére, hogy három elismert „népcsoport” (német, 

magyar, ruszin) és két nemzetiségi párt is működött, egypólusú maradt. A HSZN birtokolta a 

hatalmat.
161

 A szlovákiai németek pártja, a Deutsche Partei, amely a központi társadalmi 

szervezet szerepét is eljátszotta, a berlini politikai támogatásnak köszönhetően kivételezett 

helyzetben volt. Az autonóm Szlovákia megalakulását követően jött létre, formálisan a 

Kárpátinémet Párt „romjain” és a Volksdeutsche Mittelstelle
162

 irányítása alatt állt. Egyedüli 

német kisebbségi pártként, az összes német társadalmi és kulturális egyesületet ellenőrizte.
163

 

A Magyar Pártot 1941 novemberében jegyezték be, azonban helyzete és lehetőségei, szemben 

a német pártéval, eltérőek voltak. A közösségépítés terén szinte kizárólag a kulturális és 

szociális területekre korlátozódott. A pártot Szlovákiában inkább megtűrtnek tekinthetjük, 

mint egyenrangúnak. Tevékenységét és vezetőjének, Esterházy Jánosnak a belpolitikai 

mozgásterét a szlovák-magyar viszony alakulása határozta meg. A Magyar Párt marginális 

szerepét egyrészt az autoritatív pártrendszer jellegében találhatjuk, amelyben a pártversengést 

kiiktatták és az új pártalapítások szigorú ellenőrzésével a HSZN monopolhelyzetét alakították 

ki, másrészt a reciprocitás elvében, amivel Szlovákia elérte, hogy a magyarkérdést államközi 

megegyezés eredményétől tegyék függővé. Ez a szlovákiai magyarság számára a túszszerepet 

jelentette.
164

 

A ruszinoknak a Szlovák Állam időszakában nem sikerült önálló politikai pártot 

szervezniük, csupán két képviselőjük kapott helyet a parlamentben. A ruszin nemzeti párt 

megszületését a közösségen belüli politikai és identitásviták, a vallási heterogenitás, az 

államapparátus szlovakizálási törekvései és az ukrán nacionalizmus akadályozták. A 

közösségszervezés terén sem a hungarofil, sem a ruszofil irányzatok nem tudtak tartós 

eredményeket felmutatni.
165

 

                                                
160 Šutaj 1999: 11–18; Holzer 2005: 1052–1054; Baka 2010. 
161 A csehek, zsidók és cigányok diszkriminációja a kezdetektől programszerű volt. A cseheket nem tekintették 

őshonos kisebbségnek, hanem a megszűnt csehszlovák államapparátus által foglalkoztatottaknak. A zsidó- és 

cigánykérdés „megoldása” a büntetés és üldözés lett. 
162 Németországban a Volksdeutsche Mittelstelle 1936-ban jött létre. A külföldi német kisebbségek 
megszervezésével foglalkozott. A nácizmus eszmevilágának kívánta megnyerni a kisebbségi németeket. A 

hivatal 1941-től a Schutzstaffel irányítása alatt működött. 
163 Lipták 1992: 231–234; Schwarc 2005: 101–118; Janek 2010: 161–162. 
164 Lipták 1992: 241–244, 248–251. A szlovákiai magyarság helyzetére G. Kovács 1993: 127–154. Esterházy 

életútjára Molnár 1997. A Magyar Párt Nyitra környéki helyzetére Hetényi 2009: 79–82. A magyarországi 

szlovákok pártja, a magyar kormány „túsza”, az 1942-ben engedélyezett Strana slovenskej národnej jednoty volt. 

Flachbarth Ernő, a kisebbségi jogok szakértője élesen bírálta az 1939-es szlovák alkotmányban rögzített 

viszonossági elvet. Lásd Gál 2005: 55. 
165 Podolec 2008: 126–129. A ruszinok politikai önszerveződésének problémáira Konečný 2005: 283–291. 
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2. 2. A „jelen és a jövő bibliájához”, a kassai kormányprogramhoz vezető út
166

 
 

A londoni emigráns kormány
167

 és a csehszlovák kommunisták között 1943 júliusában 

tárgyalásokra került sor Nagy-Britanniában, amelyen a felszabadító harc taktikája
168

 és a 

háború utáni helyzetre való felkészülés témái, így az állam- és közigazgatás újjászervezése, 

valamint a „népi demokrácia” új szervei, a nemzeti bizottságok kerültek terítékre. Beneš már 

ekkor redukált számú parlamenti pártban gondolkodott. Egy egyesített baloldali pártban, 

középpártban és „valamiféle” jobboldali pártban látta a kivezető utat, miközben a baloldalnak 

szánt vezető szerepet. Ez valószínűleg az 1938 előtti jobboldali politikára adott 

válaszreakcióként értelmezhető.
169

 Gottwald ezt a koncepciót, amely a kommunista párt 

erejének elismerését jelentette Beneš részéről, elfogadta, de a nemzeti jelleget erőteljesebben 

hangsúlyozta. A szocialista pártok tömbjének nem kizárólagosan baloldali politikát kellett 

megvalósítania, hanem a nemzet valóságos képviselőjévé kellett válnia.
170

 

Beneš egyik közeli munkatársával, Hubert Ripkával
171

 még 1942 májusában 

folytatott beszélgetésében a pártrendszert illetően azzal érvelt, hogy a háborút követően a 

gazdasági és szociális reformok realizálása radikális lesz, így a pártrendszerben a kommunista 

párt „feleslegessé” válik. Ripka egyetlen, de komoly ellenérvet hozott fel. Ebben a 

felállásban, legerősebb pártként, lehetősége adódik a kommunista pártnak a szocialista blokk 

feletti irányítás megszerzésére. Beneš ezzel a variációval is tisztában volt, de alapvetően 

hárompárti modellt kívánt felállítani, még ennek a kockázatnak az árán is. Úgy gondolta, 

hogy háromnál több párt a szocialista pártok atomizálódását vonja maga után, mely a 

jobboldal előretörését segíti elő. A másik esetben, ha a kommunista párt önálló marad, 

                                                
166 A kormányprogramot Štefan  Bašťovanský, kommunista képviselő nevezte így a nemzetgyűlés 1946. július 8. 
ülésén. http://www.psp.cz/eknih/1946uns/stenprot/005schuz/s005007.htm 
167 A kormány mellett 1940. július 21-én alakult meg a csehszlovák államtanács (Státní rada československá), 

amely „miniparlamentként” tanácsadó és ellenőrző feladatokat látott el. Miután a csehszlovák emigráns kormány 

felvette a diplomáciai kapcsolatokat a Szovjetunióval 1941-ben, a testületben a moszkvai csehszlovák 

kommunista csoport képviselői is helyet kaptak. Az államtanács tagjainak mandátumát az 1944. október 11. 

elnöki dekrétum szüntette meg, de az államtanács még 1945. március 12-éig működött. A külföldi csehszlovák 

szerveket számolta fel. Lásd Klimeš–Lesjuk–Malá–Prečan 1965b: 575. (2. lábjegyzet) 
168 A londoni emigráns kormány 1941 közepétől foglalkozott egy Csehország és Szlovákia területére kiterjedő 

németellenes felkelés hadászati  tervével. A szabotázsakciókat vezető hazai ellenállást fegyverekkel és egyéb 

felszereléssel látták el. A tervezett felkelés politikai szerveinek 1944–1945 fordulóján az illegálisan működő 

nemzeti bizottságokat tekintették. Fic 1985: 107–142. A londoni kormány védelmi minisztériumának a dél-
szlovákiai határterületek katonai megszállásával kapcsolatos terveire Bystrický 2006: 18–32. 
169 Klimeš–Lesjuk–Malá–Prečan 1965a: 36. Barnovský 1993: 13. Beneš 1942 elején körvonalazta terveit a 

pártstruktúrával kapcsolatosan. Fontos célként jelölte meg a forradalmi hangulat mederbe terelését, ellenőrzését. 

Eszerint egy szocialista párt alakult volna, amelyben a kommunisták is „feloldódnak.” Ellenzéki szerepben egy 

burzsoá párt lett volna az ellensúly. Uo. 44. (3. lábjegyzet) 
170 Barnovský 1993: 39, 66.  
171 Ripka, Hubert (1895–1958), cseh diplomata, politikus és miniszter. A londoni kormány külügyminiszteri 

államtitkára, majd a háború után külkereskedelmi miniszter. 1948-ban emigrált és a külföldi cseh 

kommunistaellenes emigrációban működött. 
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társadalmi befolyásának növekedésével kell számolni és a legerősebb csehszlovákiai párttá 

válhat. Ez az expanzió pedig a kommunisták és ellenfeleik demagóg populizmusát erősítheti 

és polgárháborús állapotokat idézhet elő. Állítása szerint ezt el akarta kerülni. A baloldali 

blokk gondolatát egyesek még 1944-ben is az egységes szocialista párt felé vezető útnak 

tartották. Ripka olyan pártot képzelt el, mely demokratikus, és a masaryki szocializmus elveit 

vallja, de a vezető szerepet a szociáldemokraták és a nemzeti-szocialisták játszák. A párt 

kialakításának másik forgatókönyvét a szociáldemokrata František Němec
172

 vázolta fel: a 

kisebb pártokat, így a néppártot, az agrárpártot és a belőlük kiváltakat integrálják a pártba. A 

vezető pozíciókat pedig a nemzeti-szocialisták és a szociáldemokraták tartják a kezükben.
173

 

Ez a korán illúzióvá váló terv mégis milyen lényeges elemeket tartalmazhatott? 

Beneš
 
taktikázása egyszerre irányulhatott a kommunista radikalizmus megfékezésére és a 

jobboldali, volt agrár- vagy néppárti hegemónia, ezek mellett még a bizonytalan koalíciók 

kialakulásának megakadályozására. A kommunisták hallgatólagos támogatásával pedig a 

szociáldemokratákat akarta gyengíteni. A pártszövetség azért volt csábító, mert a munkások 

70–80%-nak szavazatát szerezte volna meg és a jobboldali pártok támogatottsága minimálissá 

zsugorodott volna. Figyelemreméltó az is, hogy Beneš 1935-ös elnökké választását ellenző 

pártok közül egyik sem újíthatta fel tevékenységét a háború után. Az agrárokat veszélyes 

politikai ellenfélnek tartotta, és személyes sérelmeket keltettek benne, mert az éppen Rudolf 

Beran
174

 vezette agrárpárt nem értett egyet Beneš elnökké jelölésével. Életre hívták az ún. 

decemberi platformot, melyben a cseh fasiszták, a szlovák autonomisták és a szudétanémet 

párt is helyet foglalt, és jobboldali jelöltet indítottak.
175

 Mellesleg Benešnek ez a taktikája 

hosszú távon megbosszult magát, mert az agrárok kiiktatásával a kommunista párt helyzetét 

könnyítette meg, akik a vidéki lakosság politikai megszervezésének legnagyobb akadályát az 

álláspontjuk szerint reakciós és ellenséges agrárpártban látták.
176

 

A fordulat az 1943. december 13–20. moszkvai tárgyalásokon következett be. Beneš 

ezeken a találkozókon tett újabb javaslatokat a felszabadulás után kialakítandó új kormány 

összetételére. Legfőbb célnak a kormány stabilitását és ezáltal az ország konszolidálását 

                                                
172 Němec, František (1898–1963). A londoni kormányban újjáépítési és kereskedelemügyi miniszter. 
173 Klimeš–Lesjuk–Malá–Prečan 1965a: 44–45. Ripka feljegyezte Beneš szavait, mely szerint tisztában volt a 

veszélyekkel, de forradalmi időszakban kockáztatni kellett. Emlékirataiban, megkésve már, de belátta 

koncepciójának kudarcát. 
174 Beran, Rudolf (1887–1945), cseh politikus az agrárpárt elnöke 1935-től. Két rövid életű kormány 

miniszterelnöke 1938 decembere és 1939 áprilisa között. A Gestapo 1941-ben letartóztatta és tíz év fogságra 

ítélte, mert visszavonulása után támogatta a hazai ellenállást. A háború után koncepciós perben elítélték és a 

lipótvári börtönben halt meg. 
175 Klimek 1998: 476. 
176 Rokovský 1998: 78–80. 
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tartotta. Ennek a tervnek a magját egy szocialista blokk alkotta volna, mely a 

kommunistákból, szociáldemokratákból és a cseh nemzeti-szocialistákból szerveződött. Ez a 

politikai szövetség közelebbről nem tisztázott federalizált keretben vagy egységes pártban 

működött volna. Harmadik lehetőségként mindegyik párt megőrzi az önállóságát. A 

kormányban emellett a középpártok és a konzervatívok (néppártiak, agrárok) is képviselve 

lettek volna. A koalíciós pártok közötti ideológiai különbségeket a nemzeti elv princípiuma 

lett volna hivatott felülírni, és így egységesíteni a kormány tagjait.
177

 A pártok tömörülésének 

megnevezésére a kommunisták tettek javaslatot.
178

 

Klement Gottwald 1943. december 21. instrukcióinak megfelelően a csehszlovák 

kommunista párt nagy-britanniai képviselői 1944 februárjában, a londoni emigráns 

kormánynál kezdeményezték a nemzeti blokk programjának kidolgozását. A tervezet a hazai 

és külföldi antifasiszta ellenállás fokozására és a nemzeti bizottságok megalakítására szólított 

fel. A bizottságok a nemzeti felszabadító harc szervei és a háború után közigazgatási szervek 

lettek volna. A dokumentum Beneš február 3. nyilatkozatához kapcsolódott, melyet az 

államtanács ülésén adott elő, és a szovjet hadsereg katonai sikereitől felbuzdulva, népi 

forradalmi háború megindítására hívta fel „a csehszlovák népet.” A javaslat a NF-ot a háború 

után is fenn kívánta tartani. A kommunisták szerint a pártblokk a kormánypolitikát 

véleményezte volna. A szervezési teendők végett végül egy közös bizottságot alakítottak, 

melyben a kommunisták, szociáldemokraták és nemzeti-szocialisták mind négy képviselővel 

rendelkeztek.
179

 A közös nevező azonban nehezen született meg. Václav Nosek 1944 

novemberében tájékoztatást nyújtott Gottwaldnak a londoni kormánnyal folyó tárgyalások 

menetéről és a politikai nehézségekről. A beneši és gottwaldi emigráció között folyó viták 

négy fontosabb problémakörét sorolta fel: 1. a katonai ellenállás és propaganda elérő 

stratégiáját, 2. a nemzeti bizottságok hatáskörét, 3. a retribúciós törvényt, 4. a 

szlovákkérdést.
180

 A két politikai tábor közötti véleménykülönbséget a szlovák nemzeti 

felkelés csak elmélyítette. Konfliktust okozott a felszabadított keleti csehszlovák területek 

irányítása is. Az 1944. május 8. csehszlovák-szovjet egyezmény szerint a szovjet hadsereg 

által felszabadított kelet-szlovákiai területeken a csehszlovák polgári közigazgatás 

megjelenhetett. Ezeket a területeket formailag a Londonban kinevezett kormánybiztos, 

                                                
177 Brandes 1988: 509; Rokovský 1998: 64.  
178 Národní blok pracujúcího lidu měst a venkova. 
179 Klimeš–Lesjuk–Malá–Prečan 1965a: 82–93. 
180 Klimeš–Lesjuk–Malá–Prečan 1965a: 305–307. 
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František Němec
181

 vette át, de annak ellenére, hogy folyamatos egyeztetés folyt a londoni 

kormány és a SZNT között, mégis érdekellentétek alakultak ki, mert a SZNT egész 

Szlovákiára kiterjedő kompetenciáihoz ragaszkodott és a kormánybiztos jogosultságát nem 

ismerte el. Ezt a szlovák álláspontot a kommunisták támogatták, melyet végül a londoni 

kormány is elfogadott. A kormány 1944. október 23. rendkívüli ülésén döntött úgy, hogy 

alkalmazkodik az új helyzethez és az alkotmányos ügyek rendezését, melyek az ország 

területi egységével, a cseh-szlovák viszonnyal voltak kapcsolatosak, későbbi tárgyalásokra 

bízza.
182

 

Benešék egyeztetései Londonban a CSKP képviselőivel az új kormány összetételével 

és programjával kapcsolatban kezdtek szilárdabb kontúrokat kapni. Szemmel láthatóvá vált az 

emigráns kormány megegyezési szándéka. Az új kormány a nemzet front kormánya lesz, 

melynek magvát a szocialista pártok blokkja alkotja. Hozzájuk csatlakoznak a néppárti 

katolikusok és a kisgazdák valamilyen pártalakulata, de nem az agrárpárt. A tervezett 

kormányprogram a következő pontokat tartalmazta. A nemzeti bizottságoknak, mint 

közigazgatási szerveknek a felállítását, a szlovákokkal való „világos” megegyezést, a 

gazdasági bevatkozást és az új földreformot, a kollaboránsokkal való leszámolást, az új 

alapokra helyezett hadsereg létrehozását, a háborús áldozatok és üldözöttek segítését, 

valamint – kifejezetten kommunista kezdeményezésre – a szakszervezetek, szövetkezetek, 

sportegyesületek stb. egységes irányítását. A londoni kormány Beneš elutazása előtt a 

                                                
181 Němec, František (1898–1963), cseh szociáldemokrata politikus. Gazdasági, ipar- és kereskedemügyi 
miniszter a londoni kormányban. 
182 Klimeš–Lesjuk–Malá–Prečan 1965a: 260, 274–275, 282–284, 288–291. A SZNT 1944. szeptember 1-jén 

deklarálta az ország területén hatályos törvényhozó, kormányzati és végrehajtó jogait. Uo. 250–251. A 

történészek véleménye megoszlik Benešnek a csehszlovák nemzetről alkotott nézeteiről és viszonyulásáról a 

szlovákkérdéshez. A szlovák történészek szerint Beneš nemzetkoncepciójában a törésvonalak jól kimutathatók. 

Nem ismerte el a szlovák autonómiatörekvések történetileg indokolható legitimitását, hanem bennük 

destabilizáló tényezőt látott. 1938 csehszlovák tragédiájában pedig nem fedezte fel a politikai csehszlovák 

nemzet tézisének kudarcát. Görcsösen ragaszkodott a csehszlovák nemzet fikciójához. Jan Rychlík szerint 

túlzottan nagy teret kapott ez a másodlagos kérdés. Azzal érvel, hogy az egységes csehszlovák nemzet gondolata 

Beneš magánvéleménye (személyes és tudományos meggyőződése) volt, amit ő számtalanszor hangoztatott. Ezt 

a véleményét nem erőszakolta senkire, és ez nem is befolyásolta a cseh-szlovák viszonyról folyó tárgyalásokat. 
Rychlíket mégis a korabeli dokumentumok cáfolják. Az emigrációban Beneš a csehszlovák nemzet analógiáját a 

britnél fedezte fel. A csehszlovák nemzet szerinte – az angol politikai nemzethez hasonlóan – a nemzetfejlődés 

során egy új, magasabb minőségű entitás. 1944 őszén úgy nyilatkozott, hogy „csehszlovákként élek és érzek.” 

Közeli munkatársa Prokop Drtina a szlovák nemzeti felkelés idején rámutatott a csehszlovák nemzet fikciójának 

fenntartásának káros politikai következményeire. Antonín Klimek szerint Beneš túlzott optimizmusa figyelmen 

kívül hagyta a realitásokat. Joseph Mikus úgy fogalmaz, hogy Beneš csehszlovák nemzetkoncepciójának 

gyökere a csehszlovák államnak a Cseh Királysággal való történeti kontinuitásban található meg. Vö. Mikus 

1963: 63; Klimeš–Lesjuk–Malá–Prečan 1965a: 53–54, 296. (1. lábjegyzet), 279, 300; Kaplan 1990: 162; 

Barnovský 1993: 12; Klimek 1994: 56–64; Rychlík 1998a: 12; Petruf 2009: 12–13.  
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moszkvai tárgyalásokra beadja lemondását, hogy jogilag az új kormány felálljon. A 

kommunista javaslatokat végülis komolyabb ellenvélemény nélkül fogadták el.
183

 

A szlovákiai ellenállásban a polgári és a kommunista blokk a sztálingrádi fordulatot 

követően kezdett formálódni. A földalatti mozgalomban a legöntudatosabb ellenállási 

csoportokat a kommunisták hozták létre. A letartóztatások következtében felbomlott illegális 

vezetőségeiket a moszkvai központból érkezők segítségével mindig megújították.
184

 A 

szociáldemokraták mind a kommunistákkal, mind a polgári erők csoportjaival 

együttműködtek, és saját szervezeteket is alakítottak. A volt polgári pártok sejtjei politikai, 

felekezeti és szociális vonalak mentén, vagy egy nagyobb tekintélynek örvendő személy körül 

szerveződtek. Három erőteljesebb irányzatot különböztethetünk meg. A kommunisták a 

sikeres ellenállásban a nemzeti forradalom és a majdani hatalomrészesedés lehetőségét látták. 

A csehszlovák állam és nemzeteszme pártján állók a masaryki eszményekhez való 

visszatérésben gondolkodtak. A szlovák nemzeti önigazgatást is a közös állami kereteken 

belül, vagy éppen egy részleges decentralizált formában képzelték el.
185

 Szoros kapcsolatban 

álltak a londoni emigrációval. Jelentős volt a politikailag heterogén passzív rezisztenciát 

képviselő csoportok száma. A többség által elérni kívánt közös nevező a parlamentáris 

demokrácia felújítása volt.
186

 Az eltérő koncepcionális utakon járó ellenállási szervezetek 

sikeresebb tevékenységét, legfőképpen a demokraták és kommunisták közötti kölcsönös 

bizalmatlanság akadályozta, éppen ezért 1941 és 1942 fordulóján még nem kerülhetett sor a 

közeledésre.
187

 

A hazai szlovák antifasiszta ellenállás két fő irányzata közti első tárgyalásra 1943 

szeptember elején került sor. Az 1943 decemberében megszületett ún. karácsonyi egyezmény 

rögzítette a közös politikai fellépést és a nemzeti érdekek képviseletét. A karácsonyi 

egyezmény, melyről Benešt is értesítették, a SZNT létrehozásáról rendelkezett. A SZNT az 

egyedüli legitim szlovák politikai képviseletként manifesztálta magát. Nyílt antifasiszta harcot 

hirdetett és a politikai végrehajtó hatalom birtokosává nyilvánította magát. A SZNT a közös, 

egyenrangúságon alapuló cseh-szlovák állam pártján állt.
188

 A szláv testvériséget és a szovjet 

                                                
183 Klimeš–Lesjuk–Malá–Prečan 1965a: 337–340. A londoni kormány hivatalos lemondására csak 1945 március 
végén került sor. 
184 Fremal 2006: 118–119. 
185 Syrný 2010: 10. 
186 Barnovský 1994a: 74–75. 
187 Šutaj 1999: 18–21. 
188 A SZNT 1944. szeptember 1-jei deklarációjának, illetve az 1. számú rendelet értelmezésének problémáival, és 

általában a törvényerejű rendeletek jogi bizonytalanságaival Katarína Zavacká foglalkozott. A kinyilvánított 

törvényhozói, bírói és végrehajtó hatalom a dualista államberendezkedés szlovák kommunisták által preferált 

változata felé mutatott és joggal keltette fel a csehek gyanúját (bár a husáki kommunista szárny a szeparációt 
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külpolitikai orientációt támogatta. A politika, kultúra, oktatás, gazdaság és a szociális 

területek demokratizálását és defasizálását kívánta elérni. Az állam irányításából az egyház 

befolyását is ki akarta küszöbölni. A SZNT az egységes ellenállási központ szerepét töltötte 

be, egyben a polgári-kommunista politikai szövetség kerete volt.
189

 A SZNT szűkebb 

vezetésében paritásos alapon osztották el a helyeket. Mind a két blokk három-három 

képviselői helyet kapott. 1944 elején a szociáldemokraták és a polgári blokkon belül az 

evangélikusok kaptak egy-egy helyet. A tanácsba 1944 szemptemberétől kooptáltak több 

tagot.
190

 A SZNT fontos szerepet játszott a szlovák nemzeti felkelés katonai és politikai 

előkészítésében. A felkelés előtt és alatt az egyetlen törvényes hatalommal rendelkező 

nemzeti szervként határozta meg önmagát. Az államigazgatás feladatainak ellátására a 

minisztériumi hatáskörökkel rendelkező megbízottak testületét (Povereníctvo SNR) is 

létrehozták.
191

 A SZNT a nemzeti célok egységesnek tűnő követése mellett sem volt 

politikailag homogén. A jövőben komoly feszültségforrássá váló rendezetlen kérdések, így 

Szlovákia államjogi helyzete, a választások, a londoni emigráns kormányhoz való 

viszonyulás, az annak való alárendelődés mértéke a mélyben izzottak.
192

 

Az erősödő partizántevékenység, a szlovák nemzeti felkelés kezdeti sikerei, melyek 

Csehszlovákia nemzetközi presztízsét növelték, majd a német megszállás és a felkelés katonai 

veresége (eufemisztikusan hegyekbe való visszaszorulása)
193

, a szovjet csapatok előretörése 

és a katonai hadműveletek kiterjesztése Kelet-Szlovákia területére, a csehszlovák geopolitikai 

stratégiákban is visszatükrüződtek.
194

 A szlovák katonai felkelés eredményeképpen 

felértékelődött a szlovákkérdés és az egységes csehszlovák nemzet tézise újra 

megkérdőjeleződött.
195

 A nagy véráldozatot követelő, két hónapig elhúzódó duklai 

hadművelet, a szovjet csapatok és az 1. csehszlovák hadtest behatolása a csehszlovák állam 

                                                                                                                                                   
mindig tagadta). A demokraták csehszlovákpártisága és a kommunisták szeparatizmusa következtében előállt 

helyzetet skizofrénnek jellemzi. Zavacká 2002: 225–226. A deklarációra Rákoš 1977: 17–18. 
189 Rákoš–Rudohradský 1973: 18–21. Az egyezmény szövegét lásd uo. 539 és Klimeš–Lesjuk–Malá–Prečan 

1965a: 72–74. 
190 Syrný 2010: 15–17. A besztercebányai kongresszuson 1945. augusztus 28-án a nemzeti bizottságok 

választottak új testületet. A SZNT összetételével részletesen foglalkozik Rákoš–Rudohradský 1973: 445–505. 
191 A SZNT 1944. szeptember 1-jén tette közzé deklarációját a fegyveres ellenállás elindításáról és a 

nemzetpolitikai célokról. A megbízottakat és helyetteseiket a SZNT elnöksége nevezte ki. A megbízottak 

testületét 1945 februárjában szervezték újjá és a felszabadított Kelet-Szlovákiában kezdte meg tevékenységét. 
Rákoš–Rudohradský 1973: 55, 62–65. 
192 Angliában 1948-tól Szlovák Nemzeti Tanács (Slovenská národná rada v zahraničí) néven működött egy 

emigráns szervezet. Vezetője Karol Sidor, a Szlovák Állam egykori vatikáni nagykövete volt. A tanács a külföldi 

szlovák emigráns csoportok egyesítőjeként lépett fel. Cseh-és kommunistaellenes kurzust képviseltek. Az önálló 

Szlovákia programját támogatták. Kaplan 2006: 159–170. 
193 A felkelés katonai szerepének újraértelmezésére Cséfalvay 1994: 194–199. 
194 Štefan Šutaj szerint a felkelés ugyan fasiszta- és németellenes jellegű volt, azonban a Tiso-kormány 

németeket támogató politikájával polgárháború alakult ki. Šutaj 2002: 4. 
195 Barnovský 1993: 15. 
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területére, majd Kassa vértelen elfoglalása (1945. január 20.) felgyorsította a cseh és szlovák 

politikai elit tevékenységét.
196

 

A SZNT tagjaiból alakult meg 1945. január 21-én, a Tőketerebesen, majd Kassán 

működő „a felszabadított területek delegációja”, amely a szerveződő nemzeti bizottságokat 

felügyelte.
197

 Kassán a megbízottak testülete kezdte meg a tevékenységét.
198

 Szlovákia 

területének felszabadítása és a háború közeledő befejezése előtérbe hozta a cseh-szlovák 

államjogi  viszony rendezését. A SZNT a federatív berendezkedés követeléséről szóló 

manifesztumot 1945. március 2-án tette közzé, mely a SZNT jogköreit, az ún. közös ügyeket 

(kül-, pénz- és hadügy, vasút stb.) és Szlovákia önálló gazdasági egységként való 

elismerésének igényét tartalmazta.
199

 A szövetségi állam kérdésében a szlovák demokraták és 

kommunisták között egyetértés uralkodott, de az utóbbiak, a cseh kommunisták támogatását 

élvezve, taktikai fegyverként, a lassú szovjetizálás evolúciójában bíztak.
200

 

A szlovák felkelés győzelme esetén és a SZNT-nak a szlovák territórium felett 

gyakorolt hatalom megőrzésével Beneš központosító stratégiája kudarcot vallott volna. A 

szlovák katonai felkelés veresége azonban de facto a SZNT részleges hatalomvesztését 

jelentette
201

, és a londoni kormány pozícióit erősítette. A SZNT a moszkvai tárgyalásokon 

(1945. március 22–29.) ennek következtében kevésbé kedvező helyzetből próbálta 

befolyásolni a fejleményeket. 

Csehszlovákia moszkvai nagykövetségén folyó tárgyalásokon nemcsak a 

szlovákkérdés jelent meg, hanem megegyeztek az új kormány összetételében és elfogadták a 

kormányprogramot is.
202

 Alapvető tézisei a kommunisták műhelyéből származtak, melyeket a 

még Londonban tartózkodó cseh szociáldemokraták is magukévá tettek, miután 1945. február 

                                                
196 Jamnický–Andreis 1957: 95–313; Barnovský 1996a: 182–188. 
197 A legelső nemzeti bizottságok 1944 decemberében a felszabadított kelet-szlovákiai területeken, Mezőlaborc, 

Nagymihály, Tőketerebes, Homonna környékén jöttek létre. Az elhagyott Andrássy, Sztáray és más birtokokat 

kényszerigazgatás alá vonták. A tulajdonjogok intézményesített megváltoztatása 1945 feburárjától, a járási 

nemzeti bizottságok és földosztó bizottságok kialakításával vette kezdetét. Cambel 1972: 42, 52. 
198 Syrný 2005: 154–155. 
199 Klimeš–Lesjuk–Malá–Prečan 1965a: 366–369; Rákoš–Rudohradský 1973: 544–546; Kaplan 1990: 164. 
200 Edvard Beneš politikai irányvonala rugalamasan változott. A háborús fejleményekhez való igazodás, a 
kommunista párt súlyának növekedésének tudatosítása és az annak megfelelő szocialista politikai taktika, egy 

„szovjet típusú forradalom” elkerülése vezette. A csehszlovák kormány 1944. május 8-án kötött megegyezést a 

Szovjetunióval a felszabadítandó csehszlovák területek katonai igazgatásáról, a csehszlovák kormány 

biztosainak hatásköréről és az elrendelendő mobilizációról. Az ideiglenes közigazgatást a 10. számú 1944-es 

elnöki dekrétum szabályozta. Lásd Klimeš–Lesjuk–Malá–Prečan 1965a: 125–128, 168–173. A kommunista 

közigazgatási programra, melyben a nemzeti bizottságok kaptak fontos szerepet uo. 128–132. A szocialisták 

ebben a programban a kommunisták „forradalmasító” igyekezetét látták. Uo. 137. 
201 De jure azonban a 40. számú 1944-es rendelet alapján a hatalomgyakorlást átruházta a tanács tagjaira. 
202 Opat 1966: 40–50. 
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18-án elálltak saját kormányprogram-javaslatuktól és az (egyébként kommunista részről 

másképp értelmezett) egységes munkáspárt mellett álltak ki.
203

 

Gottwaldék tervezetét Moszkvában 1945. március 22–23-án a cseh politikai elit 

tagjai vitatták meg. A kommunisták a dokumentumot nem a politikai pártok platformjaként 

nyújtották be, hanem kormányprogramként. Egy kormányrendelet a koalíciós program 

lényegét foglalta volna magában. A cseh-szlovák viszonyról pedig deklaráció meghozatalát 

javasolták. Ezt a javaslatot a szociáldemokraták is támogatták. Alapjában véve a CSKP az új 

programot a kapitalista Csehszlovákia kormányprogramjaival állította szembe. 

Kihangsúlyozták népi jellegét és a titkos kabinetpolitika végét, egyben az új elvi politizálás 

jelentőségét. A nemzeti-szocialisták és a néppártiak a kommunista tervezetet a megbeszélés 

kiindulási alapjául elfogadták. A megegyezésre törekvő tárgyalás végeredményeképpen 

elfogadott, 16 fejezetből álló kormányprogram a vélekedésekkel ellentétben ugyan késhegyre 

menő vitákat nem váltott ki, és nem is generált konfliktust – a szöveg pontosabb 

megfogalmazásáról és a hangsúlyosabb részekről folyt véleménycsere –, azonban a politikai 

gondolkodás eltérő irányai néhány esetben szembeszökően megmutatkoztak.
204

 

Az első fejezet egyfajta bevezetésnek tekinthető, mely a kormány megalakulását és 

fő céljait általánosan írja le. A nemzeti front kormányának „küldetését időben korlátozottnak 

tekinti.“ A nemzeti bizottságokra támaszkodva megválasztott ideiglenes parlament feladata az 

alkotmányos provizórium kitöltése volt. Az új kormány  a rendes parlamenti választások után 

állt fel. A nemzeti-szocialisták csupán az elnök ideiglenes parlament általi megerősítését 

hozták fel. Ezt a kommunisták, miután már korábban Beneš-sel egyeztettek, támogatták. A 

második fejezetben a szovjet hadsereg háborús erőfeszítéseinek segítését, a katonaság 

ellátásának feladatát rögzítették. A kormány kötelezte magát a mozgósítás elrendelésére, az új 

csehszlovák hadsereg felépítésére és a partizánmozgalom támogatására.
205

 A megbeszélés 

során Josef David
206

 a szlovákiai partizántevékenység jelentőségét kiemelő szövegrész („a 

szlovákok példája szerint”) kihagyására tett javaslatot. Ezt azzal indokolta, hogy a csehek már 

1939-ben antifasiszta ellenállást fejtettek ki, amikor a prágai Óváros téren demonstrációra 

                                                
203 Klimeš–Lesjuk–Malá–Prečan 1965a: 358–366, 380–390. 
204 A nemzeti-szocialista Josef David leszögezte, hogy a párt küldöttsége nem azért érkezett, hogy a 
tárgyalásokat elhúzza. Egymás között vitatkozhatnak, azonban kifelé egységeseknek kell mutatkozniuk. Klimeš–

Lesjuk–Malá–Prečan 1965a: 418. 
205 A felszabadított kelet-szlovákiai falvakban és városokban az 1. csehszlovák hadtestbe meghirdetett és a 

kommunisták által irányított mobilizációt számos helyen a fiatal férfi lakosság ignorálta. 
206 David, Josef (1884–1968) szlavofil cseh nemzeti-szocialista politikus. Részt vett a csehszlovák légiók 

megszervezésében. A Cseh Nemzeti Tanács oroszországi tagozatának vezetője. Masarykkal együtt írta alá az 

1917-es oroszországi önálló államiságot követelő csehszlovák határozatot. A londoni államtanács katonai 

ügyeinek intézője volt. A Fierlinger-kormányban miniszterelnök-helyettes. Az ideiglenes nemzetgyűlés elnöke, 

majd 1946 után az alkotmányozó nemzetgyűlésé is. 
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került sor. A diáktüntetés és a Heydrich elleni merénylet „nagy tettek voltak”, ezért nem kell 

külön kiemelni a szlovákok érdemeit. Ebben a mondanivalóban rejtetten ott volt a vád, hogy a 

szlovákok éppen ekkor, a Hitlertől ajándékba kapott látszatfüggetlenség kényelmében éltek és 

az antifasiszta harcra még nem is gondoltak. Az 1944-es felkelés pedig megkésett volt.
207

 A 

cseh kommunisták ragaszkodtak a szlovák nemzeti felkelés megemlítéséhez, az indoklás 

szerint ezzel akarták elismerni a szlovákok példaadását. A másik oldalon maga Gottwald 

jelezte, hogy a SZNT „nem csinálhatja azt, amit akar”, a kormányprogram őt is kötelezi. A 

harmadik fejezet a csehszlovák hadsereg demokratikus újraszervezéséről szólt. A CSKP az 1. 

csehszlovák hadtest állományának és tisztikarának a kialakítása során szerzett tapasztalatai 

alapján tett erre javaslatot. A hadsereget szovjet katonai tanácsadók segítségével tervezték 

felépíteni és a tisztjelölteket szovjetunióbeli katonai iskolákba küldték volna. A nemzeti-

szocialisták a hadsereg apolitikusságának hangsúlyozása helyett a fasizálódás és a 

pártpolitikai érdekeknek való alárendelődés elkerülését, valamint a hadsereg „nemzeti-

demokratikus öntudatának” erősítését kívánták meghatározni. A tisztikar átvilágítása és a 

felelőségrevonás körül rövid vita bontakozott ki. A szocialisták differenciált megközelítést 

javasoltak, hiszen számos tiszt aktívan részt vett az ellenállásban. A katonatisztek 

megbízhatóságának vizsgálatát végül kivették a nemzeti bizottságok kezéből, és azt a katonai 

hatóságokra bízták, de azoknak együtt kellett működniük velük. A negyedik fejezet a 

csehszlovák állam külpolitikai irányultságával foglalkozott. A szoros szovjet szövetséggel a 

kommunista és nem kommunista pártok egyetértettek. Gottwald hangsúlyozta, hogy ez a 

szövetség nem jelent vazallusi viszonyt, hanem együttműködést. Csehszlovákia Angliával, 

Franciaországgal és az Egyesült Államokkal ápolt viszonyát az „általános baráti kapcsolatok” 

szintjére helyezték. Az új külpolitika másik vonalában a „szláv testvériség” koncepciója a 

Lengyelországgal, Jugoszláviával, Bulgáriával kialakítandó kapcsolatokban szerepelt.
208

 

Ausztria és Magyarország külpolitikailag másodrangúvá vált. 

                                                
207 A Cseh-Morva Protektorátusban 1939 őszén Prágában került sor az utolsó nagyobb németellenes tüntetésre, 

mely során két cseh férfit a német katonaság lelőtt. Az egyikük, Jan Opletal, medikus temetésén újabb spontán 

megmozdulásra került sor. 1939. november 17-én a diákok tömeges letartóztatása következett. Az egyetemeket 

és főiskolákat bezárták, a diákvezéreket kivégezték és sok személyt koncentrációs táborokba küldtek. 

Reinhard Heydrich, protektorátusi vezető a 1942. május 27. merényletben halt meg, melyet a Beneš-kormány 
által küldött cseh és szlovák ejtőernyősök követtek el. A német megszállók bosszúból kiirtották Lidice falu férfi 

lakosságát, a nőket és gyermekeket koncentrációs táborokba hurcolták, a falut lerombolták. A német karhatalmi 

egységek Ležáky falu lakosait is megölték, a gyermekeket deportálták és a házakat a földdel tették egyenlővé. 
208 A lengyel kormánnyal kialakítandó kapcsolatokat a těšíni területvita terhelte, de szovjet támogatásban bízva, 

megszerzését biztosra vették. A csehszlovák kommunisták 1944 végéig Kárpátalját Csehszlovákia részének 

tekintették, ezután Moszkva irányításának megfelelően változtattak álláspontukon. A Szovjetunió a kárpátaljai 

szovjetbarát mozgalom támogatásával, katonai jelenlétével és nyomásgyakorlással 1945. június 29-én elérte 

Kárpátalja átengedését. Beneš a szovjetbarát külpolitikai kurzus megváltoztatásának kockázatát nem merte 

vállalni, ezért hozzájárult a terület átadásához. A háború alatt a londoni emigrációban, de az 1945 márciusi 
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A belpolitikával, azon belül különösen a nemzeti bizottságokkal, foglalkozó fejezet 

váltott ki komolyabb nézetkülönbségeket. Ezek a szervek a kommunista javaslatban a 

bürokratikus apparátus antitéziseként jelentek meg. A közügyeket, biztonsági feladatokat 

betöltő bizottságokat a nép „visszahívhatta.” A demokratikus hivatalnokréteg nekik 

alárendelve fejtette ki tevékenységét. A „megbízhatatlan” nem szláv területekre ideiglenes 

közigazgatást vezettek be. A nemzeti-szocialista Jaroslav Stránský
209

 számára a néphatalom 

gyakorlati, intézményes megvalósítása, tehát a nemzeti bizottságok szerepe okozott fejtörést. 

A bizottságok kommunista infiltrációjának megakadályozására ragaszkodott a polgári jogok 

tételes megemlítéséhez, a parlamenti élet megreformálásának deklarálásához. Mindezek be is 

kerültek a programba. A nemzeti bizottságok „népi visszahívásának” indítványa azonban 

kommunista-szocialista erőpróba lett. A kommunisták a népi demokrácia vizsgáját, egy 

„forradalmi demokrácia” letéteményesét, a tömegek nemzeti mozgósításának az eszközét 

látták és láttatták benne. A szocialisták szerint ez a javaslat a nemzeti bizottságokról szóló 

elnöki dekrétumot sértette és esetleg csak a forradalmi úton létrejött nemzeti bizottságok 

esetében tartották ideiglenesen elfogadhatónak. A nemzeti bizottságokba történő választások 

alkották a másik problémát. Stránský és František Hála
210

 a néppártiak képviselője az 

alkotmányos rend alapján megvalósuló választások mellett érvelt. Gottwald szerint a 

választások már „zajlottak”, hiszen a szovjet csapatok előretörésével a nemzeti bizottságok 

sorra alakultak és kiléptek az illegalitásból. A CSKP az ún. pártonkívüliek választhatóságát is 

kártyaként használta, hiszen a kommunisták népszerűségüket kihasználva, politikájuknak meg 

tudták volna nyerni ezeket az embereket. Ez sem nyerte el a szocialisták tetszését. Ezen a 

ponton Zdeněk Fierlinger
211

 állt a kommunista indítvány pártjára. A pártonkívüliek 

                                                                                                                                                   
tárgyalásokon is, felmerült egyes német területek megszerzése (Kladsko, Ratibořsko, Hlučínsko, Lužice), de 

ezek miatt ismét a lengyel állammal kerültek volna összeütközésbe. Kevésbé ismert, hogy Csehszlovákia 

Ausztriával is határvitába bonyolódott. Kaplan 1990: 23–84; Klimeš–Lesjuk–Malá–Prečan 1965a: 403–404, 

414–418; Klimeš–Lesjuk–Malá–Prečan 1965b:463–466, 469–471, 476–477, 481–482. 
209 Stránský, Jaroslav (1884–1973) cseh politikus, jogász, újságíró. A csehszlovák nemzeti-szocialista párt 

parlamenti képviselője, a müncheni kapituláció ellenzője. A londoni kormányban igazságügyi miniszter és a 

büntetőjellegű elnöki dekrétumok kidolgozója. Az 1945 márciusi moszkvai tárgyalásokon a nemzeti-szocialista 

küldöttség vezetője. A Fierlinger-kormány igazságügyi minisztere. 1948-ban nyugatra emigrált és részt vett a 

külföldi cseh kommumistaellenes mozgalmakban. 
210 Hála, František (1893–1952) római katolikus plébános és néppárti politikus. A katolikus néppártban Šrámek 

híve, a londoni emigráció politikusa. Az első háború utáni kormányokban hírközlési miniszter. A 
kommunistákkal szembeni engedékenyebb politika híve. 
211 Fierlinger, Zdeněk (1891–1976), cseh szociáldemokrata, majd kommunista politikus. Beneš közeli 

munkatársa és barátja. A két világháború között nyugati országokban és Moszkvában nagykövet. Feltehetően 

már az 1930-as évektől a szovjet NKVD-nek dolgozott. Miniszterelnök 1945–1946-ban. A szociáldemokrata 

párt kommunistabarát frakciójának vezetője és 1948-ban a kommunista pártba való „beolvadás” levezénylője. A 

CSKP KB tagja 1948–1966 között. A háború alatt moszkvai nagykövetként folytatott tevékenységével a londoni 

kormány elégedetlen volt. 1944. július 28-án döntöttek visszahívásáról, amikor a tudomásukra jutott, hogy 

Fierlinger szovjet komisszárok útját egyengeti Szlovákiába. A kormánydöntés ellen a kommunisták és a 

szociáldemokraták baloldali frakciója élesen tiltakozott. Beneš nem akart konfliktust a kommunistákkal és 
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válaszhatósága szerinte a nemzeti front totalitárius jellegét szüntette volna meg és a politikai 

pártokon „kívül állók” garantálták volna a demokratikus ellenőrzést. Kimondatlanul az agrár  

választókról volt szó. Egy külön pártban való megszervezésüket a kommunista párt 

irányvonalának megfelelően Fierlinger is elutasította. Az a szocialista érv, hogy egy új 

formájú agrárpárt is szerveződhet, illetve a tisztességes agrárok is megválaszthatók, süket 

fülekre talált. Václav Nosek a szocialista érveket kuszáknak tartotta és érvelésével lesöpörte 

őket. Három fejlődési szakasz már szerinte nyilvánvalóvá vált. Az elsőt az illegális 

szervezkedések jellemezték, majd a választások nélküli időszak következett, végül az új 

választásoké. A következőképpen fogalmazott: „Önök mindent benne szeretnének látni [a 

kormányprogramban], de ezzel mindent csak bonyolítanánk.” A kompromisszum végül a 

nemzeti bizottságok visszahívásának átmenetiségéről született meg, de az eredeti kommunista 

javaslat a választási korhatár kiterjesztéséről 18 éves kortól, illetve a nők egyenjogúsításáról 

nem változott.
212

 

A további 11 fejezet és a kormányösszetétel megvitatására 1945. március 24-én 

került sor. A hatodik fejezet a kormány állásfoglalását tartalmazta a szlovákkérdéssel 

kapcsolatban. Egyszerre jelentek meg a specifikus szlovákiai helyzet alkotmányjogi és 

gazdasági kérdései. Az addig visszafogott Hála a közös államiság kihangsúlyozását javasolta, 

mert mintha a szlovákok egyfajta „kétállamiság” lehetőségével játszanának. Az önálló 

államiság, gazdasági élet, külkereskedelem és pénznem tapasztalata mintha ezt a 

gondolkodást támasztotta volna alá. A cseh és szlovák területek közti vámhatár kialakulásától 

is tartott. A cseh-szlovák kiegyezést fontosnak tartotta, de hangsúlyozta, hogy a kormány nem 

kötelezheti magát a SZNT-nek mint nemzeti kormánynak az elfogadására. Fierlinger az 

eddigi centralista politika ártértelmezését és a szlovák nemzet elismerését tartotta 

elsődlegesnek, a gazdasági kérdések megoldása más szintű egyeztetéseket kívánt. Stránský
 
a 

szlovákkérdésről úgy vélekedett, hogy az Csehszlovákia létével kapcsolódik össze. A cseh 

erőfölény alkalmazását elutasította, csak közös megegyezéssel rendezhető a cseh-szlovák 

viszony, azonban a végleges döntést nem tartotta időszerűnek. Gottwald a SZNT követeléseit 

tolmácsolta, így a nemzetként való elismerését, a SZNT jogköreinek tiszteletben tartását, 

                                                                                                                                                   
Moszkvával, ezért az elmozdítását a háború utánra halasztotta. Lásd Klimeš–Lesjuk–Malá–Prečan 1965a: 181. 

(1. lábjegyet). 
212 A március 22. tárgyalás jegyzőkönyvét lásd Klimeš–Lesjuk–Malá–Prečan 1965a: 391–410. A 

kormányprogram magyar fordítását Szarka 2005: 37–51. A kormányprogramban a következőképpen 

fogalmaztak: „Magyarországhoz való viszonyában a kormány teljes mértékben kihasználja a fegyverszüneti 

állapotot, amely főleg a Szovjetunió segítségének köszönhetően oly jelentős mértékben kedvezett 

Csehszlovákiának, hogy később, a magyar megszállók által elkövetett összes sérelem és bűntett jóvátétele után, 

támogassa az új és valóban demokratikus Magyarországnak, csakúgy, mint a független és demokratikus 

Ausztriának a környező szláv nemzetekhez és országokhoz való közeledési szándékait.” Uo. 41. 
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szlovák katonai egységek szervezésének lehetővé tételét és az egyenrangú viszony 

alkotmányos kifejezését. Ennek a fejezetnek a tárgyalása függőben maradt. A nemzeti-

szocialisták nem fogadták el a SZNT követeléseit és külön javaslat kidolgozását jelentették 

be. 

A hetedik fejezet tömören foglalkozott Kárpátaljával. Az általános megfogalmazás 

már előrevetítette a csehszlovák területi engedmény realitását. A véleménycsere során egyik 

fél sem kérdőjelezte meg ezt a tényt, valójában a köztársaság München előtti határainak 

nagyhatalmi megsértését. Csupán a külföld irányába a külpolitikai szempontból adekvát 

időzítés, a hazai közvélemény felé pedig a lélektanilag fontos magyarázat megfogalmazása 

okozott gondot. 

A csehszlovákiai magyarság sorsának alakulását a már korábban eldöntött 

premisszák határozták meg. A kormányprogram nyolcadik fejezete ezt csak deklarálta. A 

diskurzus alatt felmerült a partizánmozgalomban rész vett németek és magyarok sorsa.
213

 A 

németek a kitelepítés alól nem mentesültek, a magyarok esetében az ún. anyásokra is a 

kitelepítés várt.
214

 Ezekre a „dilemmákra” Gottwald adta meg a lakonikus választ: „ez tehát 

olyan, mint Kolumbusz tojása.” Találgathatunk, hogy mit értett a kommunista politikus ez 

alatt. Talán arra utalt, hogy a kollektív bűnösség alól problémák nélkül mentesíthetők az 

antifasiszták, mégha birodalmi németek is voltak, de a megoldás így is egyszerű, mégha 

eredetileg nem így tervezték. Vagy arra gondolt, hogy ez a kérdés nem nehéz, hiszen a válasz, 

a kisebbségmentes csehszlovák állam, evidens. Az anyások azért okoztak gondot, mert 

növelték a csehszlovákiai magyarok számát és nagy tömegben nem menekültek el. Gottwald 

szerint, ha ezek a személyek, mégha nem is toloncolhatók ki, kényszermunkára foghatók. 

A kilencedik fejezet a népbíróságok felállításáról és a háborús bűnösök, kollaborálók 

megbüntetéséről, illetve felkutatásukról értekezett. Cáljuk a fasizmus „politikai és erkölcsi” 

„kiirtása” volt. A büntetések a hazai fasisztákat, szervezeteiket, kiszolgálóikat és 

szimpatizánsaikat, a Tiso-, Hácha- és Beran-rezsim társadalmi és gazdasági életében jelentős 

szerepet játszó személyeket, valamint a zsidó vagyonelkobzások haszonélvezőit sújtották. A 

kompromittálódott prominens politikai vezetőket bíróság előtt akarták felelősségre vonni. A 

szlovák nemzeti felkelés leverésében, a megtorlásokban segédkezőket is büntették. Az állam- 

                                                
213 A magyar partizánalakulatokra Pintér 1959. A német demokraták ellenállásban játszott szerepével és háború 

utáni sorsukkal foglalkozik Brügel 2008: 149–204. 
214 Az ún. anyások az első bécsi döntés után érkeztek a visszacsatolt területekre. Elsősorban az 

államigazgatásban tisztviselőkként helyezkedtek el. A második világháború végén, a magyarellenes intézkedések 

részeként toloncolták ki őket Csehszlovákiából. Vadkerty Katalin szerint 1945. május 5. és 1946. február 27. 

között összesen 38 458 „többségében anyás” személy érkezett Magyarországra.  László Péter adatok bemutatása 

nélkül úgy gondolja, hogy az anyások „zöme már a front közeledtével visszatért a családjához Magyarországra, a 

többit kiutasították.” László 2007: 73; Vadkerty 2009: 11.  
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és közigazgatásban dolgozókat átvilágították. A magyar és német személyek esetében, akik 

náci vagy fasiszta szervezetekkel működtek együtt, az azonnali internálást lehetett elrendelni. 

Ez azonban a bizonyítottan nem háborús bűnösök tömeges őrizetbevételére, vagyonfosztására, 

kitoloncolására és kitelepítésére is alkalmas büntetőeszköz volt. A totalitárius rendszerekkel 

együttműködő cseh és szlovák pártokat, illetve a magukat azoknak tekintő pártokat betiltották. 

A gazdaság átszervezésével a tizedik fejezet foglalkozott. Erről is a legkevesebb 

véleménycsere folyt. Gottwald röviden csupán a nemzeti igazgatás (národná správa) – akkor 

még kidolgozatlan és nyitott – koncepcióját világította meg. Úgy fogalmazott, hogy még nem 

lehet tudni, mit kezdenek az ipari és kereskedelmi vállalatokkal, bankokkal, szövetkezetekkel. 

A konkrét helyzetből indulnak majd ki. A kisipari üzemek, gazdák, ügyvédek esetében 

elképzelhetőnek tartotta, hogy gyosan visszakapják korábban elkobzott vállalkozásaikat. 

A tizenegyedik fejezetben az új földreformmal foglalkoztak és szintén árnyalatnyi 

fogalomtisztázás folyt. Ismét Gottwald tolmácsolta a földreformról alkotott, még általános 

kommunista elképzelést. Mondanivalójának lényegét alkotta a politikai célú nacionalizálás 

megvalósítása „tekintet nélkül arra, hogy mi lesz később.” A szociáldemokrata Bohumil 

Laušman
215

 a földreformot szabályozó törvényre való utalást javasolt, de ez nem került be a 

kormányprogramba. Hála pedig „jóhiszeműen” csupán az erdőbirtokok felparcellázása ellen 

szólt, de őt Gottwald megnyugtatta, hogy ez a programban nem szerepel. 

A tizenkettedik fejezet az újjáépítésről, a tizennegyedik fejezet a szociálpolitikáról 

lényegesebb hozzászólások nélkül lett elfogadva. Ez érvényes volt a tizenötödik fejezetre is, 

amely a kultúra, az oktatásügy demokratizálásának és az orosz-szláv kultúrkapcsolatok 

kiépítésének tételeit tartalmazta. A német és magyar kultúrához fűződő viszonyt 

„felülvizsgálták”, hogy leleplezzék „reakciós elemeiket.” 

A kormányprogram publikálásra szánt szöveget négytagú biztottság öntötte végleges 

formába. A továbbiakban a kormány összetételét vitatták meg. A tervezetet a kommunista 

párt nevében Rudolf Slánský
216

 mutatta be. A kormányban négy cseh és két szlovák párt 

képviselői kaptak helyet. Kiemelte a kormány stabilitását biztosítani hivatott szűkebb 

                                                
215 Laušman, Bohumil (1903–1963) cseh szociáldemokrata politikus. Csehszlovákia német megszállása után 
emigrált. A londoni államtanácsban tevékenykedett. A szlovák nemzeti felkelésben vett részt, a 

partizánparancsnokság katonai tanácsának volt a tagja. Iparügyi miniszter 1945 és 1947 között. Miniszterelnök-

helyettes 1948 februárja és júniusa között. 1949-ben Jugoszláviába emigrált, majd Ausztriában élt. A 

csehszlovák titkosszolgálat 1953-ban elrabolta és internálták. 17 év börtönbüntetésre ítélték. Tisztázatlan 

körülmények között halt meg. 
216 Slánský, Rudolf (1901–1952) cseh kommunista politikus. A párt egyik alapító tagja, a vezetőségben 1929-től 

1951-ig az egyik legbefolyásosabb politikus. A párt főtitkára 1945–1951 között. A szlovák felkelés idején a 

partizánmozgalom vezetőségében található. A kommunista hatalmi monopólium és erőszakszervezet 

kialakításának volt tevékeny tagja. Államellenes koncepciós perben halálra ítélték. 
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vezetőség, politikai kabinet jelentőségét, ugyanis a miniszterelnöknek öt helyettese volt. 

Ezekből a posztokból kettőt kaptak a szlovákok (demokraták, kommunisták) és hármat a 

csehek (kommunisták, nemzeti-szocialisták, néppártiak). A szociáldemokraták adták a 

miniszterelnököt. A kommunisták elvárásai szerint ez a kormány mentes maradt volna a 

pártokon kívül álló különféle érdekcsoportoktól. Az igencsak nagy, 25-tagú kormányt 

reprezentatív jellegűnek tartották és a két nemzet egységének a kifejezésére alkalmasnak 

tekintették. A szlovákok egyenrangú képviseletet nyertek volna: három minisztérium 

irányítása került volna a kezükbe. Több új minisztériumot hoztak létre, összesen 16-tal 

számoltak és három tanácsadó szervet is kialakítottak. A gazdasági és katonai tanácsot, illetve 

az ellenőrző hivatalt. A minisztériumok átszervezésénél nyilvánvalóvá kezdett válni a szovjet 

gazdasági berendezkedéshez és a szocialista tervgazdálkodáshoz való közeledés és egy új 

gazdaságpolitika. Klement Gottwald ezeket a strukturális reformokat az „új demokrácia” 

pótolhatatlan részének látta. A kapitalista magán- vagy csoportérdekek helyébe az 

államérdeket helyezte. Szerinte az új helyzetben a vállalkozóknak nem lesz befolyásuk az 

állami ipar- és bankpolitika befolyásolására, egyszerűen nem kerülnek olyan pozíciókba. A 

nagyobb számú minisztériumot (nehéz-, könnyűipari- és építőanyagipari) a gazdasági 

szakosodás szükségszerűsége hívja majd életre. A gazdasági célszerűség mellett érvelt, de 

nem ragaszkodott mindenáron a javasolt minisztériumok számához, nyitva hagyta a kiskaput 

a többi párttal való egyeztetésnek. A többi párt a szlovákokkal való tárgyalások után reflektált 

a CSKP javaslatára.
217

 

A cseh pártok a SZNT-tal 1945. március 25-én kezdtek, nem könnyűnek ígérkező 

tárgyalásokat a kormányprogram hatodik fejezetéről. A nemzeti-szocialisták egy 

ellenjavaslattal léptek elő. Az ő felfogásukban átmeneti politikai helyzetről volt szó. A SZNT 

funkcióit ugyan tiszteletben tartották, de a cseh-szlovák alkotmányos viszonyról csak újabb 

tárgyalásokon születhetett megegyezés. A csehszlovák állam létének sarokkövét képező 

viszony rendezését elengedhetetlennek tartották, de hangsúlyozták a két nemzet történelmi 

egymásrautaltságát, a nyelvi hasonlóságot és az első köztársaság összetartó erejét. A 

szlovákok önálló nemzeti létét nem vonták kétségbe. Kimondatlanul azonban a federációs 

berendezkedéstől ódzkodtak, a közigazgatás decentralizációját vélték járható útnak, mely 

során a szlovákok önigazgatási jogai is érvényesülhetnek. A cseh kommunisták ezzel 

szemben a szlovákok követeléseivel szemben megértőbbek voltak. A két nemzet új 

viszonyának új alapokra való helyezése mellett szálltak síkra, melynek előfeltétele a SZNT 

                                                
217 Klimeš–Lesjuk–Malá–Prečan 1965a: 410–425. 
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jogköreinek elismerése. A szlovákiai helyzetet nem tekintették „forradalmi provizóriumnak.” 

A SZNT nevében Gustáv Husák a nemzeti-szocialisták csehszlovák nemzetfogalmát támadta, 

melyet a szlovákok etnikai alapúnak véltek, annak ellenére, hogy Benešék a politikai 

nemzetet értették alatta. Husák leszögezte, hogy a szlovákok a közös állam platformján 

állnak, de a centralizmust elutasítják. A problémát Beneš 1944. novemberi, a SZNT-nak 

küldött, a hazai és külföldi ellenállás lépéseit koordináló válaszában kifejtett csehszlovák 

nemzetkoncepció is csak tetézte, melyet a szlovák politikai elit sérelmezett. A nemzeti-

szocialisták végül elálltak a javaslatuktól és kisebb, de lényeges módosítások 

keresztülvitelével Gottwaldékat kezdték támogatni. A szlovák delegáció rövid időre 

visszavonult, hogy ezt a javaslatot tanulmányozza. Közben a cseh pártok a kormány 

összetételéről egyeztettek. A nemzeti-szocialisták a minisztériumok vezetésénél javasolt 

kétfős, egy csehvel és egy szlovákkal betöltött posztokban láttak anomáliákat, melyek a 

kormányzati munkát akadályozhatják. A szlovák államtitkárok kormánytagságát sem 

támogatták. Emellett pártjuk a külügyi tárcára tartott igényt. A néppártiak a gazdasági 

tanácsba tervezett szlovák képviselet ellen foglaltak állást, sikertelenül. Husákék módosított 

javaslatát a szlovák szervek széleskörű kompetenciáiról a cseh szocialisták és részben a 

szociáldemokraták kereken elutasították.
218

 

Stránskýék politikájának alfáját és omegáját alkotta, hogy a cseh területek 

felszabadulása után és a cseh nemzeti szervek megalakulását követően lehet tárgyalni a cseh-

szlovák viszonyról, és csak azután lehet garanciákat nyújtani a szlovákoknak. Gottwald tartott 

„védőbeszédet”, melyben a nemzeti-szocialistákat kritizálta és azzal vádolta őket, hogy 

elveszítették realitásérzéküket. A szlovák tervet, melynek lényegét a CSKP által benyújtott 

korábbi javaslat tartalmazta, mérsékeltnek jellemezte. A cseh szocialisták elutasító álláspontja 

– félelmük a kárpátaljai eseményekhez hasonló szlovák szeparatizmustól – és a cseh 

kommunisták, illetve a szlovák delegáció kompromisszumhiánya feszültté tette a 

tárgyalásokat, melyek személyeskedésbe torkollottak és holtpontra jutottak. A nemzeti-

szocialisták elhagyták a tárgyalóasztalt. Az egyezkedés március 26-án folytatódott.
219

 A 

                                                
218 Végül a federatív berendezkedés hatáskörei kerültek be a kormányprogramba: „A köztársaság új kormánya 

gondoskodni fog arról, hogy a szlovák és cseh nemzet viszonyának alkotmányos rendezése során a kormányzó 

és végrehajtó törvényhozó hatalomnak ugyanolyan szlovák szervei létesüljenek, mint amilyenekkel a szlovák 

nemzet ma a Szlovák Nemzeti Tanácsban rendelkezik. A központi és a szlovák szervek hatáskörének jövőbeli 

megosztásáról a cseh és a szlovák nemzet törvényes képviselői fognak megegyezni. A központi állami 

hivatalokban, intézményekben és az összállami jelentőségű gazdasági szervekben a szlovákok számára biztosítva 

lesz a megfelelő képviselet, mind számarány, mind jelentőség tekintetében.” Szarka 2005a: 43. 
219 Klimeš–Lesjuk–Malá–Prečan 1965a: 425–441; Barnovský 1993: 29–30. 
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szocialisták és a néppártiak elfogadták a SZNT javaslatát, de kikötötték, hogy a jövőben 

kölcsönös megegyezésre van még szükség.
220

 

A kormánytisztségek elosztása szintén éles politikai vitákat váltott ki. A szlovák 

delegáció két miniszterelnök-helyettesi, három-három miniszteri és államtitkári helyet 

követelt. Husák nehezményezte, hogy az államtitkárok alacsonyabb értékű politikai 

pozíciókkal bírnak. A 25-tagú kormányban végül 16 cseh és 9 szlovák volt. Mindegyik cseh 

párt három miniszteri széket kapott, négyet az elnök nevezett ki. A szlovákok két 

miniszterelnök-helyettest, három minisztériumot (pénzügy, belkereskedelem, munkavédelem 

és szociális ügyek) kaptak, a külügyi, külkereskedelmi és nemzetvédelmi államtitkári 

posztokat szerezték meg. A demokraták és a szlovák kommunisták négy-négy hellyel 

rendelkeztek, egy pártonkívüli szakember volt. Az új kormány létrehozásáról szóló végleges 

megegyezést a nemzeti front pártjainak és a SZNT-nak a képviselői 1945. március 29-én írták 

alá.
221

 

Edvard Beneš és kísérete, a cseh és szlovák pártok képviselői 1945. április 3-án 

lépték át a csehszlovák határt. A kormányprogramot Kassán, az egykori megyeháza 

üléstermében hagyták jóvá.
222

 Az új csehszlovák kormány 1945. április 4-én alakult meg. 

Miniszterelnöke, a CSKP feltételének megfelelően a kommunistákat támogató 

szociáldemokrata Zdeněk Fierlinger lett. A kormányban a pártok formális egyenlősége 

uralkodott, ez már magában hordozta a hatalmi monopólium kialakításának lehetőségét. Bár 

mindegyik párt miniszterelnök-helyettessel is rendelkezett, a kommunisták fölénye 

érvényesült, mert az SZKP-ét külön pártnak tekintették és a pártonkívüli tanácsadók közül 

hárman a kommunistákat támogatták. A szlovákok szintén erős képviselettel rendelkeztek, 

összesen kilenc hellyel, de a demokrata-kommunista rivalizálás kontraproduktívnak bizonyult 

a prágai centralizmussal szembeni nemzeti érdekek érvényesítésekor. Summa summárum, a 

                                                
220 Jaroslav Barto szerint a tárgyalásokon a felkelésnek köszönhetően a SZNT nagy tekintélynek örvendett, ezért 

nem tartja megalapozottaknak azokat a véleményeket, melyek szerint a SZNT nem volt egyenrangú helyzetben. 

Tény, hogy a szlovákok a kormányprogram hatodik fejezetén kívül nem vettek részt a többi vitában, de 1945. 

március 26-án véleményezték a többi fejezetet is. Javaslataikat lényegesebb ellenvélemény nélkül elfogadták. 

Konkrét javaslatokat tettek a magyar iskolákkal, a vállalatirányítással és a vagyonelkobzásokkal kapcsolatban. 

Az állami felügyelő tanácsban is képviseletet kaptak. Barto, Gustáv Husák későbbi, 1964-ben publikált 

magyarázatára épít, mely szerint a tárgyalások előtt külön egyeztettek a csehek és a szlovákok. A szlovákok 
követeléseit azonban csak a CSKP közvetítette. Ha nem is alárendelődés, de a SZNT részéről pozícióvesztés 

kezdődött. A többi, látszólag nem Szlovákiát érintő alkotmányjogi, kül- és belpolitikai, gazdasági stb. helyzetről 

folytatott tárgyalásokról való kimaradás a szlovák politika manőverezési terét szűkítette. A márciusi 

tárgyalásokon a szlovák fél politizálását, nem utolsó sorban Gottwaldék támogatásának köszönhetően végülis 

sikeresnek tekinthetjük. Klimeš–Lesjuk–Malá–Prečan 1965a: 438, 440; Barto 1968: 31–33. 
221 Klimeš–Lesjuk–Malá–Prečan 1965a: 442–447; Opat 1966: 49–50. A tágyalások végén került sor a 

kormányprogram hetedik fejezetének, Kárpátalja Szovjet-Ukrajnához való csatlakozásának a jóváhagyására. 
222 Az épületet 1945 és 1990 között a Kassai Kormányprogram Házának nevezték és múzeumot is berendeztek 

benne. Egy kassai lakótelep ma is a kormányprogram nevét viseli. 
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kompromisszum alapjai, melyek lényegét a kommunisták reális erejének az elismerése 

jelentette, már 1945 januárjában körvonalazódtak.
223

 

Nem elhanyagolható tény a szovjet befolyás mind határozottabb érvényesülése. 

Gottwald a londoni emigráció politikai terveiről, az 1943-as decemberi tárgyalásokról, 

ugyanúgy az 1945-ös márciusi moszkvai tárgyalások eredményeiről folyamatosan tájékoztatta 

Georgi Dimitrovot
224

, a volt Komintern titkárt, aki a szovjet politikai vezetés bizalmasa volt, 

egyben háttérinformációkat küldött neki a cseh és szlovák polgári pártok vezetőiről. A 

kormányprogramot Dimitrov és V. A. Zorin
225

 is véleményezte. Az utóbbi a gazdasági és 

szociális témákkal nem foglalkozott, hanem a külpolitikai és nemzetiségi részekhez fűzött 

megjegyzéseket (például a szlovák szeparatizmus „meghaladását” várta el). A kormánytagok 

politikai profiljáról is részletes képet kaptak. A CSKP a szovjet külpolitikai érdekek hálójában 

foglalt helyet, de ez nem jelentett számára „vergődést.” A cseh és szlovák kommunisták ezt a 

helyzetet nem érezték tehernek vagy diszkriminációnak, egyszerűen elfogadták.
226

 

A kassai kormányprogramban a cseh nemzeti-szocialisták és a SZNT elképzelései 

nem valósultak meg teljes mértékben. A CSKP a kormányban döntő fontosságú pozíciókat  

szerzett. A belügy-, földművelésügy és a tájékoztatási minisztérium tartozott hozzájuk. A 

szociáldemokrata iparügyi miniszter, Bohumil Laušman, a miniszterelnökhöz hasonlóan 

velük szorosan együttműködött. A „pártonkívüli” nemzetvédelmi miniszter az a Ludvík 

Svoboda
227

 volt, aki szovjet katonai kapcsolatokkal rendelkezett. Fontos mozzanat az is, hogy 

                                                
223 Klimeš–Lesjuk–Malá–Prečan 1965a: 339; Hoensch 1966: 129; Rychlík 1998a: 15–16. A kommunista párt 

bizalmatlan volt a londoni emigráció katonai vezetőivel és a titkosszolgálattal, valamint a kémelhárítással 

szemben. A kormány hivatalnokainak újbóli alkalmazását is feltételekhez kötötték. 
224 Dimitrov, Georgi Mihajlov (1882–1949) bolgár kommunista politikus. A lipcsei per vádlottja. 1934-ben a 

Szovjetunióba távozhatott. A sztálini politika támogatója. A Kommunista Internacionálé elnöke volt 1935-től 
1943-ig. A háború után Bulgária miniszterelnöke volt. 
225 Zorin, Valerij Alekszandrovics (1902–1986) szovjet diplomata, csehszlovák nagykövet. Az 1948-as 

csehszlovák kommunista hatalomátvételt megelőzően és annak folyamán tevékeny szerepet játszott. 

Külügyminiszter-helyettes 1947–1965 között. 
226 Marjina 1998: 607–630. Zdeněk Mlynář, a cseh reformkommunista irányzat egyik képviselője a 

következőképpen látta a Szovjetunió megítélését: „A Szovjetunió és Sztálin apoteózisa 1945-ben 

Csehszlovákiában nem olyan jelenség volt, amely az embert kizökkentette volna az össznemzeti lelkesedésből, a 

szabadság és igazságosság éltetéséből: ezeknek az eszméknek az új államban uralkodóvá kellett válniuk. Vagyis 

éppen ez fokozta e lelkesedést, s konkrét távlatot adott neki: a társadalmi igazságosságra és az emberek közötti 

egyenlőségre való törekvést. A Szovjetunió akkor ilyen értelemben a remény hazája volt mindazok számára, 

akik a múlttal való radikális szakításban reménykedtek – ám ugyanakkor a Szovjetunióban uralkodó 
viszonyokról mit sem tudtak. Belső meggyőződésünk, számítás és hátsó gondolat nélküli elképzeléseink vezettek 

minket a kommunista párthoz és annak eszméihez.” Mlynář 1988: 2. 
227 Svoboda, Ludvík (1895–1979), tábornok, politikus, államelnök. Az első világháborúban orosz hadifogságba 

esett. A csehszlovák legionárius csapatokban harcolt. A két világháború között hivatásos katona volt. 

Lengyelország veresége után szovjet hadifogságba került. A Szovjetunióban szerveződő csehszlovák katonai 

egységbe lépett be, ahol gyors karriert futott be. A hadsereg parancsnoka lett. A duklai harcokban részt vett 

csehszlovák csapatok vezetője. A háború után nemzetvédelmi miniszter, majd az 50-es években visszavonult a 

politikai élettől. Alexander Dubček javaslatára 1968-ban elnökké választották. Ezt a tisztséget 1975-ig töltötte 

be. A husáki normalizáció egyik segítője volt. 
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a cseh polgári pártok nem dolgoztak ki saját kormányprogram-javaslatot és a kezdeményezést 

átengedték Gottwaldéknak. A végeredmény fényében úgy tűnik, hogy a kommunisták 

radikális társadalom- és gazdaságátalakító igyekezetében nem láttak veszélyt, sőt azt el is 

fogadták, talán abban a hiszemben, hogy a csehországi viszonyok letisztulásával majd a 

helyzetet konszolidálhatják és felügyelhetik. A szlovák demokraták pedig – ez már szinte a 

történeti munkákban közhelyszámba vehető tény – a szlovák politikai érdekérvényesítés terén 

Husákéknál mérsékeltebbek voltak.
228

 

A SZNT helyzete specifikus volt, mert önálló politikai szubjektumként lépett fel, míg 

cseh részről a kommunista, a nemzeti-szocialista, szociáldemokrata párt és a néppárt volt 

jelen. A cseh kormány ellenben „területenkívüli” volt, hiszen reálisan, 1945. április 13-ig, 

amikor a szovjet csapatok át nem lépték a Morva folyót, nem rendelkezett csehszlovák terület 

felett, és addig elméletileg két kormány létezett Szlovákiában.
229

 A moszkvai tárgyalások 

végül kompromisszummal végződtek. Ez a kormányprogram 6. fejezetében öltött testet.
230

 A 

SZNT elfogadta a közös államot, de az 1920-as alkotmányban nem látott lehetőséget a 

szlovákok egyenrangúsítására, az autonómia vagy éppen a federáció kialakítására. Politikai 

erejének tudatában a szlovák nemzeti célok megvalósítását vállalta fel. A SZNT számos 

követelését a cseh fél elfogadta, de konkretizálásukat későbbre halasztotta.
231

 Ez a cseh pártok 

taktikai manőverezésére adott lehetőséget. Beneš ígéretet tett az egyezmény megkötésére és a 

SZNT helyzetének alkotmányban való rögzítésére.
232

 

                                                
228 Barnovský 1993: 32–33. 
229 A szovjet hadsereg a SZNT-nak a kelet-szlovákiai terület feletti ellenőrzést 1945. március 5-én adta át. 

Cambel 1965: 270. 
230

 Košický vládny program 1978: 99–101; Barnovský 1993: 30. Klement Gottwald a SZNT kassai ünnepi 

gyűlésén 1945. április 5-án a kormányprogram 6. fejezetét a szlovák nemzet Magna Chartájának nevezte. 

Később Husák ezt a jelzőt, Gottwald szlovákpolitikájának kritikájának keretében, vitatta. Fellengzősnek és 

feudális reminiszcenciái miatt megtévesztőnek tartotta. Husák szerint a szlovák nép a megegyezést kiharcolta és 

nem ajándékként kapta. Vö. Husák 1964: 584, 595; Klimeš–Lesjuk–Malá–Prečan 1965b: 579; Barto 1968: 30; 

Rákoš–Rudohradský 1973: 549. Ez a gottwaldi epitheton ornans bekerült a Csehszlovákiával foglalkozó külföldi 

szakirodalomba. Vö. Studia Slovaca 2000: 18, 19. Eugen Steiner ellenben a husáki értelmezést domborítja ki. 

Steiner 1973: 78. 
231 A kassai kormányprogramban az aszimetrikus állammodellt rögzítették. A SZNT lett az államhatalom 

képviselője és végrehajtója, de a kompetenciáit nem rendezték. Az első prágai egyezmény (1945. június 2.) a 

szlovák federatív javaslatokat ugyan nem tartalmazta, de a cseh pártok részéről erőltetett tartományi státus sem 
került elfogadásra. A szlovák kommunisták ekkor már Gottwaldék nyomására elálltak a federációs megoldástól. 

A második prágai egyezmény (1946. április 11.) a SZNT jogköreit tovább korlátozta. A parlamenti választások 

lettek vízválasztók. Az SZKP, hogy vereségét kompenzálja, hajlandó volt támogatni a prágai centralizmust. A 

harmadik prágai egyezményben (1946. június 28.) már a SZNT-ot a kormány alá rendelték és csak végrehajtó 

hatáskört kapott. A kormány miniszterei, megbízottaikon keresztül Szlovákiában is kiterjeszthették 

tevékenységüket. A cseh pártok ezzel semlegesítették a demokrata párt előretörését. A cseh-szlovák viszonyt 

ezek az ideiglenes egyezmények azonban nem rendezték. Barto 1968: 136–172; Kaplan 1992: 45–47, 49–50, 

160–163; Barnovský 1994b: 8–9; Rychlík 1994: 50–53.  
232 Barto 1968: 28, 33; Kaplan 1992: 10–11, 12–15; Rychlík 1997: 250–256. 
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A háború végén tehát a SZNT széles hatalommal rendelkezett, leszámítva a közös 

kül-, és részben a hadügyet. Szlovákia, 1945 novemberéig külön vámterületet alkotott, saját 

pénznemmel rendelkezett. A SZNT valójában parlament volt, a megbízottak testületében 

helyet foglalók, minisztereknek tekinthetők. A SZNT 30. számú 1945. április 21. rendelete 

szerint a csehszlovák kormány csak a SZNT-csal egyeztetve fejthette ki hatásköreit 

Szlovákiában. A cseh-szlovák ellentét 1945 tavaszára a megszülető harmadik csehszlovák 

köztársaság alapjait fenyegető veszélyforrássá vált. Prága számára a probléma úgy 

mutatkozott, hogyan lehet a lehető leggyorsabban összekötni a két országrészt, a kialakult 

konfederatív viszonyt hogyan lehet megváltoztatni, és ennek eléréséhez milyen megegyezés 

szükséges.
233

 

A kormányt, a régi-új elnököt, Edvard Benešt
234

 és az ideiglenes parlamentet, a 

háború utáni eufóriában és kisebbségellenes hisztériában, szimbolikusan 1945. október 28-án 

választották meg. Az elnök alkotmányjogi helyzete nagyon erős volt, de ezt a háború alatti és 

azt követő specifikus helyzet eredményezte. A két világháború közötti parlamentáris 

demokrácia kétkamarás rendszerének egyik elemét, a szenátust már nem újították fel. A 

politikai struktúra fontos részét képezték a szlovák nemzeti felkelés óta széleskörű 

törvényhozó és végrehajtó hatáskörökkel rendelkező szlovák nemzeti szervek (SZNT, 

Megbízottak Testülete). A megszülető új rendszerben még a nemzeti bizottságok kaptak 

fontos szerepet, mert jelentős hatalmi jogokat birtokoltak. Helyi szinten mindjobban növekvő 

döntéshozó és végrehajtó szerepekkel rendelkeztek és a közigazgatást irányították. A helyi 

hatalommegoszlás tekintetében Csehország és Szlovákia között különbség volt. A cseh-

morva-sziléziai területeken központosított hálózat alakult ki, prágai és brünni tartományi 

nemzeti bizottságokkal. Szlovákiában a SZNT befolyása és akarata érvényesült.
235

 

 

 

 

 

 

 

                                                
233 Skalnik 1988: 86–98; Rychlík 1998a: 17, 20. 
234 Beneš számára, miután 1941 júniusában Nagy-Britannia és a Szovjetunió elismerte elnökként, az 1945-ös 

megválasztás a belföldi legitimációt jelentette. Elnöki jogköreinek folytonossága a háború alatt és után nem volt 

problémamentes, alkotmányjogi vitákat generált, és ezzel kapcsolatban számos ellentmondó vélemény látott 

napvilágot. Az 1940-es dekrétum az elnöki jogkörök közé sorolta a törvényhozói hatalmat, amellyel 1945 őszéig 

rendelkezett. Balík 2003: 67. 
235 Kocian 2005a: 1125–1129. 
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2. 3. A nemzeti front az „antidemokratikus demokrácia” 

és a hatalomkoncentráció szolgálatában
236

 
 

Az eufemisztikusan hangzó, a CSKP névadását, a csehszlovák népi demokráciát, vagy 

ahogyan még nevezték, „szabályozott”, vagy Beneš meghatározásában a „szociális” 

demokráciát a demokratikus deficitek sokasága és a totalitárius jegyek jellemezték, ezek 

azonban nem alkották a cseh és szlovák nemzetépítés gátját.
237

 A nemzeti front eszmei és 

intézményi gyökerei a háborús évekre nyúltak vissza, amikor az ideológiailag különböző 

politikai táborokat a náci- és németellenesség közelítette egymáshoz. A kormány kezében 

szinte korlátlan politikai és gazdasági hatalom összpontosult. A rendszer új eleme, a nemzeti 

front vált az új berendezkedés legfontosabb politikai tényezőjévé, amely parlamenti ellenzék 

hiányában, demokratikus ellenőrzés nélkül működött. A pártoknak zárt, és így a politikai 

szereplők által belülről felügyelhető rendszere működött. A parlamentet sem tekinthetjük 

                                                
236 Az „antidemokratikus demokrácia” szóösszetétel a Le Figaro egyik cikkében bukkant fel, melyben a kelet-

európai és balkáni demokráciák ellen intézett – a demokrata párt lapja, a Nové prúdy szerint – méltatlanul „éles 

támadást.” A szlovák lap elutasítóan írt a demokrácia eme francia értelmezéséről, pedig éppen a politikai 

tisztogatásokra, az ellenzék elhallgattatására és a kommunisták előretörésére mutatott rá. Nehézkessége ellenére 

szerintem pregnánsan rámutat a korszak politikai rendszerének valódi voltára. Nové prúdy, 1947. október 26. 24. 

szám, 541. 
237 Arburg 1999: 12–13, 40. Edvard Beneš gyakorló politikusi tapasztalataiból és szociológiai ismereteiből 
alkotta meg a szociális vagy szocializáló demokrácia koncepcióját, amely a demokrácia fejlődésének újabb, 

magasabb minőségű szintje. Úgy gondolta, hogy a gazdaság szocializálásával, a társadalmi rétegek közti 

különbségek mérséklésével a kapitalizmus és a kommunizmus egyfajta „összebékítése” valósulhat meg. A 

koncepcióval részletesen foglalkozik Pehr 2005: 131–139. A csehszlovák politikai rendszer „entitásával” 

kapcsolatban megoszlik a történészek véleménye. Három nézőpont különíthető el, de ezek között átjárások 

tapasztalhatók. Az első kategóriába azok sorolhatók, akik a népi demokráciában a totalitárius jegyeket emelik ki 

és azok destruktív hatásait hangsúlyozzák. Kurt Glaser a kommunista befolyás növekedésében és a németellenes 

nacionalizmus fokozódásában a demokratikus berendezkedést ellehetetlenítő lépéseket látja. Karel Kaplan 

tekintélyuralmi, irányított demokráciáról („dirigistischen Demokratie”) ír. Martin Myant a csehszlovák 

modellben a szocializmus egyik útját fedezi fel, mely egyébként a gottwaldi szocializmus csehszlovák útját 

juttatja eszünkbe. Libor Vykoupil megkockáztatja, a Linz-féle autoritatív elmélet átvételével, a csehszlovák 
pretotalitárius rendszer („fogyatékos demokrácia”) elnevezés használatát, miközben kifejti, hogy a demokratikus 

jelleget csupán az mutatja, hogy ez a három év két nagy totalitárius korszak között vagy azok határán található. 

A második kategóriába inkább cseh és szlovák történészek sorolhatók. Az 1989 előtt preferált egyszerre marxista 

és nacionalista véleményekhez képest nyilvánvaló az elmozdulás, de a fogalmi meghatározás bizonytalan 

lábakon áll és általánosnak tekinthető. Dušan Kováč szerint nem beszélhetünk „következetesen” demokratikus 

rendszerről és parlamentáris demokráciáról, de totalitárius rendszerről sem, hanem „irányított demokráciáról” 

(Ľubomír Lipták is így jelöli). Ehhez gyorsan hozzáfűzi, hogy ez a jelző „kicsit ironikus”, nem tudományos, de 

mégis „a lényeget” kifejező. Másoknál a korlátozott vagy szabályozott demokrácia megnevezés az irányított 

demokrácia szinonimája (Michal Barnovský, Jan Rychlík, Marek Syrný, Štefan Šutaj). Eva Broklová nem tekinti 

sajátságosnak ezt a rendszert. A pártrendszer átalakulását sem, mert számos jegyét (a pártok számának 

csökkentése, szociális követelések, korlátozott vagy formális, látens ellenzékiség) más európai országban is 
megtaláljuk. Kialakulását a nemzetközi helyzet és belpolitikai „szükségszerűség” hívta életre. A harmadik 

kategóriába sorolható véleményeket árnyaltaknak tekintem, egyben ezeket kritikusabb megközelítés jellemzi. A 

népi demokrácia fogalmának többértelműségére Norbert Kmeť hívta fel a figyelmet. Egyszerre jelentett 

elhatárolódást a liberális demokráciától és a München előtti csehszlovák pártrendszertől. Lehetővé tette a 

baloldali radikalizmus térnyerését és győzelmét. Kmeť rámutatott jellemző jegyeire: a választási eredményekkel 

való manipulálásra, a terrorra, az emberi és polgári szabadságjogok korlátozására. Vö. Glaser 1961: 87–139; 

Kaplan 1981: 63; Myant 1981: 80–90; Barnovský 1994c: 108; Rychlík 1998a: 19; Lipták 1999: 214; Šutaj 1999; 

Broklová 2005: 78, 81; Kmeť 2005: 99–105; Vykoupil 2005: 168–169; Kováč 2007: 248–249; Syrný 2010: 

187–188.  
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valódi parlamentnek, hiszen a kormánypártok egyezségeihez asszisztált, és ezzel a hatalom 

ellenőrzése vált lehetetlenné. A tulajdonképpeni politikai vitákra a parlamenti bizottságokban 

került sor.
238

 

A nemzeti front létrehozása a polgári és kommunista politikai tábor ideiglenes, 

mondhatni pragmatikus kiegyezésének volt az eredménye. A cseh és szlovák polgári pártok a 

kommunistákkal való együttműködést elkerülhetetlen realitásként kezelték. A 

kommunistákkal kötött alku megszületését a politikai vélemények balratolódása is 

elősegítette. 

Végülis a kortársak mit értettek a szocialista pártblokk alatt, és hogyan definiálták a 

nemzeti frontot? A szocialista pártok 1944. május 17. londoni találkozóján két eltérő álláspont 

nyilvánult meg. 

František Uhlíř 
239

 által előterjesztett koncepció Beneš véleményét tükrözte vissza. 

Eszerint a nemzeti frontot a csehek, a szlovákok és a ruszinok alkotják. A kollaboránsok nem 

foglalhatnak el benne helyeket. A nemzeti frontban mindegyik fél egyenlő, politikai, 

felekezeti és osztályszempontokra való tekintet nélkül. Csak azok a csehszlovák pártok 

lehetnek tagjai, melyek nem helyezkedtek szembe a csehszlovák állameszmével, és nem 

működtek együtt a németekkel és magyarokkal. A front célja azon egyesítő idea keresése, 

mely az országépítésben segít, a szocialista és nem szocialista politikai erőket egymáshoz 

közelíti és lehetővé teszi a nemzeti összefogást. Uhlíř
 
 szerint a szocialista pártok blokkja alatt 

három egyenlő rangú, önálló párt küldöttségét kell érteni, amely a nemzetfelszabadító harc 

érdekében jött létre. A blokkon belül folyó párbeszéd célja az egységes nemzeti fellépés 

elérése, és más, az ellenállásban részt vevő politikai erőkkel való együttműködés, „a 

demokratikus, nemzeti és egységes Csehszlovák Köztársaság” megteremtésének érdekében. 

Az előadó külön hangsúlyozta, hogy a blokk nem tekinthető sem a három párt végrehajtó 

szervének, sem az egyesült szocialista párt szervének. Kizárólag a nemzetpolitikai feladatok 

ellátására született, nem pedig a majdani belföldi politikai célok betöltésére. 

A másik véleményt a felszólaló kommunista Bohuslav Laštovička
240

 fogalmazta 

meg, aki a háború befejezése utáni politikai helyzet szempontjából tekintett a nemzeti front 

                                                
238 Kocian 2001: 380. A Tiso-rendszer nyugatra emigrált politikusa, Konštantín Čulen a nemzeti frontot agrár-

kommunista terrornak bélyegezte. Čulen 1950: 40. 
239 Uhlíř, František (1900–1980), publicista, a nemzeti-szocialista párt politikusa. A londoni államtanács tagja, 

1946 és 1948 között parlamenti képviselő. A kommunista hatalomátvétel után Kanadába emigrált és az ottani 

emigráns csoportokban működött. 
240 Laštovička, Bohuslav (1905–1981), cseh kommunista politikus, újságíró. Eredetileg katonatiszt a csehszlovák 

hadseregben, majd a kommunista mozgalomban vett részt. A spanyol polgárháborúban harcolt. A londoni 

kommunista csoport tagja és az angol rádió csehszlovák szekciójának szerkesztője. Rövid ideig moszkvai 

nagykövet. A csehszlovák nemzetgyűlés elnöke és képviselője. 
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szerepére. A szocialista pártok politikai megegyezését a jövőre tekintve kötelezőnek tartotta, 

és a hazai viszonyokra is alkalmazhatónak vélte.
241

 

Két illúzió komoly táptalajt kapott. Egyrészt az, hogy a kommunista pártot megfelelő 

taktikával és a nemzeti fronttal a demokrácia útján tudják tartani. Bár nem demokrata 

gondolkodású csoportosulás, de kénytelen elfogadni a demokratikus játékszabályokat.
242

 

Másrészt azt lehetett tapasztalni, hogy a hazai kommunisták nemzeti identitása „erősebbé” 

vált a háború alatt, így immár hazafiaknak is tekinthetők. A nemzetközi példa ekkor még 

szintén követendőnek látszott. A nyugati demokráciák a Szovjetunióval, közösen győzték le 

Németországot és úgy látszott, hogy az együttműködésük hosszú távon megmarad. Úgy 

vélekedtek, hogy a másik oldalon Sztálinnak jól felfogott érdeke az összefogás, mert a kelet-

közép-európai térség talpraállása gazdaságilag segíti a Szovjetuniót. Emellett Csehszlovákia 

és a Szovjetunió szövetségesek, partnerei egymásnak, ugyanakkor Moszkva új geopolitikai 

tényezőként a „szláv testvérállam” határait képes és tudja is garantálni.
243

 

A nem kommunista erők azonban a háború utáni helyzetet a müncheni döntés 

traumáján és torzító optikáján keresztül nézték. A kelet-közép-európai szovjet katonai 

jelenlét, a győztes szövetséges koalíció szétesése és kezdődő rivalizálása, a hidegháború 

kezdetének következményeivel nem voltak tisztában. Beneš diplomáciai sikerének elkönyvelt 

1943. decemberi csehszlovák-szovjet szövetségi szerződés és a szovjetbarát külpolitikai 

kurzus nem odázhatta el az ország bolsevizálását, és nem védhette ki a szovjet nagyhatalmi 

ambíciók megvalósulását.
244

 A cseh politikai elit reménye egy demokratizálódó 

Szovjetunióval kapcsolatban alaptalannak bizonyult. A belpolitikában is a polgári erők 

aránytévesztése és téves helyzetfelmérése történt. A csehszlovák kommunista párt már 1945 

tavaszán előnyös kiindulási pozíciókkal rendelkezett és legitim, centralizált szervezeti előnyét 

hatékonyan kihasználó tömegpártként lépett fel.
245

 

A legfelsőbb politikai szervet, egyben koalíciót, a nemzeti frontot 1945-ben négy 

cseh (kommunista, nemzeti-szocialista, szociáldemokrata, néppárt) és két szlovák párt 

(demokrata, kommunista) alkotta. Szlovákiában 1946-ban még két párt jött létre, a Munkapárt 

(Strana práce) és Szabadságpárt (Strana slobody). A koalícióba való bekerülés alapfeltétele 

volt a kassai kormányprogramban foglaltakkal való egyetértés és azok támogatása. A nemzeti 

front keretein kívül politikai párt nem működhetett. Ezzel az első köztársaság 

                                                
241 Klimeš–Lesjuk–Malá–Prečan 1965a: 135–136. és 135. (1. lábjegyzet) 
242 Klement Gottwald szerint a háború végén és után a nemzeti frontnak „céltudatos és autoriter magra és 

vezetésre” volt szüksége. Gottwald 1951: 279. 
243 Kaplan 2004: 392, 394. 
244 Beneš 1946: 374–375. 
245 Kocian 2001: 378–379, 381. 
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„párthipertrófiáját” akarták megakadályozni. A sok pártban az állam destabilizáló tényezőit 

látták. Ez azonban a politikai riválisok kisakkozására és ellehetetlenítésére is alkalmas eszköz 

volt. Például a két világháború közötti pártrendszer egyik fontos láncszemét, a csehszlovák 

kormányok magját alkotó agrároknak, éppen társadalmi befolyásuk miatt nem engedték meg, 

hogy a nemzeti front keretein belül szerveződjenek (ebben Benešnek volt komoly szerepe). A 

„legitim” politikai játéktér oktrojált kijelölésével lehetőség nyílt arra, hogy törvényen kívülre 

helyezzék az agrárpártot és – főképpen a CSKP nyomásgyakorlására, konspiratív eljárásainak 

eredményeképpen – koncepciós perekben elítéljék vezetőit, illetve tisztviselőit.
246

 A nemzeti 

front az irreális elvárások szerint egyfajta kiegyenlítő-koordináló szereppel bírt volna, olyan 

fórum szerepét töltötte volna be, ahol az ellentétes pártérdekek egymáshoz közelíthetők. Az 

üléseken, a megtárgyalandó témáknak megfelelően, a pártok elnökei és titkárai, ritkább 

esetekben többtagú delegációk vettek részt. A pártok képviselői nem szavaztak, hanem a 

döntéshozatalhoz egységes állasfoglalásra volt szükség. Abban az esetben, ha ilyen egyöntetű 

vélemény nem alakult ki, akkor a parlament hozott döntést, erre azonban ritkán került sor. 

Területi megoszlás szerint három szervezete működött: az állami, a csehországi és a 

szlovákiai formáció. Ez a képlet egy federatív viszonyt sugallt, de gyakorlatilag álfederációról 

volt szó. A pártok társadalmi súlya volt döntő fontosságú. A nemzeti front gyakorlatilag 

bármilyen fajta parlamenti és demokratikus ellenőrzésen kívül állt.
247

 

A koalíció korán a pártvillongások és -verseny színterévé vált, éppen 

monopolhelyzete miatt. Gustáv Husák 1945 februárjában taktikai okok miatt a nemzeti front 

össznépi és nemzetegyesítő küldetését emelte ki, és tévesnek bélyegezte azokat az állításokat  

– még a párton belüli is –, hogy a szlovák nemzeti front pártmegegyezés eredménye.
248

 A párt 

politikai titkára és a szlovák ügyek megbízottja, Eduard Friš a kormányprogram elfogadása 

után, a párt moszkvai vezetősége és a szlovák kommunista párt találkozóján, már nyíltan 

paktum eredményeként értelmezte a szlovák nemzeti frontot.
249

 Klement Gottwald szerint, aki 

a szlovák kommunisták részére kidolgozott irányelvekben a szlovákiai nemzeti fronttal is 

foglalkozott, az intézmény lényegét a munkások, parasztok, iparosok, a „dolgozó” értelmiség 

és a demokratikus gondolkodású burzsoázia szociális- és osztályegységében jelölte meg. Úgy 

fogalmazott, hogy politikailag szlovák nemzeti blokk jött létre, melyben a kommunisták, 

demokraták és azok szervezetei foglaltak helyet. A szlovák katolicizmus „demokratikus 

                                                
246 Rokovský 2005: 144–153. 
247 Kaplan 1993: 42–50. 
248 Husák és mások érvrendszerében visszatérő elem a pártnak mint a nemzet egyedüli jogosult képviselőjének 

az elfogadtatása. Vö. Vartíková 1971: 140–150, 286. 
249 Vartíková 1971: 129. 
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elemei”, politikai pártképviselet híján – a luteránus demokraták gyengítése végett – a 

tömegszervezetekben és a nemzeti bizottságokban kaphattak szerepet.
250

 

Végülis a nemzeti front a kommunista retorikai eszköztárban, a mindenkori politikai 

helyzetnek megfelelően lett vagy a nemzeti (társadalmi) egység kifejezője, vagy szűkebben 

vett koalíciós szerv, melyre a tömegszervezetek nyomást gyakorolhattak a politikai 

vetélytársak meggyengítése végett. Gottwaldék tehát a nemzeti frontban a hatalom 

megszerzésének megfelelő eszközét látták. A kommunisták ugyanakkor a jobboldallal 

szemben – Beneš pártmodelljét alkalmazva, de saját hatalmi aspirációikat érvényesítve – már 

korán egy szocialista blokk kialakításával kísérleteztek, amely a szocializmus eszméjét 

„támogató” baloldali pártokból, így a kommunista párt mellett a nemzeti-szocialistákból és a 

szociáldemokratákból alakult volna.
251

 Ennek kudarcát, illetve működésképtelenségét 

felismerve fokozatosan új stratégiát választottak. A nemzeti front kibővítését kezdeményezték 

azokkal a szervezetekkel, melyek a holdudvarukba tartoztak (szakszervezetek, nő- és ifjúsági 

szervezetek, partizánszövetségek). Az SZKP egyébként már 1945 tavaszán emellett tört 

lándzsát. A nemzeti egység „megszilárdítása” céljából a szakszervezetek és a földműves 

érdekvédelmi szervezetek bevonását sürgette.
252

 Valójában a polgári pártok ellenállásán nem 

tudtak változtatni. A kommunista párt befolyása alatt lévő szervezetek integrálására már egy 

új belpolitikai helyzetben, 1948 februárja után került sor. 

A többi párt szintén taktikázott. Ezt a „pódiumot” kisebbik rossznak tartották, a 

kommunista párt ellenőrzésének eszközét vélték benne felfedezni, miközben a 

kommunistákkal való együttműködést, saját erejük növekedésében bízva, átmenetinek 

tekintették. Szlovákiában a kommunista-demokrata „kiegyezést” a sikeres „nemzeti 

forradalom” feltételének tartották. Ezt a szlovák nemzeti front 1945. június 26. ülésén 

elfogadott közös nyilatkozattal deklarálták.
253

 Az egység jelképes volt. A nemzeti front a 

hatalom megszerzése érdekében vívott pártharcok színterévé vált. A kontrollmechanizmusok 

hiánya és a pártérdekek érvényesítése végett ez a folyamat azt eredményezte, hogy az 

egyezségeket a felek nem tartották be.
254

 

 

 

 

                                                
250 Vartíková 1971: 85–86. 
251 Lásd Gottwald érvelését az 1943-as moszkvai tárgyalásokon. Vartíková 1971: 55. 
252 Vartíková 1971: 107, 194, 228. 
253 Šutaj 2002: 12. számú dokumentum. 
254 Barnovský 2008: 231–244. 
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2.4. A kommunista hatalmi monopólium felé 
 

A cseh és szlovák politikai elit szerint a létrehozott politikai rendszer központi eleme, a 

nemzeti front az új csehszlovák, demokratizmuson alapuló államiságot és a két nemzet 

egyenrangúságát deklarálta. A partikuláris érdekek háttérbe szorítását szintén feladatául tűzte 

ki. A demokratikus elveket valló pártok a plurális demokrácia felé vezető átmenetnek, a 

kommunisták a hatalmi monopólium megszerzésének a lehetőségét látták benne. A 

valóságban a politikai pártok egymáshoz való viszonyát mégis a kölcsönös bizalmatlanság 

hatotta át. A kommunisták tisztában voltak azzal, hogy politikai partnereik egy szovjet típusú 

szocializmust nem támogatnak vagy kiépítését nem tolerálják. Ezért már 1945 tavaszától 

monitorozták politikai ellenfeleiket, beépített informátoraikon keresztül figyelemmel kísérték 

a pártok belső életét. A kommunista vezetés egyik legfontosabb célja volt 1947-től, hogy a 

többi párt vezetőségében ne csak passzív, alkalomadtán híreket szolgáltató személyek 

foglaljanak helyet, hanem éppenhogy aktív, a kommunista stratégia szolgálatában álló, a 

párthierarchiában nem elhanyagolható pozíciót elfoglalt politikusok támogassák őket. A 

pártokon belüli kommunistabarát frakciók létrehozásával kísérleteztek, melyeken keresztül a 

vetélytársak meggyengíthetők, megoszthatók és politikai irányvonaluk módosítható. A CSKP 

„saját emberei”, régi és fiatal szimpatizánsokként, a pártok belső ellenzékének tagjaiként ott 

voltak főleg a szociáldemokrata és a nemzeti-szocialista pártban, kisebb mértékben a 

néppártban és a szlovák demokrata pártban. Külön csoportot alkottak az ún. „titkos 

párttagok”, akik konkrét pártutasítás szerint végezték informátori tevékenységüket.
255

 

Gottwaldék a demokraták belső viszonyairól keveset tudtak, és csak a demokrata párt 

1946-os választási győzelme után, a kormány felállítása körüli huzavona miatt kezdtek 

nagyobb figyelmet fordítani a legveszélyesebbnek ítélt szlovákiai „reakciós pártnak.” Azon 

kommunista elképzelések, hogy a demokraták a pártszervezés terén jócskán lemaradtak és 

később csupán majd egy társadalmi szervezetként képesek működni, rövid időn belül 

megbuktak. 1945 végére a demokraták alapszervezeteinek száma és a tagságé is meghaladta a 

kommunistákét. Szlovákia a cseh kommunista vezetés szemében ezért is vált „gyenge 

láncszemmé.” Gottwaldék nem bíztak sem a SZNT-ban, sem a szlovák kommunista politikai 

elitben. Jól érzékelték, hogy a DP 1945 júliusára már szervezett politikai erőként volt képes 

megnyilvánulni. Ezek mellett a szlovák kommunisták stratégiája keresztezte a cseh 

elképzeléseket. A radikális szlovák földreformkövetelés és a parlamenti rendszer erőszakos 
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megváltoztatása a rövid ideig működő csehországi szocialista blokk működését 

veszélyeztette. 

A választások után a tét nemcsak a kormánytisztségek elosztása volt, hanem a 

Lettrich-Ursíny-vonal taktikája, a szlovák nemzeti szervek kompetenciáinak bővítése és az 

SZKP gyengítése. A következő lépésben a Jozef Tiso feletti halálos ítélet hatásaira, a 

katolikus politikusok lépéseire vártak. Reményeik szerint ezek hatására a DP atomizálódott 

volna vagy legalábbis felbomlásának csírái alakultak volna ki. A politikai katolicizmus 

megerősödésétől is tartottak, ezért a katolikus politikai potenciál szétaprózódását tartották 

kívánatosnak.
256

 Egyébként mindkét meghatározó szlovák politikai erő 1947 tavaszára jól 

érzékelte a hatalmi harc élesedését. A demokraták az SZKP-nak, mint politikai pártnak a 

„kivonására” tettek provokatív javaslatot. Azzal érveltek, hogy a szlovák kommunisták a 

CSKP tagjai és csak egy kommunista pártszerkezet létezik. Alapjában véve nem is tévedtek, 

mert a cseh és szlovák kommunisták 1945. június 1-jei tárgyalásán egyetértés született arról, 

hogy az SZKP a CSKP része, és az augusztusi országos konferencián, az új vezetőség 

megválasztásával a prágai központnak való alárendelődés és az SZKP „fiókpárttá” válása 

realitássá vált.
257

 A demokrata párt így az egyedüli szlovák pártként léphetett volna fel. Husák 

ellenkező előjellel, de hasonlóan gondolkodott. Gottwaldnak azt javasolta, hogy a szlovák 

pártrendszert egyszerűsítsék és csak a kommunista párt működjön.
258

 

A nemzeti fronton belül a kommunisták radikalizmusa 1947 közepétől, – a 

megváltozott nemzetközi helyzet, a Szovjetunióval kapcsolatos nyugati politika változásai és 

a Marshall-terv körüli ellentétek miatt
259

 – már komoly akadályokba ütközött. A 

kommunisták fokozatosan belső izolációba kerültek. A CSKP a nem kommunista pártok 

összehangoltabb fellépéseit hatalmi pozícióinak semmibevételeként értelmezte, ezért a 
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többletköltségei, a belföldi gazdasági rekonstrukció, az ellátási zavarok és élelmiszerhiány sürgőssé tették 
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csatlakozást szovjet nyomásgyakorlás állította le. A Szovjetunió gazdasági aktivitása nem váratott magára. Már 

korábban, 1946 májusától júniusig 60 ezer tonna gabonát szálított. 1947 végén 600 ezer tonna gabonával látta el 

Csehszlovákiát. A kérdéskörrel részletesen foglalkozik Teichová 2001: 393–408. Vö. Československo-sovětské 

vztahy 1971: 69. 
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belügyminisztériumi poszt birtokában fokozottabban nyúlt fegyveréhez, „a forradalmi 

tömegek” mozgósításához, ezen kívül az állambiztonsági és karhatalmi erők sokrétű 

arzenáljára is szívesen támaszkodott. A másik hatékonynak tartott eszközt a rivális pártokon 

belül létrehozott és támogatott „baloldali frakciók” alkották. Ezek, megfelelő helyzetben, 

palotaforradalmat robbanthattak ki, és a pártosztódást segíthették. Az erről szóló döntést a 

CSKP KB 1947. augusztus 21-én hozta meg. A számos konspiratív feladat között találhatjuk a 

szocialista blokk felújítására irányuló kampányt vagy a reakciósok kizárását a nemzeti 

frontból.
260

 A csehországi pártok vezető politikusai mellett a demokraták is a célkeresztbe 

kerültek. 

A szlovákiai politikai helyzet egyik kulcskérdését alkotta a katolikusok politikai 

képviseletének módja. A szlovák nemzeti felkelés alatt és a háború végén még a szlovák 

kommunista politikusok is fontosnak vélték a katolikusok politikai aktivizálását, és egy 

Csehszlovákia iránt lojális katolikus párt megalakulását (és kommunisták általi 

gleichsaltolását), amely a volt szlovák néppárt választóit szerezte volna meg. Ez a taktika 

azonban később megváltozott. 

A demokrata párton belül a kezdetektől egy felekezeti törésvonal húzódott. A párt 

megalakulása óta jelentős pozíciókkal rendelkeztek a luteránusok, ami a politikai katolicizmus 

artikulálódását akadályozta. A katolikus-luteránus paktum ellenben késett, amit a szlovák 

klérus egyes tagjai nehezményeztek. A katolikus oktatási intézmények államosítása – melyről 

a katolikus egyházzal nem egyeztettek – és a katolikus ellenpropaganda erőszakos elfolytása, 

illetve a társadalmi aktivitások akadályozása következtében felgyorsult az önálló katolikus 

párt létrehozásának igekezete. A katolikus politikai érdekvédelmet felvállaló párt kontúrjai 

kezdtek kirajzolódni. A keresztényszocialista párt konkrét terve 1945 őszén merült fel. 

Szervezői a fiatalabb katolikus értelmiségiek köréből kerültek ki. Szlovák nemzetprogramot 

fogalmaztak meg, a keresztény szolidaritást és a magántulajdon szabadságát hirdették. A 

csehszlovakizmus ideológiáját elutasították, de az egységes csehszlovák államot támogatták. 

A demokráciát általános közösségépítő elvként értelmezték. A pártalapítók számára komoly 

motivációt jelentett a franciaországi és ausztriai katolikus pártok előretörése.
261

 

A kommunisták a katolikus-luteránus ellentétre alapoztak és bíztak benne, hogy a 

nemzeti és szociális programjukkal katolikus szavazatokat nyerhetnek. A demokrata párt 

ellenben a katolikusok antikommunizmusára apellált. A szlovákiai kétpártrendszert nem 

akarta bővíteni még egy párttal. A katolikusok így kénytelen-kelletlen csakis a demokrata 
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pártkereten belül aktivizálódhattak. Ez korlátozott mozgásteret, a katolikus 

társadalomszervezés alárendelődését jelentette volna. A kommunista párt hallgatólagos 

jóváhagyása, semlegessége volt azonban döntő. Az SZKP 1945 derekától számítható, a CSKP 

KB indíttatására alkalmazott új taktikájának lényege volt, hogy egy új párttal a demokraták 

pártegységét bomlasszák. Az SZKP a demokraták meggyengítése végett a katolikus politikai 

akciókat (titkárság és „haladó szellemű” újság létrehozása) még támogatta is. A szlovák 

pártstruktúra így bővülhetett 1946 márciusában még egy párttal, a Szabadságpárttal. Az 

alapítóknak a keresztényszocialista megnevezést meg kellett változtatniuk és a nemzeti 

frontba való felvételt, és így elismerésüket, feltételekhez kötötték (kormányprogram 

elfogadása, államhűség, államosítás támogatása stb.). A SZNF a „keresztény” jelzőt azért 

kifogásolta, mert egyértelműen vallásos jelleget mutatott, míg a „köztársasági” az egykori 

agrárpárt nevét idézte. A Szabadságpárt nemzeti frontba való felvételét a CSKP a közeledő 

választások miatt húzta-halasztotta, hogy a túlzott kommunista remények szerint egy nekik 

alárendelhető szatelitpárt szülessen. A párt 1946. április 1-jén lett a nemzeti front tagja.
262

 A 

további fejlemények azonban ezeket a számításokat keresztülhúzták. A demokrata párt 

vezetőségének, hogy a választásokon sikert érjenek el, tárgyalniuk kellett a katolikus 

csoporttal. A cél egyértelmű volt: el kellett kerülniük a párt meggyengülését, a választási 

erőpróba előtt nem kockáztathatták a párt instabillá tételét, és valamilyen formában meg 

kellett egyezniük. A paktum, a szlovákiai parlamenti választások előestéjén, 1946. április 7-én 

lett közzé téve, és így borítékolva volt a demokraták győzelme. A szlovák katolikus püspökök 

is jóváhagyták a megegyezést.
263

 A párton belül a felekezeti és személyi kérdésekben született 

egyezség, de a párt ideológiai irányultsága nem képezte vita tárgyát. A pártszervekben 7:3 

arányban a katolikusok kaptak képviseletet és a szűkebb vezetőségben is fontos pozíciókat 

szereztek. 

Végül a DP-ban kisebbségben maradt, az inkább ateista, mint katolikus Vavro 

Šrobár
264

 körül csoportosuló katolikus ellenzékiek alkották a Szabadságpárt vezetőségének 

gerincét, de egy politikailag marginalizálódott csoportosulást vezettek. A szlovák katolikus 

politikai és egyházi elit számára a Šrobár-féle eklektikus program, a katolicizmus és a 

szociáldemokrácia „egybegyúrása” a csehszlovakizmus talaján, illetve egy új centralista 
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ideológia elfogadhatatlan volt.
265

 A Šrobár-irányzat a párton belül fokozatosan kisebbségbe 

szorult és a szlovák federalista irányzat kerekedett felül.
266

 

A demokrata párt helyzete azonban csak rövid időre konszolidálódott. A katolikus 

pártkezdeményezéseken és általában a felekezeti jellegű politikai aktivitásokon rajtamaradt a 

katolikusok és a Tiso-rendszer összefonódásának, illetve a Hlinka-párt nemzetvesztő politikai 

gyakorlatának bélyege. Az SZKP az áprilisi egyezményt egy agrár-néppárti blokk 

megszületéseként, látens politikai válság kezdeteként és a reakció térnyeréseként közvetítette 

a közvélemény felé, pedig az inkább volt pragmatikus politikai, mint felekezeti jellegű 

kompromisszum.
267

 A csehországi pártok sem üdvözölték a demokrata párt és ezzel a szlovák 

nemzeti politika átmeneti megerősödését. Ezek a tényezők vezettek a demokraták politikai 

elszigetelődéséhez, amelyet a kommunisták, a demokratákat lejárató kampányukban 1947 

nyarán-őszén ki is használtak.
268

 

Az 1946. május 26. – a szlovák történeti munkákban „1989-ig az első és utolsó, 

szabad és demokratikus” – parlamenti választás, melyen kizárólag a cseh, szlovák és más 

szláv nemzetiségű csehszlovák állampogárok
269

 vehettek részt, meglepő eredménnyel 

végződtek. A szlovákiai választók nem a programok között választottak, hanem a 

kommunizmusra adtak igenlő vagy elutasító feleletet. Egyben az a kérdés is eldőlt, hogy 

melyik tömegpárt szerzi meg az 1938 előtti agrár-, illetve az 1945 előtti szlovák néppárti 

szavazatokat. Szlovákiában a demokraták a szavazatok 61,43%-át szerezték meg, nem csekély 

fejtörést okozva a CSKP vezetésének. A szlovák kommunisták ugyan vereséget szenvedtek, 

de a megszerzett szavazatok 30,37%-a nem számított elhanyagolható eredménynek. A 

kommunisták frusztrációja abból fakadt, hogy nem sikerült a demokrata pártot felbomlasztani. 

A demokraták fölényes győzelméhez jelentősen hozzájárult a volt Hlinka-párti, zömmel 

katolikus választók kommunistaellenessége, és hogy a választások előestéjén alakult két 

kisebb párt még nem tudott megerősödni. Csehországban a kommunista párt győzött és a 

szociáldemokratákkal együtt kétharmados többséget (40,17% plusz 15,58%) ért el. Ez az 
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eredmény várható volt, azonban a nem kommunista pártokat mégis meglepte a 

kommunistákra leadott szavazatok nagy száma. A balközép (szocdemek és nemzeti 

szocialisták) összesített eredménye egyes vélemények szerint pozitív hatású is lehetett, mert 

majdnem elérte a kommunista párt eredményét. A nem kommunista pártok vezetői abban 

bíztak, hogy a CSKP-ét a parlamenti demokrácia keretei között tudják tartani és a következő 

választásokon legyőzhetik a kommunistákat. A közös ellenzéki fellépés gondolatának 

megvalósítására azonban csak kb. egy év múlva történtek lépések.
270

 A következmények, a 

demokraták szempontjából azonban nem voltak rózsásak. A kormányban a cseh és szlovák 

kommunisták támadásai megsokszorozódtak. Kétségbevonták a demokraták államhűségét és a 

néppárti szeparatizmus, valamint az önálló szlovák állam felújításának vádjaival illették őket. 

Ez utóbbi a cseh közvélemény számára volt irritáló. A kommunista párt befolyása alatt álló 

szakszervezetek utcai megmozdulásokat szerveztek. A választási eredményeknek megfelelően 

kellett volna átalakítani a szlovák megbízottak hivatalát, de a kiéleződő hatalmi harc eme 

mellékfrontján a szlovák kommunisták győztek.
271

 A választások másik fontos 

következménye volt a SZNT hatásköreinek fokozatos megnyirbálása és a prágai 

központosítás keresztülvitele. 

A DP elleni támadás 1946 júniusától kezdődött. Tiso 1947. április 18. kivégzése is 

meggyengítette a demokrata pártot. A katolikus választók nagy része csalódott a pártban, de 

ennek ellenére a demokraták nem bomlottak fel.
272

 A CSKP új stratégiát választott. A 

demokratákat kompromittáló anyagok kidolgozásával lejárató kampányra készültek. A 

csehszlovák állam ellen szőtt „demokrata összeesküvést” az állambiztonsági szervek 

készítették elő. Ezeket körülbelül egy éves szünet után használták fel 1947 őszén, amikor a 

demokrata párt két tisztviselőjét, egyben parlamenti képviselőjét összefüggésbe hozták az 

illegális, Csehszlovákia-ellenes szervezkedéssel és felforgató tevékenységgel.
273

 Ezt követte a 

párt elnöke, Ján Ursíny elleni lejárató kampány, melynek eredményképpen távozott a 

kormányból, így 1948 februárjáig egyfajta „érzékeny kompromisszum” maradt érvényben a 

                                                
270 Barnovský 1993: 89–98; Rychlík 1998a: 39–44. A demokrata párt választási győzelmének összetevőire és a 

választók regionális megoszlására Syrný 2010: 249–254. 
271 A megbízottak testületének elnöke 1946. június 16-án Gustáv Husák lett. A demokraták ugyan több helyet 

szereztek, nyolcat, azonban a stratégiai fontosságú belügyi megbízott a kommunistákat támogató „pártonkívüli” 

Mikuláš Ferjenčík tábornok volt. 
272 Barnovský 1996b: 240; Kaplan 1996: 228. 
273 A kommunista irányítású állambiztonsági szervek a Ján Kempný és Miloš Bugár demokraták elleni pert az 

Obuch és társai, illetve a Komander-féle perekkel kapcsolták össze. Az ítéletek már a kommunista 

hatalomátvétel után születtek meg. A vádlottakat többéves börtönbüntetéssel sújtották. 
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kommunista-demokrata viszonyban, miközben a CSKP stratégiája nem változott. Legfőbb 

célja a demokrata párt szétzúzása volt.
274

 

A kommunisták a pártot a szlovák szeparatizmus melegágyának tekintették. 

Szerintük a DP győzelmét a Tiso-szimpatizánsok és a kompromittált politikai katolicizmus 

támogatása biztosította, ezért vezetőit demokrácia- és államellenes tevékenységgel vádolták 

meg.
275

 A cseh társadalomban azt a félelmet próbálták kelteni, hogy a demokraták a 

köztársaság alapjait veszélyeztetik. A kommunista párt által irányított lejárató kampány részét 

képezte a szlovák összeesküvés megkonstruált képe és a ludákok földalatti mozgalmának 

vádja. Ehhez hozzáfűzhetjük, hogy a demokratákkal a csehországi pártok nacionalista blokkja 

is szembehelyezkedett. A kommunisták a demokraták pozícióinak gyengítését a nemzeti 

frontban akarták elérni, azzal a nem titkolt céllal, hogy a szlovák pártrendszert átalakítsák, és 

így a szlovák nemzeti szervek kompetenciáit is gyengítsék. 1947 őszétől a kommunista párt 

offenzívája immár a tömegszervezetek mozgósítására támaszkodott. Ezek a szervezetek a 

közélet tisztaságát, a gazdasági-szociális reformok radikális keresztülvitelét és a demokraták 

államellenes összeesküvésének leleplezését követelték. Ezen támadások ugyan komoly 

pozícióvesztést okoztak a demokrata pártnak, azonban a párt egységes maradt, nem bomlott 

fel.
276

 A demokraták számára a kedvező fordulatot 1947 őszén a cseh nemzeti szocialisták és 

néppártiak közeledése hozta meg. A két cseh párt felismerte, hogy a kommunista attak a 

választási eredményeket veszélyezteti. Ez azonban nem jelentette egy kommunistaellenes 

blokk létrejöttét. A másik oldalon a demokraták meg tudták őrizni pozícióikat a megbízottak 

testületében (a kommunisták a földművelési és igazságügyi tárcát követelték). 

A szlovák szociáldemokrácia útja sem volt akadálymentes. A besztercebányai 

kongresszuson, 1944. szeptember 17-én az SZKP és a szlovák szociáldemokrata párt egyesült, 

azonban a kommunista párton belül a szociáldemokraták „feloldódásával”, önálló frakció 

kialakításának esélye nélkül, és egy reformista baloldali alternatíva megszűnésével sokan nem 

értettek egyet.
277

 Az ellenzők a pártfúziót korainak tartották és nem tekintették a 

szociáldemokraták többségi akaratának, mert sok járási szervezet nem is képviselhette magát. 

A szlovák szociáldemokrata párt újraindításának terve már 1945 tavaszán felbukkant.
278
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Elsőként a kelet-szlovákiai területeken kezdődtek az alapszervezetalapítások, főleg 

Kassán és környékén.
279

 A kezdeményezések egyszerre tekinthetők az önálló 

szociáldemokrata politika helykeresésének és a kommunista-demokrata kétpártrendszerrel 

szemben megfogalmazott kritikának. A háttérben a cseh szociáldemokraták azon igyekezete is 

munkált, hogy pártjuk befolyását kiterjesszék Szlovákiára, ezért pénzügyi és politikai 

segítséget nyújtottak.
280

 A támogatás nem volt önzetlen. A cseh szociáldemokrata párt nem 

értett egyet az önálló párt létrehozására irányuló szervezkedéssel, hanem csupán a keretein 

belül ellenőrizhető szlovák szekció gondolatát pártolta. Ez egy országos párt megszületését 

jelentette volna. Az SZKP a szociáldemokrata párt újbóli megjelenése ellen kategorikusan 

tiltakozott, de az 1944-es fúzióval elégedetlen szociáldemokrata csoportot nem tudták 

semlegesíteni.
281

 Az új pártkezdeményezést, miután tárgyalásokat folytattak a cseh 

szociáldemokratákkal, végül igen korán közös felügyelet alá vonták. Egyik fél sem kívánta, 

hogy az új párt vetélytársként jelenjen meg a politikai színpadon. A közös nevezőt a 

demokrata párt meggyengítésében találták meg (a demokraták pedig a szlovák kommunisták 

szavazatvesztésével számoltak). A szociáldemokraták egy részét tömörítő, de a szlovák 

kommunisták (kényszerű) beleegyezésével működő és a cseh szociáldemokraták patronátusa 

alatt álló Munkapárt 1946. január 20-án alakult meg, és március 13-án felvételt nyert a 

nemzeti frontba.
282

 Az SZKP a két párt megalakulásával lezártnak kívánta tekinteni a 

pártrendszer fejlődését. A további aktivitásokat a nemzeti frontnak kellett semlegesítenie. 

A kommunisták számára az ún. szlovák válság több alapvető fontosságú tanulsággal 

szolgált. A „forradalmi tömegek” nem maradhatnak csupán a politikai nyomásgyakorlásnál, 

hanem a hatalom megszerzésére kell törekedniük. A közbeszédet monopolizálni kell, hogy a 

cseh és szlovák nacionalizmus mozgatóivá váljanak. A pártrendszer és a hatalmi struktúrák 

átalakításához az ellenzéki pártokban a belső, kommunistabarát frakciók segítése szükséges. 

A hatalmi harc kezdetén új hatalomgyakorló szerveket kell létrehozni, melyek széles 

jogkörökkel rendelkeznek, vagy a végrehajtó hatalom legfontosabb szerveit kell az 

ellenőrzésük alá vonni.
283

 

Csehszlovákia politikai életét 1947 és 1948 fordulóján mindjobban kiéleződő 

feszültség és hatalmi harc jellemezte, a megegyezésre való hajlandóság mindjobban csökkent. 
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A hatalmi struktúra csúcsán dúló vetélkedés az alacsonyabb szerkezeti elemekre és a 

közigazgatás hivatalainak működésére is rányomta a bélyegét, mindenhol a pozíciókért és 

befolyásért folyt a harc. A kommunisták és a polgári oldal a belügy és az igazságügy feletti 

hegemóniáért csapott össze. Ezek a hatalmi területek szorosan összekapcsolódtak az 

állambiztonsági szervek feletti ellenőrzéssel. 

A kommunisták a hatalmi monopólium elérésének érdekében a nemzeti fronton 

belüli és a kormányon belüli egyeztetéseket igyekeztek kikerülni, megkerülni, és csak a 

felelős minisztereik szintjén akartak egyoldalú döntéseket hozni. A nem kommunista 

miniszterek ezeket a lépéseket kormánybizottságok útján szándékozták megállítani. 1947 

decemberétől a kormányon belül éles nézetkülönbségekre, szócsatákra, és a kommunista 

politikusok konspirációira, obstrukcióira, sőt agresszív fellépéseire került sor. Ennek 

eredményeképpen a kormány cselekvőképessége fokozatosan gyengült, az egyes kérdések 

megvitatása nem vezetett eredményre, megegyezések nem születtek.
284

 A súlyosbodó 

konfliktusok következtében 1948 februárjára a kormány működése vált kérdésessé. A 

csehszlovák kommunista vezetés tudatosan a párt befolyása és irányítása alatt álló 

tömegszervezeteknek, és a munkások üzemi bizottságainak szánt fontos feladatot. Ezzel a 

parlamenten kívüli terepre akarta vinni a hatalomért folytatott küzdelmet. 

A hatalmi és kormányválság visszafordíthatatlan jelzései közé tartozott, hogy az 

állambiztonság az 1948. február 13-ai kormányhatározatot teljesen figyelmen kívül hagyva 

nem akarta kiadni azokat az ügynökeit, akik részt vettek a polgári pártok elleni 

provokációkban.
285

 A másik fontos jelzés az volt, hogy míg a nem kommunista politikusok a 

kompromisszumoktól nem riadtak volna vissza, a kommunisták elhatárolódtak bármilyen 

megegyezéstől. A kommunista taktika a következő volt: a kormányon belül elveszetített 

vitákat vagy az utcára viszik, vagy egyszerűen ignorálják a kormányhatározatok teljesítését 

(elsősorban Nosek belügyminiszter magatartását kritizálták, akinek az utasítására a 

legfontosabb prágai állambiztonsági szervek parancsnokait áthelyezték, leváltották). A cseh 

pártok ezért taktikai okokból, számolva az utóbbi lehetőséggel, fontolóra vették minisztereik 

lemondását, a kormány tevékenységének bojkottálását, és esetleg Beneš támogatásában bízva 

egy hivatalnokkormány felállítására gondoltak. A kommunista párttal szemben a nemzeti 

szocialisták, a néppártiak és a demokraták közös álláspontra helyezkedtek. A mérleg nyelvét a 

szociáldemokraták játszották, akik a viták rendezésének megegyezéses változatát és a 

biztonsági szerveket érintő kormányhatározat teljesítését támogatták. A néppártiak és a 
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nemzeti szocialisták a minisztereik lemondásának tevréről azonban nem tájékoztatták a 

szocdemeket, egyébként is a szociáldemokraták által betölteni hivatott közvetítő szerepnek 

már nem volt reális alapja. 

Az egységes fellépés a kommunisták leszavazását eredményezte volna, vagy 

reményeik szerint megegyezésre kényszerítette volna Gottwaldékat. Ez az egység azonban 

sérülékeny volt. A szlovák demokraták visszafogottabban reagáltak. A párt elnöksége először 

a nem kommunista miniszterek lemondását nem támogatta, végül mégis megszavazta. 

Emögött a demokraták 1947 őszi tapaszatalatai és a kommunista-nemzeti szocialista 

kiegyezés feltételezése állt. 

A nem kommunista pártok arra nem gondoltak, hogy erőszakos politikai 

államfordulatra kerülhet sor. Szerintük a kommunista taktika a következő választások 

megnyerésére irányult. A CSKP KB a pártot már „készenléti” állapotba helyezte. Ez két 

dolgot jelentett: az alapszervezetek feladatait rögzítették a tömegek mozgósítása céljából és a 

prágai állambiztonságot, annak területi, járási hírszerzési szerveit készítették fel. Öt 

határőrezrednél riadókészültséget rendeltek el és az üzemek védelmére munkásegységeket 

fegyvereztek fel. 1948. február 19-re annyira dramatikussá vált a belpolitikai helyzet, hogy a 

nagyhatalmak érdeklődését is felkeltette. A szovjet külügyminiszter-helyettes Zorin és az 

amerikai nagykövet Steinhardt is az országba érkezett.
286

 

A polgári blokk február 20-án jelentette be 12 miniszterének a lemondását, ami 

Benešt meglepte. Ebben a politikai játékban egyébként Benešnek is fontos szerep jutott. 

Mivel nem akart szembehelyezkedni a köztársaság legerősebb pártjával, a célja az volt, hogy 

a két fél megegyezzen vagy, ha ez már nem lehetséges, új választásokat kelljen kiírni. 

A Beneš-sel folytatott tárgyaláson Gottwald megígérte, hogy a parlamenti játékszabályokat 

betartva a nemzeti front keretein belül oldja meg a válságot, tehát a kormányát átalakítja. 

A miniszterek lemondását el akarta fogadni, amire Beneš nem számított.
287

 

A nemzeti front nem volt a parlamenti demokráciákra jellemző koalíciós szerv, 

kényszerhelyzet szülte. A nem kommunista pártok és Beneš a megőrzésére törekedett. A 

CSKP az abszolút hatalom megragadását segítő egyik eszköznek tekintette. A februári válság, 

ahogyan Kaplan találóan jellemezte, a népi demokrácia rendszerének a válsága is volt. 

A kommunista propaganda által „Jégtörő Februárnak“ nevezett államfordulat hat napja alatt, 

február 20-tól 25-ig a hatalmi harc egyszerre folyt „fent“, a politikai pártvezetésekben, 

a Várban, és „lent“ a községekben, városokban, üzemekben és a nyilvános tereken. 
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A legfontosabb események Prágában zajlottak. Tömeggyűlésekre, tüntetésekre került sor, új 

kommunista hatalmi szervek kreálódtak, melyek legfőbb célja a politikai tisztogatás lett. 

Prágában az állambiztonság és rendőrség erőit összpontosították, a közhivatalokat, a 

minisztériumokat őrizték, a polgári pártok politikusait és minisztereit, illetve a lakosság 

reakcióit figyelték. Az ún. népi milíciák, a munkások felfegyverzett egyégeinek szervezését 

kezdték meg. Szlovákiában a partizánszövetség helyezte készenlétbe egységeit. A hadsereg és 

az állambiztonság tisztjeinek letartóztatására is sor került, a megfélemlítések napirenden 

voltak. Vidéken a polgári pártok titkárságai alig működtek, ellenben a kommunista 

szervezetek állandó készültségben voltak. 

A CSKP mind radikálisabb eszközökhöz nyúlt: a polgári pártok sajtóját betiltották és 

a nemzeti front akcióbizottságainak felállításába kezdtek, melyek úgymond a közélet 

megtisztítására alakultak. A valóságban nem csak a társadalmi szervezetek és pártok 

irányítását vették át.  Átvilágították, ellenőrizték a közéleti szereplőket. „Megbízhatatlan“ 

elemeket kerestek. A kommunista akcióbizottságok a nemzeti front kiiktatását is elvégezték, 

mert a nem kommunista pártok szervezeti hálózatának és tagsági bázisának felbomlasztását 

segítették elő. Több akcióbizottság kisipari műhelyeket és földbirtokokat kobzott el és osztott 

szét. A nem kommunista pártok tanácstalanok voltak, számukra Beneš taktikázása csalódást 

okozott. A szociáldemokraták lavírozása és óvatos közeledése a kommunistákhoz a polgári 

egységfront ütőképességét tette illuzórikussá. A szlovák megbízottak testületében prágai 

rendezés érvényesült. Husák a kormányban benyújtott lemondásokat kötelezőnek mondta ki 

és levélben értesítette a demokraták megbízottjait, hogy funkcióiktól megfosztotta őket. 

 A kommunisták által szervezett február 24-i országos általános sztrájk volt 

a legnagyobb fokú politikai nyomásgyakorlás, amelyben mintegy 2,5 millió alkalmazott vett 

részt. Ez csírájában elfojtotta a nemzeti szocialisták éppenhogy szerveződő megmozdulásait. 

A polgári pártok és a szociáldemokraták irodáit a biztonsági szervek vagy a milicisták 

átkutatták, a funkcionáriusokat megfélemlítették, a sajtótermékeiket elkobozták, melyek 

következtében a pártvezetőségek elszigetelődtek. 

1948. február 25-én a hatalmi harc eldőlt. A Vencel térre a kommunisták már 

szervezték a munkások tüntetését. Nagy számú karhatalmi erőt és a népi milícia egységeit 

mozgósítottak, így a legnagyobb szabású kommunistaellenes, 4–5 ezer fős ellenzéki főiskolás 

tüntetést fel tudták oszlatni. Délutánra már Gottwald megkapta Beneš hozzájárulását kabinetje 

átalakításához. Estére a népi milícia egységei vonultak fel Prága központjában, ezzel is 

demonstrálva a kommunista párt győzelmét. Február 25-én, miután már az előző napokban 

a kommunistákkal szembeni egységfront köddé vált és a polgári pártok működése megbénult, 



 88 

Beneš magára maradt. A polgárháborútól tartva és a nemzetközi helyzetet mérlegelve hozta 

meg döntését.
288

 

A csehszlovák kommunisták 1947 őszétől tudatosan készültek a hatalomátvételre, 

ami államfordulatba torkollott. Egy velük szemben formálódó ellenzéki csoport kialakulására 

nem volt esély. Lényegében a kommunistákkal szembeni szervezett erő hiányzott. A nem 

kommunista pártok nemzetközileg elszigeteltek maradtak, a nyugati demokráciák segítségére 

nem számíthattak. Vezetői nem ismerték fel, hogy a kommunisták a kormányválságot a döntő 

hatalmi küzdelemre használják fel. 
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3. Gazdasági újjáépítés és gazdaságfejlesztés 
 

3. 1. Szlovákia gazdasági fejlődésének alapvonásai 
 

Csehszlovákia – és azon belül Szlovákia – 1945 és 1948 közötti gazdasági helyzete és a 

magyar kisebbséget érintő gazdaságpolitika nem érthető meg a 20. század első felében 

lezajlott változások nélkül. A gazdasági átalakulások, a nemzeti gazdasági tér újraszervezési 

stratégiái, a nagyhatalmi erőterekben végbement integrációk és dezintegrációk ismertetése 

nélkül értelmezhetetlenné válik a második világháborút követő gazdaságpolitikai irányvonal 

és a magyarkérdés gazdasági vonatkozásainak összefüggésrendszere. Szlovákia gazdasági 

fejlődését négy gazdaságföldrajzi keret vizsgálatával együtt elemezhetjük. Ezek az első és a 

második Csehszlovák Köztársaság, a Tiso-féle Szlovákia és Magyarország. Az utóbbi azért, 

mert az első bécsi döntéssel Magyarországhoz került „dél-szlovákiai, dél-felvidéki” területsáv 

gazdasági élete 1938 végén elkanyarodott, betagolódott egy új gazdasági rendszerbe, majd 

„visszatért” a csehszlovákba.
289

 A másik oldalon, a dezintegrációs folyamatokkal 

párhuzamosan, ezeken a területeken birodalmi német és a volt Dél-Szlovákiában magyar 

gazdasági integrációs kísérlet mutatható ki. 

A későbbi fejlemények szempontjából fontos hangsúlyozni, hogy a kelet-közép-

európai térségben 1933 után a náci Németország mind erősebb gazdasági befolyása 

érvényesült, aminek mindegyik kisállam bel- és külpolitikájában következményei voltak. A 

német gazdaság militarizálása és a külföldi gazdasági expanzió Hitler hatalmi törekvéseinek 

szerves részét képezte. A nemzetiszocialista hatalomátvételt követően egy folyamatosan 

változó, a nagytérgazdaság (Grossraumwirtschaft) elvéhez kapcsolódó, annak téziseit 

megvalósítani hivatott, egyben határozott célkitűzéseket megfogalmazó gazdaságpolitika 

rajzolódott ki. Eszerint a német dominancia alá vont országok között egy új munkamegosztási 

rendszer és a külkereskedelmi kapcsolatok új hálózata épült volna fel. Ez az irányvonal a 

térség kisállamai közti konszenzushiányt és gazdasági gyengeségüket használta ki.
290

 A német 

gazdaságpolitika, a nagyhatalmi és geopolitikai törekvések jegyében, a Südostraum
291

 

agrárállamaival kétoldalú kereskedelmi szerződések megkötésére törekedett.
292

 A 

mezőgazdasági  és állati termékekre vámkedvezményeket nyújtottak. A német piac kinyílása 

a közép-európai és balkáni országok részére agrárfölöslegük elhelyezését biztosította. A 

                                                
289 Lengyelország a müncheni döntést követően 1938 október elején annektálta a Zaolsie nevű, a cseh Těšínhez 
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gyökerű, keleti terjeszkedő politikájának volt az új kiadása. Lendvai 1997: 214. 
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másik oldalon a német ipari kivitel jelentős kedvezményeket kapott. A gazdasági függőség 

csak elmélyült. Például 1939-ben Bulgária, Magyarország, Románia és Jugoszlávia 

külkereskedelmi behozatalának 50–60%-a Németországból származott.
293

 Berlin ezen az úton 

jutott olyan stratégiai nyersanyagokhoz is, melyek fegyverkezési programját segítették. A 

gazdaságilag kiszolgáltatott délkelet-európai országok, egy átalakuló gazdasági 

térszerkezetben, valójában csapdahelyzetben vergődtek, és az 1930-as évek végére egyre 

inkább német befolyás alá kerültek.
294

 A világháború kitörése után pedig a német nagyhatalmi 

és katonapolitikai célok megvalósítását szolgálták ki. 

Csehszlovákia, illetve Szlovákia az előzőekben vázolt politikai és gazdasági 

erőtérben, a nemzetközi munkamegosztás rendszerében milyen helyet foglalt el? 

Gazdaságának milyen fejlődési íve volt? Az egy évet (1919) kivéve 1938-ig aktív csehszlovák 

külkereskedelmi mérleg mögött milyen belső struktúrát fedezhetünk fel? A csehszlovák-

német gazdasági kapcsolatokat kiélezett konfrontáció és/vagy együttműködés jellemezte? A 

válaszokat a két világháború közötti időszakban és az 1939–1945 közötti években kell 

keresnünk. 

 

3. 2. Gazdasági sikerek, modernizáció és ellentmondások 
 

Az első Csehszlovák Köztársaság a felbomlott Monarchia gazdasági potenciáljának kb. 70%-

át örökölte, az utódállamok között a legfejlettebbnek tekinthetjük. A cseh országrészek már a 

20. század kezdetén a nyugat-európai gazdaságfejlődés jegyeit mutatták. Csehország a 

Habsburg Birodalom gazdasági motorjának számított. Ez az országrész a háború előtt, az egy 

főre jutó nemzeti jövedelmet tekintve, az osztrák tartományok mögött a második helyet 

foglalta el. Ezen a területen az összbirodalmi nemzeti jövedelem 42,8%-a keletkezett, emellett 

az ipar az agrárszférában dolgozó munkaerő jelentős hányadát, a növekvő termelékenység 

következtében képes volt felszívni. Az ún. történelmi tartományokban több fontos 

iparágazatot találhatunk (kőszén- és barnaszénbányászat, vas-, ill. vegyipar), amelyek döntő 

hányaddal, 60–75%-os aránnyal kerültek az új utódállamhoz. Olyan fontos, régi hagyományra 

visszatekintő termelési ágazatok összpontosultak területén, mint az üveg- és porcelángyártás, 

a cukorgyártás, a kohászat vagy a textilipar. Ezen kívül a csehországi mezőgazdaságot 

                                                
293 Kaposi 2004: 89. 
294 Erre részletesebben lásd Berend–Ránki 1974a: 243–292; Kaposi 2002: 303–304. A német gazdasági 

előretöréssel, az „új külhatalmi atmoszféra” következményeivel és a szlovák-magyar gazdasági kapcsolatokkal 

foglalkozott Jócsik 1944: 371–412; 1946. 
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európai szinten jelentős intenzifikáció és versenyképesség jellemezte.
295

 A masaryki 

köztársaság a kettős Monarchia felbomlását követő gazdasági dezintegrációból fokozatosan 

lábalt ki.
296

 A Habsburg Birodalom a cseh ipari termékek számára nagy felvevő piacot 

jelentett, de 1918-at követően az ipari termelés beszűkült lehetőségek között keresett kitörési 

utakat.
297

 Főképpen az 1924–1929 közötti gazdasági konjunktúra hozott komoly gazdasági 

sikereket. Ezt nem utolsó sorban az iparilag fejlett cseh-morva-sziléziai területek ipari 

kapacitásai és egy céltudatos gazdaságpolitika alapozta meg.
298

 

A volt felföldi területek öröklött ipari kapacitása azonban a cseh- és morvaországi, 

illetve a sziléziai területekkel összehasonlítva kevésnek bizonyult. Az 1918 utáni szlovákiai 

régió a magyar ipari kapacitás 8,5%-val rendelkezett és 1913-ban, a bányászatot kivéve, az 

összmagyarországi termelésnek mintegy 18,6%-át állította elő. Magyarország legfejlettebb 

területének tekinthetjük, mely a 19. század utolsó két évtizedétől az iparfejlesztés súlypontja 

volt.
299

 A mai Szlovákia területe több iparágban domináns szerepet játszott. A papírgyártásból 

53,7%-kal, a textiliparból 33,7%-kal, és 20% fölött részesedett a vasgyártásból, 

vasfeldolgozó-iparból, a faiparból és a bőrfeldolgozásból.
300

 Szlovákia részesülése 

Magyarország nemzeti jövedelméből kb. 16,3%-ra becsülhető.
301

 

Létrejött az önálló csehszlovák vámterület, lebonyolították a pénzelkülönítést 

(Szlovákiában 1919. március 3. és 12. között), a csehszlovák koronát törvényes 

fizetőeszköznek nyilvánították és szabályozták a pénzforgalmat.
302

 A pénzelkülönítéssel és a 

lebélyegzéssel a nagy tömegű, inflációs osztrák–magyar koronát akarták kivonni a 

pénzforgalomból, de nagy mennyiségben kerültek forgalomba hamis bélyegekkel ellátott 

bankjegyek, valamint a tanácsköztársaság ún. fehérpénze.
303

 Az elvárások ellenére a 

pénzreform nem teljesen töltötte be feladatát: áremelkedést idézett elő, az inproduktív 

fogyasztást növelte és a lebélyegzett bankjegyek – az állam védelmi és közigazgatási 

                                                
295 Kosta 1989: 63–66. 
296 A gazdasági dezintegráció következményei közé a térség piacainak és az ipari térnek az átrendeződését, a 

vámhatárokat, a nyersanyag- és félkészárukat előállító központok áthelyeződését, a közlekedési hálózat és a 

pénzügyi központok átértékelődését és a hadigazdálkodásról való átállás sokszor fájdalmas szociális feszültségeit 

sorolhatjuk. 
297 Teichová 1988a: 19. 
298 Lacina 1990a: 87; Lacina 2000a: 14. 
299 Az ipartámogatás 1881–1914 között elérte a 16,2 millió koronát, mely az összes magyarországi befektetés 

33,6%-a volt. A textilipar fejlesztésére 9,5 millió korona jutott. Ez az országos támogatás 39,8%-át tette ki. 

Kardos Béla – Artner L. László: A Felvidék ipari népességének alakulása a háború előtt és után. Magyar 

Statisztikai Szemle, 1935, 13. évf. 10. szám, 865. 
300 Faltus–Průcha 1969: 9–18, 291–308. Az általános fejlődésképre Kropilák 1985; Vadkerty 1993a: 175–215; 

Palotás 2003: 265–270. 
301 Frič 1932: 6. 
302 Šouša 1995: 53–61; Kačkovičová 2003: 386–391. 
303 Horváth–Valach 1978: 22–26; Lacina 1990b: 82–88. 
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kiadásain keresztül –„visszatértek” a pénzforgalomba, és így „rejtett inflációt” 

gerjesztettek.
304

 A csehszlovák területre került osztrák és magyarországi pénzintézeti fiókok 

kénytelenek voltak beszüntetni tevékenységüket és felszámoltak. Az Osztrák–Magyar Bank 

fiókjait és kirendeltségeit a jegybanki teendőket átmenetileg 1926-ig ellátó Bankhivatal vette 

át. A Csehszlovák Nemzeti Bank 1926-tól 1939-ig működött. Többek között a cseh korona 

árfolyamának stabilitása, ércfedezet biztosítása, a pénzforgalom és a devizaüzlet 

szabályozása, valamint kereskedelmi hitelek nyújtása tartozott a feladatai közé.
305

 

Szlovákiában az 1921–1923-as gazdasági válságot az új államhatár, amely elvágta a 

hagyományos déli piacokat, az új és kiélezettebb versenyhelyzet, a cseh vállalatok 

kormányzati támogatása, a volt felföldi régió ipari vállalatai számára az állami támogatások 

elvesztése, a magas szállítási díjak, a közlekedési, szállítási, kiviteli és elhelyezési, valamint 

az értékesítési akadályok mélyítették el. A gyors és látványos, már-már az amerikai ipari 

fejlődésben bízó szakmai és nem szakmai elmélkedések elveszítették jogosultságukat.
306

 Ez a 

válság megmutatta a szlovákiai ipar gyenge pontjait és az addigi (magyarországi) iparosodási 

folyamat aránytalanságait.
307

 Az 1924–1929 közötti gazdasági fellendülést több olyan ágazat 

ki tudta használni, amelyeknek sikerült újraszervezniük technikai és anyagi kapacitásaikat 

(nyomdaipar, elektrotechnika, bányászat, fafeldolgozó-ipar, az élelmiszeripar néhány ágazata, 

mint például a cukoripar, sörfőzőipar).
308

 

A mezőgazdasági szférában és az élelmiszeriparban szintén szerkezetváltási folyamat 

zajlott le. A mezőgazdaság az elveszített monarchiabeli piacok helyett a hazai belső piacra állt 

át, azonban a cseh területekkel szemben alacsonyabb fejlettségi szinten volt. Az egyik 

alapvető problémát a gépesítés és a villamosítás elmaradása jelentette.
309

 Ugyanakkor a kézi 

                                                
304

 Doležalová 2004: 172–175. 
305 Chudják 2003a: 332–336. 
306 Fabricius 1986: 1009–1010. 
307 Az ipar szerkezetváltását a régi birodalmi munkamegosztási rendszer felbomlására adott válasznak tekintik, 

amely során a veszteséges iparágakat felszámolták, az elavult technikai parkot vagy megszüntették vagy 

átszervezték, és a veszteségesen működő termelési kapacitásokat likvidálták. Ugyanakkor a vállalkozók az új 

bel- és külföldi piaclehetőségekhez alkalmazkodtak. A szlovákiai iparban gyökeres változások mentek végbe. Az 

új állam a külföldi központokból irányított termelői és közlekedési vállalatokat arra kötelezte, hogy 

székhelyeiket és gazdasági ügyeik vezetését helyezzék át csehszlovák területre. Az üzemek egy része áthelyezte 

székhelyét Szlovákiába (például Pozsonyba a Dinamit-Nobel, a Siemens, a Stollwerk). A politikai okok miatt 

későn, csak 1927-ben tető alá hozott csehszlovák–magyar kereskedelmi megegyezés rendelkezett a csehszlovák 
területén található magyar vállalatok nosztrifikálásáról. A cégek döntő többsége (90%-a) tette át a székhelyét 

Csehszlovákiába. NA, MPOŽ, 345. doboz, Nostrifikace slovenských průmyslových podniků, 38643/20. Uo. 627. 

doboz, Jednání s Maďarskem o smlouvu o nostrifikaci podniků (1921–1927), 16.556/27. A válság pénzügyi 

összetevőire Faltus 1966: 156–180. A nosztrifikáció kérdéskörére az ipar és a bankszféra területén Faltus 1961: 

28–37; Romportlová–Sládek 1994: 143–155; Holec 2009: 29–42. 
308 A gazdasági konjunktúra elemzésére Kardos Béla: Bányászat és kohóipar Szlovákiában és Ruténiában 1911–

1931. Magyar Statisztikai Szemle, 1933, 11. évf. 1. szám, 23–25; Lacina 2000a: 86–200. 
309 A villamosítás a szlovákiai gazdaság modernizációjának, az ipar és mezőgazdaság racionalizálásának az 

alfája és omegája volt. A villamosítás jelentős állami támogatást (szubvenciók, adókönnyítések) élvezett és 
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munka és az állati húzóerő végig jellemző maradt. A gőzgépek és a villamos áram használata 

még a század elején is csak szórványos volt, néhány nagybirtokra jellemző. Csupán a 

délnyugat-szlovákiai régió mezőgazdasági üzemei és birtokai voltak képesek az államfordulat 

előtti alapokra támaszkodva egy viszonylagos fejlettségi szintet elérni és a modernizáció 

jegyeit felmutatni. Ezek már korábban bizonyos élelmiszeripari terményekre (cukorrépa, 

burgonya, komló) szakosodtak és az ehhez szükséges fejlesztéseket a nagybirtokos 

tulajdonosoknak köszönhetően valósították meg. Továbbra is fontos szerepet játszottak a 

kisgazdaságok, amelyek legfőképpen a lóerőt használták.
310

 

A szlovákiai régiók közlekedése alapvető változásokon ment keresztül. Szlovákián 

belül, az új határok miatt nyugat-keleti irányú közlekedési csatornákat kellett kiépíteni. A 

legfontosabb közlekedési rendszer, a vasút problémái az iparra is kedvezőtlenül hatottak 

vissza. A magánkézben lévő vasutak magas díjtételei növelték a kiadásokat és csökkentették 

az ipari üzemek versenyképességét. A vasutak, amelyek egy része éppen a magyarországi 

tőke birtokában volt, államosítása az 1930-as évek elejéig tartott. Az állam az 1920-as évek 

végéig felvásárlások útján megszerezte az összes fő- és mellékvonal feletti ellenőrzést. 

Külkereskedelmi szempontból felértékelődött a szlovákiai Duna-szakasz és a pozsonyi, illetve 

a komáromi folyami kikötő jelentősége. A két világháború között mindkét kikötő esetében 

komoly állami fejlesztések valósultak meg.
311

 

Az agrárjellegű Szlovákia államfordulat utáni gazdasági problémáinak gyökerét a 

Monarchia egységes gazdaságának és munkaerőpiacának szétesésében, munkamegosztási 

rendszerének felbomlásában jelölhetjük meg. Szlovákia gazdasága adminisztratív-mesterséges 

úton jött létre. Ez önmagában hordozta hosszú távon a gazdaságfejlődés problémáit: a létrejött 

gazdasági szervezet sérülékeny volt, mind nemzetközi szinten, mind belföldön. A csehországi  

területekkel szemben értékesítési nehézségekkel küzdött, hiszen egy beszűkült hazai piac állt 

rendelkezésre és megszűntek a korábbi állami dotációk is. Fontos ellenben azt hangsúlyozni, 

hogy a cseh országrész a szlovákiai termékek (nyersanyagok, élelmiszer) számára elsőrendű 

                                                                                                                                                   
jogilag szabályozták a területi villamosítás feltételeit. A helyi köszhasznú villanytelepek meghatározott 

területeket láttak el villanyárammal. Néhol a közhasznú, regionális villanytelepek és az egyes helyi vállalkozói 

és önkormányzati tulajdonban lévő villanytelepek között, elsősorban gazdasági okok miatt érdekellentétek 

alakultak ki. A vidék villamosítását 1926-tól kiemelten támogatták. Hallon 1992: 198–214; 1995: 61, 63, 66–67, 

109–111, 140–141, 173. 
310 A dél-szlovákiai mezőgazdasági területek helyzetére Machnyik 2008: 330–351. A magyarok által lakott 

mezőgazdasági területeken képződött nemzeti jövedelmet 1931-ben 2,6 milliárd koronára becsülték. A felvidéki 

magyarság húsz éve 1938: 86. 
311 Hallon 2004a: 314. 
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felvevő piacot jelentett. Szlovákia azonban mégsem vált a köztársaság „éléskamrájává” és 

nem is volt képes a mezőgazdasági önellátást biztosítani.
312

 

A 20. század második és harmadik évtizedére a csehországi és szlovákiai 

szövetkezetek pótolhatatlan társadalmi, gazdasági és szociális szerepeket töltöttek be. A 

falusi-kisvárosi közösségek megszervezése tevékenységük ugyan egyik, ellenben nagyon 

fontos részét alkotta. A helyi elit – papok-lelkészek, tanítók, gazdák, kisiparos vállalkozók – 

népszolgálata a vidéki társadalom modernizációját segítette. Az államfordulat után, az új 

államban a szövetkezetek és hálózataik az egyik legszervezettebb társadalmi erőként léptek 

fel.
313

 

A nemzetállami keret által nyújtott lehetőségek a cseh és szlovák szövetkezeti 

mozgalom fejlődésének új minőségű állomását jelentették. A cseh területeken a 19. század 

végére visszanyúló szövetkezeti központok adminisztratív, pénzügyi, szövetkezet- és 

szociálpolitikai feladatokat teljesítettek. Hatékonyan generálták az új szövetkezetalapításokat. 

Az új szövetkezetek indulását szakmai tanácsadással támogatták. A könyvelést és az ügyvitelt 

hivatalnokaikkal ellenőriztették, hogy a tagszövetkezetek likviditása és életképessége ne 

forogjon veszélyben. Fontos szereppel bírt a központok pénzügyi és hitelezői szerepköre. A 

szövetkezetek a pénzfeleslegeiket a központnál helyezték el és szükség esetén a központtól 

anyagi segítséget is kaptak.
314

 

Ha nagyon leegyszerűsítve akarjuk láttatni az 1918 és 1938 között létezett 

csehszlovák szövetkezeti felépítményt, akkor először az „expanzivitást” jelző, és a kortárs 

szövetkezetpolitikusok önbizalmát növelő adatokra gondolhatunk. A szövetkezetek számának 

növekedése és gazdasági területek szerinti differenciálódásuk – kereskedelmi, felvásárló-

termelő, egy-egy specifikus, innovatív jellegű vállalkozást működtető szövetkezetek – és a 

központszervezéssel járó centralizáció, tehát általában a növekedés tendenciája lehetnének a 

legfontosabb fogalmak. Az országos szövetkezeti rendszerben az államfordulat idején a 

hitelszövetkezetek alkották a meghatározó csoportot (68%) a nem hitelszövetkezetekkel 

szemben (32%). Egyes, forráskritikailag nem ellenőrzött adatsorok szerint ez az arány 

Szlovákia területén fordított helyzetet mutatott: a hitelszövetkezetek 23%-ot, a fogyasztási 

                                                
312 Fabricius 1990: 65. 
313 Szlovákiában 1919-től a Központi Szövetkezet (Ústredné družstvo) volt a szövetkezeti mozgalom 

„csúcsszerve.” A létrehozásáról alkotott 210-es törvény nem vonatkozott a prágai és brünni szövetkezeti 

központok szövetkezetalapításaira Szlovákia területén. Ez a kivétel, az agrárok befolyásának csökkentése 

érdekében, szociáldemokrata nyomásgyakorlásra került be a törvénybe. A KSZ az agrárpárt holdudvarába 

tartozott és a legerősebb cseh központtal (Ústřední jednota hospodářských družstev) szorosan együttműködött. 

Lásd Dvacet let Ústředního svazu československých družstev 1928: 99. NA, ÚJHD, 235. doboz, 3316V./Vo., 

2594 (3. března 1923). 
314 Judik 1933: 181–196. 



 95 

szövetkezetek 52%-ot alkottak, és jelentős csoportot tettek ki az „egyebek”, tehát a 

statisztikailag „besorolatlanok” (25%). A szövetkezetek számának növekedését tekintetve a 

nem hitelszövetkezet jellegű szervezetek létrehozása gyorsult fel és vált tartós tendenciává. 

Az országban a mezőgazdasági szövetkezetek alkották az összes szövetkezetfajta 69%-át és 

érdekes, hogy a köztársaság fennállásáig arányuk főképpen Szlovákiában és Kárpátalján nőtt 

meg.
315

 

Csehszlovákia bankrendszerét egyszerre tekinthetjük változatosnak és 

szakosodottnak, mely egy többnemzetiségű, egyszerre együttműködő és egymásnak feszülő 

cseh és német társadalomba ágyazódott. A cseh kereskedelmi bankok és magánbankházak 

tőkekapcsolatokat építettek ki Béccsel, illetve a csehországi német pénzintézetekkel. A 

szlovák régió pénzintézetei a budapesti nagybankokkal álltak hitelkapcsolatban vagy éppen 

azok érdekeltségi körébe tartoztak. A cseh, vagy pontosabban a csehországi tőke a 20. század 

elejére már komoly pozíciókkal rendelkezett a felvidéki területeken. A cseh-szlovák bankközi 

kapcsolatok a 19. század utolsó két évtizedétől kezdtek szervezettebb jelleget ölteni, de a cseh 

pénzintézetek magyar partnereikkel is szoros üzleti kapcsolatban álltak.
316

 A Monarchia 

összeomlásával, Bécs és Budapest pénzügyi hatalmának a felszámolásával, a 

tőkeösszeköttetések és érdekeltségi hálózatok, immár egy nacionalizáló bankpolitika jegyében 

átszerveződtek. Prága a közép-európai térség új tőkeközpontjává vált. A nyugati, főleg brit, 

francia és délkelet-európai piacok között fontos pénzügyi közvetítő szerepet vívott ki 

magának.
317

 

A nosztrifikálás nemcsak a külföldi pénzintézetek székhelyének áthelyezését 

jelentette Csehszlovákiába. A önálló gazdaságpolitika felépítését szolgálta és a német, illetve 

magyar gazdasági elittel folytatott konkurenciaharc hatékony eszköze volt. Ezek a 

vállalkozások így csehszlovák területen fizették az adókat, járukékokat és fizetéseket. A 

hitelcsatornáikat is át kellett irányítaniuk. Elégtelen mennyiségű cseh korona híján a 

csehszlovák bankokkal voltak kénytelenek pénzügyi kapcsolatokat létesíteni. A bankok 

nosztrifikációja lehetővé tette a tőkeátcsoportosulást is, vagyis a külföldi (német, magyar) 

tulajdonban lévő tőkék csehszlovák kezekbe, illetve nyugat-európai érdekeltségbe kerültek. 

Az 1920-as évek folyamán így egy, a közép-európai térségben egyedülálló, multinacionális 

tulajdonosi hálózat alakult ki.
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 A takarékpénztárak mellett a letéti bankok számítottak a tőkekoncentráció 

katalizátorainak. A hitelközvetítés, a tőkeakkumuláció és klientúraépítés bírtak nagy 

szereppel. A legbefolyásosabb cseh pénzintézetek közé a Živnostenská banka, az Anglo-

československá banka és az Agrárna banka tartozott. Ipari, kereskedelmi és közlekedési 

vállalkozásokban szereztek befolyást, illetve különböző szintű érdekeltségi hálózatokat 

szerveztek. A 20. század elejétől külföldön gyakran független befektetőkként jelentek meg. 

Egyszerre voltak partnerei és konkurensei a nyugat- és közép-európai tőkecsoportoknak.
319

 

A szlovákiai hitelszervezet eltérő fejlődési utat mutatott. A 19. század első felétől 

filantropikus elveket és takarékosságot hirdető, a polgárosodást támogatni hivatott magyar, 

szlovák, német ügyviteli nyelvű takarékpénztárak gyorsan haszonmaximáló letéti bankokká 

váltak és a lassan egységesülő magyarországi hitelpiacon helyi vagy regionális pozícióikat 

monopolizálták. A szlovák pénzintézetek 1919-től, nem utolsó sorban a politikai és gazdasági 

támogatásnak köszönhetően, jelentősen kibővítették ügyfélkörüket, megnövelték fiókjaik 

számát, megemelték részvénytőkéiket és számos ipari vállalatalapításban vettek részt. Ez az 

előretörés a szlovákiai bankkoncentráció részét alkotta, mely során a regionális jellegű, zárt 

ügyfélkörrel rendelkező kisbankok száma (melyek túlnyomó többsége magyar ügyviteli 

nyelvet használt), a felszámolások és fúziók következtében folyamatosan csökkent és 

kikristályozódott a tőkeerősebb középbankok csoportja.
320

 Pozsony ebben az időszakban vált 

komolyabb, országon belüli pénzügyi központtá. Szlovákiában a kereskedelmi bankok 

mellett, melyek az iparfinanszírozásban vállaltak szerepet, a cseh mintájú községi 

takarékpénztárak és az agrárhitel biztosítására a földműves kölcsönös pénztárak is elterjedtek. 

Fontos szerepet játszottak a községi fejlesztésekben, közművesítést, építkezéseket 

finanszíroztak. A Zemská banka és a Hypotečná banka pozsonyi fiókjai a városok és 

községek részére hosszú lejáratú alacsony kamatozású hiteleket nyújtottak. 

A hitelszervezetben 1931-ben mutatkoztak a nagy gazdasági válság első jelei. A 

letéti bankok követeléseiket nem tudták behajtani, a hitelek utáni kamatbevételeik is 

csökkentek. A lakosság pénzintézetekbe vetett bizalma megrendült, tömeges betétkivételekre 

került sor. Az állami irányítás a bankszférában is érvényesült: állami garanciával szanálták a 

válságba került bankokat, elsősorban a szlovákokat, szigorították az állami felügyeletet és 

megszabták a fiókalapításokat. A korszakban szinte folyamatosnak és politikailag motiváltnak 

tekinthető a bankszféra állami szanálása.
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A világgazdasági válság hatásai, így többek között a nemzetközi hitelkapcsolatok 

felbomlása, a termelés és a befektetések visszaesése, valamint a növekvő szociális ellentétek 

Csehszlovákiában is megmutatkoztak. Az egyes ipari ágazatok és a mezőgazdaság válsága 

visszavetette a termelékenységet, a fogyasztást és a befektetői kedvet. Katasztrofális 

helyzetbe került a hagyományos kiviteli kereskedelem. A munkanélküliség a népesség 

egyharmadát-egynegyedét sújtotta. Az okok közé a külföldi piacoktól való egyoldalú függés, 

a versenyképtelen ipari szerkezet, a beszűkült hazai piac, az autarkia
322

 és a 

konkurenciaképesség alacsony foka sorolható. 

A csehszlovák gazdaságon belül 1928-tól először az agrárválság jelentkezett, 

legfőképpen a cukorrépa-temelést érintette, mert a nemzetközi piacon az olcsóbb nádcukor 

jelent meg. A válság ezután további mezőgazdasági és állattenyésztési ágazatokat ért el. A 

mezőgazdasági válság első szakaszában (1928–1930)  a kivitelre termelő szférát (cukorrépa, 

sörárpa, komló) sújtotta, a belföldi piacot ellátó termelő ágazatokat ekkor még elkerülte, sőt a 

termelők a megnövekedett belföldi kereslet miatt bizonyos növényekre szakosodtak (búza, 

kukorica). Ennek azonban rövid távon jelentkeztek a negatív következményei. Túltermelés 

mutatkozott, ami elősegítette a válság továbbterjedését a mezőgazdaságban.
323

 Az 1931–1933 

közötti második szakaszban az agrárszféra válsága összekapcsolódott az ipar válságával. Az 

iparban nem a termelés nagysága csökkent és ez okozta a válságot, hanem a mezőgazdasági 

termékek iránti kereslet visszaesése és a mezőgazdasági árúk árának drámai csökkenése miatt 

beálló életszínvonal-csökkenés és munkanélküliség-növekedés. Szlovákiában ezek a hatások 

sokkal érzékelhetőbbek voltak, mert a lakosság majdnem 57%-a mezőgazdaságból élt. Az ipar 

nem volt képes felszívni a felesleges mezőgazdasági munkaerőt.
324

 

A mezőgazdasági válság politikai, szociális és lélektani hatásai szintén kitapinthatók 

voltak (kistermelők elszegényedése, a földműves réteg fizetésképtelensége, politikai 

radikalizáció, a kommunisták támogatottságának növekedése). A legsúlyosabb anyagi és 

egzisztenciális veszteségeket a napszámosok szenvedték el. Kevés munkalehetőség állt a 

                                                
322 A csehszlovák állam 1930-ban új behozatali védővámokat vezetett be Magyarországgal szemben, amely a két 

ország között vámháborúhoz vezetett. Magyarország a csehszlovák ipari termékekkel szemben vezette be a 

védővámokat. Ezekkel az elzárkózó gazdaságpolitikai lépésekkel a két ország közötti, amúgy sem túl jó 
gazdasági kapcsolatok „befagytak.“ Ez a helyzet csehszlovák szempontból nem járt kézzelfogható eredménnyel, 

hiszen az agrárárak tovább csökkentek és a munkanélküliség tovább nőtt, Szlovákia számára pedig súlyos 

gazdasági veszteségeket okozott (például a Magyarországba irányuló fakivitel megszűnt). A magyar behozatal az 

1925-ös 24,2%-ról 1931-re 9,1%-ra zuhant. A csehszlovák behozatal ugyanazokat az éveket tekintve 6,4%-ról 

1,1%-ra esett. Prágai Magyar Hírlap, 1935. február 3. 29. szám, 13; Fucsek 1932: 9, 12. A csehszlovák 

gazdaságpolitika tisztában volt az elzárkózó intézkedések következményeivel. Vö. NA, MF, 47. doboz, Účinky 

bezesmluvního stavu s Maďarskem. 
323 Lacina 1979: 381–401. 
324 A mezőgazdasági válság feldolgozására Lacina 1974. 
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rendelkezésükre, a szezonmunkák csökkentek, alacsony jövedelemhez jutottak. A gazdák egy 

fokkal jobban álltak, hiszen volt saját földjük, de a terméshozamok alacsonyabbak is lehettek 

(a műtrágyahasználat csökkentése, rossz időjárási viszonyok), emiatt termésüket nem tudták 

megfelelő áron értékesíteni, mert a gabonaárak zuhantak és a bevételkiesés következtében 

adófizetésük elmaradt. A gazdaságok túlnyomó többsége 1931–1933 között veszteséges volt. 

A mezőgazdaság talpraállása, még a jobb gazdasági háttérrel rendelkező régiókban is, 1935-ig 

eltartott. A falusi földművesek, szezonmunkákat végzők egyes csoportjai munkakeresés 

céljából rövid időre, ideiglenesen a kisvárosokba költöztek, ahol azonban a munkanélküliek 

számát növelték. 1934–1935-ben már a depresszió jelei mutatkoztak a mezőgazdaságban. 

A gazdaadósságok problémája országos szinten jelentkezett. 1930-ban a szlovákiai 

földművesek kb. 5 milliárd korona adóssággal voltak terhelve, amelyből 68% a 20 hektárig 

terjedő birtokokra esett. 1 hektár földterületre 1965 korona teher jutott. A kisparasztok 

földjeire átlagban 3–4 ezer korona, a gazdák 35%-nál 1 hektárra 4 ezer korona nagyságú 

adósság esett. Gyorsan nőtt a jelzálogkölcsönökkel terhelt birtokok és a betáblázott ingatlanok 

száma.
325

 A kisgazdarétegnél a földadó tette ki a tartozások kegnagyobbik részét. A vidéki 

agrárnépesség között a bírósági végrehajtások és elkobzások következtében Szlovákia-szerte 

nőtt a szociális elégedetlenség és feszültség. A kormány a gazdaadósságok moratóriumát, 

tehát a bankoknak történő visszafizetések behajtásának felfüggesztését, a törlesztések 

elhalasztását 1938-ig többször meghosszabbította.
326

 A kényszeregyezségek bonyolultsága és 

hosszadalmas intézése azonban negatívan hatott a hitelviszonyok alakulására.
327

 

A mezőgazdaságban a gabonamonopólium 1934-ben történő bevezetése, tehát 

a gabonakereskedelem egy kézben való központosítása számított új jelenségnek. A 

Csehszlovák Gabonatársaság kapta a gabona- és takarmányárufelvásárlás, illetve -eladás 

kizárólagos jogát. Hatáskörébe tartozott a gabona, a takarmányáru és a liszt behozatalán kívül 

a mezőgazdasági termékek kivitelének joga, a gabona és az őrlemények kereskedelmi 

forgalmának szabályozása, azzal a céllal, hogy a kenyér és a liszt ne dráguljon. Ez a rendszer 

teljesen kikapcsolta a közvetítő kereskedelmet.
328

 

Az ipart a válság teljes mértékben 1931–1933 között érte el, amikor a belföldre 

dolgozó ágazatokat sújtotta. A depresszió az iparban elhúzódott. A magnezit- és 

vasércbányászat, a zománcgyártás, a textil- és bőrfeldolgozás, az üvegipar és az építőanyag-

                                                
325 Bianchi 1973: 316–318. 
326 MOL, K 69, Gazdaságpolitikai Osztály, 636. csomó, III-b. dosszié, Gazdavédelmi intézkedések 

Csehszlovákiában. 
327 Bianchi 1973: 361–365; Lom 1979: 53–155. 
328 Ternyei 1934: 3–4. 
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ipar termelése visszaesett. Az élelmiszeripar válságos helyzetét a cukorgyártás látványos 

visszazuhanása okozta. Más iparágakban a termelés csak részben hanyatlott, de árcsökkenés 

volt tapasztalható (barnaszénbányászatban, sótermelésben, cementgyártásban, söriparban). A 

kormányzat már 1929 végétől, amikor a kibontakozó válság első jeleit tapasztalták, olyan 

gazdaságpolitikai intézkedéseket hozott, amelyekkel a külkereskedelmi veszteségeket 

próbálta fedezni. A gazdaság veszteségeinek fedezését, hitelkönnyítésekkel, 

adócsökkentésekkel, közszolgálati vállalatok és szervezetek árufelvásárlásával, valamint a 

csehszlovák korona devalvációjával (1934, 1936) akarták elérni. Az állami beavatkozás 

monopolista jegyei is megjelentek (a mezőgazdaságban a vetésterületek nagyságának 

meghatározása, az állattenyésztés, tejtermelés szabályozása, termékkontingensek rögzítése) és 

elindult az egyes termelői ágazatok kényszerszindikalizációja. A legnagyobb konszernek közé 

a gépgyártásban a Škoda-cég, a cipőiparban a Baťa vállalat, a pénzügyben a Živnostenská 

banka tartozott.
329

 

A gazdasági válság következtében a lakosság vásárlóereje csökkent, ami az ipari és 

kereskedelmi életre hatott károsan. Több kisipari üzem és műhely zárt be vagy szüneteltette 

tevékenységét. A tulajdonosok, hogy kiadásaikat csökkentsék, alkalmazottaiktól is 

kénytelenek voltak megválni. A kisiparosok és kereskedők egzisztenciáját a magas 

adókivetések (főleg a forgalmi adó) és a betegbiztosítás járulékai terhelték. A nagy 

munkanélküliség egyik fő oka volt a jogosulatlan iparűzésnek, ami az ipartársulatokba 

tömörült iparosok munkalehetőségeit és bevételeit apasztotta. Az iparos és kereskedői 

érdekvédelmi szervezetek több javaslatot nyújtottak be a csődmegnyitások moratóriumának 

elrendelésére és – a gazdaadósságok behajthatatlansága miatt – a gazdamoratórium negatív 

következményeinek a felszámolására. A bankhitel korlátozását és a készpénzcsökkenés 

következtében az áruértékesítés nehézségeit szerették volna orvosolni. 

Az 1930-as években a gazdaságban az állami befektetések súlya és az állami 

szerepvállalás jelentősen megnövekedett. Ez élénkítően hatott az iparosodási folyamatra és 

bátorította a magánvállalkozásokat. Az állami intézmények nyomására főleg a könnyűiparban 

zajlott le a kötelező kartell- és szindikátusalapítás. Az előző időszakban válságba jutott 

üzemekben a termelés felújítását az állam nem támogatta. A gazdasági válság utáni 

vállalkozói tevékenység nemcsak a katonai megrendelések következtében, hanem az 1920-as 

évek szerkezetváltási folyamatainak pozitív hozadékaként is jelentkezett. A szlovákiai 

munkaerő olcsósága vonzotta a befektetőket. A két országrész között még továbbra is létező 
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gazdasági és infrastrukturális aránytalanságok bizonyos mértékben csökkentek. A 

vállalkozások elsősorban, a jobb közlekedési hálózattal (vasút) rendelkező északnyugat- és 

nyugat-szlovákiai régióba irányultak, amelyek a katonai szempontból veszélyesnek ítélt déli 

határtól távolabb estek. Az új ipari telepek létrehozására a villamosítás előrehaladása szintén 

kedvezően hatott.
330

 

Az új alapítási hullám a fegyveriparban mutatkozott a legszembetűnőbben 

(vágbesztercei lőszergyár, dubnici Škoda-művek). A fegyverkezés több ágazat fejlődését 

segítette elő (gépipar, fémfeldolgozás, kémiai- és gumiipar). Fellendült a ruhagyártás 

(Trencsén), a cipőipar (simonyi Baťa-üzem) és az építőipar. A villamosipar szintén fejlődési 

pályára állt. Legnagyobb mértékben az ipari szféra energiaigényét kellett kielégítenie. A 

legfontosabb energiahordozó közé a nyitrabányai barnaszén tartozott, a feketeszén a sziléziai 

szénmedencéből került Szlovákiába.
331

 

A kedvezőtlen földrajzi akadályok kiiktatása, a nyugat és kelet országrész közötti 

gazdasági kapcsolatok megszilárdítása a közlekekedési csatornák kiépítését kívánta. Az 

északi, hegyvidéki területeken technikailag igényes vasúti fejlesztések valósultak meg. A 

szárazföldi úthálózat kiépítését és rekonstrukcióját szintén állami pénzekből finanszírozták. 

Az igazi áttörés a villamosítás fejlődésében történt. 

Az állami bevatkozások, a mezőgazdasági behozatal minimalizálása és az ipari 

konjunktúra következtében a mezőgazdasági termékek ára 1934-től emelkedett. A 

növénytermelésben (gabonaneműek, cukorrépa, burgonya) a hektárhozamok, az állami 

megszorítások ellenére nőttek. Például a szlovákiai cukorrépatermelés 3/4-e a délnyugat-

szlovákiai régióra esett (diószegi, farkashidai, nyitrai, szeredi, nagysurányi, nagyszombati 

cukorgyárak).  A szlovákiai termelés 78%-a összpontosult itt 1937-ben. A délnyugat-

szlovákiai régióban a szakosodott növénytermesztés számára (kukorica, dohány, gyümölcsök, 

zöldségek) kedvező éghajlati körülmények és talajviszonyok álltak rendelkezésre. A kukorica 

legmagasabb hektárhozamait 1937-ben a Galántai, Vágsellyei és Érsekújvári járások érték el. 

A paprikatermesztés, amely 1930 után kezdett nagyobb mértékben elterjedni, annyira 

felfutott, hogy 1936-ban kormányrendelettel szabályozták a termesztését. Az állattenyésztés is 

talpraállt, főleg a baromfi- és a sertéstenyésztés. A mezőgazdaságban szintén teret nyert a 

villanyenergia használata (cséplő- és őrlőgépek). A cukorgyártásban és a malomiparban 

                                                
330 Kropilák 1985: 224–235. 
331 Az új alapítási hullámra az iparban és az ipari növekedés összetevőire, energetikai hátterére, amelyek 
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előrehaladt a gépesítés, a villamos árammal hajtott malmok száma jelentősen megnőtt. A 

hagyományos vízimalmok száma ellenben csökkent.
332

 

A csehországi tőkebeáramlásnak, amelyet néhány kortárs és az első bécsi döntést 

követően számos magyar szerző elfogultan „gyarmatosítónak” és „imperialisztikusnak” 

bélyegzett, el nem hanyagolható jelentősége volt a szlovákiai, így a magyar lakosság által 

lakott területek modernizációjában, felzárkóztatásában.
333

 

Végezetül térjünk rá a külkereskelmi kapcsolatok kérdéskörére és viszgáljuk meg a 

csehszlovák-német relációt. Csehszlovákia számára 1921-ig a közép-európai és balkáni 

utódállamok alkották a legfontosabb kereskedelmi partnerek csoportját. Ausztria, 

Magyarország, Lengyelország, Jugoszlávia és Románia részesedése ezután fokozatosan 

csökkent. Ez az autarkiás gazdaságpolitikák, ipari és agárvédővámok következménye volt.
334

 

Mindegyik térségbeli kisállam saját iparának fejlesztésébe kezdett. A fejlett iparral rendelkező 

Csehszlovákia így kiviteli akadályokba ütközött. A kiutat a nyugat-európai, köztük a német, 

kivételesen az Európán kívüli piacok jelentették, de ott élesebb verseny várt a csehszlovák 

termékekre (főleg a textil-, gép-, üveg-, élelmiszeripart, és a mezőgazdasági terményeket 

illetően). A gazdasági kapcsolatok realitásához tartozott, hogy a kisantant országok felé a 

gazdasági kapcsolatok gyengültek. A kisantanttal az 1920-as évek folyamán a csehszlovák 

külkereskedelem csökkenő tendenciát mutatott (éppen a visszaeső csehszlovák import miatt). 

Németország a piaci lehetőségek és a közvetítő kereskedelemben elfoglalt fontos pozíciója 

miatt Prága számára fontos volt és maradt. Csehszlovákia a hamburgi és brémai kikötőkre a 

tengerentúli üzletek lebonyolítása végett szorult rá. A Németországgal folytatott 

kereskedelem ugyan mérsékelt csökkenést mutatott, és a csehszlovák kivitel is visszaesett, de 

az 1920-as években a németországi behozatal folyamatosan nőtt. A csehszlovák 

külkereskedelmi forgalomból Németország 1929-ben egyharmad arányú részesedést ért el.
335

 

Csehszlovákiának egyedül ezzel az országgal maradt negatív a külkereskedelmi mérlege. A 

külföldi piacszűküléssel párhuzamosan 1933-tól a német piac is fokozatosan bezárult. Ez a 

Csehszlovákiát elszigetelő birodalmi gazdaságpolitika következménye is volt, ami bénítólag 

hatott az exportérzékeny csehszlovák ágazatokra.
336

 

                                                
332 A regionális fejlődés adataira Západné Slovensko 1938: 49–68. 
333 Hallon 2004a: 329–331, 335–344. 
334 NA, MPOŽ-P, 74. doboz, Obchodní smlouva s Maďarskem (1923–1926); Palotás 2003: 239. 
335 A világgazdasági válság előtt ez megegyező arány volt az utódállamokkal folytatott kereskedelemmel (30%). 

Az Egyesült Államokkal, Franciaországgal, Nagy-Britanniával, Svájccal, Olaszországgal folytatott kereskedelem 

szintén nagy jelentőséggel bírt. A külkereskedelmi mérlegben 1929-ben ezek az országok 21%-os arányt értek 

el. 
336 A külkereskedelem részletes elemzésére Přehled hospodářského vývoje Československa 1961: 210–225. A 

csehszlovák behozatal Németországból az 1922-es 27,9%-ról 1937-re 15,5%-ra esett. A kelet-közép-európai 
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3. 3. Korlátok között: Magyarország gazdasági fejlődése 
 

A második világháború küszöbéig a magyar gazdaság a szlovákiaitól eltérő fejlődési pályát 

futott be. A magyar gazdaság a két világháború között a trianoni békeszerződés megszorító 

gazdasági következményeivel, a monarchiabeli közös vagyon és terhek megosztásának 

politikai és gazdasági kérdéseivel, illetve a vagyonvesztés hatalmas volumenével 

szembesült.
337

 Az új gazdaságpolitikának és gazdasági rekonstrukciónak a gazdaságföldrajzi 

tér beszűkülésével, a közlekekedési hálózat megcsonkításával, a külföldi piacok 

átrendeződésével, a külföldi tőkeközpontok áthelyeződésével, a nyersanyaglelőhelyek és 

gazdasági központok elvesztésével, a munkaerő összetételének átalakulásával és a gazdasági 

ágazatok arányváltozásaival kellett számolnia.
338

 Az ipar és alapanyagok bázisaként szolgáló, 

főképpen volt felső-magyarországi peremterületek leszakadásával a feldolgozóipar 

koncentrálódott a trianoni magyar területeken. A mezőgazdaság termelékenységét, a 

csallóközi, bánáti területek elvesztésén kívül olyan öröklött problémák akadályozták, mint a 

tőkehiány, a gépesítés elmaradása, vagy a földbirtokszervezet előnytelen összetétele és a 

gazdaságok alacsony fokú termelékenysége. Az ország, a nyersanyagok (ércek, fa) 

tekintetében erőteljes behozatalra, a mezőgazdasági termények értékesítése terén pedig 

kivitelre szorult, tehát a kükereskedelemtől szorosan függő, annak kiszolgáltatott gazdasággá 

változott. Az exportképesség biztosítása tőkebefektetéseket, így a külföldi tőke importját 

igényelte.
339

 A protekcionista vámpolitikát, saját nemzetgazdasága megerősítése végett, az 

                                                                                                                                                   
országok közül a német behozatali mérleg első két helyén 1924-ben Csehszlovákia és Lengyelország állt. Annak 

ellenére, hogy a csehszlovák-német kereskedelmi kapcsolatok 1937-re nem elhanyagolható forgalmat mutattak, a 

magyar, román, jugoszláv áruk behozatala kapott nagyobb hangsúlyt. Ez a gazdasági kisantant végét is jelentette. 

Teichová 1988a: 182, 187. 
337

 Az 1910-es statisztikai adatokhoz viszonyítva Csehszlovákia területére az őstermelésben, bányászatban, 

iparban és kereskedelemben dolgozók 16–19% közti aránya jutott. Az 1913-as adatok szerint a magyarországi 

gyáripari termelés 18,6%-a és a munkáslétszám 20,7%-a került csehszlovák területre. A pénzintézetek 14,3%-a 

került határon túlra. A magyar államot a jóvátétel fizetése és az elcsatolt területek pénz- és adóügyi viszonyainak 

(hadikölcsönök, jogi és fizikai személyek tartozásai, adósságok, ingatlanok, értékpapírok és részvények 

nosztrifikációja, bankok és szövetkezetek budapesti letétei), a devizaforgalomnak a rendezése állította komoly 

feladat elé. A szomszédországokkal folytatott tárgyalásokat a nemzeti valuták eltérő árfolyamai és az elzárkózó 

nacionalista gazdaságpolitikák nehezítették. Magyarország pénzügyi összeroppanását csakis külföldi 

kölcsönfelvétel akadályozhatta meg. A Bethlen-korszak pénzügyi stabilizációs intézkedéseinek, a magyar állam 

szanálásának, a Magyar Nemzeti Bank 1924-es létesítésének és a pengő 1927-es bevezetésének köszönhetően 

állt talpra a magyar gazdaság. Vö. A háború előtti Magyarország statisztikai adatai a megmaradt és elvesztett 
területek szerint részletezve. Magyar Statisztikai Szemle, 1923, 78. szám, 291, 300, 301–302; Jelentés a 

Takarékpénztárak 1923: 14–19, 34–35; Ormos 1964; Bácskai 1993: 501–581; Szávai 2007: 160–180; Mózes 

2009: 177–190. Bethlen politikai pályafutására és gazdaságpolitikájának bemutatására Romsics 1991: 150–167. 
338 Az utódállamok politikai vezetői tisztában voltak a magyarországi vasúthálózat katonai, gazdasági és 

szállítási jelentőségével. A vasúti csomópontok és szárnyvonalak katonai birtokbavétele a nemzeti territórium 

határait is kicövekelte. A csehszlovák követelések esetében a magyar-szlovák etnikai határ vagy a nyelvhatár 

ebből a szempontból alig kapott súlyt. Palotás 1990: 45–47; Majdán 2002: 100–115.  
339 A magyar gazdaság fejlődésének problémáira Berend–Ránki 1966: 28–31; Berend–Szuhay 1975: 198–253; 

Honvári–Draskóczi 2000: 315–324; Kaposi 2002: 271–300; Ormos 2002: 47–58. 
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európai és a szomszédállamokhoz hasonlóan Magyarország is következetesen alkalmazta. 

Erre 1925-től került sor, miután az államháztartás stabilizálódott. 

Az első világháborút követő gazdasági átrendeződés folyamatában, a nemzetközi  

munkamegosztási rendszer átalakulásában a magyar ipar kényszerű szerkezetváltására került 

sor. Az élelmiszeripar és főleg az addig vezető malomipar elveszítette a régi monarchiabeli 

piacokat. Ezek az ágazatok nagymértékű teljesítménycsökkenést mutattak. A malomipar 

kapacitásának 60%-a maradt a határokon belül és immár „túlfejletté” vált. A hagyományos 

élelmiszeripari ágazatok, visszaesésük ellenére, gazdasági súlyukat mégsem veszítették el. 

Belföldön a tej-, hús- és cukoripar, a növekvő kereslet miatt technológiai fejlesztéseken ment 

keresztül (villamosítás, automatizálás). A konzervgyártás előretörése részben a külföldi 

exportra termelést is lehetővé tett.
340

 A békeszerződés rendelkezései különösen sújtották a 

nehézipari termelést, a kohászatot, a szén- és vasércbányászatot. A nyersanyaglelőhelyek és 

erdők nagyobbrészt a határon túlra kerültek, ellenben a feldolgozóipar a megkisebbedett 

magyar területeken maradt.
341

 A nehézipar talpraállását (csepeli Weiss Manfréd Művek, győri 

Vagon- és Gépgyár) az 1930-as évek végén a hadiipar fejlesztése tette lehetővé. A 

bányaiparon belül a szénkitermelés befektetési és fejlesztési problémákkal küszködött. A 

perspektivikusnak ígérkező iparágakba sikerült a külföldi tőkét bevonni. Az 

alumíniumgyártás felfutása és a bauxitkitermelés megalapozása német tőkecsoporthoz 

kötődött. A modern ipar energiaszükséglete a villamosenergia előállítását fokozta. Ebben az 

ágazatban, a Ganz-vállalatban amerikai tőke volt jelen. Ezeken kívül osztrák és cseh ipari 

érdekeltségek hálózata alakult ki. A gazdaságszerkezet előzőekben jelzett jegyei miatt, az 

elért részeredmények ellenére (a Chinoin, Richter Gedeon, Orion, Tungsram cégek 

innovációi) alacsony fokú ágazati szakosodás volt jellemző. A vámvédelmi sorompók, illetve 

a cseh és osztrák konkurencia kiiktatása kedvezően hatott a könnyűipar, különösen a textilipar 

                                                
340 Balatoni–Kirsch–Szabó–Tóth-Zsiga 1986: 91–115. 
341 A  Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű szolgáltatja erre a legjobb példát. Az üzem nyersanyagtartalékai, telepei, 

fióküzemei és erdőbirtokai Csehszlovákiában maradtak. Az ózdi, nádasdi és salgótarjáni kohók a 

nyersanyaghiány következtében leálltak. A korompai és zólyomi gyárakkal megszakadt a kapcsolatuk. A 

romániai kaláni vállalattal ugyanez történt. A politikai összeomlás válságos helyzetbe sodorta a vállalatot. Az 

üzem vezérigazgatójának, Bíró Pálnak a szanálás útjait és az üzemszervezet új modelljét kellett megtalálnia. A 
csehszlovákiai érdekeltségek talpraállítása végett Pozsonyban 1919 áprilisában képviseletet szerveztek, mely 

a szlovákiai területre esett bányák és erdők ügyeit intézte. A képviselet „elégtelen személyzettel, idegen 

viszonyok között, egy részben ellenséges, de mindenesetre bizalmatlansággal megtöltött légkörben, és egy 

határozott közigazgatási anarchia“ között működött. A Rima helyzetét az 1922. szeptember 12-én Budapesten 

aláírt és 1923. február 27-én ratifikált csehszlovák-magyar államközi egyezmény rendezte, amelyben a 

csehszlovák fél elismerte a vállalat jogi és szervezeti egységét. A szlovákiai üzemeket (Zólyomban az Unió Vas- 

és Bádoggyár Társaság, Korompán a Hernádvölgyi Magyar Vasipari Rt.) 1923-tól nosztrifikálták. MOL, RSV, Z 

368, 3. csomó, 1. tétel, Igazgatósági ülési jegyzőkönyvek, 1919. november 15., 1920. szeptember 12. NA, 

MPOŽ, 460. doboz, 20385/22, 83753/27, 14511/23, 10909/23. 
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fejlődésére. A női munkaerő, a külföldi olcsóbb importgépek és a tág belföldi piaclehetőségek 

a textil- és papíripar látványos fellendülését segítették elő.
342

 

A magyar gazdaság szerkezetében az agrárszektor hagyományosan meghatározó 

szerepet játszott. A mezőgazdaságban 1930-ban több mint 2 millió ember, az összes 

foglalkoztatott személy 50,8%-a dolgozott.
343

 A mezőgazdaság fejlődését az egyoldalú 

birtokrendszer, a gabonatermelésre szakosodott növénytermesztés,  a hozamnövelő technikák 

(műtrágya, öntözés, vízelvezetés) nagyobb mértékű alkalmazásának elmaradása és a gépesítés 

lassúsága akadályozta. A birtokrendszerben a magánkézen, egyházi, államkincstári vagy 

éppen városi tulajdonban található nagybirtok játszott meghatározó szerepet. A történetileg 

strukturált földtulajdonszerkezetben nagy aránytalanságok és egyenetlenségek voltak. Az 1 

kataszteri hold alatti és 1–5 hold közötti kis- és törpebirtokosok száma, éppen a felemás és 

kudarcot vallott földreform eredményeképpen megnőtt, de a hatékonyabb gazdálkodásra 

képes 5–100 hold felettieké éppenhogy csökkent. A kisparaszti réteg alkotta a birtokosok 

73%-át, akik közül néhányan jól működő és egy-egy haszonnövényre specializálódott 

gazdaságot hoztak létre (szőlő-, zöldség-, gyümölcstermesztés). 

A mezőgazdaságban a gabonatermelés konzerválódott, annak ellenére, hogy a 

nemzetközi piacokon a növekvő verseny miatt esett a búza ára. Az állam számára a 

földnélküliek 3 milliósra becsült rétege és azokon belül a teljesen kiszolgáltatottak tömege 

(300–320 ezer személy, családtagokkal együtt) jelentett súlyos szociálpolitikai problémát.
344

 

A nagybirtok számára az uradalmi cselédek, napszámosok és szezonmunkások szabad 

munkaerőtartalékként álltak rendelkezésre, azonban a mezőgazdaság a felesleges munkaerőt 

nem tudta felszívni. Az ipari szférában a leépítések következtében nőtt a munkanélküliek 

száma. Az új, zömmel könnyűipari üzemek pedig csak lassúbb ütemben voltak képesek új 

munkaerőt alkalmazni.
345

 

Az állattenyésztés helyzete, a növénytermesztéshez képest még rosszabb volt. Az 

állattenyésztésre szakosodott régiók elcsatolásával és a háborús veszteségek, rekvirálások 

miatt a ló-, szarvasmarha és juhállomány rendkívül csökkent. A minőségi szarvasmarha- és 

sertéstenyésztés jelentősége fokozatosan emelkedett. 

A gazdasági világválság legsúlyosabban a kivitelre is termelő agrárágazatot érintette. 

A búza és az állattermékek ára drasztikusan csökkent. A mezőgazdaság eladósodása 

rohamosan növekedett, melyet a kormányzat külön támogatásokkal (bolettarendszer, 

                                                
342 Berend–Ránki 1974b: 231–238. 
343 Berend–Ránki 1974b: 224. 
344 Gunst 2004: 9. 
345 Kaposi 2007: 70. 
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adósvédelem, fuvarkedvezmények, kölcsöntörlesztés átütemezése) igyekezett kivédeni, illetve 

a válság következményeit enyhíteni.
346

 Az ipart, a kereslet visszaesésével és a külföldi piacok 

összezsugorodásával szintén termeléscsökkenés sújtotta, azonban csupán néhány, főleg 

kivitelre szakosodott ágazat (gépgyártás, építőanyagipar, faipar) szenvedett nagyobb 

veszteségeket. A textil-, bőr- és papíripar az állami dotációknak és a korlátozott behozatalnak 

köszönhetően talpon maradt.
347

 

A nemzetgazdaság szerkezetében az utolsó békeévhez képest 1938-ra a nehézipar 

részesedése 1,2%-kal maradt el. A könnyűipar részesedése ellenben 13,2%-kal nőtt meg. Az 

élelmiszeripar részesedése 12%-kal csökkent, de továbbra is meghatározó jelentőséggel bírt és 

1924–1935 között a megtermelt nemzeti jövedelem 40%-át adta.
348

 

Az első világháborút követően a magyar hitelszervezet is átalakult. A budapesti 

pénzintézetek súlya, melyek már 1918 előtt döntő befolyással bírtak a hiteléletre, még jobban 

megnőtt.
349

 Az utódállamok területére került a hitelintézetek 66%-a és a vagyon 26%-a. 

Bizonyos üzletágak, például a jelzálgkölcsönök felvevőpiacai elvesztek. A magyar bankoknak 

a peremterületeken kialakított érdekeltségi hálózataik és fiókjaik, a határváltozások és a 

háborús károk következtében érzékeny veszteségeket szenvedtek.
350

 A tőkekapcsolatok és 

kommunikációs összeköttetések átmenetileg megszakadtak. Az utódállamokban új 

döntéshozó helyek és  regionális tőkeközpontok szerveződtek, melyekkel a budapesti 

nagybankoknak, a határokon túlra került értékeik és követeléseik miatt, fel kellett venniük a 

kapcsolatokat. A kölcsönös elszámolások, a külföldi pénzintézetek budapesti letétjeinek, a 

koronatartozásoknak és az értékpapír-követeléseknek a rendezése, illetve a valutakérdések 

megoldása hosszú időt vett igénybe és gyorsan politikai színezetet is kapott.
351

 A bankok 

vagyonveszteségeit és ipari érdekeltségeinek lemorzsolódását az utódállamokban zajló 

nacionalizálási és nosztrifikálási hullám fokozta. A külföldi érdekeltségek egy részének 

                                                
346 Szuhay 1962: 287–289. 
347 Kaposi 2002: 283–287, 297–298; Romsics 2003: 162–168. 
348 Romsics 2003: 159, 160. 
349 A legfontosabb tendenciákkal részletesen foglalkozik Hantos 1930: 675–685. A csehszlovák államterületre 
került magyar pénzintézetek számáról eltérő adatok állnak rendelkezésre. A magyar ügyviteli nyelvet is használó 

takarékpánztárak száma a kortárs elemzők alá-, illetve túlbecsülik, eszerint 60 és 200 között mozgott. Az 1920-

as csehszlovák statisztika Szlovákiában és Kárpátalján 254 magyar-német főintézetet mutatott ki 65 fiókkal. A 

szlovák pénzintézetek száma 33 volt és 50 fiókkal rendelkeztek. Gaucsík 2008a: 48–49. 
350 Gál 2008: 52. 
351 A magyarországi bankok érdekvédelmét az 1919-ben alakult Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete vállalta 

fel. A csehszlovákiai pénzügyi problémákkal kapcsolatban a Pénzintézetek Egyesülete Szlovenszkóban és 

Podkarpatszká Ruszban nevű szervezettel folytatott tárgyalásokat. A romániai érdekeltségek sorsáról az Erdélyi 

Bankszindikátussal egyeztettek. Bővebben Jelentés 1924: 13, 17, 19–24; Gaucsík 2002: 83–105. 
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megtartása érdekében a csehszlovák, román és jugoszláv pénzügyi csoportokkal kellett 

kompromisszumokat kötni.
352

 

Az 1920-as évek elején elmélyülő infláció súlyos tőkeveszteségeket okozott a 

pénzintézeteknek. Saját tőkéik csökkentek, emiatt számos üzletágat (jelzálog, letétek, községi 

kölcsönök) felszámoltak. Az állam növekvő befolyása és ellenőrző funkcióinak 

megerősödése, valamint a korlátozott külföldi kapcsolatok következtében átrendeződött a 

nagybankok hierarchiája. Legnagyobb pénzintézetté a Magyar Általános Hitelbank és a Pesti 

Magyar Kereskedelmi Bank vált. Ipari érdekeltségeik 1938-ban összesen 450,1 millió pengőt 

értek el. A középbankok csoportja is erősödött. A korszak fő jellemzője a pénzintézetek 

számának, mégha mérsékeltnek is jellemezhető csökkenése volt. A hitelintézetek száma az 

1925-ös 2533-ról 1938-ra 1628-ra csökkent. Körülbelül egyharmaduk volt részvénytársasági 

bank. A bankok üzemvitele és a pénzügyi szolgáltatások korszerűsödtek. A tőkeimport, a 

bankok expanziója és az iparfinanszírozás végett nagy jelentőséggel bírt, de a bankszektorban 

az amerikai, angol, francia, német, olasz tőke részesedése alacsony mértékűnek tekinthető.
353

 

A jóvátétel szövevényessége és az államháztartás hiánya miatt a befektetők a magyar piacot 

kockázatosnak ítélték. Javulás csak 1924 után kezdődött. Az 1920-as évek második felének 

konjunktúráját követő gazdasági válság begyűrűzése a hiteléletbe ugyan súlyos anyagi 

veszteségeket okozott, azonban a magyarországi bankokat, visszafogott üzletpolitikájuk, a 

spekulációs ügyletekkel szembeni óvatosságuk, a kormányzati felügyelet hatékonysága és 

alapjában véve a tőkeszegénység miatt, kevésbé rázta meg. A hitelügy helyzete 1935-től 

kezdett felfelé ívelő irányt mutatni, de ez még nem jelentett gazdasági prosperitást is.
354

 

A szövetkezeti rendszert súlyosan érintette a területelcsatolás.
355

 A csehszlovákiai 

magyar szövetkezeti követelésekről, zárolt vagyonról, értékpapírokról folytatott tárgyalások, 

                                                
352 A csehszlovák nosztrifikáció a pénzintézeti szférában a Magyar Általános Hitelbank és a Magyar 

Leszámítoló- és Pénzváltó Bank pozsonyi és kassai fiókjait érintette. A Hitelbank pozsonyi fiókjából, az 1921-

ben megkötött egyezmény értelmében, a Szlovák Általános Hitelbank jött létre. A cseh-német és szlovák tőke 

mellett az új pénzintézetben 1925-ig maradt meg a magyar tőke képviselete. A Pénzváltó Bank pozsonyi és 

kassai fiókjai a Volkswirtschaftliche Bankkal egyesültek, amely a nevét Escompte und Volkswirtschaftliche 

Bankra változtatta. Részvénytöbbségét a szlovák Tatra banka szerezte meg. ANBS, SVÚB, Rôzne spisy. 

Založenie banky, Protokoll über die am 27. september 1921 um 5 Uhr nachmittags stattgefundene Besprechung 

bei dem Böhmischen Escompte-Bank und Creditanstalt; Holec–Hallon 2007: 150–151. 
353 Berend–Szuhay 1975: 222, 320. 
354 Tomka 1996: 70–81, 87, 96–97, 101. 
355 Az utódállamok területére az OKH-ban tömörült tagszövetkezeti vagyon 49,19%-a jutott. Csehszlovákia 

területére a hitelszövetkezetek 17,19%-a (428), a tagok 15,67%-a (109 424) és az üzletrészek 13,03%-a (6,4 

millió korona), a betétek 14,44%-a (42,3 millió korona) került. Az összes vagyon 11,92%-ot (67 millió korona) 

tett ki. A Hangya keretébe tartozó fogyasztási szövetkezetek közül 537, az 1918-as adatok szerint kb. 25% volt a 

veszteség. Egy 1926-os szlovák beszámoló szerint 597 Hangya szövetkezet maradt Szlovákiában, melyek közül 

41,5% volt szlovák. A Gazdák Biztosító Szövetkezetének vagyona kényszerfelügyelet alá került. A KSZ-nek 

pozsonyi fiókján keresztül adta át összes szlovákiai és kárpátaljai üzletét és ügyfelét. A szeszfőző szövetkezetek 

a Fructusszal szakították meg kapcsolataikat. Schandl 1938: 53. A Hangya 1923: Melléklet; SNA, ÚD, 1400. 
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éles politikai felhanggal fűszerezve, 1927-ig elhúzódtak, véglegesen nem is rendeződtek. Az 

ügy a Hágai Nemzetközi Döntőbíróság elé került. Az OKH és a Hangya részleges, azonban a 

kedvezőtlen csehszlovák-magyar viszonyra való tekintettel fontos eredményeket ért el.
356

 Az 

anyagi veszteségek ellenére a 19. század végétől komoly szakmai apparátussal és állami 

támogatással, különösen alacsony kamatra szóló hitelekkel, kedvezményes 

terményértékesítéssel dolgozó szövetkezeti központok (Országos Központi Hitelszövetkezet, 

Hangya, Magyar Mezőgazdák Szövetkezete, később az Országos Magyar Tejszövetkezeti 

Központ) üzleti vállalkozásaikat, hitelszolgáltatásaikat sikereseknek tekinthetjük. A 

társadalomszervezés és az agrárvédelem terén pótolhatatlan szerepet játszottak. A 

szövetkezeti eszme népszerűsítésével a gazdaréteget és a helyi értelmiséget kívánták 

megnyerni. A tagszövetkezetek felügyeletében, üzletmenetük ellenőrzésében kifejtett 

tevékenységükkel saját struktúráikat szilárdították meg. Kiterjedt hálózataik, tőkeerejük, a 

mezőgazdaságot átszövő vállalkozásaik és kereskedelmi pozícióik révén az állami 

gazdaságpolitika „közvetítő” szerveivé váltak. A szövetkezeti központokban az állam 

befolyása és tőkerészesedése mindjobban növekedett.
357

 

A nyilvánvaló eredmények, úgymint az államháztartás és a pengő konszolidációja, az 

ipar és a mezőgazdaság részsikerei, a fogyasztás növekedése az állam jelentős 

szerepvállalásának, befektetéseinek voltak köszönhetők. Az egyik gazdaságpolitikai cél a 

gazdasági válság maradék negatív jelenségeinek (gazdaadósságok, munkanélküliség) 

felszámolása volt, ugyanakkor a gazdasági vezetés az iparosítás akadályaival és a 

mezőgazdasági túltermelés problémáival tovább küzdött. A gazdasági válságból való 

kilábalást az állami pénzügyek konszolidálása, a kötött devizagazdálkodás és a külföldi 

tartozások átütemezése, illetve az adósságok és kamataik kifizetésének moratóriuma tette 

lehetővé.
358

 

                                                                                                                                                   
doboz, Különböző szövetkezetek iratai. Uo. 1402. doboz, Rozluka s Hangyou (1919–1925), Informačná správa o 

majetku Hangye na Slovensku o postupovaní nútenej správy a o stave právnom (1926. április 26.); A Hangya 

Termelő, Értékesítő és Fogyasztási Szövetkezet a Magyar Gazdaszövetség Szövetkezeti központja 

igazgatóságának és felügyelőbizottságának közgyűlési jelentése az 1919. évi zárszámadásokról. Pátria Irodalmi 
Vállalat és Nyomdai Részv. Társ. Budapest [1919] 37; SNA, MPMSS, 11. doboz, 5261/1920prez. A Hangya 

nagyszombati kirendeltségének helyzetére Romsics 1995: 32–39.  
356 NA, MU, 69. doboz, inv. č. 651, Družstva na Slovensku (spor Hangyou); SNA, ÚD, 1401. doboz, Informačná 

správa o jednaní s centrálou Hangya v Budapešti dne 24. dubna 1921. Zpráva o vyjednávání s O. K. H (Országos 

Központi Hitelszövetkezet) v Budapešti. A döntőbírósági perre, amelynek részletei még feltárásra várnak, lásd 

MOL, HTÉFSZ, Z 795, 26. csomó, 94. tétel. A csehszlovák szövetkezeti rendszerbe integrálódott magyar 

szövetkezetekre Gaucsík 2008b: 71–91. 
357 A Hangya 1923: 24–27; A harmincesztendős 1929: 12, 20–37; Berend–Szuhay 1975: 247–248. 
358 Bővebben Berend–Szuhay 1975: 236; Tomka 1996: 94. 
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A létfontosságú magyar agrárkivitelnek a németországi piac megnyílásával adódott 

kitörési lehetősége.
359

 A hadiipar jelentősége mindjobban növekedett. Az 1938 tavaszán 

meghirdetett győri fegyverkezési programnak ellentmondásos gazdaságélénkítő hatásai 

voltak. A fő mozgatórugó a magyar hadsereg felszerelése, gazdasági hátterének a 

megteremtése lett. Ez hadiipari konjunktúrát gerjesztett, mely az iparszerkezet átalakulását 

eredményezte. A fegyverkezés a német gazdasági befolyás növekedésével járt kéz a 

kézben.
360

 

 

3. 4. Gazdasági dezintegrációk, reintegrációk és kényszermegoldások variációi 

a háború árnyékában 
 

Az első Csehszlovák Köztársaság számára a szudétanémet, magyar és lengyel kisebbségek 

által lakott területek annektálása súlyos közgazdasági és gazdaságpolitikai 

következményekkel járt. A második köztársaság – a cseh-morva-sziléziai tartományok, 

Szlovákia és Kárpátalja – államalakulata gazdaságilag életképtelenné és kiszolgáltatottá vált. 

A Cseh-Morva Protektorátus 1939. március 15-től német gyarmati területnek, nyersanyag- és 

munkaerőbázisnak tekinthető. A hadigazdálkodás szempontjából ennek a területnek 

elsősorban a feldolgozóipara értékelődött fel.
361

 

Csehországban a megszállt-elcsatolt határmenti részeken helyezkedett el az ipari 

kapacitás és bányászat döntő része. Az ipar vesztesége 39,7%-ot, az iparban 

foglalkoztatottaké 42,8%-ot tett ki. Németország megszerezte a csehszlovák állam arany- és 

devizakészletét, valamint a fegyveres erők felszerelését. A közlekedési hálózat, a 

protektorátusi határvonal mentén felbomlott. A hitelszervezet rendszere szintén széttöredezett, 

az anyaintézetek és fiókjaik között a kapcsolatok megszakadtak. A csehországi Szudéták 

erdőterülete az erdészetet és a mezőgazdasági termelést irányította más utakra. A 

belkereskedelem mozgástere jelentősen beszűkült.
362

 Az autonóm Szlovákia létrejöttével, 

                                                
359 Botos 2006: 185–186. 
360 Kaposi 2002: 317–322. Az új beruházási program megalkotásában és kivitelezésében Imrédy Bélának volt 

nagy szerepe. 600 millió pengőt a fegyverkezésre és 400 milliót az infrastruktúra (vasutak, hajózás, szárazföldi 

közlekedés, távközlés) fejlesztésére fordítottak. Ungváry Krisztián szerint a program nem elsődlegesen a 
hadsereg talpraállítását szolgálta, „inkább általános iparélénkítési és gazdaságfejlesztési célokat követett.” A 

gazdaság látványos sikerei (útépítések, az ipari foglalkoztatottak számának növekedése, a gépipar, a szén- és 

vasérctermelés fellendülése) a háborús konjunktúrához kötődtek, amit persze a modernizáció igencsak tágan 

értelmezhető fogalmába is besorolhatunk. Emellett „a látens” fegyveripari termelés, például az olaszországi 

piacra, az 1930-as évek második felére már jellemző volt. Mindez csak azt támasztja alá, hogy az állami 

bevatkozás dinamizálhatta a gazdaságot. Vö. Ungváry 2002: 15. 
361 Sibelka Perleberg Artúr: Az új cseh-szlovák államalakulat gazdasági értéke. Statisztikai Tudósító, 1938. 

november 25. 244. szám, 1–3. 
362 NA, MPOŽ, Přehled následků mnichovské a víděnské dohody v hospodářství, 41246/39. 
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1938. október 6. után, pedig a két ország közötti belkereskedelmi kapcsolatok nemzetközivé 

válásáról beszélhetünk.
363

 

A külkereskedelemben is kényszerű irányváltás zajlott. A külkereskedelmi forgalom 

nagyon gyorsan a mesterségesen megnagyobbodott birodalmi német piacra orientálódott. A 

tőkeáramlás felgyorsulását és a tőke átalakulását tapasztalhatjuk. A nyugati tőke kivonulása és 

a zsidó tulajdonú vagyonok nyugatra való részleges kimentése zajlott.
364

 Belföldön a zsidó 

vagyon árjásítása és nacionalizálása lett a kitűzött cél. A Protektorátusban ugyan a márka 

mellett a korona is forgalomban maradt, azonban a márkát, reális vásárlóerejéhez képest 

túldimenzionálták (az arány 1:10 volt). Ez mégis megkönnyítette a cseh területek exportját és 

a cseh munkások toborzását a birodalomba.
365

 

A németországi ipari- és bankcsoportok – például Hermann Göring Werke, IG 

Farbenindustrie, Dresdner Bank
366

, Deutsche Bank – mind erőteljesebben léptek fel és 

gyorsan meghatározó pozíciókat szereztek a gazdaságban, immár a hadigazdálkodás feladatait 

is teljesítve. A németek a csehszlovák fegyvergyártást és nehézipart (a prágai Báňská a hutní 

společnost
367

, Škoda-konszern, brünni fegyvergyár, kladnói kohók, vítkovicei bányaüzem) 

már 1939-ben az ellenőrzésük alá vonták. A legnagyobb cseh bankok tulajdontöbbségét és 

külföldi tőkéiket is megszerezték. A cseh pénzintézetek kényszerfúziók áldozataivá váltak, 

egy-egy kijelölt német intézet vette át őket és értékeiket. A cseh szövetkezeti központokat is 

ellenőrzésük alá vonták és átszervezték.
368

 

A cseh gazdaság erőforrásainak, a terület nyersanyagtartalékainak kifosztására és a 

cseh munkaerő kényszeralkalmazására került sor.
369

 A társadalmi és gazdasági életben, 

közigazgatásban erőszakos árjásítás és germanizálás zajlott.
370

 A Protektorátus gazdasága a 

hadi célok szolgálatában őrlődött fel. A szén- és nyersvastermelés fokozása a 

munkateljesítmény rovására történt. A fegyvergyártás, vegyipar és fafeldogozás egyoldalú 

elsőbbséget kapott. A fémfeldolgozó- és nehéziparban 1945 márciusában az összes ipari 

                                                
363 Teichová 1988b: 72–73. 
364 A tőkék kivonása a gazdaságból az 1938-as, politikailag feszült év során kezdődött különböző csatornákon 

keresztül. A müncheni döntést követően ennek nagyságát 16 milliárd koronára becsülték. Král 1958: 12. 
365 Brandes 1999: 179. A csehszlovák korona jelölését 1939. január 27-én változtatták meg. Ezután csak a 

korona megnevezés maradt hivatalos. Szlovákiában a szlovák koronát 1939. április 4-én vezették be. 
366 A pénzintézet politikai támogatottságára, a germanizálási és árjásítási politika kiszolgálására, illetve a bank 

csehországi tevékenységére Henke 2006: 107–134. 
367 Jančík 2008: 53–65. 
368 Bizonyos szempontból a Živnostenská banka alkotott kivételt, mert a két legbefolyásosabb német pénzintézet, 

a Dresdner Bank és a Deutsche Bank között verseny folyt a megszerzéséért. Brandes 1999: 357. Az ipari 

érdekeltségeket lásd uo. 358–359. A cseh ipar, bányászat, bank- és szövetkezeti rendszerről, ideológiai 

infiltrációja ellenére tényszerű adatokat közöl Král 1958. 
369 Dress 1972: 87–103. 
370 Brandes 1999: 197; Jančík–Kubů 2005.  
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alkalmazott 66%-a dolgozott. A fegyverkezés miatt a protektorátusi ipart kiemelten kezelték, 

így a lőszergyártás, repülőgépmotor- és tankalkatrészkészítés terén nőtt meg a súlya. A 

mezőgazdaságot is a hadi céloknak rendelték alá és központilag ellenőrizték. A 

földműveseknek meghatározott növényfajtákat kellett termeszteniük, egyben a termény- és 

haszonállat-beszolgáltatás kvótáit állítottak fel. A termőterületek kötelező művelését is 

előírták. A cseh és morva területeken 1939–1944 között a gabonafélék, hüvelyesek, 

kapásnövények és a komló termesztése esett vissza. Csak az olajosmagvak és rostnövények 

termesztése növekedett. Az állattenyésztés egyoldalúvá vált. A sertés-, kecske- és 

juhtenyésztés kapott erőre.
371

 

A birodalmi német és szudétanémet koncepciók rövid időn belül inkább burkolt, 

mint nyílt politikai és gazdasági érdekellentétekbe torkolltak. A német fegyverkezés és 

haditermelés irányítója, Albert Speer
372

 és a cseh-morva területek kormányzója, Karl 

Hermann Frank
373

 között a gazdasági döntéseket illetően folyt rivalizálás.
374

 A gazdasági és 

szociális integráció nem hagyhatta figyelmen kívül két évtized eltérő csehszlovák fejlődését. 

A problémákat csak fokozta a hadigazdálkodás, a megkésett ipari innováció, és az elhúzódó 

háborúra reflektáló tömegtermelés. A munkanélküliek száma, a részben foglalkoztattakkal 

együtt 1939-re meghaladta a 90 ezret. A birodalom belső területeire irányuló 

munkaerőmigráció, elsősorban a szakképzett munkások eltávozása is felgyorsult. Pótlásukra 

hadifoglyokat és besszarábiai németek hoztak, azonban ezzel a probléma nem oldódott meg. 

A négyéves tervet módosítások és a specifikus helyi viszonyok figyelembevétele nélkül 

vezették be. Ellenben a hadsereg megrendelései gazdaságélénkítő szerepet játszottak és főleg 

a textilipar állt talpra. A német háborús győzelmek, a francia és orosz területek megszállása a 

piacbővítés gondolatát és ezzel a szudétenémet területek ipari struktúrájának átalakítását, a 

nehéziparra való áttérést vetették fel. Az európai katonai expanzió kudarcsorozatai után, 

1943–1944 fordulójától a háborús célok érdekében a nehézipar, azon belül a szénbányászat 

kapott prioritást.
375

 

A szlovák autonómia kihirdetése államjogi, politikai és gazdasági problémák 

összekuszált halmazát vetette fel. A két országrész gazdasági szétválása nem ment 

zökkenőmentesen. Pozsony pénzügyileg a prágai kormánytól függött és az első bécsi döntést 

                                                
371 Brandes 1999: 362, 375–376. 
372 Speer, Albert (1905–1981), építészmérnök, Hitler személyes építésze, fegyverkezési miniszter. A német 

hadigazdaság irányítója. A nürnbergi perben 20 év fogházra ítélték. 
373 Frank, Karl Hermann (1898–1946), a Szudétanémet Párt politikusa, a Cseh-Morva Protektorátus 

kormányzójának államtitkára és rendőrfőnök. A náci terror, a zsidó- és csehellenes atrocitások irányítója. A 

háború után kivégezték. 
374 Brandes 1999: 365. 
375 Hoffmann 2002: 89–99. 
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követő területveszteség következtében, melyet a szlovák közvélemény nemzeti tragédiaként 

fogott fel, még kiszolgáltatottabbá vált.
376

 Szlovákia gazdasági helyzetét 1938–1939 

fordulóján az ipar energiaigényének biztosítása és a növekvő munkanélküliség
377

 mellett a 

tartományi pénzeszközök korlátozottsága, az első köztársaság államadóssága, az új határ 

következtében előállt anyagi veszteségek (adókiesés, ipari és mezőgazdasági üzemek 

elvesztése stb.), a gazdasági élet mind erőszakosabbá váló nacionalizálása és a Hlinka-féle 

néppárt nyílt cseh- és zsidóellenes kurzusa nehezítette. Az utóbbi a veszélyeztetettnek ítélt 

vállalati és magántőkék kimenekítését váltotta ki. A szlovák kormányzati szervek és 

gazdasági intézmények kiépítése időt és képzett szakembereket igényelt. A csehek és a 

szlovákok között a gazdasági kompetenciák megosztásáról 1938 októberében született 

megegyezés, mely szerint a szlovák gazdasági minisztérium átvette a mezőgazdasági, 

kereskedelmi, pénz- és munkaügyi feladatokat.
378

 Az 1938-as állami költségvetés és az állami 

hitelek szlovákiai felhasználása politikai viták tárgyává vált. A legfőbb gondot az jelentette, 

hogy a költségvetés tervezésekor nem számoltak (reálisan nem is számolhattak) a szlovák 

kormányzati hatalom, közigazgatás többletfinanszírozásával.
379

 

A pénzforgalom, az államjogi változások következtében 1938 novemberétől 1939 

márciusáig vált szét.
380

 Az állami pénzügyek átalakítása a legösszetettebb kérdések közé 

tartozott. A csehszlovák jegybank ideiglenesen egységes maradt, csupán nevet változtatott. 

Szlovák részről számos javaslat és nyomásgyakorló indítvány fogalmazódott meg a közös 

jegybank szervezeti átszervezésére, hatásköreinek módosítására, egy szlovák főintézet 

létrehozására és a pozíciók elosztására. A cseh fél szerint a szlovák kormány 1938 végén 

diktátumhoz hasonlító tervezetben követelte a szlovák részvétel biztosítását a jegybank 

vezetőségében, egyben a hitelkérdésekben elérni kívánt szuverén döntésjogot. A szlovák fél 

nem a jegybankon belüli tőkerészesedésre vagy a közös ügyekre fordított cseh és szlovák 

kiadások arányára, hanem egyszerűen a lakosság számára hivatkozott.
381

 A kompromisszum 

végül 1939 januárjában született meg. A prágai kormány elfogadta a szlovák követeléseket és 

                                                
376 Olejník 2010: 101–110. 
377 A munkanélküliség csökkentését szolgálta a Németországgal kötött egyezmény, mely alapján a csehek és 
szlovákok munkát vállalhattak a német ipari üzemekben és a mezőgazdaságban. A szlovák vendégmunkások 

száma 1939-ben meghaladta  a 40 ezret. Megtakarításaik szlovákiai kifizetése  nem ment problémák és késések 

nélkül. Peter Zaťko, szlovák gazdasági szakértő 1941-ben úgy fogalmazott, hogy a külföld 20–30%-kal több  

munkást foglalkoztatott, mint a szlovák ipar. Mičko 2007: 459–468; Mičko 2010: 64. 
378 A közös ügyeket a kül- és pénzügy, a védelmi kérdések és az állami monopóliumok képezték. 
379 Mičko 2010: 19–24. Csak az államadósság kamatainak törlesztése 1939-ben mintegy 2 milliárd csehszlovák 

koronát igényelt. Uo. 30. 
380 Horváth–Valach 1978: 159. 
381 Něměčková 1995: 84. 
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személyzeti cseréket, de a Szlovák Állam 1939. március 14. váratlan kikiáltásával új helyzet 

alakult ki.
382

 

A német diplomácia számára 1938 októberétől ugyan dilemmaként merült fel az 

„önálló” Szlovákia gazdasági életképessége, de átmenetileg a belső problémáival elfoglalt és 

a felbomlás szélére sodródott federatív Cseh-Szlovákia, megfelelt a nagyhatalmi céloknak. 

Hitler egyébként is rövid időn belül a csehszlovák államiság maradék elemeinek a 

felszámolására törekedett. Szlovákia a hitleri Németország geopolitikai elképzeléseiben mint 

nyersanyagszolgáltató terület értékelődött fel. A német hadigazdaság számára a szlovák 

vasérc- és egyéb nyersanyagkészletek, a bánya- és faipar feletti ellenőrzés megszerzése vált 

prioritássá. Ennek politikai útjai korán kialakultak. A szlovák politikai elitnek a radikális, a 

szélsőjobboldali eszmékkel rokonszenvező csoportja már 1938 őszétől kapcsolatban állt a 

németekkel. A szlovák autonóm kormány ezzel „kül- és belpolitikai” mozgásterét kívánta 

tágítani. Tiso, még a német politikai céloknak való alárendelődés árán is, a cseh kormánnyal 

szemben minél nagyobb önállóság elérésére törekedett.
383

 

A külső nyomásgyakorlásra létrejött Szlovák Állam, az usztasa Horvátországhoz 

hasonlóan bábállam volt. Tekintélyuralmi rendszer jellemezte és a náci hadigazdálkodás 

szolgálatában állt, ugyanakkor a szlovák nemzeti indentitás megerősödésében fordulópontot 

jelentett.  Hitler a csehektől megtagadta az államiság lehetőségét, ezzel szemben egy olyan 

„mintaállamot” hozott létre, amely (hamis és csalóka) alternatívát kínált a közép-európai 

kisnemzeteknek: ha ezek az országok elfogadják a Harmadik Birodalom védelmét, 

lehetőséget kapnak az önálló nemzeti fejlődésre és „az új világrendben” gazdaságilag is 

prosperálhatnak.
384

 A német gazdasági expanzió éppen március 14. után kapott egyértelmű és 

Pozsony számára félreértelmezhetetlen kontúrokat. Az üzenet vitathatatlan volt: korlátozott 

területi szuverenitás, a védelmező-szövetséges hatalom által ellenőrzött gazdasági élet, 

korlátozott gazdaságpolitikai és külkereskedelmi mozgástér a valóság.
385

 

Az 1939. március 23. német-szlovák védelmi szerződés ötpontos titkos záradékot 

tartalmazott, amely a szlovák ipar, mezőgazdaság, fa- és erdőipar, közlekedés fejlesztését a 

német érdekeknek rendelte alá.
386

 Ezek a gazdasági ágazatok a német hadiszükségletek 

                                                
382 Chudják 2003a: 335–336. 
383 A szlovák külpolitikai aktivitásokra Arpáš 2005: 16–19. 
384 Kamenec 1994: 93–94; Studia Slovaca 2000: 228. 
385 A német csapatok 1938. október 10-én elfoglalták Ligetfalut és Dévényt, melyeket a háború végéig 

megszállva tartották. A németek a szlovák-morva határövezetben 1939 márciusában védelmi övezetet 

(Schutzzone) hoztak létre, hogy a Vág menti fegyveripart ellenőrzésük alatt tartsák. A német hadsereg felügyelte 

a közlekedési vonalakat és az üzemeket. 
386 Suško 1977: 686–687; Mičko 2010: 72. A két ország az árucsereforgalmi egyzeményt 1939. április 5-én 

kötötte  meg. Ez szabályozta a koronában és márkában fizetendő követeléseket és adósságokat. Szlovákia 
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kielégítését szolgálták. A szlovákiai nyersanyagok (földgáz, vasérc, magnezit, antimón) 

kitermelése és a bányászat ellenőrzése a német hadigazdaság igényeit szolgálta. A németek 

nagy reményeket fűztek a szlovákiai nyersanyaglelőhelyek feltérképezéséhez. A szlovák 

gazdaságban a német konszernek a külföldi tulajdonrészek felvásárlásával, átadásuk 

kikényszerítésével és elkobzásával gyorsan döntő befolyást  szereztek. A bányászat és 

kohóipar teljesen német tulajdonba került. A fémfeldolgozóiparban a német tőkerészesedés 

1944-re elérte a 64%-ot. A szlovák tőketulajdon csak 6%-ot mutatott.  Ebben az ágazatban a 

négy legnagyobb német vállalat birtokolta a részvénytőkék 52%-át. Az IG Farbenindustrie a 

vegyipart a pozsonyi Dinamit-Nobel művek részvénytöbbségének megszerzésével 

monopolizálta. Az üveg- és porcelángyártásban 40,8% a cellulóz- és papírgyártásban 38,8% 

volt a német tőkerészesedés. A szlovák gazdaságban 1942-re a német tőketulajdon elérte az 

51,6%-ot és a részvénytőke értéke 1938-hoz képest 20-szorosára, 784 millió szlovák koronára 

emelkedett.
387

 

A szlovák mezőgazdaság számára a déli, termékeny, gabona- és cukorrépatermő 

területek elvesztése okozott ellátási és strukturális problémákat. Összesen kb. 1 millió hektár 

mezőgazdasági földről volt szó. A legnagyobb arányt a szántók (54,2%) és az erdők (16,4%) 

tették ki. A határváltozásoknak nemcsak gazdasági, hanem szociálpolitikai következményei is 

voltak, mert a mezőgazdaságban dolgozó aránya az 1930-as 56%-hoz képest 1940-re 6%-kal 

csökkent. Az iparban foglalkoztatottaké 19%-ról 21,8%-ra ugrott. Az ország továbbra is 

agrárjellegű maradt, kevésbé fejlett iparral rendelkezett. Pozsony elveszítette mezőgazdasági-

élelmezési hinterlandját, a Mátyusföldet és Csallóközt. A szlovák mezőgazdaságnak egyszerre 

kellett megküzdenie a belföldi ellátás nehézségeivel és a Németországba irányuló termény- és 

állatkivitel terheivel. Az agrárszféra modernizációja és termelékenységének növelése, 1941-

ben nem utolsó sorban a német kezdeményezésre indított hároméves terv keretén belül,  az 

állam növekvő szerepvállalását (a megművelt földterületek kiterjesztése, gépesítés, agrárhitel, 

                                                                                                                                                   
alárendelődését a német katonapolitikai céloknak elmélyítették az 1940-ben és 1943-ban aláírt gazdasági 

szerződések (Wehrwirtschaftsvertrag). Uo. 106–108. Peter Mičko monográfiájának végkicsengését 

meghazudtolva, visszakanyarodva Ladislav Suško 1977-es megállapításához, „részleges” és „korlátozott” 

szlovák gazdaságpolitikáról vagy éppen külkereskedelemről és a szlovák gazdasági szakértők (Imrich Karvaš, 

Peter Zaťko) „lavírozásáról” tesz említést. A gazdasági kiszolgáltatottság mind egyértelműbbé válása, így a 
szlovák korona alulértékelése, a hátrányos klíringegyezmény, mely inflációgerjesztő hatást ért el, a pénznem 

elértéktelenedése, a német szakértőkkel való szoros együttműködés és a német-szlovák vegyesbizottságok 

felállítása ezt a tézist cáfolják. A német tanácsadók működéséről pedig Tatjana Tönsmeyer alaposan dokumentált 

kutatásai alapján világos képet alkothatunk. A szlovák gazdaság rövid, a háborús konjunktúrához kötődő 

látszatsikerei mögött gyorsan növekvő államháztartási hiány húzódott meg. A protektorátus és Szlovákia közti 

kereskedelem folyamatos visszaesését lehetett regisztrálni. A német behozatal ezzel szemben növekedést 

mutatott. Vö. Horváth–Valach 1978: 161–165; Štefániková 2000: 462–467, 474–475; Tönsmeyer 2003: 196–

243. 
387 Lipták 1960: 65, 66, 72, 89. 
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műtrágya biztosítása, új agrotechnikai eljárások) igényelte. A gabonafelvásárlást és -eladást, a 

tej- és tejtermékek, ugyanúgy a haszonállatok értékesítését az állam monopolizálta.
388

 

Az új földreformnak politikai, nemzeti, „faji” és szociális szerepet tulajdonítottak.
389

 

A földjuttatásokat három „forrásból” fedezték volna. Az első csehszlovák földreform 

revíziójából, a külföldi állampolgárok és a zsidó tulajdonosok földbirtokaiból. A német mintát 

követő gazdaságok és egy új agrárréteg, egyben rendszertámogató középosztály kiépítése 

kudarcot vallott. A földreform gyakorlatilag a zsidó birtokok elkobzására korlátozódott.
390

 

A szlovák bankrendszer függetlensége látszólagos volt. A jegybanki feladatokat 

ellátó Szlovák Nemzeti Bank létrejötte (1939. április 4.) ugyan egy önálló pénzügyi politika 

lehetőségével kecsegtetett, de a védelmi szerződés külön kitért a jegybank alapításánál 

„vállalt” német részvételre és érdekérvényesítésre. A Deutsche Reichsbank tanácsadót küldött 

az igazgatótanácsba, akit az állami költségvetés összeállításába is „beavattak” és 

hozzájárulása nélkül nem fogadhattak el döntéseket. A németek pénzügyi szakemberei vettek 

részt a bank szervezeti kiépítésében. Részvénytőkéjének 40%-át ellenőrizték és a 

tőkeképződést, valamint a gazdaság hitelezését felügyelték.
391

 

A hitelszervezet és a szövetkezeti rendszer német érdekeket követő átszervezése, 

legalábbis annak figyelembevétele jelenti a másik példát.
392

 A szlovák kereskedelmi bankok a 

német tőkeexpanzió miatt, annak ellenére, hogy a háborús konjunktúra és az állami 

támogatások iparfinanszírozó tevékenységüket segítette, mégis korlátozott mozgástérrel 

rendelkeztek. A nemzetpolitikai és faji célok szolgálatában álló bankkoncentráció, immár az 

„idegen”, cseh és zsidó tulajdonrészek megszerzését és az ún. „nem szlovák” pénzintézetek 

felszámolását jelentette. A pénzintézetek ipari érdekeltségeinek „nacionalizálása” azonban 

keserű végeredményt hozott. A német ipari konszernek és nagybankok a szlovákiai ipari 

vállalatok részvénytőkéinek mintegy 65%-át tartották a kezükben. A szlovák bankok (Tatra 

banka, Slovenská banka, Sedliacka banka) viszonylagos előretörése a zsidó vagyon 

                                                
388 Bauch 1958: 18–20, 27, 80, 82. 
389 Statisztikai Tudósító, 1940. április 6. 75. szám, 2–4. 
390 A szlovák földreform eredményeivel és a zsidó mezőgazdasági vagyon elkobzásával részletesebben a 4. 3. 2. 

fejezetben foglalkozok. 
391 A szlovák jegybank és pénznem léterhozásában jétszott német szerepre és a szlovák gazdasági körök 

lojalitására vonatkozóan újabban tettek közzé levéltári forrásokat. Schwarc–Schriffl 2010: 99–121. 
392 A birodalmi német nagybankok pozsonyi székhellyel két pénzintézetet szerveztek. Ez a két hitelintézet 1944-

ben a szlovákiai bankok összes részvénytőkéjének 27%-át képviselte. A Deutsche Bank a Česká banka Union 

megszerzésével annak fiókját is átalakította, amely Union Bank néven 50 millió korona alaptőkével működött 

tovább. A Dresdner Bank az árjásított Česká eskomptná banka a úverný ústav affiliációját szerezte meg és 30 

millió korona alaptőkével létrehozta a Deutsche Handels- und Kreditbankot. Horváth–Valach 1978: 177, 180–

181; Gall–Feldman–James–Holtfrerich–Büschgen 1995: 369; Henke 2006: 404–428. A szlovák banktörténetírás 

teljesen figyelmen kívül hagyja a német bankok céljait, üzleti tevékenységük mozgatórugóit, súlyukat és 

befolyásukat, illetve csak érintőlegesen foglalkozik velük. Ilyen szempontból éppen a Deutsche Handels- und 

Kreditbank expanzív törekvései érdemelnének nagyobb figyelmet. 
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árjásításához, az ipari-élelmiszeripari vállalatalapításokhoz, illetve a nagy volumenű állami 

hitelekhez kötődik.
393

 A pénzintézetek általában a 20 alkalmazottnál többet foglalkoztató, 

gyáraknak minősített kisipari vállalkozásokat szerezték meg. Ezek száma alig érte el a 140-et 

(az 1940-ben elkobzott zsidó ipari vállalkozások 1,1%-a).
394

 Az árjásítás azonban anyagi 

veszteségeket is okozott, hiszen a kaotikus és nyerészkedő légkörben korábban nyújtott 

hiteleik kerültek veszélybe. A szlovák tőke ipari részesedése, közepes nagyságú zsidó ipari, 

kereskedelmi és mezőgazdasági üzemek megszerzésével is 1938 végétől 1942-ig 11,4%-ról 

csak 18,2%-ra nőtt (a német tőke több mint 50%-ot képviselt). A szlovák pénzintézetek a 

kezdeti aktív szerepvállalás után 1940-től közvetítő és technikai szerepet kaptak. A zsidó 

vagyonrészeket, számlákat, letéteket, értékpapírokat, betéteket, elkobzott értéktárgyakat 

kezelték és részben az államnak juttatták. A valóságban az árjásítás legnagyobb végrehajtója 

és haszonélvezője az állam volt.
395

 

A szlovákiai magyarság két „fiktív“ tőkeközponttal rendelkezett. A pozsonyi 

takarékpénztárral – mely 1931-től a Bratislavai I. Takarékbank nevet viselte – és a Szepesi 

Hitelbankkal.
396

 A pozsonyi pénzintézet a Magyar Általános Hitelbank érdekkörébe tartozott, 

annak affiliált intézete volt. A nemzetpolitikai kommunikációban „a kisebbségi magyar 

pénzintézet“ vagy „magyar bank“ megjelölést kapta, azonban ez az „etnikainak“ tűnő arculat  

az 1941-es szlovák-magyar államközi megegyezést követően született meg. A takarékbank a 

két ország közti gazdasági kapcsolatfelvétel „stabilizáló“ részelemét alkotta. A két ország 

közötti árucsereforgalom pénzügyi műveleteiben, valamint a klíringgel kapcsolatos ügyletek 

lebonyolításában vett részt. Elnöke 1941 augusztusától Esterházy János volt. Ő azonban 

csupán szimbolikus és közvetítő szerepet játszott. A bank ügymenetére vagy üzletpolitikájára 

semmiféle hatással nem volt és nem is lehetett.
397

  

A szövetkezeti rendszer restrukturalizációjára az autonóm Szlovákia létrejötte, az 

első bécsi döntést követően pedig egy feszültebb szlovák-magyar viszony közepette került 

sor.
398

 Ez a szövetkezeti központok átszervezését, a csehországi központok szlovákiai 

                                                
393 A szlovákiai árjásítás gazdasági összetevőinek kiterjedt szakirodalma van. Vö. például Kamenec 1977: 33–

63; Nižňanský 2001: 89–103; Hallon 2007: 148–161. 
394 Hallon–Sabol 2009: 428. 
395 Hallon 2000: 77, 79; Hallon 2006: 598, 606. 
396 A Szepesi Hitelbank szerepét kutatásoknak kell tisztázniuk. 
397 Gaucsík 2007: 83–97; Gaucsík 2010: 140–150. 
398 A háború alatt a szlovák-magyar kapcsolatok rendezését a kölcsönös bizalmatlanság, a német diplomáciai és 

gazdasági szorítás valósága tette sikertelenné. Vö. Janek 2006: 97–115. 
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tagszervezeteinek ellenőrzését és a Magyarországhoz csatolt területeken található 

szövetkezetek pénzügyi viszonyainak rendezését jelentette.
399

 

A csehszlovák korszak 30-as éveinek, főleg fegyver- és gépipari, illetve könnyűipari 

befektetései, majd a Szlovák Állam ipartámogatása és koncessziói is hozzájárultak a kezdeti 

sikerekhez, mely 1943-ban kulminált. A szlovák gazdaságot a háborús konjunktúra által 

felszított kereslet és a német hadigazdaság kiszolgálása lendítette ideiglenesen előre. Ez 

keltette egy gazdasági „paradicsom” látszatát.
400

 

A magyar területnyereség és népességnövekedés 1938 és 1941 között látványos 

sikereket jelentett, de ezekért a revíziós (rész)eredményekért később súlyos árat kellett 

fizetni.
401

 A magyar állam számára, az Anschluss után immár szomszédország Harmadik 

Birodalom megjelenésével, majd az első bécsi döntés útján a dél-szlovákiai/felvidéki területek 

megszerzésével a külpolitikai kockázatok meghatványozódtak. A német szövetséges melletti 

elkötelezettségnek megvolt az ára. A „revíziós lépéskényszerek” és annektálások sorozata 

(1939: Kárpátalja, 1940: második bécsi döntés, 1941: Délvidék) egy gyorsan tovatűnő 

középhatalom képzetét keltették. A homogén magyar nemzetállam helyett egy 

többnemzetiségű államalakulat formálódott. A német hatalmi célokhoz való igazodás, 

alkalmazkodás pedig – egy német megszállás veszélyétől tartva – a gazdasági önállóság 

elvesztésével járt.
402

 

A világháborúba való belépést követően a magyar gazdaság fokozott tempóban 

militarizálódott és a hadsereg szükségleteinek (harckocsi- és repülőgépmotorgyártás, 

hadialapanyagok előállítása) biztosítása végett a nehéz-, illetve a gépipar állami támogatása 

                                                
399 Fabricius–Holec–Pešek–Virsik 1995: 105–126. A szlovák szövetkezeti rendszerben a német szövetkezetek 

kivételezett helyzetben voltak. 64 szepesi, turóci és Pozsony-környéki szövetkezet 1939-ben külön központot 
létesíthetett (Zentralverband der deutschen Genossenschaften). Ez a német központ a szlovák szövetkezeti 

struktúra legnagyobb központjának, a KSZ-nek a hatáskörén teljesen kívül állt. A német szövetkezetek száma 

1944-ben 126 volt és kb. 26 ezer taggal rendelkeztek. Szlovákiában a magyar gazdasági önszerveződés, egy 

kiszolgáltatott töredéktársadalom hátterével gyenge lábakon állt. 1941-ben csupán 17 magyar fogyasztási 

szövetkezet működött kb. 4300 taggal. A 12 hitelszövetkezetnek kb. 4500 tagja volt. A Magyar Párt 

folyamatosan kérte egy külön magyar szövetkezeti központ engedélyezését. Magyar Minerva, 1939. május, 2. 

szám, 33–36; Szeghy 1941: 72–76; Esterházy 2000: 170–248. A Magyar Párt politikai és gazdasági pozícióinak 

megszilárdítására 1938 végén született emlékirat a budapesti kormánytól eredménytelenül kérte a telepeskérdés 

rendezésénél és a két ország közti árucsereforgalomnál irányító szerveinek felállítását, szervezeti befolyásának 

kiépítését és bizalmasainak elhelyezését. MOL, K 69, 639. csomó, 5. dosszié, 4c, „E”-Csehszlovákia. 
400 Hallon 1999: 124–125; Cambel 2003: 14–20. Cambel elég merészen kontinuitást vél felfedezni az 1930-as 
évek szlovák regionalizmusa és az 1939-et követő gazdaságpolitikai elképzelések között. A Szlovák Állam 

gazdasági lehetőségeit józanabbul taglalja Fabricius 1994: 49–55. 
401 A felvidéki területekkel, Kárpátaljával, Észak-Erdéllyel és Délvidékkel együtt  Magyarország területe 

171 753 km²-rel nőtt meg. A lakosság száma 14,6 millóval gyarapodott, melyből 77,4% volt magyar 

nemzetiségű. Szlovákia és Románia a területveszteségeket nemzeti igazságtalanságnak és tragédiának tartotta, 

ezért az első, illetve a második bécsi döntés érvénytelenítését akarták elérni. Romsics 2003: 248, 252. 
402 Szarka 2010: 41. Az első bécsi döntésnek bőséges szlovák és magyar szakirodalma van. Az eltérő történészi 

koncepciókat elemzi Sallai 2007: 141–155. A szlovák historiográfia szemléletének és az első bécsi döntés, 

illetve a magyarkérdés értelmezéseinek bemutatására Szarka–Sallai 2000: 81–82. 
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kapott prioritást. A nehéz- és könnyűipart, bányászatot és olajkitermelést a hadikonjunktúra 

éltette. A Weiss Manfréd Művek, a Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak, Ganz 

és további vállalatok növekvő számú katonai megrendelést teljesítettek.
403

 

A gyáripar növekedésést jól mutatja, hogy 1942-ben 38%-kal többet termelt, mint 

1938-ban. A mezőgazdaságban szintén az állami beavatkozás kapott döntő szerepet. Ez a 

beszolgáltatási rendszer kiépítésében, a termelés direktív irányításában, a termények 

elosztásában és a fogyasztás szabályozásában nyilvánult meg. A mezőgazdaságot a katonai 

mozgósítás következtében munkaerőcsökkenés sújtotta. A központi irányítás ellenére a 

belföldi ellátásban már 1941-től zavarok keletkeztek. Az alapvető élelmiszerekre és 

fogyasztási cikkekre jegyrendszert vezettek be. A németországi állat- és terményexport (főleg 

gabona, kukorica, olajos magvak) külön teherként nehezedett az agrárszektorra. Németország 

számára Magyarország a mezőgazdasági terményszolgáltatás, nyersanyagszállítás és 

hadianyagelőállítás, illetve fegyvergyártás (lőszerek, repülőgép)  végett volt fontos.
404

 A 

német tőke az ipari és kereskedelmi vállalatokban szerzett részesedéseket. Az ország 

gazdasága 1941-től csak formálisan nevezhető függetlennek.
405

 A külkereskedelemben a 

német fél a kifizetéseket késleltette vagy el is állt tőle, így hatalmas léptékben megugrott a 

magyar követelések aránya. Az elhúzódó háború miatt a külföldi piacok bezárultak. A magyar 

külkereskedelem számára kitörési lehetőség nem adódott. A háborús erőfeszítések 

felemésztették az állam pénzügyi tartalékait. A növekvő kiadásokat fedezetlen 

bankjegykibocsátással próbálták ellensúlyozni, de ez csak fokozta az inflációt. A 

bankjegyforgalom az 1938. évi 863 millió pengőről, 1944-re 11 milliárdra nőtt.
406

 

Ezen a helyen a felvidéki területek 1938 novembere utáni gazdasági 

reintegrációjáról, pontosabban fogalmazva, annak kísérletéről is szólni kell. Ezek a nyugat-

keleti elhelyezkedésű régiók, természetföldrajzi meghatározottságaik következtében eltérő 

fejlettségi szinten voltak. Húsz év csehszlovák gazdaságpolitikája és a regionális gazdasági 

központok hatásai különböző módon formálták át őket. 

A Magyarországhoz csatolt felvidéki területek a megszállt Szudétákhoz 

hasonlítottak: földrajzilag, közigazgatásilag és gazdaságilag sohasem alkottak elkülönült 

régiót. Sőt, a csehszlovák korszak két évtizede alatt sem tekinthetők „kompakt” egésznek. 

                                                
403 A Rimamurány-Salgótarjáni Vasművet a honvédelmi minisztérium 1939-ben hadivállalattá nyilvánította. 

MOL, RMV, Z 376, 14. csomó, 33. tétel, 2/7 (1939. szeptember 9.) 
404 MOL, MÁH, Z 58, 7. csomó, 6. tétel, Német-magyar gazdasági kapcsolatok (1940–1941) 
405 Berend–Szuhay 1975: 256–270; Gergely–Pritz 1998: 140–142. A német érdekeltségekre Berend–Ránki 

1974a: 280–282; MOL, MÁH, Z 58, 16. csomó, 18. tétel, Német kézben levő vállalati részvények jegyzéke 

(1942–1944). Ligeti Imre vitatható megállapítása szerint Magyarország még 1942-ben is „a lehetőségekhez 

képest” megpróbált ellenállni a német gazdasági befolyásnak. Ligeti 1994: 151–152. 
406 Tomka 1996: 102. 
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„Szervetlenül” és lazán egybefűzütt tájegységekről beszélhetünk, melyek „lényegét” a 

mindenkori államhatár adta meg. Egy markáns különbség mégis volt. A szudéta megyék 

iparilag fejlettek voltak, főleg a könnyűipar terén rendelkeztek jelentős üzemekkel, ellenben a 

nyugat-keleti fekvésű felvidéki területeken a mezőgazdaság dominált, és az is eltérő helyi 

adottságok között fejlődött. Közös jegynek tekinthetők a belföld felé kialakult gazdasági 

kapcsolatok. A Szudéták a cseh és morva területek felé orientálódtak. A felvidéki területek 

pedig a csehszlovák korszak új regionális központjai (főleg Pozsony, Kassa és kisebb 

városok) felé irányultak, illetve a határmentiségből eredő hátrányokkal kellett 

megküzdeniük.
407

 

Csehszlovák-szlovák-magyar relációban közös jellemző, hogy a Mátyusföldtől a 

Bodrogközig húzódó, egyszerre etnikailag homogénebb és nemzetiségileg vegyes, változatos 

domborzatú régiók mind 1920, mind 1938 után eltérő gazdasági jelentőséget kaptak. A 

takarmánynövények termesztése, az állattenyésztés és a távolsági kereskedelem 

szempontjából a kisalföldi sík terület értékelődött fel. Természetföldrajzi határát, a Dunát, 

1918-tól ugyan államhatár írta felül, a határ azonban nem okozott „törvényszerűen” 

perifériára kerülést és visszafejlődést.
408

 Regionális központjai, így Pozsony, Komárom, 

Győr, a gazdasági térszerkezet változásainak megfelelően hol elveszítették, hol visszanyerték 

gazdasági hátországukat és vonzáskörzetüket. Erre Dél-Csallóköz a legjobb példa, ahol az 

iparban és kereskedelemben alkalmazottak száma meghaladta a Pozsonyhoz közelebbi 

Dunaszerdahely térségét. Ennek oka minden bizonnyal a csehszlovák éra komáromi 

kikötőfejlesztéseiben keresendő.
409

 Dunaszerdahely és Észak-Csallóköz élelmiszeripari 

szerepét őrizte. Galánta vasúti csomópontként, kereskedelmi és rurális centrumként vált 

fontossá, emellett mégis Pozsony vonzáskörzetében perifériának tekinthető. Komáromhoz 

hasonló eredményeket mutatott Párkány és vidéke, azonban Demeter és Radics a 

monarchiabeli szerkezeti adottságok továbbélését, nem pedig egy új fejlődés eredményeit 

feltételezi. Nógrád és Gömör szintén régebbi adottságokat konzervált, de az észak-déli 

kapcsolatok két világháború közti megszakításával degradálódott is (az ipar 

                                                
407 A továbbiakban a Demeter–Radics szerzőpáros tanulmányára támaszkodom. Demeter–Radics 2007: 65–82. 
Hantos László 1938-ban a kisebbségi magyar gazdaságszervezés központjairól készített tanulmányt. A 

társadalomépítés gazdasági alapjának a regionalizmust tartotta. Hantos 2008: 381–386. 
408 A nyugat-magyarországi és dél-szlovákiai térségre legnagyobb befolyással bíró nagyvárosnak, Bécsnek a 

kisugárzása ugyan mérséklődött, de továbbra is fennmaradt. Tisztázatlan a dél-szlovákiai mikrocentrumok 

közigazgatási és gazdasági szerepe, vonzáskörzetük átalakulásának folyamata. A határmentiség kedvező 

helyzetben nem jelentett fejlődési akadályt. Erre példa Mosonmagyaróvár, mely a korábban Pozsony felé 

gravitáló községeket „szerezte meg.” Győri 2000: 307. 
409 Hantos ellenben nem látta a komáromi gazdasági potenciált, éppenhogy stagnálást észlelt. Ellenben a város 

kulturális funkcióit emelte ki. 
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visszafejlődése
410

). Kassa ugyan 1938 után szélesebb sávú déli vonzáskörzetet kapott, 

azonban közlekedési összeköttetések híján elszigetelt maradt, ugyanakkor ez a kistérség 

folyamatos állami támogatásra szorult.
411

 A Bodrogköz 1918 előttről öröklött negatív 

gazdasági mutatói a határmegvonások következtében még súlyosabbakká váltak. Ungvár, 

Beregszász és Huszt fontos kereskedelmi útvonalakon feküdtek, azonban leszakadó régióban 

helyezkedtek el. 

Mindenesetre az 1918-as és 1938-as határ többé-kevésbé egységes régiókat osztott 

fel és az energia-, a tőke-, illetve termékáramlás csatornáit, a közlekedési hálózatot és a 

települések vonzáskörzetét megcsonkította.
412

 A különbség az, hogy az 1938-as szlovák-

magyar határvonalat inkább etnikai alapon húzták meg, a gazdasági és közlekedési 

szempontok kisebb hangsúlyt, de nem elhanyagolt figyelmet kaptak. 

Az első bécsi döntést követően született értékelésekben és a későbbi történeti 

munkákban két tézis fogalmazódott meg. Az első, hogy a felvidéki területek iparosodottabbak 

voltak, mint a többi magyarországi terület. A számos esetben, hatáskeltően, „a gyárak 

temetőjeként” megjelölt Felvidék, melyet a kortárs magyar közgazdászok egy része 

„gyarmatosítónak” nevezett, de amellett céltudatos – és a sarkított vélemények szerint 

„irtóháborúra”, „sorvasztásra” berendezkedett – csehszlovák iparpolitika sújtott.
413

 A 

valóságban ez a területsáv nem volt fejlettebb a trianoni magyar területtől és Budapest ipari 

kapacitásait leszámítva elérte az országos átlagot. A fontosabb ipari üzemek közé a régi 

                                                
410 Tény, hogy pontosabb visszafejlődésről írni, mint visszafejlesztésről. Elsősorban a déli piacok elvesztése, az 

elavult termelési struktúrák, a hadiiparról való átállás nehézségei és a fejlettebb csehországi ipar támasztotta 

versenyhelyzet okozta a losonci és nógrádi gyáripar leépülését. A csehszlovák gazdaságpolitika mégha nem is 

bánt kesztyűs kézzel a német és magyar vállalkozókkal, indokolt esetben szanálásokat is végrehajtott. A legjobb 
példa erre a Losonci Mezőgazdasági Gépgyár. Tulajdonosa az a Tarján Ödön volt, aki az ellenzéki magyar 

pártpolitika egyik személyiségeként a Magyar Nemzeti Párt vezetőségében foglalt helyet. Annak ellenére, hogy 

élesen bírálta a csehszlovák gazdaságpolitikát, prágai összeköttetésein keresztül kijárta, hogy üzeme állami 

támogatásban részesüljön. NA, MPOŽ, 691. doboz, 25.993/29; Gaucsík 2010b: 49–60. 
411 A város iparfejlődésére Szalay Zoltán: Kassa ipara. Magyar Statisztikai Szemle, 1939, 17. évf. 557; Siposs 

1942. 
412 Kevésbé ismert, hogy az 1938-as határ négy szlovákiai villamosmű hálózatát szelte keresztül. A Nyugat-

szlovákiai villamosművek (Západoslovenské elektrárne) területvesztesége 25%-os volt. Ez 167 települést érintett 

164 482 lakossal, melyből 61 település volt villanyárammal ellátva. A komáromi székhelyű, 1926-ban alapított 

Dél-szlovákiai Villamosművek (Južnoslovenské elektrárne) 56 települést látott el árammal. A Közép-szlovákiai 

Villamosművek (Stredoslovenské elektrárne) 58 települése került magyar területre. A Kelet-szlovákiai 
Villamosművek központjukat, Kassát veszítették el és 1939 tavaszáig rászorult a magyarországi 

energiaszolgáltatásra. A magyar területen található energetikai parkot a Győri Ipartelepek Rt. irányította. A 

vagyonjogi problémák ezt a gazdasági területet sem kerülték el. A magyar fél az 1938 előtti adósságokat nem 

akarta törleszteni. Csak 1941 novemberében született megegyezés. Magyarország 11,2 millió koronát fizetett a 

szlovák államnak. Sabol 2010: 43–46. A pénzintézeteknek, a városi centrumok átrendeződésével (különösen a 

Barsmegyei Népbanknak) immár szlovákiai piacaik elveszítésével és forgalomcsökkenéssel kellett 

szembesülniük. 
413 Vö. MOL, K 609, 80. csomó, 1. dosszié, Magyarság, 1930. március 25. 253; Szvatkó 1938: 156–164; 

Polyánszky 1939: 156–161; Taubinger 1939: 268; Jócsik 1940: 45–63; Kemény 1940: 41–42.  
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múlttal rendelkező losonci zománcgyár
414

, a lévai, kassai dohánygyár és gépipari cégek 

tartoztak. Jelentősnek tekinthető a rozsnyói vasércbányászat és kohászat. Gömör elsősorban a 

füleki zománcgyár, erdőterületei és nyersanyaglelőhelyei (korláti andezitbánya, ragyolc-

sátorosi bazaltbánya) miatt vált fontossá.
415

 Az iparágak közül a könnyűipar (textil-, bőr-, 

fonó-, kerámia- és üvegipar) és az élelmiszeripar hozott nagyobb értéktöbbletet a magyar 

nemzetgazdaságnak, ami az 1913-as adatokhoz képest 10–23% között mozgott. 

A másik, már újabb vélemény szerint a csallóközi gabonatermelő potenciál, a 

túltermelést fokozva, kedvezőtlen hatást gyakorolt a magyar mezőgazdaságra.
416

 A válasz 

mégsem ilyen egyszerű. A mezőgazdasági termelékenység, a trianoni magyar területtel 

párhuzamosan, nyugat-keleti irányba csökkent. A nyugati régió a magyar átlag feletti 

mutatókat produkált, a középső területek átlagosan teljesítettek. A keleti végek ellenben 

gyenge termelékenységgel rendelkeztek. A csallóközi és mátyusföldi régió termékeny 

szántóföldjein folyó búzatermelés országos átlagon mozgott (14–17 mázsa hektáronként) és 

magas volt az egy főre jutó gabonamennyiség is.
417

 Ez az arány a Garamtól keletre csökkent. 

                                                
414 Sztudinka 1918.  
415 A füleki zománcgyár kedvező közlekedési adottságokkal rendelkezett. A környék mintegy 80 településéről 

ingáztak a munkások. A számuk 1944-re elérte a 4500 főt. Ezek az adatok egy valószínűsíthetően Révay István 
tollából született tanulmányban találhatók, melyben Dél-Gömör társadalmi, etnikai és gazdasági viszonyaival 

foglalkozik. A kézirat az 1947-es béketárgyalásokra készült. Major Zoltán publikálta. Major 2007: 15, 18. 
416 Tilkovszky Lóránt fogalmazta meg, „a bűnös nemzet” koncepcióját követve, azt a tézist (és közvetítette a 

szlovák történetírásba), hogy a magyar gazdaság új térszerkezetének létrehozása – a nagybirtokos arisztokrácia, a 

cukorkartell és finánctőke szolgálatában – és az ipar-, illetve agrárpolitika csakis diszkriminatív lehetett. Azzal, 

hogy a magyar gazdaság irányítói kijelölték a felvidéki területek helyét a gazdasági rendszerben és 

meghatározták prioritásait, még nem jelenti azt, hogy ezzel „gyarmati” helyzetben tartották. Tilkovszky a 

határváltozás gazdasági következményeit (felvevőpiacok elvesztése, állat- és terményértékesítés zavarai, a 

fogyasztási cikkek árdrágulása, munkanélküliség) egyszerűen politikai elvakultsággal magyarázza. A gazdasági 

érdekcsoportok tevékenységében és érdekérvényesítésében elítélnivalót lát. Ugyanakkor az 1938 utáni gazdasági 

viszonyok eltérő összefüggésrendszerbe helyezhetők, mint az 1938 előttiek. Vö. Tilkovszky 1972: 49–55. A 
higgadt gazdaságtörténeti megközelítést teljesen nélkülözi és a gazdaságpolitikákai célok elemzését figyelmen 

kívül hagyja Martin Vietor, aki a marxista kánonba bújtatott nacionalista koncepció egyik képviselője volt. 

Vietor 1968. 
417 Machnyik Andor az 1925-ös csehszlovák mezőgazdasági adatok elemzésekor kimutatta, hogy a magyarlakta 

déli járások jelentékenyen részesedtek az országos növénytermesztésből. A legmagasabb arányt a dohány 

(76,90%), kukorica (38,55%) és szőlő (36,90%) érte el. A búzatermelés 13,80%-ot ért el. Csehszlovákia 

növénytermelésének 1,3 milliárd koronaértéke keletkezett ezeken a területeken. Az állatállomány tekintetében, 

ezer lakosra számítva a lovak, sertések, juhok és baromfiak száma volt magas. Az 1938 utáni felméréseknek 

ellentmond Hantos László megállapítása, aki szerint a dél-szlovákiai növénytermesztés alacsonyabb hozamokat 

produkált, mint a köztársaság nyugat területei. Ez mintegy a déli régiók külterjességét bizonyította, pedig ezek a 

területek átlagban termékenyebbek voltak a csehországiaknál. Machnyik és Hantos adatai közötti eltérések arra 
utalhatnak, hogy éppen a gazdasági válság éveiben jelentős átrendeződés folyt. Csehországban a mezőgazdaság 

gépesítése előrehaladt, az igavonó állatok száma csökkent. A nyugati országrészek Szlovákiát a szarvasmarhák, 

sertések és baromfiak számának tekintetében jelentősen megelőzték. A szlovákiai mutatókhoz képest a lovak 

1,5-szörös, a szarvasmarhák 3-szoros, a sertések 3,5-szörös aránnyal szerepeltek. Hantos Dél-Szlovákia 

lemaradását a belterjes gazdálkodás terén a szarvasmarha-tenyésztésre alkalmas legelőterületek feljavításának 

elhanyagolásában jelölte meg. A nagyobb felvevőpiacok hiányában a tejtermelés, sertés- és baromfitenyésztés 

ráfizetéses volt. Hantosnak, az 1937-es búzatermesztésre vonatkozó adatai alacsonyabbak (az egy hektárra elért 

pénzérték Csehországban magasabb, 1116 korona, ellenben Szlovákiában csak 414 korona). Szlovákiában 

hektáronként 12 mázsa termett, de Csehország 21, Morvaország és Szilézia 19,2 mázsát ért el. Tízéves átlagban 
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Az árpa-, zab- és burgonyatermesztés terén is ez a tendencia mutatkozott. A kukorica 

termésátlaga a központi területeken volt magasabb. Jelentős volt a helyi adottságokat 

kihasználó cukorrépa-, len-, kender és napraforgótermesztés.
418

 A köbölkúti és érsekújvári 

paprika, paradicsom és a mátyusföldi, Garam menti gyümölcsök kivitelre alkalmasak és 

keresettek voltak. A zöldség- és gyümölcstermesztésre kiterjedt élelmiszer- és konzervipar 

épült.
419

 A legjelentősebb, egyébként dualizmuskori hagyományokkal rendelkező és 

újításokat bevezető cukorgyárak Diószegen, Oroszkán és Nagysurányban működtek.
420

 A 

kisvárosokban és községekben kiépült malom- és szeszfőzőipar, melyben a két világháború 

között a dél-szlovákiai magyar vállalkozók és polgárosodó parasztság komoly pozíciókkal és 

tulajdonrésszel rendelkezett, szintén nagy szerepet játszott.
421

 A háziipar továbbra is 

szervezetlen maradt, csupán helyi szerveződéseket ismerünk. Közülük a losonci volt 

jelentősebb.
422

  A Magyarországhoz csatolt területeken tehát a mezőgazdaság, bányászat és a 

nyersanyagkitermelés kapott kiemelkedő szerepet. 

A magyarországi közéletben „a nemzetmentés” érdekében meginduló „lavina” 

hatásai begyűrűztek ezekre a területekre is. A társadalmi igazságosztás, a magyarság és 

zsidóság közti gazdasági egyensúly hangzatos jelszavai tragikus következményekkel jártak. A 

felvidéki területeken először a kisiparban és kereskedelemben kezdődtek a zsidóellenes 

gazdaságpolitikai lépések a „keresztény” vállalkozóréteg megerősítése céljából.
423

 Az 1938. 

december 21-ig fennálló átmeneti katonai közigazgatás foglalkozott, nem éppen méltányos 

módon, az ipari ügyekkel.
424

 A kiadott iparengedélyeket felülvizsgálták, meghosszabbításukat 

nem engedélyezték, az újak kiadását feltételekhez kötötték. Rövid időn belül azonban 

                                                                                                                                                   
is alacsonyabb maradt a szlovákiai eredmény. Csehország 19,6, Morvaország és Szilézia 18,1 mázsát mutatott ki. 

Szlovákiában 13,8 mázsa termett. Vö. Hantos [1938]: 3–4; Thury 1940: 74–89; Machnyik 2008: 340, 344, 350. 
418

 Demeter–Radics 2007: 70, 78–80. Ebben a kontextusban az 1930-as évek csehszlovák régiófejlesztésének 

eredményei mintha elvesznének, vagy legalábbis azokat, kutatások híján nem ismerjük. A szlovák mezőgazdaság 

veszteségeire Cambel 1996: 8–10. 
419 Az érsekújvári és ógyallai paprikamalmokat szövetkezetekként szervezték meg. A gabonakivitelt és -

értékesítést a Futura nagymegyeri kirendeltsége irányította. A tejfelvásárlást a tejszövetkezeti központ 

bonyolította le. MOL, HTÉFSZ, Z 791, 25. csomó, 205. tétel, Érsekújvárvidéki Paprikamalom Szövetkezet; Uo. 

36. csomó, 271. tétel, Ógyalla és Vidéke Paprikatermelők Kikészítő Szövetkezete; MOL, FMSZKÁ, Z 818, 2. 

csomó, 38. tétel, Nagymegyeri kirendeltség (1942–1943); A FUTURA története 1939. 
420 A diószegi cukorgyárhoz műmalom, szeszgyár, konzervgyár és fagyasztóüzem is tartozott. Nagy kiterjedésű 

mintagazdaságot tartott fenn. A diószegi cukorgyár történetére Pokreis 2006: 441–448. Az oroszkai cukorgyárral 

foglalkozik Fóthy 2008. 
421 A somorjai, féli, dunaszerdahelyi, negyedi gőz- és hengermalmokra ŠABA-ŠA, HÚ-ŠAM, 12. doboz, 

31/1938, 16. doboz, 469/1939, 23. doboz, 546/1939; ŠABA-ŠA, NÚ-DS, 79. doboz, 6472/1938; ŠABA-ŠA, 

ONV-ŠA, 180. doboz, 13593/1948. A mátyusföldi malmokkal foglalkozik Pokreis 2005: 205–215. A barsi 

régióban a Schoeller-féle hengermalom töltött be meghatározó szerepet. A Schoellerek 1940-ben modern 

tejüzemet hoztak létre, mely a Lévai és Verebélyi járásokban vásárolta fel a tejet. Termékeik Esztergom és 

Budapest ellátásához is hozzájárultak. Bátovská 2008. 
422 ŠABB-LU, NDP (1941–1944). 
423 Tilkovszky 1972: 58; Gyurgyák 2001: 135–142. 
424 A katonai közigazgatás bevezetésére és a polgári szervek kiépítésére Bukovszky 2007: 53–57. 
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kiderült, hogy bizonyos gazdasági területeken ellátási és szolgáltatási zavarok keletkeztek. A 

hivatalok indokolt esetekben, a fontosabb zsidó vállalkozásoknak megadták a működési 

engedélyeket. A „felszabaduló” iparengedélyekért a községekben protekciós harcok dúltak és 

az érdekellentétek kiélesedtek.
425

 A nagyobb ipari üzemeket átszervezték és a zsidó 

szakembereket elbocsátották.
426

 

A felvidéki területek pénzügyi integrációját, egyben a valutáris viszonyok 

konszolidálását a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzintézeti Központ végezte. A jegybank 

kirendeltségein és mellékhelyein keresztül a határváltozás következtében előállt pénzügyi 

problémákkal, valuta- és hitelkérdésekkel, a magyar területre került szlovák bankfiókokkal 

foglalkozott, illetve a hiteljogilag átmenetinek tekinthető időszakban útmutatásokkal segítette 

a pénzintézeteket. A központ végezte a pénzintézetek revízióját, ügyvezetésüket és 

üzletmenetüket ellenőrizte. A betétforgalmat szabályozhatta, emellett bizonyos esetekben a 

pénzintézetek kényszerfelszámolásáról dönthetett. A nemzeti bank a két ország közötti 

árucsereforgalomból származó átutalások mellett a régi cseh-szlovák koronára szóló 

tartozásokat és követeléseket, szlovákiai váltóhitelek törlesztéseit, a zárolt pengőszámlák 

felhasználását és további pénzügytechnikai kérdéseket (számlák, betétek, letétek igazolása és 

átminősítése, hitelszigorítás) is szabályozta.
427

 A pénzügyminisztérium a főintézetekhez és a 

fiókokhoz felügyelőket nevezett ki. A pénzreform, a pengő bevezetése és a csehszlovák 

korona forgalomból való kivonása, a gazdasági konszolidáció szerves eszközét alkotta. Erre 

1938. november 19. és 1939. március 21. között került rá sor. A pengő és a korona közti 

átváltási arány 7:1 volt.
428

 

A magyar bankrendszer 1938-ban csupán kis tőkeerejű, régi múltra visszatekintő, 

helyi piacokon működő, összesen 15 pénzintézettel „gazdagodott.” Ezek közül hét nem is volt 

önálló. A hagyományos takarékpénztár megnevezésüket visszanyerő és 1918 előtti 

folytonosságukat kommunikáló, egyben a csehszlovák bankpolitikát imperialisztikusnak és 

gyarmatinak bélyegző hitelintézetek összesített alaptőkéje 15,6 millió koronát ért el. Az új, 

immár pengőben történő részvényjegyzésekre 1939 elejétől került sor. A pénzintézetek 

                                                
425 Anyagi haszon reményében lejáratásokra és rágalmazásokra is sor került. A zsidó tőkével való 
együttműködéssel („zsidó köpönyeg alá bújtak”) vádoltak meg például négy negyedi kereskedőt. Ebben a 

községben a magyar iparosok és kereskedők részére kiállított engedélyek száma 1942 júliusára nőtt meg (49%-

kal). Az 1942-es évben 1939-hez képest 64-gyel több vállalkozást engedélyeztek. ŠABA-ŠA, HÚ-ŠAL, 30. 

doboz, 728/1940. uo. 47. doboz, 3080/1942. A dunaszerdahelyi zsidó kereskedők engedélyeit tömegesen vonták 

be. ŠABA-ŠA, OŽS-DS, 29. doboz, 1454/1938, 1461–1467/1938. 
426 Lásd a felsőszeli Eisler&Szold Szeszgyár és Finomító esetét, mely 1938 után a Magyar Királyi Egyedárusági 

Szeszgyár nevet vette fel. Pokreis 2005: 209; Bányai–Kormos 2010: 69. 
427 ANBS, ŠÚÚ, inv. č. 17, Obežníky Maďarskej národnej banky v Budapešti (1938–1941) 
428 Compass Pénzügyi Évkönyv 1941: 100. 
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takarékbetét-állománya 1939-ben csupán 30 millió pengőre rúgott. A mérlegfőösszegük 1941-

ben meghaladta az 55 millió pengőt.
429

 

Ezeken a területeken két folyamat zajlott: „a visszacsatolás utáni időszakot az 

elszakadás pillanatáig [1945-ig, a szerző megjegyzése] egyrészről az észszerűségi és 

gazdasági okokból végrehajtott tömörülési folyamat, másrészről a budapesti pénzintézeteknek 

a felvidéki pénzpiacokra való erőteljesebb bekapcsolódás jellemezte.” A szlovák fiókintézetek 

átvételére és felszámolására, valamint a budapesti nagybankok (MÁH, PMKB) affiliációinak, 

fiókhálózatuk és ipari érdekeltségeik kiépítésére került sor.
430

 Az első zsidótörvény 

következtében a pénzintézetek igazgatóságainak összetételében is cserékre került sor. Ezek a 

szakemberek, kivételes esetekben védettséget élveztek és a bankok a szakmai tudásukra 

továbbra is számítottak.
431

 

Az első bécsi döntéssel magyar és szlovák ügyviteli nyelvű szövetkezetek kerültek a 

budapesti szövetkezeti központokhoz. A szlovák-magyar tárgyalások a szövetkezeti tőkék 

sorsáról, a kötelezettségekről és követelésekről 1942-ig elhúzódtak. Az üzletrészek, hitelek, 

kompenzációk adminisztrálása, a finanszírozási csatornák kialakítása és a felszámolások 

többletterheket róttak a szlovákiai és magyarországi központokra. A csehszlovákiai 

magyarság legsikeresebb gazdasági vállalkozásának, a galántai Hanza Szövetkezeti 

Áruközpontnak, a Központi Szövetkezettel, illetve a Fogyasztási Szövetkezetek Bevásárlási 

Központjával
432

 szemben fennállt követeléseit és tartozásait is rendezték.
433

 

                                                
429 Ezek becsült adatok, mert a mérlegfőösszegnél négy intézet, a takarékbetéteknél egy intézet adatai 

hiányoznak. Csak a volt csehszlovákiai magyar pénzintézeteket vettem figyelembe. A következő forrásokat 

használtam fel: Compass Pénzügyi Évkönyv 1941; 1942; 1943; Kallós 1942. ANBS, LS, 1. doboz, Lévai 

Takarékpénztár ezelőtt Lévai Első Bank R. T. Léván zárszámadása és évi jelentése 74-ik üzletévről 1939. Nyitrai 

és Tsa, Léva 1939. Uo. TĽB, 1. doboz, 1939-es zárszámadás. 
430

 MOL, MNB, Z 12, 36. csomó, 325. tétel, Ad. 18/a. Az elszakadt Felvidék és Kárpátalja hitelszervezetének 

átszervezésére vonatkozó tervek a visszacsatolás idejében. A bankszervezeti integrációra és a bankok 

tárgyalásaira Gaucsík 2007: 83–97. A budapesti bankok felvidéki ipartámogatására és érdekkörére Schranz 

1944. 
431 Jellemző a Barsmegyei Népbank vezérigazgatójának, Pető Imrének a sorsa, akit egyébként 1911-től 

alkalmaztak. 1939. január 1-jével nyugdíjazták és járandóságait kifizették. Véleményére a döntéseknél azonban 

mégis számítottak. Kivételezett helyzetét mutatja, hogy 1939. október 1-jétől a háború végéig a bank 

érdekeltségi körébe tartozó budapesti Hungária Guttapercha- és Gumigyár vezetőségében kapott helyet. Ellenben 

az Érsekújvári Takarékpénztárnál a zsidó származású, a Dunabank helyi fiókjától átvett Benedik Emil igazgatói 

helye még 1943-ban is bizonytalan volt. ANBS, TĽB, inv. č. 318, Zápisnice správy 1936–1942, 1939. december 

29. jegyzőkönyv. Uo. NS, inv. č. 499, Rôzna dôležitá korešpondencia medzi filiálok a maďarským peňažným 
ústavom (1939–1942), 1942. december 23. és 1943. március 9. levél. 
432 Nákupná ústredňa potravných družstiev. 
433 A volt szlovákiai és kárpátaljai szövetkezetek betagolódása a magyar szövetkezeti rendszerbe még nem 

alkotta kutatások tárgyát. A statisztikai adatok tekintetében zavarok vannak. Miroslav Fabricius szerint 1938 

őszén 631 szövetkezet került Magyarországhoz, melyekből 160 volt „tiszta szlovák” szövetkezet. Ezeken kívül 

16 kölcsönös földműves pénztárt (roľnícka vzájomná pokladnica), 13 nagyraktárt és a Fogyasztási 

Szövetkezetek Bevásárlási Központjának két kirendeltsége (Kassa, Tornalja) került magyar területre. Samuel 

Cambel ehhez hozzáfűzi, hogy a szlovák szövetkezetek között 41 volt hitel- és 44 volt különböző típusú. A 

Horváth–Valach szerzőpáros szerint kb. 240 szövetkezetről volt szó. Ieda Oszamu 356 visszacsatolt 
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A  Hangya a volt dél-szlovákiai fogyasztási szövetkezeteket saját struktúráiba akarta 

integrálni. Ez a stratégia egyszerre tartalmazott ideológiai-paternalista érveket („elszakított és 

elnyomott testvérszövetkezetek”, a Hangya-központ mint „anya”) és üzleti-kereskedelmi 

célokat, hiszen a térségben a szlovák fogyasztási központ hatásköre megszűnt, a Hanza-

szervezetet pedig úgy tűnt, éppen nemzetpolitikai érvekkel lehet megszüntetni és ezzel lehet 

monopolizálni a lakosság ellátását, illetve a termény- és állatértékesítést. Az 1938 végén 

született megegyezés a tevékenységi területek és szervezeti kérdések tekintetében ideiglenes 

és törékeny volt. A Hanza 1941 közepéig „távolságtartóan” viselkedett, majd politikai 

nyomásra szorosabbra fűzte kapcsolatait a Hangyával. 

 Paradox helyzet állt elő, hogy az 1925-ben kétévi előkészítés után, kisebbségi 

önerőből, a kedvező gazdasági viszonyokat felmérve létrejött Hanzát, mely pótolhatatlan 

szociális és kulturális feladatokat is felvállalt a magyar régiókban, kezdetben a Hangya 

felülről oktrojált „csehszlovák kényszerközpontként” kezelte? Valójában a Hanza 

függetlenségének vagy legalábbis mozgásterének kérdése a Hangya vezetősége számára egy 

ideig nem létezett. A Hanza vezetősége ugyanakkor a budapesti központtól az üzletkötések 

terén függetlenedni kívánt és meg akarta őrizni szervezeti, ellenőrzési jogköreit.
434

 A Hanza 

volt az egyetlen olyan csehszlovákiai kisebbségi magyar gazdasági szervezet, amely az első 

bécsi döntés után, mégha részlegesen is, de meg tudta őrizni pozícióit. Bővítette szervezetét, 

tagszövetkezeteit a hatékonyabb munka érdekében körzetekbe osztotta, a Kisalföld déli 

területein új piacokat szerzett és a Német-, illetve Olaszországba, valamint Szlovákiába 

irányuló szarvasmarha- és sertéskivitel eredményeképpen jelentős forgalomnövekedést ért 

el.
435

 

                                                                                                                                                   
szövetkezetről tud. Közülük 62% tartozott a Hanzához. Ieda 1993: 346; Horváth–Valach 1978: 166, 170; 

Fabricius–Holec–Pešek–Virsik 1995: 105, 116–119; Cambel 1996: 122. A szlovák és magyar szövetkezeti 

központok közötti kompenzációkra MOL, HTÉFSZ, Z 791, 17. csomó, 103. tétel, Megállapodás a Hangya, az 

Ústredné družstvo, illetve a NUPOD között a visszacsatoláskor a Hangyához került alkalmazottak 

érdekeltségeinek elszámolása tárgyában. Uo. Z 799, 17. csomó, 15. tétel, Az Ústredné družstvoval szemben 

fennálló pénzügyi követelések elszámolása. 
434 Ieda 1993: 343–354. 
435 A Hanza Szövetkezeti Áruközpont 1939-ben 17,2 millió pengő forgalmat bonyolított le. Gabona- és 

állatértékesítéssel, fogyasztási cikkek árusításával és ipari termékek eladásával foglalkozott. Érdekes, hogy a 
központ forgalma 1941-ben ugyanilyen szinten mozgott (17,7 millió pengő). A központ 1939-ben átalakította 

mezőgazdasági osztályát, mely Ulrich Kálmán irányítása alatt 1940-től mezőgazdasági szövetkezetként 

működött. Raktárait és telepeit, köztük a tallósi, nagyfödémesi, szenckirályfai, verebélyi szeszfőzdéket, 

nebojszai keményítőgyárat modernizálta. A hadikonjunktúrát kihasználva az állatkivitelre álltak rá. A 

mezőgazdasági szövetkezet forgalma 1942-ben elérte a 11 millió pengőt. Az árut 7358 vagonban szállították. A 

Hanza „konszernjéhez” tartozó hitelszövetkezet is sikeresen működött. Nagy 1941; Pukkai 1994: 50, 51, 71–75. 

A Hanza Szövetkezeti Áruközpont kötelékébe 1942-ben Bars és Hont k. e. e. vármegyében 59 fogyasztási és 

értékesítő szövetkezet tartozott. Ezek a szövetkezetek összesen több mint 4,7 millió pengő áruforgalmat 

bonyolítottak le. A szövetkezeti tagok száma 10 884 volt. Hetényi 1943: 209. 
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A szakmai és érdekvédelmi szervezetek, melyek a csehszlovák korszakban a 

kisebbségi gazdasági önszerveződés pozícióit mentették, a magyar központok hálózataiba 

tagolódtak be. A felvidéki iparosok szervezetei, az ipartársulatok, az Ipartestületek Országos 

Központjához tartoztak. Az agrártársadalom felemelését, a gazdák „érdekvédelmét és 

érdekellátását” felvállaló gazdasági egyesületek és községi gazdakörök a vármegyei 

keretekhez alkalmazkodva, megyei egyesületekként működtek tovább.
436

 

1938-ban a Horthy-korszak szociálpolitikájának összes ellentmondása megjelent a 

Felvidéken. Bár a két világháború között számos pozitív elemmel bővült a szociális háló, így 

a munkavállalók kötelező baleset- és betegségbiztosításával (1919), szociális 

kedvezményekkel (táppénz, 20 hétig tartó ingyenes gyógykezelés), az öregségi, rokkantsági, 

özvegységi és árvasági biztosítás (1927
437

), valamint a minimálbér, fizetett szabadság és 

gyermeknevelési pótlék bevezetésével (1937, 1938). Ezek az intézkedések azonban 

szelektívek voltak, hiszen kizárólag az ipari munkásokra vonatkoztak. A mezőgazdasági 

dolgozók ezekből a kedvezményekből nem részesedhettek. Erre a szociális rétegre az öregségi 

biztosítást is csak 1938-ban terjesztették ki. A magánalkalmazottak, zömmel városi 

tisztviselők, kereskedősegédek és családtagjaik betegségi és balesetbiztosítása is megoldódott. 

A mezőgazdaságban foglalkoztatottak tömegeinek társadalombiztosításán kívül a 

munkanélküliség elleni biztosítás is hiányzott. Ezek a szociálpolitikai lépések gyakorlatilag az 

állami költségvetés lehetőségeit meghaladták, ezen kívül a közvélemény és a politika 

szemléletváltása is késett. Ebben a helyzetben a polgári társadalom filantróp szerveződéseinek 

és az egyházaknak az áldozatkészsége értékelődött fel.
438

 

Közismert, hogy a masaryki köztársaság szociálpolitikája a dualista monarchia 

szociális intézkedéseinek hagyományai alapult. Ez a szociálpolitika a szociáldemokraták 

politikai irányvonalának és társadalmi támogatottságának, és egy demokratikusabb politikai 

rendszernek köszönhetően, amely a rászorultsági elvet inkább elfogadta, mint tagadta, a 

magyarországinál magasabb színvonalon állt.
439

 A munkanélküliség csökkentésére már 1918-

tól konkrét kormányzati lépések születtek. 1925-től a szakszervezetek vállaltak fontos 

közvetítő és segélyelosztó szerepet. Ezek a funkcióik növelték tagsági bázisukat és politikai 

                                                
436 Fodor 2008: 195; ŠABA-HÚ- ŠABA-ŠAL, 51. doboz, 2146/1943. 
437 A magyarországi biztosítási szolgáltatások két legfontosabb szervezete volt az Országos Társadalombiztosító 

Intézet és a Magánalkalmazottak Biztosító Intézete. Strausz 2005: 165–166. 
438 Romsics 2003: 200, 201–202. 
439 A monarchia biztosítási rendszerének egyes elemeit Csehszlovákia átvette és módosította. A csehszlovák 

szociálpolitika kétféle koncepciót követett követett, illetve vegyített. Az állami paternalizmust és a demokratikus 

igazságosságot. Bővebben lásd Stegmann 2010: 88–89, 273. 
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erejüket.
440

 A korszak magyarországi nemzetpolitikai optikáján keresztül a kisebbségi magyar 

szakszervezeti szerveződések hiányát, és így ab ovo a diszkriminációt látták.
441

 Ennek 

azonban nem éppen kisebbségpolitikai oka lehetett (ismereteim szerint nincs dokumentálva 

semmiféle országos jellegű magyar szakszervezet terve vagy annak tiltása!). A valóságban 

„prózaibb” jelenség állt a háttérben: a csehszlovákiai magyarság alapvetően agrárközösség 

volt.
442

 Ezen tömeg szakszervezetekbe történő etnopolitikai megszervezésére nem vagy alig 

került sor, és így a szakszervezeti mozgalomban eleve hátrányos volt az érdekérvényesítés.
443

 

Az iparban foglalkoztatott magyarok számára – 1938-ban több mint 33 ezer személy – a 

szociáldemokrata és kommunista szakszervezetek keretei kellő védelmet nyújtottak.
444

 

Azonban nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a mezőgazdasági munkásoknak, 

zselléreknek, időszaki munkákat vállaló napszámosoknak nem járt segély. Az a személy, aki 

                                                
440 Az 1930-as évek munkanélkülisége az egyik legnagyobb társadalmi és szociális probléma volt 

Csehszlovákiában. Következményei negatívan hatottak a lakosság egészségi állapotára (a gyermekhalandóság és 

a civilizációs betegségek növekedése, az alkoholizmus terjedése). 1918-tól törvény szabályozta a munkanélküli 

személyek segélyezését (szigorú és korlátozott feltételek mellett hetenkénti támogatás, napi 1 korona mindegyik 

családtagra). A mezőgazdasági munkásság, az idénymunkát vállalók és a szolgaszemélyzet nem volt jogosult a 

támogatásra. Az állam, a köztársaság fennállásától kezdve, munkaközvetítő hivatalok hálózatának kiépítésével és 

állami pénzek ráfordításával próbálta mérsékelni a folyamatosan jelen lévő munkanélküliséget, de az állami 

támogatás jelképesnek mondható, és a 30-as évek végéig fokozatosan csökkent. A legtöbb munkanélkülit (920 
ezer) 1933-ban tartották nyilván, de még 1936-ban is 860 ezer személynek nem volt munkája. A hivatalos adatok 

azonban nem fedik a valóságot. A családtagokkal együtt számuk sokkal magasabb volt (1933-ban 1,1–1,3 millió 

ember). Legfőképpen a kivitelre gyártó ipari ágazatokban jegyezhető a legtöbb munkanélküli (építőanyagok 

gyártása, textil-, üveg-, porcelán- és gépipar, kohászat). 1925-től Csehszlovákia bevezette a genti munkanélküli 

támogatási modellt, amely szerint a munkások önkéntes alapon szerveződve, szakszervezeti tagokként 

igyekeztek létfenntartásukat bebiztosítani. Ennek szellemében csak az lehetett támogatott személy, aki munkája 

elvesztése előtt legalább 6 hónapig szakszervezeti tag volt és nyilvántartották a munkaközvetítő hivatalban. Az 

állam 1930-tól a segély 2/3-át fizette, 26 héten át, különleges esetekben 39 héten keresztül folyósíthatták az 

összeget. Az állami szerepvállalás 1930-tól megkísérelte enyhíteni a szociális gondokat. Élelmezési akció indult, 

amely során a nős férfiaknak 20 koronás, a nőtleneknek 10 koronás élelmiszerjegyeket osztottak ki, ez azonban a 

szigorú feltételek miatt csak szűk réteget érintett. A tejakció során a gyermekek naponta fél liter tejet kaptak. A 
munkanélküliek étkeztetésére (leves-, kenyér-, krumpli-, fa- és szénjuttatások) és a rossz lakáskörülmények 

orvoslására állami, tartományi, járási és községi kezdeményezések (közmunkák, lakásépítések) születtek, de az 

elégtelen pénzforrások miatt csak részeredményeket sikerült elérni. A segélyezések terén fontos feladatokat 

vállaltak fel az egyházak és a jótékonysági egyesületek. Bianchi 1973: 342; Falisová 2004: 403–407. 
441 Rados 1933: 56–59. 
442 A csehszlovákiai nemzetiségek közül egyedül a magyarok száma növekedett a mezőgazdaságban. Az 1921-es 

60,24%-ról 1930-ra 65,3%-ra emelkedett. Machnyik 2008: 332; Simon 2010: 24. 
443 A munkanélküliség tekintetében regionális eltérések voltak. Az agrárvidék gondjaira és a szakszervezetek 

szerepére jellemző a negyedi munkanélküliség 1931–1937 közti alakulása. A község gazdái foglalkoztatták a 

tavaszi-nyári szezonális munkák idején a napszámosokat és cselédeket. A munkások teljes fokú alkalmazásának 

hónapja az aratási időszak volt. Ez a szociálisan kiszolgáltatott réteg (kb. 800–900 személy családtagokkal 
együtt) a téli időszakban bevételre nem tehetett szert, tartalékaik fogytában voltak. A mezőgazdasági munkák 

nélküli időszakban a munkanélküliek száma erőteljesen növekedett. Csak 1938 tavaszára állt helyre a teljes 

foglalkoztatottság. Negyeden 1936 decemberében mutathatók ki a genti rendszerben számon tartott 

munkanélküliek, de csak négyen voltak. A számuk 1937 végére 56-ra emelkedett. A szervezett mezőgazdasági 

munkásság megjelenésének politikai összefüggései lehettek. A Magyar Nemzeti Párt a községben 1937 

februárjában hozta létre a magyar ipari és mezőgazdasági munkásságot tömörítő szakszervezetét. A hivatalok a 

magas taglétszám titkát (kb. 120 tag) az alacsony tagsági díj fizetésében látták és a vagyonosabb gazdák anyagi 

hozzájárulását feltételezték. Gaucsík 2010: 100–103. 
444 Simon 2010: 32. 
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sztrájkban vett részt vagy a munkahelyéről munkabeszüntetés miatt elbocsátották, esetleg 

elutasította a munkaközvetítő hivatal által felajánlott munkát, elveszítette a jogát a segély 

igénylésére. 

A felvidéki területek 1938 őszétől egy új szociálpolitikai modell kísérleti terepévé 

váltak. A nemzeti eufóriától túlfűtött, magyar identitásukat tömegesen kinyilvánító 

csehszlovákiai magyarok gyorsan a közigazgatási és gazdasági átállás nehézségeivel 

szembesültek.
445

 A fogyasztási cikkek áremelkedése jelentkezett, az agárszektorban továbbra 

is tartós maradt a munkanélküliség, az építőipart recesszió sújtotta és a feketekereskedelem új 

utakat talált. Tény, hogy a felvidéki paprika-, cukorrépa- és dohánytermesztőknek 

megváltozott piaci körülmények között kellett utat „törniük”, és az alacsony felvásárlási árak 

nem csekély érdekellentéteket szültek.
446

 A közigazgatásban az eltávozott cseh és szlovák 

hivatalnokok után felszabadult helyek karrierlehetőséggel és egzisztenciateremtéssel 

kecsegtettek. A belföldi területekről származó tisztviselők elhelyezését a helyi „nemzethű” 

magyarok sérelmezték, mellőzve érezték magukat. 

A hosszabb csehszlovák korszak és a néhány éves magyarországi integrációs időszak 

közti szemmel látható gazdasági és szociális különbségeket, és az ezekből származó 

problémákat nem magyarázhatjuk félrevezetően a magyar „feudalizmus” vagy éppen a 

magyar uralkodó osztályok „elvakult” politikájával.
447

 A két ország eltérő gazdasági 

fejlődése, potenciálja és a magyar-magyar kapcsolattartás meggyengülése (meggyengítése)
448

 

a lényeges. Az első világháború győzteseinek oldalán helyet foglaló csehszlovák állam 

szociálpolitikája sokkal előnyösebb helyzetből indult. A cseh országrészeken előrehaladott 

iparosodás zajlott, a társadalom modernizációja is előrehaladt, emellett az utódállamok 

csoportjában a legelőnyösebb termelési kapacitásokkal rendelkezett. Magyarország az első 

világháborút követő politikai és gazdasági dezintegrációból, vesztes államként, forradalmak 

                                                
445 A nemzeti öntudat szimbolikus és deklaratív kinyilvánításai, a díszkapuk, emlékzászlók, „testvéri” 

kapcsolatok felvétele a belső területek településeivel, a magyar-magyar összefogást hirdették, de rövidesen 

megjelentek a társadalmi-mentális különfejlődés jelei („beneši ivadékok”, a csehszlovák demokráciától 

megmételyezett felvidékiek, „úrhatnám” és címkórságban szenvedő magyarok). Az „anyások” gyakran 

intoleráns nemzetiségi magatartása és eltérő „osztályöntudata” is borzolta a kedélyeket. 
446 Tilkovszky 1972: 51–55. A helyi viszonyok alakulására Édes 2005: 229–234. 
447 A visszacsatolt területek közellátásának javítására, a munkanélküliség enyhítésére és a magyarok közti 
szolidaritás elmélyítésére hozta létre Imrédy Béla a Magyar a Magyarért Mozgalmat. Imrédy ezt a szervezetet 

nemcsak a revíziós célok legitimálása miatt, hanem politikai befolyásának növelése érdekében is felhasználta. 

1940-től az állam erőteljesebb szociális szerepvállalásának  (Országos Nép- és Családvédelmi Alap, Közjóléti 

Szövetkezetek) a gyermekvédelem és nagycsaládosok támogatása terén voltak pozitív eredményei. 

Részletesebben Hámori 2006: 171–179. 
448 Borsody István 1938 tavaszán erről a következőképpen írt: „Az érintkezési szabadság hiányát sínyli a 

csehszlovákiai magyarság is: erre a szabadságra lenne szüksége, hogy élvezhessen valamit a nemzet központi 

értékeiből és az általános emberi igazság nevében legalább egy kis hányadát kaphassa meg mindama nemzeti 

jónak, ami minden többségi ember számára fölösen terem.” Borsody 2002: 198. 
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után, és a békeszerződés traumájától sokkolva, sokkal nehezebben lábalt ki. Döntően 

mezőgazdasági országként pedig a belső társadalmi átalakulást előmozdító „igazságosabb” 

földreformra sem került sor. Az 1938-as év őszét illetően nem lehet mellőzni a csehszlovák 

állam felbomlásának negatív gazdasági következményeit sem. Ezek közé a bizonytalan 

termelői és vállalkozói környezet, a csehszlovák hivatalok és hadsereg evakuálásának és a 

mobilizációnak az anyagi kárai (iskolák, kórházak, közintézmények leszerelése; lovak, 

fogatok, ingóságok elszállítása
449

), az önkormányzatok vagyoni veszteségei ugyanúgy 

hozzátartoznak, mint a tartósan bizalmatlan államközi viszonyok. 

A korszakkal foglalkozó kutató számára megkerülhetetlennek tűnik „a felvidéki 

szellem” egyszerre inspiráló és homályos fogalmának elemzése. A társadalom- és 

eszmetörténeti munkák a felvidéki szellem értelmiségi megkonstruálásának ideológiai-

eszmetörténeti gyökereivel hellyel-közzel foglalkoznak.
450

 Máig sem ismert ennek a 

fogalomnak a valódi jelentése, reális hatása az 1938 utáni magyar társadalomszervezésre, 

illetve gyors eltűnése, inkább úgy tűnik, hogy a korabeli elit számára érdekes, játékos 

konstrukció lehetett, melybe képlékenysége folytán, Budapesttel szembeni legitimációs céllal 

már a kortársak is sokfélét, főleg pozitív elemeket – demokráciérzékenység, nemzeti és 

szociális egység, aprómunka dicsérete, realizmus – értettek bele. Nem vitatom, hogy a 

parasztságnak, a népi rétegnek a felemelése és társadalmi integrálása őszinte cél volt. Mégis 

az értelmiségi elit legjelesebbjei (Szvatkó Pál, Jócsik Lajos, Pfeiffer Mihály, Borsody István 

stb.) két évtized távlatából, egy sikeresnek tűnő nemzetegyesítés küszöbén, a volt 

csehszlovákiai magyarokat egységeseknek tüntették fel, és amit írtak, kinyilatkoztattak, az 

inkább az ő személyes eszményképük volt. Ez mit sem von le a csehszlovák korszakban 

szocializálódott kisebbségi elit érdemeiből. Megalkották saját önképüket, egy közösségépítő 

elit képét. A demokrácia számukra ideált jelentett. A nemzeti megmaradás biztosítékát, a 

nemzetiségi béke megvalósulását. Egy központosító, „nemzetegyesítő” állampolitika 

erőterében, egyfajta felvidéki „corpus separatum” léte, melynek a két világháború között sem 

volt semmiféle politikai, közigazgatási, önkormányzati, gazdasági előképe vagy előzménye, 

az értelmiségiek számára lehet, hogy csábító, azonban mégis gyorsan múlékony képzet volt. 

A politikai elit céljainak, ideológiai fegyverzetének megfelelően operált a felvidéki szellem 

                                                
449 ŠABA-ŠA-HÚ-ŠAM, 11. doboz, 507/1938. Uo. 26. doboz, 467/1938, 1541/1938; Bukovszky 2005: 137–138. 
450 Ezen a téren Filep Tamás Gusztáv máig kellőképpen nem értékelt meglátásai járulhatnak hozzá az új 

értelmezések megszületéséhez és a kutatási területek kiszélesítéséhez. Filep 2007: 187–221. 
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fogalmával.
451

 Ami realitás maradt, és csak kevesen ismerték fel, az „a visszatértek” és a 

magyarországi társadalom közti szétfejlődés áramlata volt.
452

 

A második világháború keserű és fájdalmas tapasztalata, a polgári és katonai 

áldozatok, üldöztetések, megtorlások, anyagi károk, a szétzilálódott társadalmi és gazdasági 

élet, az erkölcsi értékekbe vetett hit megrendülése mélyen hatott az 1945–1948 közti átmeneti 

időszak társadalmi gondolkodására. A gazdasági hadviselés, melyet mindegyik küzdő fél 

alkalmazott, a háború végére az európai és Európán kívüli gazdasági rendszert alapjaiban 

rengette meg. Az államközi kereskedelmi kapcsolatok megszakadtak. A győztesek és 

legyőzöttek közös problémákkal, kihívásokkal, többek között a lakosság alapellátásának 

gondjaival, lakáshiánnyal, járványokkal, menekültáradattal, tőkehiánnyal, a közlekedési 

hálózat elpusztulásával, magas gyermekhalandósággal szembesültek. A gazdasági újjáépítés a 

társadalom számára komoly kihívás volt. A háborút követően szinte mindegyik ország 

rászorult a külföldi segélyekre.
453

 

A háborús pusztítás Szlovákiában majdnem nyolc hónapon keresztül át tartott. A 

német hadsereg gépeket, közlekedési eszközöket és nyersanyagot szállított el a szlovákiai 

területekről. A szarvasmarhák állománya 19 500, a baromfiaké 65 ezer darabbal csökkent. A 

közlekedési hálózat felbomlott. 840 vasúti híd, 31 alagút és 1504 folyami híd vált 

használhatatlanná. A folyami és légi közlekedés leállt. A visszavonuló német csapatok a 

mozdonyokat, vagonokat és teherautókat döntő többségében elszállították. Az ipar anyagi 

veszteségeit 5–6 milliárd koronára értékelték. A legnagyobb károkat a gépipar, kohászat és 

bányaipar szenvedte el. Az ipar termelékenysége visszaesett, a háború előtti 36%-át érte csak 

el. Az energiaellátás szempontjából fontos barnaszénbányászat 15%-os teljesítményre volt 

képes. A mezőgazdaságot az állatállomány radikális csökkenése és a munkaerőhiány érintette 

súlyosan. A haszonállatok vesztesége 10,9 millió koronát ért el. Az elhúzódó harcok 

legnagyobb mértékben a keleti és déli agrárvidéket tették tönkre. A fogatok, vetőmagok 

hiánya következtében 1945-ben több mint 103 ezer hektár termőföld maradt műveletlenül. A 

szlovákiai települések 58%-a valamilyen módon megszenvedte a front átvonulását és a 

                                                
451 Filep foglalkozik Szüllő Géza és Esterházy János állásfoglalásával, akik „a felvidéki gondolat” konjunkturális 

kisajátítása ellen léptek fel. A mindjobban radikalizálódó, Imrédy Bélához közeledő Jaross Andortól 
határolódtak el. Filep 2007: 214–216. Porubszky Géza, egykori keresztényszocialista politikus, kéméndi 

plébános 1939. június 10. országgyűlési felszólalásának érvrendszerét is érdemes röviden elemezni. A nép tagjai, 

mint „őrparasztok” védték Magyarország határait. A földhöz való ragaszkodásukkal mindig a nemzetet 

szolgálták, ezért a földbirtokreformnak velük szemben méltányosnak kell lennie. Az ő értelmezésében a 

felvidéki magyar gazdálkodó lép az „őrgrófok” (értsd főpapok, főurak) helyére. Meskó Zoltán ebben a 

hazavédelemben, nem pedig a kisebbségi sorsközösségben és a társadalmi realizmusban látta a felvidéki szellem 

meglétét. Közli Sztyahula 2007: 52–59. 
452 Szarka 2007a: 58. 
453 Aldcroft 2001: 106–111. 
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hadseregek fosztogatásait. 20 ezer lakóház semmisült meg és 72 ezer kisebb-nagyobb 

mértékben megsérült. A hajléktalanok száma megsokszorozódott. A közvetlen háborús 

károkat 114 milliárd koronára becsülték. A szlovákiai háborús pusztítás mértékét jól jelzi, 

hogy Szlovákiára az egy lakosra jutó hadikárok tekintetében 35 ezer korona, Csehországra 

pedig, ahol a hadiesemények gyorsabban lezajlottak, 17 ezer korona jutott. A gazdasági 

újjáépítés, a szárazföldi és vasúti közlekedés helyreállítása mindjárt a felszabadulás után 

elkezdődött.
454

 A lakosság ellátása végett az élelmiszeripar talpraállítása elodázhatatlan volt. 

Pozsonyt, 1945. április 4. felszabadulása után, a Csallóköz gabonájával látták el. A közeli 

környéken az egyetlen működőképes malom Cseklészen volt. A pozsonyi malmokat a szovjet 

hadsereg lefoglalta katonáinak élelmezésére. A lisztet UNRRA teherautókkal szállították 

Pozsonyba.
455

 

A kétéves gazdasági terv elfogadása 1946 októberében, az állam aktív 

szerepvállalásával, a csehszlovák gazdaság konszolidálását, a foglalkoztatottság és az ipari 

termelés növelését tűzte ki céljául.
456

 Szlovákia gazdasági fejlesztését, külföldi tőke híján, a 

cseh országrészekből áthelyezett gépipari parknak kellett elősegítenie, ami egyben az 

iparosítási program támogatását volt hivatott biztosítani. 

A felvidéki, majd dél-szlovákiaivá váló magyarlakta területek háborús kárai, a keleti 

hadszíntéren és Magyarország területén elesett katonai áldozatok és a polgári lakosság 

veszteségei tetemesek voltak. Az ország 1944 őszétől katonai hadszíntérré vált. A fronthoz 

közeli vidékeket a katonaság felügyelete alatt álló hadműveleti területekké nyilvánították.
457

 

A szovjet hadvezetés Budapestet bekerítő hadműveleteinek részét képezte az Ipoly és a 

Garam menti előrenyomulás. Az 1944 decemberében a Garamnál megszilárduló német-

szovjet frontvonalon és 1945 februárjában Párkány-Kéménd térségében folyó páncéloscsaták 

csak súlyosbították a polgári lakosság szenvedéseit. A települések számára a nyilasok 

kegyetlenkedései, az elszállásolt magyar és német alakulatok jelenléte, a katonai és polgári 

áldozatokat követelő harci cselekmények, majd a felszabadító-megszálló szovjet csapatok 

erőszakoskodásai egyéni és családi traumákat okoztak és nagy vagyoni károkat követeltek. A 

                                                
454 Cambel 1972: 29–30; Horváth–Valach 1984: 25–27; Barnovský 1986: 70–71. 
455 Cambel 1965: 274. 
456 A keleti országrészre a befektetések 32%-át tervezték. A csehszlovák gazdasági ágazatok részesedése a 69,88 

milliárd korona befektetésből a következőképpen oszlott meg: ipar 36,3%, mezőgazdaság 7,5%, közlekedés 

21,6%, lakásfelújítások és -építések 20%, közmunkák 14,6%. A szlovákiai iparra 26,79%, a mezőgazdaságra 

40,3%, a közlekedésre 31,2% kvóta jutott. A legnagyobb előrelépés az iparban foglalkoztatottak számának 

növelésében mutatkozott. Az ipari termelés csak szerény mértékben nőtt. A mezőgazdaságot az 1947-es 

szárazság, a terményfelvásárlások kudarca vetette vissza. Az építkezések felfutását az anyaghiány és az elavult 

ipari háttér akadályozta. Horváth–Valach 1984: 31–34. 
457 Bukovszky 2007: 60–61. 
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menekültek áradata, azok elhelyezése, a közellátás biztosítása szinte megoldathatatlan 

feladatokként nehezedtek az önkormányzatokra. Magyarország nemzeti vagyonának kb. 

40,2%-a semmisült meg. A népesség becsült vesztesége a katonai, polgári áldozatokkal, a 

zsidóság pusztulásával, a környező államokból kitelepített és elmenekült magyarokkal, a 

szovjet hadifogságba esetekkel, illetve oroszországi kényszermunkákra hurcoltakkal együtt 

1,2 millió fő volt.
458

 A közlekedési hálózat szinte használhatatlanná vált. A vasúti, ipari és 

mezőgazdasági géppark döntő többsége vagy elpusztult, vagy a németek elszállították. A 

lakóházakat, kastélyokat módszeresen kifosztották. 

A magyar Ideiglenes Nemzeti Kormány az 1945. január 20. fegyverszüneti 

megállapodásban arra kötelezte magát, hogy Magyarország Csehszlovákia területéről az 1937. 

december 31-én fennállott határok mögé vonja vissza katonai egységeit és hivatalnokait.
459

 A 

dél-szlovákiai településeken a Magyar Királyság megyei és községi szintű közigazgatási 

szervei hellyel-közzel 1945 tavaszáig álltak fenn. A  magyar közigazgatási szervek a harci 

tevékenységgel, a kelet-nyugati irányú frontmozgással párhuzamosan felmorzsolódtak, illetve 

gyakorlati tevékenységüket befejezték. A magyar hivatalnokok nagyobbik része elmenekült. 

 

3. 5. A kassai kormányprogram gazdasági tézisei 
 

A kassai kormányprogram lett az alapja a szláv nemzetállamként megalakuló 

Csehszlovákiának és az ún. népi-demokratikus rendszernek, mely a korábbi Tiso-féle 

totalitárius és a München előtti masaryki politikai rendszertől alapvetően különbözött. A 

kormányprogram, mely a cseh és szlovák nemzetépítés szempontjából állam- és 

társadalomszervező elveket, a nemzeti és szociális forradalom „posztulátumait” 

tartalmazta
460

, ellenben a magyarság szempontjából kodifikált államjogi, gazdasági és 

szociális diszkriminációt rögzített, születésétől kezdve magában hordozta a radikalizálódás 

reális veszélyét az államszervezet és a gazdasági szféra kiépítésének és új irányításának 

tekintetében. A kérdést más szempontból vizsgálva úgy is fogalmazhatunk, hogy a szlovákiai 

magyarság, főképpen agrárjellege miatt, a szlovák politikai elit és társadalom számára, a 

nemzetiségi kérdés gazdasági vetületeként (is) jelen volt.
461

 Például a magyar kisebbség 

                                                
458 Kaposi 2002: 324, 327. 
459 Balogh 1982: 20; Romsics 2003: 280, 297. A fegyverszüneti egyezmény szövegét közli Szarka 2005: 56. 
460 Alte 2003: 42. 
461 Peter Zaťko, szlovák nemzetgazdász, a demokrata párt prominens gazdasági szaktekintélye Szlovákia 

gazdasági újjáépítésének összetettségére mutatott rá. A nemzetgazdaság talpraállításának a háborús károk 

felszámolása, a közlekedési hálózat megteremtése, az élelmiszerellátás biztosítása és az ipari, illetve 

mezőgazdasági termelés újraindítása elengedhetetlen feltétele volt. A gazdasági élet nacionalizálását szintén 

ezért tartotta fontosnak. A déli gabonatermő vidék „visszatérésétől”, az elkobzott földek szétosztásától és a 



 132 

tervszerű felszámolását egy bizalmas tervezet, fontossági sorrend nélkül, kilenc pont 

megvalósításával látta megoldhatónak: 1. reszlovakizáció, 2. lakosságcsere, 3. a magyar 

politikai, gazdasági és kulturális elit tagjainak széttelepítése az országban, 4. a mezőgazdasági 

és nem mezőgazdasági vagyon konfiskálása és a folyamat felgyorsítása, 5. gazdasági 

fejlesztések Dél-Szlovákiában (úthálózat, városi építkezések, iparosítás), hogy ezekkel az 

északi területekről a szlovákságot délre „lecsalogassák”, 6. az „önkéntes deportálásokkal” 

(dobrovoľný odsun) a magyarok szétszórása, 7. a dél-szlovákiai szlovák „kisebbség” szociális, 

gazdasági és kulturális támogatása, hogy egyrészt „többségi” helyzetbe kerüljön, másrészt 

„természetes előfeltételei” alakuljanak ki az asszimilációnak, 8. a magyar kisebbség 

maradékának asszimilálása, az önkéntes asszimilálódás feltételeinek megteremtése, 9. a 

városok elszlovákosítása.
462

 

A korlátozott vagy más korabeli vélemény szerint irányított csehszlovák 

demokráciában, melynek politikai rendszere hibridnek jellemezhető, hiszen (ál)demokratikus 

és autoritatív elemek keveredtek benne, az állami gazdaságszabályozó hatáskörök további 

erősítésére került sor és a gazdasági verseny kereteit szigorúan megszabták. A nemzeti frontot 

alkotó szlovák politikai pártok érdekeit képviselő államapparátus befolyása kiterjedt szinte 

mindegyik gazdasági szférára. Az eredetileg az antifasiszta erők összefogására alakult 

nemzeti frontban és a megbízottak testületében a kommunista és demokrata rivalizálás, főleg 

az 1946-os választásokat követően, a gazdasági hatalom megszerzéséért és megtartásáért 

folytatott harcba torkollott. 

A szlovákiai gazdasági rendszer újraszervezésében több tényező együttes hatása 

kimutatható. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a kihívást, hogy 1945-ben a kelet-közép-

európai államok gazdaságainak egyrészt a hadigazdálkodásról kellett áttérniük a konszolidált 

békegazdaságra, másrészt az újjáépítés számos akadályba és nehézségbe ütközött. Gondoljunk 

csak az ipar, a mezőgazdaság, a közlekedési és energetikai infrastruktúra, a településhálózat 

káraira és veszteségeire, a foglalkoztatottság visszaesésére, a munkaerő- és szakemberhiányra, 

az állami dotációk és fejlesztések korlátozottságára. A csehszlovák gazdaságpolitika 

irányultságát elsősorban a cseh országrészek és Szlovákia, illetve az első bécsi döntéssel 

Magyarországhoz került déli régiók 1938–1944 közötti eltérő társadalmi és gazdasági 

helyzete és fejlődése határozta meg. A szlovák kontextusban ehhez járultak a felszabadulás 

                                                                                                                                                   
szlovákiai, volt magyar irányítású szövetkezetek Magyarországgal szembeni követeléseinek rendezésétől remélte 

a gazdasági elrugaszkodás alapjainak kialakítását. Rekonštrukcia Slovenska 1945: 20, 30, 40. 
462 SNA, FNO, 3. doboz, Riešenie maďarskej otázky, szignatúra nélkül. 
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pozitív és negatív tapasztalatai, a háborús veszteségek, a külpolitikailag és gazdaságilag 

expanzív Magyarországtól való félelem továbbélése, és végül a nemzeti-államalapító eufória. 

A kormányprogram gazdasági koncepcióját, megalkotói – és később a csehszlovák 

marxista történetírás – demokratikus jellegűnek tartották. Az ideologizált nézet(ek) szerint a 

gazdasági reformok a demokratikus (de csak az államalkotó nemzetek által végrehajtott) 

forradalom támpilléreit alkották.
463

 A többségi nemzeten belüli tulajdonosi viszonyokat, nem 

titkolva, hogy ehhez a kisebbségi erőforrásokat is kisajátítják, az egyes gazdasági területeken 

az államosítással kívánták egyenjogúsítani.
464

 Az államosítás ezen elgondolás szerint a 

szlovákiai társadalmi fejlődés, a „forradalmi hullám” egyik csúcspontja volt, mely a hatalmi 

rendszert konszolidálta és a marxista történeti konstrukció szerint a társadalmat a 

szocializmus felé „irányította.” A  magyar és német állampolgárok, a szlovákiai magyarok, 

németek és a kollaboránsok tulajdonában lévő vagy általuk kezelt, igazgatott vagyonokat 

lefoglalták, elkobozták és nemzeti gondnokság alá helyezték. Kiemelt szerepet kapott a 

földreform megvalósítása mint a szlovák agrárkérdés megoldási útja, mely szoros 

összefüggésben állt a magyar kisebbség államhatalmilag szervezett felszámolásával.
465

 

A kormányprogram X. fejezete rendelkezett a cseh és szlovák gazdasági életből az 

„idegen elemek” (kisebbségek, kollaborálók) kiiktatásával és gazdasági jelenlétük, befolyásuk 

megszüntetésével. Az indoklás kiterjedt Németország és Magyarország állampolgáraira, a 

magyar és német nemzetiségű csehszlovák állampolgárságú lakosokra, akik „elárulták a 

nemzetet, s tevékenyen támogatták a német és magyar megszállókat”, valamint a cseh és 

szlovák hazaárulókra. Azokat a gazdasági szervezeteket, részvénytársasági formában működő 

vállalkozásokat is megszüntetésre ítélték, melyek vezetőségében az előzőekben említett 

országok állampolgárai, a magyar és német kisebbséghez tartozó személyek és a 

megszállókkal együttműködők kaptak helyet. Egyébként a kisebbségi gazdasági szervezetek 

meghatározásának további, a gyakorlatban alkalmazott, de a kormányprogramban nem jelölt 

kritériumai a tagság nemzetiségi hovatartozása és az ügyviteli nyelv volt. A későbbi 

rendelkezések három alapelv szerint határozták meg a fizikai személyeknél a magyar 

nemzetiség kategóriáját. A családban használatos nyelv, valamelyik magyar pártban való 

(1938. szeptember 29. vagy 1938. október 6. utáni) tagság és az utolsó csehszlovák 

népszámláláskor bevallott nemzetiségi hovatartozás szerint. A vagyonok lefoglalásáról és 

nemzeti gondnokság alá helyezéséről, tehát „megbízható” szlovák kezekbe való juttatásáról 

                                                
463 Kevésbé ismert, hogy ezt a koncepciót a kortárs szocialista és nem szocialista közgazdászok egy része, 

ellentmondásossága miatt kritika tárgyává tette. Kaplan 1968: 15. (24. lábjegyzet.) 
464 Kaplan 1968: 46. 
465 Janics 1992: 125. 
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(nacionalizálásáról) a nemzeti bizottságok döntöttek. A nemzeti gondnokság rendszerét a 

kormányprogram úgy rögzítette, hogy a lefoglalt vagyonrészeket az állam zárolta és 

továbbiakban is dönthetett a sorsukról. A program aláírói, annak ellenére, hogy az államosítás 

fogalma ebben a fejezetben eklatánsan nem jelent meg, de ehhez közel állt, nyilatkozataikban 

ezt a követelményt államosításként magyarázták.
466

 

A második világháború alatt nemzeti, politikai és faji üldöztetést szenvedett 

személyek elvett tulajdonát a tulajdonosok vagy örököseik visszakövetelhették. Ehhez 

kapcsolódóan a 128. számú 1946-os törvény szerint az 1938. szeptember 29-ét követő 

időszakban a fentiekben említett okok következtében elszenvedett vagyonelkobzásokat 

semmiseknek tekintették. 

A szövetkezeteket ideiglenes nemzeti gondnokság alá vonták. Ezeknél a tagság 

kicserélésével és új szlovák vezetőség választásával számoltak. A gondnokság kiterjesztését a 

a nemzeti bizottságokra, kivételes esetekben pedig a SZNT-re bízták. Gyakorlatilag egy új 

szövetkezeti modell kialakítására került sor. 

A földbirtokreformmal a XI. fejezet foglalkozott. A kormányprogram állami földalap 

létrehozásáról határozott, mely a fizikai és jogi személyektől elkobzott földtulajdont kezelte. 

A mezőgazdasági vagyonról szóló elkobzási javaslatokat a helyi és járási nemzeti bizottságok 

adták ki, melyeket a megbízottak testületének illetékes szervei vizsgáltak meg és hagytak 

jóvá. A földosztás során előnyben részesítették a cseh, szlovák és ukrán parasztok, zsellérek 

és mezőgazdasági munkások közül azokat, akik részt vettek az ellenállásban és a 

felszabadulás során is aktív szerepet játszottak. Ez a kedvezményezett csoport a felosztott 

birtokok igazgatására és a mezőgazdasági munkák hatékonyabbá tételére szövetkezeteket 

hozhatott létre. Az új földtulajdonosok a földilleték fizetése alóli könnyítésben részesülhettek 

és bizonyos esetekben mentességet kaphattak. 

A csehszlovák gazdaság újjáépítésének téziseivel foglalkozó fejezetekkel is 

foglalkozni kell. A XII. fejezet az ipari termelés újraindítása és a technikai háttér 

rekonstrukciója mellett a termelés racionális megszervezését tartalmazta. A 

nyersanyagtartalékok megszervezése és elosztása, a közművek újraindítása kiemelt feladattá 

vált. A közlekedési hálózat helyreállítása a lakosság élelmiszerellátását biztosította. A lakások 

újraépítéséhez az építőanyag biztosítása szintén állami segítséggel valósulhatott meg. A 

belkereskedelem és hitelélet elindításakor a feketekereskedelem és üzérkedés 

kiküszöböléséről határoztak. A stratégiai fontossággal bíró ipari vállalatokat, biztosítókat, 

                                                
466 Kučera 1977: 13–23. 
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energiaforrásokat állami felügyelet és irányítás alá kívánták vonni.
467

 A külföldi segélyek 

tekintetében nemcsak a Szovjetuniótól fogadtak el segítséget, hanem az ENSZ Segélyezési és 

Újjáépítési Hivatalától és az amerikai kormánytól is. 

A mezőgazdaságról a XIII. fejezet szólt. A mezőgazdasági területek megművelésére 

szólították fel a földműveseket és a mezőgazdasággal kapcsolatban álló szervezeteket. Az 

állam a lakosság és a katonaság élelmezését kötelező beszolgáltatások és megállapított 

fejadagok útján akarta biztosítani. A XIV. fejezet a szociálpolitika alapvetéseit rögzítette. 

Ezek közé tartozott többek között a kollektív szerződések által törvényileg biztosított 

munkabérek megállapítása, a szociális-, beteg-, nyugdíjbiztosítás, a közegészségügy, az 

ifjúságnevelés és a szakszervezeti érdekvédelem. 

 

3. 6. Az államosítás területei és eredményei 
 

A harmadik Csehszlovák Köztársaság gazdasági újjászervezésének két támasza volt, az 

államosítás és a földreform. Általánosan megállapítható, hogy – a véleménykülönbségek 

ellenére – mindegyik cseh és szlovák párt ezt a két radikális gazdaságpolitikai bevatkozást 

elfogadta és támogatta. A korabeli pártpropaganda az államosítást egyszerre forradalmi 

tettként és németellenes fellépésként írta le. A baloldali értelmezés szerint, ha a gazdasági 

hatalom az állam kezébe kerül, akkor a tőke elnyomása megszűnik és a szociális 

ellentmondások is megoldódnak. A társadalmi feszültség semmivé válik, hiszen a dolgozó, a 

földműves és az értelmiségi nem kerülhet szembe az állammal. A „pénztőke” uralma szűnik 

meg, így a magánvállalkozások felszabadulnak a nyomása alól. Az államosítás nem totalitást, 

hanem nemzetegységet teremt.
468

 Ezt az elvet pregnánsan fogalmazta meg a kommunista 

födreformpolitika atyja, Július Ďuriš
469

: „A gazdasági haszon akkor marad meg, ha az állami 

tulajdonban van.” A városi és községi tulajdonba vételt ab ovo gazdaságtalannak tartotta.
470

 

Az államosítást nacionalizálásként is értelmezték. Az idegen tulajdonból így lehetett nemzetit 

kreálni, melynek előfeltételét alkotta a foglalkoztatás biztosítása és a szegénység 

felszámolása. Az államosítást pozitív töltésű jelentésekkel ruházták fel: a modernizációval, a 

                                                
467 Ez a megfogalmazás ugyan általános jellegű volt és nem nevezte meg az államosítást, de ez a program 

megalkotásakor másodrangú kérdésnek számított. Kaplan 1966a: 8. 
468 Národné výbory, 1945. október 1. 2. szám, 8. 
469 Ďuriš, Július (1904–1986) szlovák kommunista politikus. A háború alatt az SZKP illegális vezetőségének 

tagja. Az első csehszlovák kormányban mezőgazdasági miniszter. A kommunista hatalomátvétel után a posztján 

maradt és a földreform, illetve az erőszakos kollektivizáció egyik irányítója volt. Pénzügyminiszter 1953–1963 

között. Egyik magánnyilatkozatában azt állította, hogy kilépett a kommunista pártból. 
470 Vartíková 1971: 272. 
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termelésracionalizálással és a technikai előrelépéssel hozták kapcsolatba.
471

 Edvard Beneš, az 

államosítás dekrétumainak aláírása után, sajátos csehszlovák eljárásként magyarázta, melynek 

a hazai hagyományokra kell támaszkodnia és a belföldi viszonyokhoz kell alkalmazkodnia.
472

 

Az államosítás végrehajtásáról már Beneš és a kommunisták 1943-as moszkvai 

tárgyalásain döntés született és a háború után az új csehszlovák gazdaságpolitika meghatározó 

elemévé vált.
473

 A kassai kormányprogramban azonban csupán általános megfogalmazás 

került, mert sem a koncepciójáról, sem a terjedelméről nem született konszenzus. A konkrét 

terveknek figyelembe kellett venniük Csehország és Szlovákia eltérő gazdasági helyzetét. 

A kommunisták az osztályszempontok és a nemzeti érdekek együttes megvalósítását 

tűzték ki célul, és a hatalomátvétel, valamint a szocialista tervgazdálkodás bevezetése felé 

vezető út egyik meghatározó állomásának tekintették. A nemzeti szempontból kiemelkedő 

fontosságú ipari, mezőgazdasági és pénzügyi vállalatokban az erős állami jelenlét biztosítását 

és fenntartását tartották fontosnak. Érvelésük egyik lényeges elemét képezte a magántőke 

visszaszorítása, amely szerintük kudarcot vallott, mert képtelen volt biztosítani Szlovákia 

gazdasági fejlesztéseit és iparosítási programjának megvalósítását.
474

 

A demokraták nézetei a csehországi nemzeti szocialisták és néppártiak 

elképzeléseihez álltak közel. Ezek közös nevezőjét alkotta az a felfogás, hogy az államosítás 

az új Csehszlovákia társadalmi és szociális átalakításának egyik eszköze lehet. A demokrata 

párt az államosítás szlovákiai végrehajtását szakaszosan, kisebb mértékűnek gondolta, a 

kommunisták gyorsított eljárásra épülő terveit kívánta tompítani. Az állami tulajdonú 

vállalatok létrehozása mellett a szövetkezetek és a kommunális gazdasági üzemek alapítását 

szorgalmazták, egyben a kulcsfontosságú iparágakban a magánvállalkozások engedélyezése 

mellett törtek lándzsát. A párt a könnyűiparban, az élelmiszeriparban, a kereskedelmi 

szférában és a pénzügyben jelen lévő szlovák tőkeérdekeltségek államosítását ellenezte, ezen 

pozíciók megőrzése és átmentése mellett állt ki. Az erősödő államosítási „hullámmal” 

szemben a közép- és kisvállalkozások védelmét szorgalmazta. Nem véletlenül, mert 

támogatói bázisának egy részét a műszaki értelmiség és az iparosság képezte. 

                                                
471 Vartíková 1971: 339–340. 
472 Olšovský–Průcha 1969: 313. 2. lábjegyzet. 
473 Lhota 1987: 14. 
474 Egyes kommunista vélemények szerint az 1930-as évek gazdasági válsága és szociális feszültségei, 

ugyanakkor a kapitalista Csehszlovákia felbomlása azt bizonyították, hogy a kapitalizmus történelmi kudarcot 

vallott és csak a szocializmus oldhatja meg a gazdasági problémákat. 
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Az államosítás csehszlovák programja több elképzelés ötvözetéből született meg. Az 

államosítás ütemében, terjedelmében és formájában mutatkoztak véleménykülönbségek.
475

 A 

csehországi ún. szocialista blokk (szociáldemokraták, kommunisták, nemzeti szocialisták) 

nyolc ágazatban képzelte el az államosítást: bányák és kohók, fegyvergyártás, 

fémfeldolgozóipar, kémiai ipar, energetika, pénzügy, biztosítóintézetek és nehézipar. A 

néppártiak differenciált és szakaszos jellegű államosítást szorgalmaztak. A demokraták az 

eltérő szlovákiai viszonyok figyelembevételére hívták fel a figyelmet. Az adminisztratív és 

technikai akadályokat nem lehetett lebecsülni. Külön vita folyt arról, hogy az államosítást a 

parlament vagy az elnök hagyja-e jóvá, végül erre az elnöki dekrétumok formájában került 

sor. A legsúlyosabb politikai viták az államosítás terjedelmével voltak kapcsolatban.
476

 

A magyar és német vagyonok államosításával mind a jobboldal, mind a baloldal 

egyetértett. A hazai cseh és szlovák, illetve külföldi, főleg amerikai, angol, francia, svájci, 

belga és holland tulajdonban lévő vagyonok után kárpótlást fizettek.
477

 A kommunista párt és 

az irányítása alatt álló szakszervezet, a szlovákiai közhangulatot és a lakosság szociális 

érzékenységét meglovagolva, a tömegek aktivizálásával és utcai gyűlések, demonstrációk 

szervezésével az általános államosítást követelte. A kommunista indoklás szerint a kárpótlás 

csak a burzsoázia gazdasági hatalmának megőrzését szolgálta. A vádak szerint a kapitalista 

gazdasági szervezetek további fenntartása a polgárság számára lehetővé tette a bankok 

összevonását és a tőkék átcsoportosítását, illetve a kereskedelmi és ipari vállalatok 

részvényeinek kivonását az államosítás alól. 

Edvard Beneš elnöki dekrétumai három nagyobb kategóriába sorolhatók 

(retribúciósak, konfiskálásokra és állampolgárságra vonatkozók). Az államosítással négy 

foglalkozott.
478

 A 100-as számú a bányákról és ipari üzemekről rendelkezett, a 101-es néhány 

fontosabb élelmiszeripari üzemtípussal foglalkozott. Beneš mindkettőt 1945. október 24-én 

írta alá, és október 27-én tették közzé. A bányászatban, kohászatban, energetikában, 

                                                
475 Kaplan 1966a: 16–20. Az államosítás kategorikus elutasítására nem került sor. Ezt a programot 1947-ben, két 

év tapaszatalatait mérlegre téve, csak az egyik szlovák, egyébként politikailag jelentéktelen kispárt, a 

Szabadságpárt bírálta, amely azzal érvelt, hogy Szlovákia számára az államosítás káros volt, mert „mesterséges 

úton” a cseh országrészek érdekeinek rendelődött alá. Šutaj 1999: 178. 
476 A politikai vitákat, a pártok gazdasági bizottságainak koncepcióit és a dekrétumok genézisét részletesen 

elemzi Kaplan 1968: 23–58; Hlušičková–Nosková–Štěpán–Žabka 1982; Lhota 1987: 83–184. 
477 Az államosítás kezdetén a külföldi érdekeltséggel bíró vállalatok (például Philips, Unilever) esetében a brit, 

svéd, amerikai és más nagykövetségek részéről interveniálásokra került sor. Az 1948-as kommunista 

hatalomátvétel után a külföldi kárpótlás kérdése új dimenzióba került. A csehszlovák diplomácia kétoldalú 

tárgyalások útján kívánta rendezni az elkobzások és az államosítás vagyonjogi kérdéseit.  A jogi és pénzügyi 

keretek kialakítása és a kifizetések az 1980-as évekig elhúzódtak. A Svájccal folytatott tárgyalásokra Průcha et 

al. 1974: 284. 8. lábjegyzet; Jančík–Kubů–Kuklík–Novotný–Šouša 2001: 445–462. Vö. még Zachoval 1989: 

177. 
478 A dekrétumokra Hlušičková–Nosková–Štěpán–Žabka 1982: 313–373; Jech–Kaplan 1995b: 668–677, 720–

728. 
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vegyiparban, fémfeldogozásban stb. az alkalmazottak 150–500 fős kategóriáját határozták 

meg. Az élelmiszeriparban a cukorgyárakat és -finomítókat, az ipari szeszfőzdéket, 

sörgyárakat, malmokat, növényi olajra és csokoládé-, illetve cukorgyártásra szakosodott 

üzemeket államosították. Az ipar államosításában kettős alapelvet fedezhetünk fel: a 

gazdasági ágazatok jellegzetességei alapján vagy figyelembe vették a teljesítőképességet 

(sörgyárak, malmok) és az alkalmazottak számát, vagy ezektől eltekintettek. Bizonyos 

kategóriáknál, ha az üzemek alkalmazottainak száma a dekrétumban rögzített határt 1945. 

október 27. után érte el, mentesültek az államosítás alól.
479

 A kulcsfontosságú iparágakban a 

vállalatalapítást az állam felügyelte. Az államosításal a tulajdonjog is átruházódott a 

csehszlovák államra. Az államosított, elkobzott és az eddig működött üzemekből állami 

vállalatokat szerveztek. A nemzeti vállalatoknak (národné podniky) meghatározták a nevét, 

vállalkozásának körét, székhelyét, a vezetőség tagjainak és helyetteseinek számát.
480

 

Az államosítás egy konkrét üzem esetében az összes ingóságot és ingatlant, műszaki 

berendezést, szabadalmakat, licenceket, iparengedélyeket és pénzügyi forrrásokat (váltók, 

értékpapírok, részvények, takarékbetétkönyvek, készpénz) érintette. Ez a kész és félkész 

termékekre, a nyersanyaglelőhelyekre is vonatkozott. Az anyavállalathoz tartozó 

melléküzemeket, konszerneket is államosították. Ezeket egy gazdasági egységnek tekintették. 

A bánya- és építkezési üzemekhez tartozó lelőhelyeket kivonták a földjuttatások köréből. Az 

ipari üzemek mezőgazdasági területei ugyan konfiskálás alá estek, azonban a parcellázások 

során a vállalat érdekeit is figyelembe kellett venni. Az erdőbirtok kivételt képezett. A 

kiutalásoknál az igénylők érdekei számítottak. Az állam utólagosan dönthetett bizonyos 

erdőbirtokok felszabadításáról a nemzeti vállalatok javára. A nemzeti vállalatok az iparügyi 

vagy az élelmezési miniszter (megbízott) felügyelete alá tartoztak.
481

 

Az államosított vagyonrészek után járó kárpótlást részletesen szabályozták. A volt 

birodalmi német és magyar királyságbeli jogi személyek, politikai pártok, intézmények, 

egyesületek és alapok vagyonának államosítása után nem járt kárpótlás. A magyar és német 

fizikai személyeket csak abban az esetben kárpótolták, ha bizonyítani tudták lojalitásukat, 

részt vettek az antifasiszta ellenállásban vagy üldöztetéseknek voltak kitéve. Azok a jogi és 

fizikai személyek sem részesülhettek kárpótlásban, akik a világháború alatt Csehszlovákia-

                                                
479 Az államosítás alól mentesültek a szlovákiai szövetkezetek és üzemeik. Ezeken kívül azok a 

részvénytársasági formában működő földműves cukorgyárak és cukorfinomítók, melyek többségi tulajdonosai 

1945. január 1-jén cukorrépatermesztők voltak és a művelés alatt álló földjeik nagysága 50 hektár alatt volt. 

Ellenben szövetkezetekké kellett átalakulniuk. A tulajdonosok köre a földművesekből, a vállalkozások 

alkalmazottaiból szerveződött, illetve az állam is részesedést szerezhetett. 
480 A nemzeti vállalatok statútumait rendeletekkel határozták meg. A 6. számú 1946. január 15. rendelet az ipari 

vállalatokra, a 77. számú 1946. július 13.  rendelet az élelmiszeripariakra vonatkozott. 
481 Souček 1947: 11–17, 40. 
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ellenes magatartást tanúsítottak, bármilyen módon segítették a német és magyar megszállást, 

illetve a germanizálást és magyarosítást. Az államosítás napján átvett vagyonállomány alapján 

határozták meg a kárpótlási összeget, melyet értékpapírokban, készpénzben vagy egyéb 

értékekben fizethettek ki. A miniszter, illetve a szlovák megbízott dönthetett a jogosultakról. 

A kifizetéseket külön alap (Fond znárodněného hospodárstva) irányította.
482

 

Az iparban és a többi gazdasági ágazatban végrehajtandó államosítás törvényi 

definícióját a dekrétumok nem tartalmazták, tehát csak az értelmezések számbavételéről lehet 

szó.
483

 Az államosítás, a többségi társadalomépítés érdekében az államnak a gazdasági 

szerepét biztosította. Azzal, hogy megszüntetette a kisebbségi közösségek tagjainak a 

tulajdonát és tulajdonhoz való jogát, a szociális osztályokat is felszámolta. Az államosítás 

lényege azonban csak látszólag állt szemben a konfiskálásokkal, melyekben a represszív 

szándék világosan kifejeződött. A büntetés tetten érhető az államosítás folyamatában is. A 

kárpótlások szűkítése a kollektív bűnösség alapján a legjobb példa erre. 

A 102-es számú dekrétum a pénzintézetek, a 103-as a magánbiztosítók 

államosítására vonatkozott.
484

 A politikai csatározás a cseh kommunisták és a nemzeti-

szocialisták között az államosított kereskedelmi bankok száma, a pénzintézetek ipari 

érdekeltségeinek figyelembevétele és a pénzügyi szektor központosításának mértéke körül 

folytak.
485

 A kommunisták Csehországban a tartományi hitelintézetek, takarékpénztárak és 

szövetkezetek államosításával nem számoltak. A biztosításügy államosításával annak 

strukturális átalakítása, egyneműsítése kezdődött el.
486

 

Az államosítás országos adatai a szakirodalomban és a statisztikai kiadványokban 

különböznek egymástól. A csehszlovák statisztikai hivatal 1985-ös összegző kiadványa 

szerint az összes csehszlovákiai ipari üzem 16%-át államosították (nincs pontosan 

meghatározva, hogy melyik évben, vagy csak 1945–1948 között). Az államosított ipari 

termelés részaránya az összipari termelésen belül 65% volt. Az államosított ipari szektorban a 

dolgozók 62,6%-át alkalmazták. Az 1948-ban előállított nemzeti jövedelem 69,9%-át már a 

szocialista szektor, döntően az állami vállalatok állították elő, a magángazdaság 29,4%-val 

szemben.
487

 Az iparügyi minisztérium statisztikai felmérése szerint 1946 végéig 15 iparágon 

                                                
482 Souček 1947: 18–20. 
483 Mates 1978: 80. 
484 A pénzintézetek államosításával a 4. 5. 2. fejezetben foglalkozok. 
485 A CSKP szerint a hitelszervezet irányítását és felügyeletét, egy központi szerv, a Národní rada peněžnictví 

látta volna el. 
486 A bankok és biztosítók körüli vitákra Hlušičková–Nosková–Štěpán–Žabka 1982: LXII‒LXXXII. 
487 Historická statistická ročenka 1985: 33, 55. Miroslav Londák valószínűleg erre az adatra utalhat, de 

pontatlanul közli. Lásd Londák 2010: 14. Egy másik statisztikai feldolgozás szerint 1948 végén az államosított 

ipari szektorban az alkalmazottak 71%-a dolgozott. A magánvállalkozásokként működő kis- és kézműipari 
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belül 14 439 üzem 20,4%-át államosítottak, melyekből 2,58% esett Szlovákiára. Az 

államosított üzemekben több mint 700 ezer munkás dolgozott, akik az egyes iparágakban 

alkalmazottak 63,8%-át tették ki. A csehországi és szlovákiai ipari dolgozók aránya hasonló 

volt (64,9%, illetve 62%).
488

 Az adatsorok érdekessége, hogy csupán két, azonban 

kulcsfontosságú ágazatban hajtottak végre teljes mértékű államosítást (bányászat
489

, gázipar), 

a harmadik helyre az elektrotechnikai ipar került (86%-os arányú államosítás). A többi 

iparban ez az arány 3–25% között mozgott. Ha újra az alkalmazottak számát vizsgáljuk, akkor 

az 1946. év utolsó negyedévében Szlovákiában ebben az államosított szektorban 89 361 

munkást, az összes szlovákiai munkás 62%-át találhatjuk. Az államosított üzemekhez 1949-ig 

még több mint kétezer konfiskált üzemet csatoltak.
490

 A Michal Barnovský monográfiájában 

közölt 1946-os adatok szerint az államosítás a termelésre szakosodott ipari üzemek 83,1%-át, 

a fogyasztási cikkeket előallító üzemek 52,9%-át és az élelmiszeripar 28,6%-át érintette, az 

egész szlovákiai ipar 57,7%-át.
491

 Emil Vrablic az 1947. január 1-jei adatok alapján 2073 

üzemet (2310 technikai üzemegységet) azonosított 161 223 alkalmazottal. Ebből 403 üzemet 

államosítottak 93 324 munkással. A többi gazdasági egység, kisüzemként magántulajdonban 

maradt. Ha az államosításra vonatkozó számítását vesszük alapul (17,4%), mely azonban 

forrást nem jelöl meg, megközelíti a statisztikai hivatal 1985-ös adatát. Az államosított 

gazdasági szféra az összes ipari alkalmazott 57,8%-át foglalkoztatta és az ipari termelés 

68,8%-át állította elő.
492

 

Az ipar állami-adminisztratív monopolizálásával nemcsak a gazdaságterület 

szervezeti centralizációjára és az üzemek horizontális struktúrában való elrendezésére került 

sor, hanem a keresletet és kínálatot is monopolizálták.
493

 Az iparügyi miniszter rendelete 

alapján (1946. március 7.) iparügyi igazgatóságokat szerveztek. Szlovákiában a 161 

államosított vállalatot 27 nemzeti vállalathoz kapcsolták. Az üzemek területi szétszórtságának 

ellensúlyozására Pozsony-központú  székhelyeket szerveztek. Ezek a vállalatok a szlovákiai 

ipari termékek 78,1%-át értékesítették. A magánszektor értékesítési aránya 21,9%-ra esett 

                                                                                                                                                   
üzemek alkalmazottai kb. 25%-ot alkottak. Ez több mint 450 ezer személyt jelentett. Hospodářský a společenský 

vývoj 1968: 39. Az 1948-as nemzeti jövedelemszámításokra eltérő adatok is a rendelkezésre állnak. A nemzeti 

jövedelem 57,8%-át az állami vállalatok, 39,6%-át a magánszektor és 2,5%-át a szövetkezetek állították elő. 

Bálek 1996: 22. 
488 Lhota 1987: 207. 
489 Az iparügyi miniszter 372. számú rendelete folytán (1945. december 19.) 1945. október 27. hatállyal a 

szlovákiai ipari üzemeket és bányákat államosították. Összesen 20 bányaüzemről volt szó, köztük például a 

Koburg-művek és a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű pozsonyi képviseletének irányítása alatt álló üzemekről. 
490 Hlušičková–Nosková–Štěpán–Žabka 1982: XLVII–XLVIII, CVIII. A mátyusföldi vonatkozásokra ŠABA-

ŠA, OAV-SNF-GA, 3. doboz, 378/1948. 
491 Barnovský 1978: 151. 
492 Vrablic 1976: 241. 
493 A nemzeti vállalatok helyzetével és szervezési kérdéseivel részletesen foglalkozik Jaura 1990: 698–709.  
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vissza. A bányászat, energetika, cellulóz- és papírgyártás, vas- és vegyipar állami érdekeltsége 

80–100% között mozgott. A magántőke csak a faiparban rendelkezett jelentősebb aránnyal 

(28,4%). Egy nemzeti vállalatra átlagosan 5,9 államosított üzemegység jutott, melyeket 9 

területi igazgatóság irányított.
494

 

A marxista gazdaságtörténetírás megállapítása szerint bár a nyugati és a keleti 

országrészekben „a nem szokványos” és „váratlan” államosítás nagyjából azonos arányú volt, 

azonban a szlovákiai iparosodás alacsonyabb foka miatt kisebb nemzetgazdasági 

jelentőséggel bírt. Mindenesetre az új termelési viszonyok és a direktív tervgazdálkodás 

bevezetésének a feltétele – a gazdaságpolitika irányítói által tudatosítva a nyereségcsökkenést 

és a szerkezeti problémákat is – az államosítás lett.
495

 

 

3. 7. A szlovák pártok gazdasági elképzelései 
 

A két totalitarizmus közötti három évvel kapcsolatban felmerül a gazdasági modell 

keresésének és megvalósításának kérdése. A gazdasági, szociális és kulturális területek 

átformálásával a többségi és kisebbségi társadalmak is megváltoztak. 

Karel Kaplan szerint 1945-ben az államosítások eredményeképpen egy új minőségű 

gazdasági felépítménynek, „a gazdasági demokráciának” rakták le az alapjait.
496

 A kapitalista 

termelési viszonyok felbomlottak. Az állami tőke megjelenésével új viszonyrendszer jött 

létre, ezért a magántőke, a kisipar, a kis- és nagykereskedelem felé irányuló kapcsolatokat 

újra kellett definiálni. A gazdaság fejlődésének meghatározó eleme az államosított tőke lett, 

amelyen keresztül az állami gazdaságpolitika és a nemzetpolitikai érdekek artikulálódtak. A 

gazdaság vegyessé vált: az állami szektor mellett, a magán- és kistermelői szféra működött. A 

tulajdonforma szempontjából nézve egymás mellett találhatjuk az állami, a magán és a 

szövetkezeti tulajdont. 

A gazdaságszervezés két fő problémáját különíthetjük el. Az elsőt az egyes szektorok 

közötti helyes és kiegyensúlyozott arányok megtalálása alkotta. A másikat a külkereskedelem 

átszervezése és a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokba való beilleszkedés jelentette. 

Mindkettőre az előző korszakok gazdaságpolitikai gondolkodása és gyakorlata, a gazdaság 

                                                
494 Jaura tévesen úgy gondolja, nem utolsó sorban az 1989-es rendszerváltozás hatása alatt, hogy 1945-ben a 

tulajdonviszonyok és a szervezeti keretek miatt megvoltak az előfeltételei egy piacgazdaság kialakításának. Jaura 

1991: 454–467. Az ipar államosított szerkezetére uo. 463–467. 
495 A korszak marxista közgazdászai a nemzeti vállalatok fő feladatát nem a nyereségorientáltságban, hanem a 

kitűzött állami tervek teljesítésében határozták meg. A kétéves terv időszakában mégis fontos szempont maradt a 

nyereségretörekvés, mint a vállalkozás sikerességének fokmérője. Ebben a korszakban még a vállalatok 

bizonyos fokú önállóságot élveztek. Az állami dirigizmus korlátozottan jelent meg. A vállalatok a piacon 

egymás konkurenseiként léptek fel. 
496 Kaplan 1966b: 846. 
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mind nyilvánvalóbb etatizálódása, és a háborús évek protektorátusi német, ezen kívül a 

szlovákiai hadigazdálkodás tapasztalatai hatottak. Az államosított vállalatokat mint önálló 

jogi személyeket hozták létre, melyek kereskedelmi haszonra törekedtek és versenyhelyzetben 

működtek, hogy így gazdasági ellenőrzés alatt álljanak. Ez az elméletileg hatékony kontroll 

elvben a gazdasági területek monopolizálását akadályozta volna meg. Az államosítással 

kapcsolatos nemzeti-szocialista, néppárti és demokrata érvek jogosaknak tekinthetők, mert az 

államosított vállalatok rentabilitása csökkent (ez 1948 után vált nyilvánvalóvá) és a gazdaság 

bürokratizálódott. Azonban a kommunistákhoz és szociáldemokratákhoz hasonlóan ők is 

kezdeményezői, egyben alakítói voltak a rendszernek. 

A gazdasági demokrácia fogalmát mindegyik párt különféleképpen, saját stratégiai 

céljainak megfelelően értelmezte, illetve mindegyikük mást látott benne. A néppártiak 

eszköznek tekintették a liberális kapitalizmus elleni harcban és az új gazdasági rendszer 

igazságosságát, apolitikusságát garantáló tényezőnek tekintették. A nemzeti-szocialisták a 

szocializmus alapjának tartották. Egy olyan szolidáris rendszer talapzatának, amely lehetővé 

teszi a tervszerű forrás- és munkaerőfelhasználást. Szerintük a gazdasági demokráciában a 

termelés és a tőke nemzeti tulajdonba kerülésével a vállalati döntéshozás és irányítás 

demokratikussága is biztosítható. A „jobboldali” szociáldemokraták a nemzeti jövedelem 

igazságos elosztásának az eszközét és a termelésben való munkásrészvételt vélték felfedezni a 

fogalomban. Ezen az úton egy demokratikus szocialista rendszer felépítését vélték követendő 

célnak. A kommunistákhoz közeledő „baloldali” szociáldemokraták, Fierlinger ideológiai 

útmutatása alapján, alulról építkező szocializmusban gondolkodtak. Ennek lényegét a nép 

tudatos együttműködése alkotta, melyet a gazdasági demokrácia megnyilvánulásának lehetett 

tekinteni. A fogalom másik szociáldemokrata értelmezésében a polgárok gazdasági 

egyenjogúsítását jelentette. A kommunisták szerint a gazdaság demokratikus elemeinek a 

dolgozók szolgálatában kellett állniuk és segítségükkel a kizsákmányolást kellett 

megszüntetni. A gazdaságszervezés reformista vagy evolucionista terveit elutasították. A 

gazdasági demokrácia tehát a kapitalista gazdaság szinte mindegyik bajára gyógyírként 

szolgált. A gazdasági válságok és a munkanélküliség felszámolása, az ipari befektetések és a 

kulturális színvonal emelése, a tervgazdálkodás mind helyet kaptak ebben a fogalomban. 
497

 

Összegezve elmondhatjuk, hogy a gazdasági demokráciával kapcsolatban nem 

beszélhetünk egy homogén gazdasági modellről. Egyik felszólalásában Beneš is egy új 

gazdasági rendszer kísérletének jellemezte.
498

 Egy szövevényes hálónak tekinthetjük, amelyet 

                                                
497 Verbík 1979: 106, 108–114; Kaplan 1968: 215–216. 
498 Kaplan 1968: 210. 
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antiliberális, antikapitalista jelszavakkal és szociális kívánságokkal szőttek át. A politikai 

pártok kommunikációjukban a demokratikus alkotóelemeket kisajátították és azokat a 

politikai harc érdekében felhasználták. A csehszlovák gazdasági demokrácia rendszere, nem 

utolsó sorban a kisebbségek gazdasági jogfosztása miatt, illúzió maradt.
499

 

A gazdasági konszolidáció ellenben reálisnak ígérkezett. Ennek elérését négy 

tényező segíthette. A szociális feszültségek aránylag alacsony intenzitása, mely elsősorban a 

nem szlovák kisebbségekkel szemben nyilvánult meg. A másikat egy politikai tényező 

alkotta, mely erős integráló hatást fejtett ki. Ez a csehszlovák államiság felújításának sikere 

volt, melyhez a német, illetve magyar expanziótól való félelem eltűnése társult. A 

Szovjetunióval kötött szövetség, járulékosan a szláv identitás „újrafelfelfedezése” és 

megkonstruálása pedig külpolitikailag szilárdította meg Csehszlovákia helyzetét, de kisállami 

szerepén ez nem változtatott. Végül a csehszlovák-szovjet kereskedelmi és gazdasági 

kapcsolatok kiépítése játszhatott gazdaságélénkítő szerepet.
500

 

A szlovák pártok szinte mindegyike a zászlajára tűzte a demokrácia megjelenítését a 

gazdaságban. A vállalatirányítástól kezdve a dolgozók részvételének biztosításán keresztül 

egészen a néphatalom térnyeréséig, sokféle, minőségében különböző terv született. A 

pragmatikus gazdaságpolitikai elképzelések mégis az állam gazdasági szerepével, a gazdasági 

növekedés tényezőivel és a rekonstrukció lépéseivel kapcsolatban születtek meg. 

 

 

                                                
499 Kaplan három területen találta meg a gazdasági demokrácia jegyeit, és ezzel „bizonyította” a népi demokrácia 

létét: 1. a gazdaságirányítás központi intézményei, 2. a gazdasági önkormányzat, 3. az üzemi demokrácia. Az 

állam irányító és ellenőrző szervei felett a parlament és a kormány állt. A parlamenti bizottságok közül a 
gazdasági bizottságot emelte ki, amelyik a minisztereket felelősségre vonhatta, elszámoltathatta. A kormánynak 

csupán végrehajtó szerepet tulajdonított, melyet a minisztériumokon keresztül érvényesített. A legfontosabb 

tanácsadó szervvé a gazdasági tanácsnak (Hospodářska rada) kellett válnia. A tanács az 1945. május 28. elnöki 

dekrétum alapján jött létre. A gazdasággal kapcsolatos információgyűjtés, helyzetértékelés, a gazdasági 

intézmények tevékenységének koordinálása és a gazdasági tervek előkészítése lett volna a feladata. Mivel 

egyoldalúan a kormánynak rendelődött alá, működésképtelen volt és meg is szűnt. A gazdasági tanács mellett 

szerveződő, a kétéves tervet kidolgozó csoportból alakult meg a Központi Tervező Bizottság (Ústřední 

plánovací komise), mely a kormány gazdasági tervének az irányvonalait dolgozta ki. A gazdasági önkormányzat 

kategóriájába az iparban, kereskedelemben és mezőgazdaságban tevékeny érdekvédelmi szervezeteket sorolta. 

Ezek központosítására az eltérő politikai koncepciók miatt 1948-ig nem került sor. A vállalatok alkalmazottai 

üzemi tanácsokat alakíthattak. A tanácsok a munkások szociális érdekeit védték. A bérkérdésekben, az 
elbocsátásoknál döntési joggal rendelkeztek. Képviselőik helyet kaptak a vállalatok vezetőségében. Uo. 847–

855. Kaplan a modell képlékenységét, kiforratlanságát és problematikusságát végül néven nevezi, és az állami 

gazdaságpolitika szempontjából teszi fel a kérdést („a kormány hogyan tudja érvényesíteni gazdaságpolitikai 

elképzeléseit?”). Szerinte, és így önmagával ellentmondásba kerülve, az 1948-as kommunista hatalomátvétel 

után a gazdasági demokrácia „intézményrendszere” felbomlott, maradék elemei elveszítették létjogosultságukat. 

A szovjet típusú gazdaságszervezés és -tervezés vette kezdetét. Vö. uo. 855, 858. 
500 Kaplan 2004: 356–390. A csehszlovák-szovjet árucsere-egyezményt 1946. április 12-én kötötték meg és 

novemberben aláírták a vasúthálózat összeköttetéséről szólót is. Československo-sovětské vztahy 1971: 65–68, 

84–86. 
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3. 7. 1. Szlovákia Kommunista Pártja 
 

„Az újjáépítés eredményei olyan nyilvánvalóak, hogy azokat a nemzet tudatosítani fogja. A 

helyzetünk [mármint a kommunistáké] nehéz, hiszen a nemzet struktúrája egészen másképp 

néz ki, új nemzeti képviselet születik (...). Mindenre abból a szempontból kell tekintenünk, 

hogy ez hogyan hat a tömegekre. A nemzet lelkesedik.” Ezek az egyszerre valós elemeket 

tartalmazó, elbizakodott és patetikus szavak a kassai kormányprogram kihirdetése után négy 

nappal szervezett cseh-szlovák kommunista találkozón hangzottak el.
501

 

A Klement Gottwald által kezdeményezett helyzetértékelő gyűlésen mégsem a fenti 

optimista üzenet vált meghatározóvá, hanem a politikai és szervezési hiányosságokkal való 

szembesülés ténye. A kelet-szlovákiai területeken a tömegek megnyerésére irányuló 

gazdasági tervek közvetítése objektív akadályokba ütközött. A háborús pusztítás 

következményei, az anyagi és emberi áldozatok traumája, az erőszakosnak tartott mozgósítás, 

az ellátási nehézségek, a harcok elvonulásával tapasztalható visszaélések, a virágzó 

csempészet és feketekereskedelem a kommunisták által rövidtávon siettetett konszolidációt és 

a tömegek „forradalmi hangulatát” veszélyeztették.
502

 Az áttekinthetetlen politikai helyzetben, 

amikor a gazdaság talpraállításakor a szovjet katonai hatóságok jelenlétével hosszabb ideig 

számolni kellett, és a politikai riválisként szerveződő demokraták is elkezdték 

alapszervezeteiket építeni, a kommunista párt saját struktúráinak a korlátaira döbbent rá. A 

változások a gazdaságpolitikai stratégiák átértékelésére kényszerítették a funkcionáriusokat. A 

helyzeti előny – ahogy Gottwald fogalmazott, „a tiszta asztal” – még nem jelentett 

meghatározó befolyást. 

Az SZKP 1945 júliusától kezdte a munkásosztály érdekeinek védelmében, „a 

termelőerők”, az ipari üzemek, pénzintézetek államosítását (szocializálását) sürgetni. A 

kommunisták a nyereségorientált kapitalista rendszerben látták a gazdasági problémák fő 

okát, mely növekvő munkanélküliséget, alacsony béreket és fölös munkaerőt generált. Az 

SZKP vezetősége, mellesleg szintén tudatosítva Szlovákia eltérő gazdasági struktúráját 

(agrárjelleg, kevésbé koncentrált ipar), a CSKP KB előtt tett javaslatot a specifikus szlovákiai 

viszonyok és az államosítás eltérő irányvonalainak, tehát a csehországitól üzemnagyságban és 

tőkeerőben eltérő szlovákiai gazdasági ágazatok államosításának megfelelő kormányzati 

                                                
501 Vartíková 1971: 136. 
502 Lásd például a bártfai, felsővízközi, girálti, sztropkói és mezőlaborci járásokról szóló helyzetjelentést. 

Klimeš–Lesjuk–Malá–Prečan 1965a: 504–506, 535–536. Az 1945 júniusi helyzetre, a szovjet hadsereg 

atrocitásaira, a felbomlott közbiztonságra és a csehszlovák-magyar határszakaszon folyó csempészetre Šutaj 

2002: 11. dokumentum. 
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mérlegelésére. A prágai kommunista központ ezeket az előterjesztéseket nem vette 

figyelembe.
503

  

Az államosítást alkotmánytörvényben akarták rögzíteni és gyorsított folyamatként 

képzelték el, melynek eredményeképpen az ipar, bankszektor, biztosítók és nagykereskedelmi 

vállalatok állami tulajdonba kerülnek. A külkereskedelemben szintén állami monopólium 

kiépítését szorgalmazták. A nemzeti gondnokság rendszerét az államosítás felé vezető első 

lépésnek tartották. Taktikai okokból a kis- és középvállalkozások érdekeinek képviselete és a 

magántulajdon védelme mellett érveltek.
504

 

Az SZKP helyzete vidéken, szemben Csehországgal, politikailag kedvezőtlen volt. A 

cseh országrészekben a kommunistáknak sikerült az agrárpárt pozícióit megtörni és azokat 

fokozatosan átvenni, de Szlovákiában a demokrata párt agrármagja sikeresen továbbvitte a 

falusi lakosság megszervezésének az ügyét.
505

 A felszabadítással párhuzamosan megindult 

földreform kezdetén a demokraták vidéki támogatottsága azért nőtt, mert a kisgazdaréteg a 

kommunisták erőszakos kollektivizálási szándékaitól tartott.
506

 A szlovák kommunista vezetés 

1945 februárjában még optimista volt, és tisztában voltak azzal, hogy különleges figyelmet 

kellett fordítaniuk a földműveskérdésre, mert a földreform kommunista forgatókönyvének a 

próbaköve lesz. 

Husák, aki a földkérdésre (is) szakosodott, úgy gondolta, hogy a párt sikerességét, 

egyben a munkás és a paraszt „forradalmi kapcsolatát” a szociális reformok és a földreform 

megerősítik. A földreform minél gyorsabb megvalósítása lett a kívánt, de illuzorikus cél. A 

magyar „feudálisok” nemesi birtokait, a német megszállókét és a cseh, illetve szlovák 

árulókét elkobozzák, majd 1945 tavaszáig, kedvező feltételek mellett, a bürokrácia és a 

bankhitel kiküszöbölésével(!) gyorsan parcellázzák a szlovák mezőgazdasági munkások és 

deputánsok között.
507

 Husák az SZKP 1945. február 28. kassai konferenciáján külön 

                                                
503 Vartíková 1971: 32, 163, 242. 
504 Vartíková 1971: 163, 204–206, 246, 357. A kisipar maradt az utolsó nem államosított gazdasági terület 1948-

ra. Az SZKP-nak szemben a demokratákkal, hiányzott a kisipari programjuk és ebben a rétegben, mely 1947-ben 

több mint 158 ezer dolgozót jelentett, komolyabb választói bázist nem tudtak kialakítani. A kommunisták egy 

centralizált iparos szervezeten keresztül tervezték megszervezni a szlovákiai kisiparosokat, de erre csak a 
hatalomváltás után került sor. A kisipar szocializálása a kisvállalkozások felszámolását jelentette. Barnovský 

1978: 110; Zelenák 1988: 13, 17. 
505 A CSKP az 1946-os választási győzelmét nem utolsó sorban a cseh-morva agrártársadalom támogatásának 

köszönhette. Az egykori agrárpárti és antikommunista választók a földreform „gyümölcseinek” reményében 

szavaztak a kommunistákra. Slezák 1998: 97. 
506 Vartíková 1971: 137. 
507 Vartíková 1971: 33, 73. (2. lábjegyzet), 74. Szántón a földreform lebonyolítását a kommunista párt helyi 

alapszervezete sürgette. A „magyar nemzetiségű” zirci apátság birtokainak szétosztását és az ásványvíz 

forrásának községi tulajdonba vételét követelték. Uo. 166–169. 
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foglalkozott a földreformmal.
508

 Felszólalásának két hangsúlyos területe volt: a földreform 

„igazságos” befejezése és az egységes földműves szervezet létrehozása, mely a parasztság 

politikai meggyőzését és mozgósítását vállalta fel. Ez a szervezet, trójai falóként, a 

demokraták gyengítése végett, a SZNT tagja lett volna. Az „áruló és rekaciós” németek és 

magyarok nagybirtokainak parcellázásáról is értekezett. A földek elkobzását a németek és 

magyarok elleni harc részének tekintette. Az új tulajdonosok számos kedvezményben 

részesültek. A földtulajdon szétosztása végett a helyi nemzeti bizottságok feladat volt az 

igénylők összehívása, akik a földműves bizottságokat (roľnícke komisie) létrehozták. Ezek a 

bizottságok irreálisan két héten belül, a tavaszi munkák kezdetéig döntöttek volna az 

igénylésekről.
509

 

Gottwald koncepciója eltért a szlovák kommunistákéitól. Mérsékeltebbnek 

tekinthető, mert az egyházi tulajdonú birtokokat és a nem kompromittálódott csehekét, 

szlovákokét, átmenetileg nem javasolta elkobozni. Nemzeti földalap létrehozását 

indítványozta, amelybe az elkobzott földek, valamint az élő és élettelen gazdasági javak, az 

árjásított vagyonokkal együtt kerültek. A nemzeti szempontú földjuttatás nem volt kérdéses, 

de a tulajdonforma, tehát hogy a földeket az igénylők saját birtokába utalják vagy bérletbe 

kerüljenek, tisztázatlan maradt. Az SZKP általános érvényességű földreformot sürgetett, de ez 

a cseh kommunista vezetés szerint elhamarkodott volt és a párt rövid távú stratégiáját 

veszélyeztette.
510

 

A kassai kormányprogram kihirdetésének eufóriájában, 1945. április 8-án a szlovák 

kommunisták a moszkvai kommunista delegációval tárgyaltak. A földreformpolitika 

problémái, a propaganda- és szervezési hiányosságok csak elmélyültek. Bár a párt tagjai 

között a szegényebb földművesek létszáma meghaladta a kisiparosokét, a paraszti rétegek an 

bloc kívül álltak a párt keretein és bizalmatlanok voltak a kommunistákkal szemben.
511

 A 

kudarcot számos tényező okozta. A parcellázásokat rendszertelenség és zűrzavar, valamint a 

szervezési munkák elhanyagolása jellemezte. A nemzeti igazgatás, a kritika szerint, 

dehonesztálódott: a kinevezett pártfunkciunáriusok a vállalatok vezetését elhanyagolták, ami 

gazdasági károkat idézett elő. A párt emberei a sikkasztásokat elnézték, saját maguknak 

                                                
508 A SZNT előző nap, 1945. február 27-én fogadta el a németek, magyarok, árulók és a szlovák nemzet 

ellenségeinek mezőgazdasági vagyonának gyorsított elkobzásáról szóló 4. számú rendeletet. 
509 Vartíková 1971: 93–95. 
510 Vartíková 1971: 93. (8. lábjegyzet), 101, 118–119. 
511 1945 őszén a földműves tagok aránya az egyes körzetekben a következő volt: Nagymihály 16%, Kassa 7,5%, 

Eperjes 41%, Besztercebánya 8,5%, Rózsahegy 11%, Zsolna 6%, Trencsén 11,5%, Nyitra 11%, Rimaszombat 

11%, Poprád 14,5%, Pozsony 9%. Vartíková 1971: 303. A földművesek aránya a párton belül az 1945 októberi 

12,4%-ról 1948 februárjára 19,7%-ra nőtt, de az SZKP alapvetően munkáspárt maradt. Barnovský 1978: 202. 

(26. táblázat). 
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iparengedélyeket intéztek és politikai intrikákban vettek részt, amelyek a párt megítélését 

rontották.
512

 

A kommunista mezőgazdasági politika több, a demokraták terveivel összecsengő 

modernizációs elemet tartalmazott. Például az állattenyésztés racionalizálása, a gazdaságok 

infrastruktúrájának fejlesztése (istállózás, talajvízelvezetés, villamosítás), az olcsó 

mezőgazdasági hitel és az agrárkáderek képzése ide sorolható. A munkaerőhiány pótlására és 

a párttámogatás biztosítására ellenben más stratégiát fogalmaztak meg. A tanuló ifjúság 

részére kötelezően egy hónapos munkakötelezettséget írtak volna elő.
513

 

Az SZKP 1945. augusztus 11. zsolnai konferenciáján a prágai kommunista központ 

kritikájának eredményeképpen a politikai és gazdaságpolitikai kurzusváltásra került sor. 

Gottwaldék szlovák kollégáiknak többek között a gazdasági problémák kezelésével 

kapcsolatos eredménytelenséget és a gazdasági rekonstrukció szervezési hiányosságait rótták 

fel.
514

 A gazdasági kérdéseket a demokratákkal szemben folytatott stratégia részévé tették. A 

felszólaló új SZKP főtitkár, Viliam Široký
515

 szerint a párt, a földnélküliek és a háborús 

károsultak felkarolásával nemcsak szociális feladatokat teljesített, hanem a földek szlovák 

kezekbe történt „visszaadásával” történelmi igazságtételt is osztott. A magyarok, németek és 

kollaboránsok mezőgazdasági földtulajdonának elkobzását abszolút győzelemként 

interpretálta. A másik oldalon, kimondatlanul, de a földreform hiányosságainak felsorolásával 

a demokratákkal szemben a párttagság mozgósítását akarták elérni. Az „állam- és népellenes”, 

„bürokratikus”, „szabotőr” és „reakciós” jelzőkkel ellenségképet kreáltak. A demokrata 

irányítás alatt álló tárcát azzal vádolták, hogy a nagybirtokosokat és gazdagparasztokat 

preferálja a földműves bizottságokba, ezzel a jogos igénylőket, a mezőgazdasági munkásokat 

és a kisparasztokat diszkriminálja. Valójában ez a nyomásgyakorlás a kommunista 

forgatókönyvű földreform eredeti célját, az 50 hektár feletti birtokok konfiskálásának 

megvalósítását követte.
516

 

Az SZKP továbbra is két fő gonddal küszködött: a földművesek megszervezésének 

problémájával egy érdekvédelmi szervezet útján és a paraszti rétegek számára elfogadható 

földreformpolitika kidolgozásával. Július Ďuriš 1945 őszén, azzal érvelt, hogy mivel a 

                                                
512 Vartíková 1971: 130, 132–133, 135. 
513 Vartíková 1971: 163–164. 
514 Vartíková 1971: 226. A konferencia határozata is ezt tartalmazta. Részletesen foglalkoztak az ipar, a 

közlekedés és a közellátás kérdéseivel. Lásd uo. 240–245. 
515 Široký, Viliam (1902–1971), szlovák kommunista politikus. A CSKP tagja már 1921-től, a párt dogmatikus 

szárnyának képviselője. 1938-ban Moszkvába emigrált. Az illegális pártvezetés tagjaként tért vissza 

Szlovákiába, ahol 1941-ben letartóztatták. Az 1945 utáni törvénytelenségek egyik fő irányítója. A csehszlovák 

kormány miniszterelnöke 1953–1963 között, majd a párton belül félreállítják. 
516 Vartíková 1971: 184, 191. 
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mezőgazdasági földek 80%-a a déli határterületeken található, a földreformnal fontos nemzeti 

jelentősége és „nemzetmentő” szerepe van. A földjuttatásokkal a nemzeti front, pontosabban a 

párt pozícióit szilárdították meg. A demokraták földeformpolitikáját veszélyesnek ítélte, mert 

a szövetkezeti mozgalom agrárérdekeltségét mentették át. Elutasította azokat a demokrata 

vádakat, melyek a parcellázás gazdaságilag káros következményeire mutattak rá, ugyanis a 

kisgazdaságok kialakítása termelési problémákat idézett elő. Az SZKP teljesen nyíltan nem a 

gazdasági hatékonyságra fektett hangsúlyt, hanem a minél nagyobb arányú földosztásra, 

mellyel a parasztság bizalmát akarta megszerezni. Ďuriš a katolikus egyház földtulajdonának 

államosítását, mely érzékeny politikai téma volt, és a katolikus pártalakítás időszakában az 

erőltetése kétélű fegyvernek bizonyult volna, még nem tartotta időszerűnek. A párt 

agrárpolitikájának pragmatikus irányvonalának megerősítését sürgette, nevezetesen a 

földműveseknek szánt anyagi támogatást, a gép- és műtrágyavásárlás megkönnyítését. 

Érvelése szerint a vidék mindennapjaiban új, baloldali nemzeti hagyományt kellett teremteni. 

A demokraták gazdasági bástyáinak tartott szövetkezetek politikai átvilágítását és 

újjászervezését tartotta fontosnak.
517

 

Az SZKP KB 1945. október 26-án hozta nyilvánosságra a földműveskérdéssel 

kacsolatos irányelveit. A 17 pontos határozat az agitáció fokozását, a tagság bővítését, 

iskoláztatását, a párt mezőgazdasági szekciójának létrehozását és a földműves szövetség
518

 

alapszervezeteinek kiépítését írta elő. A párt nemzetgazdasági bizottságának egy országos 

mezőgazdasági fejlesztési koncepciót kellett kidolgoznia. A mezőgazdasági szövetkezetek 

vezetőségeiben a kommunista párt tagjainak befolyást kellett szerezniük és a 

„demokratizálódást” (a politikai ellenfelek kiszorítását) kellett támogatniuk. A szlovákiai 

szövetkezeti rendszer átalakítását képzelték el a csehországi példa alapján, ahol a szövetkezeti 

mozgalmat központosító szövetséget hoztak létre.
519

 A belső telepítések „energikus” 

                                                
517 Vartíková 1971: 269–275. Vö. még Viliam Široký kirohanását a demokrata párt földreformpolitikája és 

Martin Kvetko ellen uo. 318–320. 
518 A szlovák földművesek szövetsége (Jednotný zväz slovenských roľníkov) 1946–1947-ben az agrárpolitikai 

harcok tárgyává vált. A demokraták a Szlovák Állam mezőgazdasági kamarájának (Roľnícka komora) 

átszervezésével kívánták kialakítani az új szakmai és érdekvédelmi szervezetet. Másik megoldásként 
hatáskörének átruházását javasolták a földműves szövetségre. Ez a taktika nem volt véletlen, hiszen jelentős 

befolyásuk volt a földművelő lakosság között. A kommunista alapszervezetek a falvak szintjén nem fordítottak 

kellő figyelmet ezekre a szervezetekre. A mezőgazdasági kamarát végül 1946. február 5-én felszámolták, de a 

demokrata párt elérte jogköreinek „átmentését” a szlovák földművesek szövetségére. Az új szlovákiai agrár 

érdekvédelmi szervezet megalakítása elhúzódott, csak 1947 júliusában született róla törvény. A demokraták 

pozíciói helyi és járási szinten erősek voltak, és a kommunisták már-már „egypátrendszerre” panaszkodtak. 

Plevza–Vebr–Cambel 1961: 392–393; Cambel 1972: 191–197; Šutaj 2002: 17. dokumentum. 
519 Az Ústredná rada družstiev 1945. május 17-én, a „forradalmi” átmenetben, hatályos törvény nélkül alakult 

meg. 
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rendezését és a „magyar egyházi nagybirtok” gyorsított konfiskálásának követelését 

fogalmazták meg.
520

 

A szlovák kommunisták gazdaságpolitikai elképzeléseinek kristályosodási 

folyamatában a már említett zsolnai konferencia tekinthető paradigmaváltásnak.
521

 A 

mozgatóerő, az aktuális gazdasági kihívások mellett a háború utáni első parlamenti 

választások voltak. Az SZKP politikai presztízsének növelését szolgálta az iparosítási 

program megvalósítása. A csehországi határterületekről, a szlovákiai ipari termelés 

felfuttatására kezdődött az ipari üzemek áthelyezése, melyeket az állami és községi szféra, 

illetve a szövetkezetek és magánszemélyek vették át. 

A földreformot, egy év után, sikertelennek tartották. Csak 150 ezer hektárt koboztak 

el, amelynek 47%-át mezőgazdasági földbirtokok alkották. Ennek okát a demokrata vezetésű 

mezőgazdasági megbízotti hivatal bürokratikus és nagybirtokosokat támogató eljárásában 

vélték felfedezni. Új földreformrendeletek elfogadásával gyorsították volna fel a folyamatot. 

A magyarok, németek és árulók földvagyonát állampolgárságukra való tekintet nélkül 

elkobozták volna. Ez azokra a magyarokra vonatkozott, akik 1938. november 1-je után nem 

rendelkeztek csehszlovák állampolgársággal, tehát mindenkire. Az 50 hektár feletti magyar 

birtokosoktól is elvették volna a földeket. Az antifasiszta ellenállásban részt nem vett 

magyarok és németek tulajdonában található részvénytársaságokat és részesedéseiket illetve a 

háború szolgálatában álló vállalatokat elkobozták. A földreform végrehajtásának jogköreivel, 

a kommunista párt „bástyáit”, a járási nemzeti bizottságokat ruházta volna fel. Bizonytalan 

esetekben a mezőgazdasági megbízott döntött, de csakis a belügyi megbízottal egyetértésben. 

Ez az átalakítás a demokraták pozícióit a mezőgazdaságban és a földrefrom lebonyolításában 

nemcsak meggyengítette volna, hanem véglegesen megrendíthette. A nemzeti bizottságok 

visszavonhatatlan döntései a regionális politikában a demokrata pártot diszkvalifikálták volna. 

A kommunista agrárpolitika ezen szakaszában az aktuálpolitikai harcnak rendelődött alá. A 

Tiso-rendszer mezőgazdasági kamarájának sorsa körül kiújult politikai vita ennek példája. A 

megszületett konszenzust az SZKP saját győzelmeként értelmezte.
522

 

Viliam Široký szerint Szlovákia iparszerkezete történeti okok miatt deformált volt. A 

„magyar elnyomás alatt” Szlovákia nem tudott „bekapcsolódni a modern európai 

gazdaságba”, ezért maradt agrárjellegű ország. Az első csehszlovák köztársaság sem hozott 

                                                
520 Vartíková 1971: 328–329. 
521 Plevza–Vebr–Cambel 1961: 391. 
522 Vartíková 1971: 337, 340, 342–344. A gazdaságpolitikai terv új elemekkel bővült: a pénzreformmal, a 

fizetésszabályozással, egy részletesen kidolgozott iparosítási koncepcióval és a szociálpolitika terén az állami 

biztosítással. 
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változást, mert Szlovákia a fejlettebb cseh ipartól függő helyzetbe került. Az iparrombolás 

sújtotta, és ez a terület csak olcsó munkaerőforrásnak számított. A Tiso-korszakban pedig a 

német gazdaság kiszolgálása hozott áleredményeket. Mindezek miatt látta igazoltnak a 

gyökeres gazdaságszerkezeti és szocialista típusú átalakítást. Ez azt jelentette, hogy az ipar és 

a bankok államosítása nem oldja meg a gazdasági problémákat, hiszen ebben az 

értelmezésben egy rossz gazdasági felépítményről van szó. A strukturális változtatások a 

szegénység és a munkanélküliség leküzdésének érdekében elkerülhetetlenek.
523

 

A pénzreform három, inkább propagandisztikus, mint reális alaptételét fogalmazták 

meg. Az állam a kiadásokkal nem terhelhette a dolgozókat. A reformot a gazdag rétegeknek 

és a háborús újgazdagoknak kellett megfizetniük. A pénzreform lehető leggyorsabb 

lebonyolítására kellett törekedni. Mindenféle késlekedést az államérdek megsértéseként 

kezeltek. Az 1945 végi pénzreformot szociális érzékenységű pénzügypolitikai tettnek 

tekintették, melynek legfőbb célját alkotta az erős korona megtartása. Az inflációs lépéseket 

azért utasították el, mert a kapitalista réteg és spekulánsok gazdagodását és az alsó rétegek 

elszegényedését okozták volna. A deflációban a bankok és vállalkozók támogatását látták, 

ami szintén a dolgozók szociális helyzetének romlásához vezetett volna. Ezek miatt döntöttek 

a harmadik út mellett, amely a népi demokrácia „szellemének” felelt meg. Ez a forgalomban 

lévő nagy tömegű papírpénz mennyiségének vagyonadó útján történő csökkentését 

jelentette.
524

 

Az adó célzottan a vagyonosabb rétegeket sújtotta volna. Ehhez az egykori szlovák 

és protektorátusi korona vásárlóerejének a megállapítása és a pénzreform lebonyolításának 

módja vált fontossá. A demokraták attól tartottak, hogy a vagyonadóval és az állami szanálás 

kommunista javaslatával Szlovákia gazdasági érdekei sérülnek. Szerintük nem lehetett 

figyelmen kívül hagyni a két országrész eltérő gazdasági fejlődését 1939–1945 között. A 

vagyonadó tárgya tehát különbözött. Csehországban a kötött betéteket érintette. Szlovákiában 

azokat a befektetéseket, melyeket a felkelés kitöréséig realizáltak, így ezek az elvonások a 

gazdasági növekedést lassíthatták. A demokrata párt ezért a vagyonadót nem 1939. január 1-

jétől, hanem 1944. január 1-jétől javasolta megállapítani. Az SZKP álláspontja politikai 

célokat is követett. Visszamenőleg, 1939-ig a háborús spekulánsok és árjásítók vagyonát 

                                                
523 Vartíková 1971: 359–361. 
524 A vagyonadónak és további elvonásoknak (ún. milliomos adó, jövedelemadó) nem csupán a gazdasági 

konszolidáció, hanem a pénzstabilitás elérése szempontjából is fontos szerepe lett volna. Az 1946. május 15-én 

elfogadott 134. számú törvény szabályozta a vagyonértékelést. A kommunisták az osztályharc egyik fegyverének 

tekintették. Az elképzelések csak részsikereket hoztak, hiszen az államkincstárba csak 23 milliárd korona folyt 

be, miközben a kötött betétek és a vagyonbevallások összege ezt jóval, több mint 13-szorosan meghaladta. A 

fizikai és jogi személyek részéről gyenge volt a bevallási szándék. 



 151 

adóztatták volna meg. Körülbelül 40 millárd korona bevétellel számoltak. A demokrata tervet 

azzal próbálták leszerelni, hogy 1944-től jelentősebb vagyongyarapodással, a politikai helyzet 

bizonytalansága, az anyagi veszteségek és a háború okozta gazdasági depresszió miatt, nem 

számolhattak. A demokrata párt Szlovákia gazdasági autonómiájának gondolatával nem 

kacérkodhatott, de mégha nagyon korlátozva is, bizonyos prioritásokat megfogalmazhatott és 

érvényesíthetett. Az SZKP ezen a ponton, a gazdasági érdekvédelem terén már nem vállalt fel 

„nemzeti” jellegű célokat (a „cseh reakció” szlovákellenességét azonban továbbra is támadta). 

A szlovák kommunisták szigorúan a CSKP képviselte gazdasági centralizáció irányvonalát 

követték.
525

 A vagyonadó sorsa összefonódott a pénzreform sikerességével vagy 

sikertelenségével, az árszabályozással, a kommunisták agendájában szereplő 

fizetésemelésekkel és szélesebb össszefüggésben a gazdasági újjáépítéstől, valamint a 

termelékenység hatékonyságától függött. 

Az SZKP gazdaságpolitikai koncepciójának vitájára 1946. március 12-én került sor 

Pozsonyban a központi bizottság ülésén. Az előadó Július Bránik
526

 volt, aki terjedelmes, 

ideológiai szóvirágokkal díszített, de pragmatikus elemeket tartalmazó expozéban ismertette a 

koncepciót. A gazdaságpolitika alapvető területeit a gazdaságszerkezet átalakításában, az 

iparosításban és a mezőgazdaság fejlesztésében jelölte meg. A tervezés szerepét 

kulcsfontosságúnak tartotta.
527

 Ez a felfogás, állítása szerint, gyökeres szakítást jelentett a 

kapitalista csehszlovák gazdaságpolitikával, melyet ösztönösnek és a finánctőke, illetve a 

partikuláris érdekek védelmezőjeként jellemzett. A gazdasági tervezés kétféle útjáról beszélt. 

Eszerint az állami szektor és a magánszektor eltérő megközelítést igényelt, azonban 

okfejtésében az utóbbit szabályozó eszközök mégsem voltak specifikusak. Az állami 

árreguláció, a tervgazdálkodás általános intézkedései, az állami vállalatok szerepvállalásai a 

piacon és kapcsolataik a magánszférával semmi konkrét lépést nem tartalmaztak. Többször 

hangsúlyozta, hogy az SZKP a magántulajdont tiszteli és a magánvállalkozókra, mint a 

gazdasági élet pozitív tényezőire tekint. Az állami tervgazdálkodás szakosodott szerveinek 

kiépítésén és az államapparátus átszervezésén kívül az érdekvédelmi szervezetek bevonását 

                                                
525 Vartíková 1971: 344–347. Ez nyilvánvalóvá vált az államosított szlovákiai vállalatok esetében. A 

legfontosabb üzemeket (fegyvergyártás, nehézipar) központi irányítás alá helyezték. A nemzetgazdasági igények 
előtt a szlovák kommunista politikusok fejet hajtottak. Az a feltételük, hogy kivételes esetekben a szlovák 

irányítás maradjon meg, csak kisebb jelentőségű vállalatokat érinthetett. Viliam Široký ezt a dilemmát azzal 

oldotta fel, hogy nem a cseh tőke jelenik meg a szlovákiai vállalatokban, hanem az államosított tőke. Az 

államosítás dekrétumai pedig a szlovák nemzeti érdekeket rögzítik. A központi igazgatóságokban a szlovákok 

részvétele biztosított, így teljesen hamis vád a szlovák gazdasági sérelmek felhánytorgatása. Barto 1968: 130. 
526 Bránik, Július (1908–1970), kommunista funkcionárius, gazdasági szakember. Az SZKP KB tagja. Az 1950-

es években a  Szlovák Tervhiavatal (Slovenský plánovací úrad) elnöke. 
527 Az Állami Tervezési és Statisztikai Hivatalt (Štátny plánovací a štatistický úrad) 1945. május 26-án hozták 

létre. 
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tekintette lényegesnek. Szlovákia gazdasági integrációja a csehszlovák nemzetgazdaság 

egységességét biztosította, melyet sem a pozícióit vesztett cseh burzsoázia, sem a cseh-

szlovák viszony nem veszélyeztetett. A tervezésen alapuló indusztrializációval kapcsolatban 

felmerülő új gazdasági válság lehetőségét kategorikusan kizárta. Elvárásai alapján az 

államosított bankszektor és a szovjet gazdasági segítség majd lehetővé teszi ennek 

kiküszöbölését. 

A szlovákiai iparosítás és a remények szerint azzal járó életszínvonal-emelés és 

munkahelyteremtés országos jellegű gazdasági kérdés lett. Az ipartelepítés és -fejlesztés, 

mely a tervgazdálkodás keretén belül zajlott, számos kormányprogramban szerepelt. Mind a 

második Fierlinger-kormány, mind az „újjáépítést” meghirdető Gottwald-kormány 1946 

nyarán, majd a kétéves terv, kiemelt kérdésként kezelte. A CSKP a gazdasági talpraállás 

hatékony eszközének tekintette, amelynek jelentős politikai hatásai lesznek. Az 

államkonszolidáció, az állami szektor bővítése és a párt befolyásának növelése szerepelt a 

célok között. A remények szerint ez a folyamat az ún. szlovákkérdés rendezését is 

elősegíthette. Az iparosítás a kommunista társadalomátalakítás stratégiájának, azon belül egy 

lojális kollektivitás megalkotásának a részét képezte.
528

 

Bránik az iparosítás tényezőit nyolc pontban foglalta össze.
529

 A mezőgazdaságnak is 

nagy figyelmet szentelt, de érdekes módon, teljesen reálisan, kihangsúlyozta, hogy az 

                                                
528 Az indusztrializáció a szlovák marxista történeti kutatások kedvelt terepe volt. Turčan 1960; Barnovský 1968: 

169–194; 1975: 344–348. 
529 1. Szlovákia iparosítási programja az állami gazdaságpolitika szerves része. Sikere ugyanúgy cseh érdek is, 

mert Szlovákia jelentős, kihasználatlan nyersanyag- és energiatartalékokkal, és (ezt nem mondta ki, de olcsóbb) 

munkaerővel rendelkezik. Kedvező földrajzi helyzete és a közlekedési infrastruktúra fejlesztése felértékeli a 

csehszlovák-szovjet gazdasági kapcsolatok terén. A csehországi ipar áthelyezését Szlovákiába az 
indusztrializáció első lépésének tekintette, mely a technikai és politikai nehézségek ellenére kedvezően hat a 

gazdaság talpraállására. A nehézipar, bányászat, kohászat és faipar támogatását emelte ki. A cseh nemzeti-

szocialisták és a néppártiak az ipari üzemek felszerelésének áthelyezését ellenezték. Szerintük ez Csehország 

gazdasági kapacitásait gyengítette és Szlovákiában csakis mesterséges iparosítást, egyben proletarizálódást  

eredményezett. 

2. Az állam gazdasági fejlődését hosszú távon a Szovjetunióval kiépülő gazdasági kapcsolatok határozzák meg. 

Ez az iparosítás irányát is predesztinálja. A külföldi piacok átrendeződnek, hiszen a kelet-közép-európai 

térségben a német ipari termékek már nem jelenhetnek meg, de új gazdasági hatalomként jön számításba a 

Szovjetunió. Az orosz piac komoly lehetőséget nyújt a csehszlovák iparáruk exportjára. Kelet-Szlovákia 

közvetítő szerepe éppen ezért értékelődik fel (ez Szlovákia gazdasági súlypontjának az áthelyezését is jelentette 

volna!). Nem véletlen, hogy egy alumíniumgyárat, mely magyarországi bauxitszállításokra támaszkodott volna, 
keleten helyeztek volna el. 

3. Az állam gazdálkodásának takarékosságra kell törekednie. A háború és a megszállás miatt jelentős 

veszteségek keletkeztek, ezért fontos cél a költségvetési takarékosság. Az optimista tervek szerint az 

államosítással jelentős anyagi eszközöket tudnak majd felszabadítani. Ezeket a pénzeket három, különböző 

finanszírozást igénylő szektorban helyezik el: az állami, az államosított és a magángazdaságban. Az állami 

szektorban a rekonstrukciós munkákra Szlovákia az ideiglenes költségvetés 20%-át kapta meg, mintegy 4 

milliárd koronát. A legmagasabb tételeket a vasúthálózat újjáépítésére és a háborús károk elhárítására fordították. 

Az állami vállalatok befektetéseitől várták az iparosítás részbeni támogatását. A hitelpolitika állami 

szabályozásával a befektetések racionális felhasználására számítottak. A magánszektorban a kötött betétek és 
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iparosítás (ebben a vonatkozásban a mezőgazdasági ipar fejlesztése) nem lehet az egyedüli 

üdvözítő eszköz a felemelésére, csak bizonyos szervezeti és lélektani feltételeket teremthet. A 

szlovákiai agrárium teljesítőképessége történelmi lemaradás eredményeképpen maradt 

                                                                                                                                                   
zsírószámlák gyakorlatilag holt tőkét jelentettek, ezért a mielőbbi felszabadításukat javasolta. A pénzügyi 

rendszer talpraállítását a pénzreform befejezésétől és a vagyonadótól remélte. 

4. A műszaki értelmiségiek, szakemberek (mérnökök, technikusok stb.), a képzett szakmunkások és tanoncok 

hiányát is meg kellett oldani vagy legalábbis javítani kellett a helyzeten. A gyorsított tanfolyamokat és a 

szakiskolák felállítását látta időszerűnek. 

5. A technikai jellegű kutatások, az ország nyersanyagtartalékainak feltérképezése az iparosítást segítik. A cseh 

és szovjet együttműködés és tapasztalatcsere ezen a téren is kamatozni fog. 

6. A regionális gazdasági problémákat az iparosítás gondjaira szűkítette. A gazdaságilag leszakadt északi és 

keleti szlovák régiók fejlesztését, illetve a helyi adottságok figyelembevételét javasolta. 

7. Az energetikai háttér megteremtése, kiemelten az iparfejlesztés szempontjából, alapvető fontosságú volt. A 

vízierőművek építése a „grandiózus” tervek közé tartozott és folyamatos munkákat igényelt. A 
vízszabályozások, árvízvédelmi berendezések és töltésépítések a mezőgazdasági termelés hatékonyságát 

növelhették. A Vág hajózhatóvá tétele volt az egyik kiemelt terv. A nagyfeszültségű villanyvezetékek, 

transzformátorállomások és elosztóhelyek alkották a másik fontos fejlesztési irányt. 

8. A szárazföldi közlekedés modernizálása a gazdaságot serkentő tényező volt. A vasúti közlekedés terén a 

Szovjetunióval kibontakozó forgalom miatt a kassa-bohumíni vonal kapott prioritást. Az előadó fontosnak 

tartotta a dél-szlovákiai közlekedési vonalak kiépítését (Pozsony-Kassa déli elhelyezkedésű főút, Komárom és 

Érsekújvár összeköttetése Pozsonnyal). A Duna továbbra is a vízi közlekedés legfontosabb szakasza volt, ezért a 

pozsonyi és komáromi kikötő fejlesztésével számolt. A légi közlekedés és telefonhálózat fejlesztését sem lehetett 

elodázni. 
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alacsony. Ezt a hátrányt négy intézkedéscsomag realizálása ösztönözhette.
530

 A Bránik-féle 

gazdaságpolitikai koncepciót a központi bizottság elfogadta.
531

 

Bránik szerint a szlovák gazdasági érdekek „képviseletét” a kiépülőfélben lévő 

állami intézményeken belül biztosították. A valóságban az ipar államosítása 

végeredményeképpen kialakított területi igazgatóságokról volt szó, de ezek korlátozott 

hatáskörrel működtek. A szlovákiai államosított vállalatok egy részének csehországi 

igazgatóságok alá rendelését a szlovák kommunisták ellenkezés nélkül fogadták el.  A 

termelés növelését a gazdaságszervezés terén az üzemi bizottságok rendszerének 

bevezetésétől, a munkamorál emelését a munkaversenytől remélték. A munkaerő-probléma 

akutt volt. A munkalehetőségek, a fizetések biztosításával és a közellátás javításával a 

dolgozók Csehországba irányuló migrációját akarták megakadályozni, de sikertelenül. A 

racionális tervek megvalósítását azonban megnehezítette a statisztikai adtafelvétel hiánya és 

foghíjas volt az aktuális gazdasági problémákkal foglalkozó kommunista szakembergárda. A 

munkaerő elhelyezésének másik területe kisebbségpolitikai vonatkozású volt. A csehszlovák-

magyar lakosságcsere fontos, de abszurd kívánságként jelent meg az SZKP gazdaságpolitikai 

                                                
530 1. A tagosítás, talajjavítás, vízelvezetés, és főleg a dél-szlovákiai régióban öntözőrendszerek építése, valamint 

a mezőgazdaságilag hasznosíthatatlan területek erdősítése mind aktuális feladatnak tekinthetők. A földreform 
lezárása három feltétel teljesülését jelentette: a tulajdonviszonyok „rendezését”, a maradék ellenséges (magyar, 

német) és kollaboráns földek gyorsított elkobzását és a szlovák telepesek tervszerű betelepítését. A kisebb 

parcellákkal kapcsolatban a párt gyakorlati politikájával került ellentétbe. Valójában a demokraták érvelését 

követte, mert a kisebb területek művelését gazdaságtalannak, ráfizetésesnek és költségnövelőnek tartotta. A párt 

ellenben a nagy számú kisebb földek szétosztására törekedett. Az agrárpolitika kurzusváltására is gondolt: a 

növénytermesztéssel szemben az állattenyésztésre fektette a hangsúlyt. Az állattenyésztés fejlesztését a belső 

piac lehetőségei indokolták, és némely termék külföldi exportja. Meglepő módon a növénytermesztésen belül 

néhány minőségi haszonnövényre való szakosodást képzelt el és a svájciakat, dánokat és hollandokat említette 

követendő példának. Dél-Szlovákiában a takarmánynövények és az istállózó állattartás kapott volna prioritást. 

2. A mezőgazdaság technikai és tudományos hátterének létrehozását és a gépesítést is fontos feladatnak tartotta. 

Az oktatási-képzési rendszerre, valamint a mezőgazdasági hitelkonstrukcióra, kár- és állatbiztosításra tett 
javaslatok általánosak voltak. 

3. A mezőgazdasági terményértékesítés folyamatosságával kapcsolatban konkrét tervet vázolt. Egy új felvásárló 

és árszabályozó rendszert hoztak volna létre, amely a földművest a veszteségektől védi. Szövetkezeti „ruhába 

öltöztetett” állami szervezet vásárolta volna fel és adta volna el a terményeket. Az árakat előre megszabták 

volna, így a termelő „biztonságosabb” termelési tervet tud felállítani. Az árak megállapítására a földműves 

szövetségen keresztül a termelőknek is lett volna befolyásuk. A tervgazdálkodással a termelés és fogyasztás 

közötti egyensúlyt akart elérni. 

4. A nem foglalkoztatott mezőgazdasági munkaerő kérdését is felvetette. Ennek két oldala volt. Az iparba való 

„átirányításuk” és a téli időszakra kiegészítő munkalehetőség biztosítása. A magyarok és németek kitelepítésével 

a potenciális munkanélküliek vagy éppen a szezonmunkások száma is nagymértékben csökkent. A 

veszteségeket, tehát a nem szlovák szakmunkások és értelmiségiek eltávolítását nem tartotta megemlítendő 
ténynek, pedig a gazdasági zavarok egy részének ez is oka volt. Például a stratégiai fontosságú nyitrabányai 

német szénbányászok kitelepítése mukaerőhiányt és hosszú távú termeléscsökkenést idézett elő. 

Jaroslav Barto szerint a párt mezőgazdasági programja mégis hiányosságokat tartalmazott. Az alapvető kérdésre, 

hogyan rendezni a földosztást, nem adott választ. A mezőgazdasági munkaerő átcsoportosítása a földművesek 

számára inkább fenyegetésként jelent meg. Barto 1968: 125. 
531 Döntés született a párt akcióprogramjának kidolgozásáról, mellyel Viliam Širokýt és Július Bránikot bízták 

meg. Široký az állam- és nemzetpolitikát, Bránik a gazdaságpolitikát öntötte végleges formába. A 

pártszervezeteket, üzemi bizottságokat helyi tervek kidolgozására és megvalósítására utasították. Vö. Bránik 

1946; Široký 1946. 
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tervében. A magyarok ki- és a szlovákok betelepítése „a lehető legkisebb” gazdasági 

fennakadást okozhatta. A magyarok gazdasági szabotázsát és provokációját semlegesíteni 

kellett. A magyarországi szlovák áttelepülők gyors gazdasági beilleszkedése a termelést 

katalizáló tényezővé válhatott. A belső telepítések gazdasági célja a földtulajdon „rendezése” 

volt. Nem kizárólagosan mezőgazdasági kérdésként merült fel. A kényszerigazgatás alá vont 

magyar kisipari és kiskereskedelmi cégek átvételével a szlovák kisvállalkozások kitörési 

lehetőséget kaphattak.
532

 

Az iparosítás, illetve az iparosítás alapjainak a lerakása és a termelési tervek 

teljesítése továbbra is a párt gazdaságpolitikájának központi témáit alkotta. A kétéves terv 

sikerének zálogát az iparvállalatok építésében, a csehországi ipari üzemek áthelyezésében, és 

így a szlovákiai iparosítás „első tégláinak” a lerakásában, a lakásállomány bővítésében és 

felújításában jelölték meg.
533

 

A kommunista párt gazdaságpolitikai programjának figyelembe kellett vennie a 

háborús évek hadigazdálkodásának, a termelés felbomlásának, az ipar és a mezőgazdaság 

válságának a következményeit. A másik specifikum az ország nemzetközi gazdasági 

helyzetével állt összefüggésben. A párt szerint Csehszlovákia prosperitását egyedül a szovjet 

gazdasági együttműködés biztosíthatta. Az erős kormánypárti pozíció lehetővé tette a 

gazdasági hatalomból való minél nagyobb részesedést. A gazdasági újjászervezés és a remélt 

elrugaszkodás indikátorát az államosítás, az általános földreform és a tervezésen alapuló 

iparosítás alkotta. A mezőgazdaság problémái számos esetben alárendelődtek a 

földreformpolitikának. A kisipart pedig az ipar kiegészítő szférájának tekintették. A CSKP és 

az SZKP olyan új típusú tömegpártként határozta meg önmagát, mely a polgári pártoktól 

eltérően a gazdasági rekonstrukció megvalósításába és a termelésbe bekapcsolta a 

tömegeket.
534

 

 

 

                                                
532 Vartíková 1971: 368–405. 
533 Vartíková 1971: 546–551. Az iparügyi megbízott és a FNO 1946. április 19-én memorandumot dolgozott ki, 

melyet a megbízottak testületének nyújtottak be. Szerintük a megoldatlan gazdasági kérdések politikai 

problémákat szültek. A csehországi ipari üzemek szlovákiai áthelyezésének két problémáját határozták meg. A 
kiválasztás kritériumait (üzemnagyság, a berendezések minősége) és a gépek felértékelésének módját. A 

kormánynak deklarálnia kellett volna, hogy az összes konfiskált vagyon egyszerre csehszlovák és szlovák. A 

felhasználásuk módjáról közös cseh és szlovák döntéseket kellett hozni. Szlovákiának ezen kívül az országos 

konfiskált vagyonokból arányosan kellett részesednie, így az iparosítás is előrehaladt volna. Emellett 30–40 ezer 

új munkahely jött volna létre. SNA, FNO, 3. doboz, Memorandum Povereníctva priemyslu a obchodu a Fondu 

národnej obnovy vo veci premiestnenia priemyslu z českých  krajín na Slovensko. Uo. 6. doboz, ukl. znak 33. A 

csehországi üzemek áthelyezésének politikai és gazdasági okaival foglalkozik Turčan 1960: 120–125; 

Barnovský 1980: 101–145. 
534 Deyl–Snítil 1965: 693, 694, 698, 699. 



 156 

3. 7. 2. Demokrata Párt 
 

A polgári értékeket valló DP, mely részt vett a magyar iskolákat és a magyar istentiszteleti 

nyelvet korlátozó, felszámoló rendeletek létrehozásában, egyben a magyar kisebbség 

kitelepítését, Szlovákián belüli szétszórását és asszimilációját vehemensen támogatta
535

, 

kezdetben a szlovákiai politikai paletta legaktívabb törvényhozó pártja volt. Ez a 

kezdeményezőkedv, nem utolsó sorban szakembereinek köszönhetően, akik az egykori 

agrárpártban tevékenykedtek vagy ahhoz többé-kevésbé kötődtek, a gazdaságra is kiterjedt.
536

 

Például a német és árjásított vállalatok nemzeti igazgatásáról szóló 11. számú rendelet 1944 

őszén, a demokraták szakmai műhelyéből származott.
537

 

A párt első gazdasági programja 1944 októberében született meg. A program 

alapfilozófiáját egy nyitott, a társadalmi kihívásoknak megfelelő, és folyamatosan 

változtatható gazdaság- és szociálpolitikában határozták meg. Sem az individualista, sem a 

kollektivista gazdasági berendezkedés mellett nem tették le a voksukat. A magántulajdon és a 

gazdasági verseny szabadságát pártfogolták, azonban a szabadság „mértékét” a közösségi 

                                                
535 Még az elvileg nyitottabbnak elkönyvelhető polgári demokrata álláspont szerint is a magyar kisebbség volt 

illojális, a csehszlovák államiság ellensége, árulója, annak ellenére, hogy a csehszlovák állam komoly gazdasági 
befektetéseket realizált a dél-szlovákiai határmenti területeken, és az anyaországi magyarokkal szemben a 

csehszlovákiai magyarok szociális helyzete sokkal jobb volt. Demokratická strana 1945: 6–11. A pártnak a 

magyarkérdéshez való viszonyulását elemzi Syrný 2010: 297–304. A kommunista és a demokrata párt sorai 

közül kizárta a magyarokat. Csak „különleges esetekben” tették lehetővé a tagfelvételt. Ilyen volt az 

ellenállásban, felkelésben való részvétel, vagy a demokratikus és Csehszlovákia iráni lojalitás miatti üldöztetés, 

de mindezeket bizonyítani kellett. Az 1946-os választási kampányban próbálkoztak a „politikai 

megbízhatóságukat” igazoló magyarok felvételével és tagsági bázisként „felértékelődtek” a reszlovakizáltak, 

akiknek belépését szigorúan ellenőrizték. A belépni kívánó zsidókat szintén diszkriminálták, akiket csak vallási 

közösségként ismertek el. A magyar vagy német anyanyelvű zsidókat magyaroknak és németeknek tekintették. 

Vadkerty 1993: 21, 189–192; Šutaj 2002: 104–105. 9. számú dokumentum. A farnadi demokrata alapszervezet 

elkobzási javaslatát a helyi zsidó birtokra, mely a háború alatt magyar tulajdonba került, lásd SNA, PPPR-B, 
539. doboz, inv. č. 573, 21936/46. 
536 A szlovák agrárizmus következő alakjai játszottak meghatározó szerepet a pártban Ján Ursíny, Rudolf 

Fraštacký, Jozef Lettrich, Ján Lichner. Az egyes gazdasági területeken tevékeny szakembereket bemutatja Šutaj, 

1999: 183–184. Az a nézet, hogy a kommunista közgazdászok és agrárszakemberek hiányoztak, félrevezető. A 

cseh marxista közgazdászok egyik csoportja a háború alatt az angliai emigrációban összpontosult. A szlovák 

közgazdászok köre is létrejött. Július Bránik, Ján Púll, Michal Falťan, Marek Čulen sorolható közéjük. A háború 

után aktivizálódott Major István inkább „parasztvezér” volt, mint mezőgazdasági szakember. Vö. Kaplan 1968: 

202–203; Kiss 1980. 
537 Az 1944. szeptember 8-án közzé tett rendelet alapján a SZNT a német tulajdonban található ipari üzemeket 

lefoglalhatta. Ez az elkobzás egyaránt vonatkozott az árjásított vállalatokra és a magánjogi szerződéses viszony 

során birtokba került üzemekre. Kikötötték, hogy a vállalatok ideiglenes irányítóinak a vállalatok 
vagyonállományát meg kell őrizniük a kényszerigazgatás bevezetéséig. A rendelet később a zsidó személyek 

vagyonának visszaigénylését akadályozta. Az árjásított vagyonokat nemzeti gondnokság alá helyezték. Az 

5/1945-ös elnöki dekrétumot Szlovákiában felülíró 50/1945-ös rendelet vált a legproblematikusabbá, mert a 

zsidó vagyon restitúcióját célzatosan lehetetlenítette el. Később a vidéki szlovák lakosság antiszemita hangulatát 

a földek zsidó tulajdonba való visszaadása fokozta. A magyarul vagy németül beszélő zsidókkal kapcsolatos 

hivatalos eljárást kivételezésnek tekintették. A 11/1944-es rendelet szövegét közli Vartíková 1971: 98, 471; 

Jech–Kaplan 1995a: 216–236; Šutaj 2002: 18. dokumentum; Zavacká 2002: 229–232; Gabzdílová-Olejníková–

Olejník–Šutaj 2005: 147–148. A szlovákiai antiszemita hangulat jellemzésére Rychlík 1998a: 67–68. A német 

üzemek kényszerigazgatására Rákoš 1977: 162–164. 
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céloknak való alárendeléshez kötötték.
538

 Ezzel látták biztosítottnak az egyén és a nemzet 

szociális-gazdasági függetlenségét. Az egyik oldalon a gazdaságilag gyengék 

kizsákmányolását és az oligarchikus nyereséghalmozást kívánták elkerülni. Az egyéni 

szabadság korlátozását a közérdek szempontjából helyesnek ítélték. A szabad verseny 

szabályozásával a javak túlzott akkumulálását és a szociális feszültségek növekedését akarták 

elkerülni. Az állami gazdasági szerepvállalásának növelése és szabályozó funkcióinak 

kiterjesztése mellett szálltak síkra. A liberális és szocialista gazdasági rendszert elutasították, 

a gazdaságban a demokratikus intézmények működésére fektették a hangsúlyt. Az elsőnek az 

egyén korlátlan szabadságeszményét és az erkölcsi értékek elhagyását rótták fel. A 

marxistáknak a materializmusközpontúságot, a dogmatizmust és a társadalmi rend erőszakos 

megváltoztatásának tervét. Ez az idea a két világháború közötti gazdasági demokrácia 

koncepciójához is kötődött, melyet képviselői a plurális demokratikus berendezkedés 

gazdasági támaszának tartottak. A demokraták a pontosabban ki nem fejtett „ gazdasági 

abszolutizmusnak” is harcot hirdettek, mely ellentmondásos módon a gazdasági 

demokráciából „fejlődött volna ki” és a demokrácia alappiléreit veszélyeztette.
539

 

A külkereskedelemben a szovjet piac lehetőségeire hívták fel a figyelmet és általában 

a Szojvetunióval kialakítandó gazdasági kapcsolatok fontosságát szem előtt tartva a szlovák 

gazdasági érdekek képviseletét szorgalmazták.
540

 A belföldi gazdasági újjáépítést, az országos 

és regionális igényeknek megfelelő, meghatározott terv szerint sürgették megvalósítani. A 

termelés esetében a demográfiai és földrajzi környezet adottságait kellett mérlegelni. A 

mezőgazdaság újraszervezésénél a termelésfokozás és a gépesítés kritériumát fogalmazták 

meg. Az iparral kapcsolatban is a termelés intenzifikálásának biztosítását látták 

megvalósíthatónak. A háborús károk felszámolásához a közösségi szolidaritást és 

teherviselést elengedhetetlennek tartották. 

                                                
538 Čo chce Demokratická strana? 1945; Šutaj 1998: 294–318. Az 1945 áprilisi programot közli Klimeš–Lesjuk–

Malá–Prečan 1965b: 622–624. 
539 Tisztázatlan és kérdéses a párt programjaiban megnyilvánuló vagy éppen háttérbe szoruló politikai 

katolicizmus eszmerendszerének megnyilvánulása és tematizálása. Ľubomír Lipták a párt három ideológiai 

vonalát jelölte meg: a keresztényszocializmust, az agrárizmust és a masaryki demokratizmust. Štefan Šutaj 
szerint a párt gazdaságpolitikájában demokratizmus és keresztény szolidarizmus nyilvánult meg. Marek Syrný 

ezt a képet próbálja árnyalni. Szerinte annak ellenére, hogy a katolikusok 1946-os integrálásával azok pozíciókba 

is kerültek, a párt jellegében a katolicizmus nem tudott érvényre jutni. Az 1947-es, el nem fogadott 

programjavaslatban a párt ideológiai irányultságában a katolikus vallás szerepét is rögzíteni kívánták. A párt 

vezető politikusa, Ján Ursíny a dolgozó nép, a földművesek, munkások, iparosok és értelmiségiek pártjaként 

határozta meg a demokrata pártot, amelyik egyetlen valláshoz sem kötődik, de keresztény pártnak tartja magát. 

A kereszténységet „a legáltalánosabban” értelmezte. Az összes keresztény egyház tagjaira számított és a nem 

keresztényeket sem zárta volna ki. Ursíny 1945: 8; Lipták 1992: 256; Šutaj 1999: 179; Syrný 2010: 176, 181. 
540 Demokratická strana a problémy dneška 1945: 20–23; Barnovský 2005b: 1191. 
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A gazdasági verseny tompításában és a szociális gondok mérséklésében a 

szövetkezeteknek kellett volna szerepet vállani, természetesen állami támogatás mellett. A 

szövetkezeti mozgalom nem véletlenül kapott kiemelt helyet a programban, hiszen a DP-ba 

belépett volt agráriusoknak hagyományosan ez volt az egyik kedveltebb gazdaságpolitikai 

témájuk. A demokraták szerint a tervgazdálkodáson alapuló gazdasági rendszerben a 

hitelpolitikának nemzetgazdasági és szociális szereppel kellett bírnia. Az egységes 

csehszlovák pénznem bevezetését és stabilizálását támogatták. Az inflációt letörő és az árakat, 

fizetéseket szabályozó kormányzati politika azonban nem akadályozhatta a vállalkozások 

gazdaságos működését. A bankrendszer racionalizálását az egyébként magántőke kezén 

hagyott pénzintézetek koncentrációjának és „gazdaságos” működésüknek kellett volna 

megalapoznia. A pénzintézetek vezetőségének nemzeti és politikai megbízhatóságát 

ellenőriztetni kívánták. 

A DP nagy figyelmet szentelt a mezőgazdasági politikának. A programja lényegét 

alkotta a tervirányítás bevezetése, amely a föld, a munka és a pénz helyes és hatékony 

tervezését jelentette. A dél területek mezőgazdasági potenciáljának „újrahasznosítására” és a 

közelebbről nem részletezett „különleges termények” piacra juttatására fektettek nagyobb 

hangsúlyt. A teoretikusok szerint ezzel a mezőgazdaságban Szlovákia lépéselőnyre tett volna 

szert a csehországi területekkel szemben. A „nagyszabású” belső telepítéseket a 

szociálpolitika részének tekintették. A telepesek anyagi biztonságát és a kisparasztok 

támogatását elsőrendű feladatnak jelölték meg. A hagyományosan „nemzetmegtartó” szlovák 

vidék modernizációját, pontosabban villamosítását, a mezőgazdaság gépesítését, 

árvízvédelmet, ivóvízellátást és a civilizációs vívmányokból való részesedést szorgalmazták. 

A programban a kisgazda, kisiparos és -kereskedő egzisztenciák anyagi erejének megőrzése, 

érdekvédelme és továbbképzése is szerepelt. Az iparosításnak, melynek figyelembe kellett 

vennie a belföldi gazdasági feltételeket és az ország nemzetközi érdekeit, döntő szerepet 

szántak az új munkahelyek teremtésében. A szociálpolitika terén társadalmi szolidaritást 

hirdettek. A szociálisan kiszolgáltatott rétegek felemelését, a javak igazságos elosztását és a 

méltányos bérezést támogatták.
541

 

A demokraták az államosító dekrétumokhoz már keletkezésükkor több módosító 

indítványt terjesztettek elő. Hivatalos előterjesztésük 12 pontot tartalmazott. Az első 

javaslatuk a kormányprogram betartásának fontosságára mutatott rá. Ezzel paradox helyzet 

állt elő, hiszen a kormányprogramban rögzített módot, a gazdasági ágazatok államosításának 

                                                
541 Šutaj 1999: 179; Matejkin 2001: 11. A gazdasági programra uo. 31–37, 63–67. Syrný 2010: 25–27. A 

parlamentben folytatott gazdasági vitákra uo. 115–117. 
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tényét vonták kétségbe.
542

 Kategorikusan nem fogalmazhattak meg ellenzéki álláspontot, 

csupán a radikálisnak tartott szociáldemokrata és kommunista javaslatok élét tompíthatták, 

illetve az államosítás folyamatát lassíthatták. Politikailag az államosítást szabályozó 

dekrétumokkal egyetértettek, de nehezményezték, hogy a megbízottak testülete semmiféle 

hatáskört nem kapott és a gyakorlati teendőkkel megbízott állami szerveket csak Szlovákiában 

tervezték létrehozni.
543

 Az elképzeléseik szerint a parlamenti választások utáni időszakra 

lehetett volna halasztani ezeket a lépéseket. 

Az államosítást kétféleképpen gondolták szűkíteni. Nemzetiségi tekintetben az 

elkobzott német és magyar, illetve kollaboráns cseh és szlovák vagyonokról volt szó. Az 

üzemkategóriákat illetően a bányászatban, kohászatban és más stratégiailag fontos 

iparterületeken érdekelt nagyvállalatok kerülhettek állami kezekbe, de a közép- és 

kisvállalkozások magántulajdonban maradtak. Az államosítás formáján is finomítottak volna. 

A szövetkezeti és részben állami tulajdon kialakítását tekintették járható útnak.
544

 A 

magántőkének nyitva hagyták az utat, hogy a már államosított, de nem kulcsfontosságúnak 

ítélt gazdasági területeken szerepet vállaljon. A másik oldalon mégis az államosítás 

kiterjesztését javasolták, hiszen az üzemnagyság meghatározásánál az 1938. szeptember 29. 

állapotokat vették volna figyelembe. Ezzel az államosítás alá kerülő vállalatok számának 

nagyságát akarták növelni. Az államosított cégek utáni kártérítést szerintük külön 

dekrétummal kellett volna szabályozni. Az immár állami tulajdonba került vállalatok 

vezetését kollektív szervek felügyelhették, akiknek az igazgató felelőséggel tartozik. A 

demokraták specifikus szlovák javaslatot is megfogalmaztak. A prágai kormánynak a 

szlovákiai ipar államosítására vonatkozó hatásköreit az iparügyi megbízott testületére 

kívánták átruházni. A döntési jogköröket kivették volna az elnök és a kormány kezéből, ezzel 

az új parlamentet ruházták volna fel.
545

 

A DP később, 1945. decemberében kísérelte meg, hogy az elnöki rendeleteket a 

szlovák érdekek figyelembevételével módosítsa. Az elképzelés szerint az államosítás 

lebonyolításakor a központi kormány minisztereinek jogköreivel azemben a szlovák 

megbízottak kompetenciáit kellett volna erősíteni. Ez az államosítás irányításában való 

erősebb szlovák részvételt jelentette volna. A másik oldalon két területen javasoltak 

                                                
542 Ezt a kormányprogram 12. fejezete tartalmazta: „A teljes pénzügyi és hitelrendszert, kulcsfontosságú ipari 

vállalatokat, a biztosító intézeteket, a természetes és mesterséges energiaforrásokat általános állami irányítás alá, 

valamint a nemzetgazdaság újjáépítésének és a termelés és kereskedelem újjáélesztésének szolgálatába kell 

állítani.” Szarka 2005a: 47. 
543 Šutaj 2002: 27. dokumentum. 
544 Hospodársky obzor, 1945. szeptember 30. 19. szám, 170–171. 
545 Opat 1966: 111–112. Opat úgy gondolja, hogy a demokraták hallgatólagosan a nemzeti-szocialisták 

koncepcióját támogatták, de valójában a néppártiakhoz álltak közel. 
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változtatásokat. Az élelmiszeriparban és a pénzügyben (bankok, biztosítók) a szövetkezeti 

típusok bevezetését és a magántőke kisebb mértékű részesedését szorgalmazták. A másik 

elképzelés szerint a kormány a pénzintézetekről szóló rendeleteket felülvizsgálhatta.
546

 

Emögött egy reális helyzetfelismerés állt: Szlovákiában nem létezett nagybank, néhány 

közép- és kisbank működött. A szlovák politikai erők megegyezésére végül nem került sor. A 

kommunisták, tartva a demokraták gazdasági pozícióinak megerősödésétől, ezeket a 

kezdeményezéseket elutasították. 

A párt mérsékeltebb álláspontja mögött a gazdasági konszolidáció akadályainak a 

felismerése és a radikális államosítás baloldali forgatókönyvének megvalósulásának 

beláthatatlan következményeitől való félelem is meghúzódott. A politikai partnerekkel vívott 

csatákban sorra alulmaradtak. A demokraták a cseh néppártiakkal együtt ugyan ellenzéki 

attitűdöt vettek fel, és élesen kritizálták a szociáldemokraták által beterjesztett tervezetet, de 

érveikkel kisebbségben maradtak.
547

 Egy másik vélemény szerint a DP taktikázott. Hazai 

pályán, a szlovákiai közvélemény felé saját dekrétumjavaslatát közvetítette, abban 

reménykedve, hogy a számára fontos élelmiszeripari érdekeltségek államosításával a szlovák 

szerveket bízzák meg.
548

 Mindenesetre az élelmiszeriparon belül főleg a cukoripar részleges, 

többlépcsős államosítását követelték, éspedig a szövetkezeti tulajdonforma bevezetésével, így 

a tagok egyben tulajdonosok is lettek volna. A párt a gazdasági ágazatok közül a textil- és 

üvegipart nem tartotta az államosítás szempontjából kulcsfontosságúnak. Ezeket továbbra is a 

magántőke birtokolhatta volna. 

Az állami tulajdon túlzott növelése a magánszektort lehetetlenítette volna el. A 

nemzeti vállalatok „forradalmi vezetőségeiben”, melyekből nagyrészt hiányoztak a 

szakemberek, és a szerveződő üzemi tanácsok
549

 bojkottpolitikájában a termelés 

veszélyforrásait fedezték fel. Alapjában véve az elhangzó kritikák ellenére, a demokraták nem 

az államosítás ténye ellen foglaltak állást, nem tartották hibásnak, hanem a megvalósítás 

bizonyos formáit ellenezték. A propagandisztikus, kommunistákat kritizáló céllal elejtett 

vádjaik, melyek szerint a liberális kapitalizmus helyett az államkapitalizmus rendezkedik be 

Szlovákiában, a gazdaság monopolizálása folyamatban van, és a kassai kormányprogram nem 

tartalmazza az államosítást, a párt gazdasági programját vizsgálva, hitelteleneknek 

                                                
546 Jech 2004: 30–31. 
547 Ezt a véleményt Marek Syrný fogalmazta meg, aki túlbecsüli a demokraták magántulajdont védelmező 

programját. A magántulajdont a szükséges korrektúrákkal védték. A kizsákmányolás és a gazdasági hatalommal 

való visszaélés esetén nem zárkóztak el a korlátozásoktól. Syrný 2010: 130, 211. Vö. még Kaplan 1968: 210. 

406. lábjegyzet. 
548 Kaplan 1968: 50. 
549 Beneš az  üzemi tanácsokról szóló 104. számú elnöki dekrétumot 1945. október 24-én írta alá. 
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látszanak.
550

 Az állam gazdasági feladatainak, az etatizálódás segítésében a demokraták is 

tevékeny szerepet játszottak. Az elkobzott magyar és német kisvállalkozásokba pedig saját 

híveiket ültették. A pártfinanszírozást a magyar és német etnikai pártok, a Hlinka-párt 

elkobzott vagyonából, illetve a kötött betétek felhasználásából, a gazdasági szféra aktoraitól, 

főleg a bankoktól és szövetkezetektől kapott szubvenciókból oldották meg.
551

 

Az 1946-os választás után a gazdaságpolitikai irányvonaluk módosult. Az 

államosítás befejezése, és egy új magántulajdonosi réteg kialakítása, ezzel a gazdasági élet 

normalizálása lett a cél. Az ideiglenesen nemzeti irányítás alatt álló vállalkozások 

felszámolását tervezték, mert gazdaságossá tételüket a szakemberhiány, a korrupció és a 

sikkasztás, illetve a protekcionalizmus akadályozta. Az államosítással kapcsolatos álláspont 

revideálására, a kommunista párt erőfölényének a félelmétől vezérelve, majd csak 1948 elején 

kerül sor. Azt javasolták, hogy a szövetkezeti formában működő vállalatokban a munkások 

vagyoni érdekeltségeket szerezzenek.
552

 

A demokraták gazdaságpolitikai programjának részletesebb, minőségileg kimunkált, 

régi-új eszmei alapozottságú kidolgozására 1947 tavaszán került sor. Központi gondolati 

eleme lett az ún. forradalmi időszak lezárása és a társadalmi-gazdasági konszolidáció kezdete. 

Az alapfilozófia szerint a kassai kormányprogram megvalósult, ezért már nincs szükség a 

radikális gazdasági beavatkozásra. 

Az alapjában véve állásfoglalásként született dokumentum szerint a gazdasági életet 

a keresztényi alapú szolidaritásnak kovászként kellett áthatnia. Ez az egységesítő erő teszi 

lehetővé az ember individualitásának a kiteljesedését a gazdaságban. A gazdasági 

szerveződések – és az állam – ebben az értelmezésben csak eszközként szolgáltak, hogy az 

ember beteljesítse küldetését. A magántulajdont a keresztény szolidaritás 

gondolatrendszerében értelmezték. Szociális funkciója volt, ami az emberi méltóság 

megélését biztosította. A szolidaritás tehát a demokrácia ideáljainak felelt meg. A 

liberalizmust és a szabad versenyt hirdető kapitalizmust morális alapon ítélték el. A szociális 

érzéketlenséget, az emberi méltóság megsértését és az erkölcstelenséget tartották jellemző 

jegyeiknek. A marxizmustól elhatárolódtak, mert az emberi lét alapvető igazságait tagadja. A 

szocialista gazdasági rendszert veszélyesnek tartották, mert a termelőeszközök 

szocializálásával az államkapitalizmust valósította meg. A gazdasági hatalomnak 

nagymértékű központosítása a polgári szabadságjogokat sérthette és korlátozhatta. 

                                                
550 Košický vládny program 1978: 70–72, 112. 
551 Syrný 2010: 121, 175–176, 216, 160–161. 
552 Šutaj 1999: 179; Syrný 2010: 130–131, 183, 209–213. 
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Az új csehszlovák gazdasági rendszer megvalósításának eszköze a tervezés lett.  A 

gazdaság tervezése csakis demokratikus keretek között valósulhatott meg. Nem tartották 

öncélúnak, hanem az ember felemelésének módszerét látták benne. A kétéves terv (1947–

1948) mielőbbi sikerére számítottak, miközben a háborút követő sikeres újjáépítést és 

gazdaságfejlesztést tartották elsődlegesnek. A gazdasági önigazgatás elemének érvényesítését 

ellentmondásosan szorgalmazták. Olyan gazdasági szervezetek létrehozására gondoltak, 

melyek függetlenek az államtól. Az önállóságot a szervezetek vezető testületeibe való szabad 

választás garantálta volna. A gazdasági monopóliumok kialakításának gondolatát teljes 

mellszélességel elutasították. Azt a demokratikus gazdaság életbe való „egészségtelen” 

beavatkozásnak tartották. Az állam monopolhelyzetének kiformálását, a gazdasági 

hatékonyság jegyében, olyan termelő és kereskedelmi területeken kezdeményezték, ahol a 

szervezeti heterogenitás felszámolása szükséges volt, és költségkímélést, illetve a 

tevékenységek észszerűsítését érhették el. Az ipari és mezőgazdasági termékelosztás terén az 

értékesítés és az árreguláció érdekében az állammonopólium bevezetését elfogadták. A 

külkereskedelemmel kapcsolatban szintén eklektikus véleményt formáltak. Az államosítását 

elutasították, de a központosítását javasolták. Érdekes módon a magánszektorban „az 

egészséges versenyt” és a szabad vállalkozást, innovációt nem tartották megszüntetendőnek. 

A fogyasztók érdekeinek védelmével és a technikai fejlődés esetleges akadályoztatásával 

érveltek. A gazdasági monopóliumokkal való visszaélésre, illetve a politikai célú felhasználás 

veszélyeire is rámutattak. 

Alacsony árak bevezetésére törekedtek. Ez kedvező hatást gyakorolhatott a bérekre, 

egyáltalán a nominális bérszint állandóságára. Visszafogott adópolitikát indítványoztak. Ezt a 

gazdasági viszonyok rendezetlenségével indokolták. A fogyasztói adó emelését átmenetileg 

szüneteltették volna, hogy a lakosságot tehermentesítsék. Az eddigi pénzpolitikával nem 

értettek egyet. A csehszlovák koronába vetett bizalom megrendült, a tezaurálás tovább folyt, 

ami negatívan hatott a gazdasági folyamatokra. A közlekedésügynek, különösen a vasúti, 

szárazföldi és vízi közlekedésnek külön figyelmet szenteltek. A pozsonyi és komáromi kikötő 

bővítését és modernizációját hangsúlyozták. A közlekedésben is „az egészséges 

versenyhelyzet” megteremtése mellett szálltak síkra. Az elvárások szerint ez a fogyasztói 

árakat mérsékelte volna. 

A bankkoncentrációt szükségesnek és elkerülhetetlennek tartották. Az új vagy az 

összevont pénzintézeteknek elsősorban pénz- és hitelügyi feladataikat kellett továbbvinniük. 

A hitelrendszer reformjának demokrata feltétele volt a szövetkezeti felépítmény 

érintetlenségének, és így a volt szlovák agrárérdekeltségeknek a megőrzése. A szövetkezeti 
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rendszer területi expanziójában gondolkodtak. A magánkereskedelemmel kialakuló 

konkurenciaharcot koordinációval és az érdekszférák kijelölésével remélték elkerülni. A 

szövetkezeteket a gazdaréteg történetileg jól bevált szervezeteinek tekintették, mert a tagok 

társadalmi önszerveződésének megfelelő keretet nyújtottak és fontos érdekvédelmi 

feladatokat láttak el. A szövetkezeti koncepció fontos elemét alkotta az élelmiszeripari 

vállalatok szövetkezetekké alakítása, illetve ilyen formában való további működtetésük. 

A mezőgazdasági program alfája és omegája volt a parasztság magántulajdonának 

törvényi védelme és tiszteletben tartása. A földtulajdonba való erőszakos intervenciót 

elutasították és a szociális indokok figyelembevételével a maximális földtulajdon törvényi 

megállapítását kérték. Az így kimért földeken a hatékony és modern gazdálkodást támogatni 

kellett. Az egyéni és technikailag, vagy a munkaszervezés szempontjából indokolt esetekben a 

közösségi gazdálkodást pártolták, de elutasították az erőszakos kollektivizálást. 

A földreformnak a mezőgazdasági vállalkozások helyzetén kellett volna javítania. El 

kellett kerülni az agrárproletárok számának növekedését. A földjuttatások revíziójára 

törekedtek. Önálló és „egészséges” gazdaságok kialakításáról volt szó, melyeket hozzáértő 

gazdálkodók irányítottak. A telepeseknek kiutalt földeknek szintén a gazdasági önellátást 

kellett biztosítaniuk. A mezőgazdasági árak és bérek megállapításánál a termelői költségeket 

kellett figyelembe venni. A mezőgazdasági és nem mezőgazdasági termékek közötti 

diszparitás megszüntetését javasolták. 

A tervgazdálkodásnak a mezőgazdasági termelésben is jelentős szerepet szántak. A 

fokozatosság elvét vallották, tehát a természetes feltételek és a földműves nép szociális 

szükségleteinek figyelembevételével kellett kialakítani a tervezés egyes szakaszait. A tervezés 

legfontosabb céljának a termelési módszerek tökéletesítését jelölték meg, és a 

kommunistákkal szemben nem a mezőgazdasági munkaerő fluktuációjának szabályozására 

gondoltak. Az agárszektor modernizációját a talajjavításokkal, a termelési feltételek 

javításával, a gépesítéssel akarták elérni. Az őstermelők anyagi talpraállásához 

elengedhetetlen feltételnek tartották a kötött betétek felszabadítását, a háborús károk 

megtérítését és az egyszerűsített adórendszert. A mezőgazdasági hitelpolitikának a szociális 

érdekeket kellett figyelembe vennie. 

A mezőgazdasági szakoktatást, kutatást és fajtatenyésztést komoly állami 

befektetésekkel tervezték fejleszteni. Az agrárifjúság egyesületi szerveződéseinek 

engedélyezését sürgették. A program a vidéken élő nőkről csupán annyit tett általánosan 

említést, hogy a falu életének újbóli megszervezése lehetővé teheti a nehéz női munka 
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átalakulását. Végezetül a földművesszervezet önállóságát támogatták. Ennek a szervezetnek 

az agrártársadalom érdekvédelmét kellett felvállalnia. 

Az ipari programot az indusztrializáció tematizálta. A kitűzött cél az ország ipari-

agrár jellegűvé alakulása volt. A demokraták az iparosítás nemzetgazdasági jelentőségét a 

mezőgazdaságban nehezen elhelyezkedő munkástöbblet alkalmazásában és az életszínvonal 

emelkedésében látták. A szlovákiai iparosítási folyamat negatív jelenségeire hívták fel a 

figyelmet, melyek az ország gazdasági teljesítményét veszélyeztethették. Mindenekelőtt a 

munkaerővándorlás nemzeti vitalitást „fenyegető”, és álítólag a szlovákok történetében eddig 

nem tapasztalt jelenségére hívták fel a figyelmet.
553

 Egy inkább virtuális autarkiára 

emlékeztető, mint a realitásokat számbavevő gondolatmenet szerint a szlovákoknak kizárólag 

Szlovákián belül kellett elhelyezkedniük.
554

 Egy eszményi, „egészséges” iparpolitika 

nézőpontjából a csehországi ipari kapacitások áthelyezését részleges sikerként könyvelték el. 

Az ipar államosítását lezártnak tartották és az újjáépítés szempontjából nélkülözhetetlen 

gazdaságpolitikai eszköznek vélték, mely az iparosítást támogatja. A bürokratizálódást, a 

teljesítménycsökkenést, a pártérdekek érvényesítését és a túlzott szervezeti központosítást 

tartották negatív jelenségnek, mely a vállalkozások sikerességét hátráltathatják. A kötött 

gazdasági rendszerben ellentmondásos módon az állami és magánszféra között kialakuló 

versenyben bíztak. A rendezetlen jogi helyzetű ipari vállalatok esetében, melyeket nem is 

államosítottak, de az elkobzásuk is akadályokba ütközött, az államnak, a szövetkezeteknek, 

illetve a kisebb üzemeket magánszemélyeknek juttatták volna. 

A szlovák kommunistákkal szemben a demokraták nagyobb figyelmet fordítottak a 

kisiparos rétegre. Egzisztenciális és jogi biztonságuk biztosítása mellett szálltak síkra. A 

                                                
553 A németek kitelepítésével munkaerő- és szakemberhiány (egyes adatok szerint 350 ezer fő körül) lépett fel. A 

szlovák munkavállalók első nagy hulláma – több mint 100 ezer személy – már 1945 végétől megindult a cseh- és 

morvaországi határvidékre, főleg az ipari, bányászati és kohászati központokba (Ostrava, Havířov, Karviná, 

Děčín, Ústí nad Labem, Most), illetve Prágába. Az immár csehországi szlovák kisebbség oktatási és kulturális 

intézményeinek kiépítésére fokozatosan került sor. Az ostrava-karvinái bányászati-kohászati komplexum és 

egyéb iparágak (gépipar, textilipar, szolgáltatások) jelentős számú szlovákiai munkást csábítottak. 1947 végén az 

ostravai régióban több mint 14 ezren dolgoztak. A számuk 1950-re meghaladta a 32 ezret. Šrajerová 2004: 15–

18; Hallon 2004b: 64–65. 
554 A demokraták mintha nem vették volna figyelembe, hogy immár egy nemzetgazdasági rendszerről volt szó. A 

belső tőkefelhalmozódás és -elosztás egységes területen valósult meg. A demokraták a szlovák gazdasági 
elkülönülés gondolatát a kezdetektől képviselték. Szerintük a szlovákiai gazdaság irányítását szlovák kezekbe 

kellett helyezni és a gazdaságpolitika nem rendelődhetett alá a köztársaság más részeiből kiinduló megosztó 

érdekeknek. Pavel Tvarožek pénzügyi megbízott, a DP gazdasági bizottságának tagja, Szlovákia pénzügyi 

elkülönülését hangoztatta. Elutasította az 1:1 arányú pénzkicserélést és az egységes csehszlovák államadósságot. 

Koncepcióját halála után Július Pázman vitte tovább. Az 1945. október 13–14. cseh-szlovák tárgyalásokon, 

melyeket a pénznem egységesítéséről folytattak, a demokraták egy önellátás irányába mutató programot 

képviseltek. Ez az elképzelés, tehát két külön gazdasági terület és elkülönült költségvetés, irreális volt. A szlovák 

kommunisták a pénznem egységesítéséhez azzal a feltétellel járultak hozzá, hogy a két országrész gazdasági 

kiegyenlítését a csehek anyagilag támogatják. Vö. Ursíny 1945: 11; Rychlík 1998a: 135–136; Mazúr 2002: 23. 
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konfiskált magyar és német vállalkozásokra kiterjesztett nemzeti igazgatások megszüntetését 

javasolták, mert azok, amelyeket elhanyagoltak és ráfizetésesek voltak, az államot is és a 

kisiparos osztályt is károsították. A kisipari üzemek politikai érdemek szerinti kiutalása ellen 

foglaltak állást. A nagykereskedelmi hálózat kommunista forgatókönyv alapján történő 

felszámolását és központosítását elutasították. 

A szakszervezeti élet apolitikusságát, pontosabban a kommunista párt befolyásának 

megszüntetését, valamint széleskörű, a középosztályt megcélzó szociálpolitikai lépések 

(biztosítás, fizetések, lakáskiutalás, utazási kedvezmények) megtételét sürgették.
555

 

A háború után a mezőgazdasági politika legnagyobb horderejű folyamata a 

földreform volt. A szlovák demokraták és kommunisták földreformkoncepciója között 

jelentős különbség volt. A földreformpolitika területén a DP „érdekharmóniára” és a szociális 

elvek szerinti szabályozásra törekedett, legalábbis a deklarációk szintjén.
556

 A kommunisták a 

nem szlovák etnikumok földtulajdonának elkobzását és nacionalizálását az általános 

földrefrom felé vezető közbülső, átmeneti állomásának tekintették. A nemzeti célok, rövid 

távon a két tábort összekötötték.
557

 A partneri viszony megváltozása és a rivalizálás előtérbe 

kerülése, a hatalomelosztás során, 1945 tavaszától vette kezdetét. Bár a SZNT kezdeti 

időszakában, 1944 szeptemberétől 1945 februárjáig egy demokrata és egy kommunista volt a 

gazdasági tárca élén, 1945. február 11-től a mezőgazdaság és a földreform a demokrata párt 

hatáskörébe került. A tárcát 1948. február 21-ig irányították.
558

 

A demokraták koncepciója a két világháború közötti szlovák agrárius elképzelések 

Milan Hodža nevével fémjelzett mozgalmához kötődött, melyek legfőbb célja volt az 

életképes és sikeres kis- és középparaszti gazdaságok létrehozása.
559

 A párt mezőgazdasági 

szakértője, Martin Kvetko
560

 az állam és a demokrácia pillérét alkotó nemzeti agrárréteg 

kialakulását vizionálta, de ez már kezdetben, az általa elérhetőnek vélt nyugat-európai (dán, 

holland modell) típusú úttól igencsak távolra került.
561

 Kvetko az argárvállalkozások sikeres 

működéséhez a szervezeti háttér, így az állat- és terményértékesítő szövetkezetek kialakítását 

                                                
555 Šutaj 2002: 108. dokumentum. 
556 Demokratická strana a problémy dneška 1945: 25. 
557 Jech 2001: 12. 
558 Rákoš–Rudohradský 1973: 496–500. 
559 A párt tagságának szociális összetétele a következő volt: 52% földműves, 16% munkás, 13% iparos, 12% 

hivatalnok és értelmiségi, 7% egyéb foglalkozású. Az SZKP kelet-szlovákiai tagsága 1945. február 1-jén a 

következőképpen oszlott meg: 53% munkás, 39% földműves, 5% iparos és 2% értelmiségi. Klimeš–Lesjuk–

Malá–Prečan 1965b: 515; Barnovský 1996: 227. 
560 Kvetko, Martin (1912–1995) állatorvos, szlovák demokrata politikus. A háború után mezőgazdasági és 

közellátási megbízott, a földreformpolitika irányítója volt. 1948 márciusában emigrált. Angliában, 

Németországban és az Egyesült Államokban élt. 1989 után visszatért Szlovákiába és a felújított DP elnöke lett. 
561 Kvetko 1976: 133–135. 
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tartotta fontosnak. A gyümölcsfeldolgozó és tejértékesítő szövetkezeti hálózat átalakítása volt 

a következő lépés.
562

 Az agrárpolitika két területét különböztette meg. A mezőgazdaság 

újjáépítését (výstavba) és átalakítását (prestavba). Az első fogalomba a háborús károk 

felszámolását, a gépesítést és a gazdasági épületek felépítését sorolta. Az átalakítás az 

állattenyésztés és növénytermesztés racionalizálását jelentette. 

A demokraták 1947-ben a földtulajdon szétaprózódása ellen foglaltak állást, ezért a 

8–10 hektáros kiutalásokat támogatták. Ez a koncepció eltért az 1945 végén, még a 

mezőgazdasági kamara részéről javasolt megoldástól, mely a nagyüzemi termelést helyezte 

előtérbe, ezért a 10–50 hektáros földterületek kialakítását javasolta. A racionális gazdálkodás 

végett a 15–30 hektár terjedelmű szántók felosztását törvénnyel akadályozták volna meg.
563

 A 

mezőgazdasági politika alapvető dilemmáját a magántulajdon biztosításának módja alkotta, 

tehát hogyan lehet törvényileg kicövekelni a magántulajdon határait az új államrendszerben. 

Egy önállóbb szlovák mezőgazdasági politikában gondolkodtak. Az agrártársadalom 

felemelése céljából az iparos- és kereskedőosztály tagjainak részére történő kiutalásokat 

ellenezték.
564

 

A DP a kommunista párttal, 1948-ig a földreform tartalmi és koncepcionális 

megvalósításának terén kiélezett politikai harcot vívott. Az első demokrata-kommunista 

erőpróbákra helyi szinteken, a földreform lebonyolítását végrehajtó földműves bizottságokban 

került sor. Ezekben a szervekben a demokraták a paritásos képviselethez ragaszkodtak. A 

kommunista párt „jogtalannak” ítélt földosztásait „forradalmiaknak”, „önhatalmúaknak” és a 

jogi-adminisztratív szabályok megszegésének tartották. A szlovák kommunisták a 

demokratáknak a földreform lassítását, a népakarat akadályozását és a bürokratikus 

intézkedések öncélúságát rótták fel.
565

 

Kvetko 1946 februárjában egy cikksorozatban védte meg a párt agrár-, illetve 

földreformkoncepcióját és a földművelésügyi megbízotti hivatal addigi eljárását.
566

 A 

kommunista párt célzott és erőszakos agitációját, az ügy túlpolitizáltságát és az irányított 

demonstrációk szervezését a földrefrom megvalósítását hátráltató tényezőkként festette le. 

                                                
562 Sloboda, 1947. január 8. 5. szám, 5. 
563 SNA, PPPR-B, 7. doboz, inv. č. 155, Správy PPPR 1945–1947, Zprávy Povereníctva pre pôdohospodárstvo a 
pozemkovú reformu, 1945. december 15. 6. szám. 
564 Sloboda, 1947. január 29. 23. szám, 3. 
565 Národné výbory, 1946. június 1. 8–9. szám. 
566 A Földművelés- és Földreformügyi Megbízotti Hivatal szervezeti felépítésére, munkamegosztására és területi 

szerveire lásd SNA, PPPR-B, 2057. doboz, Organizačný poriadok a ŠPÚ a PPPR 1944–1945. A 

földreformhivatal koncepciójában éppen a választások előtt került sor változásra. A hivatal az előző időszakban, 

az elkobzások és parcellázások területén ellenőrző és közvetítő feladatokat látott el, de 1946 májusától a 

gazdasági és vagyonjogi területekre kezdett összpontosítani. SNA, PPPR-B, 7. doboz, inv. č. 155, Správy PPPR 

1945–1947, Zprávy Povereníctva pre pôdohospodárstvo a pozemkovú reformu, 1946. május 1. 7–8. szám. 
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Elutasította azokat a vádakat, hogy a hivatal „parasztellenes” és a magyar, illetve német 

birtokosok érdekeit védi. Hangsúlyozta, hogy a hivatal a konfiskálási folyamatnak csak eaz 

gyik szerve, mert a belügyi megbízottnak is kiterjedt hatásköre volt, illetve a végleges 

döntéseket a SZNT elnöksége hozta meg. A belügyi megbízott hivatalával az együttműködés 

is akadozott. Például a kelet-szlovákiai elkobzások dokumentációs anyaga, melyet 1945 

áprilisában dolgoztak ki, mintegy ezer eset, egyszerűen elveszett. A nemzeti bizottságok rossz 

munkát végeztek, mert az elkobzás alá vont földbirtokok tulajdonosainak személyi adatait, 

nemzetiségét és állampolgárságát nem állapították meg. A dokumentációkban az elkobzás 

általános indokait (fasiszta, kollaboráns, áruló) tüntették fel, gyakran az elkobzott föld 

nagyságát sem tüntették fel. Más esetekben magyar nemzetiségűeknek 50 hektár felett is 

meghagyták a földeket, vagy olyan árulóknak is kiutaltak, akik közben politikai 

megbízhatóságukról szereztek igazolást. A restitúciós törvény hiányában külön gondot 

jelentett a jogilag bizonytalan zsidó ingatlanok rendezetlensége. A SZNT elnökségének 

tevékenysége „bürokratizálódott.” A konfiskálások ügyében gyakran elodázta döntéseit vagy 

az iratokat visszaadta a földművelésügyi megbízotti hivatalnak átdolgozásra. 1946 elejéig kb. 

904 elkobzást foganatosítottak és zártak le.
567

 

A megműveletlen földek parcellázásának lassú tempójának vádját elutasította. A 

csehországi és szlovákiai földjuttatásokban nem látott lényeges különbséget. Mindkét 

országrészben az elkobzott földek túlnyomórészt a nemzeti biztosok kezén voltak, tehát 

véglegesen még az új tulajdonosok nem kapták meg. A nemzeti bizottságok ezen a téren is 

csalódást okoztak, mert a kényszerigazgatás alá vont földek művelését nem minden esetben 

voltak képesek elérni. Számos adattal támasztotta alá, hogy a magyar nagybirtokok 

felparcellázásának kárát a kisgazdák látták, hiszen átlagosan fél és másfél hektárt osztottak ki, 

de azokat legnagyobb számban deputánsok, mezőgazdasági munkások és iparosok kapták.
568

 

A gazdaságossági és szociális szempontok háttérbe szorultak és a politikai hovatartozás vált 

döntővé. A földműves bizottságok működése sem volt zavartalan. A tagok egy része önjelölt 

                                                
567 Kvetko 1947 elején azt állította, hogy a konfiskálásokat 98%-ra teljesítették. Összesen 570 ezer hektár földet 
koboztak el. Ezekből 28 454 gazdaság volt német kézben (122 439 hektár). A magyaroktól 4800 gazdaságot, 

141 988 hektár mezőgazdasági földet vettek el. 132 gazdasági szervezettől 60 614 hektárt konfiskáltak. Az 

esetleges „túlkapásokat”, nevezetesen a szlovák tulajdonosoktól elvett földeket „feltétel nélkül” vissza kellett 

szolgáltatni. Sloboda, 1947. január 29. 23. szám, 3; Uo. 1947. január 31. 25. szám, 5. Vö. SNA, PPPR-B, 7. 

doboz, inv. č. 155, Správy PPPR 1945–1947, Zprávy Povereníctva pre pôdohospodárstvo a pozemkovú reformu, 

1947. február 1. 1–2. szám. 
568 A következő birtokokat sorolta fel: Károly Lajos stompfai (444 hektár), Erdődy Vilmos drahóci (189 hektár), 

Zadvidz Alfréd morvai (188 hektár), Szent-Ivány Móric kishindi (71 hektár), Szent-Ivány Egon perlepi (30 

hektár), Helf György kissándori (65 hektár) uradalma. 
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volt, saját hasznát nézte és a bizottságok valamelyik párt „felségterületévé” váltak. A déli 

járások magyar lakosságának „jelenléte” pedig a szlovák betelepítést akadályozta.
569

 

Az SZKP 1946 márciusától a mezőgazdasági megbízott pozíciójának 

meggyengítésére törekedett, éppen ezért akarta a járási nemzeti bizottságoknak juttatni a 

konfiskálások feletti döntési jogot. Ez a stratégia az 1946 májusi választások demokrata 

győzelmének következtében kudarcot vallott, mert a nemzeti bizottságok összetétele a 

választási eredményeknek megfelelően módosult.
570

 A demokrata-kommunista versengés 

újabb fejezete a választások után kezdődött, mikor Július Ďuriš benyújtotta a szocialista 

átszervezés irányába mutató és a kommunista párt agrárbefolyását megszilárdítani hivatott 

mezőgazdasági reformcsomagot. Kvetkoék éles kritika tárgyává tették a törvényjavaslatokat, 

melyek szerintük a kollektivizálás „előszobáját építették”, a szövetkezetek autonóm és 

demokratikus jogait korlátozták, illetve az általános földreform bevezetésének nyitottak 

egyenes utat.
571

 

Az egységes, országos hatáskörű szlovákiai földműves-kisgazda érdekvédelmi 

szövetség
572

 szintén a két párt közötti csatározások tárgyává vált. A demokrata párt végül 

hagyományos agrárirányultságának és hatékony propagandájának köszönhetően 1947-ben a 

befolyása alá vonta. A szövetkezeti mozgalom irányítása körül szintén kiélezett harc dúlt. A 

demokraták kedvezőbb helyzetben voltak, mert a szlovák szövetkezeti rendszerben és az 

érdekvédelmi egyesületekben már régebbtől az agrárok dominanciája érvényesült, emellett a 

demokraták ütőképes szakembergárdával is rendelkeztek.
573

 A pártnak elsősorban a 

mezőgazdasági szövetkezetek, az állattenyésztő szövetség
574

 és a földművesszövetség voltak 

jelentős társadalmi súllyal rendelkező, holdudvarába tartozó szervezetei. Ezek a kommunista 

szakszervezeteket voltak hivatottak ellensúlyozni, de a pártklientúra megszilárdítására és 

                                                
569 Čas, 1946. február 10. 35. szám, 1–2; Uo. 1946. február 12. 36. szám, 2; Uo. 1946. február 13. 37. szám, 2; 

Uo. 1946. február 14. 38. szám, 2; Uo. 1946. február 15. 39. szám, 2. 
570 Vartíková 1971: 343; Sikora 1989: 25–27. 
571 A kommunisták 1946 tavaszán hat mezőgazdasági törvényjavaslatot nyújtottak be, melyekkel az 

agrárlakosságot akarták befolyásolni. Július Ďuriš 1947 végén biztosokat küldött Szlovákiába, hogy a 

mezőgazdasági politikában a demokrata befolyást csökkentsék. Az 1947. április 4-én egy tömeggyűlésen 

bejelentett ún. hradeci pontok pártállás nélkül a kisgazdákat célozta meg. Mindkét javaslat elemeit az 1948 

február utáni kommunista agrárpolitikába építették be. Vö. Nové prúdy, 1947. december 7. 27. szám, 608; 

Vartíková 1971: 571; Myant 1981: 151; Jech 2001: 12–13. Július Ďuriš 1946 végén ellenőriztette a Kvetko-féle 
hivatal konfiskálási eljárását. A vádak szerint a hivatal tevékenysége nem felelt meg a törvényi előírásoknak és a 

szlovák földművesek érdekeit sértette. SNA, PPPR-B, 7. doboz, inv. č. 156, List Martinovi Kvetkovi (1946. 

december 20.). Kvetko korábbi válaszát lásd uo. 1946. december 17. 
572 Jednotný zväz slovenských roľníkov. 
573 A legfontosabbak a következők voltak: Ústredné družstvo, Zväz roľníckych vzájomných pokladníc, Zväz 

hospodárskych družstiev. 
574 A Zväz slovenských dobytkárskych družstiev nevű szövetséget 1946. október 24-én hozták létre. Martin 

Kvetko az argárvállalkozások sikeres működéséhez a szervezeti háttér, így az állat- és terményértékesítő 

szövetkezetek kialakítását tartotta fontosnak. 
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bővítésére, valamint a szubvenciók és kedvezmények juttatására szintén alkalmas 

eszközöknek bizonyultak.
575

 

A párt választói bázisának és erejének növelésére elvileg lehetőséget kínált a 

csehországi agrárizmus lefejezése. A cseh agrárpárt volt tagjainak és tisztviselőinek a 

felvétele a DP-ba átrajzolhatta volna a csehországi és szlovákiai politikai erőviszonyokat. A 

cseh nemzeti frontban a baloldali fölény mérséklődött volna és a szlovákiai kommunistákkal 

szembeni demokrata pozíciók megerősödtek volna. Erre azonban, a CSKP határozott 

tiltakozása és a nem kommunista pártok „hallgatása” miatt nem kerülhetett sor. A CSKP jó 

úton haladt, hogy a legerősebb vidéki párttá váljon.
576

 

A szlovákiai hatalmi harcon belül a földműves tömegek megnyerésének kétféle, 

radikális és mérsékelt, de mindkét esetben kisebbségellenes útjáról beszélhetünk. 

 

3. 7. 3. Szabadságpárt 
 

A Szabadságpárt, hogy periferikus helyzetén a szlovákiai pártrendszerben változtasson, önálló 

gazdaságpolitikai programot is kidolgozott. Kezdetben nagyon általánosan megfogalmazott 

terveik a keresztény reformizmus talaján álltak. Állam és nemzet fejlődését, politika és 

gazdaság életképességét a kereszténység eszméi voltak hivatottak biztosítani. A 

magántulajdon szentségének, a közjónak a biztosítása békésen megfért a közélet 

megtisztításának követelésével. Igazságos, de közelebbről nem részletezett földreformot 

akartak. A választások után, melyeken gyakorlatilag politikai vereséget szenvedtek, került sor 

politikai programuk részletesebb kidolgozására.
577

 Programjuk alappilérei, így a katolikus 

reformtörekvések és szolidarizmus, a katolikus egyház társadalmi tanítása, az egyszerre 

szlovák nemzeti és csehszlovák irányvonal összeütközést váltott ki mind a kommunistákkal, 

mind a demokratákkal, a katolikus klérusról nem is beszélve, amelyik számára ez a politikai 

szereplő, éppen vegyes ideológiája miatt, hiteltelen partnernek tűnt.
578

 

A Szabadságpárt az államosítás szűkítése mellett érvelt. A párt a kis- és 

középvállalkozások megőrzését gazdaságilag hasznosnak tartotta. Tudatosan vagy sem, talán 

politikai tőke kovácsolásának reményében, 1947 közepén már az államosítás formális 

módjához elutasítóan viszonyult. A cikkíró szerint Szlovákia gazdasága számára az 

államosítás, pontosabban az államosítás folyamatában a cseh gazdasági érdekeknek való 

                                                
575 A DP földművespolitikájának és a földreformmal kapcsolatos nézeteinek az eddigi legjobb elemzésére Syrný 

2010: 195–206. A szövetkezetekért vívott kommunista-demokrata párviadalra uo. 131–137. 
576 Rokovský 1998: 82. 
577 A választási eredményük jócskán elmaradt a várakozásoktól. A szavazatok 3,73%-át szerezték meg. 
578 Šutaj 1999: 204–209. 
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alárendelődés káros következményekkel járt. A háború alatt a cseh-morva-sziléziai területek 

és Szlovákia gazdasági szétfejlődésére került sor, amit nem lehetett figyelmen kívül hagyni. A 

háború a szlovákiai régiókat hatványozottabban sújtotta, mint a csehországiakat. A 

tulajdonképpeni sérelmet az váltotta ki, hogy az államosított vállalatok székhelyét Prágába 

helyezték és Szlovákiában csak a területi igazgatóságok maradtak. A párt attól tartott, hogy 

így cseh szakemberek „áraszthatják el” a szlovákiai üzemek vezetőségeit.
579

 

Földművespolitikája, mely a szlovák agrárizmus hagyományaira támaszkodott, 

szükségszerűen került összeütközésbe a demokrata pártéval.
580

 Milan Frič
581

, a párt egyik 

gazdasági szakembere foglalkozott a hitelszervezet és a szövetkezeti rendszer kérdéseivel. A 

bankrendszer és az iparfinanszírozó hitelcsatornák átalakítását, a csehszlovák korona 

stabilizálása szempontjából elkerülhetetlennek tartotta. A bankrendszer tervezett új 

struktúráját, melyben egy-egy gazdasági területre szakosodott intézetekkel számoltak, 

elfogadta. A pénzintézetek megfelelő vezetésének biztosítását és a centralizáción belül a 

kormányzati szervek között a megfelelő arányok kialakítását látta alapvető fontosságúnak. A 

kamatemelésen alapuló „ortodox” (liberális) pénzügyi politikát diszkreditáltnak bélyegezte, 

amely semmiféle termelést élénkítő szereppel nem bírt. A reformok sikerének eléréséhez „a 

tudományos tervezést” vélte alkalmas eszköznek. Szerinte a hitelnek ilyen jellegű irányítása a 

termelést fokozó hatást válthatott ki.
582

 

Frič a szövetkezeti jellegű vállalkozásokat a szlovák gazdaság pótolhatatlan részének 

tekintette. Történeti fejlődéséről, mondanivalójának kiforratlanság ellenére is, pozitívan 

vélekedett (kiemelte a szövetkezeti önszerveződés és együttműködés jelentőségét, szociális 

célkitűzéseit, de a másik oldalon, előnyei ellenére a régebbi szövetkezeti formákat 

„primitíveknek” jellemezte). A szövetkezeti eszme átértékelődését tapasztalta, de a 

szövetkezeti központok szerinte már korábban a kapitalizmus „bástyáivá” váltak. Mind a 

kapitalizmus, mind a szocialisztikus törekvések politikai és ideológiai küzdelem eszközeivé 

kívánták tenni a szövetkezeteket, ezért látta szükségesnek a szövetkezeti szektor reformját. Az 

egyik utat a keresztény szolidaritás jelentette, a tagok erkölcsi megújulása, a másikat a 

szövetkezeti rendszer átalakítása. Az utóbbinál az ún. autonóm revíziót, tehát a szövetkezeti 

központok részéről folytatott független ellenőrzést tartotta fontosnak. Minden bizonnyal a 

                                                
579 Sloboda, 1947. június 8. 129. szám, 1. 
580 Šutaj 1988: 68; Lipták 1992: 272. 
581 Frič, Milan (1882–1966) pénzügyi szakember, újságíró. Különböző szlovák és cseh pénzintézetekben volt 

alkalmazott. A turócszentmártoni deklaráció egyik aláírója. Az első világháború után a csehszlovák-magyar 

gazdasági tárgyalások egyik szlovák szakértőjeként is működött. Szlovák gazdasági és bankfolyóiratok 

szerkesztője volt. 
582 Sloboda, 1947. január 1. 1. szám, 8. 
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nem szövetkezeti kezdeményezések, a rosszul működő szövetkezetek, a nyerészkedés és a 

familiarizmus jelenléte indította Fričet a szövetkezeti központok szerepének átértékelésére.
583

 

 

3. 7. 4. Munkapárt 
 

A másik törpepárt, a Munkapárt, csehországi „testvérpártját” követve, a demokratikus 

szocializmus ideáját képviselte.
584

 A párt a közös államiságot támogatta, melynek keretein 

belül a városi és vidéki dolgozó rétegek gazdasági-szociális felemelését, és egy szociálisan 

igazságos társadalmi rend kiépítését vizionálták. A demokratikus szocializmus építőkövének, 

csehszlovák viszonyok között, Masaryk humanista filozófiáját tartották. 

Legfontosabb gazdaságpolitikai programpontjainak konkretizálására (az ipar, a 

bankok és a kereskedelem államosítása, földreform) már korábban, 1943-ban sor került.
585

 A 

munkapártiak a munkás, iparos és földműves rétegek szociális helyzetének javítását sürgették. 

Szlovákia iparosításában a gazdasági növekedés létfontosságú eszközét látták. A földreformot 

támogatták, de 50 hektárig engedélyezték volna a magángazdaságokat.
586

 A reformok 

körültekintő és megfontolt bevezetését szorgalmazták, ez az evolúciós alapú 

szocializmusfelfogásuknak felelt meg.
587

 

A szlovák szociáldemokraták gazdasági programja a csehországira támaszkodott. A 

cseh szociáldemokraták gazdaságpolitikai elképzeléseinek megvalósítására, főképpen az 

államosítás befolyásolására, 1947 novemberig két miniszteri poszt (iparügyi, közellátási) és 

komoly szakembergárda állt a rendelkezésre. Az 1946-os választások után megalakult 

Gottwald-kormány programjába a szociáldemokrata tervek is beépültek. Ezt az tette lehetővé, 

hogy a gazdasági tervezés, a szerkezetátalakítás és a legfontosabb ágazatok nacionalizálása 

terén közös nevezőt találtak a CSKP-val. A nehézipar és az energetika prioritását, a bankok 

államosítását és a hitelrendszer állami átszervezését támogatták. A mezőgazdasági termelés 

átalakításakor a zöldség- és gyümölcstermesztésre, illetve az állattenyésztésre való 

specializálódásra gondoltak.
588

 

                                                
583 Sloboda, 1947. február 14. 37. szám, 5; Uo. 1947. február 15. 38. szám, 5; Uo. 1947. február 16. 39. szám, 7; 

Uo. 1947. február 18. 40. szám, 5. 
584 A Munkapárt a cseh szociáldemokrata párttal szervezetileg 1947-ben egyesült. 
585 Fremal 1996: 296. 
586 Csehországban a földjuttatások során kiutalt 4–50 hektár közötti kategóriában, a földek magántulajdonba 

került volna, melyeket telekkönyvileg is bejegyeznek. A bérletek számát korlátozták. A 4 hektártól kisebb 

földeken, melyeken szakosodott gazdálkodást folytattak, szintén magánkézben hagyták volna. A birtokok 50 

hektár felett csak bizonyos feltételekkel maradhattak magántulajdonban. A cseh határterületeken, a németektől 

elkobzott földekből nagyobb gazdasági egységeket szerveztek volna. Šaroch 1996: 55–58. 
587 Hlavová 1996: 319. 
588 Šaroch 1996: 38, 46, 62. 
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4. Etnikai homogenizálás a gazdaságban 
 

Az állami (többségi) vagyonszerzés és kisebbségi vagyonvesztés csatornái 
 

 

4. 1. A nemzeti bizottságok és gazdasági szerepük 
 

A második világháború után Csehszlovákiában a protektorátusi és Szlovák Állambeli  

közigazgatási rendszert egy új apparátus váltotta fel. Az új politikai elit a nemzetépítés 

szempontjából az 1938 előtti polgári csehszlovák közigazgatási modellt, illetve 

önkormányzati felépítést nem találta hatékonynak és alkalmazhatónak. A kommunista 

frazeológia szerint a burzsoá állami és önkormányzati intézmények helyére a járási és helyi 

nemzeti bizottságok léptek.
589

 A „forradalmi” korszakban azonban ellentmondásos szerepük 

volt. Széles hatáskörrel rendelkeztek a politikai, gazdasági és kulturális élet terén, ugyanakkor 

a politikai centralizmus megjelenítői és végrehajtói voltak. A gazdasági szférában a központi 

hatalom meghosszabbított kezének tekinthetők, hiszen irányítói-tervezői feladatokat töltöttek 

be a termelésben, a mezőgazdaságban, földreformban, kisiparban és kereskedelemben. A 

tervgazdálkodás bevezetésével a munkaerő elhelyezésében, átcsoportosításában és a 

befektetések közvetítésében kaptak fontos szerepet. A falvakban és városokban valójában 

álönkormányzatokként jelentek meg. A formális „önkormányzati”, valójában nacionalizált és 

államosított vagyon kezelői és helyi elosztói voltak. A gazdasági szereplők alárendelése a 

nemzeti bizottságoknak a gazdasági hatékonyságot akadályozó tényező maradt. A 

korszakban, főleg a CSKP céljainak megfelelően, kiemelt politikai szerepet kaptak.
590

 

A nemzeti bizottságok kompetenciáinak és szerepük megítélésében a nemzeti-

szocialisták és a kommunisták között a kezdetektől diametrális eltérés mutatkozott. A téma 

nem volt jelentéktelen, hiszen ezek a szervek válhattak az új államigazgatás „alapköveivé”, és 

a pártpolitikák befolyásának tárgyaivá, eszközeivé váltak. Kezdetben a londoni kormány a 

háború befejezése után foglalkozott volna ezzel a kérdéssel, de a keleti fronton történt 

változások sürgették a belföldi ellenállás hatékonyabb megszervezését és a velük kapcsolatos, 

legalább általános tézisek megfogalmazását. Végül Beneš a nemzeti bizottságokkal 

kapcsolatban nem alakított ki szilárd véleményt. Juraj Slávik
591

 belügyminiszter 1944 

                                                
589 Kevésbé ismert, hogy az autonóm Szlovákiában 1938 őszén-telén, más szereppel, nemzeti bizottságok 

alakultak. Ezeket nyomásgyakoló szervekként a belpolitikai küzdőtéren Karol Sidor használta fel, aki a Tiso-

kormányból kiszorult. A kormány 1938. december 19-én oszlatta fel őket. Nižňanský 2010: 23. 
590 Jaura 1975: 5–6, 17, 52.  
591 Slávik, Juraj (1890–1969) szlovák agrárpárti politikus. A két világháború között mezőgazdasági és 

belügyminiszter. Csehszlovákia népszövetségi delegátusa, lengyel nagykövet. A csehszlovakizmus 

ideológiájának híve és Beneš politikájának támogatója. 
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februárjában, a kormánynyilatkozat tervezetéről folyó vitában úgy nyilatkozott, hogy a 

bizottságok ideiglenes szerveknek tekinthetők és a volt megszállt területeken átmenetileg – a 

kormány országba való érkezéséig és hivatalba lépéséig – a kormányzati és közigazgatási 

feladatokat látják el. A parlament felállásáig bizonyos fokú törvényhozó jogköröket is 

birtokolhatnak. Elképzelhetetlennek tartotta egyfajta kettős hatalom kiépülését és a parlament 

jelentőségének csökkenését. A bizottságok politikai súllyal rendelkezhettek, politikai 

döntéseket hozhattak, a „népakaratot” testesítették meg, de nem pótolhatták az államapparátus 

intézményeit. Esetükben saját tisztviselőréteg kialakítását sem tartotta járható útnak. A 

tartományi, járási és helyi nemzeti bizottságokba cseheket, szlovákokat és ruténeket vonhattak 

be. Állambiztonsági és nemzeti szempontból megbízható személyek kerülhettek pozíciókba. 

Slávik szerint ezek a szervek fontos feladatokat láttak el. Az ellenséges elemeket 

eltávolíthatták. A városokban és falvakban a vagyonbiztonságért feleltek. Az állami, 

önkormányzati tulajdont és az elhagyott magánvagyont lefoglalhatták és megakadályozhatták 

elszállításukat az ország területéről. A fegyverek begyűjtését irányíthatták és a hadsereggel is 

együttműködtek. 

A tervezet, amely később a nemzeti bizottságokkal foglalkozó elnöki dekrétum 

alapja lett, kivívta az államtanács kommunista párti képviselőjének, Jozef Valonak
592

 a 

nemtetszését. Valo elfogadhatatlannak tartotta az alsóbb szintű szervek hatásköreinek 

csorbítását, végrehajtó kompetenciáik megszüntetését, és főleg az új tisztviselőréteg 

létrehozásának megtiltását. Mondanivalójának lényegét az utóbbi alkotta. A régi bürokrácia 

kollaborált és kompromittálódott, illetve megtizedelődött, tehát újra, lojálisra volt szükség. 

Václav Nosek
593

, a másik kommunista képviselő szintén Slávikot támadta. A nemzeti 

bizottságoknak tanácsadó jellegű intézményekké való lefokozását elutasította. Szerinte a 

tervezet a nemzeti forradalom elvét sértette. A hozzászóló ezeknek a szerveknek a 

felszabadító harcokban betöltendő szerepét és népi jellegét emelte ki.
594

 

Ezek a példák csupán a koncepcionális viták egyik állomását jelentették, hiszen a 

nemzeti bizottságok körüli nézetkülönbségek 1943 közepén kezdődtek. A kommunisták a 

                                                
592 Valo, Jozef (1898–1978) kommunista funkcionárius. Részt vett a szlovák nemzeti felkelésben. A 

szocializmus időszakában képviselő, a nemzetgyűlés alelnöke és állami hivatalok vezetője volt. A londoni 
államtanácsban részt vevő kommunista politikusokra Klimeš–Lesjuk–Malá–Prečan 1965a: 97. (1. lábjegyzet.) 
593 Nosek, Václav (1892–1955), Gottwald mellett a korszak másik fontos cseh kommunista kulcsfigurája. Az 

államtanács tagja és elnökhelyettese. Belügyminiszterként és a titkosszolgálat irányítójaként fontos szerepet 

játszott az 1948-as kommunista hatalomátvételben. 
594 Klimeš–Lesjuk–Malá–Prečan 1965a: 94–99 (különösen 94. 1. lábjegyzet), 101–103, 141–143, 145–147. A 

Cseh-Morva Protektorátusban a német munkaerő-politika és hadigazdálkodás változtatta meg a lakosság 

szociális összetételét. A cseh hivatalnokréteg száma, az elbocsátások, üldöztetések következtében visszaszorult. 

A cseh nemzetiségű foglalkoztatottak körében az arányuk 1941-ben 13%-ot tett ki. A német hivatalnokok aránya 

30,7% volt. Grobelný 1989: 13. 
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nemzeti bizottságokban egyszerre látták az önkormányzatok és az államigazgatás szerveit. A 

községi képviselőtestületek hatásköreit és a járási, illetve tartományi szervekét is kezükben 

összpontosíthatták volna. Gottwaldék koncepciójában a bizottságok a néphatalom 

megtestesítői és a kommunista párt befolyását növelő eszközök voltak. Széleskörű feladatokat 

töltöttek be. A közbiztonság megőrzésére nemzetőrséget állíthattak fel, a közvagyon védelmét 

vállahatták fel, és „harcoltak” a kollaboránsok ellen. A közigazgatást megtisztíthatták a 

megbízhatatlan személyektől, vagy éppen a megszállókkal együttműködőktől. Tagjaikat az 

„aktív nemzeti harcosok” köréből javasolták toborozni. A gazdasági életben is fontos 

feladatokat láttak el. A termelés, kereskedelem és közlekedés minél zavartalanabb működését 

kellett biztosítaniuk. A lakosság ellátása érdekében a mezőgazdasági termények és ipari 

termékek hatékony szétosztásáról gondoskodtak. Az állami üzemek és intézmények 

felügyeletét is elláthatták. A magánvállalkozások és szövetkezetek vezetőségeibe, az üzemi 

tanácsokkal egyeztetve, megbízottakat nevezhettek ki. Szociális téren a háborúban 

vagyontalanná vált személyeknek és családoknak anyagi segítséget nyújthattak, valamint a 

munkanélküliek számára közmunkákat szervezhettek. A szociális biztosítás és a kollektív 

szerződések terén is szerepet vállaltak. A felszabadított Csehszlovákia területén a tartalékosok 

behívásában és a szövetséges csapatok ellátásában, elhelyezésében segédkeztek.
595

 

A londoni kormány 1944. április 16-án rádióban közzé tett nyilatkozatában a nemzeti 

bizottságok feladatai között részben a kommunista javaslatok is szerepeltek, de az alapelv 

nem változott. Benešék ezeknek a szerveknek a létjogosultságát csak a „forradalmi”, háborús 

időszakra ismerték el, és elsődleges feladatukként a felbomló közigazgatást helyettesítő 

intézményeknek tekintették. A moszkvai kommunista központ nyomásgyakorlására 

megfogalmazott radikálisabb londoni üzenet azonban a hazai ellenállás köréből kritikát 

kapott, mert számos letartóztatásra került sor. Beneš azzal védekezett, hogy ugyan 

lélektanilag kedvezőtlen helyzetben, de sürgősen deklarálni kellett a németellenes harcban 

való aktívabb részvételt mind kül-, mind belpolitikai okok miatt.
596

 

A szocialista pártok blokkján belül, a nemzeti bizottságok körül folyó vitáknak a tétje 

nem volt kisebb, mint a tevékenységüket szabályozó elnöki dekrétum befolyásolása, és így 

kedvező pozíció kiharcolása a felszabadulás után szerveződő közigazgatásban és 

önkormányzatokban. 

                                                
595 Klimeš–Lesjuk–Malá–Prečan 1965a: 106–110. Ezek a szervek szórványosan 1944 tavaszától illegalitásban 

működtek és kapcsolatokat építettek ki a partizáncsapatokkal. Uo. 354–355. Barto 1968: 14. 
596 Klimeš–Lesjuk–Malá–Prečan 1965a: 111–112. 
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Ezekben a kérdésekben 1944 májusában és júniusában a két fél között nem történt 

közeledés. A londoni emigráció elutasította a CSKP radikális javaslatait a bizottságok 

politikai szervekké való átalakítására. Szerintük nem lehetnek önkormányzati szervek, mert 

nem parlamentáris szabályoknak megfelelő választások útján jönnek majd létre. Ugyanúgy a 

kormány döntései vonatkoznak rájuk, mint az államigazgatás szerveire. Beneš csoportja a 

nemzeti bizottságokban nem látott többet, mint az átmeneti idők által életre hívott népi 

ellenőrzés formáit, melyeket a kormány által kinevezett elöljárók irányítanak és állami 

ellenőrzés alatt tarthatók. A bürokráciának ezekkel az új szervekkel együtt kellett működnie. 

A közigazgatási feladatokat sem kívánták rábízni a nemzeti bizottságokra. A nemzeti-

szocialista elképzelések nem számoltak hosszú távon ezekkel a szervezetekkel, legfeljebb 

tanácsadási kompetenciáikra gondoltak. Reális veszélyként fogták fel hatalmi jogkörökkel 

való felruházásukat, ahogyan erre a kommunisták törekedtek. Egy szovjet forradalmi út 

lehetőségének kezdeti állomását vélték bennük felfedezni, de annak érdekében, hogy a 

kommunista párt támogatását ne veszítsék el, alapjaiban nem torpedózták meg a nemzeti 

bizottságok létrehozására irányuló terveket.
597

 A londoni államtanács 

belügyminisztériumának 1944.  június 26. beszámolója a nemzeti bizottságok alkotmányon 

kívüli állapotára utalt, és szintén átmeneti jellegűeknek tekintette. A nemzeti bizottságok a 

parlamenti választásokig működtek volna. Az új parlament feladatait, annak megalakulásáig a 

központi nemzeti bizottság (Ústredný národný výbor) látta volna el.
598

 

A CSKP a nemzeti bizottságokon keresztül a belföldi politikai hangulat radikalizását 

és a polgári pártok visszaszorítását akarta elérni. A párt egyik ideológusa, Jan Šverma
599

 

terjedelmes cikkben bírálta a londoni ellenállás köreiben elhúzódó vitákat. Ezekben jogi 

csűrést-csavarást vélt felfedezni és szerint a nemzeti bizottságokat Benešék csupán formális 

szervezeteknek tekintették. A kommunisták szerint ezekre a szervekre azért volt szükség, mert 

a korábbi államapparátusban nem lehetett megbízni. Šverma Kárpátalját és a protektorátust 

említette példaként. Kárpátalján a magyar állam, a Cseh-Morva Protektorátusban a németek 

építették ki a hivatalnokréteget. A háború utáni felelősségrevonás megvalósítása új, államhű 

és nemzetileg megbízható bürokráciát kívánt. A nemzeti bizottságok szerepe és jelentősége 

tehát a büntetés és tisztogatás terén nőtt meg. A CSKP elképzeléseiben a nemzeti bizottságok 

egyszerre voltak karhatalmi, közrendet biztosító, a hadsereget támogató és a katonai 

                                                
597 Klimeš–Lesjuk–Malá–Prečan 1965a: 141–143.  
598 Klimeš–Lesjuk–Malá–Prečan 1965a: 145–147. 
599 Šverma, Jan (1901–1944), cseh kommunista politikus, ideológus és újságíró. A nyugati ellenállásban 1939–

1940-ben vesz részt, azután Moszkvában tartózkodik. A moszkvai cseh és szlovák kommunisták szócsövének, a 

Československé listynek a  szerkesztője. A szlovák nemzeti felkelés során az Alacsony-Tátrában halt meg. 
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mozgósítást szervező intézmények, illetve olyan politikai szervek, melyek különleges 

népbíróságokat is felállíthattak. A különféle, feladataik szerint szakosodott állami hivatalokat 

is a nemzeti bizottságoknak rendelték volna alá. A cikkíró a nemzeti bizottságokba történt 

választások körül sem látott problémákat. A világháború előtti csehszlovák parlamentáris 

demokrácia vonatkozó törvényeinek nem szentelt figyelmet. A felszabadító mozgalomban 

kialakult képviseleteket, melyekben a kommunista és a kommunistákat támogató személyek 

jelentős befolyással bírtak, ideiglenesen működhettek volna. Az új választásokat „a 

népakaratnak” megfelelően kellett majd lebonyolítani. A tartományi nemzeti bizottságok 

választották volna meg az ideiglenes nemzetgyűlést. A bizottságok jogkörei szerteágazóak 

voltak. Nemzetpolitikai feladataik összekapcsolódtak a gazdaságszervezéssel. Az elkobzott 

német és magyar vállalatok feletti felügyelettel és irányítással ruházták volna fel őket, 

valamint a közellátás biztosításában szántak nekik komolyabb szerepeket.
600

 

Edvard Beneš 1944. szeptember 4. bizalmas tervezete a politikai viszonyok 

rendezéséről, köztük a közigazgatás újraszervezéséről, a nemzeti bizottságok témájának vitás 

kérdéseit is tartalmazta. A tervezet a nemzeti bizottságokba történő választások általános 

téziseiről szólt, így az egyenlő pártképviseleteről, a helyi, járási bizottságok és az ideiglenes 

parlamenti választások időpontjáról. Beneš számára a választási rendszer jellege okozott 

fejtörést, mert a régi arányos csehszlovák választási rendszer alkalmazhatósága, a 

megváltozott belpolitikai helyzet és a pártok hiányzó struktúrái miatt bizonytalanak látszott.
601

 

Az ideiglenes parlament összetételét politikai egyeztetésekkel alakította volna ki. A 

kompetenciákkal kapcsolatban a következőket fogalmazta meg. A járási nemzeti bizottságok 

hatásköreiről a kormány és a parlament dönt. A cseh, morva-sziléziai, szlovák és kárpátaljai 

tartományi szintű bizottságok a volt tartományi képviselőtestületek, elnökök jogait, és a 

kormány, illetve a parlament által meghatározottakat„öröklik.” Ezen jogok automatikusan 

biztosítják a közigazgatás decentralizációját, ezzel a szlovák és kárpátaljai igényeket is 

kielégítik. Az ideiglenes nemzetgyűlés a parlamenti jogkörökkel rendelkezik, de határozatait a 

választott parlamentnek kell majd újra jóváhagynia.
602

 Az alkotmányt azonban nem 

változtathatja meg, de az új választási rendszer kialakítására tehet javaslatot. Az elnök 

feloszlathatja az ideiglenes parlamentet, ha az megvonja bizalmát a kormánytól. Beneš belső 

                                                
600 Klimeš–Lesjuk–Malá–Prečan 1965a: 197–202. 
601 Eva Broklová a csehszlovák demokrácia elemzésekor három pontban határozza meg az arányos rendszer 

indokait. A népképviselet elve lehetővé tette a nemzetiségek részvételét. A második érv szerint ez a rendszer 

segített a választókörzetek kijelölésével kapcsolatos politikai érdekek visszaszorításában. Végül a politikai 

harcot finomította, amikor nem adott lehetőséget egy politikai fordulatra (egy többségi rendszer ezt 

eredményezhette). Broklová 1992: 80. 
602 Ez a jogi folyamat (ratihabitio) állt fenn a Beneš-dekrétumokkal kapcsolatban is, melyeket utólagosan a 

parlament 1946-ban törvényekként hagyott jóvá. 
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körének azonban eltérő véleménye volt. A javaslatot elemezve afelé hajlottak, hogy a 

kommunistákkal való megegyezés érdekében, a legfontosabb téziseket tartalmazó, általános 

„keretdekrétum” jelenjen meg. A hatásköröket majd a Londonban kidolgozott, de 

Csehszlovákiában a hazai ellenállással egyeztetett, kormányrendelet szabályozza.
603

 

A kezdetben sikereket elérő szlovák katonai felkelés, a közigazgatás terén új 

kérdéseket vetett fel. A gyorsan változó szlovákiai helyzetben milyen lesz a nemzeti 

bizottságok profilja? Eltér a londoni kormány elképzeléseitől? A nemzeti bizottságokban 

mennyire nő meg a szlovák kommunisták befolyása? A rendkívüli helyzetben milyen 

feladatokat látnak el és azokkal a jövőben is rendelkezni fognak? Mennyire lesznek 

specifikusak a szlovákiai viszonyok? 

A SZNT már a felkelés első napjaiban szabályozta a fennhatósága alá került 

területeken a nemzeti bizottságok tevékenységét. A tanács a lehető leggyorsabb 

megalakításukat sürgette, hogy a közigazgatással, közbiztonsággal, ellátással és a katonai 

ellenállással kapcsolatos feladatokat ellássák. A Szlovák Állam és a náci Németország 

felségjeleit, illetve a közterek fasiszta megnevezéseit el kellett tüntetniük és az ellenállásra 

kellett buzdítaniuk. A bizottságok a SZNT működési területén a hadseregnek és a 

partizánoknak segítettek, a civil lakosság mozgását korlátozták. A magukat forradalminak 

nevezett nemzeti bizottságok ebben az átmeneti időszakban valójában a közbiztonságot 

felügyelő és a katonaságot támogató hatáskörökkel rendelkeztek. A szlovákiai közigazgatás 

helyzete is sajátos volt, kétvágányúság jellemezte. A nemzeti bizottságokon kívül tovább 

működtek a Tiso-rezsim szervei, a jegyzői és járási hivatalok, valamint a főispánok is. A 

szlovák kommunisták a moszkai központ utasításainak szellemében a nemzeti bizottságok 

helyzetének megszilárdítására törekedtek. A pártképviselet terén a SZNT nem hozott 

szabályozást. Ezt többnyire paritásos alapon, a helyi erőviszonyoknak megfelelően oldották 

meg. A helyi és járási nemzeti bizottságok tagjainak számát a csehszlovák községi törvények 

alapján szabályozták. Kizárólag a polgári vagy a szocialista pártok politikailag megbízható, 

21. életévüket betöltött tagjait választhatták meg. A magyarok, németek, „exponált” Hlinka-

pártiak és gárdisták, valamint büntetett előéletűek nem lehettek tagok. 

A felkelés mindjobban szűkülő területén, a hadihelyzet és a pontosabban körül nem 

határolt kompetenciák miatt a nemzeti bizottságok nehezen működtek. Indokolatlanul őrizetbe 

vettek személyeket és a partizánokkal való együttműködés sem volt problémamentes. A 

kommunisták a nemzeti felszabadító harc tevékenyebb támogatását sürgették a részükről. 

                                                
603 Klimeš–Lesjuk–Malá–Prečan 1965a: 208–214, 306. 
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Szerepük, immár illegalitásban, 1944–1945 fordulóján nőtt meg, mikor a fronthoz közeli 

lakosság kényszerevakuálásában és a hegyekbe visszaszorult partizáncsapatoknak 

segítettek.
604

 

A nemzeti bizottságok ügyét véglegesen az 1944. december 4-én kiadott elnöki 

dekrétum sem rendezte. Számos kérdést, főképpen a hatáskörökét, melyek rögzítése a 

kommunista radikalizmust csak segítette volna, nyitottan hagyott. A bizottságok választásáról 

a kormány döntött, de az elnöknek is jóvá kellett hagynia. Ezek a szervek a parlamenti 

választásokig működtek volna. A megbízhatatlannak tartott magyar és német etnikai többségű 

területekre kormánybiztosokat nevezhettek ki, akik az államilag megbízható, tehát kizárólag 

szláv lakosokkal szorosan együttműködtek.
605

 

Az első időszakban nem beszélhetünk a nemzeti bizottságok szilárd hálózatáról. A 

frontvonal mozgása, a regionális különbségek, a felekezeti és politikai megoszlás 

befolyásolta, késleltette a bizottságok községi szintű megalakulását.
606

 A szlovák 

kommunisták a nemzeti bizottságokat nem tekintették átmeneti szerveknek. A háború 

befejezése után kiépülő új politikai rendszerben „forradalmi” szerepet szántak nekik. A helyi 

hatalom letéteményeseiként és a pártérdekek közvetítőiként tekintettek rájuk. A felszabadulás 

után a kommunista-demokrata vetélkedés színterévé váltak. A politikai viták tárgyát a 

konfiskálások realizálása, a földműves bizottságok összetétele, a magántulajdon státusa és a 

nemzeti bizottságok kompetenciái alkották. Gustáv Husák 1945 őszén magabiztosan úgy 

fogalmazott, hogy a nemzeti bizottságokért „vívott harc” befejeződött. A többi párt már nem 

tagadta jelentőségüket és szinte külön hatalompolitikai és közigazgatási szervként működtek. 

Beneš a demokrácia „magasabb fokának” tekintette őket, mivel felülről nem voltak 

ellenőrizhetők, ennek következtében regionális súlyuk mindjobban nőtt.
607

 A valóságban 

azonban a demokraták előretörését lehetett tapasztalni. Bár a nemzeti bizottságok 1945. 

                                                
604 Klimeš–Lesjuk–Malá–Prečan 1965a: 215–217, 245–248, 252–253, 260, 320–321, 350–351. 
605 Klimeš–Lesjuk–Malá–Prečan 1965a: 317–318. A kezdeti hónapokban a kiépítetlen szlovák közigazgatás 

bevezetésének kezdetén, inkább manipulatív szándéktól vezérelve (hiszen ekkor már a magyar tulajdonban 

található földek elkobzása is megkezdődött), mint egy pozitív kisebbségpolitikai gyakorlat halvány jeleként, 

kivételre is akadt példa. A lónyabányai járási nemzeti bizottság, mely a Losonc-környéki, magyar többségű 

területeket ideiglenesen irányította, 1945 februárjában a demokratikusan gondolkodó magyarokkal törekedett 

együttműködésre. A SZNT által kiadott irányelvek hangsúlyozták, hogy a magyar lakossággal szemben csakis a 
járási nemzeti bizottság utasításai érvényesek. A járási szerv feladata volt, hogy olyan megfelelő, „taktikus és 

körültekintő” szlovák  biztosokat nevezzen ki a magyar falvak élére, akik a helyiekből tanácsadó testületet 

képesek szervezni. Ezen a területen ekkor még a magyar népiskolák működését megtűrték. Vö. Klimeš–Lesjuk–

Malá–Prečan 1965b: 491–492. 
606 Szlovákiában a SZNT 1945. április 7-i 26. számú rendelete alapján működtek. Csehországban az 1945. május 

5-én elfogadott 4. számú kormányrendelet szabályozta tevékenységüket, mellyel a tartományi rendszert is 

bevezették. Ez a dualista közigazgatási beosztás 1948 végéig maradt érvényben, amikor egységesítették a 

közigazgatást. Klimeš–Lesjuk–Malá–Prečan 1965b: 581–583, 683–684. 
607 Národné výbory, 1945. november 15. 4–5. szám, 3. 
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augusztusi besztercebányai országos konferenciáján az SZKP képviselői többséget alkottak, a 

végleges kommunista áttörés késett. 

Községi és városi szinten a pártok arányos képviselete és a tömegszervezetek 

bevonása körül politikai harc dúlt.
608

 A demokraták igyekezetét a reális erőviszonyokat 

visszatükröző átszervezésre a kommunista irányítású belügyi megbízotti hivatal akadályozta 

meg.
609

 A nemzeti bizottságok összetételének megváltozására a választások után került sor. A 

demokraták 65,3%-os többséget szereztek, a kommunisták 31,6%-os képviselettel 

rendelkeztek. A Szabadságpárt 1%-ot, a reaktivizált szociáldemokraták szintén elenyésző 

2,1%-ot kaptak.
610

 

A kommunista korifeusok a nemzeti bizottságokat a nép- és egyben az államhatalom 

megtestesítőiként, az önkormányzatiság új kereteként, de gyakorlatilag a politikai harc 

arénáiként tekintettek rájuk. A helyzet mégsem volt elfogadható, hiszen a tevékenységük nem 

volt zökkenőmentes. Lassan dolgoztak, az új apparátus zöme tapasztalatlan volt. A 

kommunisták szerint „politikailag alig volt öntudatos.” A semlegességük csak névleges volt. 

A hibák sokasodtak. A tagösszetételtől és a munkaszervezéstől kezdve a kommunisták által 

elvárt kezdeményező kedvig, mind problémák mutatkoztak. Gyakran a hatáskörüket is 

túllépték. A bizottságok a Tiso-és a Hácha-rezsim bürokratikus rendszerének a lebontásában 

segédkeztek, de paradox módon mégis „megbízhatatlan és kompromittált” személyek kerültek 

a be funkciókba. Némelyek rögtönözve, „önhatalmúlag” és anarchikus módon működtek. A 

protekcionizmus és a pártérdekek érvényesítésére pedig maga a kommunista párt volt a 

legjobb példa.
611

  

A járási és helyi nemzeti bizottságok gazdasági szerepe a következő volt. A járás 

vagy a község költségvetését, és év végi zárszámadását állították össze. Illetékeket és adókat 

vethettek ki. Társadalmi, gazdasági és kulturális igények teljesítésére üzemeket, 

intézményeket és alapokat hozhattak létre vagy szüntethettek meg, de a belügyi megbízott 

utasításait követniük kellett. A befektetésekről, a községi tulajdon el- vagy bérbeadásáról 

dönthettek. Kölcsönöket vehettek fel és az alkalmazottak felvételéről vagy elbocsátásáról 

                                                
608 A kommunista pártot az 1945. augusztus 28-án alakult Sväz vojakov Slovenského národného povstania 
elnevezésű szervezet támogatta. Az aktív és tartalékos katonák, pénzügyőrök, csendőrök, a csehszlovák hadsereg 

önkénteseinek a szervezete volt. 
609A konferencia referátumait lásd Národné výbory, 1945. október 1. 2. szám, 3–10. 
610 Žatkuliak 2005: 187–190. A dél-szlovákiai járásokban a belügyi megbízott által kinevezett biztosok 

(komisszárok) és a helyi közigazgatási bizottságok (miestna správna komisia) a demokraták szerint nem töltötték 

be szerepüket. Képtelenek voltak konszolidálni a társadalmi és gazdasági viszonyokat. Számos településen 

addig, amíg a magyarok többségben voltak, a közigazgatási szervek létrehozását elhalasztották. Miután a 

betelepülő szlovákok többségi helyzetbe kerültek, létrejöttek az önkormányzatok. Vö. Žatkuliak 1986: 34. 
611 Národné výbory, 1945. szeptember 10. 1. szám, 3, 8, 9; Uo. 1945. november 1. 3. szám, 4. 
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dönthettek. A nemzeti bizottságok tehát a volt járási és községi önkormányzatok jogköreit 

vették át. Kivételt képeztek a járási és községi szintet meghaladó, az állam illetékességébe 

tartozó ügyek. Az illetékes megbízotti hivatal intencióinak szellemében szövetkezetek 

alapítását kezdeményezhették vagy támogathatták. Az állami támogatást elvileg nem 

használhatták fel, önfinanszírozásra kellett berendezkedniük, ami kiegyensúlyozott 

költségvetést igényelt. A hadigazdálkodásról  a békés gazdasági termelésre  való áttérés 

állami szubvenció nyújtását feltételezte. Az ehhez szükséges anyagi eszközöket a helyi adók 

kivetésével és saját vagyonuk kamatoztatásával biztosíthatták. Távlati, 5–10 évre szóló 

településfejlesztési terveket kellett kidolgozniuk. A községi és járási nemzeti bizottság 

(lehetőségeihez mérten) a közutak, járda, vízvezeték, művelődési ház, községháza (járási 

székház), tejüzem, fogyasztási és állattenyésztő szövetkezet építését vállalta fel.
612

 A nemzeti 

bizottságok gazdasági bizottságokat hoztak létre, amelyek a települések vagyonát kezelték. A 

mezőgazdasági termelést, erdőgazdálkodást biztosították és a kisipart, kiskereskedelmet 

támogatták.
613

 

A háború után a nemzeti bizottságok pénzügyi helyzete katasztrofális volt, csak az 

állami támogatás segíthetett. A nemzeti bizottságok állami támogatási rendszere 1946-tól 

1948-ig ideiglenes érvényességű volt és összefüggött az adóreformmal. A pénzügyi 

gazdálkodás felügyelete, a községi tartozások törlesztése az államkincstárt terhelte. A 

községek különadókat vethettek ki. A deficites költségvetéssel rendelkező települések, 

melyek 90–95%-át tették ki az összesnek, gyors szanálást igényeltek.
614

 A cseh-morva-

sziléziai területek községi tartozásaira, 1946 és 1948 közötti időszakra 497,5 millió koronát 

különítettek el. A szlovákiai községeknek 113,3 millió korona jutott.
615

 A nemzeti 

bizottságokat a gazdasági újjáépítés nehézségei, az ellátási zavarok, a háborús károk 

felszámolása vagy éppen a mezőgazdasági földek elkobzása az elégtelen finanszírozás miatt 

bonyolult feladat elé állította.
616

 

Radikális átszervezésükre 1948 februárja után került sor. A politikai ellenfelektől 

való megtisztítását követően a CSKP eszközévé, az államhatalom döntéseinek végrehajtó 

szerveivé váltak. 

 

 

                                                
612 Národné výbory, 1945. december 1–15. 6–7. szám, 11, 13; Uo. 1946. január 1–15. 1–2. szám, 5–7. 
613 Národné výbory, 1946. november 1. 6–7. szám, 120. 
614 Žatkuliak 1986: 41. 
615 Národné výbory, 1947. február 15. 3–4. szám, 21–24. 
616 Jaura 1975: 110. Az állam 1948 végén vette át a nemzeti bizottságok felhalmozott adósságállományát, ami 

kb. 20 milliárd koronát tett ki. 
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4. 2. A nemzeti gondnokságok és az elkobzások, 

mint a jogfosztás és büntetés eszközei 
 

A tárgyalt korszakban az elkobzás alatt a Csehszlovákiával és az államalkotó nemzetekkel 

szemben ellenséges magatartást tanúsított személyek vagy általuk vezetett szervezetek új jogi 

környezetben lezajló teljes vagyonelkobzását, ingó és ingatlan, ipari és mezőgazdasági 

vagyonuknak az elvételét értették, melyet az állam adminisztratív és kényszerítő eszközeinek 

felhasználásával értek el. Jogilag rögzített büntetésformának és a vagyonszerzés 

államhatalmilag legalizált csatornájának tekinthetjük.
617

 A konfiskálásokkal a határmenti 

területek etnikai, politikai és gazdasági pacifikálását akarták elérni.
618

 

A londoni emigráns kormány a vagyonlefoglalás és kényszerigazgatás gondolatát 

1944 májusának végén kezdte szilárdabb formába önteni. Ekkor még az elkobzást, 

Csehszlovákia háború utáni nemzetközi kötelezettségeinek figyelembevételével, nem 

tekintették kivitelezhetőnek. A tárcaközi egyeztetések intern anyagaiban 1945 tavaszától 

azonban már az elkobzásokat értették alatta. A későbbi 108-as dekrétum tervezetének 

központi elemét alkotta az ellenséges vagyon kötelező bejelentésének elhalasztásával és 

elhallgatásával kapcsolatos büntető eljárások (pénzbüntetés, fogház) kidolgozása. Az 

elkobzásokat a háború alatti anyagi károk és veszteségek, illetve a jogtalanságok 

elszenvedéséért részleges kompenzációnak tartották. Az elvárások szerint ezek a 

rendelkezések a határmenti területek betelepítését is hatékonyan támogathatták. Benešék 

ennek a dekrétumnak a segítségével a háború befejezésével közeledő reparációs tárgyalásokra 

is fel akartak készülni. Az elkobzott vagyonrészek állami felügyelet és igazgatás alá vétele 

rejtett államosítást jelentett.
619

 

A szlovák politikai elit az áttelepült szlovákokból a kiutalások segítségével a déli 

területeken egy gazdaságilag és egzisztenciálisan szilárd réteget kívánt kialakítani, nem utolsó 

sorban azért, hogy a belső migrációjukat Szlovákiában korlátozzák és délen a 

nemzetgazdasági súlyukat növeljék. Bár egy 1947-ben megfogalmazott vélemény szerint az 

elkobzott vagyonállomány a magánszférába irányult és az állami dirigizmus csupán átmeneti 

                                                
617 Jech–Kaplan 1995a: 35. 
618 Cseh- és Morvaországban az 1938-ban Németország által megszállt határmenti területeket értették a fogalom 
alatt. A szlovákiai konfiskálási törvényekben és rendeletekben a határövezet tartalmát ugyan nem konkretizálták, 

de a belső iratanyagokban ezt pontosították. A Mezőgazdasági és Földreformügyi Megbízotti Hivatal ún. 

telepítési övezetet határolt körül. Ebben túlnyomórészt a magyarok, illetve a németek lakta területek szerepeltek. 

A magyar kisebbségi régiókban a földreformügyi hivatal és az SZTH megegyezései alapján utaltak ki földeket. 

A „nem betelepítési övezetben” kizárólagosan a nemzeti bizottságok a földműves bizottságokkal együttműködve 

választották ki a jelentkezőket. A földreformügyi hivatal csak akkor avatkozott be, ha a kiutalási tervek 

kidolgozásakor helyi ellentétek merültek fel. Vö. SNA, PPPR-B, 7. doboz, inv. č. 156, Zpráva o osídlovaní 

(1947. január 15.) 
619 Jech–Kaplan 1995b: 860–884. 
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szereppel bírt, a konfiskálásokat az államosítás felé vezető út egyik állomásának is 

tekinthetjük, mert a vagyonokat először a gondnokságokon keresztül állami felügyelet, 

ellenőrzés és irányítás alá vonták.
620

 

A gondnokságok intézménye gazdaságidegen elem volt és főleg a mezőgazdaságban 

működési zavarokat okozott. Az elkobzások folyamatát nem tekinthetjük rögtönzöttnek, 

véletlenszerűnek vagy éppen koncepcióhiányosnak. Arculatát négy tényező összessége 

alakította. Az első ideológiai jellegű volt. Az állampolgárságától megfosztott, törvényen 

kívülre helyezett magyar közösség tagjainak vagyoni büntetéséről volt szó. Ezt a jelenséget a 

magántulajdon korlátozásának korabeli elfogadottsága, és nem utolsó sorban a második 

világháború során erőszakkal megváltoztatott tulajdonviszonyok tapasztalata, valamint az 

erősödő etatizmus még elfogadhatóbbá tette. A második alkotóelemet politikainak 

tekinthetjük. A csehszlovák állam újrateremtésében aktívan részt vett személyek 

megjutalmazására az elkobzások alkalmas eszköznek tűntek. A szociálisan kiszolgáltatottak 

vagyonszerző törekvéseit sem lehet figyelmen kívül hagyni. A negyediknek felsorakoztatható 

gazdasági tényező, nevezetesen az elkobzott vagyonok bekapcsolása a gazdaságba és a 

gazdasági újjáépítésbe szintén nagy szereppel bírt. 

A nemzeti gondnokságokat (národná správa) 1945. október 30-ig visszamenő 

hatállyal az 50/1945-ös rendelet szabályozta.
621

 A megbízhatatlannak tartott, 

Csehszlovákiával szemben ellenséges magatartást tanúsított személyek és a kollektív 

bűnösség vádjával illetett magyarok és németek vagyonára kinevezett szlovák vagy szláv 

gondnoknak (národný správca) rendes gazdálkodást kellett folytatnia és a gazdasági károkért 

felelősséget viselt. A gondnok a tevékenysége kezdetén esküt tett, hogy kötelességeit 

maradéktalanul és lelkiismeretesen teljesíti és csakis a gazdasága érdekeit nézi. A gondnok 

„szinte” mindazon jogokat megkapta, melyek a volt tulajdonost illették. A legfontosabb 

megkötés mégis az volt, hogy a birtokkal, vállalkozással szabadon nem rendelkezhetett. Azt 

nem adhatta el vagy egyéb módon sem idegeníthette el. A rábízott tulajdonért vagyoni 

felelősséget viselt. A gazdálkodás folytonosságának biztosítása végett köteles volt 

vásárlásokat intézni, árut eladni, leltárt készíteni és követeléseket behajtani. Az adózási 

kötelezettségeket, jutalékokat, alkalmazottak kifizetéseit teljesítenie kellett. A kisipari, 

kereskedelmi és más termelői vállalatok esetében a gondnokság bevezetése előtti gazdasági-

pénzügyi ügyek esetében óvatosan kellett eljárnia, azokat iratokkal alá kell támasztania. 

Mindezekkel az intézkedésekkel a gondnokokat a törvények betartására akarták rábírni. 

                                                
620 Národné výbory, 1947. szeptember 15. 17. szám, 255–256. 
621 Szarka 2005a: 182–186. 
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A 108/1945-ös dekrétum rendelkezései, a NÚA létrehozása (és a 45/1946-os 

kormányrendelet elfogadása) alapvetően új jogi helyzetet teremtettek. A gondnokok feletti 

állami felügyeletet kiterjesztették. A gondnokok hatáskörét, főleg a vagyoni jellegű 

kötelezettségek tekintetében újraszabályozták. Külön hangsúlyt kapott a közérdekű, tehát az 

állami szempontok figyelembevétele. A NÚA a gondnokokat visszahívhatta, kinevezésüket 

javasolhatta, a gazdálkodásukat ellenőrizhette és a vállalkozás nyereségének felosztását is 

befolyásolhatta. A legfontosabb kérdést a nemzeti gondnokság alá helyezett gazdaság 

hitelezőinek kielégítése jelentette. Ellenben nem csupán a jelzálogkölcsönökről és további 

terhekről volt szó, hanem az üzemműködésből származó költségekről és általában a volt 

tulajdonossal szembeni követelésekről is. Pontosítani kellett, hogy mit tekinthettek 

követelésnek, melyek voltak a gazdálkodás működéséből adódó, folyamatban lévő 

kötelezettségek, és mit fizethetett a gondnok. A NÚA az 1945. október 30. előtti hitelezői 

ügyekben a pénzügyi feladatokat átvette, de mégsem dönthetett ezekről, mert a felvett 

hiteleket és követeléseket átmenetileg moratórium alá vonták. A gondnok sem fizethette ki 

ezeket a tartozásokat. Az ilyen jellegű lépéseket törvényelleneseknek tekintették. Az 1945. 

október 30. utáni tartozások és követelések, melyek a gazdálkodással, fizetésekkel, adókkal és 

szociális juttatásokkal függtek össze, már a gondnok hatáskörébe tartoztak.
622

 A NÚA 

indokolt esetekben anyagilag támogathatta a gondnokot, de előtte a gazdálkodás teljes 

revízióját kellett elvégezni.
623

 

A konfiskálások három törvényre, a nemzeti tanács 4/1945-ös, 104/1945-ös és 

64/1946-os rendeletére, illetve a 108/1945-ös elnöki dekrétumra támaszkodtak.
624

 

A SZNT 1945. február 27-i 4-es számú rendelete alapján azonnali hatállyal 

konfiskálták a német nemzetiségűek, az 1938. november 1-jén csehszlovák állampolgársággal 

rendelkezők, az 50 hektár feletti magyarok és a szlovák nemzet ellenségeinek, és a 

hazaárulóknak a földjeit. Érdekes módon a német antifasiszták kategóriáját külön 

megállapították, a magyarokét nem. Az ellenállásában részt vett németek birtokai 50 hektárig 

nem lehettek konfiskálva. A mezőgazdasági vagyont és a tulajdonjog elvételét a 

következőképpen határozták meg. Ebbe a fogalomba az összes mezőgazdasági ingatlan, erdő, 

a hozzájuk tartozó épületek és felszerelés, valamint a mezőgazdasági ipar ugyanilyen jellegű 

vagyontételei tartoztak. Az ezekre vonatkozó tulajdonjogot és mindenféle egyéb vagyonnal, 

illetve azok részeivel kapcsolatos jogokat elvették. Az új tulajdonosok a kiutalásokért a 

                                                
622 Vestník Osídľovacieho úradu pre Slovensko, 1947. május 1. 7–8. szám, 71–73. 
623 Vestník Osídľovacieho úradu pre Slovensko, 1947. szeptember 1. 15–16. szám, 236–237. 
624 Národné výbory, 1946. július 1. 10–11. szám, 79. 
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földbirtok átlagos terméshozamának figyelembevételével kedvezményes határidőben 

törleszthető pótlékot fizettek. A pótlékot egy összegben legkésőbb 8 hónapon belül vagy 

részletekben 15 évig kellett kifizetni. Az utóbbi esetben az összeg 10%-át a birtok átvételekor 

ki kellett fizetni, azonban a helyi földművesbizottság javaslatára a földhivatal 3 évre terjedő 

törlesztési mentességet, illetve halasztást nyújthatott.
625

 

A 4-es számú nemzeti tanácsi rendeletet Michal Falťan
626

, kommunista párti 

földművelésügyi megbízott 24. számú 1945. március 10-én közzé tett új végrehajtási 

rendelete pontosította. A rendelkezés érdekessége, hogy a helyi és járási közigazgatási 

szerveket (helyi és járási nemzeti bizottságok), illetve a helyi földműves bizottságokat széles 

körű adatgyűjtési és javaslattevési kompetenciákkal ruházta fel. Nem véletlenül, hiszen 

ezekben a szervekben a felszabadulás után a kommunistáknak jelentős befolyásuk volt. A 

demokrata Martin Kvetko 1945 áprilisától átszervezte a földreformmal foglalkozó 

földművelésügyi megbízotti hivatalt, és a járási földműves bizottságok agendáját részben 

átvéve, a megbízotti hivatal befolyását és technikai-adminisztratív hatásköreit erősítette 

meg.
627

 

A földreform szlovákiai megvalósítását, „a kulcsfontosságú” szerepet játszó 

konfiskálások tekintetében a SZNT 1945. augusztus 23-án közzé tett 104. számú rendelete 

helyezte új alapokra, mely a 4-es rendelet szabályozásait hatálytalanította. A 104-es rendelet a 

magyarok, németek és a szlovák nemzet ellenségeinek tulajdonában található mezőgazdasági 

vagyon azonnali elkobzását írta elő. A rendelkezés azokat a magyar nemzetiségűeket sújtotta, 

akik 1938. november 1-jén nem rendelkeztek csehszlovák állampolgársággal és 50 hektár 

feletti birtokuk volt (az 50 hektár alatti kategóriában nem konfiskáltak, ezeket a magyar 

                                                
625

 Az elkobzásokról a SZNT szóbeli döntéseket hozott. Ezek pedig a földművelésügyi megbízotti hivatal 

végzéseivel gyakran nem voltak összhangban. A 4-es számú rendeletet teljesen kaotikus módon hajtották végre. 

Egyik fő okát az államapparátus és a földreformügyi hivatal, valamint a földreform végrehajtását végző területi 

hivatalok és csoportok vontatott kiépülésében jelölhetjük meg. A zűrzavart az elkobzott birtokok hiányos, 

ceruzával kitöltött kérdőívei is bizonyítják. A legfontosabb cél volt a tulajdonos nevének és nemzetiségének 

feltüntetése. A birtokviszonyról, leltárról, tartalékokról csak elszórva szerepeltek adatok. A német és szovjet 

hadsereg rekvirálásait, az állatállomány veszteségeit és az ingatalanokban esett károkat is fel kellett tüntetni. 

SNA, PPPR-B, 99. doboz, inv. č. 237, Súpis inventáru na konfiškovaných majetkoch. A kérdőívek között 

található valószínűleg Esterházy János birtokára vonatkozó jegyzék is. A földreformügyi megbízotti hivatal 

1946. április 18-tól mindennap foglalkozott az elkobzások engedélyezésével, de a SZNT szóbeli határozataival 

nem tudtak lépést tartani. A SZNT 1946 tavaszára már 183 756 ha föld konfiskálásáról döntött. A 4/1945-ös 
rendelet „forradalmi”, nemzeti és antikapitalista szerepét emeli ki Samuel Cambel. Vö. Cambel 1972: 62, 66. A 

rendelet szövegére Gabzdílová-Olejníková–Olejník–Šutaj 2005: 149–152. A szlovákiai 4-es számú rendelet, Jan 

Rychlík véleménye szerint kevésbé tekinthető radikálisnak, mint a Csehországban érvényes 12. számú 1945-ös 

elnöki dekrétum, amely tekintet nélkül az állampolgárságra, még a külföldiek birtokait is konfiskálta. Rychlík 

1993: 396. 
626 Falťan, Michal (1916–1960) kommunista politikus és gazdasági szakértő. A háború után rövid ideig 

földreformügyi megbízott. Publikációiban a szlovákiai mezőgazdaság helyzetével és a földműves osztállyal 

foglalkozott. 
627 Gabzdílová-Olejníková–Olejník–Šutaj 2005: 153–158. 
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tulajdonosoknak meghagyták). A „hazaárulók és a szlovák nemzet ellenségei” kategóriát is 

kiterjesztették a magyar nemzetiségűekre. A jogi társulásoknál az 1945. március 1-jén magyar 

tulajdonban található tőkéket elkobozták. Ez alól csak abban az esetben mentesülhettek, ha 

bizonyítani tudták, hogy részt vettek az antifasiszta ellenállásban. A részvénytársaságok 

esetében azokra terjesztették ki a rendeletet, amelyek a német hadvezetést segítették. A 

mezőgazdasági földtulajdonból való részesedésekre teljes mértékben kiterjesztették az 

elkobzásokat. A magyaroknak a konfiskálások elleni legfelsőbb bírósági fellebezésre nem volt 

lehetőségük. 

A mezőgazdasági tulajdon fogalma alatt a szántókat, réteket, gyümölcsösöket, 

szőlőket, kerteket, halastavakat és erdőket, a hozzájuk tartozó épületeket és berendezéseket, 

valamint a mezőgazdasági ipar üzemeit értették. Ezek mellett a lakóházakat, gazdasági 

épületeket és építkezési telkeket is ide sorolták, azzal a nem titkolt céllal, hogy a belső 

telepítés során felhasználják őket. Az elkobzást teljességre törekvés rideg racionalizmus 

jellemezte, hiszen a holt leltárra, gazdasági gépekre és szállítóeszközökre, a 

nyersanyatartalékokra, a földművelésből és állattenyésztésből származó jövedelmekre, 

követelésekre, értékpapírokra is kiterjedt. A bérletek esetében a szerződéseket az 1944/45-ös 

gazdasági évvel lejártaknak nyilvánították. Csak kivételes esetekben lehetett a szerződést még 

egy évvel meghosszabbítani. A bérlet az új tulajdonba való átvétellel szűnt meg. A 

nemzetiségi diszkrimináció egyik újabb részelemét képezte, hogy míg a szlovák bérlők a 

bérleti viszony megszüntetése következtében előállott helyzet miatt mégha feltételekhez is 

kötött kárpótlást igényelhettek, a magyaroknál a nemzetiségi hovatartozás volt az egyedüli és 

kizáró ok. Az erdőtulajdonra vonatkozó szerződéseket 1945. szeptember 1-jei időponttal 

hatálytalanították. Az egyházak mezőgazdasági földekre vonatkozó patronátusi jogát is 

megszüntették. Később, különleges esetekben a földreform során kaphattak kárpótlást. A 

konfiskált vagyonok adósságállományairól külön határoztak. 

Az új szlovák tulajdonosok a deputánsok, a mezőgazdasági munkások, kisgazdák, 

hivatalnokok és kisiparosok közül kerültek ki. Mindegyik csoportnál meghatározták a 

földtulajdon (szántóföld) maximális felső határát, például a deputánsoknál 5–8 hektár között. 

A sokgyermekes kisgazdáknál, ha nem volt emellett saját földjük, 15 hektárban. Az igénylők 

körét kitágították: fizikai személyeken kívül községek és járások, építkezési, vízszabályozási 

vagy egyéb szövetkezetek, szociális indokokkal ipari üzemek adhattak be kérvényeket. A 

belső telepítés során maximálisan 20 hektárig, a repatriáló szlovákok számára pedig 50 

hektárig terjedő területeket utalhattak ki. A nemzetgazdaságilag kevésbé fontosnak tartott 

mezőgazdasági üzemeket és birtokokat állami kezelésbe vehették vagy szövetkezeteknek 
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utalhatták ki. Ezeket a vagyonállományokat közérdekű intézmények fenntartására fordíthatták 

(gazdasági iskolák, kutatóállomások, mintagazdaságok, méntelepek fejlesztése). Az 50 hektár 

feletti erdőbirtokokat állami kezelésbe vették, az ettől a határtól kisebb erdőségeket állami 

felügyelet alatt álló szövetkezetek, gazdaságok és kivételesen fizikai személyek kaphatták 

meg. Az erdőkhöz tartozó fűrésztelepeket, kőfejtőket, téglagyárakat, erdei vasutakat stb. 

szintén konfiskálták. 

A mezőgazdasági kiutalásoknál a felszabadító harcban részt vett katonák, partizánok, 

ezek családtagjai és árvái elsőbbséget élveztek. A tervezeteket a helyi földműves bizottságok 

dolgozták ki, amelyeket a járási szervezetek véleményeztek és ellenőriztek. A kiutalt 

földterületek felmérését és technikai munkálatait a földművelésügyi megbízotti hivatal 

munkatársai végezték. 

A kiutalásért fizetendő díjat az élő és holt leltár, berendezések és egyéb 

vagyontételek felértékelése után határozták meg. Ebbe belefoglalták az elkobzás, a kiutalás és 

a telekkönyvi bejegyzés során keletkezett kiadásokat is. A rendelet 18.§-a alapján hozták létre 

a Szlovák Földalapot (Slovenský pozemkový fond), mely a földreform és a konfiskálási 

eljárások pénzügyeit intézte. A jutttatások díjait ennek az alapnak fizették. A 20.§ szerint a 

földreform koordinálására létrehozott szervnek (Správa majetkov pre pozemkovú reformu) a 

feladatai a következők voltak: a konfiskált birtokok igazgatása, az új szlovák tulajdonosok 

gazdálkodásának segítése és ellenőrzése. 

A konfiskálás következtében sok szláv nemzetiségű mezőgazdasági alkalmazott 

munkahelye is megszűnt. Ezek kárpótlására a földjuttatásokat, a pénzbeli kártérítést és a 

feltételekhez, de nem az életkorhoz kötött állami szolgálatba való felvételt látták járható 

útnak.
628

 

Az 1946. május 14-én közzé tett 64/1946-os rendelet, amely a magyarellenes 

gazdasági lépések egyik sarokköve lett, változtatta meg a 104-es rendeletben rögzített 

                                                
628 Sbierka nariadení 1945: 158–163. A 104-es rendelet hiányosságaira, melyek az elkobzást lassították lásd 

Národné výbory, 1947. január 15. 1–2. szám, 6. A SZNT 104-es 1945. évi rendeletével kapcsolatos demokrata 

párti előterjesztés Jan Rychlík-féle értelmezéssel nem érthetek egyet. Szerinte a Martin Kvetko által előterjesztett 
törvényjavaslat, mely a 4-es számú rendelet intézkedéseit enyhítette, a kollektív bűnösség elvét szándékozta 

megváltoztatni. A Kvetko-féle javaslat lényegét az alkotta, hogy a konfiskált birtokot az a magyar vagy német 

nemzetiségű személy, akinek a házastársa vagy gyermekei szlovák nemzetiségűek voltak, és csehszlovák 

állampolgársággal bírtak, díjmentesen kérvényezze a vagyonátvitelt 50 hektárig. Ez a kitétel nem feszítette szét a 

kollektív bűnösség kereteit, mert nem a magyar nemzetiségűek helyzetét kívánta rendezni és a jogsérelmeket 

sem érintette (a rendeletben a 3.§ lett). A másik oldalon a vagyonmentés szempontjából a vegyesházasságban élő 

magyar nemzetiségűek számára, ebben a kényszerhelyzetben, mégis kiskaput, de nem kitörési lehetőséget 

teremtett. Tény maradt, hogy az elkobzásokra tömegesen és az etnikai szempont figyelembevételével került sor. 

Vö. Rychlík 1993: 398. 
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elkobzási folyamatot.
629

 A SZNT jogköre az elkobzásra jelölt mezőgazdasági vagyon 

tulajdonosának nemzetiségi hovatartozásának megítéléséről az elkobzási bizottságokra 

(konfiškačné komisie) szállt át. Ezeket a bizottságokat a járási székhelyeken állították fel. A 

földreformügyi megbízotti hivatal, az elkobzási folyamat felgyorsítása végett, egy járás 

területén több bizottság létrehozását kezdeményezte.
630

 Az elkobzott mezőgazdasági vagyont 

azonnali hatállyal és kárpótlási lehetőség nélkül kobozták el. Az elkobzás megindításához a 

tulajdonos nemzetiségi hovatartozása (magyar, német) vált elsődlegessé és kizárólagossá.
631

 A 

magyarok és németek bármiféle külföldi állampolgársága másodlagossá vált. A cseh és 

szlovák nemzet, valamint a csehszlovák állam ellenségeitől, és az árulóktól, a magyar és 

német hadiipar szolgálatában álló vállalatoktól is elkobozták a földjeiket. Az elkobzást 

kiterjesztették azokra a jogi személyekre, ipari és kereskedelmi vállalatokra, amelyekben 

1945. március 1-jén magyarok és németek rendelkeztek meghatározó vagyonrésszel. Azok a 

személyek alkottak kivételt, akik igazolták aktív antifasiszta részvételüket. Azonban ebben az 

esetben is megszabtak egy megszorító feltételt. Az antifasiszták mezőgazdasági vagyona nem 

haladhatta meg az 50 hektárt. A magyar nemzetiségű nagybirtokosok mezőgazdasági 

vagyonának elkobzását korábban sok esetben leállították, mert belga, svájci, francia vagy más 

állampolgárságukat bizonyították. A 64-es számú rendelet gyökeres változást hozott, mert a 

magyarok földbirtokait immár állampolgárságukra való tekintet nélkül, csupán nemzetiségük 

miatt, elkobozhatták. További diszkriminatív változtatás volt, hogy a vagyonelvételt 

kiterjesztették az elkobzás alá vont személyek egyenesági családtagjaira vagy férjükre, 

feleségükre, ha ezek a személyek vagyonrészeiket 1938. szeptember 29. után kapták 

tulajdonukba.
632

 A rendelet megváltoztatta a 104-es rendelet tulajdonkiutalásokkal foglalkozó 

részeit. A béreseknek és mezőgazdasági munkásoknak kiutalható szántók nagyságát 58 

hektárban jelölték meg. A kisparaszt saját földtulajdonát legfeljebb 8 hektár szántóterületre és 

12 hektár mezőgazdasági területre egészíthette ki. Csak a sokcsaládos kisparasztok 

növelhették földtulajdonukat 15 hektárra és szántóikat 10 hektárra. A saját gazdálkodásban 

gondolkozó mezőgazdasági szakiskolák végzettjei szintén ennyi földtulajdonban 

                                                
629 Sbierka nariadení 1946: 85–87; MOL, PM, XIX-L-1-k, 41. doboz, 43416/4/1947; Rychlík 1993: 400. 
630 Pozemková reforma na Slovensku 1947: 8. 
631 Az etnikai besorolást, egy homogén nemzeti identitás szellemében, az otthon beszélt nyelv és az 1930-as 

népszámláláskor megadott nemzetiségi hovatartozás alapján végezték. Az 1938. szeptember 29. politikai 

párttagságnak kellett tovább pontosítania a nemzetiséget. A rendelet 1. cikkelyének 11. bekezdése lehetőséget 

adott a magyarok mezőgazdasági tulajdonának részleges kivonására az elkobzások alól. Erről a földreformügyi 

hivatalnak kellett határozatot hoznia. A vegyesházasságokban élő magyarok birtokai (50 hektárig terjedően) 

abban az esetben mentesülhettek az elkobzás alól, ha megszerezték a csehszlovák állampolgárságot, de a 

házastárs és gyermekeik szlovák vagy más szláv nemzetiségűek voltak (2. cikkely, 1. bekezdés).  A  magyar 

nemzetiség fogalmának meghatározására ŠABA-ŠA, MNV-ŠA, 24. doboz, 3502/1946. 
632 Národné výbory, 1946. július 1. 10–11. szám, 77–80. 
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részesedhettek. A munkások, kisiparosok és hivatalnokok építkezési célokra fél hektár 

területet vagy gyümölcsös kialakítására egy hektárt kaphattak. A szakképzettségüket és 

gyakorlati tapasztakatukat bizonyítani képes személyeknek (kertészek, szőlészek) 2 hektárig 

terjedő kert- és szőlőterületet utalhattak ki. Az erdőgazdálkodás terén az állami tulajdon 

növelését és a magángazdaságok feletti felügyeletet a rendelet 11. cikkelye tartalmazta. 

A 108/45-ös dekrétum 1945. október 30-án lépett hatályba.
633

 Célirányosan az 

ellenséges kezekben található nem mezőgazdasági jellegű vagyon elvételére született, és a 

NÚA létrehozásáról rendelkezett. A NÚA elsősorban az ipari és kereskedelmi vállalkozások 

elkobzását végezte. Legfőbb céja az állami vagyon megőrzése és gyarapítása volt. A 

kezelésében összpontosuló vagyon nagy gazdasági potenciált jelentett (egy 1946-os bizalmas 

becslés szerint mintegy 300 gazdasági egységet kezelt 1,5 milliárd korona értékben). Ennek a 

vagyonnak a szerkezeti megoszlása a következő volt: részvénytársaságok, korlátolt 

felelősségű társaságok, szövetkezetek és magánvállalatok. Az illetékes megbízotti hivatallal 

vagy járási nemzeti bizottsággal történt megegyezés után a NÚA kompetenciájába tartozott az 

elkobzott vagyonok meghatározása, átvétele, adminisztrálása és őrzése. Ez a szerv csak addig 

kezelte a vagyonokat, amíg az új tulajdonviszonyt meg nem állapították. A szervezet egyik 

kiemelt feladata volt a konfiskált vagyonok igazgatása, a vállalatok nyereségességének 

biztosítása, valamint a szükséges befektetések realizálása. Ezért is törekedtek a minél 

teljesebb adatfelmérésre.
634

 

Az elkobzásról hozott nemzeti bizottsági határozat a 108/1945-ös szellemében 

deklaratív jellegű volt.
635

 A magyar és német mezőgazdasági, illetve nem mezőgazdasági 

vagyon és a tulajdonjogok is 1945. október 30. hatállyal kerültek elkobzás alá. Az ettől az 

időponttól megvalósult kereskedelmi ügyek, bérbeadások, jelzálogkölcsönök és vásárlások 

annulálhatókká váltak. Az elkobzott vagyonok gyakorlati kérdésként jelentek meg. A 

„jogszerűség” bizonytalan lábakon állt. Csak a nemzeti bizottságok határozataira lehetett 

támaszkodni, hiszen azok állapították meg az elkobzásra ítélt tulajdonosokat. Az elkobzott 

vagyon egyben tulajdonjogi problémát is jelentett. Formálisan még a volt tulajdonosé volt, de 

még nem az újé. Az elkobzáskor a fizikai és jogi személyeknél a nemzetiségi és államhűségi 

szempontok voltak mérvadóak. A jogi személyeknél „a külső jegyeket” tekintették 

                                                
633 Sbírka zákonů a nařízení 1945: 248–254. Egyesek a 108-as dekrétum alapján végrehajtott konfiskációt a 

csehszlovák pénznem egyik stabilizáló tényezőjének tekintették. Národné výbory, 1947. március 15. 5–6. szám, 

38–39. 
634 SNA, FNO, 1. doboz, Intimát o sústave správy priemyselných konfiškátov (1946. november 5.), szignatúra 

nélkül. 
635 Azt a vagyont tekintették elkobzottnak, amelyről vagy a nemzeti bizottság, vagy a belügyi megbízotti hivatal 

állított ki határozatot. A kiutalás és a tulajdonjog átruházása csak ebben az esetben vált lehetségessé. 
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meghatározóknak, így az ügyviteli nyelvet, a vállalat önmeghatározását, a tagság többségének 

nemzetiségi összetételét és a székhelyet. A vállalatok tőkeerejét és a tagok tőketulajdonát 

szintén figyelembe vették. A bonyolult vállalatközi tőkekapcsolatok következtében merült fel 

az ún. „ártatlan” társtulajdonosok kérdése. Ezek alatt azokat a tulajdonosokat értették, akik 

jelentős vagyonrészesedéssel rendelkeztek az elkobzott vállalkozásokban, és nem vonatkoztak 

rájuk az etnikai alapú represszív feltételek. Abban az esetben, ha részesedésük a vállalati 

tőkének több mint a felét alkotta, akkor javaik is elkobzásra kerültek, de kárpótlást kaptak.
636

 

A magánszemélyeknek való kiutalás, főképpen a kisipari üzemek és házak 

tekintetében, a hiányzó normatívák és feltételrendszerek hiánya miatt elhúzódó folyamat volt. 

Rövid időn belül kiderült, hogy az elnöki dekrétumnak a kisiparra és kiskereskedelemre 

vonatkozó bonyolult előírásai a gyakorlatban fennakadásokat okoznak és az államapparátust 

megterhelik. A mezőgazdasági vagyonnal kapcsolatos kiutalások végrehajtása ezzel szemben 

gyorsan végbement, mert az előzőekben jelzett rendeletek és Beneš 28/1945-ös dekrétuma 

alapján a jogi „háttér” korán rögzült.
637

 

A kormányzati újjáépítési program egyik pillérét alkotta a konfiskálások utáni 

kiutalások, valamint a tulajdonviszonyok rendezése. Ennek érdekében 1946-ban és 1947-ben 

a  törvényhozási folyamatot felgyorsították. Az 1947-es 90. számú törvény a kiutalt 

mezőgazdasági földek rendezését, telekkönyvileg rögzített új tulajdonviszonyát 

szabályozta.
638

 A 31. számú 1947. február 14. törvény az ún. ellenséges konfiskált vagyon 

szétosztásáról és a kiutalások rendszeréről rendelkezett.
639

 A törvényhez kapcsolódó 

kormányindoklás a vagyonjogi lépéseket a gazdasági újjáépítést elősegítő folyamat és a 

telepítési politika részeként magyarázta, melyek a magyarok földtulajdonát, ipari 

vállalkozásait és lakóházait érintették.
640

 

A 31/1947-es törvény a határmenti kisipari üzemek és lakóházak gyorsított 

kiutalásáról rendelkezett. Ezekből az ún. kedvezményezett személyek, csehszlovák, 

nemzetileg és politikailag megbízható állampolgárok részesültek. A kisvállalkozások esetében 

a kérvényezők szakképzettségét külön hangsúlyozták. A  hivatalos szervek a vállalkozás 

személyes irányítását várták el. A gondnok lakóhelyének meg kellett egyeznie a gondnokság 

alá vont vállalkozás helyével, vagy legalábbis ahhoz közel kellett lennie. A lakóházakat 

                                                
636 Vestník Osídľovacieho úradu pre Slovensko, 1947. augusztus 1. 13–14. szám, 191–194. 
637 A 28-as dekrétum a német, magyar és a csehszlovák állammal szemben ellenséges személyek mezőgazdasági 

földtulajdonának gyorsított szétosztásáról rendelkezett. Sbírka zákonů a nařízení 1945: 47–49. A dekrétum 

tárcaközi véleményezésére 1945 nyarán került sor. NA, MF, 428. doboz, 15374/45. 
638 Sbírka zákonů a nařízení 1947: 482–489; Vestník Osídľovacieho úradu pre Slovensko, 1947. augusztus 1. 13–

14. szám, 159–167. 
639 Sbírka zákonů a nařízení 1947: 203–207. 
640 Prideľovanie 1947: 61–70. 
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családosoknak utalták ki. A házban kellett lakniuk, arról gondoskodniuk kellett, és állandó 

munkaviszonnyal kellett rendelkezniük. A kiutalásokról az SZTH döntött a helyi és járási 

nemzeti bizottságok javaslatára. Az elkobzott vagyonokat a NÚA és az SZTH összevonhatta 

és szétválaszthatta. Elvben egyedüli kritériumnak a gazdaságosság számított. A konfiskált 

vagyont tehermentesíteni kívánták, ezért az 1945. május 10-ig felvett hitelek elszámolását a 

NÚA vette át. Az 1945. május 10. után keletkezett pénzkötelezettségek szokványos esetekben 

a kiutalásban részesült személyeket terhelték, de egyedi esetekben azokat – ha nem a gondnok 

hibájából keletkeztek – a NÚA átvállalhatta. A nem pénzjellegű követeléseket, tekintet nélkül 

keletkezésük körülményeire, a NÚA átvehette, de erre nem volt kötelezhető. A törvény a 

gyakorlatból indult ki. A hitelezők bíróságokon követelték vissza vagyonukat, de a bíróságok 

a nem egységes jogszabályozás miatt óvatosak voltak a döntéshozatalban. Ezt a törvényi 

lépést „ultimátumszerűnek” tekinthetjük a hitelezők irányába. Vagy a NÚA-pal tárgyalnak és 

egyeznek meg, vagy a korábbi tulajdonosokkal, akiktől még bizonytalanabb volt a 

kintlevőségek behajtása. A törvény megfogalmazóinak a célja az volt, hogy a formális 

törvényességet felszámolják és a rendelkezések megkerüléséből származó anomáliákat 

kiküszöböljék.
641

 

A 108-as dekrétum „a népi” önkormányzati szerveknek a kiutalásoknál szélesebb 

hatásköröket adott, mint a 31-es számú törvény. Bár az utóbbi, a kedvezményezettek 

érdekében „rendszerszerűbbé” kívánta tenni a juttatásokat, mert azok nehézkessé váltak, a 

nemzeti bizottságok javaslattevő hatásköre, mégha csökkent is, de megmaradt. Az SZTH 

jogkörei egyedi esetekben érvényesültek. Ilyenek voltak például a kérvényező személy 

alkalmasságának megvizsgálása és a telepítési politika prioritásai.
642

 

A 106/1947-es számú, 1947. július 1-jétől hatályos kormányrendelet külön az 

ipartársulatok vagy kereskedelmi grémiumokban kötelező tagsággal bíró konfiskált kisipari 

cégek kiutalásait szabályozta.
643

 A rendelet a következő vállalkozásokra nem terjedt ki. 

Azokra a termelő és szolgáltató üzemekre, melyeket 1945. május 5. után országos iparvédelmi 

                                                
641 Vestník Osídľovacieho úradu pre Slovensko, 1947. május 15. 10. szám, 143–146. Az 1945. május 5. után 

kiadott vagy meghosszabbított iparengedélyeket az SZTH javaslatára a felsőbb kormányzati szervek 

meghosszabbíthatták, így a kiutalási mechanizmus megkerülésével megszerzett ipari műhelyek kiszűrhetőkké 

váltak. Ez a gondnokság feladását követően iparengedélyhez jutott személyeket érintette, akik lényegében a 
gondnokság alá vont ingatlanban saját vállalkozásukat működtették. A SZTH irányelveit a kisvállalkozások 

kiutalásának előkészítő munkálataira vonatkozóan lásd SNA, FNO, 5. doboz, 5200/prez-IV/47. 
642 Vestník Osídľovacieho úradu pre Slovensko, 1947. június 15. 11–12. szám, 157–158. 
643 Sbírka zákonů a nařízení 1947: 589–554. Az SZTH 53. számú 1947. augusztus 14. körrendeletét a kisipari 

vállalkozások kiutalásának szabályozásáról lásd Vestník Osídľovacieho úradu pre Slovensko, 1947. szeptember 

1. 18. szám, 258–260. A NÚA munkaterve az előkészítő-szervezési, határozathozatali és átadási szakaszt 

részletesen szabályozta. A hivatal a kisipari vállalkozás átadásakor játszott vezető szerepet. Meghatározta az 

átadási vagy kedvezményes árat, a fizetés módját és a hitelnyújtás feltételeit. SNA, FNO, 5. doboz, Pracovný 

postup pri vykonávaní  vl. nar. č. 106/47Sb. 
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szervezetekbe soroltak és amelyeknél az alkalmazottak átlagos száma 1946. július 1. és 1947. 

június 30. között meghaladta a 20 főt. Emellett azokról volt még szó, melyek egyszerre 

töltöttek be ipari és kézműipari feladatokat, illetve azok a cégek, melyek számadásra, 

revízióra, tanácsadásra, reklámra szakosodtak. Szlovákiában a kamaráknál bejegyzett 

nagykereskedésekre, üzletházakra, kiadóvállalatokra, ingatlanüzletekkel foglalkozó irodákra, 

hírügynökségekre, vendéglátóipari vállalatokra (vendéglők, szállodák), közlekedési 

vállalatokra (nemzetközi csomagküldő cégek, raktározó és tömegközlekedési vállalatok), 

hajózási vállalatokra, utazási irodákra, autóiskolákra, és az olyan fogtechnikai és 

elektrotechnikai vállalkozásokra, melyeknél az alkalmazottak átlagszáma 1946. július 1. és 

1947. június 30. között meghaladta a 20 főt, szintén nem vonatkozott. 

A kisipari vagy kiskereskedelmi cégek elkobzása kiterjedt a működtetését, 

fenntartását szolgáló ingatlanokra, szerszámokra, gépekre, nyersanyagra, árukészletre, a kész 

és félkész termékekre, berendezési tárgyakra, készpénztőkére, értékpapírokra, 

betétkönyvekre, követelésekre és tartozásokra, valamint az árumintákra, találmányokra és 

tulajdonjogokra. Az elkobzott (kis)ipari és mezőgazdasági vagyonok szétosztásának, szlovák 

vagy egyéb szláv kezekbe juttatásának három útja volt. 

A kiutalások jogosultságáról a telepítési hivatal döntött, azonban a döntései a NÚA 

stratégiai elképzeléseihez igazodtak. A hivatalt és NÚA-ot nem véletlenül ruházták fel 

széleskörű irányítási és szervezési jogokkal. Az eljárások adminisztrációs vonatkozásait meg 

akarták könnyíteni és a folyamatot fel akarták gyorsítani. Ennek érdekében két, igencsak 

szövevényes keretterv született, melyekhez kiegészítő utasítások kapcsolódtak. 

Az első szerint először azoknak a konfiskált ingóságoknak – kiemelten a házak 

berendezéseinek – a nagyságát kellett felmérniük, melyeket nem érintettek a kiutalások. A 

jogi és fizikai személyek tulajdonába került, náluk letétbe helyezett vagy igazgatásuk alatt 

lévő ingóságokat záros határidőig be kellett jelenteniük. Ennek elmaradása esetén a 

kiutalásból való kizárás is lehetséges volt. Ezt a szigorú szabályozást az váltotta ki, hogy a 

nemzeti bizottságok a kezelésükbe került vagyonokat, ingóságokat gyakran önhatalmúlag és 

jogellenesen eladták. Ezeket a központi hivatalok utólag felülvizsgálták és semmisnek 

tekintették. A helyi nemzeti bizottságok az eddigi gondnokoknak, ideiglenes tulajdonosoknak 

a NÚA megbízásából az ingó vagyonokat szabadkéz után, illetve árverés útján adhatták el. A 

régi tulajdonosok magántulajdonának elvételét teljesen jogszerűnek tartották. Az ingóságok 

eladásának és a kiutalások jogalapjául a konfiskálási eljárást tették. 

A második keretterv az államosítás előszobája lett. A konfiskált vagyon állami célú 

és a gazdasági újjáépítésben való felhasználásának módjait rögzítette. Az állami szempontból 
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nagy jelentőségű vagyonokat a következő területeken használhatták fel. Az állami szervek és 

közigazgatás működtetésében, az ország iparának újjászervezésére, a határon túli szlovákok 

hazaköltöztetésével kapcsolatos kiadások fedezésére. Az igénylők ezen utolsó kategóriáját, 

tehát a reemigráns szlovákokét, gondosan szabályozták. Ez a terv az állam elsőbbségi jogával, 

az áttelepülő szlovákok anyagi igényeinek kielégítésével, az önkormányzati szervek 

intézményeinek és üzemeinek, valamint a különböző érdekvédelmi szervezeteknek és 

szövetkezeteknek a támogatásával számolt. 

Az ún. szabályos juttatások (riadne prídelové pokračovanie) nem vonatkoztak a 

nagyobb ipari üzemekre és nagybirtokokra, melyek szétosztását más feltételrendszer szerint 

valósították meg. A kis- és középüzemek, illetve a határvidéken található családi házak 

kiosztását a 31/1947-es törvény alapján végezték. A gyorsított kiutalásokról a telepítési 

hivatal döntött. A kisüzemek kiosztására a helyi nemzeti bizottságok, a közepes 

nagyságúakéra a járási nemzeti bizottságok tehettek javaslatokat. A kérvényezőknek 

csehszlovák állampolgársággal kellett rendelkezniük és 18 éven felülieknek kellett lenniük. A 

tulajdon kiutalásáról szóló határozatot a telepítési hivatal állította ki. A vagyon átadásával 

kapcsolatos adminisztrációt a NÚA végezte. 

A déli határövezetben elhelyezkedő kisipari vállalkozásokat és lakóházakat  

pénzilleték fejében a nemzeti gondnokoknak adhatták át. Az új tulajdonosok csak csehszlovák 

állampolgárok lehettek. Cseh, szlovák vagy szláv nemzetiségűek voltak. Büntetleneknek és az 

állambiztonság szempontjából megbízhatóknak kellett lenniük. Családtagjaik nem lehettek 

sem magyar, sem német nemzetiségűek. Ha ez az eset mégis fennállt, a kivételekről a 

belügyminisztérium a védelmi minisztériummal egyeztetve döntött, de az addigi gondnoki 

irányítás a döntésig fennmaradhatott. A magyar és német nemzetiségűek nyílt 

diszkriminációját ebben az esetben is kihangsúlyozták, mert a nem szláv nemzetiségűek, a 

katonai ellenállásban résztvevők, üldözöttek és a hadikárosultak kérvényeinek mérlegelésekor 

a magyar és német nemzetiség már ab ovo kizáró ok volt. Az új tulajdonosokat, akiknek a 

vállalkozásokat legkésőbb 1946. május 1-jétől vagy a kérvény beadásától számított legfeljebb 

három hónapja már igazgatniuk kellett, kötelezték a kiutalt kisüzemek törvényes módon való 

működtetésére. Ha a gondnok a kiutalt cég mellett más kisipari vagy kiskereskedelmi 

vállalkozást is irányított, az új kiutalása után a régitől meg kellett válnia. A régi vállalkozás 

iparengedélyét is vissza kellett szolgáltatnia. Abban az esetben, ha a vállalkozás 

működtetéséhez iparengedélyre volt szükség, az erre szóló engedélyt is megadták. Az 1945. 

május 5. után kiadott iparengedélyeket felülvizsgálhatták és visszavonhatták. Ez vonatkozott 

azokra az esetekre, ha az engedélyeket a kiutalási feltételek megkerülésével szerezték meg, a 
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kisipari üzemeket konfiskált vagyonok segítségével működtették, emellett a határövezetben a 

gazdasági szükségleteknek az üzem nem felelt meg és a telepítési politika célkitűzéseit 

sértette. Mindezek a megszorítások nem vonatkoztak az elsőbbségi jog előnyeit élvező 

áttelepült szlovákokra és azokra az iparosokra és kereskedőkre, akik politikai, nemzeti, etnikai 

üldöztetés következtében veszítették el iparengedélyeiket. 

Az elkobzott kisipari üzemek (műhelyek) szétosztásának szabályait, mivel ezek 

gyakran a családi házakban kaptak helyet, a háztulajdonra is kiterjesztették. Ezekre a 

konfiskált vagyonokra a fizikai személyek, az illetékes megbízotti hivatalon keresztül a 

telepítési hivatalhoz, Pozsonyban 1946 végéig, a Pozsonyon kívüliekre 1947. január 31-éig 

nyújthatták be kérvényeiket. A kérvényező személyek térítési összeg kifizetésére való 

alkalmasságát is megvizsgálták. Az új tulajdonosok a kiutalt vagyonrészeket csak 

meghatározott célokra használhatták fel. A kiutalások irányelveit a következőképpen szabták 

meg. A gyár jellegű vállalkozásokat kizárólag az állami/nemzeti vállalatok kaphatták meg. 

Azokat az üzemeket, melyeket az állami vállalatok nem kívántak átvenni, az 

önkormányzatoknak és a szövetkezeteknek utalhatták ki. A községek és városok tekintetében 

feltételekhez kötötték a kiutalásokat.
644

 A települések kivételes esetekben akkor kaphatták 

meg ezeket az elkobzott javakat, ha anyagilag ezzel erősíthették a helyzetüket és az üzemek 

sikeres igazgatásának adott volt az előfeltétele. 

A kisebb kisipari üzemeket nem sorolták be a „hagyományos” konfiskálásokba, 

hanem ezekre a kiutalások külön kategóriáját hozták létre. Ezeket mintegy tartalékvagyonként 

zömmel a Magyarországról áttelepült szlovákok számára tartottak fenn. A hivatalok 

számoltak azzal a lehetőséggel, hogy az áttelepülők igényeit sem az egyezményes 

vagyonokkal
645

, sem egyéb módokon nem tudják kielégíteni, ezért alakították ki ezt a 

csoportot. A kisiparban két kategóriát állapítottak meg. A kisebb kisipari üzemek közé azokat 

a termelői és kereskedelmi vállalatokat sorolták, melyeknek helyi gazdasági szerepük volt. 

Ezekre a gondnokságot az 50/1945-ös rendelet értelmében a helyi nemzeti bizottságok 

terjesztették ki. A közepes nagyságú kisipari üzemeket, melyek sem gyár jellegű 

vállalkozásoknak, sem kisebb üzemeknek nem voltak tekinthetők, az önkormányzatok és a 

                                                
644 Az üzemeket a községi vállalkozás hagyományos csoportjába kellett sorolni (sörgyárak). A községi 

vállalkozás kiegészítő jellegű részét kellett képezniük (fűrésztelepek). A települések vagy környékük gazdasági 

szükségleteit elégítették ki (téglagyárak, kőfejtők, kavicsbányák). A nyereségorientált vállalkozások fogyasztó- 

és vásárlórétege vagy helyben, vagy a környéken volt található és az üzemek vezetése nem igényelt különleges 

technikai jártasságot (likőrgyárak, szeszfőzdék). Ezek az üzemek helyi nyersanyagforrásokra voltak ráutalva. 

Különleges jelentőségű regionális érdekeket szolgáltak, főképpen a telepítési politika szempontjából. 
645 Az ún. egyezményes vagyon (dohodový majetok) alatt az áttelepülő magyarok után Szlovákia területén 

maradt vagyonokat értették. Elkobzott vagyonoknak tekintették és a tulajdonjogok a csehszlovák államot illették 

meg. SNA, FNO, 174. doboz, 10051/II-48. 
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szövetkezetek kapták. Ezeket az üzemeket kivételes esetekben, ha a gazdálkodás milyensége 

megkövetelte, az állami vállalatok, önkormányzatok, érdekvédelmi és közhasznú szervezetek 

is megkaphatták. 

A központi direktívákat követő kisipari konfiskálások egy része felszámolás alá 

került, mert vagy a gazdaságtervezés kritériumainak vagy a közérdeknek nem feleltek meg. A 

gazdaságélénkítés köpenye alatt így számos kisipari céget szüntettek meg. 

A családi és bérházakat, egyben az építkezési telkeket, melyek a kisipari üzemekhez 

kapcsolódtak, nemzeti és szociális szempontok figyelembevételével egy vagy több 

személynek és családtagjaiknak utalták ki. Az egzisztenciálisan veszélyeztettek csoportjaiból 

kerültek ki az elsőbbségi jogot élvezők. A gazdasági újjáépítés és a telepítéspolitikai 

szempontok alapján azokat a személyeket részesítették előnyben még a korábbi gondnokokkal 

szemben is, akiknek a foglalkozása ezt megkövetelte. A kiutalásokból így kimaradókat más 

konfiskált házakkal kárpótolhatták.
646

 

A gyakorlatban a konfiskálást a lehető leggyorsabban és gyakran kaotikusan 

hajtották végre, ezzel nyitva hagyva több tulajdonjogi kérdést. A helyi közigazgatás szervei a 

konfiskálásra javasolt földbirtokot lefoglalták, azonban a régi tulajdonosnak a végleges 

elkobzásig még gazdálkodnia kellett. Abban az esetben, ha a tulajdonos ismeretlen volt, a 

birtok kényszerigazgatás alá került. Az igényléseket tudatosan rövid, 8–14 napos határidőhöz 

kötötték. A szlovák földigénylők hozták létre a helyi földműves bizottságokat, melyek elnökei 

a helyi nemzeti bizottság vezetői lettek. A bizottság  a járási földműves bizottság számára 

állította össze a kiutalások tervezetét. A földek elosztását több tényező akadályozta. Az 

eredeti tulajdonosok meghatározása körüli adminisztratív nehézségek, az időszűke, a 

mindenáron való földszerzés, a kliensrendszer, a korrupció és a helyi hatalmi harc soráni 

túlkapások. A volt tulajdonosok az elkobzásról írásos végzést kaptak. A végzés másolatát 

további közigazgatási és szakmai szervek (járási és helyi nemzeti bizottság, adóhivatal, 

földmérő hivatal stb.) kapták meg. A birtok kataszteri területen belüli újrefelosztását a 

megbízotti hivatal munkacsoportja végezte. A földhivatalon való bejegyzéshez, annak 

ellenére, hogy a járási és helyi földműves bizottságok súlya megmaradt, a földművelésügyi 

megbízotti hivatal hozzájárulására volt szükség. 

 

 

 

                                                
646 Prideľovanie 1947: 9–38. 
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4. 3. A földreformpolitikák változatai 
 

A 20. században a kelet-közép-európai térségben lezajlott földtulajdon-változások a történészi 

munkákban leegyszerűsítve csak az agrárreformok szinonimájaként jelennek meg. Azt 

gondolhatjuk, hogy ez nyilvánvaló entitás, pedig a földreform, mezőgazdasági reform és 

földreform- vagy birtokpolitika fogalmainak elemzése, legalábbis tájainkon, megkésettnek 

tekinthető.
647

 A cseh, szlovák, magyar történészi diskurzusok a földreformok témáját egyrészt 

a többség-kisebbség viszonyrendszerébe vagy a győztes-vesztes dichotómiába helyezik, 

másrészt a (köz)gazdasági megközelítéseket figyelmen kívül hagyják. A fogalomhasználat 

terén sem tapasztalható egyetértés. A földreformok szerzőként változó fogalmait inkább 

zavarosaknak, mint letisztultaknak tekinthetjük. A földreformok kapcsolódásairól a 

modernizáció (termelés- és haszonnövelés), szociális szféra (földnélküliek tábora, szegénység 

és vagyoni egyenlőtlenség elleni küzdelem), az üzemszerkezet, a nemzetiségi problémakör és 

a hatalom irányába pedig esetleges ismeretek állnak a rendelkezésre.
648

  

A kevésébé iparosodott és a nyugat-európai állam- és gazdaságszervezési modelltől 

lemaradt, vagy éppen saját útjaikat kereső térségbeli kisnemzetek politikai elitjei, hatalmon 

belülre kerülve a földtulajdonjogok megszerzésével és szétosztásával, egy új középparaszti, 

etnikailag megbízható, rendszertámogató réteg kialakításának projektjével, nagyszabású 

társadalomalakító terveket szövögettek. A gazdaságpolitikai elképzelésekben és 

indoklásokban a föld nemcsak az élelmezés és a közellátás szempontjából kapott nagy 

jelentőséget, hanem a nép (nemzet) „túlélésének” gazdasági bázisaként is. A földtulajdon a 

társadalomszervezés terén a hatalmi politika egyik kiemelt eszköze volt. Nem volt 

értéksemleges és nem is tekinthetjük csupán technikai jelentőségűnek. Így a vizsgált 

kérdéskörnek két vetületét rögzíthetjük. A nemzetállamként szerveződő Csehszlovákiában a 

kisebbségellenes földreformmal a jövedelemelosztást irányították más csatornákba és az 

ország társadalmi-politikai stabilizálását kívánták elérni. 

A földreformok, a vizsgált csehszlovák kontextusban, mikor voltak sikeresek és 

mikor nem? Milyen időszakban hoztak gazdasági előrelépést, jelentettek újításokat, vagy 

                                                
647 Például a földbirtokpolitika alatt mikor érthetjük csupán irányelvek és döntések hozatalát, melyekkel a 
mezőgazdaság viszonyait átrendezik? Mikor terjed ki a fogalom az államhatalom bevatkozására, melynek 

eredményeképpen a birtokszerkezet változik meg? Vagy a két értelmezési mező összekapcsolódik? A földreform 

ezen értelmezésben a földbirtokpolitika eszköze lesz vagy azzá válik? Mitől „egységes” egy 

földreformfolyamat? És abban az esetben, ha a földreform elmarad vagy megkésett, esetleg felemásra sikeredett, 

egyéb társadalmi és politikai lehetőségek nem állnak rendelkezésre a földkérdés és a hozzá kapcsolódó 

problémák kezelésére? Milyen a földreform és a társadalmi méltányosság kapcsolata, hiszen egyszerre 

kiterjesztő és kirekesztő céljai vannak? 
648 A földreformok tipológiájával és a fogalmi készlet képlékenységével részletesen foglalkozik Fertő 2002: 83–

106. 
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éppen visszalépést? Minden esetben az agrárszerkezet átalakítása gazdaságilag hasznos volt 

és a gazdasági racionalitásnak megfelelt? A földkérdés és az „igazságos” földreform miért 

került be a cseh és szlovák nacionalizmusok nemzetpolitikai eszköztárába, és ott mi volt a 

politikai és gazdasági szerepe? A nemzeti célú földreformgondolatok eszmetörténeti gyökerei 

hová vezethetők vissza, és milyen korábbi történelmi összefüggésrendszerekben jelentek 

meg? 

Ezen a helyen a földreformok nemzeti historiográfiák szerint szerteágazó értelmezési 

mezőinek nem szentelhetek figyelmet. A csehszlovákiai magyar kisebbséget sújtó második 

világháború utáni gazdasági diszkrimináció szakaszain kívül a többségi ideológiai és politikai 

érvrendszerek is érdekelnek. Az 1945 előtt lezajlott földreformok vizsgálatát szintén górcső 

alá vonom, mert arra vagyok kíváncsi, hogy azok célkitűzései, módszerei, sikerei, 

sikertelenségei – legalábbis a nemzeti retorikában – megjelentek-e, és ha igen, milyen hatásuk 

volt. Ugyanakkor tudatosítom, hogy ezek a földreformok rendszerfüggőek voltak és nem 

szolgáltak követendő mintának a második világháborút követően, hanem éppen az 

eredménytelenségeik szolgáltak hivatkozási alapul az új reformereknek. Tehát nem 

modellkövetésről, hanem mindig egy új modellalkotásról beszélhetünk, miközben a korábbi 

földreformok társadalmi következményei, traumái, pénzügyi és vagyonjogi terhei tovább 

éltek, és szövevényességük folytán tövényi megoldásokat sürgettek.
649

 

 

4. 3. 1. Az első csehszlovák földreform 
 

Csehszlovákiában a legnagyobb arányú beavatkozást a lakosság földtulajdon-megoszlásába a 

földreform jelentette. Az 1919-től kibontakozó és a köztársaság fennállásáig befejezetlen 

földreformot nem vizsgálhatjuk elszigetelten a hatalomváltás előtti társadalmi, gazdasági, és 

mentális változásoktól.
650

 A földreform koncepcióját, irányultságát és terjedelmét 

meghatározó cseh – kisebb mértékben a szlovák – agrárelit gazdasági befolyása és politikai 

szerepe nem hagyható figyelmen kívül. A földbirtokpolitika irányításával, nacionalista és 

                                                
649 Magyarországon a két világháború között négyféle, rendszerfüggő földreformot sorolhatunk fel. A Károlyi 

Mihály-féle földreformot, a Tanácsköztársaság földosztását (1919 március–augusztus), a Nagyatádi Szabó István 
nevéhez fűződő korlátozott reformokat (1920, 1924) és a Darányi Ignác-féle földreformot (1936). Az első 

csehszlovák földreformnak 1938 után három revízióját hirdették meg. A Szlovák Államban és a 

Magyarországhoz került felvidéki területeken, és végül a revízió tézise 1945-öt követően a csehszlovák 

kommunisták programjában jelent meg. 
650 Ezen a helyen csupán a csehszlovák földreform általános jegyeinek bemutatására szorítkozom. A témának 

bőséges cseh és szlovák irodalma van. Lásd például Otáhal 1963; Rychlík 1989b: 187–207; Pšeničková 1998; 

Krajčovičová 1990: 787–805; 2004: 223–233. A szlovákiai magyar történészek közül a legkörültekintőbben 

Simon Attila foglalkozott a témával, aki a földreform- és telepítéspolitika összefüggéseit vizsgálta. Simon 2004: 

8–40; 2008: 30–62. 



 197 

szociális arculatának kialakításával, az elért-kivívott pozíciókkal a gazdasági hatalmukat is 

legitimálták. 

Az első világháború előtt a cseh koronatartományokban a legnagyobb 

földtulajdonnal rendelkező katolikus egyház és „idegen arisztokrácia” földbirtokainak 

„átalakítása” szokványos eszközökkel zajlott: a nagybirtok esetenkénti megvásárlásával és 

bérbe adásával. A nemzetpolitikai célkitűzések a realitásokhoz alkalmazkodtak. Egy inkább a 

kívánságok kategóriájába sorolható cseh tőkeexpanzióról a nagybirtok elleni „harcban” nem 

is beszélhetünk. A kis- és a nagybirtok közti középbirtokrendszer kialakítása, mely egyensúlyi 

szerepet játszott volna a mezőgazdasági termelésben, sem tartozott a rövid távon elérhető 

célok közé. A fordulat a háború utolsó éveiben tapasztalható a cseh agrárelit 

gondolkodásában.
651

 A radikálisabb programadás, a növekvő német- és 

arisztokráciaellenességgel áthatva, Fehérhegy történelmi sérelmét közösségszervező 

kovászként alkalmazva, „az új idők szellemében”, főképpen a nagybirtok 

kényszerfelvásárlásához kapcsolódott.
652

 Ennek ellenére 1918–1919 fordulóján még nem 

beszélhetünk kikristályosodott földreformpolitikai elképzelésekről. Bár az agrárok 

propagandisztikus nemzeti és szociális célokat fogalmaztak meg, a nagybirtok parcellázását és 

a kisparasztság földhöz juttatását erőteljesen kommunikálták, először az államapparátust 

kellett kiépíteni és működőképessé tenni. A földreform elindítása ugyanakkor a 

szociáldemokratákkal kötött kompromisszumok függvénye is volt.
653

 

A szlovák agrárizmus a monarchia összeomlásakor, kicsit sarkítva fogalmazva egy-

két személyes volt és ideológiai síkon a cseh politikai elittel való együttműködés éltette. 

Élesebb politikai kontúrokat, szervezeti kereteket, a holdudvarába tartozó 

szatelitszervezeteket (egyesületek, szövetkezetek) a két világháború között kapott. Nemzeti 

tartalmakkal jobban 1918-tól telítődött.
654

 

Az ún. lefoglalási törvényt (215/1919) megalkotói a földreformpolitikai lépések 

kerettörvényének tekintették, ellenben a kortárs magyar és német értékelések a 

                                                
651 Csehszlovákiában az összes földterület egyharmada és a mezőgazdasági földek 21,7%-a 100 hektár feletti 

nagybirtokhoz tartozott. Lacina 2000a: 134. 
652 Josef Pekař, cseh történész egy „észszerű konzervativizmus” jegyében az 1920-as évek elején a cseh 

kisnemzeti komplexusokra, a cseh és csehországi nemesség történelmi szerepére is rámutatva kritizálta a 
földreformlépéseket. Lásd Blüml 2000: 153–157. 
653 Lacina 2000b: 149–150. 
654 A szlovák agrárpárti kezdeményezések elsősorban Milan Hodža nevéhez kötődnek, aki először 1908-ban 

próbálkozott a parasztdemokrácia eszményeit követve a szlovák agrármozgalom intézményesítésével. Az 

államfordulat után hatékonyan hasznosította politikai tapasztalatait és a földreformot politikai eszköznek 

tekintette. „Kétszeres” mezőgazdasági miniszterként, majd miniszterelnökként, a szlovák szövetkezeti rendszer 

átalakításával, a Kölcsönös Földműves Pénztárak szervezetének létrehozásával és szélesebb látókörű politikusi 

habitusával kiemelkedett a szlovák agrárelit tagjainak átlagából. Holec 2000: 18–20. A szlovák agrárizmus 

fejlődési útjaival foglalkozik Krajčovičová 2009: 161–169. 
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kisebbségellenes gazdasági lépések egyik első és meghatározó törvényének tartották. A 

magyar politikai elit az intenzív gazdálkodásra berendezkedett dél-szlovákiai nagybirtokok és  

-bérletek fenntartása, valamint működtetése szempontjából a földreform gazdasági 

következményeit károsaknak vélte.
655

 A 150 hektár feletti mezőgazdasági területeket vagy ha 

a birtokosok összes területe 250 hektáron felüli volt, államilag lefoglalhatták és a földreform 

céljaira felhasználhatták. A fölbirtokosok tulajdonjogát korlátozták, nem pedig kisajátítást 

vezettek be. A törvény mindenesetre nagy horderejű állami beavatkozást tett lehetővé, hiszen 

a tulajdonos birtokhasználati jogát (eladás, haszonbérbe adás) szűkítette. A birtok 

megterhelését és felosztását tiltotta.
656

 

Szlovákiában a földreform az eltérő jogi és gazdasági viszonyok miatt, valamint a 

földhivatal szlovákiai jogkörei, egy önálló szlovák intézmény felállítása körüli 

kompetenciaharcok következtében 1921-től bontakozott ki és az 1920-as évek közepén 

„kulminált.”
657

 A nagy arányú tulajdonváltozások ellenére a köztársaságban a mezőgazdasági 

földterület 56%-a továbbra is a nagybirtokosok és 85%-a a katolikus egyház tulajdonában 

maradt. Szlovákiában a nagybirtok gazdálkodása továbbra is fontos maradt. A földek 40,3%-

át művelték.
658

 

A szlovákiai magyarságot, főképpen a nagy- és középbirtokosságot a lefoglalások 

terén, a kisparasztságot a kiutalások terén érték jelentős veszteségek, ami gazdasági erejét 

csökkentette és politikai érdekérvényesítését hátráltatta. Szociális szempontból a földreform 

magyar kárvallotjai a mezőgazdasági munkások és cselédek köréből kerültek ki. A dél-

                                                
655 Reisz Gyula, aki az 1920-as években az Országos Szlovenszkói Gazdasági Egyesület ügyésze volt és a 

budapesti kormánynak nyújtott információkat, illetve szakvéleményt a csehszlovákiai földreformról, majd az 

aktivista Zsidó Párt politikusa lett, „a világnak talán legradikálisabb” földreformtörvényéről beszélt. Az ellenzéki 

magyar politikai pártok végig sérelmezték a földreform és a hozzá kapcsolódó telepítések céljait és 
lebonyolítását. Reisz tanulmányára MOL, K 96, 278. csomó, 1919-1921-4. A magyar pártok sérelmi politikájára, 

melyet főleg Jaross Andor, Koczor Gyula, Szent-Ivány József kommunikált, lásd például Prágai Magyar Hírlap, 

1924. február 9. 33. szám, 6; Uo. 1927. szeptember 9. 206. szám, 5; Magyar Kisebbség, 1927. szeptember 15. 

18. szám, 654–660; Uo. 1932. október 16. 19–20. szám, 595–600. A Népszövetséghez benyújtott csehszlovákiai 

magyar beadványokra Baranyai 1934: 261, 272–275. A magyar ellenzéki és aktivista politikai pártok 

földreformhoz való viszonyulásával részletesen foglalkozik Simon 2008: 50–56. 
656 A lefoglalási törvényhez 1919 és 1921 között további kárpótlást, hitelezést, kiutalást szabályozó törvények 

kapcsolódtak. Az Állami Földhivatal létrehozásáról, mely a földreformot irányította és kijelölte az új 

tulajdonosokat a 330/1919-es törvény rendelkezett. 
657 Az 1938-as magyar statisztika a csehszlovák földreform nemzetiségi arányait is igyekezett megállapítani. A 

23 déli szlovákiai járásban a magyarok földveszteségét 490 815 katasztrális holdban jelölték meg, amely a 
szlovákiai mezőgazdasági földterület 79,4%-át alkotta. A szántók tekintetében a magyaroktól elvett földterület 

304 624 katasztrális  hold volt, a szlovákiai szántóföldek 79,8%-a. Hantos László szlovákiai magyar közgazdász 

1938-ban 269 781 hektárban jelölte meg a magyarok földveszteségét és szerinte 7116 család maradt munka 

nélkül, ami több mint 35 ezer személyt jelentett. A földreform során a magyarok a lefoglalt birtokok 20,63%-át 

kapták. Szerinte a magyarság „nemzeti vagyonából” kb. 2 milliárd csehszlovák koronát veszített. A felvidéki 

magyarság húsz éve 1938: A földreform végrehajtása a Felvidéken, különös tekintettel a magyarság veszteségére 

és részesedésére; Hantos 1938: 7. A statisztikai adatok és a földhivatal elemzéseinek összehasonlítására Simon 

2008: 58–60. 
658 Faltus–Průcha 1969: 157–158; Průcha et al. 1974: 95–96. 
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szlovákiai járásokban volt a legmagasabb azon maradékbirtokok száma (a szlovákiai 53%-a), 

melyeket az aktivista pártok tagjai és támogatói kaptak.
659

  

Máig megválaszolatlan kérdés, hogy a déli magyar régiókban a földreform mennyire 

volt „szükséges” beavatkozás a kialakult tulajdonosi- és birtokstruktúrába és hogyan érintette 

a mezőgazdasági ipart? Ha gazdaságilag szükséges intervenció volt, akkor a modern 

mezőgazdasági termelés milyen új formái jöhettek létre akkor, amikor az 1930-as évektől a 

maradékbirtokosokat (de a telepesek egy részét is
660

), a nagybirtokok elbocsátott 

alkalmazottait és a mezőgazdasági munkásokat a gazdasági válság hatásai mellett a 

földreformpolitika ellentmondásai – így a kiutalások magas ára, és azok nagy mértékű 

hitelezése, a kis kiutalások életképtelensége – sújtották. Kiderült, hogy ezek a csoportok a 

deflációs politikának köszönhetően kényszeregyezségek és csődeljárások hálójába kerültek.
661

 

A külföldi szezonmunkát vállalók aránya is mondjobban nőtt.
662 

 

4. 3. 2. Földreform a Szlovák Államban 
 

A Tiso-féle Szlovákia földreformja egy „faji” és nemzeti politika részét alkotta. A cseh-, 

magyar és zsidóellenesség szociális sérelmekkel kapcsolódott össze. 

A földjuttatások számának növelését a cseh birtokosok irányába 1939 tavaszától a 

protektorátusi német hatalom helyezte más megvilágításba. A szlovákiai magyar birtokok 

kisajátítását a két ország között feszülő politikai és nemzetiségi kérdések rendezetlensége 

akadályozta. A szlovák fél, a kolonisták érdekeit szem előtt tartva, a szlovákiai magyar 

elkobzások tekintetében visszafogott volt, a magyar kormány válaszlépéseitől is tartott. A 

vájúdó szlovák-magyar földbirtokpolitikai, pénzügyi, vagyonjogi vonatkozású tárgyalásokon 

mindkét fél a földreformot diplomáciai fenyegetésként használta. Szlovákiában a 

„determináló” tényezők közé a megkisebbedett állam- és mezőgazdasági terület, illetve a 

határváltozás által kiváltott telepeskérdés tartozott. A volt dél-szlovákiai területről eltávozott, 

kiutasított, elmenekült szlovák telepesek számára belföldön nem állt rendelkezésre szabad 

szántó és házhely (a cseh és morva telepesek korábbi cseh- és morvaországi településeikre 

távoztak). Az 1938 őszi ideiglenes rendelkezések szerint 50 hektár feletti birtokok kerülhettek 

                                                
659 Jócsik 2008: 425. 
660 A cseh, morva és szlovák telepesek eladósodására és állami támogatásukra Krajčovičová 2009: 218. 
661 Ezt a gondolatot alaposan körüljárja a nyitrai Magyar Naplóban megjelet cikk ismeretlen szerzője. Magyar 

Napló, 1934. január, 1. szám, 13–17. A szlovákiai mezőgazdaság termelés visszaesésére és a válság lefolyására 

Lacina 1974: 187, 189. 
662 A szlovákiai magyarok közül sokan külföldi szezonmunkákra is szerződtek. Az Ipolyság környéki falvakból 

néhányan több évet töltöttek franciaországi mezőgazdasági birtokokon. Mohay 1997: 271–278. 



 200 

bérletbe.
663

 Egy családnak 20 hektár földterületet adhattak bérbe. A tulajdonosnak a bérlő a 

munkájával fizetett. A bérleti díjakat államilag nem szabályozták. A szlovák földreformnak 

1939 márciusától két fő és egy kisebb jelentőségű vonulata alakult ki.
664

 

Az egyiket az első csehszlovák földreform revíziója jelentette, mely során az 

„igazságtalanságokat” tervezték kiküszöbölni és az egykori csehszlovák rendszer vezető 

pozícióiban helyet foglaló szlovák politikusok földtulajdonát is elkobozták. A másik, az 

árjásító politika célkitűzéseit követte: a zsidó tulajdonban található földek összeírását, 

elidegenítésük és bérbeadásuk tiltását, majd végleges elkobzásukat.
665

 A magyar féllel való 

tárgyalási pozíciók erősítése végett kezdődött a külföldi állampolgárok mezőgazdasági 

ingatlanainak a felmérése és kisajátítása. A szlovák földreform szervei azonban a fentiekben 

jelzett célterületeken kevés sikert értek el. A szlovák tulajdonosok a földjeiktől, a kedvező 

felvásárlási árak ellenére sem váltak meg, hiszen a hadigazdálkodás időszakában ezen 

birtokok gazdasági jelentősége megnőtt és piaci ára is megnőtt. Ezen kívül a szlovák 

hivatalok a lefoglalásra kerülő mezőgazdasági és erdőtulajdon nagyságát túlbecsülték, illetve 

nem mérték fel reálisan.
666

 

A zsidó mezőgazdasági vagyon árjásításában és annak felgyorsításában az állam 

játszott elsőrendű szerepet. Ezeket a birtokokat 1941 májusában rendeletileg államosították, 

ezzel a felvásárlások rendszere szűnt meg. A parcellázásokat, tekintettel a zsidók deportálása 

során előállt gazdasági zavarokra is, 1942-ben leállították. Az állam a produktívabb és 

nagyobb birtokokat saját kezelésébe vette. A továbbiakban árverések útján, főleg a frontról 

visszaérkezett katonák részére, és építkezési célokra adtak el kisbirtokokat.
667

 A szlovák 

földreform gyakorlatilag a zsidó földtulajdonra korlátozódott. Ez a földállomány 

túlnyomórészt kisbirtokokból állt és a parcellázások további aprózódásukat jelentette. Az 

államilag preferált, nemzetileg elkötelezett, átlagosan 17 hektárral rendelkező új szlovák 

gazdaréteg és a német mintát követni hivatott  „örökgazdaságok” kialakítása sem sikerült. A 

földnélküliek, zsellérek és kisgazdák „földéhsége” nem mérséklődött (az ezen rétegek részére 

                                                
663 Rychlík 1988: 145. 
664 A földreformról az 1940. február 22-én benyújtott 46. számú törvény rendelkezett, de a parlament, átdolgozás 

után, csak április 25-én fogadta el. Rövid ideig, 1940 júniusától decemberig volt érvényben. 
665 Az 1941-es adatok szerint 101 423 hektár földbirtok, abból 44 372 hektár szántó 4963 „nem árja” személy 
tulajdonában volt. Kamenec 1977: 53. Jan Rychlík nem elég meggyőzően megkérdőjelezi az 1940-es 

földreformtörvény zsidóellenességét, illetve mérsékeltebbnek tekinti. Azzal érvel, hogy a zsidó birtokokért teljes 

kárpótlást fizettek. Rychlík 1989a: 148. 
666 Az 1939-es adatfelvétel szerint az összes parcellázásra kerülő mezőgazdasági és erdőbirtok (1,6 millió hektár) 

majdnem felét az 50 hektár feletti, felvásárolt ún. árja földek tették volna ki. A földek 26%-a az első 

földreformból és 15%-a külföldi tulajdonból származott volna. Az eredmények a sikertelenséggel voltak 

egyenlők. 1941-ig a magyar állampolgároktól 13 263 hektárt, a protektorátusi cseh tulajdonosktól 28 801 hektárt 

vásároltak fel. Cambel 1996: 44, 45. 
667 Rychlík 1989a: 157; Hallon–Sabol 2009: 413–414. 
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történő kiutalások csak a törpebirtokok számát növelték volna).
668

 A szlovák földreform 

becsült adatai alapján 68 892 hektár földet osztottak ki, melyek 32,5%-át a kiutalt zsidó 

birtokok alkották (az elárverezett földekkel együtt ez 36,6%-ra emelkedett). A másik 

legnagyobb arányt a külföldi állampolgárok által eladott birtokok alkották (53%).
669

 

 

4. 3. 3. Földreform a dél-felvidéki magyar területeken 
 

Az első bécsi döntéssel Magyarországhoz került, alapvetően mezőgazdasági jellegű és 

kisvárosi-rurális háttérrel rendelkező dél-felvidéki területeken lezajlott, befejezetlen 

csehszlovák földreform és telepítési politika nemzetiségi, szociális következményeit a magyar 

kormányzat nem hagyhatta figyelmen kívül. Ezen kívül a birtokmegoszlás tekintetében, 

amely a magyar gazdasági reintegrációs kísérlet akadályává vált, visszafordíthatlan 

változások születtek. A nyugat-keleti területsávon a birtokkategóriák, a magyarországihoz 

viszonyítva eltérő képet mutattak. Az 5–50 hektár közötti kategóriába tartozó birtokokat 

nagyobb számban találhatjuk ezeken a területeken. Visszaszorult az 1 hektár alatti kisbirtokok 

és az 500 hektár feletti nagybirtokok száma.
670

 

1938 őszén a magyar földbirtokpolitikát a cseh, morva és szlovák kolonisták által 

önként vagy kényszerrel elhagyott telepes- és maradékbirtokok kiosztása, ideiglenes 

haszonbérletekbe adása jellemezte. Ez 50 651 katasztrális holdat érintett. A katolikus egyházi 

földek haszonbérletére támasztott igények azonban számos esetben elutasításra találtak, ami a 

helyi szociális feszültségeket gerjesztette. A haszonbérleteket megvonták a volt csehszlovák 

pártok és a kommunista párt magyar tagjaitól. A csehszlovák földreformtörvények 

hatályosságának megszűnésével a tulajdonviszonyok rendezetlensége is mind súlyosabb 

problémává vált. A csehszlovák földreform eredményeinek felülvizsgálata, egy 

kváziföldreform, mely a középbirtok megerősítését tartotta prioritásának, 1939 márciusától 

bontakozott ki. A földbirtokrendezésnél, tehát a mezőgazdasági tulajdonviszonyok új 

megosztásánál, a nemzetpolitikai hűséget helyezték előtérbe. A szociális szempontok háttérbe 

szorultak. A kedvezményezettek körébe tartoztak a csehszlovák korszakban jogsérelmet 

elszenvedett birtokosok, a felvidéki területekről Magyarországra távozott birtokosok, a vitézi 

                                                
668 Cambel 1996: 33–34, 37, 43–45, 57. 
669 Rychlík 1989a: 160. Vlastislav Bauch számításai szerint több mint 22 ezer személynek összesen 45 379 

hektár földet utaltak ki, ami a tervezett 2,8%-át tette ki. Az új maradékbirtokosok 39%-os arányt képvisletek. Vö. 

Bauch 1958: 49. Egy háború utáni jelentés sokkal kisebb adatokat közöl. 320 ezer hektár földbirtokból 26 ezret 

koboztak el. Ezeket 11 ezer személy között osztották szét. SNA, PPPR-B, 7. doboz, Zprávy Povereníctva pre 

pôdohospodárstvo a pozemkovú reformu, 1946. február 15. 1. szám. 
670 Magyar Statisztikai Szemle, 1939, 5. szám, 507. Tilkovszky 1964: 115. 
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rend tagjai és az anyaországi magyarok, akik ingatlanokkal rendelkeztek ezeken a 

területeken.
671

 

A második csehszlovák köztársaság darabjaira hullása 1939 tavaszán, a magyar 

földreform célkitűzéseit és területeit is befolyásolta, mert a cseh és morva telepesek ügyei 

elkülönültek a szlovákokétól. A német kormányzattal 1940-ben aláírt megállapodás szerint 

Magyarországnak a cseh és morva telepesektől elkobzott 36 ezer katasztrális hold 

mezőgazdasági ingatlanokért 135 millió korona kárpótlást kellett fizetnie.
672

 A magyar és a 

szlovák fél, a mélypontra került szomszédországi kapcsolatok ellenére 1939 őszétől, 

tárgyalóasztalnál volt kénytelen rendezni a szlovák telepesek magyarországi földjeinek 

vagyonjogi és kárpótlási kérdéseit. Mindkét kormány azonban a másik ország területén 

elhelyezkedő földbirtokokat nem csupán gazdasági megoldások és a kárpótlás tárgyaiként 

kezelte, hanem kül- és nemzetpolitikai célok és befolyásolás eszközeiként tekintett rájuk.
673

 

A Teleki-, majd a Bárdossy-kormány két stratégiát követett: a szlovákiai magyarok 

és a magyar állampolgárok szlovákiai birtokainak megőrzését, valamint visszacsatolt 

területeken a szlovák telepesek gazdasági pozícióinak megtörését. Teleki az utóbbiak esetében 

a részleges kárpótlást, illetve ki- és széttelepítésüket is megfelelő politikai lépésnek tartotta. 

Tisoék a szlovákiai földreform során belpolitikai indítékból a magyar mezőgazdasági 

birtokok, legalábbis egy részüknek a kisajátítására törekedtek. 

A kölcsönös mentességek kialkudása után a megegyezésre 1941. augusztus 2-án 

került sor. A magyar kormány a szlovák telepesek és maradékbirtokosok majdnem 60 ezer 

katasztrális hold földtulajdonát hatálytalanította és egyedi kárpótlást nyújtott. A felvidéki 

területeken a magyar földreformlépések a szlovák telepesek 20 katasztrális holdat meghaladó 

birtokait érintették. A helyi őslakos szlovákok számára pedig legalább 35 holdat garantálni 

kellett. A magyar kormány az egyházi birtokok és néhány magyar földbirtok mentesítését is 

elérte. Ezek a lépések pénzügyi rendezéssel és egyedi kártalanításokkal kapcsolódtak össze. 

Szlovákiában magyar kézben 50 ezer katasztrális hold mezőgazdasági ingatlan és 140 ezer 

katasztrális hold erdő volt. A szlovák kormány kötelezte magát, hogy a magyar 

állampolgárok, főképpen a zsidók, földvagyonából 18 ezer, erdőbirtokaiból 42 ezer 

                                                
671 Tilkovszky 1964: 119, 122. (38. lábjegyzet)  
672 Minden bizonnyal ennek az összegnek a törlesztése szerepel a magyar pénzügyminisztérium háború utáni 

anyagában, amely szerint Magyarország 1941–1944 között 124 millió koronát fizetett. MOL, PM, XIX-L-1-k, 

41. doboz, A volt cseh-morva telepesek ügyében létrejött megállapodás alapján teljesített fizetések. 
673 MOL, MNB, Z 12, 38. csomó, 331. tétel, A visszatért felvidéki és kárpátaljai területeken bejelentett, 

Szlovákiával és a Cseh-Morva Protektorátussal szemben fennálló követelések és tartozások. Uo. PM, 

Nemzetközi pénzügyek főosztálya, XIX-L-1-k, 21. doboz, A felvidéki területeken az 1938. évi bécsi döntést 

megelőzően végrehajtott csehszlovák földreform. 
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katasztrális holdat vesz igénybe, és a további lefoglalások aló mentesíti a magyar 

állampolgárok birtokait.
674

 

A dél-felvidéki földreformfolyamatot nemcsak a szlovák-magyar megegyezés 

kötelezettségei, a technikai, adminisztratív és pénzügyi jellegű nehézségek, hanem a Szilassy 

Béla
675

 által 1938 őszétől 1941-ig irányított földbirtokrendezési kormánybizottság partikuláris 

célokat követő politikája is akadályozta. Szilassy a gazdátlan telepesbirtokok ideiglenes 

bérbeadásánál és a juttatásoknál az Egyesült Magyar Párt tagjait részesítette előnyben. A 

megvalósult földkiutalásoknál egyéni és familiáris érdekek érvényesültek. 

A magyar kormányzat a csehszlovák földreform során igénybe vett birtokállomány 

87,52%-át, 241 573 katasztrális holdat vizsgált felül. Ezek 26,82%-a állami tulajdonba került. 

A mezőgazdasági földek és erdők 73,17%-át, 176 766 katasztrális hold tulajdonosi 

hovatartozását ellenőrizték. Ezeknek csupán 12,18%-át erősítették meg. Magyar 

tulajdonosoktól, nemzetpolitikai megbízhatatlanság címen 2855 holdat vettek el. A 

mezőgazdasági ingatlanok száma a meghagyott földbirtokok leszámítása után 187 588 hold 

volt. Az új tulajdonosoknak 67,54%-ot, haszonbérbe 13,56%-ot utaltak. Az állam tulajdonába 

a földek 18,89%-a került.
676

 

A végülis sikertelen és a csehszlovák kísérlethez hasonlóan befejezetlen magyar 

földreform eredményeképpen ezeken a területeken a törpebirtok jelentősége megmaradt. A 

következmények súlyosak voltak, hiszen egy kedvezőtlen szociális rétegződés 

konzerválódott. A mezőgazdasági munkások, napszámosok és földnélküli zsellérek magas 

aránya nem csökkent. 

 

4. 3. 4. A magyar mezőgazdasági vagyon elkobzása és kiutalása 

Csehszlovákiában 
 

Melyek voltak az 1945–1948 közötti szlovákiai földreform legfontosabb irányelvei?
677

 A 

nemzetépítő célok mellett milyen szerepet kapott a mezőgazdaság fejlesztése és a termelés 

                                                
674 Tilkovszky 1964: 128–129; Rychlík 1989b: 195. 
675 Szilassy Béla (1881–1962) földbirtokos, politikus. Jogi tanulmányait Budapesten és Kolozsvárott végezte. 

Részt vett a kisgazdapárt megszervezésében. 1920-ban a szövetkezett ellenzéki pártok bizottságának elnöke, a 
Magyar Nemzeti Párt egyik alelnöke. 1929-ben és 1937-ben szenátor, 1938-ban képviselő a magyar 

parlamentben, a felvidéki minisztérium államtitkára. 1944-ben Németországba emigrált, 1950-től az Egyesült 

Államokban élt. 
676 Tilkovszky 1964: 136–137. 
677 A szlovák történeti szakirodalomban a második világháborút követő csehszlovákiai földbirtokreform három 

szakaszát különböztetik meg. Ez a korszakolás nem egy tudományos diskurzus során tisztult le, hanem a korabeli 

politikai szempontok átvételét jelentette, miközben 1948 előtt és után is döntően elkobzási folyamat zajlott. Az 

1948-ban tematizált kommunista látószögről van szó. Az első szakaszban a konfiskálásokat és kiutalásokat 

valósították meg. A kommunisták az ellenséges és áruló nagybirtokosok birtokainak elkobzásáról beszéltek 
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modernizációja? A Mezőgazdasági és Földreformügyi Megbízotti Hivatal tevékenységében 

milyen kisebbségellenes lépések szerepeltek? A belső telepítések, a csehországi deportálás és 

a lakosságcsere központi elemét alkotta a magyarok földvagyona. Ezek a hatalompolitikai 

lépések hogyan kapcsolódtak a szlovákiai földreformhoz és milyen eredménnyel végződtek? 

 

4. 3. 4. 1. A Mezőgazdasági és Földreformügyi Megbízotti Hivatal céljai 
 

A Kvetko-féle hivatal 1945 és 1946 folyamán három irányelvet követett.
678

 Az első a 

mezőgazdasági termelés újraindítása volt, hiszen a lakosság élelmiszerellátása katasztrofális 

helyzetbe került. Ez komoly belpolitikai feszültségeket gerjeszthetett és a demokraták 

pozícióvesztését, a rivális kommunisták előretörését eredményezte volna. 

Az egykori agrárhagyomány továbbvitelének szellemében a mezőgazdaság 

fejlesztése alkotta a második irányvonalat. Az anyagi károk tetemesek voltak, hiszen például 

csak a haszonállatok tekintetében 1945-ben több mint 10 milliárd korona értékcsökkenést 

mutattak ki.
679

 A befektetések felölelték az állatállomány minőségének javítását, a 

tenyészállatok számának növelését, az állatbetegségek elleni küzdelmet és a termőföld 

hozamának növeléséhez szükséges műtrágya biztosítását is. Szlovákia ekkor fokozott 

mértékben szorult állatvásárlásra és -behozatalra. Csehországban lovakat és sertéseket 

vásároltak fel. Összesen 4 ezer darab lovat „helyeztek át” Közép- és Kelet-Szlovákiába. 

Nyugat-Szlovákiából a háború miatt leginkább sújtott keleti régiókba pedig 6 ezer darab 

baromfit szállítottak. Svájcból 2500 darab tenyészállat megrendelése volt folyamatban.
680

 A 

tenyészállat-állomások kiépítését gyorsítani akarták. A haltenyésztés fejlesztése terén a 

csallóközi terület tartalékaiban láttak lehetőséget. A mezőgazdaság gépesítését a 

traktorállomások kiépítésének kellett volna támogatnia. Az UNRRA segély keretében érkezett 

traktorokból a szlovákiai járások közül a Dunaszerdahelyi és a Tőketerebesi kapta a legtöbbet. 

                                                                                                                                                   
(1945 tavaszától 1947 végéig). A következő szakaszt az első földreform revíziója jelentette (1948 elejétől 

augusztus 1-jéig). A kommunista retorika szerint a földművesnépen elkövetett igazságtalanságokat és sérelmeket 

szüntették meg. A harmadik szakaszban az új földreform során, 1948 februárja után, már az 50 hektár feletti 

földbirtokokat vették el. SNA, PPPR-B, 411. doboz, 325/50-IX/A; Husák 1948: 91–98; Koťátko; 1949: 7. A 

külföldi feldolgozásokban ez a szemlélet nem érhető tetten. A hangsúlyt a nacionalizmusra, a kommunista 
befolyás növekedésére fektetik és a földreformot a kollektivizálás előszobájának tartják. Vö. Bauerkämper 2002: 

212; Rokosová 2008: 29–31. 
678 SNA, PPPR-B, 7. doboz, inv. č. 156, Súčasný stav poľnohospodárskej výroby na Slovensku a prípravy pre 

jarné práce. Zpráva povereníka Dr. Martina Kvetku o činnosti Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej 

reformy od jeho utvorenia do konca februára 1946. 
679 Lásd a mellékletben az 1. táblázatot. 
680 Csehszlovákia az UNRRA-tól amerikai lovakat és szarvasmarhákat is kapott. Az utóbbiakkal Pozsony 

tejellátását tervezték biztosítani. Roľnícke noviny, 1946. augusztus 1. 5. szám, 87; Uo. 1946. szeptember 15. 8. 

szám, 146. 
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Kvetko, hogy a földművesmunkákat motiválja, versenyt írt ki a minél nagyobb 

vetésterület elérésére. A legjobb eredményeket elérő járások jutalomban részesültek. Dotációt, 

tenyészbikákat és gépi berendezéseket kaptak. A megműveletlen és elhanyagolt földeket 

elkobozták. A földeket azoktól sajátíthatták ki, akik gabonafölöslegüket nem szolgáltatták be. 

A kisajátítás a bérbe adott földekre is vonatkozott. Ezekben az esetekben a bérleti 

szerződéseket semmiseknek tekintették.
681

 A mezőgazdaság és állattenyésztés talpraállításánál 

szintén UNRRA-segélyekkel számoltak. A vízelvezetés és árvízvédelem koncepciói a dél- és 

kelet-szlovákiai régiókat fokozottan érintették. A Csilizköz, Csallóköz, Alsó-Vág és 

Bodrogköz térsége kapott kiemelt figyelmet, de az anyag- és munkaerőhiány akadályozta a 

gátak, állomások és zsiliprendszerek helyreállítását. A szakemberképzés és a mezőgazdasági 

oktatás hálózatának kiépítése szintén fontos szerepet kapott. 

A mezőgazdasági megbízotti hivatal első lépései mégsem győzték meg a 

birtokosokat a helyes irányról. A gazdálkodók a felvásárlási és értékesítési gondokon kívül az 

érdekérvényesítés számos akadályával és a kizsákmányolás populista vádjaival szembesültek. 

A Nagytapolcsányi járás mezőgazdászai 1945 őszi memoranduma a legjobb példa arra a 

felfogásra, amely nem kisebbségpolitikai optikán keresztül tekintett a szlovák 

gazdatársadalom problémáira. Két követelést fogalmaztak meg. A mezőgazdasági termelés 

„biztonságának” hosszú távú biztosítását akarták elérni, legalább előre hat évre, és az ad hoc 

jellegű kormányzati beavatkozások kiküszöbölését kérték. Másodsorban a növény- és 

állatállomány aktualizált leltárának elkészítését kérték számon a hivatalon. A megfelelő 

forgalmi hitel biztosítását csak ennek ismeretében lehetett kiutalni. A gazdák következtetése 

szerint a munka és a tőke „élő láncot” alkotott, ezért a nagy- és középbirtokot nem lehetett 

törölni a gazdasági rendszerből. A realitások figyelmen kívül hagyása a gazdaság működési 

zavarait súlyosbította volna. Egyben tiltakoztak a mindjobban teret hódító felfogás ellen, hogy 

a birtokos kizsákmányoló. A kormányzat állásfoglalását kérték, hogy a földbirtokosok 

támogatásra számíthatnak-e.
682

 

Harmadik irányelvként a földreform kibontakoztatását és annak nemzeti elvét 

fogalmazták meg. Martin Kvetko 1945 novemberében, hasonlóan a kommunistákhoz, a 

„szlovák föld” nacionalizálásáról beszélt. Az elkobzott földeknek a szlovák földműves nép 

tulajdonába való adását hirdette meg. Ezért tekintette a földreform „első szakaszát” nemzeti 

                                                
681 SNA, PPPR-B, 7. doboz, inv. č. 156, Správy PPPR 1945–1947, Zprávy Povereníctva pre pôdohospodárstvo a 

pozemkovú reformu, 1945. október 15. 1. szám. 
682 SNA, PPPR-B, 7. doboz, inv. č. 156, Správy PPPR 1945–1947, Zprávy Povereníctva pre pôdohospodárstvo a 

pozemkovú reformu, 1945. október 15. 1. szám. 
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jellegűnek. Az előző földreformpolitikák, úgymond parciális szempontjait elvetette.
683

 Ez a 

felfogás nem jelentette a racionális szempontok elhanyagolását. A szlovákiai agrárnépesség 

tulajdonviszonyainak radikális megváltoztatását gyorsan a konszolidációnak kellett volna 

követnie.
684

 A hivatal szerint egyébként a szlovákiai földtulajdon nagysága kb. 400 ezer 

hektár körül mozgott. Az előzetes becslések szerint kb. 155 ezer mezőgazdasági földet és 245 

ezer hektár erdőt kellett volna konfiskálni. A földekkel és erdőkkel együtt a mező- és 

erdőgazdasági ipari létesítményeket és a kastélyokat is elkobozták. Az elkobzás kb. 161 

szeszfőzdét és száz malmot érintett. Az utóbbiakat szövetkezeti formába szervezték át.
685

 

A tulajdonviszonyok megszilárdítása feltételes módban maradt, hiszen a 

földreformpolitika „a forradalmi korszakban” korán nehézségekbe ütközött, bár 1945 őszére 

már 250 nagybirtokos kb. 140 ezer hektár földtulajdonát elkobozták.
686

 

A nehézségek közé sorolható a törvényes rendelkezések be nem tartása, az 

áttekinthetetlen és gyakran önhatalmú eljárások. A nemzeti bizottságok partikularizmusa is 

akadályozta a megbízotti hivatalt. A bizottságok vezetői úgy gondolták, hogy a konfiskált 

vagyonok községi és nem állami tulajdont képeznek. A vagyonok egyes részei – főleg az 

ingatlanok – „ellenőrizhetetlen helyzetbe” kerültek. A kiárúsított vagyonok összegei a bankok 

„ismeretlen számláira” és nem a földalap számlájára vándoroltak. Komoly gondot okozott az 

iskolázatlan, képzetlen adminisztratív munkaerő, amely a mindjobban növekvő ügyintézés 

                                                
683 SNA, PPPR-B, 7. doboz, inv. č. 156, Správy PPPR 1945–1947, Zprávy Povereníctva pre pôdohospodárstvo a 

pozemkovú reformu, 1945. november 15. 4. szám 
684 Erre hívta fel a figyelmet egy valószínűleg a Mezőgazdasági és Földreformügyi Megbízotti Hivatal 

műhelyéből származó elaborátum. Az ismeretlen szerző szerint a rövid távú gazdasági tervezést és a 

mezőgazdasági termelés növelésének alapfeltételét a rendezett tulajdonviszonyok alkotják. A javaslat 
kidolgozója ennek szellemében öt prioritást fogalmazott meg. A magyar és német földbirtokok elkobzását és 

kiutalását a leendő új tulajdonosoknak, akik tulajdonviszonyát telekkönyvileg is rendezni kellett. Az első 

földreform hiányosságainak kiküszöbölését és a kolonisták problémáinak megoldását nem lehetett elhalasztani. 

A megkezdett földreformot folytatni kellett, nem lehetett visszakozni. A földtulajdon nagyságát 50 hektárban 

lehetett volna maximalizálni. A külföldi szlovákok hazatelepítését és a belső telepítést minél hamarabb le kellett 

bonyolítani. SNA, NÚA, 2. doboz, Dvojročný poľnohospodársky plán, szign. nélkül. Ez a dokumentum is 

bizonyítja, hogy a szlovák nemzetpolitikai lépéseket politika és gazdaság összefüggéseiben kell értelmezni.  
685 SNA, PPPR-B, 7. doboz, inv. č. 156, Správy PPPR 1945–1947, Zprávy Povereníctva pre pôdohospodárstvo a 

pozemkovú reformu,1946. január 15. 1. szám. 1946 végén 164 szeszfőzdéből 45-öt, 89 malomból csak 3-at 

alakítottak át szövetkezetté. 359 kastélyból 69-et utaltak ki az állami hivataloknak és a közigazgatási szerveknek. 
686 A 140 ezer hektárt 15 ezer kisgazda és földnélküli, illetve 2 ezer deputáns között osztották szét. A 50 hektár 
feletti erdőbirtokokat az állami erdészet kapta. A belső telepítés során 1945 augusztusától 1623 család költözött 

Felső-Árvából és más területekről a déli régiókba, ahol 5573 katasztrális hold területet kaptak. A Pozsony-

környéki német falvakba 598 családot telepítettek Kosarasról és Zólyombrézóról. Nyitrabánya és Privigye 

térségébe kb. 1500 szlovák bányászcsalád települt. A háborús károkkal sújtott kelet-szlovákiai területekről a 

királyhelmeci, szepsi, nagykaposi és rozsnyói járásokba terveztek áttelepítéseket. A telepítés első, spontán 

hulláma 1945 tavaszán először a Szepességet érte le, ahová a keleti, háború sújtotta területekről 4500 család 

települt át. SNA, PPPR-B, 7. doboz, inv. č. 156, Správy PPPR 1945–1947, Zprávy Povereníctva pre 

pôdohospodárstvo a pozemkovú reformu, 1945. november 15. 4. szám. Az árvai lakosok betelepítésének 

körülményeire Vadkerty 1999: 42–46; Hospodársky obzor, 1946. június 14. 12. szám, 174. 
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terheivel hadakozott. A szlovák földigénylők gyakran csak használatba kapták a birtokokat és 

saját gazdasági eszközeiket voltak kénytelenek használni.
687

 

A földreform adminisztratív és koncepcionális hiányosságai 1946 elejére 

nyilvánvalóvá váltak. Kvetko ekkor azzal érvelt, hogy 1945 „a rögtönzés éve” volt, és most 

már a tervezésen alapuló földreformpolitikára való áttérés következik. A demokrata politikus 

nehezményezte a szaporodó „inkompetens” és lejárató kritikákat. A földreform 

lebonyolításának nehézségeit a törvényi hiányosságokra hárította. Szerinte a helyi nemzeti 

bizottságok munkája nem javult. A már folyamatban lévő ügyeket rosszul kezelték, az 

elkobzásokat és földkiutalásokat pontatlanul végezték, a megbízotti hivatal utasításait nem 

vették figyelembe. Számos esetben a törvényellenes helyzetekben a hivatal utólagos 

jóváhagyását kérték. Kvetko ebben a helyzetben „sikerként” könyvelte el újabb, 1945–1946 

fordulóján megvalósított 10 ezer hektár „ellenséges föld” konfiskálását. Az ő értelmezésében 

a 104-es rendelet csak a folyamat kezdetét jelentette. Legfőbb célként a teljes jogú 

földtulajdonosok csoportjának kialakítását, tulajdonuk telekkönyvezését és a birtokok 

tehermentesítését jelölte meg. Ezek mégis túlzottan optimista elvárások voltak. A 

tehermentesítés külön gond maradt, mert ezt a problémát törvényileg nem szabályozták.
688

 A 

rendelet az anyagi kiadásokat nem rendezte. Azokat a kiutalási árból (prídelová cena) kellett 

volna fedezni, de azt nagyon alacsonyan határozták meg.
689

 A földbirtokok volt 

alkalmazottainak kártalanítását sem rendezték.
690

 

                                                
687 SNA, PPPR-B, 7. doboz, inv. č. 156, Správy PPPR 1945–1947, Zprávy Povereníctva pre pôdohospodárstvo a 

pozemkovú reformu,1945. november 15. 4. szám. A tardoskeddi Humus vállalat Kenderes udvari vagyonát, 485 

katasztrális holdat összesen 48 kérvényezőnek utalták ki, de csak használati jogot kaptak, nem tulajdont. A 
kérvényezők maguk között osztották fel a földeket. Béla községben, Ullman György birtokán 17 család a 

Privigye járásbeli Kányahegyről érkezett. Saját gazdasági eszközöket hoztak és 90 kataszteri holdon közös 

gazdálkodást folytattak. Az egykori Koburg-birtokon alapított Slávikovo (Kacagópuszta) kolonistái az 1938-as 

eltávozásuk miatt, a kényszereladás során eladott gépek és állatállomány visszaszolgáltatását követelték a helyi 

magyar gazdáktól. SNA, PPPR-B, 7. doboz, inv. č. 156, Rezolúcia napísaná dňa 21. apríla 1946 na schôdzke 

kolonistov Slávikovo, okres Feledince. 
688 A tehermentesítésre vonatkozó 104-es rendelet 5. §-a általános jellegűnek tekinthető. Az elkobzott földekre 

betáblázott követelések, adók a megbízotti hivatal számára az egyik legnagyobb terhet jelentette. „Imaginárius” 

becslés szerint ez kb. fél milliárd korona adósságot és követelést tett ki. Két megoldást javasoltak. Az 

adósságmentesítést egy ún. kiegyenlítő alapon (vyrovnávací fond) keresztül oldatták volna meg, amelyet a 

Jelzálog- és Kommunális Bankon (Hypotečná a komunálna banka) kezelt. A földreformügyi megbízotti hivatal 
végezte volna a tehermentesítést, így saját érdekeit is jobban érvényesíthette volna. Mindkét esetben állami 

szanálásról volt szó. 
689 A kiutalási árat csak 1948 őszén szabályozták. A törlesztési terv 14 évre szólt, 3% kamattal és ezer korona 

kifizetésével. SNA, PPPR-B, 7. doboz, Splátkový plán. 
690 A kártalanítás a cseh, szlovák, egyéb szláv nemzetiségű alkalmazottakra, és a „nem árulókra” vonatkozott, 

akik legkevesebb 3 évet dolgoztak a birtokon. Azokat a hivatalnokokat, kézműveseket, deputánsokat, 

munkásokat értették az alkalmazottak alatt, akik a 104-es rendelet értelmében elveszítették munkahelyüket. A 

megbízotti hivatal készpénzben fizette ki őket. Lásd SNA, PPPR-B, 7. doboz, Zprávy Povereníctva pre 

pôdohospodárstvo a pozemkovú reformu, 1946. február 15. 3. szám. 
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Több probléma együttesen jelentkezett. Legfőképpen a zsidó mezőgazdasági tulajdon 

restitúciója, a partizánok mindjobban erősödő nyomásgyakorlása és a dél-szlovákiai magyar 

birtokok gazdasági állapota. Az elkobzások pénzügyi vonatkozásai és a tisztázatlan 

finanszírozások a problémákat csak fokozták. A belső telepítések is nehezítették a hivatal 

munkáját. 

A 128/1946-os rendelet lehetővé tette a zsidó vagyonok restitúcióját, azonban az 

alkalmazása a szlovák lakosság egy részében ellenszenvet keltett.
691

 Politikai céljaik 

elérésében a demokraták és a kommunisták is változtatásokat követeltek. A demokrata 

gondolatmenet szerint a zsidó mezőgazdasági tulajdont ugyan nagy számú szlovák 

kisegzisztencia között osztották szét, de ezek az emberek nem tekinthetők árjásítóknak, hiszen 

az államtól ellenérték fejében jutottak hozzá a birtokokhoz, nem pedig erőszakos úton 

szerezték meg azokat. A demokrata politikusok szerint figyelembe kellett venni azt a reális 

veszélyt, hogy a restitúció folyamata az antiszemita magatartást erősíti. A kommunisták a 

kérdés szociális oldalát hangsúlyozták. Szerintük a szlovák kisparasztokat nem rasszista 

indítékok, hanem az egzisztenciális kényszer vezette.
692

 

A zsidó földbirtokokat külön alap kezelte.
693

 A nagy kiterjedésű földek fenntartása, a 

gazdálkodás folytatása jelentős anyagi terheket jelentett és állami hitel nélkül ez nem volt 

lehetséges. A kezelt vagyonokhoz még 26 szeszfőzde, 5 téglagyár, 2 kőfejtő és 1 mészégető, 

szeszfőzde, szárító és keményítőgyár tartozott. A restitúciós eljárás hosszadalmas volt. Az 

alaphoz benyújtott kérvények véleményezése elhúzódott.
694

 Az eredeti tulajdonosokkal 

szemben külön fékeket alkalmaztak, mert az alap által kötött bérleti szerződéseket csak a 

gazdasági év végén voltak felmondhatók és a tulajdonos az alkalmazottakat köteles volt 

továbbra is alkalmazni. 

Kvetko a partizánok érdekvédelmi szövetségével 1946. február 15-én tárgyalt.
695

 A 

vezetőiket biztosította, hogy teljes mértékben támogatja a nekik címzett kiutalásokat. A 

                                                
691 Cambel 1972: 259–265, 345. 
692 Cambel 1972: 91–94; Zavacká 2002: 232. 
693 Fond pre pre správu poľnohospodárskych majetkov. 
694 Lásd például az ipolysági zsidók vagyoni követeléseit. ŠANA-LV, OÚMNV-ŠA, 5. doboz, 945. 
695 Zväz partizánov a vojakov domáceho a zahraničného odboja. A partizánokról a magyar szakirodalomban, a 
magyar etnikai területen való működésük miatt negatív kép él. Állíthatjuk, teljes joggal, csak a téma elemzésénél 

megfelelő optikára van szükség. A források kiaknázása pedig egy teljesen negatív képet is átfesthet. A szóban 

forgó példa erre a karvai, egykor Szarvas Imre és Lang Gusztáv tulajdonát képező birtok, amely 953 kataszteri 

hold területen helyezkedett el. A partizánszövetség két évre 1946 nyarán díjmentesen, bérletbe kapta a két 

birtokot, melyeket összevontak. Értéküket 2,2 millió koronára becsülték. A gazdaság a Partstar nevet kapta.  Az 

átvételkor a birtok katasztrofális helyzetben volt. A front nyolc hétre megmerevedett ezen a területen (a 

helyreállítás során 28 „bunkert” tüntettek el és hét tank roncsát szállították el). Ennek következtében az istállók, 

pajták, lakóépületek és a kastély 90%-a károsodott vagy teljesen elpusztult. A géppark elöregedett és károsodott 

volt. A mezőgazdasági terület nagyobb részét víz borította. A partizánszövetség ambiciózus tervet szövögetett. 
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magyar birtokok lassú kiutalásait a lakosságcsere késése okozta.
696

 Úgy gondolta, hogy a 

magyarok munkatáborokban való összpontosítása hamarosan „kivitelezhető” lesz, mert a 

németek kitelepítésével a munkatáborok kapacitásai „felszabadulnak.” A szabotáló magyarok 

így a táborokba küldhetők.
697

 

A szlovák földszerző politika a déli magyar birtokok pusztulásával volt kénytelen 

szembesülni. A háború pusztításai, a rendezetlenné váló tulajdonviszonyok és a helyiek 

rablásai a gazdasági konszolidációt akadályozó tényezők voltak. A szlovák nemzetpolitika a 

kezdetektől kétélű és gazdasági szempontból ellentmondásos fegyverként nyilvánult meg. A 

legjobb példát erre a déli régiókban hiányzó nemzeti bizottságok szolgáltatták. A magyar 

nemzetiségűekből szerveződő helyi tanácsok, melyek 1945 tavaszán-nyarán átmeneti 

önkormányzati szervekként működtek, felszámolása még jobban megnehezítette a déli régiók 

gazdasági talpraállását és ellátási nehézségeinek rendezését.
698

 

A földreformügyekkel kapcsolatos pénzügyi funkciók tudatosítása ugyan 

mindjobban előtérbe került és felismerték az elkobzások nervus rerum gerendarumát, azonban 

Kvetko hiába panaszkodott, hogy a financiális vonatkozások is fontosak. A földreform 

egyoldalúan a tulajdonátvitelre és a földosztásra koncentrált. Befejezéséig azok is maradtak a 

prioritásai. Az anyagi kiadásokat és hiányokat elvileg az állam finanszírozta. Ezek „a 

mentőcsomagok” kiterjedtek a gazdaságok fenntartására
699

, a volt alkalmazottak kárpótlási 

igényeinek kielégítésére, a birtokok adósságainak behajtására és a követelések felszámolására. 

                                                                                                                                                   
Mintagazdaságot teremt és a partizánok számára üdülőhellyé, egészégügyi központtá fejleszti a gazdaságot. A 

fejlesztéseket kb. 7,9 millió koronára becsülték és állami támogatásban bíztak. 1946 végére 2,3 millió koronát 

fektettek be a felújítási munkákba, a karbantartásba, a deputánsházak felépítésébe, a földek művelésébe és az 

istálló-, illetve műtrágyavásárlásba. A gazdaságnak 1946-ban 64 alkalmazottja volt. A tervek között szerepelt az 

állatállomány felfrissítése új tenyészállatokkal, egy nagyteljesítményű tejüzem, modern, villanyfejőgépekkel 

ellátott istállók, műhelyek, gabonaraktár és vízvezetékhálózat építése. Az új mezőgazdasági gépeket a cseh 
határvidékről és UNRRA-segélyből kapták. A birtok 1946 végén havonként 7–8 ezer liter tej előállítására, 

gabona- és vágómarha eladására volt képes és sertéshizlalásra szakosodott. A kezdeti optimista elképzelések 

1948-ra tisztultak le. A gazdaság nyereséges üzleti-gazdálkodási területévé a sertéstenyésztés vált. A 

veszteségeket a szarvasmarhatenyésztés és a szőlőtermesztés okozta. A karvai gazdaság adminisztrációját, 

további nyolc vállalkozással együtt a partizánszövetség végezte. A Partstar vezetője 1947 végén az a Ján Lednár 

volt, aki a NÚA alelnöki posztját is betöltötte. Ő kezdeményezte a gazdaság elválasztását az üdülőközponttól. 

Vö. Vadkerty 1999: 38–42; Pukkai 2010: 117, 139; ŠANA-LV, OÚMNV-ŠA, 1. doboz, 355/1945adm.; SNA, 

FNO, 5. doboz, Partstar hospodárstvo a rekreačné stredisko Sväzu slovenských partizánov Karva, 13180/47, 

14279/47, Zápisnica zo zasadnutia obchodného oddelenia SSP zo dňa 27. januára 1948. SNA, SMPR, 191. 

doboz, Karva. A „csehszlovák partizán” fogalmának törvényi meghatározására Prideľovanie 1947: 117–118. 
696 Emellett az is tapasztalható volt, hogy ahol a kitelepítés zajlott, a földműves bizottságok 
„munkateljesítménye” alacsony volt. 
697 SNA, PPPR-B, 7. doboz, Zprávy Povereníctva pre pôdohospodárstvo a pozemkovú reformu, 1946. február 

15. 3. szám. 
698 SNA, PPPR-B, 7. doboz, Zprávy Povereníctva pre pôdohospodárstvo a pozemkovú reformu, 1946. február 

15. 3. szám; Rečková 1965: 138–139. 
699 A 104/1945-ös rendelet alapján hozták létre a Správa majetkov pre pozemkovú reformu elnevezésű hivatalt, 

amely fokozatosan átvette az elkobzott földbirtokokat. Ez a szervezet 1949-ig működött. Területi és helyi 

szervein keresztül a nem elkobzott és vitatott tulajdonjogú birtokokat, illetve a Csehországba deportált magyarok 

földvagyonát is kezelte. A földeket vagy saját kezelésébe vette, vagy bérbe adta. 
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A háború utáni földreform sajátos jegye, hogy a szóban forgó költségvetési kiadásokat 

gyakorlatilag az elkobzott német és magyar vagyonokból térítették. Ezeket a kifizetéseket 

esetlegesség és nem tervszerűség jellemezte. A földreformügyi megbízotti hivatal egyik 

legmegdöbbentőbb megállapítása az volt, hogy gyakorlatilag a földreformot az állam nem 

dotálta. Az elkobzásokból befolyó összegek csak látszólagosan jeleztek állami bevételeket, 

mert ugyan az elkobzás kárpótlásmentes volt, de a kiutalási árat olyan alacsonyan határozták 

meg, hogy az új gazdálkodók a kiadásokat képtelenek voltak fedezni. A kiadásokat 

drasztikusan növelte, hogy a súlyos károkat szenvedett birtokok felújításába fektett pénz rövid 

távon nem térült meg. A földalapba utalt összegekből ezeket a költségeket nem tudták 

téríteni.
700

 

Kvetkoék 1946 elején a megoldást egy átmeneti állami hitelben látták, melyből az 

elkobzásokat felgyorsíthatják és a kiutalásokat finanszírozhatják. Az elkobzott földbirtokokat 

kezelő hivatalnak gyors hitelre volt szüksége mintegy 60 millió korona értékben. Az 

elkobzásra került földbirtokok volt alkalmazottjainak kárpótlása kb. 40 millió koronát 

igényelt. Valójában az elkobzott birtokok tehermentesítése még nem jelentkezett súlyos 

problémaként, azonban a fenntartásuk és működtetésük már az volt.
701

 

Egy minden bizonnyal 1946 kezdetén született beszámoló szintén a szlovák 

földreformpolitika helyzetét vizsgálta és kendőzetlenül mutatott rá annak valós tartalmára és a 

kudarcok okaira. Az ismeretlen szerző az állam autoritatív beavatkozását a 

tulajdonviszonyokba természetesnek tartotta vagy legalábbis azt elfogadta. A politikai célok 

megvalósítása akadályokba ütközött, így a tulajdonviszonyok szövevényességébe és a jogi 

összefüggések bonyolultságába. A konfiskálási norma büntető jellegét elismerte, hiszen a 

magyar és német személyek vagyonát vagy vagyonrészét csakis úgy vehették el, hogy az 

elkobzások „előfeltételeként” bűnösségüket állapították meg. A nemzeti bizottságok 

szerepéről negatívan nyilatkozott. Szerinte éppen ezek „a népi szervek” tehettek arról, hogy a 

földreform kezdeti szakasza lelassult és majdnem holtpontra jutott. Tényként állapította meg, 

hogy a benyújtott konfiskálási kérvények közel kétharmada hiányos volt, így nem születhetett 

mértéktartó döntés. A volt tulajdonosok adatait hiányosan tüntették fel, ugyanakkor ezek az 

információk bizonytalanok és elégtelenek voltak. Külön gondokat okozott, hogy a nemzeti 

bizottságok a telekkönyvi állapotot vették figyelembe, nem pedig a birtok valóságos állapotát. 

                                                
700 A földművelésügyi megbízotti hivatal fő bevételi forrását az elkobzott ingatlanokból és leltári tételekből 

merítette. A kiutalási ár befizetése utáni pénz kisebb részt tett ki. A bevétel 1946 kezdetén 33 millió korona volt, 

melynek 38%-át hitelek alkották. SNA, PPPR-B, 7. doboz, Zprávy Povereníctva pre pôdohospodárstvo a 

pozemkovú reformu, 1946. január 15. 1. szám. 
701 SNA, PPPR-B, 7. doboz, Zprávy Povereníctva pre pôdohospodárstvo a pozemkovú reformu, 1946. február 

15. 3. szám. 
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Számos esetben a bérlők adatai és nem a tulajdonosokéi szerepeltek. Olyan esetek is 

előfordultak, hogy az ellenállásban részt vett személyek földjeire adtak ki elkobzási 

kérvényeket. Magáról a konfiskált vagyonokról elégtelen információ állt rendelkezésre. 

Gyakran nem lehetett tudni, hogy melyik vagyon milyen terjedelemben kobozható el. A helyi 

közigazgatási szervek a volt tulajdonosokról kevés adatot szolgáltattak.
702

 A szlovák 

nemzetiségű igénylőknél kellőképpen nem indokolták meg az elkobzás jogosságát. Gyakran 

személyi vagy politikai okok miatt alkalmatlan személyek részesültek földjuttatásban. A 

kedvezményezett helyzetben lévők, az ellenállásban résztvevők igénylései kaotikussá tették a 

földreformot. A valós földhelyzet felmérését a technikai jellegű gondok (könyvelés, 

nyilvántartás, statisztika, vagyonfelmérés) és a tekintélyes iratpusztulás mellett a prágai 

hivatalokkal elhúzódó iratcsere is lehetetlenné tette. Az új földmérések kivitelezésére 

megkésve került sor. 

A nemzeti bizottságok a parcellázásokat önhatalmúlag végezték és gyakran nem állt 

érdekükben a további adminisztrálás. A konfiskálások jóváhagyását a kommunista irányítás 

alatt lévő belügyi megbízotti hivatallal folytatott kompetenciaharc is nehezítette. Kialakítottak 

ugyan egy közös bizottságot, de abba a belügy hiányos jogi ismerettel rendelkező és gyakorlat 

nélküli személyeket delegált. A bizottság nem végzett hatékony munkát és nem felelt meg az 

elvárásoknak. A konfiskálások végrehajtását késleltette önmagában véve a 104-es rendelet is, 

mégpedig az állampolgárság meghatározása kérdésében. A rendelet értelmében meg kellett 

határozni, hogy 1938. november 1-jén ki volt csehszlovák vagy magyar állampolgár. Az 

antifasiszta ellenállásban részt vett magyarok külön problémát jelentettek. Ők elvileg 

mentesül(het)tek a vagyonelkobzás alól, de ehhez meg kellett állapítani 1938-as 

állampolgárságukat. Ezt gyakran helyi szinten nem végezték el. Egyébként is az 

állampolgárság megállapítása már a belügy feladatkörébe tartozott. A szerző a beszámolóban 

rámutatott „a szlovák nemzet árulói és ellenségei” kategória tarthatatlanságára. Olyan 

szubjektívan meghatározott „tulajdonságnak” tekintette, melyet pontosítani kellett volna. A 

külföldi állampolgárok birtokai újabb problémkört alkottak. Ezek ugyan kevesebb, de 

nagyobb kiterjedésű birtokok voltak. A sérelmes ügyekben a külföldi államok intervenciói 

sokasodtak.
703

 

                                                
702 SNA, FNO, 2. doboz, 5769/sekr. 
703 SNA, PPPR-B, 7. doboz, inv. č. 156, Zpráva o stave a priebehu pozemkovej reformy na Slovensku. Az ún. 

szövetséges államok (USA, Nagy-Britannia, Görögország, Hollandia, Jugoszlávia, Kanada, Norvégia) 

polgáraitól elkobzott földbirtokok 12 179 hektárt tettek ki. A semleges országok polgáraitól (Svájc, Lichtenstein) 

423 hektárt vettek el. A legnagyobb arányú elkobzások a vesztesek (Németország, Magyarország, Románia, 

Olaszország) polgárait és vállalatait érték. Tőlük 176 475 hektár földet vettek el. SNA, PPPR-B, 7. doboz, inv. č. 

156, Zpráva o činnosti sekcie B Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy za rok 1946. A 
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Alapvetően diszkriminatívnak tekinthető az elkobzási végzésekről való értesítés 

módja és logikája. A helyi és járási nemzeti bizottságokat nem kötelezték arra, hogy az 

elkobzásokról az érintett tulajdonosokat tájékoztassák. A végzéseket a felsőbb szervek 

közlönyeiben, illetve nyilvános jegyzékek útján „kézbesítették.” A magyaroknak és 

németeknek azt ajánlották, hogy „saját érdekükben” az elkobzásokról a nemzeti 

bizottságoknál győződjenek meg.
704

 

Az 1945 utáni földreformpolitika megörökölte az előzőek szervezési és anyagi 

terheit, egyben rendezetlen ügyeit. Az első földreform pénzügyi csomagja öt nagyobb tételből 

állt. A felosztott nagybirtokok 250 volt alkalmazottjának a nyugdíjából. 51 kolónia hiteleiből, 

melyek közül 45-öt a magyarok lakta területeken találhatunk. A kiutalt földbirtokok 

egyharmadát nem telekkönyvezték (ez 58 ezer személyt érintett) és a birtokosok a kiutalási 

árat sem fizették be. Ezt az összeget kb. 20 millió koronára becsülték. Az elidegenített és 

bérbe adott földek anyagi ügyeit külön tételbe sorolták. Végül a földreformmal foglalkozó 

három állami alap kezelése tartozott ide, mely 277,8 millió koronát jelentett. 

A Szlovák Állam földreformja során elkobzott és kiutalt zsidó földbirtokok végleges 

rendezését a restitúciós törvény elfogadása utánra halasztották. Ez a földalap 135 millió 

korona bruttó vagyonnal rendelkezett. 

A 104-es rendelet alapján 1946 elejére ezer eljárást folytattak le és 150 ezer hektár 

földbirtokot koboztak el. A magyarországi állampolgárok birtokai 37%-ot, a 50 hektár feletti 

tulajdonnal rendelkező csehszlovákiai magyarokéi 8%-ot tettek ki. Ez az a 250 nagybirtokos 

volt, akiknek a földjeit 45 ezer hektár terjedelemben vették el. A német kisebbség tagjainak a 

veszteségei is magasak voltak (21%). A csehszlovákiai magyarok birtokait jelentős számban 

még „az árulók és a szlovák nemzet ellenségei” képlékeny kategóriába sorolták, ahol az 

elkobzott birtokok 29%-os arányt mutattak. A különféle vállalatoktól és társaságoktól elvett 

földtulajdon 5%-ot képviselt. 

                                                                                                                                                   
viszonyokat jól jellemzi két eset. A Szenicei járásban található rohói tenyészállat-állomást 1927-ben alapították. 

A vállalkozás svájci vállalat részvételével jött létre a német Otto Beck birtokán. A háború után a birtokot a helyi 

gazdák konfiskálásra javasolták. A tulajdonosok ez ellen tiltakoztak. Lásd SNA, PPPR-B, 7. doboz, inv. č. 156, 
Expose (1946. március 8.). Egy másik eset. Az 1938-ban elhunyt Kiss Jenő két lányára hagyta a Fülek melletti 

Síden található birtokát. A birtok fele Irma Henriette Agie de Selsaetenre hagyta, akit hat évesen adoptáltak 

Belgiumban. Ott is ment férjhez, ahol a belga törvények alapján végül, felnőttként de jure 1943-ban adoptálták. 

Állandó lakhelye is Belgiumban volt. A sídi birtokot konfiskálták, arra való hivatkozással, hogy magyar 

nemzetiségű tulajdona. Az érintett személy ügyét a belga nagykövet pártolta és interveniált is. Lásd uo. List 

Karolovi Popaďákovi (1947. szeptember 24.). A Wohl-birtok amerikai állampolgárságú örököse a Losonci 

járásban 705 hektárt követelt vissza. A Nagymihályi járásban található Alsókörtvélyes községben a Jasi-féle 

birtokról szintén amerikai állampogárságra hivatkozva követelték az elkobzás feloldását. Cambel 1972: 250. 
704 Vestník Osídľovacieho úradu pre Slovensko, 1947. május 15. 10. szám, 146. 
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Az 1946. február 21. statisztika szerint az összes elkobzott földbirtok 442 536 hektárt 

tett ki, melynek 65,5%-a erdőbirtok volt. A magyar kisebbség tagjai ekkor még az 50 hektár 

alatti birtokokkal rendelkeztek 35 187 hektár terjedelemben. Ez a vagyon azonban csak 

látszólag volt reális vagyonmegőrzési esély. A Kvetko-féle hivatal formálisnak tekintette. Ezt 

a birtokállományt rendeletileg bármikor elkobozhatónak vélte. A magyar apróbirtokokat nem 

vették ekkor még számításba, mert rövid időn belül nem tudták feltérképezni és felmérni. Erre 

majd 1948 első felében került sor.
705

 

Az 1946-os év tavaszától az elkobzási folyamatot felgyorsították, mert a földműves 

bizottságok konfiskálási jogköre az év végéig volt érvényben. Emögött a demokraták politikai 

számításai húzódtak meg. Az átütő sikert hozó parlamenti választásokat követően ezekben a 

bizottságokban, a kommunistákkal szemben meghatározó befolyást kívántak szerezni, hogy 

így befolyásolják a földreformpolitika lokális színtereit.
706

 A hivatal 1946. május 28-ig, a 

rendelkezésre álló adatok tükrében felgyorsította a magyar kisbirtok elkobzási folyamatát. Bár 

a németek esetében kétszeres volt az elkobzási esetek száma, a magyarok 37%-os 

birtokvesztesége a legmagasabb volt.
707

 Egy másik felmérés szerint ekkor 17 660 birtokot már 

elvettek 58 559 tulajdonostól. A magyaroktól elkobzott mezőgazdasági földtulajdon 267 635 

hektár volt. A németeké 130 786, a kollaboránsoké 22 955 hektárt tett ki. Az elkobzások 

46 018 hektár földet nem érintettek.
708

 

A 33/1945-ös rendelet alapján elkobzásra ítélt 5216 magyar személy földbirtokát 

átmenetileg nem konfiskálták. Ezen személyek 59%-át  ítélték el, de közülük 33% részesült 

konzuli védelemben. Ebben a kategóriában a birtokok 39%-át tartották elkobozhatónak, 2%-

ot már tárgytalannak tartottak.
709

 

                                                
705 SNA, PPPR-B, 7. doboz, inv. č. 156, Zpráva o stave a priebehu pozemkovej reformy vyhotovená na 

dožiadanie Sboru povereníkov. A beszámolóhoz három melléklet tartozik. Ezek ebben a kötegben találhatók. 
706 Rychlík 1993: 399–401. A földreform értékeléséről 1950. január 29-én született jelentés a demokrata 

irányítást támadta. A vád a nagybirtok védelme és a nagybirtokosok vagyonának mentése, valamint a birtokok 

elkobzás alóli törvényellenes mentesítése volt. Az 50 hektár alatti földeket pedig meghagyták a tulajdonosoknak. 

A konfiskálási bizottságok munkája „a reakciós tagok”  miatt akadozott. SNA, PPPP-B, 411. doboz, 325/51-

IX/A. 
707 SNA, PPPR-B, 7. doboz, inv. č. 156, Zpráva o činnosti sekcie B Povereníctva pôdohospodárstva a 
pozemkovej reformy za rok 1946. Író Károly, hegysúri lakosnak 1946-ban kobozták el a mezőgazdasági földjét. 

Ez ellen fellebezett. Fellebezését 1948. november 18-án utasították el. ŠABA-ŠA, ONV-GA, 111. doboz, 

31769/1948. 
708 SNA, PPPR-B, 7. doboz, Štatistický prehlad konfiškácii podliehajúcej pôdy, sostaveny podľa národnosti 

bývalych vlastníkov. Zprávy Povereníctva pre pôdohospodárstvo a pozemkovú reformu, 1946. május 1. 7–8. 

szám. A Rimaszombati járásban 3791 hektár föld helyzete bizonytalan, illetve vitás volt. Ez a fenti adatban nem 

szerepel. A forrásban hibás számítás található. 
709 SNA, PPPR-B, 7. doboz, Zpráva o stave konfiškovania pôdohospodárskeho majetku, patriaceho osobám 

maďarskej národnosti, odsúdených podľa nar. 33/1945 Sb. n. SNR. 
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A 104-es rendelet szerint végrehajtott elkobzások 1946 júliusának elejére lezárultak. 

Az új szakaszt a 64-es rendelet nyitotta meg.
710

 A két rendelet alapján összesen 37 826 esetet 

tartottak nyilván és 570 020 hektár földterületet koboztak el, melyek 47,37% mezőgazdasági 

föld és 52,63%-a erdőbirtok volt. Az elkobzott földvagyon megoszlása a következő volt: 

magyarok 33,9%, németek 30,5%, árulók 25% és részvénytársaságok 10,6%.
711

 

 

4. 3. 4. 2. A csehszlovák-magyar lakosságcsere gazdasági és pénzügyi 

következményei 
 

A dél-szlovákiai konfiskált földállomány a lakosságcsere-egyezménye aláírása után új 

szerepbe került.
712

 

                                                
710 Az elkobzások felgyorsítása végett öt területi hazáskörű bizottságot állítottak fel. Három meg is kezdte 

működését. Külön bizottság foglalkozott a délnyugat- és dél-szlovákiai vidékekkel. A járási nemzeti 

bizottságoknak két héten belül kellett előkészíteni az elkobzási javaslatokat. Cambel 1972: 278. 
711 Lásd a melléklet 2. és 3. táblázatát. Részleges adatokat közöl még Cambel 1972: 283. 
712 A csehszlovákiai magyarok kitelepítésének terve először Edvard Beneš 1942 januári, Csehszlovákia 

határaival foglalkozó memorandumában fogalmazódott meg. Ez a koncepció a köztársaság belülről megvalósuló 

stabilizálásának gondolatára épült, mert stratégiai határok kialakítását nem látta kivitelezhetőnek. Szerinte a 

magyarok kitelepítésével a szlovákiai kisebbségi kérdés is megoldódott volna. A megfogyatkozott létszámú 

magyarokra az elnemzetlenítés várt volna. Beneš 1943-ban megszerezte a szovjet kormány támogatását a német- 

és magyarkérdés transzfer útján történő rendezésére, azonban Nagy-Britannia és az Egyesült Államok nem 
tekintették egy szinten tárgyalandónak a csehszlovákiai németek és magyarok kérdését. A csehszlovák emigráns 

kormány először hivatalosan az 1944. november 23. memorandumban tette közzé kitelepítési terveit, melyek a 

csehszlovák állampolgárság elvételére támaszkodtak (de a németek és a magyarok kitelepítésének és 

vagyonelkobzásának gondolata már 1942 végére rögzült). A magyarkérdés 1945 februárjától Szlovákia 

területére helyeződött át. A SZNT 1945. februrár 4. manifesztuma nem tartalmazott tömeges kitelepítési 

programot, és a szlovák politikai elit még márciusban sem számolt a magyarok kollektív alapú kitelepítésével. A 

fordulópontot a kassai kormányprogram jelentette, melynek VIII. fejezetében a kitelepítések politikai-ideológiai 

alapját, a kollektív bűnösség elvét fektették le. A szlovák politika ekkor kezdett terveket kidolgozni a 

lakosságcserére vonatkozóan. A potsdami konferencián a 400 ezer magyar egyoldalú kitelepítésére előterjesztett 

csehszlovák előterjesztést a nagyhatalmak elutasították. A magyar kormány a külföldi nyomásgyakorlás és a 

nemzetközi politika porondján elfoglalt kényszerhelyzet eredményeképpen 1946. február 26-án aláírta a 
lakosságcsere-egyezményt. Ez a magyar kormány elképzeléseinek a kudarcát jelentette (határkorrekció és „a 

népet földdel” elv reménye, kisebbségi jogvédelmi garanciák elérése). Az egyezmény aláírását követően 

propagandaháború zajlott a két ország között. A magyarországi szlovákok körében a CSÁB fejtett ki toborzást. 

Az áttelepítésre kijelölt magyarok érdekvédelmét a MÁK látta el. Az első transzportok alig több mint egy év 

múlva 1947 áprilisában indultak. A lakosságcsere hivatalosan 1948 végéig tartott. Összesen 181 512 magyar 

személyt jelöltek ki magyarországi áttelepülésre. A lakosságcsere keretén belül és egyéb módon (önkéntes 

távozás) kitelepült magyarok száma 89 660 volt. A szlovák áttelepülők 71 787-en voltak. A párizsi 

békekonferencián, a csehszlovák-magyar határ, kimondottan a pozsonyi hídfő vitáját követte a 200 ezer magyar 

egyoldalú kitelepítésére tett csehszlovák javaslat. Az utóbbit amerikai, brit és ausztrál ellenvélemény miatt a 

konferencia nem fogadta el. A témakör bőséges szakirodalmából csupán néhányat, főképpen az újabb 

feldolgozásokat tüntetem fel. Purgat 1970: 173, 206; Balogh 1982: 103–132; Kaplan 1990: 85–115; Janics 1992: 
178–225; Vadkerty 1993c: 119–139; Čierna-Lantayová 1995: 126–134; Němeček–Nováčková–Šťovíček–

Tejchman 1999: 145–146, 172; Vadkerty 1999: 104–132; 2002: 31–33. Irmanová 2002: 22–24, 26; Izsák 2004: 

5–19; Romsics 2006: 131–138, 200, 212–223; Szarka 2007: 415–430; Popély 2009b. Popély Árpád tette közzé 

az 1946. augusztus 26-én a csehszlovák kormány által áttelepülésre kijelölt magyarok névsorait. Lásd a Fórum 

Kisebbségkutató Intézet adatbázisában (www.foruminst.sk). A lakosságcsere csallóközi és mátyusföldi 

vonatkozásaira, valamint a visszaemlékezésekre A szülőföld nem felejt 1997; Tánczos 1999; Bukovszky 2001: 

189–207; Pukkai 2002: 75–88; Angyal 2007: 41–60. Az egyezmény szövegére Gabzdílová-Olejníková–Olejník–

Šutaj 2005: 133–141. A szlovákiai végrehajtást szabályozó törvényre uo. 143. és Szarka 2005: 65–71. Vadkerty 

1993-ban 73 273 szlovák áttelepülőt említett. Vadkerty 1993: 16. A vegyesbizottság eljárási szabályzatára MOL, 
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Az áttelepítésre kijelölt magyarok birtokairól nemcsak a gondnokságok, hanem az 

elkobzások hatályosságát is fel kellett oldani. Az áttelepülő magyarok birtokain a nemzeti 

gondnokságot elvileg azonnali hatállyal megszüntették.
713

 A gondnok köteles volt 

jegyzőkönyvileg átadni az ingóságokat. A jegyzőkönyvet a gondnok, a tulajdonos, két tanú és 

a hivatalos szerv írta alá. Abban az esetben, ha ezeket már nem találták, megfelelő értékben 

készpénzfizetésre kötelezték. A gondnoknak az okozott kárt meg kellett térítenie. Ha a 

gondnokság kiterjesztésekor nem készítettek leltárt, akkor általános jellegű értékbecslést 

végeztek. Ha a gondnok a tulajdonos vagyonából valamilyen részt eladott, a bevételének 

megfelelő értékű összeget kellett kifizetnie.
714

 

Ez a felfogás gyorsan megváltozott. A csehszlovák szervek a nemzeti gondnokság 

feloldását végig nehezítették és feltételekhez kötötték. A NÚA a CSÁB-nak küldött szakmai 

véleményében, mely a feloldást követelő magyar jegyzék válaszaként készült, már a gondnok 

pozícióinak megerősítését és a vagyonelvétel jogosságának elvét fogalmazták meg. Az 

áttelepülő magyar tulajdonos gyakorlatilag kisemmizhetővé vált. Alapelvként határozták meg, 

hogy a kitelepülő és a gondnok között semmiféle jogi kapcsolat nem létezik. Az érvelés 

szerint a nemzeti gondnokságot, a tulajdonos áttelepítésre jelölése utáni nyolc napon belül 

oldhatták fel. A gondnokság alá vont vagyon leltározásánál a pozsonyi magyar 

meghatalmazott nem lehetett jelen, mert a gondnok csak annak a szervnek volt köteles 

elszámolást nyújtani, amelyik őt kinevezte. Tehát a leltározás és vagyonfelmérés „szlovák 

belügy” volt. A gondnok a gondnokság megszüntetése esetén is csak a csehszlovák állami 

szervek felé adhatott elszámolást. Ha a „forradalmi időkre” való tekintettel a vagyon kezdeti 

állapotát nem lehetett felmérni, a tulajdonosnak iratokkal kellett bizonyítania jogos jussát. A 

magyar tulajdonosok a letétektől, takarékbetétektől teljesen elestek, arra való hivatkozással, 

hogy a törvényileg kötött (zárolt) összegeket nem lehet visszaszolgáltatni. Az áttelepülő nem 

kaphatott kárpótlást az elveszített bevételek után. Mezőgazdasági vagyonát nem kaphatta 

vissza. A konfiskálás tehát, kimondásától kezdve volt érvényben, még a feloldás bármiféle, 

                                                                                                                                                   
MNB, Z 12, 36. csomó, 325. tétel. A pénzügyi bizottság működési szabályzatára MOL, MNB, Z 12, 95. doboz, 

680. tétel. 
713 A magyar álláspont szerint a gondnokság által okozott anyagi károkért a csehszlovák állam teljes 
felelősséggel tartozott és kártérítési kötelezettség terhelte. A magyar tulajdonosnak jogában állt kártérítést 

igényelni, még azokban az esetekben is, ha vagyonától úgy fosztották meg, hogy vagyonára nem neveztek ki 

gondnokot. A magyar tulajdonos az okozott kárért, az elmaradt haszonért és a vagyontárgy használatával okozott 

veszteségekért az elvétel és elszámolás közti időszakra követelhetett volna készpénzt. A társastulajdonban 

található ipari és kereskedelmi vállalkozások, különösen a malmok gondnokság alóli feloldása és az 

elszámoltatások ütköztek sok akadályba. A magyar fél 1947. október 12-én ez ügyben emlékiratot intézett a 

vegyesbizottsághoz, mely tételesen felsorolta a sérelmeket. MOL, MNB, Z 12, 95. doboz, 680. tétel, 754/1947, 

8184/1947, 8518/1947, 8939/1947, 8940/1947. 
714 SNA, FNO, 2. doboz, 110/II-47. 
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látszólagos lehetőségei ellenére is. További diszkrimináció volt, hogyha a gondnok az 

áttelepülő vagyonát „önhatalmúlag” kezelte, és a tulajdonos nem kaphatta vissza értékeit vagy 

azok részeit. Mindent a tulajdonosnak kellett bizonyítania. A NÚA a csehszlovák állam 

felelősségét a gondnoksággal kapcsolatos pénzügyi és vagyoni hiányosságok, károk 

tekintetében elhárította. A gondnokot, illetve a felettes állami szervet jelölte meg 

„felelősnek.” A gondnokok bevételét még ebben a helyzetben is rögzítették. Jutalmát nem 

lehetett a nyereség 20%-a alá csökkenteni.
715

 

Az SZTH nem véletlenül aggódott a lakosság és az ellenállásban részt vett 

személyek reakciói miatt. A déli, „visszacsatolt” területeken a szlovák nemzet tagjait „a 

csehszlovák államiság úttörőinek” tartották. A magyar vagyonokat feloldó intézkedések 

negatív visszhangot keltettek.
716

 Az SZTH a földek esetleges visszaszolgáltatását és a volt 

tulajdonosokkal folytatandó pénzügyi megegyezés lehetőségét kategorikusan elutasította. Bár 

az elkobzási végzések szinte tömegesen születtek, a valóságban a magyar tulajdonosok 

többsége a földjén gazdálkodott és ingatlanait lakta. A földek kisebbik részét kezelte a 

földreformügyi birtokkezelőség. Az SZTH-nak a belföldi kérvényezőknek, romániai, 

jugoszláv, bulgáriai reemigránsoknak sürgősen szabad földeket „keresett.” A tervek szerint az 

áttelepülő magyarországi szlovákok a földeket először ideiglenes használatba kapták. A 

gazdálkodásukat az SZTH területi szervei ellenőrizték. 

Az SZTH 1946-os terve, amely 130 ezer magyar, kb. 25 ezer család kitelepítésével 

számolt, becsülte fel az áttelepítendő magyarok ingatlanjait, a kiutalásra szánt gazdaságokat 

és a birtoknagyságot. A lakosságcsere kezdetén az 5–50 hektár közötti birtokkategóriában 

30 134 gazdasággal számoltak. A kiutalásra tervezett gazdaságok számát 17 978-ban jelölték 

meg. Az összes hátramaradt föld nagyságát 195 461 hektárban állapították meg.
717

 

                                                
715 SNA, FNO, 1. doboz, Prezídium Osídľovacieho úradu pre Slovensko v Bratislave, 1947. május 30. jkv. Uo. 2. 

doboz, Maďarský návrh týkajúci sa národných správ k č. 3998/1948 zo dňa 5. II. 1948; ŠABA-ŠA, ONV-ŠA, 

98. doboz, 4101/1947adm., 110. doboz, 10045/1947adm. A nemzeti gondnokság bevezetésére még 1948 őszén 

is sor került. Az áttelepítésre kijelölt Fekete Zoltán kosúti lakos ingó és ingatlan vagyonára 1948. október 4-én 

terjesztették ki a gondnokságot. A gondnokságot a magyar meghatalmazott tiltakozása ellenére nem oldották fel 

az áttelepülő kisbudafai Ravasz Mihály vegyeskereskedéséről és vendéglőjéről. A kitelepülésre időközben sor 

került és a gondnokság megszüntetését a szlovák hivatalok már tárgytalannak tartották. SNA, FNO, 174. doboz, 

8440/II/2-48, 8517/II/2-48. 
716 A katonai ellenállás szervezetei a telepítési hivatal és az újjáépítési alap képviselőivel 1947 szeptemberében 
tárgyaltak a volt katonák és partizánok elhelyezéséről. A lakosságcsere következtében a mezőgazdasági 

vagyonszerzés lehetőségeinek beszűkülését tapasztalva, a kisipar és a szövetkezetek lettek az új célterületek. Az 

ellenállás résztvevői kedvezményezettek lettek a kisipari vállalkozások és gyógyszertárak kiutalásánál. A dél-

szlovákiai fogyasztási és hitelszövetkezetek vezetőit és személyzetét politikai és nemzeti megbízhatóság alapján 

átvilágították, és azokat, akik nem feleltek meg, eltávolították. A szövetkezeti tapasztalatokkal nem rendelkező 

„ellenállók” részére tanfolyamokat szerveztek. SNA, FNO, 1. doboz, Zápisnica zo stretnutia predstaviteľov 

odbojových skupín s OÚ a FNO zo dňa 17. 9. 1947. 
717 SNA, FNO, 3. doboz, 2965/1946prez. Az irat mellékletében található statisztikai kimutatás (Návrh ideového 

plánu výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom) 15 járás adatait tartalmazza. Eszerint 
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Korán kiderült, hogy a földek kiutalása nehézségekbe ütközött (ez a magyarok 

deportálásának idején újra megjelent). A földbirtokok egy katasztrális területen belül gyakran 

szétszórtan helyezkedtek el. A magyarok kitelepítése folytán a községekben kevesen vagy 

szinte senki sem tudta, hogy a földek hol találhatók. A gyors és gyakran kaotikus 

földjuttatások megvalósítása nehéz volt, mert telekkönyvi adatok hiányában a magyarok 

földjeit nem tudták felmérni. A közigazgatási szervek gyakran nem is rendelkeztek 

információkkal, hogy a határban merre találhatók a parcellák. A községekben maradt vagy 

kitelepítésre váró magyar családok rokonai nem voltak hajlandók ezeket a területeket 

megmutatni. Az áttelepítésre váró magyarok az ingatlanaikat el is adták. Ezeket az 

értékesítéseket a földreformügyi megbízotti hivatal „törvényellenesnek” nyilvánította és a 

vagyonátvitelt, melyet telekkönyvileg is bejegyeztettek, töröltetni kellett.
718

 Az áttelepülő 

magyarországi szlovákok panaszai sokasodtak. Rossz lakáskörülményekkel, az ígért 

kiutalások elmaradásával és egzisztenciális gondokkal szembesültek.
719

 Néhány esetben 

megtörtént, hogy az „egyezményes” magyar birtokokra a belső telepítés során belföldi 

szlovákokat helyeztek, amit az áttelepült szlovákok sérelmeztek.
720

 Az elkobzások számáról, 

gyakran a hivatalok egymásközti rivalizálása és a pontatlan adatfelvétel miatt ellentmondó 

adatok álltak rendelkezésre. Ez a belföldi telepesek és a külföldi repatriánsok elhelyezését 

akadályozta. Az áttelepülő szlovákok a legtöbb esetben gazdasági felszerelés nélkül érkeztek. 

Gyakran olyan lakóházakat utaltak ki számukra, melyekből a magyar gazdák az összes 

felszerelést és berendezést elvitték. Az SZTH támogatása ellenére ezek a gazdaságok rövid 

távon nem váltak működőképessé.
721

 

Az 1945-től rosszul művelt (megművelhető) földek magas aránya alacsony 

terméshozamokat eredményezett. A mezőgazdaság alulteljesítését a vetéstervek figyelmen 

kívül hagyása, a telepesek elégtelen gazdálkodási ismerete, az önellátó gazdaságok 

kialakításának kudarca és a földkiutalások „forradalmisága” akadályozta. Végső soron ezek a 

                                                                                                                                                   
30 744 gazdaságot mutattak ki. A teljes terület 352 309,57 hektár volt, melynek 76%-át szántók alkották. A 

gazdaságok döntő hányada (57%) az 5–10 hektár kategóriába tartozott. A 10–20 hektáros birtokok 32%-ot 

alkottak. Az eredeti tervek szerint az áttelepülő magyarok 80%-át mezőgazdaságban dolgozók, 20%-át iparosok 

alkották volna. A 4. táblázatot lásd a mellékletben. 
718 SNA, FNO, 2. doboz, 874/II-M-48/Dr.P. 
719 Erre példa František Varga ügye, aki nyolctagú családjával érkezett Szlovákiába és Pozsonyban ígértek neki 

vállalkozást, de 1948 végén még mindig Losoncon tartózkodott. A hivataloknak meg kellett volna győzniük 

Vargát, hogy maradjon Losoncon. SNA, FNO, 162. doboz, 20532-I/2g-1948. A pitvarosi áttelepültek lakhatási 

gondjaira SNA, FNO, 174. doboz, 8445/II-3/48. 
720 SNA, FNO, 2. doboz, Správa o návšteve presídlencov v oblasti Galanta vykonanej p. Andrejom Beňom 

sprevádzaným Fr. Szathmárym v dňoch 21. až 23. mája 1947. 350/kab.-47, 1104/II-M-48. 1947. március 31-én 

24 966 szlovák földigénylőt tartottak nyilván. 
721 SNA, PPPR-B, 304. doboz, A/Ref-6668/11-1948. Uo. Postavenie a majetkové zaistenie dôverníkov a 

kolonistov v južných slovenských okresoch. 
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telepítési akciók a gazdasági-szociális feszültségek kiéleződéséhez, gazdaságszervezési 

zavarokhoz vezettek és nem az ország gazdasági konszolidációját segítették elő.
722

 

Az ún. egyezményes vagyon (dohodový majetok) dekonfiskálának kérdése 

összekapcsolódott a kitelepítésre jelölt magyarok vagyonösszeírásával. A csehszlovák-magyar 

vegyesbizottság 1947. április 1-jei 26. határozata szerint a magyarok összes ingóságukat 

elvihették. A 10. számú véghatározat az ingatlan vagyon felmérését szabályozta.
723

 Elvileg 

csak a pontos összeírás után volt lehetséges az elkobzások feloldása. A folyamatot a 

következetlen és hiányos adatfelmérés akadályozta. A gazdasági leltár és a terméseredmények 

becslése terén nem születhettek reális adatok. Bár a szlovák szervek az „adminisztrálás” 

erősítésével akartak úrrá lenni a zavaros állapotokon, a kijelölt segédfelmérők (pomocní 

preberači) érdemben nem változtattak a helyzeten. Az SZTH területi szerveinél vagyoni 

referátusokat (majetkové referáty) hozott létre, melyek alatt munkacsoportok dolgoztak. 

                                                
722 A szlovákiai belső telepítések keretén belül tervezték a nyugat- és kelet-európai, illetve tengerentúli szlovák 

és cseh diaszpórák tagjainak hazatelepítését. Ez eltérő hagyományú, mentalitású és szociális helyzetű csoportok 

repatriálását jelentette. A repatriálás egyoldalú volt és csak a magyarországi szlovákok esetében szabályozta 

államközi egyezmény. A többi ország nem járult hozzá a kitelepülés anyagi rendezéséhez, azt Csehszlovákiának 

kellett állnia (bár a csehszlovák kormány a Nagyvárad-környéki szlovákok áttelepülésekor felvetette 
Romániának a paritásos lakosságcserét, a román kormány azt elutasította). A kitelepülők vagyoni követeléseit és 

hátramaradt ingatlanjaikat nem rendezték államközi szeződésekkel. A romániai, jugoszláv, bulgáriai szlovákok 

elhelyezése szervezési buktatókkal járt. Az áttelepülők a biztos egzisztenciateremtés végett a déli területeken 

követeltek gazdaságokat. A magyarok által lakott 15 járásba 632 repatriált család költözött. Többségük a 

komáromi, párkányi és tornaljai régióban kapott földeket és gazdaságokat. A szepesi német gazdaságok szlovák 

és ukrán betelepítésénél szociális és felekezeti (római katolikus-görögkatolikus) ellentétek alakultak ki. A 

kárpátaljai szlovákok és csehek áttelepítése teljes kudarccal végződött. Ezek a személyek 1946. január 1-jéig 

optálhattak Csehszlovákia javára. 25 transzporttal 1477 gazdasági egység, 4785 személy érkezett Szlovákiába. A 

szovjet források szerint 1945–1947 között 1551 család távozott Szlovákiába. Már a csehszlovák-szovjet határon 

problémák adódtak, mert a szovjet hivatalok rendszertelenül és egyeztetés nélkül küldték a csoportokat. Az 

áttelepülők 10 mázsánál nehezebb ingóságot nem vihettek magukkal, gazdasági gépeiket nem szállíthatták el. 
Vagyonukról nem született sem államközi egyzmény, sem csehszlovákiai szabályozás. A kárpátaljaiak 

elhelyezését a SZTH és a Földművelés- és Földreformügyi Megbízotti Hivatal nem volt képes megoldani. A 

munkások rövid időn belül szlovákiai és csehországi ipari munkahelyekre vándoroltak. A hivatalnokok, tanítók 

és nyugdíjasok kerültek a legnehezebb helyzetbe. Az iparosok és kereskedők nem kaptak iparengedélyt. 

„Szabad” vállalkozásokhoz nem jutottak hozzá. A földműveseket 1947 áprilisában a Királyhelmeci járásban már 

másoknak kiutalt birtokokra irányították. A Rimaszombati, Tornaljai és Lévai járásokban ideiglenesen a 

Csehországba deportált magyarok birtokain telepítették le őket. Ezekkel a megoldásokkal az optánsok 

elégedetlenek voltak és mind nagyobb számban távoztak a cseh országrészekbe. 1947 végén kb. 3800 kárpátaljai 

optáns tartózkodott Szlovákiában. Cambel 1972: 306–307; Bobák 1998; Gajdoš–Susko 1999;  Vadkerty 1999: 

47–52; L. Balogh: A csehszlovák-magyar lakosságcsere ... SNA, FNO, 2. doboz, Správa o činnosti 

Osídľovacieho úradu pre Slovensko a Fondu národnej obnovy, 3840/1948prez.  
723 A csehszlovák hivatalok „sérelmezték” a kitelepülő magyarok inkább elkeseredésből eredő „önvédelmi”  

magatartását. A hátramaradó ingatlanokat ugyanis tudatosan károsították. A kerítéseket, villanyvezetékeket 

kitépték, a gyümölcs- és díszfákat kivágták, a gazdasági épületek berendezéseit eltávolították, az ólakat 

szétszedték, az éretlen terményeket begyűjtötték. A faanyagot elszállították. A vádak szerint ezzel „nemcsak a 

déli határvidéket, hanem egész Szlovákiát gyengítették” és az állam gazdasági életét „veszélyeztették.” Egy 

másik vád szerint „a magyarok több százezer értékű vagyont vittek el.” Más eltúlzott vélemény szerint a 

fogyasztási cikkek felvásárlásával, mellyel „provokatívan” támogatták a magyar nemzetiségű kereskedőket és 

bojkottálták a szlovákokat, az árufelvásárlás államellenes csatornáit építették ki. A helyi vonatkozásokra vö. 

Cambel 1972: 311; Vadkerty 1999: 101–102; Pukkai 2002: 78. 
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Feladataik közé tartozott az egyezményes vagyon átvétele és kiutalása, a szlovák áttelepülők 

részére a földhasználati végzések kiadása és javaslattevés a tulajdonjogok átruházására.
724

 

A lakosságcsere-egyezmény VII. cikkelye szerint a magyar ingatlanok tulajdonjoga a 

csehszlovák államra szállt át.
725

 A vegyesbizottság 11. számú határozatának részletes 

szabályozása végett a gazdasági szakbizottság elnöke, a magyar földművelésügyi 

minisztérium tanácsosa, Zalányi Andor nyújtott be javaslatot. A határozat fogalmainak 

pontosítását szorgalmazta. Például a vagyontárgyak teljes és valódi értékét, nem pedig 

gazdasági értékét – mely szubjektív fogalomként gazdaságonként változott – kellett volna 

meghatározni. Az ingatlan vagyon felmérésének mindjárt az áttelepülés után meg kellett 

volna valósulnia. A felállított 1938-as korona-pengő irányárak kiszámítását az infláció miatt 

problematikusnak tekintette.
726

 A követelések és kötelezettségek tekintetében a későbbiekben 

államközi elszámolást látott kivitelezhetőnek. Abban az esetben, ha a szlovák hivatalok nem 

veszik figyelembe a dél-szlovákiai mezőgazdasági területek eltérő minőségét, külön felhívta a 

figyelmet a téves adatokon nyugvó vagyonösszeírás veszélyére.
727

 

                                                
724 A kiutalások és a telekkönyvi bejegyzések kivitelezése során az egyes területi telepítési hivataloknál 

szakemberhiányba ütköztek. 1948 októberében összesen 1549 kiutalást terveztek és 1211-et adtak ki. A 

végzéseket 1949-ben 4776-ra akarták növelni. A SZTH és a NÚA közös 1948. szeptember 1-jei közös jelentése 

szerint a kiutalások és a szlovák áttelepültek tulajdonjogának rendezése kb. 11 ezer gazdasági egységet érintett 

(1950-re ezeket 12 ezerre, illetve 12 500-ra becsülték). Az elképzelések szerint 1951-ig elhúzódó folyamatról 

volt szó. Az 1949 végéig lezárt földkiutalások irreálisak voltak. A tulajdonlapokat első ízben, 

„tapasztalatszerzés” és a technikai, illetve adminisztrációs tanulságok levonása végett, nagyobb arányban a Lévai 

járásban található Alsószecse községben adták át. SNA, FNO, 174. doboz, 8159/II-2/48, 10051/II-48. Uo. 188. 

doboz, 10240/II-1/1948, 10752/3-1949prez. 
725  A VII. cikkely szerint a tulajdonjog megváltozásával az áttelepülők Csehszlovákiától kártérítésben 
részesültek. Az 50 hektár feletti mezőgazdasági vagyon után nem járt kártérítés. A pénzügyi természetű 

„egyetemes rendezés” egy államközi gazdasági kiegyezés lehetőségét tartotta nyitva. Ez majd az 1949. július 15. 

csorbatói jegyzőkönyvben öltött testet. Szarka 2005a: 67–68, 80–89. 
726 A pénzügyi szakbizottságban hosszú ideig vita folyt az ingatlanok értékének és az árak átszámításának 

módjáról, valamint a korona és a pengő aranyértékéről. Egy 1946. július 22. datálású feljegyzés szerint a 

szlovákiai ingatlanokat cseh koronában, a magyarországiakat pengőben mérték fel az 1938 első félévi 

árfolyamok alapján. A tárgyalásokon a magyar küldöttség az alacsonyabb árszint megállapítását kísérelte elérni. 

Az ingatlanok forgalmi értéke alapján az irányárakat csak egy-egy ország területén lehetett megállapítani. A 

magas koronaárfolyam a Csehszlovákiába irányuló magyar kivitelt „egyoldalúan” erősítette volna, de a 

behozatalt, mely ekkor elsőrendű közgazdasági érdek volt, akadályozta. A 11. számú véghatározat IV. 

fejezetének 2. bekezdését figyelembe véve a magyar pénzügyi szakbizottság a 100 csehszlovák korona=17,977 
pengő árfolyam megállapítását javasolta. MOL, MNB, 95. doboz, 680. tétel, Feljegyzés a magyar-csehszlovák 

áttelepítési bizottság magyar tagozatának Vásárhelyi pénzügyminiszteri államtitkár úrhoz intézett táviratáshoz, 

Hollós László levele Márk Lászlónak (1946. július 20.), Tárgyalások a csehszlovák-magyar áttelepítési akcióval 

kapcsolatban 1946. aug. 12–18-ig Balatonlellén, A csehszlovák korona és a forint értékviszonyának 

megállapítása különös tekintettel a cseh-magyar áttelepülési akcióval kapcsolatban nyújtandó csehkorona, illetve 

forinthitelekre (1946. augusztus 23.). Uo. Az ingatlanok értékelésénél jelentkező 1938. évi pengő, illetőleg Kčs 

átszámítása. 
727 SNA, FNO, 1. doboz, Maďarská zložka hospodárskej znaleckej komisie pri Československo-maďarskej 

zmiešanej komisii. 
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A lakosságcsere földbirtokpolitikai és gazdasági aspektusai, legalábbis főbb 

vonalaiban, a következőképpen összegezhetők.
728

 A tíz szlovákiai járásból áttelepült magyar 

lakosság hátramaradt földvagyona (11 307 gazdasági egységé) 104 200 katasztrális hold 

volt.
729

 A mezőgazdasági vagyon 87%-át szántóföldek, 6%-át rétek, 6%-át egyéb területek és 

1%-át szőlők alkották. Az első osztályú szántók 22%-ot, a másodosztályúak 42%-ot, a 

harmadosztályúak 28%-ot és a negyedosztályúak 8%-ot tettek ki. A cseretranszportokkal 

távozók birtokolták a mezőgazdasági földek 91%-át és a szántók 88%-át. A rétek, szőlők, 

legelők döntő hányada is a tulajdonukat képezte. A háborús bűnösök kategóriájába soroltak a 

mezőgazdasági területek 8%-át birtokolták. A rezsimistáké és az oroszvári áttelepülteké 

elenyésző arányt képviselt (0,8% és 0,2%). A statisztika járásonkénti viszgálata is érdekes 

képet mutat. Az etnikai súlypontot képező dél-szlovákiai régióból, hét járás területéről, a 

gazdasági egységek tekintetében a magyarok 87,6%-a távozott cseretranszportokkal. Ebből a 

                                                
728 Vadkerty 1999-es kötetében összegezte a lakosságcsere végeredményét, de ezek az adatok néhol eltérnek az 

1993-as tanulmányában közöltektől. A problémát az okozza, hogy Vadkertynél a felhasznált forrás jelzeténél két 

gyűjtemény található (Povereníctvo financií, Fond národnej obnovy), és így a forrás – a közelmúltban 

megvalósult gyűjteményrendezéseket figyelembe véve – immár nem ellenőrizhető. A dokumentumot a FNO 

gyűjteményében más helyen találtam meg. A dokumentációhoz mellékelt táblázatok feldolgozásával a dél-

szlovákiai mezőgazdasági ingatlanok járási adatait kívánom árnyalni. A szóban forgó forrás: SNA, FNO, 2. 
doboz, Ukončenie presídlenia podľa Dohody o výmene obyvateľstva. Správa o výsledkoch činnosti a o 

výdavkoch. Szignatúra nélkül. Lásd még uo. 188. doboz, szignatúra nélkül. Az iratanyag az SZTH és a NÚA 

közös jelentése. 1948 februárja után, de 1950 előtt keletkezett. Vadkerty az elszállított állatállomány és holt 

leltár adatait közli. Szarka László minden bizonnyal részadatokat közölt. Az áttelepült magyarok szlovákiai 

földtulajdonát alacsony számban, 16 ezer katasztrális holdban jelölte meg. A magyarok szerinte 15 700 

lakóházat hagytak Szlovákiában. A szlovákok után 15 ezer katasztrális hold mezőgazdasági föld és 4400 lakóház 

maradt Magyarországon. Ettől eltérő adatokat közölt Izsák Lajos. Szerinte a magyarok Szlovákiában 160 ezer 

katasztrális holdat, a szlovákok Magyarországon 38 ezer holdat hagytak hátra. A lakóházak tekintetében a 

számok megegyeznek a Szarka által közöltekkel. A Popély Árpád által közzé tett 1949. január 20. keltezésű 

beszámoló szerint a magyarok 109 295 katasztrális hold földtulajdont hagytak Szlovákiában. Az áttelepülő 

szlovákok magyarországi földjei 43 749 katasztrális holdat tettek ki. Vadkerty 1993c: 119–139; 1999: 166–169, 
194–197, 281. (193. lábjegyzet); Szarka 1998: 47; Izsák 2007: 41; Szabó 2007: 92–100; Popély 2008a: 129. 
729 A számításokat a mellékletben található 5/4. táblázat alapján készítettem. Az összes mezőgazdasági területnél 

feltüntetett adat (109 200) 5 ezer katasztrális holddal kevesebb, mert azokat bérletek formájában belföldi 

szlovákok művelték vagy még nem osztották ki az áttelepült szlovákok között. A legtöbb ilyen földterület a 

Dunaszerdahelyi és Lévai járásban volt. A legkevesebbet a Komáromiban és Vágsellyeiben mutatták ki. Az 

összesített adat végülis becslésnek tekinthető, mert a közös tulajdonban lévő úrbéri és komposszeszorátusi erdők, 

legelők terjedelmét telekkönyvileg nem tudták pontosan megállapítani. Sok esetben az áttelepülő magyarok 

ezeket saját tulajdonukként tüntették fel. A lakóházakat és gazdasági épületeket mind a szlovák áttelepültek 

tulajdonába utalták. A számításoknál 104 200 katasztrális holdból indultam ki. Vadkerty a 109 294 hold 

földveszteséget közli, de az úrbéri és egyéb földeket tévesen még ehhez számítja. A járási szintű adatokat nem 

közli és nem is jelzi, hogy publikációjában hány járás területéről van szó. A cseretranszportok esetében más 
adatokat közöl. Vö. Vadkerty 1999: 166–169. A lakosságcsere végeredményeként egy másik, immár 

ellenőrizhetetlen is publikált. A csehszlovákiai magyar gazdarétegre, kisiparosságra és kereskedőkre, valamint a 

pénzügyben és közigazgatásban alkalmazottakra vonatkozó statisztika 21 déli járás adatait tartalmazza. A 

gazdasági egységeket és a földtulajdon nagyságát (0–78 katasztrális hold és 78 feletti területek) prezentálni 

hivatott számsorok végösszegei túlnyomórészt hibás számításokon alapulnak. A korrigált és igencsak óvatosan 

kezelhető adatok szerint a magyar áttelepültek mezőgazdasági földtulajdona 207 771 katasztrális holdat tett ki. 

Uo. 194–197. A Vadkerty által először 1993-ban közölt, az összes magyar mezőgazdasági területre vonatkozó 

adat egyébként nem számít „újnak”. Samuel Cambel egy másik forrásból merítve már 1972-ben közzé tette 

(109 295 katasztrális holdat jelzett). Vö. Cambel 1972: 319. 
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régióból a háborús bűnösök csoportjában találhatók 69%-a és a rezsimisták 64%-a távozott. 

Az első osztályú szántók 19 434 katasztrális hold terjedelemben ennek a hét járásnak a 

területén helyezkedtek el. A szlovákiai magyarok után 3177 lakóház és 5604 gazdasági épület 

maradt. 

A cseretranszporttal távozók 277 533 740 koronát, a háborús bűnösök csoportjába 

soroltak 31 447 430 koronát, és a rezsimisták 12 225 755 koronát helyeztek el a 

gyűjtőszámlán.
730

 

A lakosságcsere kezdetén nyilvánvalóvá vált, hogy a csehszlovák állam a tehetősebb 

és nagyobb gazdasági súlyt képviselő magyar gazdaréteg vagyonfosztását és 

kényszerkitelepítését célozta meg. Zalányi Andor, a magyar gazdasági szakbizottság elnöke 

erre a következőképpen mutatott rá: „[A 16. számú véghatározat] 3 kategóriába osztja az 

ingóságokat: kompenzálandó, kötött gazdálkodás alá eső és szabad ingókra. Minthogy sem a 

kompenzálandó, sem a kötött gazdálkodás alá eső ingók nem vihetők át, csak a szabad ingók 

fogalmába sorozott ingók, bútor és személyes használati tárgyak (ruha, ágynemű, 

konyhaedény és stb.) vihetők át. Nyomatékkal és a felelősség kérdésének felvetésével rá 

kellett mutatni erre a körülményre, mert ez azt jelenti, hogy a Szlovákiából 

kényszerkitelepülés alá kerülő jómódú magyarok a gazdálkodás legprimitívebb eszközeitől is 

megfosztottan munka- és életképtelenül kerülnek Magyarországra. Ezzel szemben 

értesüléseinek szerint a Magyarországról kitelepülésre jelentkezett szlovákok túlnyomó 

részben a nincstelenek közül kerülnek ki, vagy pedig a hadi események folytán kifosztott 

gazdaságokat hagynak hátra.”
731

 

A magyar kisebbség tagjai számára a lakosságcsere-egyezménynek, a számos 

diszkriminatív elem megléte ellenére, az 1945 tavaszától megélt jogsérelmek után, mégis le 

nem becsülhető vagyonjogi jelentősége volt. Az áttelepülők vagyonát magyar konzuli 

védelem alá helyezték. Ez a magyar kisebbség teljes felszámolását megcélzó csehszlovák 

tervek megvalósítását is megakadályozta.
732

 A MÁK és a pozsonyi MMH pótolhatatlan 

adatgyűjtő tevékenységet folytatott. Érdekvédelmi tevékenységük, mégha korlátozott keretek 

között, de a jogszerűséget vezette be a gyakorlatba. A felsőbb és alsóbb szintű csehszlovák 

hivatalokkal szembeni határozott fellépésekkel, azok önhatalmú intézkedéseivel szemben az 

                                                
730 SNA, FNO, 2. doboz, Ukončenie presídlenia podľa Dohody o výmene obyvateľstva. Správa o výsledkoch 

činnosti a o výdavkoch. Szignatúra nélkül. Výkaz odvezeného živého a mrtvého inventáru osobami maďarskej 

národnosti výmennými transportmi za čas od 11. apríla 1947 do 22. decembra 1948. 
731 MOL, MNB, Z 12, 95. doboz, 680. tétel, Feljegyzés a magyar-csehszlovák lakosságcsere lebonyolításával 

kapcsolatos mezőgazdasági kérdésekről, a gazdasági szakbizottságok Pozsonyban augusztus 29-től szeptember 

13-ig tartott ülésszakán. 
732 Szarka 2007c: 135–139. 
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áttelepülők ingó vagyonát, a gondnokságok alóli felmentéseket, a kereseti lehetőséget és a 

magyar nemzetiségű közalkalmazottak számára a létminimum biztosítását, az iparűzés 

gyakorlását a kitelepülés időpontjáig, az áttelepülők adómentességét és a vagyonértékelés és -

összeírás szabályozásával a magyarok bizonyos fokú egzisztenciális védelmét sikerült 

elérni.
733

 

Az áttelepülők ingóságuk egy részét vámmentesen és kiszállítási illeték fizetése 

nélkül magukkal vihették. A szlovákiai ingatlanok tulajdonjogát ugyan elveszítették, de a 

vegyesbizottság által meghatározott kompenzációban bízhattak.
734

 Nagy jelentősége volt 

annak, hogy az egyezménnyel három jogszabály (12, 104 és 108) rendelkezései hatályon 

kívülre helyeződtek és ezzel új jogi helyzet keletkezett. A másik oldalon a nem kitelepülő 

magyarok vagyonaira továbbra is az elkobzási rendeletek érvényben maradtak. Az 50 hektár 

feletti földbirtokokkal rendelkezők pedig kártérítés nélkül veszítették el tulajdonukat. A 

„kollektív megbízhatatlanság” elvét megfogalmazó 33/1945-ös rendelet alapján elítéltekre 

nem vonatkozott sem a vagyoni kárpótlás, sem a vámmentes vagyonkivitel.
735

 A 

vegyesbizottság 52. és 53. számú rendelete szabályozta azon szlovák és magyar áttelepültek 

vagyonának összeírását, akiknél erre valamilyen oknál fogva (hibás, elégtelen adatfelvétel) 

nem került sor.
736

 

A Magyarországra települtek kötelesek voltak vagyoni jogaikról és 

kötelezettségeikről adatokat szolgáltatni a befogadó országnak. Ez a háborús és a háború alatti 

hatósági intézkedések következtében keletkezett, valamint a magánjogi jellegű károk 

bejelentésén kívül a társadalom-, élet- és balesetbiztosításra, a pénzkövetelésekre és -

tartozásokra is kiterjedt.
737

 

Az áttelepültek ingó vagyoni ügyeinek rendezése, áthozatala még az 1950-es évek 

elején sem volt teljesen megoldva. Az elsőrendű akadályt továbbra is az elkobzások és 

lefoglalások jelentették. A csehszlovák hatóságok azon magyar „dolgozó osztályok szokásos” 

ingó vagyonrészeit (ruhaneműk, bútor, háztartási berendezés tárgyai, kézi erővel hajtott gépek 

és a tulajdonos munkájához szükséges szerszámok) nem adták ki, amelyekre 1951. május 26. 

előtt elkobzásokat foganatosítottak. Az élő és holt mezőgazdasági felszerelés, árukészletek, 

valuták, készpénz, értékpapírok, a gazdaságok működésének dokumentációi, okmányok és 

                                                
733 A kormánybizottság tevékenységét hűen dokumentálják a közzé tett véghatározatok. MOL, MNB, Z 12, 36. 

csomó, 325. tétel. A pénzügyi szakbizottság működési szabályzatára MOL, MNB, Z 12, 95. doboz, 680. tétel. A 

vagyonösszeírás magyar kormányzati javaslatára MOL, MNB, Z 12, 36. csomó, 323. tétel, Javaslat az 

áttelepülők által visszahagyandó, illetve visszahagyott vagyontárgyak összeírására és értékelésére vonatkozólag. 
734 Ez a kártérítési lehetőség nem valósult meg és a kitelepítettek máig rendezetlen vagyoni ügyei közé tartoznak. 
735 Lásd erre az egyezmény VIII. cikkét. Szarka 2005a: 68. 
736 SNA, FNO, 162. doboz, 20512/I-48. Uo. 174. doboz, 8443/II-4/48. 
737 MOL, MNB, Z 12, 36. csomó, 323. tétel, Utasítás a kárbejelentési ív kitöltéséhez. 
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iratok, „a tervgazdálkodás számára fontos és fel nem sorolt tárgyak” nem képezték az 

áthozatal tárgyát. Az átszállítás költségeit a tulajdonosnak kellett állnia. Kérvényét, az 

esetleges értékésítés végett, kizárólag a csehszlovák hatóságokhoz 1953 végéig kellett 

benyújtania. A csehszlovák és a magyar hatóságok a kártalanítási igények érvényesítését 

kizárták.
738

 

 

4. 3. 4. 3. A készpénzállomány, a zárolt betétek és az ingóságok kérdése 
 

A lakosságcserével kapcsolatos pénzügyi kérdések rendezésére a csehszlovák-magyar 

pénzügyi szakbizottság 1946. február 17-én alakult meg.
739

 A pénzügyi bizottság magyar 

elnöke Hollós László pénzügyminisztériumi tanácsos lett. A bizottság magyar tagjai a MNB 

szakértői voltak (Rieger László főfelügyelő, Nagy Tibor felügyelő, Serly Sándor főellenőr).
740

 

                                                
738 MOL, MNB, XXIX-L-1-ggg, 5. doboz, 27. tétel, Tájékoztató a Csehszlovákiából Magyarországra átköltözött 

személyek Csehszlovákiában hagyott ingóságainak átszállítása tárgyában. 847/csa. Szabó 2007: 100. 
739 A vegyesbizottság az eljárási szabályzat 25. §-nak 1. bekezdése szerint szakbizottságokat állíthatott fel. „A 

Vegyesbizottság a hatáskörébe tartozó egyes feladatok előkészítésére és az egyezmény egyes részeinek 

végrehajtására külön szakbizottságokat létesíthet, amelyek mindkét állam tagozata által kijelölt egyenlő számú 

tagból állanak. Így különösen a következő szakbizottságok létesítendők: közlekedési, pénzügyi és gazdasági. A 

Vegyesbizottság minden egyes szakbizottságba a saját tagjait is kiküldheti.” A közlekedési szakbizottságnak 18, 

a pénzügyinek 10, a gazdaságinak 20 és a joginak 10 tagja volt. A pénzügyi bizottság magyar tagjait 1946. július 
16-án nevezték ki: Vásárhelyi István (államtitkár), helyettese Hollós László (miniszeri osztálytanácsos, 

mindketten a pénzügyminisztérium részéről), Gabányi Bertalan (miniszeri osztálytanácsos, adóügyi szakértő), 

Lersch Andor (miniszeri osztálytanácsos, általános közgazdasági és költségvetési szakértő), Mátyásfalvy György 

(minisztériumi titkár, hitelügyi és államadóssági szakértő), Nagy Tibor (MNB, főellenőr, valuta és deviza 

szakértő). A bizottságnak a csehszlovákiai viszonyokban jártas áttelepült vagy Szlovákiában tartózkodó 

gazdasági szakemberek is tanácsokat adtak. 

Az árubehozatalról folytatott tárgyalásokon a kereskedelemügyi minisztérium szakértői vettek részt (Hardi 

Róbert tanácsos, Birkás József prágai kereskedelmi attasé, Sugár Tamás titkár). A gazdasági szakbizottság 1946. 

augusztus 3-án kezdte meg munkáját és az ingóságok adminisztratív kérdéseivel (az összeírás nyomtatványai, 

technikai feladatok) és átvitelével foglalkozott. Szakértői között találhatjuk Zalányi Andor miniszteri tanácsost, a 

magyar gazdasági szakbizottság elnökét és Telbisz Károlyt üzemgazdasági szakembert. Mindketten a 
földművelésügyi minisztérium tisztviselői voltak. MOL, MNB, Z 12, 36. csomó, 325. tétel, Magyar-Csehszlovák 

Vegyesbizottság véghatározatai, 6. MNB, Z 12, 95. doboz, 680. tétel, Jelentés a lakosságcsere tárgyában létesült 

Csehszlovák-Magyar Vegyesbizottság Starý Smokovecen 1946. június 24-től kezdve folytatólagosan folyó 

tárgyalásain felmerült pénzügyi kérdésekről. Uo. Feljegyzés a magyar-csehszlovák lakosságcsere 

lebonyolításával kapcsolatos mezőgazdasági kérdésekről, a gazdasági szakbizottságok Pozsonyban augusztus 

29-től szeptember 13-ig tartott ülésszakán. 
740 A gazdasági és pénzügyi szakbizottságban a MNB fontos befolyásoló szereppel bírt. Szakértői a tárgyalások 

során a magyar gazdasági érdekek érvényesítéséért küzdöttek. Az áttelepülő csehszlovákiai magyarok gazdasági 

kérdései és a lakosságcsere-egyezmény Magyarország gazdaságára nagy hatással voltak. A MNB szakértője 

Rieger László 1946. augusztus 24-én kelt beszámolójában, ami az egy hétig tartott balatonlellei tárgyalásokról 

nyújtott információkat, a következőképpen írt. „Azok közt a kérdések közt, amelyeket a két pénzügyi bizottság 
tárgyalt, úgyszólván alig volt olyan, mely a Bankot közvetve vagy közvetlenül ne érintette volna. Ezért a 

tárgyalásokon való részvételünk folyamatos volt és a pénzügyi bizottságban tárgyalt valamennyi kérdésre 

kiterjedt. Az áttelepítéssel kapcsolatban felmerült kérdések gazdasági és pénzügyi vonalon oly problémákat 

vetettek fel, melyek messzemenően kihatnak az ország gazdasági és pénzügyi helyzetére, és közvetlenül érintik 

pénzünk stabilitását is. Az egész áttelepülési akció kihatásai gazdasági és pénzügyi téren afőként aszerint fognak 

alakulni, hogy az egyezmény értelmében (10. cikkely) eljáró vegyesbizottság az egyes fontosabb 

vonatkozásokban milyen elveket mond ki, illetve milyen konkrét intézkedéseket határoz el. Maga az 1946. 

február 27-én aláírt lakosságcsere-egyezmény ugyanis a gazdasági vonatkozású kérdéseket többnyire csak elvi 

fokon érinti, a voltaképpeni szabályozás feladatát a 4-tagú vegyesbizottságra ruházza, mely a két kormányra 
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Csehszlovák részről a tárgyalásokon Alexander Hrnčár pénzügyminisztériumi osztályfőnök, 

Čakrt pénzügyminisztériumi tanácsos, Pokorný pénzügyi titkár, Martis külkereskedelmi 

minisztériumi osztályfőnök, a CSNB igazgatója Ladislav Košut és a jegybank pozsonyi 

intézetének képviseletében Viršik és Kršiak vettek részt. A tárgyalások, miután a magyarok 

csehországi deportálása körüli viták miatt 1947. március 11-én megszakadtak, március 24-én 

Pozsonyban újraindultak. 

A két delegáció öt problémakörről tárgyalt. Az ingóságok átviteléről, a készpénzek 

és egyéb követelésekről (zárolt betétek, értékpapírok, letétek), restitúciós és kártérítési 

kérdésekről, adóügyekről és az ingatlanok értékeléséről, illetve elszámolásáról. Az 

ingóságokról 1947 áprilisának végére sikerült megegyezni. A magyar fél ezt az eredményt, 

melyet a 26. véghatározat tartalmazott, fontos diplomáciai sikernek tekintette.
741

 A 

készpénzek átszállításáról azonban – a kölcsönös bizalmatlanság következtében – elhúzódó és 

meg-megszakadó tárgyalások folytak. A megegyezést késleltette, hogy egyik küldöttség sem 

rendelkezett mértéktartó becsléssel a magyar kitelepülők által leadandó pénzállomány 

nagyságáról. A készpénzek beszedésének módja körül éles harc folyt. A magyar delegáció 

ragaszkodott ahhoz, hogy csehszlovák területen a hivatalos magyar közegek bonyolítsák le a 

pénzbeszedést.
742

 

Az áttelepítés megindulásával a beszolgáltatott készpénz átutalásának a kérdéseit 

sürgősen rendezni kellett. Mindkét állam érdeke volt, hogy a készpénzkészletek „mozgását” 

szabályozzák.
743

 A pénzügyi szakbizottság magyar tagozatának 1946 augusztusi tervezete 

szerint a magyar és szlovák áttelepülők, a gyors átváltás végett, csak pénzük egy részét 

                                                                                                                                                   
nézve kötelező erejű határozatokat hoz. Az említett vegyesbizottság a pénzügyi szakkérdéseket nem tárgyalja 
közvetlenül, hanem a pénzügyi szakbizottságon keresztül és tárgyalásainál ez utóbbi szakvéleményére 

támaszkodik. Az alapegyezmény provideál egy külön gazdasági szakbizottság alakításáról is, amelynek a 

gyakorlatban együtt kellett volna működnie a pénzügyi bizottsággal. Mivel a gazdasági bizottság érthetetlenül 

még nem kezdte meg tárgyalásait, a pénzügyi bizottságra hárult azoknak a gazdasági kérdéseknek a tárgyalásai 

is, amelyek a pénzügyi kérdésekkel szorosan összefüggnek. A pénzügyi bizottság munkájához ennélfogva igen 

nagy felelősség fűződött, amit fokozott még az a körülmény, hogy a vegyesbizottság magyar tagozatában 

kifejezetten pénzügyi szakember nem foglal helyet.” MOL, MNB, Z 12, 95. doboz, 680. tétel, Tárgyalások a 

csehszlovák-magyar áttelepítési akcióval kapcsolatban 1946. aug. 12-18-ig Balatonlellén. 
741 A magyar küldöttségen belül a pénzügyi kérdésekben törésvonalak alakultak ki. A MNB szakértőit, akik a 

nemzeti gondnokságokból, ingóságokból, elmaradt jövedelmekből stb. származó teljes kártérítési követelések 

keresztülvitelét szorgalmazták, Sebestyén követ mellőzte. MOL, PM, XIX-L-1-k, 41. doboz, Feljegyzés a 
lakosságcsere tárgyalásokkal kapcsolatban 1947. április 16-tól 19-ig történt egyes eseményekről, Levél (1947. 

április 15.). 
742 MOL, MNB, Z 12, 95. doboz, 680. tétel, Jelentés az üzletvezetőség részére a pozsonyi lakosságcsere ügyében 

lefolyt tárgyalásokról és a május 7-én létrejött transzfer-megállapodásról. A jelentést Rieger László és Serly 

Sándor készítette. A magyar delegációt Sebestyén rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter vezette. A 

csehszlovák küldöttség elnöke Zdeněk Procházka meghatalmazott miniszter volt. 
743 A magyar kormány számára a nagy mennyiségű csehkorona átváltást és „értékesítését” kellett megoldani. 

Három lehetőség állt rendelkezésre: árubehozatal, belföldi felhasználás és a jóvátételi fizetések. A gyűjtőszámlán 

elhelyezett pénz jóvátételi fizetésekre történő felhasználásáról a két ország között tárgyalásokra került sor. 



 225 

vihették volna át a határon. Pénzkészletük többi részét letétként egy-egy csehszlovákiai  és 

magyarországi kijelölt pénzintézetnél helyezték volna el.
744

 Az áttelepülő magyarok 

családfőkként 1000 koronát, családtagokként 250 koronát vihettek át.
745

 

A csehszlovák és a magyar fél 1947. április 11-én kötött ideiglenes, egy hétre 

érvényes „transzfermegállapodást” a készpénzállomány kezeléséről és a továbbítás módjairól, 

a két delegáció elnöke között létesült gentlemenʼs agreement értelmében meghosszabbították. 

A kitelepülő magyarok készpénzét a MNB kamatmentes gyűjtőszámláján helyezték el, 

amelyet a CSNB nyitott és a „Lakosságcsere” elnevezést kapta (a magyarországi szlovák 

áttelepülők esetében ez fordítva működött). A keretösszeget 166,5 millió korona értékben 

határozták meg. A ki nem vihető devizákat a csehszlovák hatóság, a telepítési hivatal 

képviselőjének részvétele mellett a MÁK közegei szedték be. Az átvett összegekről kimutatás 

készült, amit a telepítési hivatal képviselője láttamozott. A MÁK kiadásainak fedezésére és 

csehkorona szükségletének biztosítására a magyar áttelepülők által befizetett pénzekből 

legfeljebb 3 millió koronát tarthatott vissza.
746

 Az ezen felüli összegeket a MNB számlájára 

vezették. A beszedett összegeket a CSNB jóváírta, illetve a számlát a MÁK által felhasznált 

összegekkel megterhelte. A gyűjtőszámla két alszámlájára (áruszámla, belföldi számla) a 

CSNB naponta vezette át a pénzeket.
747

 

A zárolt betétek és értékpapírok kérdése a legnehezebbek közé tartozott. Magyar 

vélemény szerint „a zárolt betétek felszabadításánál a magyar nemzetiségű személyek 

hátrányos elbírálásban részesültek a csehszlovák nemzetiségűekkel szemben. Részben sokkal 

                                                
744 MOL, MNB, Z 12, 95. doboz, 680. tétel, Javaslat a pénzügyi szakbizottságok 1946. augusztus 1-jén kelt kelt 

közös feljegyzésével kapcsolatban. Szlovákiában a Pozsonyi I. Takarékbank, Magyarországon a Szlovák 

Gazdasági Bank jöhetett volna számításba. Ezek a pénzintézetek a két ország közti klíringelszámolások 

lebonyolításában is szerepet kaptak volna. A CSNB igazgatója, Košut 1946 őszén érzékeltette, hogy az ilyen 
jellegű megoldást a pozsonyi intézet elkobzása és felszámolása nem teheti lehetővé. A MNB képviseletében  

Jármay igazgató úgy nyilatkozott, hogy a magyar kormány ragaszkodik a pozsonyi pénzintézethez, azonban 

magánvéleményként megjegyezte, hogy más lehetőség híján a Pénzintézeti Központ kaphat erre felhatalmazást. 

A magyar fél végig ragaszkodott a pozsonyi pénzintézet helyzetbe hozására, hogy az áttelepülők átutalásaival 

foglalkozzon. Uo. Serly Sándor feljegyzése (1946. október 19.) 
745 MOL, MNB, Z 12, 95. doboz, 680. tétel, Jelentés Vásárhelyi államtitkár úr részére a magyar-csehszlovák 

lakosságcsere tárgyában létrejött egyezmény alapján működő vegyesbizottság tárgyalásairól. Az áttelepülők 

közül sokan elrejtve hozták át csehszlovák koronában a vagyonukat. Ezek forintra való átváltását a csehszlovák 

pénznem hiányzó árfolyamának hivatalos megállapítása akadályozta. MOL, MNB, Z 12, 95. doboz, 680. tétel, 

Az Elnöki Osztály Központi Csoportjának feljegyzése (1946. szeptember 19.) 
746 Vadkerty Katalin szerint a CSNB „minden indoklás nélkül” „zárolt” 2 973 330 koronát. Ez nem egy 
diszkriminatív intézkedés volt. Az 1947. április 11. megállapodás részét képezte, hogy a MÁK működési 

kiadásaira elkülöníthető egy ilyen nagyságú összeg. A két jegybank között egyébként is szakmai jellegű 

kommunikáció zajlott és a problémás pénzügyi kérdések kezeléséről folyamatosan egyeztettek. Vö. Vadkerty 

1993c: 138. MOL, MNB, Z 12, 95. doboz, 680. tétel, Serly Sándor feljegyzése (1946. október 19.), Tárgyalások 

a Cseh Nemzeti Bankkal (1946. szeptember 3.) 
747 A magyar állam az egyik alszámlán elhelyezett összegeket, 150 millió koronáig, a behozott csehszlovákiai 

áruk ellenértékének kiegyenlítésére használta fel. Az első 15 milliót szlovákiai vasérc vásárlására fordította. A 

befizetésre került összegek 90%-a az áruszámlára, 10%-a a belföldi számlára került. Az utóbbiakat a MÁK, az 

áttelepítés és az utazási költségek finanszírozására fordították. 
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kisebb összegeket szabadítottak fel számukra a szociális feltételek fennforgása esetében is, 

részben pedig magyar voltuk miatt egyáltalán nem bírálták el kedvezően kéréseiket.”
748

 A 

MNB szakértőinek számításai szerint a szlovákiai magyarok zárolt betétállománya 100–300 

millió korona között mozgott. Családonként 8–10 ezer koronáról volt szó. A csehszlovák 

álláspont mereven elutasított mindenféle feloldást és kiutalást. Szakértőik úgy nyilatkoztak, 

hogy ezeket a vagyonokat a pénzügyi reform során használják fel. A csehszlovák fél 

felvetette, hogy abban az esetben szabadítaná fel az áttelepülő magyarok zárolt vagyonait, ha 

a magyar kormány a kitelepülő szlovákok készpénkészletét és betétjeit valorizálná. A magyar 

fél egy ilyen jellegű kockázatos pénzügyi művelettől kategorikusan elhatárolódott.
749

 

A csehszlovák kormány ragaszkodott álláspontjához: „(...) bár nem vitás, hogy a 

rendelkezési jog megilleti az áttelepülőket a betétek stb. felett, azonban ez a jog csak a 

jelenleg érvényben lévő rendelkezéseknek megfelelően gyakorolható (pl. fizetésre bizonyos 

esetekben is felhasználható, az igény esetleg érvényesíthető stb.). Nem lehet szó tehát a 

zárolások feloldásáról, illetőleg csak akkor és annyiban, amilyen mértékben a betétek stb. 

valamennyi letevő részére felvehetővé válna. Nem biztosítható tehát a kitelepülő magyarok 

részére a tekintetben előnyösebb helyzet, mint amilyenben a többi letevők is vannak.” A 

magyar delegáció azért törekedett a zárolás teljes feloldására, mert a  lakosságcsere-

egyezmény (VI. cikkely, 1. bekezdés) és a 7. számú véghatározat (III. cikkely) erre 

lehetőséget nyújtott. Magyar szempontból ezt a kérdést nagy jelentőségűnek tartották, mert 

„több” száz millió koronát mentettek volna meg. Ez a pénzállomány a magyar gazdaságot 

erősítette volna.
750

 

Az 1947 március elején Prágában zajlott csehszlovák-magyar tárgyalásokon a 

gazdasági és pénzügyi témákon belül a zárolt betétek is terítékre kerültek. Ebben a kérdésben 

Vladimír Clementis
751

 a csehszlovák küldöttség vezetője mereven elutasított bármiféle 

                                                
748 MOL, MNB, Z 12, 95. doboz, 680. tétel, Feljegyzés a lakosságcserével kapcsolatban a zárolt betétek és 

értékapírok rendezése tárgyában. 
749 MOL, MNB, Z 12, 95. doboz, 680. tétel, A lakosságcsere tárgyában létesült magyar-csehszlovák 

Vegyesbizottság magyar tagozatának (1946. augusztus 16.). A kártérítésekről, adóügyekről és az ingatlanok 

értékeléséről folytatott tárgyalásokkal ezen a helyen nem foglalkozok. Ezeket további kutatásoknak kell 

tisztázniuk. 
750 MOL, MNB, Z 12, 95. doboz, 680. tétel, A vegyesbizottság magyar elnökének levele Nagy Ferencnek (1946. 

augusztus 31.) 
751 Clementis, Vladimír (1902–1952) szlovák politikus, jogász, újságíró. Prágai egyetemi tanulmányai alatt került 

kapcsolatba a marxizmussal. A DAV című lap szerkesztője volt. A CSKP-ba 1924-ben lépett be. A 

nemzetgyűlésben 1935–1938 között képviselő volt. Franciaországba 1939-ben emigrált. A szovjet-német 

megnemtámadási paktumot és a Finnország elleni szovjet támadást is kritizálta. Ennek eredményeképpen, és 

hogy jó kapcsolatokat ápolt a Milan Hodža-féle franciaországi emgrációval, kizárták a pártból. A londoni 

csehszlovák rádióban dolgozott 1941–1945 között. A háború végén újra felvették a kommunista pártba. 1945 

áprilisában külügyi államtitkár lett. A központi bizottság tagja 1949–1951 között. A csehszlovák-magyar 
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megegyezést.
752

 A magyar delegáció a zárolt betétek és értékpapírok azonnali felszabadítása 

és az áttelepülők rendelkezésre bocsátása mellett érvelt. A csehszlovák álláspont szerint az 

egyezmény VI. cikkelyében és a 7. véghatározatban rögzített szabad rendelkezés fogalmába 

nem tartozott bele a régi zárolt koronaállomány helyettesítése újjal.
753

 Végül a magyar 

delegáció arra az álláspontra helyezkedett, hogy az 5 ezer korona alatti zárolt betéteket 

fizessék ki. Az ezt meghaladó betétekből pedig 5 ezret számlákra vezessenek át. A 

csehszlovák tárgyalófél a jegybank állásfoglalásától tette függővé válaszát.
754

 

A pénzügyi szakbizottságban, a MNB szakértői 1947 májusában újabb magyar 

megegyezési javaslatot terjesztettek elő. A koncepció a csehszlovák fél egyik 

mérsékeltebbnek tűnő felfogásából indult ki, mely szerint elvileg egy töredéknyi összeg, a 

                                                                                                                                                   
lakosságcseréről folytatott tárgyalásokon a magyarellenes politikai célokat valósította meg. A Slánský-perben 

1952-ben halálra ítélték és 1963-ban rehabilitálták. 
752 Az 1947. március 5. tárgyalás során a zárolt betétekről talán az egyik legélesebb véleménycserére került sor. 

A magyar és a csehszlovák álláspont közötti diametrális eltérések bemutatására érdemes hosszabban idézni a 

dokumentumból. 

„Clem[entis]: A tegnapi nap folyamán már kifejtette, hogy a zárolt betétek értéktelen papírokká váltak, 

hasonlóképpen Magyarországon is a zárolt papírok már definitíve elértéktelenedtek. Csehszlovákiában a 

szegények részére a zárolt pénzeket részben felszabadítják, illetőleg már most is honoráltatnak az ily tárgyú 

kérelmek. Ez a honorálás a csehszlovák dolgozó nép munkájából történik és az ő életnívója terhére. Csehszlovák 

részről annyira nagystílűek voltak, hogy felajánlották a magyar betéteseknek azokat az előnyöket, amelyeket 
majd a szlovákok élvezni fognak, anélkül, hogy ez a magyar lakosság a legkisebb mértékben is részt vett volna 

abban a munkában, melyből ezek majd részesedni fognak. Ez úgy látszik a Magyar Delegációnak nem felel meg 

és azt akarja, hogy ez az összeg azonnal kifizettessék a dolgozó csehszlovák nép életnívója kárára. Ez 

elfogadhatatlan. 

Miniszter úr [Gyöngyösi János]: (...) Véleményem szerint a kérdés nem hozható junktimba azzal, hogy 

Magyarországon milyen fejlődés volt és milyen károsodás érte a szlovák népet az inflációval kapcsolatban. Nem 

volt nálunk zárolás, hanem betétjét mindenki kivehette, részben adópengőben. Az inflációnak senki áldozatául 

nem esett, mert pénzét kénytelen volt bennhagyni. A lényeges kérdés véleményem szerint az, hogy azok a 

magyarok, akik mostan kiköltöznek, nem élvezhetnek kétségkívül semmi előnyt a csehszlovák állampolgárok 

jogain túlmenőleg, kivéve azt az előnyt, amit a szerződés nekik biztosít. Márpedig a szerződés biztosítja, hogy 

minden ingóságukat, közöttük a pénzt, magukkal vihetik. A másik kérdés az, hogy mi a dolgozó 
csehszlovákokkal akarjuk megfizettetni azokat az előnyöket, melyeket a magyarok élveznek, akik a munkában 

nem vettek vagy nem vesznek részt. A magyarok nem azért nem vesznek részt, mert nem akarnak, hanem mert 

nem engedik őket. Minden megkérdezés nélkül állították be őket a munkatervbe. Nem azt mondjuk, hogy a 

csehszlovák nép gazdasági életét meg akarjuk zavarni. Kell, hogy a magunk pénzügyi koncepcióját vegyék 

tekintetbe, mert ezért a magyar nép még ma is súlyosan szenved. Még arról nem beszéltünk, hogy mit kérünk 

ezekért. Igenis jogunk van ezt kérni. A modus vivendiben koncedáljuk azokat a kérdéseket, amelyeket itt 

felvetettünk. 

Clem[entis]: A magyar konstrukciónak az alapját nem fogadja el, vagyis a zárolt betéteket nem tartja olyan 

ingóságoknak, amelyekre a 7. vagy [...] véghatározat vonatkozik. A zárolt betéteknek az ügye egy különleges 

valami és ezt egy különleges törvényes eljárásnak vetik alá. Ma még nem lehet megállapítani, hogy a zárolt 

betétekből mennyi szabadíttatik fel, 100% vagy csak egy bizonyos rész-e. Ez függ attól, hogy mennyit fog a 
vagyondézsma behozni, másrészt attól, hogy a termelő munka milyen eredménnyel fog járni. Ama magyar 

lakosoknál, akik a kétéves termelő munkába bekapcsoltattak, azoknál semmi diszkrimináció nem lesz, akár csak 

a cseh és szlovák munkásoknál. Ebben a kérdésben a resumé az, hogy ezen a téren semmiféle megkülönböztetést 

nem lehet tenni a magyarságra nézve a törvények alól.” 

MOL, MNB, Z 12, 95. doboz, 680. tétel, Jegyzőkönyv a március 5-i ülés második feléről. 
753 MOL, MNB, Z 12, 95. doboz, 680. tétel, 2/MD-1947, Feljegyzés a gazdasági és pénzügyi alcsoport 1947. évi 

március hó 3-án a prágai külügyminisztériumban tartott üléséről. A gazdasági alcsoport munkájában Hollós 

László, Zalányi Andor és Rieger László vett részt. 
754 Uo. Prágai tárgyalások. 
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zárolt pénzállomány 8%-nak felszabadítására hajlandónak mutatkoznak (a fennmaradó 

nagyobbik részt adótartozások rendezésére kívánták felhasználni). Ez azonban mégis 

látszatmegoldásnak  tűnt, mert a kifizetéseket a zárolt betéteket kezelő pénzintézet 

fedezeteitől tették függővé. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy a szlovákiai területekre került 

egykori magyar pénzintézeteknél elhelyezett zárolt összegek hozzáférhetetlenekké válnak, 

mivel erre, volt anyaintézeteik megfelelő fedezetet, az infláció következtében nem voltak 

képesek nyújtani. A zsákutcából a magyar delegáció úgy próbált kitörni, hogy új tárgyalási 

alapként felvetette a zárolt összegek követeléseinek meghatározott arányban, 20%-ban való 

eladását. Cserébe a magyar állam lemondott volna minden további követeléséről és jogáról az 

adótartozások kölcsönös törlésének kérdéseiben. A csehszlovák fél ezt tárgyalási alapként 

elfogadta. A csehszlovák delegáció kb. 2 ezer korona körüli összegre becsülte az áttelepülő 

személyekre jutó zárolt betéteket. A magyar tárgyalófelet arra kérte, hogy végezze el saját 

számításait erre vonatkozóan. A gyors magyar adatfelmérés egy reprezentatív mintából indult 

ki. 2083 mezőgazdasági család (7500 személy) és 121 városlakó család (327) adatait vették 

fel. A számítások szerint egy mezőgazdaságból élő személyre 2650 korona zárolt betét esett. 

A városlakó személyeknél ez 20 731 koronát tett ki. A becslések szerint áttelepülő 12 ezer 

magyar családnál egy személyre 5569 korona jutott. A magyar küldöttség kb. 50 millió 

korona bevételre számított. Ennek a tervnek azonban nem volt realitása.
755

 

A kérdést végül a magyar kormány kezdeményezéseinek köszönhetően 

megállapodás zárta le. 

A zárolt betétekről és értékpapírokról 1947. május 24-én született megegyezés. A 

MÁK feladata lett az áttelepült magyarok zárolt javainak felmérése és az adatokat tartalmazó 

jegyzékek elkészítése. Ezeket a jegyzékeket a vonatkozó bizonylatokkal és igazolásokkal 

együtt minden hónap huszadik napjáig el kellett juttatnia a csehszlovák 

pénzügyminisztériumba és a CSNB pozsonyi fiókjához. A két szerv a bedványok 

jogosultságát megvizsgálta és a feltételek teljesülése esetén (tulajdonjog, a zárolt összegek 

fajtái, engedményezés a csehszlovák állam javára stb.) azokat átutalásra javasolta. Valójában 

nem a teljes zárolt javakat szolgáltatták vissza, hanem azok egy részét. A vissza nem adott 

vagyon tulajdonjoga, amelyre ez a megállapodás nem vonatkozott, kártalanítás fizetésének 

                                                
755 MOL, MNB, Z 12, 95. doboz, 680. tétel, Jelentés az üzletvezetőség részére a magyar-csehszlovák 

lakosságcsere tárgyában Pozsonyban folyó tárgyalásokról. A betétszámításokat lásd a dokumentum 

mellékletében. A lakosságcsere kezdetén áttelepült első 54 község lakosainak (adatszolgáltatóként 3851 család, 

14 143 személy) zárolt betétei 22,2 millió koronára rúgtak. Uo. Tájékoztató a statisztikai adatgyűjtés alapján az 

áttelepített első 54 község lakosainak pénzügyi helyzetéről. Szabó Károly 76 403 áttelepült zárolt betétvagyonát 

129 millió koronára becsülte. Szabó 2007: 94. 
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kötelezettsége nélkül a csehszlovák államot illette meg. A kitelepülő magyarok és szlovákok 

adó-, közszolgáltatás- és illetékhátralékait kölcsönösen törölték.
756

 

A lakosságcsere-egyezmény VI. cikkelye rendelkezett az áttelepültek követeléseiről 

és tartozásairól. Ezeket a pénzösszegeket a gyűjtőszámlákról a jegybankok utalták át. Az 

átutalások a járadékokra, szociális segélyekre, a természetes vagy magánjogi személyekkel 

szembeni követelések és tartozások kiegyenlítésére vonatkoztak. Az ezt gyakorlatba átültető 

véghatározat nem vonatkozott a 91-es és 95-ös, 1945-ben elfogadott elnöki dekrétummal 

zárolt pénzekre, letétekre, takarékbetétekre és a csehszlovákiai pénzintézetekkel szemben 

fennállt követelésekre.
757

 

A magyar kormány a lakosságcsere-egyezményt a csehszlovákiai magyarság 

helyzetének rendezésén kívül a két ország közötti „nyugodtabb” légkör megteremtésének az 

eszközét látta. Az áttelepülő magyarok teljes vagyoni státusának a megőrzésére törekedett, de 

ezt valójában mégis az egyezmény akadályozta. A vagyoni és jogi kérdések 

szabályozatlansága, már önmagában a vagyoni jog meghatározása, a felek eltérő 

értelmezéséhez vezetett.
758

 A kormány úgy vélte, hogyha a véghatározatokon keresztül sem 

szabályozhatók bizonyos kérdések, akkor a nemzetközi jog szabályainak kell érvényesülniük. 

Ezek a törekvések azonban felemás sikert hoztak.
759

 Az áttelepültek ingóságokkal kapcsolatos 

szabad rendelkezési jogai sérültek, mert a vegyesbizottság 16. számú véghatározata eltért az 

egyezmény hatodik cikkelyében rögzített szabad elszállítás lehetőségétől. Ezen kívül az 

intézkedéseknél nem rögzült az ingó vagyonok azonnali visszaszolgáltatásának elve.
760

 Az 

                                                
756 MOL, MNB, Z 12, 95. doboz, 680. tétel, Megállapodás című dokumentum. 
757 MOL, MNB, Z 12, 36. csomó, 323. tétel, Megállapodás című dokumentum és Hollós László levele. A 95-ös 

dekrétumra vonatkozóan a magyar kormány 1945. november 30-án szóbeli jegyzéket juttatott el a SZEB-nek. A 
jegyzék a magyarországi természetes és jogi személyekre hátrányos betét- és takarékkönyvek bejelentésének 

körülményeire, a szűkös bejelentési határidőre és a bejelentés gyakorlati lehetetlenségére mutatott rá, mivel 

Budapesten csehszlovák nagykövetség nem működött. Ezek után tárgyalásokra került sor a pénzügyminisztérium 

és a csehszlovák delegáció között. Az értékpapírok bejelentésének kötelezettségét 1946. január 30-ig 

hosszabbították meg. MOL, PM, XIX-L-1-k, 41. doboz, 50698/4/1945, Szóbeli jegyzék (1946. január), 4584. sz. 

körözvény, 810/I/46. sz. 
758 A magyar pénzügyi szakbizottság már az 1946. augusztus 16. balatonlellei tárgyalásokon felvetette ezt a 

problémát. Végül a jogi bizottság foglalkozott ezzel, de nem tudott megfelelő megoldást találni az áttelepüléssel 

járó vagyonjogi következmények taxatív meghatározására. Az egyezmény VI. cikkelyében így „számos 

egymástól különböző jogot lehet érteni, melyek gyakorlása részben független az áttelepülés fizikai tényétől, 

egyes jogok viszont (...) az áttelepülés fizikai ténye után többé már nem gyakorolhatók.” MOL, MNB, Z 12, 36. 
csomó, 323. tétel, Vagyoni jogok átruházása. 
759 MOL, MNB, Z 12, 36. csomó, 323. tétel, Ismeretlen datálású értékelés a lakosságcsere-egyezményről. „Mind 

az egyezmény, de ennek összes kísérő körülményei, mind a véghatározatok,  mind pedig az általános nemzetközi 

jogelvek figyelembevételével nem lehet kétséges, hogy az áttelepülő személyek teljes vagyoni státusukkal kell, 

hogy áttelepüljenek, ami azt jelenti, hogy amennyiben e személyek a magyar etnikumhoz való tartozásuk miatt 

szenvedtek kárt vagyoni státusukban, úgy ezek a károsodások az áttelepülőknek természetben vagy esetleg 

készpénzben megtérítendők.” 
760 MOL, MNB, Z 12, 95. doboz, 680. tétel, 10568/1947. A 16. számú véghatározat kedvezőbb módosítása éles 

vitát váltott ki a prágai tárgyalásokon. Lásd uo. 16-os véghatározat átalakítására vonatkozó csehszlovák részről 
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átköltözők ingóságait három kategóriába sorolták: szabad ingóságok, a kötött gazdálkodás 

keretébe tartozó ingóságok és a kompenzációs ingóságok.
761

 A két utóbbi kategóriánál az 

országok gazdasági érdekeit vették figyelembe. Ezeket bizonyos ingóságok tekintetében 

érvényesítették, melyek nemzetgazdasági, pénzforgalmi és szállítási jelentőséggel bírtak. 

Ezen vagyonkategóriák értékelési eljárásának kidolgozása, a kérdéskör bonyolultsága 

azonban a két ország közötti megegyezést nehezítette. További problémát jelentett a 

hátrahagyott ingóságok utáni természetbeni kártérítés, melyre hosszú idő után kerülhetett sor 

(jobbik esetben az áttelepüléstől számított 6–7 hónap elteltével). Valójában a kompenzációs 

megoldás egyik országnak sem volt hasznos, mert a gazdasági termelést vetette vissza, a 

stabilizációt odázta el és maga a kárpótlás, értékelés, átvétel, tárolás, elosztás többletterheket 

rótt a költségvetésre. A pénzben történő kiegyenlítés pedig a pénzforgalom megnövekedését 

okozhatta.
762

 

 

4. 3. 4. 4. Az áttelepültek gazdasági érdekvédelme vagy államérdek? 
 

A lakosságcsere megkezdésével számos gazdasági kérdés jelentkezett. Az áttelepülő 

magyarok az ingóságaikat áron alul adták e, ami már a magyar nemzeti vagyon számára 

jelentett veszteséget. A nemzeti gondnokságok feloldásával a vagyonkezelők elszámoltatása 

vált fontossá, de a kitelepülés idejéig ezek nem zárultak le. A mezőgazdasági ingatlanok és 

kisipari vállalkozások elhúzódó elszámoltatását is felügyelni kellett. További problémát 

jelentett azoknak a magyaroknak a csehszlovákiai vagyona, akik nem a lakosságcsere keretén 

belül érkeztek Magyarországra, hanem vagy önként távoztak, vagy menekültek voltak. 

Távlatilag, a béketárgyalásokat követően, amikor az elkobzásokat feloldották volna, egy 

szervezet a magyar állampolgárok csehszlovákiai birtokait is kezelhette volna.
763

 

                                                                                                                                                   
előterjesztett javaslat, A pénzügyi és gazdasági albizottság magyar tagozatának javaslata a vegyesbizottság 16. 

sz. véghatározatának újjáalakításához. Az ingóságok problémájával és a csehszlovák célokkal részletesen 

foglalkozik Vadkerty 1999: 137–140. 
761 A szabad ingóságok alatt mindazon vagyont értették, amely nem tartozott a kötött gazdálkodás kategóriájába. 

A betéteket, valutákat, értékpapírokat, nemesfémeket és drágaköveket nem sorolták a szabad ingóságok közé 

(nem is sorolhatták, ezeket a csehszlovák állam zárolta). A kompenzációs vagyontárgyakat, így a lovakat, 

szarvasmarhákat, sertéseket, juhokat és a különféle fajta munka- és erőgépeket kizárólagosan az állam 

vásárolhatta fel és eladásukat megtiltották. A tulajdonosok a tárgyak összeírásának napjától kezdve nem 
rendelkezhettek ezzekkel a javakkal. MOL, MNB, Z 12, 95. doboz, 680. tétel, Jegyzőkönyv, mely felvétetett a 

lakosságcsere lebonyolítása tárgyában létesült magyar-csehszlovák vegyesbizottságnak Starý Smokovecen az 

1946. évi július 22. napján tartott III. ülésszakának 23. ülésén. Lásd még a 16. véghatározatot uo. 
762 MOL, MNB, Z 12, 95. doboz, 680. tétel, Ingók kompenzációja. 
763 A kutatások eddig nem foglalkoztak a MÁK mellett felállított (felállítandó) gazdasági érdekvédelmi 

szervezetnek a szerepével. A magyar pénzügyi szakbizottság elnöke, Hollós László által Jócsik Lajosnak 

előterjesztett elképzelés, melyet a gazdasági szakbizottság is támogatott, lehetséges, hogy csak terv maradt. 

MOL, MNB, Z 12, 95. doboz, 680. tétel, A magyar tagozat pénzügyi szakbizottságának levele (1946. szeptember 

27.) 
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Egy gazdasági szervezet gondolata mégis szélesebb pénz- és devizaforgalmi, 

valamint kereskedelemügyi összefüggésekbe helyezkedett. Emellett a MNB mindjobban 

erősödő befolyásoló és koordináló szerepe vált nyilvánvalóvá. A lakosságcsere első két 

hónapjában ugyanis kiderült, hogy a magyar áttelepülők és a magyar állam érdekei között 

eltérések vannak. A szlovákiai magyarok a gyors „forintosítás”, nevezetesen csehszlovák 

koronatartalékaik átváltásával kapcsolatban „rendkívül” bizalmatlanok voltak. A beszámolót 

kidolgozó MNB tisztviselő, Nagy Tibor szerint a MÁK részéről hiányzott a kellő propaganda 

és az áttelepülők meggyőzése arról, hogy a transzferszámlán elhelyezett koronáikkal 

„önmagukat károsítják meg.”
764

 Ebben a helyzetben merült fel egy megoldási lehetőség. A 

szlovákiai magyar szövetkezeti szakemberekre, a Hanza Szövetkezeti Áruközpont 

tisztviselőgárdájára támaszkodó Otthon Beszerző és Értékesítő Szövetkezet vette volna át a 

transzfer pénzügyi és kereskedelmi vonatkozású ügyeit (a szövetkezeten kívül még a Magyar 

Külkereskedelmi Rt. neve merült fel). Nagy a régi kapcsolathálók és kommunikációs 

csatornák előnyeinek kihasználását vetette fel: „Ők ismertebbek az áttelepülők körében, 

megfelelő kapcsolatokkal rendelkeznek és rugalmasabbak, mint a jelenlegi bürokratikus 

rendszer. A szövetkezetben az áttelepülők jobban megbíznának, mintha az állam maga látná 

el ezt a feladatot.” Az Otthon logisztikai előnyökkel is kecsegtetett, a lakosságcsere alatt 

beszállítandó árukat importőrei előnyös feltételek mellett vették volna át és értékesítették 

volna. A volt Hanza utódban, mivel vagyonát a szlovákiai magyar áttelepülők pénzei 

képezték volna, a MNB megfigyelő és ellenőrző státust követelt.
765

 

Rövid távon azonban kiderült, hogy a jegybank által felkarolt Otthon-projekt 

megvalósulása komoly akadályokba és érdekellentétekbe ütközik. Ezen kívül a szövetkezet 

által nyilvánosan deklarált, az áttelepülő magyaroknak nyújtandó erkölcsi és gazdasági 

segítséget, a riválisok nem tekintették tiszta, „nemzetmentő” altruizmusnak. 

Az Otthon 1947. április 9-én tartotta alakuló közgyűlését Budapesten. Az elfogadott 

alapszabályzatban még az Áttelepültek Beszerző és Értékesítő Szövetkezete megnevezés 

szerepelt.
766

 A szövetkezet „az áttelepítettek erkölcsi, vagyoni és kulturális megsegítésére, a 

                                                
764 A MNB a transzferszámlán elhelyezett összegek növelése érdekében az áttelepülő magyarok minél gyorsabb 

tájékoztatását, a 10 ezer forintváltási arány megszüntetését és a korlátlan kifizetés elrendelését, valamint a MÁK 
csehszlovák koronavásárlásokra való felhatalmazását javasolta, hogy ne a lakosságcsere-számlán elhelyezett 

összegeket „eméssze fel.” Az áttelepülő magyarok 1947 áprilisában és májusában 5,5 millió koronát fizettek be, 

amit a MÁK teljes egészében felhasznált. A MÁK napi kiadásait, kb. 180 ezer koronát, ezek a befolyó összegek 

nem fedezték. 
765 MOL, MNB, Z 12, 95. doboz, 680. tétel, Jelentés az üzletvezetőség részére a magyar-csehszlovák 

lakosságcsere tárgyában Pozsonyban folyó tárgyalásokról. 
766 Az alapszabályzatot lásd MOL, MNB, Z 12, 36. csomó, 323. tétel, Az Áttelepültek Beszerző és Értékesítő 

Szövetkezete 1947. április hó 9. napján tartott alakuló közgyűlésén elfogadott alapszabályai. Az alapszabályzatot 

Balázs András, Bólya Lajos, Géczy József és Lechnitzky Zoltán írta alá. 
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vagyoni transzferálások lebonyolítására alakult meg és a kormányzat legmagasabb tényezőitől 

ezen [célkitűzései] végrehajtására biztatást, ígéreteket és buzdítást kapott.” Az Otthon 

önmagát a Hanza Szövetkezeti Áruközpont jogutódjának tartotta. A volt Hanza tagságára és 

tisztviselőire támaszkodott. Az áttelepült magyarok tájékoztatása végett Budapesten 1947. 

május 14-től a MÁK támogatásával jelentette meg az Új Otthon című lapot.
767

 

Az Otthon szövetkezet több kérvénye után, a Gazdasági Főtanácshoz1947. 

szeptember 25-én nyújtotta be memorandumát egy 30 millió forintos hitelnyújtás 

tárgyában.
768

 A szövetkezet a kérését állítólag 3700 szlovákiai magyar áttelepült érdekeire 

hivatkozva fogalmazta meg. Ez a dotáció az áttelepültek kártalanítását szolgálta volna. A 

szövetkezet az áttelepítés előtt fennállt és azt követően keletkezett vagyonjogi követeléseket 

és tartozásokat akarta érvényesíteni, illetve tagjai felé elszámolni. A memorandum négy 

fejezete a következő gazdasági és pénzügyi kérdésekkel foglalkozott: készpénz és zárolt betét, 

ingatlan vagyon, kereskedelmi társaságok és egyéb követelések. 

A magyar áttelepültek Szlovákiában maradt készpénzállományát – a MÁK 

felmérésére támaszkodva – 50 millió forintra becsülték.
769

 A szövetkezet szerint a 

transzferszámlán elhelyezett zárolt összegek felhasználására, magyarországi 

forgalombahozatalára és az áttelepülők kártalanítására kapott jogosultságot.
770

 Az ingatlan 

vagyon (mezőgazdasági földek, házak, gazdasági épületek) tekintetében kártalanítást várt el a 

magyar államtól. 

Az emlékirat az ingatlanok tárgyában a vegyesbizottság magyar gazdasági 

szakbizottságának pénzügyi becslésének adataira támaszkodott.
771

 Eszerint az első szakaszban 

áttelepült 3850 szlovákiai magyar család 46 707 katasztrális hold földet hagyott hátra 47 454 

000 pengő értékben. A beltelkek értékét 5 294 000 pengőben, a 4014 lakóházét 60 210 000 

pengőben állapították meg. Az összes ingatlanérték 112 958 000 pengő volt. A második 

szakaszban áttelepülő kb. 10 ezer család értékeivel együtt a végeredmény 410 037 000 pengő 

lett. A Szlovákiába távozott 3 ezer magyarországi szlovák után kb. 18 ezer katasztrális hold és 

                                                
767 Popély 2007a: 222. 
768 A Gazdasági Főtanácsot Magyarországon a háború utáni közgazdasági viszonyok konszolidálására állították 

fel. 1945. november 24. és 1949. november 2. között működött. Az ipari termelés, élelmiszerellátás, 
külkereskedelem, pénzgazdálkodás irányítása és a jóvátételi kérdések tartoztak feladatai közé. A kormányszerv 

létrehozásával a kommunista gazdaságközpontosítás programjának megvalósítása vette kezdetét. Bővebben Kiss 

2010: 81–107. 
769 A forrásban a csehszlovák koronában meghatározott összeg hibás számításon alapulhat. 17,8 Ft=100 Kčs 

aránnyal számolva ez 890 millió korona, bár az árfolyamingadozás miatt ez helyes is lehet. 
770 A GF részére készült, a továbbiakban hivatkozott elaborátum szerint, a szövetkezetnek ez a terve a Magyar 

Külkereskedelmi Rt. szerződésén alapult. A részvénytársaságot a kormány bízta meg egy ilyen jellegű gazdasági 

tevékenységgel. 
771 A számításokat az 1938-as ingatlanárak alapján végezték el. 
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2664 lakás maradt. A mezőgazdasági ingatlanok kétharmadát azonban az 1945-ös földreform 

során kapták. Ezekért, ingyenes juttattások révén, nem járt kártérítés. A felhasználható földek 

nagysága így kb. 8 ezer katasztális holdra csökkent. Ugyanakkor sokkal kevesebb gazdasági 

épületet hagytak hátra. A mezőgazdasági ingatlanok értékét 7 772 000 pengőre becsülték. A 

lakások 13 320 000 pengőt képviseltek. A második kontingenssel együtt a szlovák 

kitelepültek ingatlanjait 87 685 000 pengőre értékelték. A különbözet a magyar állam javára 

pozitívnak mutatkozott. Az 1938-as átszámítással ez 839 695 000 forintnak felelt meg, ami 

több mint 4,7 milliárd koronát jelentett.
772

 

A kereskedelmi társaságok üzletrészei és részvényei alkották a további rendezetlen 

kérdéskört, mert a gyakorlatban a lakosságcsere-egyezmény VI. cikkelyének szabad 

ingóságok fogalma nem vonatkozott a jogi társaságokra csak a fizikai személyekre. A 

kártalanítást ezen a téren is legitimnek tartották. Hangsúlyosan itt merült fel a Hanza 

Szövetkezeti Áruközpont 296 tagszövetkezetében összpontosult tagságnak az 

üzletrészkövetelése és a tagszövetkezetek tiszta vagyonából való részesedés igénye. Ez az 

összeg, az érvelés szerint, meghaladta az 50 millió forintot.
773

 

A GF 1948 elején véleményezte az Otthon tervét és pénzügyi követeléseit. A 

főtanács a Magyarország javára mutatkozó egyenleget, az összes áttelepítendő magyar után, 

magasabbnak tartotta, mintegy 2 milliárd forintra testálta (emellett a két kontingensre 

vonatkozó számításokat reálisaknak tartotta). A szövetkezet fő indokát, hogy a magyar állam 

megbízásából jogosult ezen pénzügyi tranzakciók véghezvitelére, kétségbe vonta. A másik 

ellenérv szerint az Otthon nem volt tagja az Országos Szövetkezeti Hitelintézetnek
774

, így 

nem fejthetett ki bárminemű az áttelepültek kártalanításával kapcsolatos pénzügyleti 

tevékenységet. Egyébként is a szövetkezet alapszabályzatában az üzletkört módosították 

volna, és abból a pénzügyi tevékenységet teljesen ki akarták zárni. A főtanács korábban 

kiutalt 600 ezer forintnyi támogatásának állítólagos nem hatékony felhasználása pedig szintén 

jó érv volt a szövetkezet ellen. Mindenesetre a kormányzat nézőpontjából a szövetkezet 

üzletpolitikája tisztázatlannak tűnt és nem keltett bizalmat. „A már fentebb jelzett 600 000 

forint összegű hitelt, melyet az Otthon részére folyósított a G. F., olyan minősíthetetlen 

                                                
772 A lakosságcsere során Szlovákiában hátrahagyott ingatlanok értékelése még 1948 májusában is folyt. A 

csehszlovák fél 70 ezer kitelepülő magyar esetében 3,5 milliárd koronára (800 millió forintra) becsülte a magyar 

követelést. MOL, PM, XIX-L-1-k, 41. doboz, Feljegyzés a Csehszlovákiával letárgyalandó pénzügyi 

kérdésekről. 
773 MOL, PM, XIX-L-1-k, 41. doboz, 69/1 (az Otthon levele, 1947. szeptember 25.), Az Otthon Beszerző és 

Értékesítő Szövetkezet memoranduma a Szlovákiából áttelepülteknek a lakosságcsere végrehajtásából származó 

követelése tárgyában. Az iratot Kardos és Géczy József írta alá. 
774 Az OSZH-át, új központként, 1947 nyarán hozták létre az Országos Földhitelintézetből és az Országos 

Központi Hitelszövetkezetből. A mezőgazdaság hitelellátásával és a szövetkezetek fejlesztésével foglalkozott. 
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üzletpolitikával használták fel, hogy mintegy 2/3 részén a szövetkezetet immobillá tevő 

házvásárlást eszközöltek, s ugyanakkor a fennmaradó összeg házrenoválásra, bútorzat s egyéb 

beszerzésre folyt. Ugyanakkor megjegyezni kívánjuk – a kormányzat által adott 

legmesszebbmenő egyik támogatás jeleként –, hogy az Otthon szövetkezet részére 1947. év 

első hónapjaiban (...) iparengedélyek kerültek kiadásra. Ennek ellenére a szövetkezet nem élt 

az adott kézenfekvő lehetőségekkel és említésre méltó üzleti tevékenységet sem a központ, 

sem a tagszövetkezet útján nem fejtett ki, bár a lakosságcsere technikai lebonylításában 

MATEOSZ-hoz, MÁVAUT-hoz, MOGÜRT-höz és magán-, személyi- és teherfuvarozókhoz 

hasonlóan részt vehetett volna, mint az áttelepítettek szövetkezete, sőt fennállt annak a 

lehetősége, hogy elsősorban mint az áttelepítettek szövetkezete, az Otthon szövetkezet 

végezze a közúti, teher- és személyfuvarozás lebonyolítását.” A GF szerint a szövetkezet, 

„erkölcsi és jogi szempontból” esetleg a szlovákiai Hanza-vagyon államközi elszámolásában 

és Magyarországra való szállításában lehet partner. 

Az elutasító magatartás mögött mégis egy más minőségű gazdaságszervezési 

stratégia elemei húzódtak meg. 

Az OSZH állami érdekeltségű vállalat volt és 1945-től a fölbirtokrendezéssel és 

telepítéssel kapcsolatos pénzügyi feladatokat látta el. Kormányzati favorizálását az is 

erősítette, hogy egyedüli szervezetként a megyei szintű telekkönyvi, technikai-műszaki és 

földértékelési adatokkal rendelkezett. Kiterjedt tagszövetkezeti hálózatot működtetett. Az 

Otthon OSZH-a való integrálása is felmerült. Ebben az esetben a csehszlovák-magyar 

vagyonelszámolást és a lakosságcsere folytán Magyarországra került áttelepültek 

kártalanítását kellett volna megszerveznie. 

A magyar kormányzat felismerte, hogy a transzferösszegek jelentős hányada 

lényegében különféle hitelfedezeti célok megvalósítására rendelkezésére áll. Nevezetesen a 

lakosságcsere további lebonyolításának és a földreform megvalósításának érdekében ezekre a 

pénzekre, hosszú lejáratú kölcsön formájában igényt tartott.
775

 A 839 695 000 forint – a GF 

számítása szerint 923 778 000 forint – „mind a kormányzat, mind az OSZH részéről 

rendkívüli figyelmet” kívánt. Végülis egy ilyen nagy közgazdasági jelentőségű és volumenű 

tranzakciót, a gazdaságpolitikai érdekeket is figyelembe véve, csak az állami szervek 

bonyolíthattak le. A másik oldalon ez az eljárás, tehát az államraison érvényesítése a kötött 

gazdálkodási rendszer keretein belül, a szlovákiai magyar áttelepültek tulajdonjogait sértette. 

„Tehát bármennyire is jogos tulajdonosa a Csehszlovákiában hagyott vagyon és a 

                                                
775 Átmenetileg 500 millió forint igénybevétele merült fel. 
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magyarországi természetbeni juttatás értékéből a még javára mutatkozó összegnek az 

áttelepített, mégsem adhat az állam szabad kezet abban, hogy mire és mikor használja fel.” 

Az Otthon szövetkezet ebben a helyzetben, nem utolsó sorban politikai támogatás 

híján, semmiféle tényleges rendeltetéssel nem bírt. A MNB-nak a szövetkezet melletti kiállása 

látszólagos és formális volt, a jegybank saját érdekérvényesítő politikáját követhette. Az állam 

gazdaságszabályozó szerepének erősítését célul kitűző GF szerint a szövetkezet 

kezdeményezése hiteltelen maradt és szervezeti kapacitásai elégteleneknek tűntek: 

„kérelmének tárgya nem más, mint egy szövetkezeti jellegű, ad hoc alakult társaság üzleti és 

egzisztenciális tevékenység biztosíthatóságára fel akarja használni a magyar állam és az 

áttelepítettek kényszerű helyzetét.”
776

 

 

4. 3. 4. 5. Telepítések, deportálás, földkérdés 
 

A lakosságcsere következtében a szlovák földreformpolitikát irányító szerveknek az új jogi 

helyzetet kezelniük kellett. Az eddigi konfiskálásokat „formálisan” összhangba kellett 

hozniuk az egyezménnyel. A deportált magyarok ellenben még kiszolgáltatottabb helyzetbe 

kerültek. A SZTH szerint, ha vagyontárgyaik Csehországban maradtak, akkor a cseh telepítési 

hivatal rendelkezhetetett velük. Mindenesetre a szlovák politika számára legkésőbb már ekkor 

nyilvánvalóvá kellett válnia, hogy a nagy arányú vagyoncsere- és átirányítás közben fellépő 

adminisztratív hiányosságok és nagyra törő nemzetpolitikai célok csakis gazdasági 

veszteségeket okoznak és a mezőgazdaság termelés folytonosságát veszélyeztetik. 

A magyarok által hátrahagyott földek jelentős része 1947-ben még nem voltak 

betelepítve, sem átmenetileg bérbe adva. A földek felmérése és a gazdaságok tűz- és 

kárbiztosítása késett. Ezek gazdasági veszteségeket okoztak, melyeket szervezési hibák 

idéztek elő. Az SZTH területi irodái rosszul végezték munkájukat. A központi hivatal ezt a 

nemtörődömséget, mely az 1947-es évi nyári aratást veszélyeztette, már szabotázzsal 

határosnak tekintette.
777

 A kis- és közepes nagyságú mezőgazdasági vagyon gyorsított 

kiutalása azonban nem került le a napirendről. A földreformügyi megbízotti hivatala, a SZTH 

és a NÚA éppen a kiutalásokban látta a gazdasági konszolidáció eszközét. A déli határmenti 

területeken nem látták célszerűnek egy a régió(k) gazdasági sajátosságait figyelembe vevő 

gazdaságpolitika megvalósítását.
778

 

                                                
776 MOL, PM, XIX-L-1-k, 41. doboz, 69/2. 
777 SNA, FNO, 2. doboz, 34/II-47-M. „Nutno im toto vytknúť, ako hrubú nedbalosť hraničiacou so sabotážou.” 
778 SNA, FNO, 1. doboz, ukl. znak 26, Pripomienky rady OÚ a FNO k návrhu zákona o skrátenom prídelovom 

pokračovaní. A dél határterületek mint a betelepítési politika színterei értékelődtek fel. Ez az övezet 20 magyar 
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Az agrár- és telepítési politika irányítói a lakosságcsere folytán, a déli területeken kb. 

63 301 hektár mezőgazdasági föld „felszabadulásával” számoltak, melyeken önellátó szlovák 

gazdaságok felállítását vizionálták.
779

 A földkiutalásoknál a magyar katolikus egyház 

birtokait, 43 716 hektárt „tartalékoltak.”
780

 

A tervek és a számok azonban nem fedték a valóságot. Az SZTH mezőgazdasági 

szakosztályának munkáját – a hivatalos értékelés szerint – „tervnélküliség” jellemezte. A 

telepítésre felhasználható földállomány kevésnek bizonyult. Az 1946 novemberétől 

csehországi közmunkára kényszerített szlovákiai magyarok földtulajdona nem volt elegendő a 

reemigránsok letelepítésére.
781

 Azok a birtokok, melyeket felhasználtak, kis terjedelműek 

voltak és az ingatlanok sem voltak kielégítő állapotban. A túlnyomórészt kisbirtokos magyar 

deportáltak lakóházainak elvétele és kiutalása a súlyos szlovákiai lakáshelyzeten nem 

segíthetett. Az elképzelt önellátó gazdaságok kialakítása és egy egzisztenciálisan erős szlovák 

középparaszti réteg megteremtése hiú ábránd volt.
782

 A deportálások kudarca nem csak a 

magyarok vagyoni ügyeinek mielőbbi rendezését, a „náborista” földek betelepítésének 

„dilemmáját” vetette fel, hanem a munkaerőkiesés és a mezőgazdasági földek 

elhanyagoltságának a felszámolását, egyáltalán a dél-szlovákiai határvidéken jelentkező 

                                                                                                                                                   
többségű járás területét és a szórványvidéken 29 települést foglalt magába. Vö. SNA, PPPR-B, 305. doboz, 

Osídľovací plán, B-3862/48-II/2. A felosztás a mellékletben az Osídľovacie územie című dokumentumban 

található. A betelepítési övezet fogalmára, körülhatárolására és a konkrét tervekre Vadkerty 1999: 205–221. 
779 SNA, FNO, 2. doboz, Správa o činnosti Osídľovacieho úradu pre Slovensko a Fondu národnej obnovy, 

3840/1948prez. 
780 Katasztrális holdakban ez a földállomány a következőképpen oszlott meg. Esztergomi Érsekség-50 791, Egri 

Káptalan-263, Esztergomi Káptalan-13 368, premontrei rend Jászón-5147, Budapesti Központi Szeminárium- 

525, Premontrei Apátság-2794 és két azonosítatlan apátság együtt 1336. A katolikus egyház birtokainak 
gondnokság alá helyezése, elkobzása és szétosztása ellen a szlovák püspöki kar és a Vatikán is tiltakozott. A 

Szentszék az 1938 előtti jogi állapotokat és az 1927-es modus vivendit tartotta mérvadóknak. A katolikus 

földbirtokok nagyobbik részét a 147/1947-es törvény alapján kobozták el. A szlovákiai egyházaktól elvett 

mintegy 100 ezer hektár mezőgazdasági földterület döntő többsége volt a katolikus egyház tulajdonában. Az 

1948. március 21-én elfogadott 46/1948-as törvény a kisebb egyházi birtokok (plébániák, kolostorok, 

misealapok) elkobzásáról rendelkezett. Zubko 2005: 56; Petranský 2008: 37. 
781 A csehszlovák kormány a deportálásokkal a lakosságcsere-egyezményben vállalt kötekezettségeit nyíltan 

megszegte. Ezzel Magyarországot a lakosságcsere mielőbbi megkezdésére akarta kényszeríteni. A csehszlovák 

fél a diszkriminatív, alapvető humanitárius elveket sértő lépéssel, a magyarok ügyét kizárólagosan belügyként 

kezelve, a dél-szlovákiai magyar etnikai terület megbontását és a kisebbség széttelepítését akarta elérni. A 

88/1945-ös elnöki dekrétum alapján „közmunkára” hivatkozva, erőszakkal 41 666 magyar személyt deportáltak 
a cseh mezőgazdasági területekre. 2489-en „önként” települtek át. A csehszlovák kormány a negatív külföldi 

reakciók, bírálatok miatt és Magyarország tiltakozására 1947. februárjában leállította a magyarok kiszállítását. A 

magyar kormány 1947. április 12-én újra megkezdte a lakosságcserét. A szlovákiai magyarok kollektív 

emlékezetében a deportálások a leginkább feloldhatatlan traumaként jelennek meg. Molnár 1993: 75–94; Ujváry 

1995; Vadkerty 1996: 30; Šutaj 2005; G. Vass 2007: 431–440. A helyi vonatkozásokra és visszaemlékezésekre 

Molnár–Varga 1992: 37–127; Zalabai 1995: 23–70; Borziné Bódi 1996; Pukkai 2002: 59–66; Tipary 2004: 67–

141; Angyal 2007: 41–48. 
782 SNA, FNO, 1. doboz, Zápisnica zo zasadnutia OÚ a FNO zo 14. mája 1947. SNA, FNO, 2. doboz, Správa o 

činnosti Osídľovacieho úradu pre Slovensko a Fondu národnej obnovy, 3840/1948prez. 
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gazdasági zavarok megszüntetését is.
783

 A magyar kisebbség helyzetének „rendezése” kihatott 

a mezőgazdasági birtokok elkobzásának folyamatára. A 26/1948-as rendelet a magyar 

kisbirtokokat, melyeket nem használtak fel a földreform során és még nem osztották ki új 

tulajdonosoknak, mentesítette a konfiskálás alól. Ez 33 járásban található 33 053 hektár földet 

érintett.
784

 

Az elkobzott magyar földbirtok-állomány nagyságáról utólag, 1948 októberében 

készült beszámoló. A kisbirtokok száma 49 308 volt, amelyen 8947-en gazdálkodtak. A 

csehszlovákiai magyar és magyarországi tulajdonosok a konfiskálások ellen számos esetben 

fellebeztek, de ezeket a kérvényeket a földreformügyi hivatal sorra elutasította és 

jogosulatlanoknak ítélte.
785

 A hivatal a kisbirtokok elkobzását feloldó további 1646 

kérvénnyel kapcsolatban kivárt és a magyar kisebbség államjogi helyzetének alakulásától 

függően hozta meg döntéseit. 

A magyar állampolgárság megadása kényelmetlen helyzetbe hozta a földreform 

irányítóit.
786

 Alapvető kérdésként merült fel, hogy milyen terjedelemben és milyen módon 

szükséges vagy lehetséges végrehajtani a dekonfiskálást. A 245/1948-as törvény szerint annak 

a személynek a földbirtokáról oldhatták fel az elkobzást, aki visszakapta a csehszlovák 

állampolgárságot. A föld nagysága azonban nem haladhatta meg az 50 hektárt. A valóságban 

a feloldást akadályozó feltételeket szabtak. A kérvényezőnek pozitívan kellett viszonyulnia a 

népi-demokratikus rendszerhez és a központilag meghatározott kontingenst be kellett 

szolgáltatnia. Mielőtt azonban a dekonfiskálási végzéseket kiadták volna, a nemzeti és a 

földművelési bizottságok véleményét is kikérték. Ez a dekonfiskálási folyamat csak részleges 

és korlátozott volt, hiszen nem járt kárpótlás az elszenvedett károkért és gazdasági 

veszteségekért.
787

 A Dél-akcióból visszatért „náboristák”, nem teljes adatok szerint 2453 

család nem kapta vissza élő és holt leltárát, 171 pedig földjeit. Összesen 258 család saját 

házába nem térhetett vissza. Beszolgáltatott állatállományuk után sem kaptak kártérítést.
788

 

                                                
783 SNA, PPPR-B, 304. doboz, Zpráva o niektorých problémoch južného Slovenska, 61562/1948. SNA, FNO, 1. 

doboz, Zápisnica mimoriadneho zhromaždenia OÚ a FNO zo dňa 9. 6. 1947. Uo. Zápisnica OÚ zo dňa 18. 11. 

1947. 
784 SNA, PPPR-B, 411. doboz, 325/51-IX/A. A rendeletet közli Popély 2008a: 79–81. 
785 SNA, PPPR-B, 79. doboz, Konfiškačná komisia v Šahách. 
786 Az 1948. október 25-én elfogadott 245. számú törvény szerint azok a magyar nemzetiségű lakosok kapták 

vissza csehszlovák állampolgárságukat, akik 1938. november 1-jén ilyen állampolgársággal rendelkeztek, azt 

elveszítették és állandó lakóhelyük Csehszlovákiában volt. Azok kaphatták vissza, akik nem „vétkeztek” a népi-

demokratikus rendszerrel szemben. A gyakorlatban a hosszadalmas ügyintézés az osztály- és rendszerellenes 

elemek kiszűrésével párosult. A Dél-akció sikertelensége után a kormányzati szervek az adminisztratív ejárásra 

„fektették” a hangsúlyt. Gabzdílová-Olejníková–Olejník–Šutaj 2005: 13–14. A törvény szövegére uo. 75. A Dél-

akcióra Šutaj 1992: 91–112; Hrabovcová 2001: 425–454. 
787 SNA, PPPR-B, 7. doboz, Pozemková reforma–zpráva o dielčích otázkach pozemkovej reformy. 
788 Popély 2008a: 243–247. 
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4. 3. 4. 6. Mérlegvonás 
 

Hogyan oszlott meg a szlovákiai mezőgazdasági vagyon elkobzása és kiutalása? Az elkobzott 

földvagyonnak mik voltak a célállomásai?
789

 A számok jelentős arányú 

földtulajdonváltozásokat érzékeltetnek. 

Samuel Cambel szerint a földművelésügyi minisztérium „végleges” 1951. május 1-

jei összesítése szerint Szlovákiában 545 946 hektár földet koboztak el. Az 50 hektár feletti, 

dél-szlovákiai járásokban található birtokok 291 680 hektárt tettek ki.
790

 A földreformügyi 

megbízotti hivatal 1947-es statisztikai felmérésében, melyre  Michal Barnovský támaszkodott, 

az elkobzott földbirtokok tulajdonosai között elenyésző számban találhatunk cseheket és 

szlovákokat, döntő többségüket (99,4%-ot) magyarok és németek tették ki. Az 51 618 

tulajdonos közül csak 326 cseh és szlovák volt.
791

 

Jan Rychlík kutatásai szerint Szlovákiában 1947 végéig 251 953 hektár 

mezőgazdasági földet és 271 287 hektár erdőt konfiskáltak. 1948 januárja és júliusa között a 

következő arány mutatható ki: mezőgazdasági föld 39 749 hektár, erdőbirtok 4944 hektár. Az 

összes konfiskált mezőgazdasági terület és erdő 1948. augusztus 1-jéig 567 933 hektárt tett ki. 

A földreform első szakaszának súlypontja országos viszonylatban a magyar etnikai területen 

volt, illetve a hauerlandi és szepességi német régiókat érintette. A földreformügyi megbízotti 

hivatal statisztikai kimutatása szerint a 10 ezer hektár feletti konfiskált birtoknagyság, a német 

többségű járásokon (Késmárk, Privigye) kívül 57%-ban három déli, magyar járásban volt 

jelen (Losonc, Tornalja, Feled). Az erdőterületeket vizsgálva 31% jutott a Rozsnyói és 

Rimaszombati járásokra. A hatezer hektár felett kisajátítások járási megoszlása mutatja a 

legjobban, hogy a konfiskálások fő célterülete a dél-szlovákiai mezőgazdasági régió volt.
792

 A 

szerző a harmadik szakasz eredményeit is közölte. Csehszlovákiában 1951. május 1-jéig 

összesen 4 143 149 hektár földet, ebből 2 135 798 hektár mezőgazdasági földet konfiskáltak. 

Szlovákiában ez 977 556 hektárt tett ki, melyből a mezőgazdasági területek arányát nem 

                                                
789 Az 1945 utáni csehszlovák földreformról sokféle statisztika áll rendelkezésre. A dél-szlovákiai régió 

magyarlakta járásainak adatait jövőbeni levéltári kutatásoknak kell tisztázniuk. A szerzőként és módszertanilag 

változó eredmények forráskritikai értékelésére is sort kell keríteni. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a 

korabeli adatgyűjtést több akadály nehezítette. A földterületek tényleges természetes nagysága különbözött az 

adminisztratív és a későbbiekben közölt felmérés eredményeitől, számos esetben a katonai hadműveletek során a 
földmérésre vonatkozó könyvek (kataszteri telekkönyvek, birtokívek) eltűntek vagy elpusztultak, és a konfiskált 

földeket hozzávetőlegesen, pontatlanul mérték fel. Emellett a hivatalos statisztikai összesítések hibaszázalékát és 

a manipulációs szándékokat is számításba kell venni. 
790 Cambel 1972: 300. (71. lábjegyzet). A szerző nem jelölt meg forrást. Uo. 405. A birtokok összeírására 1948 

februárja után került sor. SNA, PPPR-B, 99. doboz, Soznam skonfiškovaných majetkov o výmere 50 a nad 50 ha 

podľa obvodov pracovných skupín. Az 545 946 hektár szerepel a mezőgazdasági minisztérium 1949. március 1-

jei értékelésében is. Dějiny socialistického Československa 1979: 283. 
791 Barnovský 1978: 153. 
792 Rychlík 1993: 402–403. 
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ismerjük.
793

 Az egyik legújabb szlovák értékelés szerint az első földreform idején 595 221 

hektárt konfiskáltak, melyből a mezőgazdaságra alkalmas földterület 49,59%-ot tett ki és 

73 034 elkobzási esetet tartottak számon.
794

 Vadkerty Katalin a konfiskálás végeredményét 

közölve, a 10 021 magyar kisbirtokos 20 hektárig terjedő elkobzott birtokainak nagyságát 

34 629 hektárra teszi. Az 5 hektárig terjedő kategóriában a 7700 főt számláló tulajdonosi 

csoportban az új szlovák tulajdonosok nagy számát is feltételezi, így adataiból a magyarok 

nem szűrhetők ki.
795

 

Az 1948 októberi alacsonyabb adatból érdemes kiindulni, mely szerint a magyaroktól 

összesen 263 798 ha mezőgazdasági földet koboztak el.
796

 Ha az 1949 végi állapot szerint 

felmért 33 053 hektár kisbirtokot
797

 ehhez hozzáadjuk, akkor 296 851 hektárt kapunk, amely 

majdnem azonos az 1950-ben közölt jelentés adatával (297 390).
798

 Ez utóbbi nem 

tartalmazza a 20–45 hektár közti, már elkobzásra ítélt földbirtokokat 20 686 hektár 

terjedelemben, melyeken még „magyar gazdagparasztok” gazdálkodtak.
799

 

A kiutalások címzettjei a szlovák birtokosok, az állami szervek és gazdasági 

szervezetek, illetve a települések voltak. A hiányos adatok ellenére a tendencia jól 

érzékeltethető. A déli járásokban 84 604 szlovák kisbirtokos kapta a földek 76%-át (185 669 

hektárt), átlagosan 8 hektárt.
800

 Az állami gazdaságok, erdészet, különféle nemzeti vállalatok, 

termelőszövetkezetek, katonaság a földek 14%-val (33 907 hektár) rendelkeztek. Az úrbéri 

társaságok és egyéb szövetkezetek tulajdonába került 7% (15 845 hektár). A községek és 

                                                
793 Rychlík 1998b: 18–19. 
794 Čierna-Lantayová–Štefanovič–Šutaj–Štefanský–Zavacká 2006: 32. 
795 Vadkerty 1999: 27, 261. 
796

 Az 1948. június 7-i felmérésben 302 104 hektár mezőgazdasági terület szerepel. Ennek 78%-a volt a déli 

betelepítési övezetben és 22%-a az ún. kolonizációs területen. A betelepítési övezet 28%-a német konfiskált 

földekből állt, 25%-a magyar kisbirtokból. A fennmaradó 47% (110 942 hektár) zöme magyar középbirtok volt. 

SNA, PPPR-B, 305. doboz, Nábor pracovných síl podľa 88/45 Sb. Szám nélküli irat (1948. június 7.) 
797 Ezek minden bizonnyal azok a maradékbirtokok, melyeket a két világháború közötti földreform alatt a 

lefoglalás alól mentesítettek. Cambel 1972: 405. (31. lábjegyzet). 
798 Az 1950-ben közölt 587 638 hektár  az összes elkobzott szlovákiai földre vonatkozik. 297 390 hektár 

mezőgazdasági területre és 290 248 erdőre oszlott. Az 1946 tavaszán felmért több mint 130 ezer hektár német 

tulajdonú birtok azonban ebből az adatsorból hiányzik. SNA, PPPP-B, 411. doboz, 325/51-IX/A. 
799 Ezek a földek csupán formálisan voltak magyar tulajdonban. A szlovák igénylőknek már kiutalták, de 

megfelelő számú lakóház hiányában nem foglalhatták el a birtokokat. 1948 őszén pedig a magyarok eltávolítása 
már akadályokba ütközött. A magyar gazdák a földeket rövid ideig művelhették, mert azok a kibontakozó 

kollektivizáció keretén belül a szerveződő termelőszövetkezetek tulajdonába kerültek. 
800 Dél-Szlovákiába 9182 szlovák család érkezett. Túlnyomó többségük (8180) különböző szlovákiai vidékekről 

származott. Külföldről 1002 család reemigrált. 1949 végén 7982 családot vettek nyilvántartásba. Számuk az 

elköltözések miatt csökkent. SNA, PPPP-B, 411. doboz, 325/51-IX/A. A kommunista agrárreform apoteózisát 

megszövegező Jiří Koťátko szerint, aki a cseh és szlovák föld nemzeti jellegű megtisztításáról zengett 

dicshimnuszokat, 79 976 szlovák telepes részesült 183 463 hektár mezőgazdasági föld kiutalásában. Koťátko 

1949: 24. Lásd még Cambel 1972: 405. Részadatokra SNA, PPPR-B, 304. doboz, Skonfiškovaná a pridelená 

pôda v osídlovanej oblasti. A forrás szerint 25 járásban 28 716 igénylő között 166 628 hektár földet osztottak ki. 
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városok tulajdonába 3%-ot utaltak (8230 hektár).
801

 A 20 járás területén elkobzott erdőbirtok 

döntő többsége (95%, 274 849 hektár) állami tulajdonba került. Az erdőtársulatok 3%-ot, a 

települések és magángazdálkodók 1%-ot kaptak. 

Az új birtokosok 3%-a, 2308 személy 1949 végéig visszaadta a kiutalt földeket.
802

 Ez 

a folyamat 261 települést és 972 birtokot érintett. Ennek hátterében nemcsak a csehországi 

kényszerközmunkáról hazaérkező magyarok álltak. Ide sorolhatók a gazdasági nehézségek, a 

szolgáltatásokban való jobb elhelyezkedés és a gyors szociális érvényesülés reménye, 

valamint a súlyos lakásprobléma és az azzal járó spekuláció is. Az így felszabadult 12 232 

hektárt újra szétosztották. A földek majdnem felét (47%-át) újabb szlovák igénylőknek 

juttatták. Az állami gazdaságok és szövetkezetek tulajdonába került 53%.
803

 

A magyarellenes politika, egyben az internacionalizmus köpenye alá bújt 

nacionalizmus folytonosságát jól példázza a kommunista hatalomátvétel után a deportáltak 

mezőgazdasági vagyonának elkobzása, amelynek koncepcionális előzményei 1947 végére 

nyúltak vissza. A szlovák kormányzati szervek avégett, hogy a még Csehországban 

tartózkodó magyarokat eltérítsék hazautazási szándékuktól, és így a cseh mezőgazdaság 

munkaerő-szükségletét is biztosítsák – egyben az asszimilációjuk feltételeit kialakítsák –, 

felvillantották az állampolgárság visszaadásának lehetőségét és felmerült a tervbe vett 

elkobzások utáni részleges kárpótlás is.
804

 A csehszlovák kormány 1948. március 19-én 

döntött a deportáltak vagyonelkobzásáról.
805

 A mezőgazdasági tulajdonuk így nem csupán a 

bizalmiak és az áttelepültek használatába, hanem tulajdonába is került. A magyarok 

mezőgazdasági ingatlanjait, lakóházait gyorsított eljárás keretében, 1948. június 14. és 30. 

között kobozták el.
806

 

                                                
801

 Az adatokat 243 651 hektárral számoltam. 
802 1948 és 1949 fordulójára a föld-, legelő- és erdőkiutalások elhúzódása nyomta rá a bélyeget, ami a szlovák 

igénylők, a helyi földműves bizottságok és a konfiskálási bizottságok közötti ellentétekbe is átcsapott. A lassú 

ügyintézésnél az állam érdekeit mind hatványozottabban vették figyelembe. Az 1938-ban eltávozott, majd 

visszatért kolonisták is konfliktusokba keveredtek a szlovák áttelepültekkel. Vö. SNA, PPPR-B, 1631. doboz, 

650/1949 (Dobrocs községbeli igénylők), 466/49-V/B (Bejei szlovák kolonisták Szent-Ivány József erdőbirtokait 

igénylik), 682/49-V/B, 660/49-V/B (Konfliktus a nagyfödémesi Pálffy-szeniorátus erdeinek használata körül). 
803 SNA, PPPP-B, 411. doboz, 325/51-IX/A. Az erőszakos áttelepítésre, önkényre és tulajdonelvételre helyi 

szinten 1948 őszén is volt példa. Az ún. náboristák problémáját a Somorjai járásban úgy „oldották meg”, hogy 

29 családot állami gazdaságokba és az erdészet birtokaira telepítették. Földjeiket, összesen 702 hektárt, 

gyakorlatilag államosították. 13 birtokot a Somorjai Járási Hivatal és a Nemzeti Újjáépítési Alap  közösen kezelt. 
11 birtokot az állami gazdaságok, 8-at a bizalmiak, 3-at a szövetkezetek és 1-et a pozsonypüspöki helyi 

közigazgatási bizottság kapott. 
804 Popély 2008a: 92–93. 
805 Az ugyanezen a napon elfogadott 30. számú kormányrendelet a lakosságcsere során áttelepült magyarok 

vagyonának és maradékbirtokainak felhasználását tárgyalta. Sbírka zákonů a nařízení 1948: 381–383. 
806 Popély 2004b: 117; Šutaj 2005: 72–73, 84–95. Az elkobzások folytonosságára Juraj Zvara már 1965-ben 

rámutatott. Ezt a CSKP „nem egyértelmű” politikájának a számlájára írta. 1949 közepén főleg a Dunaszerdahelyi 

járásban adtak ki elkobzási rendeleteket. Zvara 1965: 416. Vadkerty Katalin számításai szerint az elvárásokkal 

szemben a deportáltak földtulajdonát megszerző bizalmiak átlagban csupán 2,5 hektár nagyságú földeket kaptak. 
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A világháború alatt a moszkvai és londoni emigráció szilárd meggyőződésévé vált, 

hogy az agrárpárt által irányított 1919-es földreform nem teljesítette célkitűzéseit. Sem a 

magyar és német nagybirtokosok gazdasági befolyását, sem a szlovák kisparasztság 

földigényét nem elégítette ki. Az emigráns körök véleménye szerint főleg a magyar és német 

nagybirtokot érintő földreform Németország és Magyarország katonai veresége folytán nem 

okozhatott nemzetközi bonyodalmakat. A cseh és szlovák gazdasági és politikai elit szerint 

ezért az új földreformnak a független állami lét egyik sarokkövévé kellett válnia. A 

szlovákság a nemzeti-politikai identitás és állami szuverenitás biztosításának egyik eszközét 

látta benne. Szervezői, végrehajtói és aktorai olyan történelmi műnek szánták, mely a szlovák 

földműves lakosság gazdasági és szociális talpraállását és nemzeti fejlődését biztosítja. A 

földreform ideológusai a magyar nemzetiségű személyek és jogi társulások tulajdonában lévő 

földbirtokok elkobzását történelmi igazságtételnek tekintették. Ennek elszenvedői azonban ezt 

másképp gondolták. Ez a kisebbségi tapasztalat a kollektív emlékezetből kitörölhetetlenné 

vált. 

 

4. 4. A nem mezőgazdasági jellegű vagyon sorsa a kompetenciaharcok 

tükrében 
 

A nem mezőgazdasági vagyon fogalmának rögzítése, eltérő értelmezése elhúzódó 

kompetenciaharchoz, és így az elkobzási folyamat szövevényességéhez, bonyolulttá 

                                                                                                                                                   
Ez alacsonyabb volt, mint az áttelepült szlovákok tulajdonában található magyarországi birtokok nagysága, 

melyekét 3,5 hektárra becsülték. Vö. SNA, FNO, 3. doboz, 2965/1946prez. Vadkerty 1996: 71. A legkevesebb 

41 666 deportált (9610 család) által hátrahagyott földállományról és a bizalmiaknak juttatott földek nagyságáról 

eltérő adatok állnak rendelkezésre. Štefan Šutaj szerint a magyarok 6602 lakóházzal és 14 149 katasztrális 

holddal rendelkeztek. Popély Árpád a bizalmiaknak juttatott földeket 5829 és 8884 hektárban állapítja meg. Az 

5829 hektár Vadkertynél és Šutajnál is szerepel. Ez az összeg azonban pontatlan, helyesen 3857 hektár. A más 
földekből ehhez kapcsolt földek száma sem pontos. Ez 1938 hektár. Így 1703 bizalmi család összesen 5795 

hektárt kapott. A SZTH statisztikai osztálya 1949 végén készült felmérése nagyobb számokat mutat (ez 

egyébként a szlovák és magyar szakirodalomban legtöbbször hivatkozott adat). A deportált személyek száma 

48 425 volt. A 12 851 magyar család 7078 házat és 3660 gazdasági épületet birtokolt. 13 521 kataszteri hold 

szántóföldön gazdálkodtak és 9527 katasztrális hold egyéb földterület is a tulajdonukba tartozott. A jelzett forrás 

a bizalmiakra vonatkozóan 7312 szlovák személyt és 2224 családot szerepeltet. 1342 lakóházat és 1468 

gazdasági épületet kaptak. A „tulajdonukba” 5982 katasztrális hold szántó és 3993 katasztrális hold egyéb 

földterület került. Számításom szerint a deportált magyarok földvesztesége, a hivatkozott szerzők adatait is 

figyelembe véve 13-15 ezer hektár körül mozgott. A deportáltak vagyonáról készült 1947-es felmérés a 

lakóházak értékét 75 millió koronára, a földvagyont legkevesebb 200 millió koronára és a gazdasági épületeket, 

berendezéseket 275 millió koronára becsülte. 
Az elkobzásokat és telepítési politikát irányítók tisztában voltak a magyar deportáltak visszatérése esetén 

keletkező etnikai és szociális problémákkal. Daniel Okáli vetette fel a NÚA vezetőjének, Félix Vašečkának, 

hogy a deportált magyarok vagyonát a hivatala foglalhatná le. Ezzel kivédenék, hogy„a jogosulatlanul” 

visszatérők bepereljék az áttelepült szlovákokat és kolonistákat. Erre nem került sor. Vö. Vadkerty 1996: 62, 63, 

70–71; Szarka 1998: 46; Popély 2004b: 117–118; 2007b: 62; Šutaj 2005: 67, 69, 72. Janics Kálmán Samuel 

Cambel adatát veszi át, mely szerint kb. 25 ezer katasztrális holdat (14 386 hektárt) tett ki a deportáltak 

földvagyona. Vö. Janics 1992: 227. Cambel 1972: 318. SNA, FNO, 6. doboz, 1655/I-47. Vadkerty 1993-ban 

13 852 hektárban jelölte meg a deportáltak földvagyonát és a bizalmiak 7002 lakóházat foglaltak el. Vadkerty 

1993: 12. 
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válásához vezetett. A koncepcionális ellentétek a felsőbb szintű szlovák állami hivatalok 

között álltak fenn. Az egyik oldalon hangsúlyosan a NÚA – és így áttételesen az SZTH 

részéről – és a MFMH között. A konfiskálások végrehajtásának, a vagyonok felmérésének, 

átvételének és kiutalásának kérdéseiben a NÚA részéről ezek az ellentétek a BMH irányába is 

kialakultak.
807

 A magyar vagyonokat 1945 őszétől a MFMH irányítása alatt, mondhatni 

tömegesen és gyorsítva kobozták el. A nézeteltérések 1946 tavaszán kezdődtek, amikor a 

kormány kinevezte a NÚA elnökségét és elkezdte a 108-as dekrétum szlovákiai 

megvalósítását.
808

 Az adminisztratív feltételek kialakításának hiánya mellett a legfőbb 

problémát az eltérő cseh és szlovák törvényhozói célok jelentették. 

A 108-as konfiskálási dekrétum legfőbb célja a szakmai vélemények szerint az 

elkobzott vagyon szétosztása és a benyújtott igények kielégítése volt. Az elkobzott vagyont 

vagy annak részét a hitelezők nem követelhették vissza. A NÚA készítette el az adósságok 

összeírását és ki is egyenlítette azokat (az időt és a módot nem határozták meg a rendeletben). 

A követelésekre moratórium vonatkozott, de ez nem volt érvényes a nemzeti igazgatás alatt 

keletkezett kötelezettségekre. A NÚA a konfiskálás alá eső személyek egyéni adósságait nem 

vette át. A nyereséget vagy a kiutalási árat az adósságok kifizetésére fordíthatta. A kiutalt 

vagyont átvevő személy csak azokért a kötelezettségekért felelt, melyeket átvállalt. Ezek a 

rendelkezések a hitelezői jogba erősen belenyúltak. A bankkölcsönök rendezése a 

pénzintézeteket államosításával, államérdekké is vált.
809

 

A NÚA tanácsának 1946. május 4. ülésén határoztak a vagyonelkobzások tárgyáról 

és azok terjedelméről.
810

  A németek vagyonánál figyelembe vették, hogy birodalmi német 

állampolgárokról vagy szlovákiai németekről volt-e szó. A szlovákiai magyar vagyon 

meghatározása esetében a SZTH és az NÚA működött együtt. A lakosságcsere-egyezményt 

figyelembe véve a NÚA ajánlást dolgozott ki a belügyminisztérium részére a 108-as dekrétum 

hatályosságáról és a magyar fizikai személyek vagyonáról, miközben a következő tételek 

figyelembe vételét szorgalmazta. Azokról a magyar személyekről volt szó, akikre a SZNT 

                                                
807 SNA, FNO, 148. doboz, Vyhláška o vyriešení kompetenčného sporu medzi PPPR a FNO. Uo. 171. doboz, 

Koordinácia pri riešení majetkových otázok medzi OÚ, FNO a PPPR. A NÚA részben a járási nemzeti 

bizottságokkal kialakult feszültség következtében a konfiskálások felmérése során többször ellentétbe került a 
BMH konfiskálási gyakorlatával. 
808 SNA, FNO, 1. doboz, 6923. Uo. 2. doboz, Správa finančného oddelenia prednesená na gremiálnej schôdze 

dňa 14. novembra 1946. 
809 A NÚA berkeiben megfogalmazott ajánlások az állami szerepvállalás és garancianyújtás módjait 

körvonalazták. A kötelezettségek megállapítására és elismerésére a NÚA mellett egy külön bizottságot hoztak 

létre, a konfiskált vagyonok nyilvánossá tétele a hitelezők jelentkezését tette lehetővé. A hitelt nyújtóknak az 

állami elismerés végett a hitelek feltételeit és nagyságát kellett bizonyítaniuk. SNA, FNO, 1. doboz, 1946. 

február 28. keltezésű irat, szignatúra nélkül. 
810 SNA, FNO, 1. doboz, ukl. znak 23. 
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33/45-ös rendeletének 1–5. §-a vonatkozott. Mindegyik magyar nemzetiségű fizikai személy 

és a magyar állampolgárok vagyona került elkobzásra, tekintet nélkül arra, hogy 

Csehszlovákia területén vagy azon kívül éltek. A dekrétum állampolgárságra való tekintet 

nélkül mindegyik magyar személy vagyonára vonatkozott, aki vagy elköltözött Csehszlovákia 

területéről, vagy a Magyarország által megszállt déli területeken telepedett le. A NÚA 

értelmezésében a lakosságcsere-egyezmény nem tette semmissé a 108/45-ös dekrétumot. 

Azokra a magyarokra, akiket nem telepítettek ki, teljes mértékben vonatkozott.
811

 

A NÚA és a MFMH között az első tapogatódzó tárgyalásokra 1946. május 25-én 

került sor, hogy a konfiskálások végrehajtása érdekében egységesen lépjenek fel. Ehhez a 

mezőgazdasági és a nem mezőgazdasági vagyon megkülönböztetéséről kellett konszenzusnak 

születnie, mellyel az egész folyamatot felgyorsították volna. A „kiegyezést” az 1946. június 

14. egyezményben rögzítették, melyet a MFMH rá tíz napra „hivatalosan” is elfogadott.
812

 

A mezőgazdasági tulajdon elkobzása két törvényen, a 108-as dekrétumon és a 

104/1945-ös SZNT rendeleten alapult.
813

 A két rendelkezés összehangolásáról született 

megegyezés azonban a gyakorlatban rosszul működött. A NÚA rendeletében ugyan rögzítette 

a nem mezőgazdasági vagyon fogalmát, de ez a konfiskálások eltérő megítélésén és 

végrehajtásán nem változtatott. A MFMH az egyezményt megkerülve, de a nemzeti tanács 

rendeletéhez és nem az elnöki dekrétumhoz alkalmazkodva, a konfiskálások során majdnem 

minden kertet, építkezési telket, házat, villát, házjellegű építményt, valamint kimondottan 

                                                
811 A magyar iparosok és kereskedők a 20/1945-ös törvény következtében iparjogosítványukat elveszítették. 

Államellenes elemekké való nyilvánításuk következtében vállalkozói tevékenységet nem folytathattak. Az 

50/1945-ös rendelet alapján nemzeti és közérdekre hivatkozva kobozták el tulajdonukat. Rövid, 30 napos 

határidőt kaptak vállalkozásaik felszámolására. A lakosságcserével távozók számára sérelmes volt, hogy a 

műhelyeiket, helyiségeiket még akkor sem kapták vissza, ha azok a saját házukban voltak, így gazdasági 

tevékenységet nem folytathattak, az üzlethelyiségekbe be sem juthattak. A nemzeti gondnokságok feloldása 
körüli helyzet legsúlyosabban ezt a csoportot érintette, mert a szlovák hivatalok időközben a gondnokságokat 

gyakran megszüntették és a vállalkozásokat az új szlovák tulajdonosok birtokába adták. Mindezek az esetek a 

vegyesbizottság 26. és 35. véghatározatait sértették. MOL, MNB, Z 12, 95. doboz, 680. tétel, 9383/1947, 

9886/1947, 10225/1947. A csehszlovák hatóságok az iparjogosítványok megvonását a lakosságcsere folyamán 

nem állították le. Ez sújtotta a nagyfödémesi Matkovics Gyulát, a nagykaposi Kocsis József vendéglőst, Fekecs 

Jenő kismányai kereskedőt, Szántó Lajos komáromi vendéglőst, Póda Gyula pódatejedi kocsmárost, Nagy Dénes 

nagykeszi kocsmárost és a komáromi Szőllősi Máriát és Stefániát. MOL, MNB, Z 12, 95. doboz, 680. tétel, 

9791/1947. 
812 A NÚA tevékenységéről szóló beszámolóban 1946. április 24-ét jelölik meg a megegyezés időpontjának és a 

közös bizottság létrehozásának. SNA, FNO, 2. doboz, Správa o činnosti Osídľovacieho úradu pre Slovensko 

a Fondu národnej obnovy, szignatúra nélkül. 
813 A 104/1945-ös rendelet 2. §-át a következők szerint konkretizálták. A réteket, legelőket, szőlőket, erdőket, de 

a mezőgazdasági területhez tartozó mocsarakat, tavakat, halastavakat és terméketlen részeket is idesorolták. A 

mezőgazdasági üzemek és adminisztratív épületek, melyekben a tulajdonosoknak (vagy más gazdálkodó 

személyeknek, bérlőknek, alkalmazottaknak) szállásuk, lakásuk volt, illetve a gazdálkodás irányítására 

szolgáltak. A történelmi jelentőséggel bíró és műemlékjellegű épületeket, várakat, kastélyokat, melyeket a 

mezőgazdasági birtok jövedelméből tartottak fenn és azzal egységet alkottak. Az élő és élettelen leltáron, 

nyersanyagtartalékon, járműveken, lakberendezésen, levéltáron, emléktárgyakon, tartalékalapokon kívül a 

mezőgazdasági földterület működtetéséhez kapcsolódó összes tulajdonjogot és halászati jogot is elkobozták. A 

második „pillért” a 108-as dekrétum utasításai alkották. SNA, FNO, 5. doboz, 112/1946prez. 
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vállalati, kisipari vagyont elkobzott.
814

 1946 őszén, többszöri tárgyalás után sem közeledtek 

az álláspontok. A tárgyalásokról a MFMH képviselői deklaratívan távol maradtak. A NÚA 

szerint az eddigi, MFMH által irányított konfiskálások zűrzavarhoz vezettek, mert helytelen 

adminisztratív eljárást foganatosítottak. Közvetve ezzel paradox módon a SZNT 

elnökségének döntéseit kritizálták, hiszen az elnökség a mezőgazdasági földek 

konfiskálásának első szakaszában legfelsőbb döntéshozó, jóváhagyó szervként működött.
815

 

Az elkobzások igazgatásáról 1946 végén értékelő jelentés készült.
816

 A 

konfiskálásokat átmenetileg az 50/1945-ös rendelet szabályozta. Ez alapján még az ún. 

„forradalmi időszakban” hajtották végre a konfiskálásokat. Számos esetben a gondnokságokat 

szakképzetlen vezetés jellemezte. A tulajdonviszonyok rendezetlensége folytán a nemzeti 

gondnokok bizonytalansága is megmutatkozott. A nemzeti bizottságok gyakran önhatalmúlag 

értelmezték a SZTH vagy a NÚA utasításait. Az elkobzások hozzákapcsolása a nemzeti 

vállalatokhoz ezek miatt jogos elképzelésnek tűnt. A NÚA és az ipari, kereskedelmi 

megbízott között megegyezés született, hogy azokban az esetekben, ha a vagyon 

károsodásának veszélye fennáll, a megbízotti hivatal ezek kezelését átveheti és kijelölheti az 

új bizalmit. Az átvétel azonban csak átmeneti jellegű volt és a tulajdonviszonyokat nem 

érinthette. A nemzeti igazgatásnak a 45/1946-os kormányrendelet 4. §-a szerinti módja 

egyedül az olyan ipari vállalatoknál volt lehetséges, ahol a gondnokok tevékenysége a 

nemzetgazdaságot károsította. A konfiskálásra tett javaslatokat a NÚA vizsgálta meg. Az 

illetékes megbízotti hivatallal konzultálva és egyeztetve, a NÚA szerződést kötött a 

gondnokkal. A visszahívott gondnokokat, ha  működésük ellen nem volt kifogás, átvehette. A 

nemzeti gondokság felett a NÚA végzett felügyeletet és ellenőrzést saját szerveivel. 

Utasításokat adott ki a gondnokok jutalmazásáról, hogy a tulajdonjogilag még rendezetlen 

vagyonokat túlságosan ne terheljék meg. 

                                                
814 A nagyobb értékkel bíró ingatlanok és vállalkozások közül a következőket emelték ki: Széchenyi villa 

(Ótátrafüred), Schmidt E. és Társa Bornagykereskedés (Pozsony), Tid Gáspár villa (Pozsony), Nagyfödémesi 

gyümölcskonzervgyár. A további érdekharcra SNA, FNO, 1. doboz, az Állandó Konzultációs Tanács ülésének 

jegyzőkönyve (1946. szeptember 23.) 
815 SNA, FNO, 2. doboz, Jelentés az 1947. január 9. tárgyalásról, szign. nélkül. A NÚA rendeletére Uo. Úradný 

vestník, čiastka 46/46, č. 1401, vyhláška FNO pri OÚ v Bratislave zo dňa 25. júna 1946 o vymedzení pojmu 

pôdohospodárskeho majetku ohľadom ustanovenie DPR číslo 108/45 Sb. a nariadenia čís. 104/45 Sb. n. SNR. 
A rendelet alapján a nem mezőgazdasági jellegű vagyont a (dísz)kertek és az azokon található ingatlanok, a 

repülőterek, rádióállomások, bányák, ipari és kézműipari üzemek, műhelyek földterületei, játszóterek és ha nem 

tartoztak mezőgazdasági üzemekhez, a szabadidő töltése céljából fenntartott területek alkották. Ide sorolták az 

építkezési telkeket, ipari üzemek részeiként számon tartott épületeket, villákat, kertes lakóházakat és 

lakótömböket, mégha a tulajdonosokon keresztül mezőgazdasági üzemekhez is kapcsolódtak. A házak és 

építkezési telkek értékének megállapításában ellentét uralkodott. 
816 SNA, FNO, 1. doboz, 6923. A dokumentum szerint a NÚA intézkedései sokkal hatékonyabbak voltak, 

melyek a gondnokságok működtetését segítették. A forrás szerint a gondnoki rendszer néhány kivételtől 

eltekintve a gyakorlatban nem vált be és közgazdasági haszna csekély volt. 
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A konfiskálások kérdése a NÚA mellett működő Állandó Konzultációs Tanács 1947. 

március 3. ülésén a kiutalásokkal és az elkobzott vagyonok szétosztási feltételeinek 

összefüggésében merült fel. A NÚA jogi osztályának elöljárója Zoltán Nemeš tartott erről 

előadást. A kiutalásokat (kisipari vállalkozások, családi házak) a déli határvidékre áttelepülő 

szlovákok
817

 gazdasági megerősítésének alapvető fontosságú eszközének tekintette. A kiutalt 

vagyonokra a járási hivatalok javasoltak személyeket, akikről a NÚA hozott döntéseket. A 

kiutalási bizottságokat, a bürokratikus eljárás egyszerűsítése végett kihagyták a folyamatból. 

Nemeš már „eredményekről” is beszámolt, de mondanivalójában sok volt a feltételes mód és 

a probléma. A NÚA kb. 16 hónap alatt befejezte az elkobzásokat és elvileg a kiutalásokra is 

sor kerülhetett volna. Ezek a kiutalt vagyonok azonban nem töltötték be a várva várt fontos és 

pótolhatatlan közgazdasági szerepet.
818

 A konfiskálási eljárásokat a járási hivatalok akarva-

akaratlanul lassították, és 1947 tavaszán több mint 30 járásban még el sem kezdték. 

Ugyanakkor a „jogszerű” konfiskálások száma alacsony volt, nem lehetett tudni, hogy mi az 

elkobzott és mi az el nem kobzott vagyon, rendszertelenség uralkodott. Az előállt helyzet az 

ország gazdasági, szociális és kulturális érdekeit károsította. Az érvelés szerint a jogi keretek 

adottak voltak, csak a gyakorlati megvalósítás terén akadt két problémahalmaz. A 

vagyonuktól megfosztott személyek az elkobzási végzés kiállításáig nem tudták, hogy milyen 

helyzetben vannak.
819

 Másodszor, az átmenetileg új tulajdonosok pozícióit jobban meg kellett 

szilárdítani, hogy vállalkozói kedvük megmaradjon. 

Félix Vašečka
820

, a NÚA elnöke, pozíciójánál fogva is kritikusabb hangnemet 

megütve, a BMH-val vitába keveredve, kiegészítéseket és pontosításokat fűzött 

a beszámolóhoz. Ezek szerint 34 járási nemzeti bizottság el sem kezdte a kisipari vállalatok 

konfiskálását. Ez kényelmetlen és kellemetlen helyzetbe hozta a NÚA-ot, mert a belföldi 

szlovák igénylők és az ellenállásban részt vett személyek egyesületei kérvényekkel halmozták 

el őket. Vašečka a BMH képviselőjére, Andrej Kutlík főtanácsosra nyomást próbált 

gyakorolni, hogy a BMH-nak mint felügyeleti hatáskörrel rendelkező állami hivatalnak, 

ellenőriznie kellene a járási nemzeti bizottságokat, és a konfiskálások felgyorsítására kellene 

                                                
817 Az iratban telepesek-határőrök (osídlenci-hraničiari) kifejezések szerepelnek. 
818 Az optimista elvárások szerint a kiutalásokkal a gazdasági életet konszolidálták volna. A tulajdonviszonyok 

rendezésével a jogbizonytalanság(!) szűnt volna meg. A gazdaságélénkítő hatások kedvezően hatottak volna a 

vállalkozások fellendülésére. 
819 Meg kell jegyeznünk, hogy a konfiskált földek túlnyomó többségét még 1947 első felében a régi 

tulajdonosaik művelték. 
820 Vašečka, Félix (1915–?) jogász, állami tisztviselő. A NÚA elnökeként a kommunista párt instrukcióit követte. 

A tudományos ateizmus elméletének „kutatója”, a SZTA levelező tagja. Az SZKP KB tagja 1968 és 1970 között. 

Igazságügyi miniszter 1969 és 1970 között. Az SZTA Tudományos Ateizmus Intézetének igazgatója 1971-től 

1985-ig. 
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rászorítania. Kutlík válaszában azzal érvelt, hogy a BMH a konfiskálási végzéseket nem kapja 

meg, és a járási nemzeti bizottságokat nem utasíthatja az elkobzások felgyorsítására, mert 

ezzel beavatkozna a hatásköreikbe. Járási szinten végülis olyan jellegű döntések születnek, 

mint a bírósági határozatok. Tehát büntető jellegűeknek tekinthetők és ezeket tiszteletben kell 

tartani.
821

 Kutlík szerint a NÚA feladata lenne az egész rendszert működtetni és felügyelni. A 

BMH éppen a 108-as dekrétumhoz tartja magát az ügyben (más esetben a dekrétum éppen 

támadási érvként szolgált). Egyébként is a BMH nem rendelkezik nyilványtartással az 

elkobzott vagyonokról. Vašečka azt is nehezményezte, hogy a BMH a konfiskálással 

kapcsolatos kisebb számú fellebezési és jóváhagyási ügyben nem egyeztetett a NÚA-val. A 

108-as dekrétumot pedig a BMH nem tartotta be, hiszen a német és magyar jogi személyek 

vagyonelkobzásáról saját területén sem rendelkezett. A BMH 1946. május 15. körrendelete 

(16.615/1–IV/4–1946. sz.) is szóba került, melyben a magyar jogi személyek vagyonának 

konfiskálásáról nem esett szó. Kutlík válaszában rámutatott, hogy a belügy ezen 

körrendeletében a magyar jogi személy alatt külföldi, magyarországi jogi személyt értettek, és 

azért adták ki, mert a járási nemzeti bizottságok számára a jogi személyek és a közérdekű 

kereskedelmi társaságok fogalmai nem voltak világosak. A vitába ezen a ponton Nemeš is 

bekapcsolódott. Hozzászólásában a konfiskálást szabályozni hivatott elnöki dekrétum kétféle 

értelmezésére hívta fel a figyelmet. 

Először is a magyar és német jogi személyek esetében teljes vagyonelkobzás 

eszközölendő, tekintet nélkül a tőkerészvételre, részvénytulajdonra, vagy a magyar és német 

nemzetiségű tagságon kívüli más nemzetiségűekre. Tehát a tőke- és a tagsági struktúrát ebben 

az esetben nem vizsgálják. Másodsorban a nem magyar és német jogi személyekre a dekrétum 

2. §-nak 1. bekezdése vonatkozott. A teljes vagyon abban az esetben került elkobzásra, ha a 

jogi személyt képviselő szerv tevékenysége a tagok cselekményei miatt károsnak és 

veszélyesek volt tekinthető, vagy a tagok részesei voltak ezeknek a tevékenységeknek. Ez a 

tétel a magyar és német jogi személyekre nem vonatkozott, mert feltétel nélküli elkobzás 

sújtotta őket. 

A NÚA a járási nemzeti bizottságokat a konfiskálások terén a tanácsadó szervek és 

irodák létrehozásával akarta aktivizálni, hogy munkára „serkentse” őket.
822

 Végezetül 

Vašečka, drámai módon kijelentette, hogy Szlovákiában a konfiskálás csődöt mondott, ezért 

                                                
821 „Konfiškačné pokračovanie je vlastne trestného charakteru a ONV v pravom slova zmysle vynášajú nad tou-

ktorou osobou rozsudok.” 
822 A NÚA 1946 nyarán kiküldte instruktorait a magyarok által lakott területekre, de az akció eredménye 

elmaradt a várakozástól. Ezután kezdte képviselni azt az irányvonalat, hogy a többi szlovákiai állami 

intézménnyel együttműködve gyorsította fel a konfiskálásokat. 
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ha a helyi közigazgatási szervek nem kezdik el a konfiskálási végzések gyorsított kiállítását, a 

NÚA a dekrétum rendelkezéseinek megfelelően egyoldalúan, felmérő végzéseket (zisťovacie 

výmery) fog kiállítani mind a magyar és német jogi személyek, mind a népbíróságok 

elítéltjeinek vagyonára.
823

 

A NÚA adatai szerint 1946. október 29-ig 1619 különböző típusú konfiskált kisipari 

vállalkozást tartottak nyilván, melyek kis- és középnagyságú termelői, kézműipari cégek, 

üzletek voltak. Ezek egy része nemzeti igazgatás alatt állt, másik részét a NÚA felügyelte. A 

magyar vállalkozások ebben a halmazban nincsenek részlezve. Túlnyomó többségüket az 

50/1945-ös SZNT rendelet útján, kisebbik részüket a 108-as dekrétum alapján kobozták el. A 

45/1946-os kormányrendelet 4. §-a szerint a NÚA gondnoksága alatt voltak, de ezekre az 

illetékes megbízotti hivatalokkal való egyeztetés után neveztek ki gondnokokat. A 

gazdaságilag fontos ipari vállalkozások átvételére csak kivételes helyzetekben került sor, 

ezekre átmeneti gondnokságot vezettek be (ezek főleg német cégek voltak).
824

 

Az elkobzott vállalkozásokért „harc folyt” az egyes állami hivatalok, szervezetek, 

vállalatok, társadalmi szervezetek és a nemzeti gondnokok, illetve a szlovák reemigránsok 

között.
825

 A NÚA adminisztratív „beavatkozása” a konfiskálási folyamatba 1947 második 

felére meghozta a „gyümölcsét”. A vizsgáló bizottságok közül Pozsonyban hat, vidéken nyolc 

működött. Ezek 2532 új konfiskálási esetet derítettek ki, melyekkel a járási nemzeti 

                                                
823 SNA, FNO, 2. doboz, beszámoló a kiutalások szabályozásáról, szignatúra nélkül. A NÚA a járási nemzeti 

bizottságokat utasította, hogy azokról az elkobzott javakról is nyújtsanak tájékoztatást, melyek a 108-as 

dekrétum feltételeit nem teljesítik. A NÚA ezek felülvizsgálatát külön elvégezte. SNA, FNO, 2. doboz, 1946. 

november 5. dokumentum, szignatúra nélkül. 
824 SNA, FNO, 1. doboz, jelentés az elkobzott vagyonokról, szignatúra nélkül. Túlnyomó többségükben német 

nemzetiségűek vállalkozásairól lehetett szó, mert az iratanyagban pozsonyi, privigyei, nyitrabányai és késmárki 

német vagyonokkal foglalkoznak. SNA, FNO, 1. doboz, 6923. 
Egy másik részleges összesítés szerint (9 magyarok által lakott járás adatait még nem véglegesítették) 1947. 

február 15-ig összesen 1841 konfiskálási végzést adtak ki az „ellenséges” kisipari és kiskereskedelmi 

vállalkozásokra. A déli 18 járás adatait elemezve szembetűnő Pozsony meghatározó jelentősége: túlnyomórészt 

elkobzott német vállalkozásokról (756-ról) volt szó. A déli 1007 cégből a Galántai járásra 63, a 

Dunaszerdahelyire 54, az Érsekújvárira 42 és a Vágsellyeire 25 magyar kisvállalkozás jutott. SNA, FNO, 5. 

doboz, szignatúra nélkül, 1947. február 20. keltezésű irat. A pozsonyi vállalkozások jelentőségét alátámasztja a 

kiutalások ütemtervének indoklása is. Vö. Vestník Osídľovacieho úradu pre Slovensko, 1947. október 15. 18. 

szám, 274. Pozsonyban 1947 őszétől kezdődött a kisipari vállalkozások elkobzása. Ekkor 551-et koboztak el. 

Lásd Vestník Osídľovacieho úradu pre Slovensko, 1947. október 15. 18. szám, 262–267. Uo. 1947. november 15. 

20. szám, 309–313. Uo. 1947. december 15. 21–22. 325–330. 
825 A lévai Nyitray és Társa Könyvnyomdát a helyi Litera szövetkezet akarta megszerezni egy kerületi folyóirat 
kiadásához. A kereskedelmi és iparkamara képviselője ezt ellenezte, aki a Družstvotlač céget favorizálta. A 

döntést későbbre halasztották, végül a Litera lett az új tulajdonos. Szentmiklósi Éva tardoskeddi 

nagyteljesítményű hengermalma, mely napi 182q kapacitással működött, az állam érdeklődését keltette fel, de 

ugyanakkor egy másik állami hivatal lobbizott, a földreformügyi megbízotti hivatal. Ipari üzemnek tekintették, 

ezért állami vállalattá kívánták átalakítani. Ha időközben a malmot kiutalták volna, az addigi nemzeti gondnokot 

vagy az áttelepültet, mint alkalmazottat vették volna át. A malmot a Szlovák Malmok vállalat kapta meg. A 

hunfalvai Emeritzy Emília malmát, melynek kiutalását a földreformügyi megbízotti hivatal ellenezte, szintén a 

Szlovák Malmok vettték át. SNA, FNO, 1. doboz,  szignatúra nélkül. Uo. 1. doboz,  1947. október 18. 

jegyzőkönyv a SZTH és a NÚA üléséről. 
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bizottságok nem foglalkoztak. A bizottságok 15 járásban teljesen befejezték munkájukat. A 

népbíróságok által elítéltek vagyonelkobzása 4617 magyarra, 1936 szlovákra és 654 németre, 

illetve 89 egyéb nemzetiségűre terjedt ki. A NÚA belső instrukciója szerint a nem szlovákok 

esetében – tekintet nélkül arra, hogy a bíróság teljes vagy részleges vagyonelkobzásról hozott 

döntést – teljes konfiskálást kell végrehajtani. A szlovákoknál a hozzátartozók esetében 

szociális indokokat vettek figyelembe, ha a bíróság részleges elkobzásról döntött.
826

 

A NÚA ügykezeléséről, „hivatali normatív filozófiájáról”, a kezelésébe átvett 

„ellenséges” vagyonról, a vagyontípusok megoszlásáról és felhasználási módjukról két 

összefoglaló jelentés született. Mindkettő a konfiskált vagyonok összesített eredményeit 

részletes bontásban közli. 

Az elsőt 1947 végén az SZTH elnöke Ján Čech szignálta.
827

 Bevezetőjében kiemelte, 

hogy kezdetben a hatékony adminisztráció feltételeinek a kialakítását és a hivatalnokok 

biztosítását tartották fontosnak. A hivatal tulajdonképpeni hatáskörét az ideiglenes 

gondnokságok ellenőrzése és a felszámolások alkották volna, azonban a dekrétum által nem 

rögzített gyakorlati feladatokat (a vagyonátvételek előkészítése, a konfiskálások lefolytatása 

és a kiutalások megszervezése) is fel kellett vállalniuk. Alapvető és a hivatal működésétől 

kezdve folyamatosan fennálló problémaként jelölte meg a nemzeti bizottságok hátráltató 

szerepét a konfiskálási eljárásban. A járási és helyi nemzeti bizottságoknál a szakemberek 

elégtelen volta, az adminisztrációs többletmunkák és a jogszabályok ismeretének hiánya 

vetette vissza az elkobzásokat és a bérletek rendezését, illetve lassította az elkobzások ütemét. 

A bizottságok vezetősége a legtöbb esetben nem foglalkozott a képzett hivatalnokok 

megtartásával. Ezen kívül az állandó személycserék és az elégtelen költségvetési tételek 

szintén a konfiskálási munkákat hátráltatták. A NÚA ebben a helyzetben nevezett ki 

tanácsadókat a nemzeti bizottságokhoz. Feladatuk közé tartozott a konfiskálások 

ügyintézésének felgyorsítása, az ezzel kapcsolatos technikai problémáknál, vitás eseteknél, az 

„ellenséges vagyon“ felmérésénél és a kiutalásoknál segítség nyújtása.
828

 

                                                
826 SNA, FNO, 1. doboz, feljegyzés az Állandó Konzultációs Tanács 1947. október 30. üléséről. 
827 SNA, FNO, 2. doboz, 3840/1948prez. A továbbiakban erre a forrásra támaszkodom. A szervezet 

konfiskálásokkal és kiutalásokkal foglalkozó IV. osztályának jelentésére SNA, FNO, 5. doboz, 7947/prez.-

IV/47. 
828 A SZTH 1946. július 16-tól jelentette meg közlönyét (Vestník Osídľovacieho úradu pre Slovensko), mellyel 

a konfiskálások jogi normáihoz fűzött magyarázatokkal a közvéleményt és a közigazgatási szerveket 

tájékoztatták. A NÚA az elkobzási végzésekben feltüntetett adatokat telekkönyvileg ellenőrizte, hogy a 

kiutalásoknál minél pontosabb vagyonállományt tüntessenek fel. 
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Ez a jelentés az egyes szakosztályok és részlegek tevékenysége szerint elemezte az 

elkobzott vagyonok összetételét.
829

 

Az ún. házvagyonnnal foglalkozó szakosztályon belül a vagyonok felmérésével és 

a konfiskálásokkal foglalkozó részlegek tevékenységének jellemzése nemcsak az elért 

„eredményekre“, hanem akaratlanul a szlovákiai konfiskálás ellentmondásosságára is 

rámutatott. A magyarok és németek vagyonának felméréséhez hiányzott a háttéranyag 

(lakossági névsorok, vagyonjegyzékek, telekkönyvek), ezért instruktorokat küldtek 

a járásokba, hogy ezeket elkészítsék, illetve járási szinten az adatokat összegezzék.
830

 

A nemzeti gondnokságok egységes jegyzéke nem létezett, ezért ezeket is el kellett 

készíteniük, ami Čech szerint ez is csak a járási nemzeti bizottságok hivatali mulasztásait 

bizonyította. A NÚA kompetenciáit a MFMH által létrehozott konfiskálási bizottságok 

„zavarták“, melyek a nem mezőgazdasági vagyont is lefoglalták (például a récsei 

gyógyszertárat, a tátrai szanatóriumokat, pozsonyi építkezési telkeket). Jellemző volt, hogy 

a tömeges konfiskálási végzésekben nem tüntették fel a telekkönyvileg pontos adatokat, ami 

félreértésekre adott okot. A háztulajdonok elkobzásánál a nemzetiségi hovatartozást tartották 

mérvadónak, azonban nem várt esetek és bonyolult helyzetek is előfordultak.
831

  

A vagyonbecslést a háború és a gondatlanság okozta iratpusztulás nagy mértékben 

akadályozta. A NÚA a konfiskálások felgyorsítását az ún. megállapító bizottságok (zisťovacie 

komisie) útján képzelte el, melyek hasonló jogosítványokkal rendelkeztek volna mint a 

MFMH konfiskálási bizottságai. Ennek a a szervnek a létrehozását, mely a MFMH befolyását 

csökkentette volna, a Megbízottak Testülete nem hagyta jóvá. 

                                                
829 A NÚA az ellenséges vagyonról háromféle nyilvántartást vezetett: 1. az elkobzási végzések, 2. az elkobzott 

vagyonok, 3. a feloszlatott politikai pártok és társadalmi szervezetek vagyona. A következő nyilvántartást 
vezették még: népbírósági ítéletek, a konfiskált vagyonokkal szembeni követelések, jogi személyek ingatlanjai, 

eltűnt személyek vagyona. 
830 A beszámoló szerint a városlakó német nemzetiségűek ingatlanait, lakóházait és mezőgazdasági vagyonát 

kiemelten kezelték. Csak 1947 februárjában 12 500 ügyet „intéztek el.“ 
831 A hivatalnokok számára komoly problémát okoztak a vegyesházasságok, a különböző nemzetiségű 

házaspárok és örököseik. Ezek az ügyek külön szabályozást igényeltek. A 108-as dekrétum 2. §-nak 2. 

bekezdése erre lehetőséget nyújtott. Külön kormányrendelet szabályozhatta azon személyek körét, akiknek 

vagyona részben vagy teljesen mentesül a konfiskálás alól. Az elkobzási döntéseknél még további „előre nem 

látható” esetek fordultak elő. Népbírósági úton csak a vagyonok egy részét kobozták el, gondokat okozott a 

128/1946-os restitúciós norma, a szlovákiai magyarok esetében a lakosságcsere során áttelepülők vagyonára a 

konfiskálási eljárás megállítása és az osztrák állampolgárságú német nemzetiségűek rendezetlen ügyei. 
A konfiskálások „különleges” eseteket is produkáltak. Például az illető személy elveszítette állampolgárságát, 

vagyonát elkobozták, majd állampolgárságát mégis visszakapta. Mi legyen az elkobzott vagyonnal? A hivatalos 

állásfoglalás szerint az elkobzás törvényileg rendben volt (nem teremthettek precedenst!), és az új tulajdonos 

jogait sem sérthették meg, ezért a vagyont nem adták vissza. Csak „szélsőséges esetekben” lehetett kérvényezni 

a pénzbeli kárpótlást. A NÚA éppen a bizonytalan és kérdéses konfiskálások miatt sürgette a nemzeti 

bizottságokat, hogy az elkobzásokat minél hamarabb zárják le, mert az elhúzódó ügyek gazdasági károkat 

okoznak az államnak. SNA, FNO, 1. doboz, ukl. znak 24., Jegyzőkönyv a NÚA tevékenységéről (1946. 

augusztus. 26.). A lakóházak felgyorsított kiutalásának szabályozását 1947 végére érték el. Vestník 

Osídľovacieho úradu pre Slovensko, 1947. november 15. 20. szám, 315–317. 
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A „jogszerű”, tehát a NÚA által ellenőrzött, konfiskált házakról részletes adatok 

állnak a rendelkezésünkre. Ezek szerint 1947 végéig Pozsonyban és Ligetfalun 1470 

házkonfiskálást hajtottak végre, Szlovákia többi területén 3389-et. Ezek 42,37%-a volt német 

tulajdonban, a fennmaradó részt (2800 lakóház és a hozzájuk tartozó vagyonrészek), mely 

túlnyomó többségében magyar nemzetiségűeké volt, 50% körülire becsülhetjük, mégha az ún. 

kollaboránsok ingatlanait is beleértjük. Egy másik kimutatás, mely valószínűleg az összes, 

tehát nem „jogszerű” házkonfiskálásokat is tartalmazza, Pozsonyban 1358, Pozsony-vidéken 

620 és a többi szlovákiai járásban 3470 elkobzást említ.
832

 

A NÚA a házak fennntartására, kezelésére és a bérleti szerződésekre, illetve a bérleti 

díjak nagyságára külön irányelveket dolgozott ki. Bérletek esetén mindegyik épület bérleti 

díját külön számlán kezelték. Az ezekről való kifizetések csak a nemzeti bizottságok és a 

NÚA beleegyezésével történhettek. A nemzeti gondnokságok folyamatosan gondot okoztak. 

1947 február végéig kellett benyújtaniuk elszámolásukat és jelentésüket a gazdálkodásukról. 

Kevesen teljesítették kötelességüket, úgy is fogalmazhatunk, hogy a gyors meggazdagodás 

reményében egy részük rablógazdálkodást folytatott.
833

 

Külön érdemes megemlíteni, hogy az állami apparátus az elkobzott magyar házakat 

Szlovákia gazdasági szükségleteinek megfelelően kívánta felhasználni, nevezetesen a 

magyarországi szlovák áttelepülők részére rendbehozták, rekonstruálták őket. 1946 végéig kb. 

74 dél-szlovákiai házat újítottak fel.
834

 A Galántai, Érsekújvári és Lévai járásokban 1947 

végéig együtt 1046 károsodott házból 193 állt javítás alatt, 262-őt fejeztek be.
835

 Az eladásra 

                                                
832 A magyarok által lakott járások közül országos szinten is a rozsnyóiban kobozták el a legtöbb házingatlant, az 

összes 25%-át, 1374-et. Ez a szám csupán azt jelzi, hogy 1945 őszétől 1947 végéig a legnagyobb ütemű elkobzás 

ebben a járásban zajlott. Összehasonlításul: ekkor a galántaiban 3%, a dunaszerdahelyiben 1,4%, a vágsellyeiben 
0,8% volt az arány. A hivatal jelentése külön hangsúlyozta, hogy a pozsonyi házak mindegyikének kinevezett 

nemzeti gondnoka volt (későbbi adatok szerint a gondnokok kinevezése késett és kb. 400 pozsonyi lakásra még 

mindig hiányzott). A Pozsonyi Nemzeti Bizottság végezte az „ellenséges személyek” lakásberendezéseinek 

kiutalását. 1947 végén 2400 esetet tartottak nyilván. Az SZTH külön terveket készített az elkobzások elosztására. 

Vestník Osídľovacieho úradu pre Slovensko, 1947. szeptember 15. 17. szám,  256. 

A NÚA a konfiskált pozsonyi ingóságok (lakásberendezések, bútorok stb.) felmérő bizottságokat hozott létre, 

melyek 1946. május 22-én kezdték meg munkájukat. Május 22–25. között 73 felmérést végeztek és a bruttó 

becsült összeget 1,3 millió koronára tették. A becsléseket felgyorsították, és május 27–június 1. között 118 eset 

vizsgálata után 1,13 millió korona összértéket mutattak ki. A bizottságok számát 15-re tervezték emelni, hogy 

minél hamarabb befejezzék a vagyonbecsléseket. SZNL, NÚA, 5. doboz, 242/1946-IV. odbor. Vadkerty a 

pozsonyi magyarok internálásával foglalkozó tanulmányában jelzi ingatlanaik elkobzását, azonban a vagyoni 
vonatkozásokat nem részletezi. Vadkerty 2002: 34–36. 
833 A NÚA nyilvántartásába 1947-ig 1230 konfiskált (kis)ipari és kereskedelmi vállalat került, melyből 1072-őt 

ellenőriztek. 1947. augusztus 5-ig 113 ügyet vizsgáltak ki károkozás és bűntett gyanújával. 
834 SNA, FNO, 5. doboz, 4712/III-3/1946. 
835 A NÚA a konfiskált vagyonokból finanszírozta a kiemelt jelentőségű szlovákiai gazdasági beruházásokat. 

Pozsonyban és környékén a lakásínség részleges enyhítésére, a szlovák közalkalmazottak, iparosok, kereskedők 

és munkások számára 1947. augusztus 15-ig 14,2 millió korona értékben állíttatta helyre a háborús károkat 

szenvedett elkobzott házakat. A nyitrabányai szénbányászat fellendítése céljából magyarországi szlovák 

bányászcsaládokat tekepítettek le, aki számára a régi német bányászlakások felújítása mellett új lakásokat, elemi 
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szánt ingatlanok (építkezési telkek, bontások, régi házak, kisajátításra jelölt és kiutalások alól 

mentesült épületek) értékének becslését szintén a NÚA végezte. 1947 elején Szlovákia 

nyugati, középső és keleti területein felmérő bizottságokat állítottak fel, melynek tagjai közé a 

NÚA, a járási nemzeti bizottságok és a pénzügyigazgatás képviselői kerültek. A bejelentett és 

elhallgatott ingatlanokat térképezték fel. 

Az adatok szerint Pozsonyban 42 konfiskált ingatlant 57,8 millió korona értékben, és 

vidéken 5-öt 6,8 millió korona értékben adtak el. A Szlovákiában konfiskált házak összesített 

értékét kb. 1 milliárd koronára becsülték, melyből Pozsonyra kb. 400 millió korona esett 

(1600 ház) és vidékre kb. 600 millió korona (5000 ház). Ennél az összegnél nem vették 

figyelembe a magyaroktól elvett házak értékét és a mezőgazdasági vagyont.
836

 

A NÚA konfiskálási részlege végezte a gondnokságok, a kisipari, kiskereskedelmi és 

a szövetkezetekhez kapcsolódó vállalkozások, az iparvállalatok, valamint az élelmiszeripari 

(termelői) cégek felügyeletét. A gondnokoknak havi jelentéseket és összesített beszámolót 

kellett küldeniük az 1946-os üzleti évről. A NÚA fontosabb vagy a gondnokok által rosszul, 

ráfizetésesen vezetett vállalkozásokat saját kezelésébe vehette és fokozatosan adta át a 

kedvezményezett jelentkezőknek és az állami vállalatoknak. A kisipari cégek tekintetében 

1947. július 1-jéig egy felügyelő szervet működtettek, melyben a NÚA, az SZTH és az 

illetékes megbízotti hivatal képviselői foglaltak helyet. A NÚA-nak jogában állt a kisipari 

vállalkozások „felesleges tőkéire”, az összforgalom után 1% iletéket kiszabni. Ez az 

államkincstárnak 14 millió korona bevételt jelentett. 

Az elkobzott pénzértékek (betétkönyvek, folyószámlák, életbiztosítások, készpénz) 

1946. december 31-én 1,5 millió koronát tettek ki.
837

 Az 1947. július 1-jei állapot szerint az 

elvett összegek nagysága 741 millió koronára rúgott. Ennek 77%-át a birodalmi német 

hitelezőkkel szembeni csehszlovák adósságok alkották.
838

 

A magyar szövetkezetekről különmegállapodás született a NÚA és a FSZBK 

között.
839

 A FSZBK 214 magyar és német fogyasztási szövetkezetet vett át, és kb. 100-nak az 

átvétele volt még folyamatban. A pénzügyi elszámolást a két szervezet közösen végezte.
840

 

                                                                                                                                                   
iskolákat, fürdőt és kutakat építettek. A házak építésére 39 millió koronát fordítottak. A harmadik fontos 

befektetési területen a szepesi bányavidéken (Ötösbánya, Merény, Szepesremete) 1946 novemberétől folyt az 
újjáépítés. 
836 A dokumentum nem tartalmazza a magyar vonatkozású tételeket. 
837 Ehhez még hozzászámíthatjuk a betétkönyvek és folyószámlakivonatok szerint kimutatott 1,3 millió koronát. 
838 Az elkobzott tulajdonok és tulajdonjogok, melyeket 1949-ben terveztek véglegesen rendezni és felszámolni, 

az 1948. október 1-jei állapot szerint 787 millió koronára növekedtek. A két legnagyobb tételt a németországi 

hitelezőkkel szembeni csehszlovák adósságok (66%) és a szlovákiai német tőkeérdekeltségek (23%) alkották. 
839 Szlovákul: Nákupná ústredňa potravných družstiev. Ez a szövetkezeti központ 1934-ben jött létre. 
840 Egy másik forrás eltérő számú magyar és német fogyasztási szövetkezetet, 350-et említ, melyeket a NUPOD 

gondnokságára bíztak. SNA, FNO, 1. doboz, 6923. 
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A másik NÚA-jelentés 1948. novemberében született és nem titkolta a NÚA 

tevékenysége során jelentkező adminisztratív és gazdasági problémákat.
841

 A kezdeti 

elvárások optimisták voltak: a szlovákiai magyarok és németek nem mezőgazdasági vagyona 

arányaiban sokkal kisebb volt, mint a csehországi németeké, így reális elképzelésnek tűnt a 

konfiskálás gyors megkezdése és lebonyolítása. A magabiztos kijelentés, hogy a német 

nemzetiségűek „notorikusan” ismertek voltak és ugyanúgy a magyar jogi személyek is, azt 

sugallta, hogy problémamentes vagyonszerzés valósul meg. A magyar kisipar és 

kiskereskedelmem vagyonállománya elvileg jól körülhatárolható volt, így ennek elvétele nem 

tűnt gondnak. A valóságban minden másként alakult. Az előkészítő munkák során a járási 

nemzeti bizottságok szerepét és adminisztratív lehetőségeit jócskán túlbecsülték. A beszámoló 

szerint még a szlovák kollaboránsok vagyonát sem voltak képesek teljes mértékben 

konfiskálni. Az állami szervek közti rivalizálás, mely mögött a kibékíthetetlennek tűnő 

demokrata és kommunista gazdaságpolitikai törekvések húzódtak meg, az elkobzások 

folyamatát lassította.
842

 Ezen kívül a tulajdonviszonyok megállapítása és a kárpótlások 

kifizetése vált szövevényessé.
843

 

A legjobb példát erre a Diószegi Gazdaság, Cukor- és Szeszgyár Rt. elkobzásának 

története szolgáltatja, mely jogilag és ténylegesen is bonyolult volt, ezen kívül pártpolitikai 

érdekek kereszttüzébe került. A Galántai Járási Nemzeti Bizottság 1946. szeptember 16-án 

adta ki az elkobzási végzést, amely ellen a tulajdonosok tíz fellebezést nyújtottak be. Az ügy a 

                                                
841 SNA, FNO, 2. doboz, 30465/1948. A jelentés magán viseli a politikai fordulat jegyét. Az elaborátum 

ideológiai vezérfonalát a demokrata párt elleni támadás jelenti: a konfiskálásokat a párt folyamatosan 

akadályozta, így csak felemásan valósulhatott meg. A dokumentum statisztikai anyaga összefoglalás céljából 

készült, aktualizált 1948 októberi adatokat is tartalmaz. Az NÚA-ban összpontosított konfiskált vagyonok 

áttekintésének fontos forrása. 
842

 Ilyen jellegű harc folyt a NÚA és a PMH között a poprádi székhelyű Első Szepesi Gőzsörgyár és Főzde (Prvý 

spišský pivovar a sladovňa) sorsáról. A PMH szerint a vállalat fő részvényese a hatáskörébe tartozó Pozsonyi 

Kereskedelmi és Hitelbank volt. A sörgyárra nem terjesztették ki az államosítást, így fizikai vagy jogi 

személyeknek eladhatóvá vált. A PMH a banknak előírta, hogy tőkerészesedését adja el vagy a Központi 

Szövetkezetnek, vagy a sörgyárosok érdekvédelmi szervezetének, esetleg más gazdasági szervezetnek. A NÚA 

szerint a PMH eljárása „törvényellenes” volt, mert a sörgyárral szembeni elkobzási eljárás már folyamatban volt. 

A másik érv szerint a pozsonyi pénzintézet állítólagos „96%-os” tőkeérdekeltsége valószínűleg nem egyenlő a 

részvénytulajdon nagyságával. A NÚA vizsgálata szerint a bank nem tekinthető törvényes tulajdonosnak, mert a 

108-as dekrétum szabályai vonatkoznak rá. A NÚA stratégiája az SZKP KB titkárságán 1946. október 23-án 

megvalósult találkozón rögzített tervbe illeszkedett. A megbeszélésen a szlovákiai sörgyárak államosításának 

keresztülviteléről határoztak. Ehhez a szakszervezeteket mint nyomásgyakorló eszközöket használták fel. SNA, 
FNO, 5. doboz, 4489/47-VI-18, 8358/II-1/1947, Záznam o porade vo veci potravinárskeho priemyslu; ANBS, 

ÚLK, 4. számú jkv. (1948. március 24.). Más esetben azonban a NÚA-nak a SZNT Elnökségének döntésével 

szemben visszakoznia kellett. A Ludwig Krisztián és Fia cég gondnokául már a bazini szőlőszövetkezetet 

(Pezinské vinohradnícke družstvo) kijelölték. A felsőbb döntés azonban a kereskedelmi vállalat sikeres 

működését figyelembe vette és a gazdasági szempontokat helyezte előtérbe. A vállalat önállósága mellett 

érveltek és a NÚA-t korábbi döntésének megváltoztatására kényszerítették. Az új gondnoknak garantálnia kellett 

a vállalkozás sikeres működését. SNA, FNO, 5. doboz, 16829/1946. 
843 Például az Eperjesi Szeszfinomító Rt. zsidó, magyar és szlovák részvényeseinek megoszlása ezt tükrözte 

vissza. Lásd a mellékletben a 6. táblázatot. 
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BMH-hoz  került, de az további vizsgálatra visszaküldte a nemzeti bizottságnak. A galántai 

hivatal a tulajdonjogok ellenőrzését és a fellebezések jogosultságának kivizsgálását, 

megfelelően képzett szakemberek hiányában elhalasztotta. A járási hivatal nem vette 

figyelembe a cukorgyár konfiskálásának előfeltételeit, így a vállalat nemzetiségi jellegét és a 

cukorgyár vezetőségének magatartását a háború alatt. A fellebezések állításainak 

jogosultságát és az esetleges jogi következményeket sem elemezték. Az ügyről végül a NÚA 

készített értékelést. 

A cukorgyárban eszerint 1938 őszéig „szlovák tőke” is jelen volt. A Szlovák 

Mezőgazdasági Ipar Rt. (Slovenský zemědelský priemysel) a részvénypakett 41%-át 

képviselte, de állítólag a hatalomváltás által okozott politikai nyomásgyakorlás következtében 

el kellett adnia a részvényeket. A vállalat háború utáni jogutódja, a Kölcsönös Földműves 

Pénztárak Szövetsége (Zväz roľníckych vzájomných pokladníc) restitúciós igényt jelentett be. 

Ezzel az igénnyel kapcsolatban a részvényeladás megvalósulása, tehát az ellenérték volt 

homályos.
844

 A szlovák hivatalok szerint a cukorgyárat finanszírozó és „többségi” 

részvényesnek tűnő MÁH álláspontja nem volt egyértelmű. A budapesti pénzintézet azt 

állította, hogy a részvényeket 1938-ban szlovákiai intézetektől, a Tatra bankától és a 

Dunabanktól vásárolta meg.
845

 Az ügyet tovább bonyolította, hogy két-két amerikai és svéd 

állampolgár bizonyítani tudta a korábban megvalósult részvényvásárlást. Az amerikai G. R. 

Walters azt állította, hogy 1939 elején a hitelbankkal és a szlovák vállalattal megegyezést 

kötött, mely szerint 8040 darab cukorgyári részvény elővásárlási jogát neki fenntartják. Ő ezt 

a jogot 1945 végéig átruházta másra. Az indoklása szerint ezt jogátruházást a MNB is 

jóváhagyta. A másik amerikai, Rishel Patont 1941 őszén levélben értesítette a hitelbankot, 

hogy Walters az elővásárlási jogot átruházta őrá. Emellett Eduard Engström és Bengt Frodin 

(Frödim?) svéd állampolgárok ugyanúgy bizonygatták, hogy az elővásárlási jogot ők kapták 

meg.
846

 

A NÚA szerint a szlovák szerveknek a következő kérdésekre kellett választ adniuk. 

A tulajdonjog fentiekben jelzett átruházása, miközben a vásárlási árat nem fizették ki és még 

                                                
844 A NÚA-nak nem volt reális rálátása a vállalat tulajdonosi helyzetére. Ez csak névleg tűnt szlovák 

tulajdonnak. A Szlovák Mezőgazdasági Ipar Rt. (más néven a Georgia) a MÁH érdekeltségi körébe tartozott. A 
KFPSZ igénye így jogtalannak tekinthető. A MÁH a diószegi cukorgyár hiteligényét és pénzforgalmát az 

érsekújvári fiókján keresztül bonyolította le. MOL, MNB, Z 12, 36. csomó, 327. tétel, Magyar Általános 

Hitelbank fiókja, Érsekújvár. 
845 Ez megvalósult. A szlovák bankcsoport a Kuffner családtól 1938 márciusában vásárolt 8040 részvényt. Ezt 

vette meg a MÁH 1938. december 30-án. A hitelbank a hiányzó részvénytőke kisebbik részét (3960 darabot) a 

Kuffnerektől szerezte meg. A 12 ezres alaptőkéből 1942-ben 2 ezret Aschner Pálra ruházott. A háború végén a 

hitelbank és a Georgia tárcájában 5–5 ezer darab részvény volt. A MÁH részvényvásárlására MOL, MÁH, 240. 

csomó, 1052/f. tétel; MOL, PM, XIX-L-1-k, 109. doboz, 02345/Cs. 
846 A MÁH irataiban két svéd és egy amerikai állampolgár szerepel. A teljes nevük is ott található. 
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formális adásvételi szerződés sem köttetett, érvényesnek tekinthető-e? Ebben az esetben 

milyen lehet a magánjog és a kereskedelmi jog összefüggése? A további kérdéscsoport, tehát 

a területiség és az államiság problémája egyértelmű volt. Diószeg „magyar megszállás” alá 

került, egy ellenséges államhoz tartozott, így a külföldi állampolgárok érvelésénél a magyar 

jegybank állásfoglalását nem tekintették kompetensnek. A részvényvásárlási jog átruházása a 

108-as dekrétum rendelkezéseinek figyelembe vételével érvényes lehet vagy sem? Ez 

ténylegesen megvalósult tranzakció volt vagy csak álcázott vagyonmentés?
847

 A kérvényező 

személyek ténylegesen amerikai és svéd állampolgárok voltak? Ezt bizonyítani tudják? Végül 

a háború alatt milyen nemzetiségűek voltak a cukorgyár részvényesei? 

A NÚA a vállalalat utolsó 1943. november  30. közgyűlésének jegyzőkönyvébe 

kapaszkodott, melyben a részvényesek között a fellebező amerikaiak és svédek nem 

szerepeltek. A részvényesek közül a MÁH 4800 darabot, a Szlovák Mezőgazdasági Ipar Rt. 

szintén 4800-at, Aschner Pál 2000-et és kisebb részvényesek 140 darabot birtokoltak.
848

 A 

szlovák indoklás szerint a részvényesek „mind” budapesti székhelyű magyar jogi személyek 

voltak, így a cukorgyár magyar nemzetiségű vállalatnak tekinthető és „törvényesen 

elkobozható.” 

A NÚA 1947. június 3-án hozott, belpolitikai célokat követő döntést az elkobzásról. 

Az elkobzási határozatot, mintegy a demokrata párt elleni támadással, a nép 

„állásfoglalásával” kellett megindokolni. A demokrata érdekeltségű Élelmezési és Ellátási 

Megbízotti Hivatal véleménye szerint a NÚA-nak óvatosan kellett eljárnia a cukorgyár 

esetében, mert az államosítás alól azzal az érvvel vonták ki, hogy szövetkezetté alakítják. 

Ezzel az élelmiszeriparban pozíciókat szerző kommunista párt nem értett egyet.
849

 A 

                                                
847 A diószegi cukorgyár csak egyik példája a Csehszlovákiában található magyar érdekeltségű ipari, 

kereskedelmi és közlekedési vállalatok vagyonának eltitkolására és átmentésére. A fiktív külföldi tulajdonnal, 

„szívességi ügyletekkel” a részvényeket az elkobzás alól akarták mentesíteni. A névleg új tulajdonosokkal való 

megegyezésekre 1945 októberében, a csehszlovák államosító törvények elfogadásakor került sor. A 

„kamuflálás” ezen szálait a magyar pénzügyminisztérium fedte fel, nem utolsó sorban a csorba tói pénzügyi 

egyezményhez vezető csehszlovák-magyar államközi tárgyalások titkosított háttéranyagán dolgozva (és 

mérlegelve, hogy a csehszlovák féllel mit közöljenek). Ez az ügy még 1962-ben is megjelent a 

pénzügyminisztérium anyagaiban. Ekkor 5 helyi érdekű vasúttársaság, 4 txtilipari üzem, 2 vegyipari vállalat és 2 

cukorgyár részvénytulajdonát azonosították. A Komárom–Gútai HÉV esetében nem volt szó álcázásról. A 

részvénytulajdonosok norvég állampolgárok voltak, akik kártalanítási igényét a csehszlovák hatóságok 
elismerték. A Pesti Hazai Első Takarékpénztár tulajdonát képező 15 165 darab részvénye a Nagysurányi 

Cukorgyárnak tárgytalanná vált, mert a hadiesemények miatt elvesztek. A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 

ügylete a Dinamit-Nobel Művek részvényeinek átruházásáról 1940. január 15-én a londoni New Trading Co. Ltd 

cégnek már fiktív volt. MOL, P, XIX-L-1-k, 109. doboz, Feljegyzés. Csehszlovákiában volt rejtett magyar 

érdekeltségű vállalatok, 002344/223/1, 002344/227/1, Lőcsei Ernő feljegyzése (1952. szeptember 13.) 
848 A szlovák forrás adatai eltérő részvénymegoszlást tartalmaznak. Vö. 845. lábjegyzettel. 
849 SNA, FNO, 5. doboz, Záznam o porade vo veci potravinárskeho priemyslu. A MÁH szerint a BMH 

másodfokú határozata mondta ki a vállalatnak, mint magyar tulajdonnak az elkobzását. MOL, PM, XIX-L-1-k, 

109. doboz, 02345/Cs. 
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cukorgyár kommunista irányítás alatt álló üzemi tanácsának levele nem véletlenül született 

június 2-án. A vállalat dolgozói felháborodásuknak adtak hangot, hogy két év után sem 

valósult meg a cukorgyár ígért államosítása. Ez a dolgozók érdekeit sértette és a köztársaság 

gazdasági újjáépítését akadályozta.
850

 

A folyamat felgyorsítására, az elkobzott vagyonok felügyeletére és a gondnokok 

ellenőrzésére költségigényes és nehézkes apparátust kellett kiépíteni és a hivatalnokok sem 

álltak a helyzet magaslatán. A jelentés szerint ennek ellenére, addig amíg a kormány a NÚA 

elnökét és alelnökét nem nevezte ki 1946. április 12-én, a bizottságok a konfiskálásokat 

továbbvihették volna.
851

 A szlovákiai magyar és magyarországi gazdasági szervezetek és 

vállalkozások tőkéi a fentiekben jelzettek miatt csak 1947-ben és 1948 kezdetén lettek 

konfiskálva.
852

 A nem mezőgazdasági tulajdon „hivatali definiálása” terén sem született 

előrelépés. A NÚA szerint a MFMH a nem mezőgazdasági jellegű vagyont 

„törvényellenesen” kobozta el. A legnagyobb értékkel bíró konkrét példákként tátrai 

szanatóriumokat, pozsonyi lakóházakat és telkeket, téglagyárakat, malmokat, fűrésztelepeket 

hozott fel. A NÚA vezetői úgy látták, hogy ezek a lépések az államkincstárt „károsították.” 

A házvagyon
853

 tekintetében közölt összehasonlítás az 1948. november 1-jei  és az 

948. március 1-je utáni helyzetet mutatja. Az összes szlovákiai elkobzott ház 8735 volt. A 

pozsonyiak ennek 33%-át tették ki. A kommunista hatalomátvétel után, 1948. március 1-jétől 

1629-et koboztak el, de a folyamat felgyorsítását tervezték, kb. 3000 újabb elvételét. A 

házkonfiskálások „objektívebb becslése” 1,5 milliárd korona nyereséget könyvelt el. A bérleti 

díjak rendszeres beszedése elmaradt és így bevételkiesés jelentkezett. Az NÚA az összegek 

kisebbik részét, 8,5 millió koronát szedett be (csak a kintlevő pozsonyi bérleti díjakat 18 

millió koronára becsülték). A kiutalások tulajdonjogi rendezését a kifizetetlen kiutalási díjak 

                                                
850 SNA, FNO, 5. doboz, 4088-II/47, A cukorgyár üzemi tanácsának levele (1947. június 2.), szám nélkül. 

Vestník Osídľovacieho úradu pre Slovensko, 1947. június 15. 11–12. szám, 153. 
851 A NÚA vezető tisztviselőinek és elöljáróságának elhúzódó kinevezése az 1946. május 26. parlamenti 

választások előtti kommunista-demokrata rivalizálás részét alkotta. A jelentés szerint a NÚA 1946–1948 közötti 

időszakát a „konfiskálásokért folyó harc” jellemezte, mert a demokrata párt választási győzelmét kihasználva 

különböző „machinációkkal” (állampolgárság elismertetése, nemzeti és állami megbízhatóság igazolásai) 
akadályozta a konfiskálásokat. 
852 A magyarországi gazdasági szervezetek és élelmiszeripari cégek vagyonát 1947 folyamán kobozták el. A 

108-as dekrétum hatályosságát ex lege minden olyan kereskedelmi szervezetre kiterjesztették, amely a 

magyarországi kereskedelmi jog alapján jött létre, aszerint működött, és immár csehszlovák területre került. 

Ezeket a vagyonállományokat átmenetileg a Szlovák Gabonatársaság (Obilná spoločnosť pre Slovensko) kezelte, 

amely egyedül volt jogosult a gabonafelvásárlásra. SNA, FNO, 2. doboz, Správa finančného oddelenia 

prednesená na gremiálnej schôdze dňa 14. novembra 1946; Vestník Osídľovacieho úradu pre Slovensko, 1947. 

március 1. 4. szám, 30. Az elkobzott szlovákiai magyar ipari vállalkozásokra lásd a melléklet 7. táblázatát. 
853 Családi házak, lakótömbök, lebontott és szanált épületek. 
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hátráltatták.
854

 A kedvezményezett szlovák jogi személyek (nemzeti vállalatok, közigazgatási 

szervek, közhasznú szövetkezetek) csupán 5,6%-a fizette ki az összegeket. A NÚA-ba 

befolyó tőke így is 173,5 millió koronát ért el. 

A kisipari vállalkozások és iparvállalatok adatai véglegeseknek tekinthetők. 

Összesen 515 üzletet, 1067 termelői és kézműipari műhelyet, 374 fogyasztási és értékesítő 

szövetkezetet, valamint 305 iparvállalatot koboztak el 1,1 milliárd koronára becsült értékben.  

Ezeket az államai szektorba „vezették át.” A nemzeti vállalatokhoz 77 vállalkozás került, 

melyből a fémfeldolgozó ipar és gépipar 67,5%-ban részesedett. 40 vállalkozást 

államosítottak. A közintézmények, önkormányzatok, szövetkezetek között 200-at osztottak 

szét. 

Az összes elkobzott kisipari vállalkozás (1582) közül 1062-őt szántak kiutalásra és a 

NÚA kezelésében található 506-ból, melyeket a járási nemzeti bizottságok „forradalmi 

rendelkezésekkel rövid úton felszámoltak”, 150-et alkalmasnak ítéltek a „felélesztésre.” A 

nemzetgazdaság megalapozásához tehát a rendelkezésre álló előállítói-termelői kapacitásokat 

a gazdasági kényszer hatása alatt aktivizálni kellett.
855

 A kiutalási munkákat és a cégek 

felszámolását 1949-ben tervezték befejezni. A kiutalások és a kisipari vagyon kezelése utáni 

bevételek 1948. június 30-ig meghaladták a 75,9 millió koronát.
856

 A kiutalt ipari kis- és 

nagyvállalkozások, illetve szövetkezetek összesített értéke 562,1 millió koronát tett ki. 

A konfiskált ingóságok felmérése bizonytalan munkának tűnt. A hivatalos érvelés 

furcsasága, hogy a háborús pusztítások és rablások okozta károkat egy szintre helyezte a 

lakosságcsere során Magyarországra települtek ingóságainak visszaszolgáltatásával 

keletkezett veszteségekkel. A NÚA vagyonát 1949-ben, mely döntő többségében az elkobzott 

magyar és német javakból állt, 3,6 milliárd koronára becsülték.
857

 

 

 

                                                
854 Az ingatlanok, legfőképpen a családi házak kiutalásával kapcsolatban az ország területén érvényes 

kormányrendelet hiányzott. Nem lehetett tudni, hogy az állam milyen arányban téríti a kiutalási árat. 
855 Az SZTH 1946 második felében külön kormányutasításra lehetőségeket keresett arra, hogy a kétéves 

újjáépítési tervbe milyen úton-módon lehet bekapcsolni a konfiskált vagyonokat. Az SZTH 1946. szeptember 16. 

1575. számú rendelete alapján a konfiskációkat államgazdasági és közérdekű célokra is felhasználhatták. 1947 

végéig kiemelt jelentőségű vagyonokat (kisipari cégek és házak) juttattak döntően állami tulajdonba. 92 vállalat 
és 188 ház került az államhoz, társadalmi szervezeteké lett 4 ház. A szövetkezetek 10 vállalatot és 9 házat 

kaptak, az áttelepült szlovákoknak két vállalatot juttattak. SNA, FNO, 2. doboz, 10/prez-IV/48. SNA, FNO, 1. 

doboz, SZTH 1948. január 22. ülésének jegyzőkönyve, szignatúra nélkül. 
856 A kiutalt nagy- és kisipari vállalatok, valamint a szövetkezetek átlagos értékét is meghatározták. 

Iparvállalatok átlagos értéke 3,5 millió korona (143 eset, 500,5 millió korona), kisipari vállalatoké 75 ezer 

korona (780 eset, 58,5 millió korona), szövetkezeteké 80 ezer korona (39 eset, 3,1 millió korona). 
857 Ezt az összeget már az 1947-es intern mérleg tételeinek összege megközelítette (3,4 milliárd korona), melyből 

a konfiskált vagyon 56%-ot tett ki. Ebből arra következtethetünk, hogy a nem mezőgazdasági vagyon döntő 

részét 1947-re már elkobozták. SNA, FNO, 6. doboz, 70/učt.-1948. 
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4. 5. A gazdasági szervezetek átalakítása 
 

4. 5. 1. Szövetkezeti áldemokrácia és a csehszlovákiai magyar szövetkezeti 

mozgalom megszűnése 
 

A szlovákiai szövetkezeti felépítmény alapjai a két világháború között alakultak ki és 

integráns részét alkották a magyar, német, rutén, lengyel és egyéb ügyviteli nyelvet használó 

szövetkezetek. Ez a tendencia az első köztársaság felbomlása után módosult.
858

 A szlovák 

szövetkezeti rendszer 1939-től az új államkeretekhez alkalmazkodott és a nemzetesítés jegyei, 

melyek az első önálló szlovák irányítású központ, a KSZ folyamatos legitimációjával járt kéz 

a kézben, mind erőteljesebbekké váltak.
859

 

A szlovákiai szövetkezeti rendszer nemzeti homogenizálásának gondolatát a kassai 

kormányprogram tartalmazta.
860

 Ebben a politikai programban a szövetkezetek ugyan a népi-

polgári önszerveződés és társadalmi együttműködés egyik legfontosabb demokratikus 

eszközeiként jelentek meg, azonban ezekkel csak a többségi, államalkotó nemzet tagjai 

élhettek. Az árulók és háborús bűnösök mellett a nem szláv etnikumok képviselőit is kizárták 

a szövetkezetekből. Az ellenségképalkotás pedig éppen a fennen hirdetetett szövetkezeti 

ideálokat, így a szervezeti autonómiát, a részvételi jogot és az emberi tevékenység szabad 

kibontakoztatásának jogát sértette. 

Az egykori szlovákiai német és magyarországi szövetkezeti központok jogkörei 

megszűntek. A tagszövetkezeteknek 1945 végéig csatlakozniuk kellett a szlovák 

központokhoz. A szlovákiai szövetkezeti rendszer legnagyobb irányító és revíziós szerve 

továbbra is a KSZ maradt.
861

 Keretein belül, a mezőgazdaság, állattenyésztés, zöldség- és 

gyümölcstermesztés, tejtermelés, szeszipar és erdőgazdálkodás igényeinek megfelelően kilenc 

                                                
858 A KSZ-ben tömörült szövetkezetekben jelentékeny arányban képviselve voltak a magyar nemzetiségű 

tisztviselők és hivatalnokok. 1939-ben a szlovákok után a második legnépesebb csoportot alkották. A KSZ 

nemzetiségi megoszlása a következő volt: 6882 szlovák, 204 magyar, 88 német, 62 ukrán, 39 cseh, 8 zsidó és 1 

szerb. Hospodársky obzor, 1945. október 14. 191. 
859 A KSZ vezető tisztviselői, legfőképpen az agrárpárti összekötettéseit hatékonyan kiaknázó Fedor Houdek, a 

szlovák szövetkezeti ideológia alakítóiként és irányítóiként is felléptek. Az 1918 előtti különutas szlovák 

gazdasági nacionalizmus vélt építőköveit és az etnikai szlovák szövetkezeti kezdeményezéseket kívánták 

kimutatni. A második világháború után a szlovák szövetkezeti mozgalom népi és demokratikus jegyeinek 

kihangsúlyozása és az erre épülő propaganda a KSZ pozíciómegőrzését szolgálta. Vö. Houdek 1947; Milov 
1947; Hospodársky obzor, 1945. szeptember 1. 17. szám, 143. 
860 Szarka 2005a: 46. 
861 A KSZ monopolhelyzetének a megváltoztatására és az állami felügyelet megszilárdítása végett 1945 végén a 

SZNT-ban a mezőgazdasági és földreformügyi megbízott terjesztett elő javaslatot. Eszerint a mezőgazdasági 

szövetkezetek és szövetségeik feletti állami felügyelettel a Mezőgazdasági és Földreformügyi Megbízotti 

Hivatalt bízzák meg. Az iparos és hitelszövetkezeteket az Ipar- és Kereskedelemügyi Megbízotti Hivatal, az 

alkalmazotti szövetkezeteket a Szociálisügyi Megbízotti Hivatal alá helyezték volna. SNA, PPPR-B, 7. doboz, 

inv. č. 156, Správy PPPR 1945–1947, Zprávy Povereníctva pre pôdohospodárstvo a pozemkovú reformu, 1945. 

december 15. 6. szám. 



 258 

szövetség működött. A szlovákiai szövetkezeti rendszerben 1944 végén, a magyar 

szövetkezetek nélkül, összesen 20 városi takarékpénztárt, 58 földműves pénztárt, 39 kisipari- 

polgári hitelszövetkezetet és 809 hitelszövetkezetet találhatunk. 1945 végére az utóbbi 

szövetkezeti csoporthoz tartozó szövetkezetek száma 890-re nőtt.
862

 1947 elején Szlovákiában 

négy szövetkezeti központ (Ústredné družstvo, Zväz roľníckych vzájomných pokladníc, 

Živnozväz, Zväz zamestnaneckých družstiev) működött. A KSZ ellenőrzési jogköre azonban a 

többi szövetkezeti központ felett megmaradt. A változatos típusú, szakosodott töb mint két és 

félezer szövetkezetet nyolc kereskedelmi szövetség tömörítette, melyekhez még két „segítő” 

szövetség társult.
863

 A KSZ-nek 1945 végén 2596 tagja volt, akik 40 245 üzletrészt jegyeztek 

8 millió korona értékben.
864

 A szlovák szövetkezetek döntő hányadát 1947-ben a nem 

hitelszövetkezetek csoportjában a fogyasztási szövetkezetek alkották (64,6%). 

Számarányukban az ún. földműves, kisiparos és építkezésekre szakosodott szövetkezetek 

következtek. Az összesen 957 hitelszövetkezet nagyobbik része, 92%-a az KSZ-ben 

összpontosult. Kisebbik részének, az 1920-as években kialakult típusnak, a KFPSZ volt 

a szövetkezeti központja.
865

 

A szlovákiai régiókban a szövetkezetek hálózatát a katonai hadműveletek 

szétzilálták. Például a nagymihályi, késmárki és eperjesi titkárságok nem működtek, a nyugati 

régiókba evakuálták őket.
866

 A szövetkezetek a háború alatt, hasonlóan a többi gazdasági 

szervezethez, súlyos anyagi károkat szenvedtek. A legsúlyosabb veszteségeket a fogyasztási 

szövetkezetek szenvedték el, mert árukészletük, nyersanyagtartalékaik, pénzkészletük vagy 

megsemmisült, vagy az átvonuló katonai csapatok elvitték, illetve a helyi lakosság a 

vagyonukat szétrabolta. A katonai összecsapások következtében a szövetkezeti épületek 

szintén jelentős károkat szenvedtek. 

A rendszer konszolidálására 1945 májusától került sor. A szlovák szövetkezeti 

központok újraszervezték hálózataikat. Például a mezőgazdasági szövetkezetek központja 15 

déli településen reaktiválta kirendeltségeit.
867

 A NUPOD, az áruellátás és -elosztás céljából 

Tornalján szervezett kirendeltséget.
868

 

                                                
862 Horváth–Valach 1984: 108, 116. 
863 Milov 1947: 13. 
864 Hospodársky obzor, 1947. május 15. 10. szám, 177. 
865 Fabricius–Holec–Pešek–Virsik 1995: 133. Eltérő adatokat közöl Milov 1947: 13, 58; Martuliak 2009: 178–

180. 
866 Hospodársky obzor, 1945. november 1. 21. szám, 211, 227, 228. 
867 Ezek a következő települések voltak: Somorja, Dunaszerdahely, Galánta (Szenc és Vágtornóc mint ideiglenes 

kirendeltségek), Nagymegyer, Léva, Érsekújvár, Komárom, Köbölkút, Verebély, Zselíz, Ipolyság, Losonc, 

Rimaszombat, Kassa, Tornalja, Nagykapos. Hospodársky obzor, 1945. augusztus 15. 16. szám, 119. 
868 Hospodársky obzor, 1946. február 1. 3. szám, 49. 
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A háborút követő évek gazdasági szempontból nem tekinthetők diadalmenetnek. A 

KSZ-nek nagy mértékű támogatásokkal kellett fenntartania a rendszert, melyben az 1939–

1945 közötti időszak negatív hatásai, többek között az adókedvezmények megvonása, a 

szövetkezetalapítások korlátozása, és főképpen a hitelszövetkezeteknél jelentkező 

veszteségek, továbbra is tapasztalhatók voltak.
869

 

A felszabadulás után, Szlovákiában az összes fogyasztási szövetkezet kb. 20%-a 

szorult a szövetkezeti központok, illetve az állam pénzügyi segítségére. 403 fogyasztási 

szövetkezetet ért kisebb-nagyobb mértékű károsodás.
870

 A magyar és német szövetkezetek 

elkobzásának folyamatát a megsemmisült vagy károsodott cégbejegyzések, a hiányzó 

regiszterek és a Magyarországra, illetve Németországba elszállított könyvelés és 

vagyontárgyak hátráltatták.
871

 

A SZNT a katonai felkelés ideje alatt, 1944 szeptemberében kiterjesztette a nemzeti 

gondnokságot a német és árjásított üzemekre, ami a szövetkezeteket is érintette.
872

 A harci 

cselekmények befejeződése után a szövetkezetekre a gondnokságokat szabályozó 50/1945-ös 

rendelet vonatkozott. A szövetkezetek irányítására a rendelet 11. paragrafusa értelmében 

ideiglenes vezetőséget neveztek ki. Az új igazgatósági tagokat, megválasztásuk előtt politikai 

és nemzeti megbízhatóságuk alapján ellenőrizték és az üzletrészek birtoklásának módjait is 

megvizsgálták. Ez a rendelet határozta meg a szövetkezeti fajták szerinti felügyeleti rendszert. 

A község vagy városi térben működő szövetkezeteknél az igazgatóságokat a helyi nemzeti 

bizottság nevezte ki. A járási nemzeti bizottság azoknál a szövetkezeteknél kapott 

illetékességet, melyek hatásköre a településeket túllépte, azonban nem lépte túl a járáshatárt. 

Az építkezési és lakászövetkezeteknél a szociálisügyi megbízott, a mezőgazdaságiaknál a 

földművelésügyi megbízott, az ipari és egyéb szövetkezeteknél az ipari és kereskedelemügyi 

megbízott kapott illetékességet. A politikai és nemzeti megbízhatóság ellenőrzését később is 

megismételhették. A cégbejegyzés és a szövetkezet veztőségének megválasztása után a 

nemzeti gondnokság intézményét megszüntethették.
873

 

A magyar szövetkezetek vagyonát elkobozták és azzal a NÚA rendelkezett. A 

belügyi megbízott 1492. számú 1946. augusztus 12. keltezésű rendelete alapján 132 magyar 

hitelszövetkezetet koboztak el. Ezek 36%-át a Dunaszerdahelyi, Galántai, Komáromi és 

                                                
869 Hospodársky obzor, 1945. szeptember 30. 19. szám, 171. Uo. 1946. június 1. 11. szám, 152. 
870 Hospodársky obzor, 1946. július 15. 14. szám, 196. 
871 Hospodársky obzor, 1946. február 15. 4. szám, 55. A pozsonyi cégbíróság területén ez 18 magyar 

hitelszövetkezetet, a komáromiban 30-at, a nyitraiban 9-et, a besztercebányaiban 12-őt és a kassaiban 12-őt 

érintett. ŠA-BA, KS-BA-FR, 230. doboz, B-XXXVIII-624. 
872 Pešek 1995: 452; Gabzdílová–Olejník–Šutaj 2005: 147. 
873 Gabzdílová–Olejník–Šutaj 2005: 160–161. Hospodársky obzor, 1945. augusztus 15. 16. szám, 135. 
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Párkányi járásokban találhatjuk.
874

 A KSZ-hez 1945 végén a Szlovákiához visszakerült 

területeken további 81 hitelszövetkezetet kapcsoltak, melyekre az elkobzás nem vonatkozott. 

A déli területeken a háború végén még 14 földműves pénztár és 8 iparos hitelszövetkezet 

működött.
875

 

Az elkobzásra ítélt magyar hitelszövetkezetek egy központi felszámoló bizottság 

felügyelete alá kerültek, melyet a PMH 1948. március 30-án hozott létre.
876

 130 magyar és 63 

német hitelszövetkezet tartozott a hatáskörébe.
877

 A szlovák hitelszervezeti rendszer 

átalakításának folyamatában, immár kommunista forgatókönyv szerint megvalósuló 

központosítés részeként, 1950 elején, a jogi személyiségüket elveszített magyar 

hitelszövetkezeteket a pozsonyi Signum Iparosok, Kereskedők és Gazdák 

Hitelszövetkezetében „összpontosították.”
878

 

A Pozsonyban egykor jelentős gazdasági és hitelezési szerepet betöltő, 1906-ban 

alakult Signum 1945 után csupán egy technikai-adminisztratív keretet biztosított. Háború 

utáni sorsa azonban nemcsak ezért érdekes, hanem főleg azért, mert a magyar szövetkezetek 

közül egyedüliként került be az ún. szovjet hadizsákmányok kategóriájába. 

A szövetkezet üzleti helyiségeit, Pozsony 1945 áprilisi felszabadításakor a szovjet 

csapatok lefoglalták. A szlovák ellenőröket a szövetkezet helyiségeibe nem engedték be. A 

gondnokok kinevezése, illetve a gondnokság bevezetése a szovjetek elutasító magatartása 

miatt ekkor akadályokba ütközött, sőt két személy ideiglenes szlovák gondnoknak adta ki 

magát. A szovjet katonai parancsnokság és a szlovák szervek közötti kommunikáció 

májusban-júniusban kezdett helyreállni. A szövetkezet átvilágításának és a 

vagyonfelmérésnek másik problémáját a magyar tisztviselők hiánya jelentette, ugyanis egy 

                                                
874 Horváth–Valach 1984: 178–182. A pozsonyi Bamad tejszövetkezetet arra való hivatkozással kobozták el, 

hogy adminisztrációja és belső ügyviteli nyelve magyar és német volt. A Lévai Szociális Jótékonysági 

Szövetkezetet a Szociálisügyi Megbízott Hivatal kapta. Vestník Osídľovacieho úradu pre Slovensko, 1947. május 

1. 7–8. szám, 64. Uo. 1947. november 1. 19. szám, 282. 
875 Horváth–Valach 1984: 116. 
876 A bizottság teljes szlovák megnevezése: Súhrnná likvidačná správa konfiškovaných úverných družstiev. 
877 A német hitelszövetkezeteket a pozsonyi Kreditgenossenschaft der Deutschen és a Zentralkasse der 

Deutschen Genossenschaften in der Slowakei alá vonták. Az új hitelszövetkezetek alapítása kezdetben kisebb 

arányban érintette a déli régiókat. A volt német hitelszövetkezetek „romjain”, Pozsony és Nyitra környékén, a 

Hauerlandban és Szepességben 46-ot terveztek létrehozni.1946-ban csupán Imelyben jött létre egy szlovák 
hitelszövetkezet (Úverné družstvo 93. zboru Slovenskej ligy), amely az akkor magyar többségű községben nem 

titkoltan politikai szerepet is betöltött. SNA, FNO, 5. doboz, 11278/46-VI/18. 
878 ŠA-BA, KS-BA-FR, 230. doboz, B-XXXVIII-624. Hospodársky obzor, 1947. március 1. 5. szám, 92. Ez az 

adat, 130 szövetkezet, eltér a Horváth–Valach-féle kötetben (Horváth–Valach 1984: 178–182.) szereplő 

jegyzéktől, melyben más járási megoszlás szerepel és néhány, így a galántai Hanza Hitelszövetkezet, a 

Komáromi Önsegélyző Hitelszövetkezet, a Lévai és Rimaszombati Járási Hitelszövetkezet hiányzik. Ellenben az 

általam hivatkozott levéltári forrás nem tartalmazza a vágsellye-vecsei és párkány-nánai szövetkezeteket. A 

Galántai járás magyar hitelszövetkezeteinek elkobzására ŠABA-ŠA, ONV-GA, 89. doboz, 11395/1948. Az 

elkobzott magyar hitelszövetkezetek települések szerinti jegyzékét lásd a melléklet 8. táblázatában. 
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részüket „őrizetbe vették”, más részük eltávozott. Ezt a helyzetet két volt tisztviselő Wendler 

Jenő és Klatt Kornél átmeneti alkalmazásával oldották meg. Wendler Jenő Magyarországra 

való kitelepítéséig maradhatott munkaviszonyban. Az ideiglenesnek tekintett új gondnokokat 

1945. június 30-án nevezték ki František Hloušek bankigazgató és Odo Krivoss 

bankhivatalnok személyében. Ezzel a szövetkezet előző igazgatóságának és 

felügyelőbizottságának a jogköreit semmisnek tekintették.
879

 

A szövetkezet vagyonállományát súlyos veszteségek érték. A szovjet hadsereg, az 

utólag készült felmérés szerint, 208 801 korona értékben „foglalt le” készpénzt, 

értékpapírokat és különféle tárgyakat. A betétből 2,4 millió koronát, az 1946-os 

mérlegfőösszeg 30%-át államilag zároltak. A 737 magyar tag által befizetett üzletrésztőke, 

148 200 korona került szlovák tulajdonba. A váltók vesztesége, melyeket az oroszok 1947-

ben a CSNB-nak visszaszolgáltattak, 816 450 koronára rúgott.
880

 A gondnokságot 1947 

végéig fenntartották, közben a felszámolást is elindították. A szövetkezetet 1948 

augusztusának végén a központi felszámoló bizottság vette át. 1950 végén a NÚA-hoz került 

és törölték a cégjegyzékből.
881

 A Signum, a Pozsonyi I. Takarékbank mellett a másik olyan 

magyar gazdasági szervezet volt, mely a csehszlovák-szovjet pénzügyi súrlódások tárgyává 

vált.
882

 

A magyar fogyasztási szövetkezetek vagyonállományának felmérését és üzleti-

pénzügyi tevékenységük ellenőrzését a NUPOD végezte. Ez a szövetkezeti központ 1946 

októberében kötött megegyezést a NÚA-pal a szövetkezetek átvételéről. A szövetkezeti 

rendszer irányítói ezt a lépést átmenetinek tartották, és azzal indokolták, hogy a népszolgálat 

jegyében az elkobzott szövetkezeti javakat a szlovák vezetés alatt álló régi és új 

szövetkezeteknek adják át. A NUPOD-hoz összesen 334 magyar szövetkezet került, 

                                                
879 Az igazgatóság tagjai: Lászlófi Ferenc (elnök), Honis Vilmos, Eugen Manderla, Garzuly Ferenc, Virsík 

Sándor. Felügyelőbizottság: Kardos Imre, František Špilko, Mojzes Ferenc. 
880 NBČS-OÚS, 35. doboz, Trofejná komisia Červenej armády, A Signum 1947. június 24. levele a nemzeti 

banknak (mellékletben a váltók jegyzéke). 
881 ŠABA, KS-BA-FR, 123. doboz, 8877/S-4/48. Uo. 230. doboz, B-XXXVIII-624, 3076-257/45, 5947/47, 

2722/49; 327-280/51. 230. doboz, B-VI-624, 3025-259/46; ANBS, ÚD, 3. doboz, Výročné správy. 
882 Horváth–Valach 1984: 126. Az 1946-os tárgyalásokon paradox módon a csehszlovák fél mégis a Signum 

etnikumfeletti jellegével érvelt. Kizárólag pozsonyi gazdasági szervezetként tüntette fel, melynek sem magyar, 

sem német jellege nem volt, és tagjai csehszlovák állampolgárok voltak. A csehszlovák vélemény szerint a 

szovjet zsákmányoló bizottság 5,2 millió koronát foglalt le. A szövetkezet követelései 4,1 millió koronára 

rúgtak. MOL, MNB, Z 12, 36. csomó, 327. tétel, A MÁH levele a MNB-nak (1946. április 9.). 
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melyekből 147-et Hangya-központhoz tartozóként jelöltek meg.
883

 Rajtuk kívül 44 német 

fogyasztási szövetkezetet vettek át.
884

 

A csehszlovákiai magyarság két világháború közötti legsikeresebb gazdasági 

vállalkozását, mely kisebbségi társadalomszervezési feladatokat is felvállalt, a fogyasztási 

szövetkezetek külön hálózatát megszervező és kisalföldi pozícióit a Magyarországhoz való 

csatolás után is megtartó HSZÁ nemzeti gondnokság alá került és üzleti vállalkozásait, 

gazdasági infrastruktúráját elkobozták. A nemzeti gondnokságot 1945 tavaszán terjesztették 

ki a HSZÁ-ra.
885

 A galántai vasútállomás környékén elhelyezkedő telepen található összes 

ingatlan vagyont, a malmot, ecet- és likőrgyárat, keményítőgyárat, hűtőházat, baromfitelepet, 

irodai épületeket és raktárakat a NUPOD vette át. A téglagyárat egy építkezési szövetkezetnek 

juttatták.
886

 Mezőgazdasági földtulajdonát szintén elkobozták.
887

 Az 1937-ben megvásárolt és 

átalakított, a csehszlovákiai magyar népművelés és szövetkezeti propaganda szolgálatában 

álló Unio könyvnyomda is erre a sorsra jutott.
888

 Ugyanakkor a szenci téglagyár 

rekonstrukciója zajlott és a galántai ecetgyárat gyorsan üzembe állították. Az utóbbi a 

kinorányi mellett a délnyugat-szlovákiai terület ellátását biztosította.
889

 A 

baromfitenyésztésbe és tojásellátásba is befektetéseket eszközöltek.
890

 

A szlovák döntéshozó szervek, a nacionalizálási szándék érvényesítése mellett a 

Hanza-komplexum fenntartását, immár kirendeltségként, további működtetését és a 

gazdaságosság megőrzését tekintették elsőrendű céljuknak. Ennek pénzügyi alapját a Hanza 

Hitelszövetkezet alkotta, amely az 1947. március 31. mérleg szerint 28,3 millió korona 

mérlegfőösszeggel és 16,7 millió korona betétekkel rendelkezett. A hitelszövetkezet magyar 

tagsága, a 45 120 koronát kitevő üzletrésztőkét (1444 üzletrész 30 korona és 18 üzletrész 100 

                                                
883 Ez a szerkezet, egy 1938–1944 között egymás mellett építkező két elem meglétére utal. Az egyik a Hanza 

hálózata, amely ekkor az Ipoly mentéig terjeszkedett, a másik párhuzamos elem a Hangyáé, mely egy 

központosított szövetkezeti modellt működtetett. 
884 SNA, ÚD, 211. doboz, 1237/1947. Az elkobzott magyar fogyasztási szövetkezetek települések szerinti 

jegyzékét lásd a melléklet 9. táblázatában. 
885 ŠABA-ŠA, ONV-GA, 7. doboz, 29/1945. A HSZÁ gondnoka Anton Lhotský, a NUPOD dirigense volt, a 

Hanza Mezőgazdasági Szövetkezeté Ján Pochylý. Hospodársky obzor, 1945. szeptember 30. 19. szám, 180. 
886 SNA, FNO, 5. doboz, 383/1948prez. SNA, ÚD, 241. doboz, Hanza ústredné družstvo, Delimitačný návrh. 

ŠABA-ŠA, ONV-GA, 158. doboz, I.562/1949, „Hanza”-Galanta. A Hanza nebojszai keményítőgyárának 

nemzeti gondnokságára ŠABA-ŠA, ONV-GA, 104. doboz, 22650/1948. Vö. Pukkai 1994: 144–145. 
887 ŠABA-ŠA, OS- ŠA, 176. doboz, 960; 189. doboz, 501, 624; 196. doboz, 1870. 
888 SNA, FNO, 44. doboz, Tlačiareň Unio; Pukkai 1994: 131–132. 
889 Hospodársky obzor, 1945. augusztus 15. 16. szám, 111. Uo. 1945. szeptember 1. 17. szám, 147. A kelet-

szlovákiai régió ecetellátását a Hangya által létrehozott modern kassai ecetgyár elégítette ki. Uo. 1946. március 

15. 6. szám, 70. 
890 Hospodársky obzor, 1946. október 15. 20. szám, 305. 
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korona értékben) a galántai régióban 1947 tavaszán kezdődő magyarországi kitelepítésig 

ugyan névleg birtokolta, de gyakorlatilag nem rendelkezhetett vele.
891

 

A szlovák szövetkezeti elit a HSZÁ-ra mint egy ellenséges gazdasági bázisra 

tekintett, mely a csehszlovák gazdasági rendszerben „trójai falóként”, „az irredentizmus 

bástyájaként” kiszámíthatatlanul viselkedett, ezért teljes mértékben és véglegesen pacifikálni 

kellett. A magyar szövetkezeti vezetőket és tisztviselőket internálták, kiutasították és 

népbírósági perek indultak ellenük. Kuthy Gézát, a Hanza elnökét 1945 áprilisa és 

szeptembere között vizsgálati fogságban tartották. Távollétében, 1946-ban a galántai 

népbíróság „kollaboráns” és „irredenta” magatartásáért munkatáborban letöltendő hatévi 

szabadságvesztésre ítélte, és 15 évre eltiltotta az állampolgári jogok gyakorlásától.
892

 Családi 

házukat Galántán elkobozták. A házat az Oktatásügyi Megbízotti Hivatal kapta.
893

 Nagy 

Ferenc, a HSZÁ ügyvezető igazgatója, majd főigazgatója ellen 1946-ban szintén népbírósági 

eljárás indult. Kuthyhoz hasonló büntetéseket kapott. Hétévi szabadságvesztéssel, teljes 

vagyonelkobzással sújtották, és a közügyektől, illetve állampolgári jogainak gyakorlásától 15 

évre eltiltották.
894

 Nagy esete azonban Kuthyétól eltért, az utóbbi minden bizonnyal korábban 

Magyarországra távozott. Nagyot, kitelepítéséig, mivel a szövetkezeti áruközpont átvételét és 

átszervezését minél zökkenőmentesebben kívánták megvalósítani, a NUPOD – 6250 korona 

bruttó fizetéssel – „egyszerű alkalmazotti” státusban hagyta (őt és a többi magyar 

alkalmazottat „állandó felügyelet” alatt tartották).
895

 

A Hanza vezetőségét, teljesen irracionálisan, a gazdasági visszaélés és a szövetkezeti 

eszme elárulásának vádjával is illették. Az 1947-es revízió során derült fény az 1945 

márciusában „lebonyolított” pénzmozgásra, mely során a Hanza-tiszviselők a központ és a 

mezőgazdasági szövetkezet pénzeit nem vezették át a hitelszövetkezet számlájára. A 12,2 

millió korona „elveszett” tőke sorsáról nincsenek adatok. Vagy a hadiesemények 

következtében és a kaotikus viszonyok közepette veszett nyomuk, vagy a Magyarországra 

menekülő, átköltöző Hanza tisztviselők, az elkobzástól tartva, kimentették.
896

 

                                                
891 SNA, ÚD, 123. doboz, Hanza-Galanta; ŠA-BA, KS-BA-FR, 844. doboz, B-XXVIII-2372. 
892 ONV-GA, Trestné listy, 114. doboz, 14 270/1946, 15470/1946. 
893 SNA, FNO, 1947. október 18. jkv. 
894 ONV-GA, 23. doboz, 4416/1947. Uo. Trestné listy, 114. doboz, 19005/1946. 
895 Hospodársky obzor, 1945. szeptember 30. 19. szám, 180. Galántán a termelőüzemekben és a kirendeltségben 

a 131 alkalmazottból 87 volt szlovák, 34 reszlovakizált, 6 repatriáns és 4 magyar. Hospodársky obzor, 1948. 

február 1. 3. szám, 35. Rövid ideig Kassán is alkalmazásban maradt néhány magyar tisztviselő. A Hangya 

hivatalnokai közül Medve István és Tichý Károly kitelepítésükig a KSZ kassai revíziós titkárságán dolgoztak, de 

munkaszerződést állítólag nem kaptak. Hospodársky obzor, 1945. november 1. 21. szám, 228. 
896 SNA, ÚD, 123. doboz, Hanza-Galanta. 
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A szövetkezetek fontos szerepet kaptak a konfiskálások folyamatában, a belső 

telepítések és a lakosságcsere során. 

Az elkobzott magyar és német szövetkezeti vagyonok egy részét a szlovák 

szövetkezetek 1946 végéig igényelhették. Olyan kisipari vállalkozások jöhettek szóba, 

amelyeknél fennált a lehetőség szövetkezetté való átalakításukra. Az ingatlanokat is 

szövetkezeti célokra felhasználhatták. Azokban az esetben, ha az elkobzott 

vagyonállományból új szövetkezetet hoztak létre, az illetékes szövetkezeti központtal kellett 

egyeztetni az alapítás indokoltságáról.
897

 A nemzeti gondnokság alá vont szövetkezetek 

vagyonjogi helyzete a háborút követő években bizonytalan volt, ezért a szlovák alkamazottak 

részéről mindjobban erősödő igény jelentkezett a szövetkezetek átvételére. A helyzetüket úgy 

akarták megszilárdítani, hogy alkalmazotti státusukból kifolyólag, üzletrészesek is lettek 

volna. Ezek a törekvések a hatályos szövetkezeti jogban rögzített alkalmazotti szövetkezeti 

típussal (zamestnanecké družstvo) kerültek szembe, ugyanakkor az államosítás folyamatába 

sem illeszkedtek.
898

 

A 108-as dekrétum nem rendelkezett az elkobzott vagyonok szétosztásának és 

felhasználásának módjáról, így azok további állami rendelkezésektől függtek. Az egyik 

korabeli jogi érvelés szerint ezek a kvázi alkalmazotti szövetkezetek az egyéni haszonszerzés 

szolgálatába is állhattak, a vagyon és gazdálkodás ellenőrzése lehetetlenné válhatott és a 

nyereség egyoldalú felhasználásával a szövetkezés alapvető eszméit sérthették. Az egy 

személyben alkalmazottak és tulajdonosok az illetékesség körüli problémákat vetették fel. 

Ezek a kezdeményezések a kapitalista nyereségorientáltságot képviselték, amelyek ellen 

végülis a szövetkezetek alakultak.
899

 

A gondnoksággal kapcsolatban negatív vélemények is megjelentek. Felrótták a nem 

szövetkezeti gondolkodású komisszárok, jegyzők és tanítók hozzáállását, akik csak a 

jutalmakért vállalták a szövetkezet vezetését, amihez gyakran nem is értettek. A fogyasztási 

szövetkezetek csoportja alkotta a rendszer leggyengébb láncszemét. A tagságukat vagy 

megfélemlítették, vagy passzív maradt. A régi vezetés félreállításával néhol áttekinthetetlen 

                                                
897 Vestník Osídľovacieho úradu pre Slovensko, 1946. november 15. 22. szám, 325. Uo. 1946. december 15. 12. 

szám, 157–158. 
898 A tagság megnyugtatását célzó, az államosítást kizáró érvelésre Hospodársky obzor, 1947. május 1. 9. szám, 

149–150. 
899 Hospodársky obzor, 1946. január 1. 1. szám, 23–25. Legfőképpen a kelet-szlovákiai területeken spekulációs 

szándékra épülve, a szövetkezeti központokat megkerülve, hoztak létre új szövetkezeteket, melyek a 

közvélemény megtévesztése végett a hitelügyletek és termelői feladatok széles skáláját képviselték. 
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viszonyok uralkodtak. A vezetők egy része önhatalmúlag intézkedett és a lakosok között az 

érdekellentétek szaporodtak.
900

 

A szlovák szövetkezeti propaganda a szövetkezeteket a határmenti területeken zajló 

ki- és betelepítések folyamatában egy új gyarmatosítás előretolt hadállásaiként és a szlovák 

társadalom „egészséges” fejlődésének biztosítékaként, a demokrácia „pilléreiként” mutatta be. 

A magyar régiókban „újraszervezett”, nemzetpolitikai küldetést betöltő, a vidék szolgálatában 

álló szövetkezeteket az áttelepülő magyarországi szlovákoknak úgy láttatták, mintha az 

egzisztenciateremtés és érvényesülés nagy jelentőséggel bíró eszközei lettek volna. A 

magyarok kitelepítése „történetileg egyedülálló” helyzetet teremtett. A szövetkezetek 

ingatlanszerzésének és gazdasági gépekkel való ellátásának páratlan lehetőségére hívták fel a 

figyelmet.
901

 

Az áttelepült szlovákság pozíciófoglalása mégsem volt ennyire egyértelmű és 

egyirányú. Településenként változó erőviszonyokkal találkozhatunk. A déli járások 

szövetkezeteinek tagsága lényegében ekkor vált vegyessé, illetve egyneművé. A 

reszlovakizált és a kitelepítésükre váró, kiszoruló magyarok mellett a belső telepítések és a 

lakosságcsere keretében betelepült szlovákok alkották a mindjobban, számos esetben passzív 

magatartású tagságot. Ezeket a csoportokat a nemzetiségi és szociális ellentétek osztották 

meg.
902

 Némely esetben a magyarosítás abdszurd vádját a gazdasági gondok elkendőzésére és 

a helyi érdekérvényesítés eszközeként alkalmazták.
903

 

                                                
900 Hospodársky obzor, 1946. április 15. 8. szám, 109. 
901 Hospodársky obzor, 1946. április 15. 8. szám, 100. Uo. 1946. augusztus 15. 16. szám, 225–227. 
902 A téma szempontjából máig kellőképpen nem értékelt vidéki szövetkezetek levéltári gyűjteményeiből számos 

példával jól illusztrálható és árnyalható a szlovák-magyar viszony alakulása. A nehéz gazdasági helyzetbe került 
albári fogyasztási és értékesítő szövetkezetnek, amely 1936-ban alakult, még 1948-ban is 116 magyar tagja volt. 

A szlovák ellenőri jelentés szerint a szövetkezet üzletvezetője, Oros Kálmán és pénztárosa Nagy József 

magyarok voltak. Nagyot „becsületesként” jellemzi, aki áttelepüléséig látta el feladatait. A több mint három 

évtizedes múltra visszatekintő deáki fogyasztási szövetkezetnek 589 magyar tagja volt. A szövetkezet vagyona 

1948 májusában 272 513 koronát tett ki. Gondnoka ugyan a szlovák Karol Blažek volt, azonban a többi helyeken 

átmenetileg meghagyták a magyar tisztviselőket. Varga Géza a könyvelést vezette. Strassburger János és Kristóf 

Elemér üzletvezetők maradtak. A csehi fogyasztási szövetkezetnek 153 reszlovakizált, 102 magyar és 10 szlovák 

tagja volt. A szlovákok az üzletrészek 13%-át birtokolták. A csábi fogyasztási szövetkezet első gondnoka 

magyar volt, akit hamarosan le is váltottak. A 303 tag között 265 reszlovakizáltat, 28 szlovákot és 10 magyart 

találhatunk. Hegysúron a front átvonulásáig a régi vezetőség a helyén maradt. A gondnok, a helyi közigazgatási 

bizottság elnöke, a molnárként dolgozó Štefan Kadlečík lett. A magyar tisztviselőket, az üzletvezető Vincze 
Ágostont, a könyvelő Silló Bálintot és a pénztáros Sidó Ferencet 1947 novemberéig alkalmazták. A negyedi 

fogyasztási szövetkezetre 1945. augusztus 27-én terjesztették ki a gondnokságot. Az 1945–1948 között továbbra 

is jól működő szövetkezetnek 1945 elején 794 magyar tagja volt. Az év folyamán öt szlovák tag lépett be. Az 

üzletrészek 90%-át magyarok birtokolták. A szövetkezet gondnoka a helyi, valószínűleg reszlovakizált, Izsák 

Károly lett. A főüzlet és a vendéglő vezetőjét, Kovács Ernőt, ugyanúgy Pintér Jánost és Jobbágy Jánost 

fiókvezetőket, a könyveléssel foglalkozó Takács Magdolnát és a pénztárnok Tóth Jánost a NUPOD átvette és 

szerződésüket meghosszabbította. Magyarországra való kitelepítésüket követően három szlovák üzletvezető 

lépett be a szövetkezetbe, köztük egy jugoszláv és egy magyarországi repatriáns. Az ipolysági fogyasztási 

szövetkezet élére a helyi nemzeti bizottság két gondnokot, Anton Marek és Vojtech Chudo postaalkalmazottakat 
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A szövetkezeti mozgalom a háború után rövid időn belül a demokrata-kommunista 

rivalizálás áldozatául esett. A demokraták, különösképpen a volt agrárpárti kapcsolathálókat 

kiaknázva, elsősorban a mezőgazdasági szövetkezeti irányító szervekben, míg a kommunisták 

az alkalmazotti szövetkezetek központjában építették ki pozícióikat. A demokraták, a szlovák 

szövetkezeti szféra különutasságát megőriző célzattal, a csehszlovákiai szövetkezeti rendszer 

egységesítésének cseh központosító programjával is szembehelyezkedtek. Szerintük a 

központosítás nem volt járható út, hiszen a vidéki szövetkezetek a munkamegosztás rendszere 

mentén szerveződtek. Ez alulról való építkezést jelentett, melyet egy felülről oktrojált 

szervezet csak megfojthatott. Valójában a szlovák szövetkezeti központok pozícióinak a 

megerősítésével szintén központosító célokat követtek.
904

 A demokrata párt 1946-os 

választási győzelmének alapját a szövetkezetekben tömörült vidéki mezőgazdasági lakosság 

támogatása is biztosította. 

A szövetkezeti mozgalom kommunista infiltrációja a mezőgazdasági szövetkezetek 

központjának kirendeltségeiben, az új szövetkezetalapításokban és a gépszövetkezetek 

hálózatában zajlott. Az országos feladatköröket ellátni hivatott Központi Szövetkezeti Tanács 

(Ústředná rada družstev) nemcsak a központosítás szolgálatában állt, hanem a CSKP prágai 

központjával való szoros összefonódás eredményeképpen a párt befolyását ki akarta 

terjeszteni a szlovákiai szövetkezeti rendszerre. Ez teljes mértékben 1948 februárja után 

valósult meg, miután létrehozták a formális jogkörökkel rendelkező, 1953-ig létezett Szlovák 

Szövetkezetek Tanácsát (Slovenská rada družstiev). Ez a korszak azonban már a 

                                                                                                                                                   
javasolta. Chudonak az állami és politikai megbízhatóságáról hiányoztak az igazolások és nem volt szövetkezeti 

szakember. Ennek ellenére a hivatal kiállt mellette és kezdeményezte gondnokká való kinevezését. 
Az 1910-ben alapított Szenci Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet élére 1945 júliusában nevezték ki 

gondoknak Štefan Dvorák tanítót, aki a szövetkezet pénztárosa is lett. A tisztviselőket gyorsan szlovákokra 

cserélték, csupán a vendéglőt vezette egy ideig magyar, a Szencen „népszerű és kellemes fellépésű” Molnár 

Ilona. A szövetkezetben korán személyes ellentétek alakultak ki. Dvorák helyi potentátként viselkedett. A lakás 

és közélelmezéssi bizottság elnöke, a szőlészeti szövetkezet gondnoka, a politikai igazoló bizottság tagja és a 

szenci Szlovák Liga bizottsági tagja volt. Dvorák, a pöstyéni származású Jozef Filo, a külföldi katonai 

ellenállásban részt vett üzletvezetővel, feljelentésekig és vádaskodásokig fajuló konfliktusba keveredett. A 

NUPOD 1946. november 25-én vette át kötelékébe a szövetkezetet. A szövetkezeti tagság 85%-ban magyar volt. 

Üzletrészeiket elkobozták. A szövetkezet újraszervezésére, az elkobzás formális feloldására, a Hanza 

Szövetkezeti Áruközpontból való kilépésre, és az új vezetőség megválasztására 1948 márciusában került sor, de 

a helyi és áttelepült szlovákokkal, illetve 1950 elejétől(!) a reszlovakizáltakkal „feltöltött” tagság továbbra is 
passzív maradt. Egyébként az etnikai diszkrimináció egyik jele volt, hogy a tagsági nyilvántartásban 

megkülönböztették a nemzetileg szlovákokat és reszlovakizáltakat. 

Némelyik szövetkezet, a háború társadalmi és szociális következményei, a helyi közösségi élet felbomlása és a 

kisebbségellenes lépések következtében gyakorlati működést nem fejtett ki. SNA, ÚD, 123. doboz, 8827/S-4/48, 

8867/S-4/48, 8871/S-4/48, 8872/S-4/48, 8877/S-4/48; SNA, ÚD, 568. doboz, Správa Ústredného družstva (1946. 

november 25.); ŠABA-ŠA, ONV-GA, 11. doboz, 16519/1946, 89. doboz, 11571/1948; ŠANA-LV, OBÚMNV-

ŠA, 3. doboz, 1603/1945; Gaucsík 2011a: 204–206. 
903 Hospodársky obzor, 1945. szeptember 14. 18. szám, 166. 
904 Hospodársky obzor, 1946. január 1. 1. szám, 2–8. Uo. 1947. július 15. 14. szám, 234–236. 
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hagyományos szövetkezeti struktúrák lebontásáról és felszámolásáról szólt, ami végső soron a 

szövetkezeti eszme degradálódását eredményezte.
905

 

A szlovák történészek szerint az 1945–1948 közötti periódusban a szlovákiai 

szövetkezeti rendszer megőrizte a két világháború között, sőt a Tiso-féle rendszerben 

kialakult „kontinuitását”, „jellegét” és „szervezeti felépítését”, illetve „identitását”.
906

 Ezzel a 

véleménnyel nem érthetek egyet, hiszen a szövetkezetek működését számos, inkább 

diszkontinuitást kiváltó tényező befolyásolta. Az államhatárok változásai, a változások 

következtében jelentkező gazdasági és pénzügyi problémák, az ezekre adott ellentmondásos 

kormányzati válaszok és gazdaságpolitikai stratégiák. A szövetkezeti felépítményen belül 

pedig az állami beavatkozás különböző formái és technikái az ún. szövetkezeti eszmevilág 

(demokratizmustöltet, autonómia) határait befolyásolták. A másik érvvel, nevezetesen azzal a 

tétellel, hogy a csehországi és szlovákiai szövetkezetek a totalitárius ideológiák uralmát 

követően 1945-ben újra helyreállították a demokratikus szerepét, a tagság aktív 

szerepvállalását és befolyását biztosították, csak részben érthetek egyet.
907

 A szövetkezeti 

intézményrendszer demokratizmusa mindkét országrészben hiányosan állt helyre, hiszen a 

magyar és német szövetkezeti tagokat politikai és gazdasági diszkrimináció sújtotta. 

Szlovákiában az első köztársaság két évizedére bizonyos fokig jellemző szlovák-magyar 

szövetkezeti egymásrautaltság eszméjét, az együttműködés pozitív eredményeit a 

nemzetállamépítő új szlovák szövetkezeti elit elfelejtette és elfeledtette. Egy előremutató 

etnikumközötti vállalkozás gondolata került így a történelem süllyesztőgödrébe. 

 

4. 5. 2. A magyar pénzintézetek felszámolása 
 

Csehszlovákiában a második világháborút követően a vegyes gazdaság kialakítása, a 

piacgazdaság és a tervutasításos gazdasági elemek egymás mellett élése, a bankrendszert is 

alapjaiban érintette. A radikális gazdaságpolitikai lépéseket, a pénzügyi- és hitelrendszer 

újraszervezését, nacionalizálását és államosítását a kassai kormányprogram előlegezte meg.
908

 

A részvénytársasági bankok államosítása a 102-es számú 1945. október 20-án elfogadott 

elnöki dekrétumban öltött testet. 

A dekrétum tervezetével a csehszlovák államtanács Londonban 1944 őszén 

foglalkozott, bár a jegybank és a bankrendszer államosításának gondolata már 1942-ben 

                                                
905 Reich 1991: 268; Pešek 1995a: 95; Pešek 1995b: 454–456. 
906 Vö. Pešek 1995b: 451; Fabricius–Holec–Pešek–Virsik 1995: 129; Pešek 2002: 195. 
907 A csehországi szövetkezeti viszonyokra Lacina 2002: 189. 
908 Jančík–Kalina 1998: 77–79; Szarka 2005a: 47. 
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felbukkant. A gazdaságpolitikai beavatkozást politikai és közgzdasági célok együttes 

megvalósításával magyarázták: a hitelszervezet denacizálásával, az országból történő 

tőkekivonás megakadályozásával, a korona védelmével és stabilizációjával, amely 

gazdaságélénkítő és munkahelyteremtő hatást fejthet ki. A gyakorlati lépések terén az állami 

feladatok teljesítése végett a közigazgatási és népi szervek bevonását tartották fontosnak. A 

tervezet az államot széleskörű, a pénzintézetek „autonómiájába” beavatkozó  

jogosítványokkal látta el. Az igazgatóságok, felügyelőbizottságok tagjait nemzeti 

megbízhatóságuk alapján ellenőrizhették és felelősségre vonhatták. Az alapszabályok és 

ügyviteli szabályzatok elfogadására tehettek javaslatokat. A pénzintézetet állami felügyelet 

alá vonhatták. A szolgálati szerződéseket felülvizsgálhatták, indokolt esetekben, a bank 

működése szempontjából, meghosszabbíthatták. A dekrétumtervezet a tulajdonviszonyok és a 

szervezeti felépítés terén tartalmazott megszorításokat, etatista és nemzeti elvek 

érvényesültek, amelyek a közigazgatási omnipotencia megerősödését okozhatták.
909

 

Ezek a főbb tézisek változatlan formában megmaradtak és beépültek a dekrétum 

végleges változatába. Az 1945. október 13–23. között zajló koalíciós tárgyalásokon már 

csupán a dekrétum szövegének árnyalásáról, átfogalmazásáról és terminológiai 

értelmezésekről folyt egyeztetés. A hangsúly ekkor már, antikapitalista retorikával fűszerezve, 

a pártérdekek keresztülvitelén volt. A kommunisták a magánbankházak és pénzintézet-

alapítások szigorú megregulázását és a pénzügyminisztérium kompetenciáinak csökkentését 

fogadtatták el. Az állam szerepvállalásának mértékéről és módjáról, főképpen a pénzintézetek 

tulajdonába tartozó kis és közepes nagyságú ipari vállalatokról hosszú vita folyt. A szlovák 

demokraták éppen ezzel kapcsolatban fejtették ki, hogy az állami bevatkozás, a specifikus 

szlovákiai viszonyok között visszájára is fordulhat. Egyes cseh vélemények szerint a 

bankszektorban tapasztalható vállalkozói „magántotalitarizmus” negatív jelenségeket szült. A 

viták mindenesetre egy irányba mutattak: a magánvállalkozói szféra átalakítása 

visszafordíthatatlan folyamatnak látszott, ami állami vállalatok (národné podniky) 

létrehozását jelentette. A csehszlovák állam vette át a kereskedelmi bankok összes jogát, 

kötelezettségét és vagyonát. Szlovákiában a PMH volt köteles a vonatkozó végrehajtó 

intézkedéseket meghozni.
910

 

A dekrétumban az etnikai diszkrimináció elvét is rögzítették. A nem kollaboráns és 

nem háborús bűnös cseh és szlovák tulajdonosoknak a részvényekért értékpapírok, készpénz 

és egyéb formában kárpótlás járt. A magyarországi és németországi jogi személyektől a 

                                                
909 Jech–Kaplan 1995b: 728–732.  
910 Jech–Kaplan 1995b: 732–771. 
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kárpótlási jogot megvonták. Magyar és német fizikai személyeknek, a kárpótlás kedvező 

elbírálása végett, bizonyítaniuk kellett az ellenállásban való aktív részvételüket, a náci terror 

elszenvedését és Csehszlovákiával szembeni lojalitásukat.
911

 

A két szlovákiai politikai erő, a demokraták és kommunisták viszonyulása a 

dekrétumhoz homlokegyenest eltérő volt. A demokraták egy szakaszokban végrehajtott 

átszervezésben gondolkodtak, de elképzeléseik ellenére az immár nemzeti vállalatoknak 

nevezett pénzintézetek formális önállóságot kaptak. A kommunisták egy radikális, a 

magánszektort felszámoló stratégiát követtek. A pénzintézetek vezető testületeinek 

hatásköreit ezért kívánták a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni és 

vagyonállományukat, tőkenagyságra való tekintet nélkül, állami tulajdonba átvezetni.
912

 A 

bankrendszer centralizációjának szolgálatában álló, egyben a különutas szlovák gazdasági-

pénzügyi törekvéseket kioltani hivatott szlovákiai bankfelügyeleti szervet (Oblastná správa 

bánk) a prágai központi szervezet (Ústředná správa bank) hatásköre alá helyezték, nem utolsó 

sorban egy egységes hitelrendszer felépítésének gondolatától vezérelve. A bankrendszer 

állami monopolizálása azonban a pénzintézetek közötti versenyt megszüntette és a pénzügyi 

szolgáltatások minőségi romlásával járt.
913

 

A katonai összecsapások, az emberi és vagyoni veszteségek, a gazdasági élet 

szétzilállódása 1944 végétől, és ezeket követően a szlovák bankrendszer átszervezése a dél-

szlovákiai területeken az első bécsi döntést követően kialakult gazdasági, pénz- hitelügyi, 

valamint kereskedelmi hálózatok fokozatos megszűnését jelentették.
914

 Az ipari és 

kereskedelmi érdekeltségeiket kiépítő budapesti nagybankok (elsősorban a MÁH, MLPB) 

tulajdonosi felügyelete megszűnt, érdekköre és finanszírozási csatornái felbomlottak. A 
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 Jech–Kaplan 1995b: 720–721. 
912 Jančík–Kalina 1999: 406–418; Ryník 2002: 620. 
913 Horváth–Valach 1984: 121; Jech–Kaplan 1995b: 724. 
914 A budapesti bankokkal és a MNB-kal a postai és távirdai összeköttetések mind nehezebbé váltak és 1944 

novemberétől megszűntek. A vidéki fiókintézeteket és kirendeltségeket evakuálták. A MNB érsekújvári 

kirendeltségét a Galántai Hitelbankba menekítették. A bankok vagyona a kalandor elemek figyelmének 

központjába került. Például a Galántai Hitelbanktól a nyilaskeresztes párt két képviselője és a járási főszolgabíró 

a zsidó vagyonok lefoglalását és 250 ezer pengőt követelt. A galántai pénzintézet becsült veszteségei 1945 

nyarán meghaladták a 3,5 millió pengőt. Ezt a kárt az átvonuló hadseregek okozták. A Vágsellyei I. 

Takarékpénztár irodai berendezését a katonák szétrabolták, a bútorokat összetörték és a székházban tűz 

pusztított. A Királyhelmeci Gazdasági és Kereskedelmi Bank tisztviselőkarából a front átvonulása után senki 
sem tért vissza és a hivatali könyvek elvesztek. A MLPB kassai fiókintézetét a szovjet katonaság gyakorlatilag 

kirabolta. A készpénzkészletet és a berendezési tárgyakat elvitték, a páncélszekrényeket feltörték. A károkat 2,1 

millió pengőre becsülték. Az Érsekújvári Takarékpénztár losonci fiókjából a szovjet katonai hatóságok 324 288 

pengőt, 10 ezer pengő értékben ingóságokat és 19 792 pengő értékben zálogtárgyakat vittek el. A Felvidéki 

Kereskedelmi Bank készpénzkészletét 723 ezer pengővel károsították és az intézet érdekkörébe tartozó Európa 

szállót teljesen kifosztották. ANBS, GÚB, Kniha zápisníc, 1944–1945, 227–230; 235–236; ANBS, PŠS, 

rendezetlen iratanyag; ANBS, ÚLK, 12. számú jkv. (1948. szeptember 28.); MOL, MNB, Z 12, 95. doboz, 680. 

tétel, Elszakított területen lévő pénzintézeteink ügyei (1945. október 9.), Uo. Érsekújvári Takarékpénztár 

jelentése (1945. augusztus 29.), Felvidéki Kereskedelmi Bank jelentése (1945. augusztus 29.) 
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határváltozás következtében a MÁH a diószegi cukorgyárat, a PMKB az oroszkai 

cukorgyárat, a losonci textilüzemet és a korláti bazaltbányát veszítette el.
915

 A budapesti 

központokkal és a MNB-kal való informális kapcsolathálók azonban 1945 végéig 

működőképesnek bizonyultak. 

A csehszlovák korona (Kčs) bevezetése, a pengő és más valuták, illetve a hadseregek 

által használt és rohamosan elértéktelenedő pénzek
916

 kivonása a fizetőforgalomból, nemcsak 

a gazdasági kényszerhelyzet szülte, az inflációt letörő és a vásárlóerőt fokozni hivatott 

beavatkozás volt, hanem az önálló nemzetgazdasági tér megteremtését is szolgálta. Ekkor a 

csehszlovákiai pénzügyi rendszert kétvágányúság jellemezte. A londoni kormány által 1944. 

november 12-én létrehozott pénzhivatal (Československý menový úrad) volt hivatott a 

felszabadított területeken a jegybanki feladatokat átvenni, azonban a SZNT ezeket 

Szlovákiában már a katonai felkelés óta betöltötte, és a pénzügy terén a döntéshozó, 

felügyeleti, illetve finanszírozó jogköreit később is megtartotta. Külön rendeletekkel 

szabályozta a pengő árfolyamát, a csehszlovák fizetőeszközök forgalmát és a pénzkicserélést. 

A 13/1945-ös rendelet a pengő-korona árfolyamot, a pengőnek a csehszlovák pénzutalványok 

(československé korunové poukážky) és a szlovák koronával szembeni átváltását 1:2 arányban 

határozta meg.
917

 A csehszlovák pénzutalványok február 1-jei hatállyal való bevezetését a 

14/1945-ös rendelet szabályozta.
918

 

A legnagyobb horderejű, a pénzforgalmat szabályozó döntésnek a papírpénzek 

lebélyegzése számított 1945 nyarán. A 62/1945-ös rendelet szerint lebélyegezték a szlovák 

korona és a csehszlovák pénzutalványok meghatározott papírcímleteit, a pengőt kivonták a 

forgalomból.
919

 A pengő tehát az első bécsi döntéssel elcsatolt területeken a csehszlovák 

pénzutalványok és a Szlovák Állam koronája mellett 1945. június 26-ig, szlovák koronára 

való átváltásáig, törvényes fizetőeszköznek számított.
920

 A valóságban az átváltott pengő 

mennyisége alacsony lehetett, mert a lakosság a pengőállomány egy részét a megszorítások és 

spekulációs szándék miatt (például az átváltáskor az ezer pengős címleteket nem vették 

                                                
915 Schranz 1944: 7, 10. 
916 Csehszlovákia felszabadítása után a területén nyolcféle fizetőeszközt használtak. A protektorátusi koronát, a 

szlovák koronát, a birodalmi márkát, a magyar pengőt, az 1944-ben kiadott csehszlovák pénzutalványokat, a 
szövetségesek által használt márkát és a szovjet pengőt. A szovjet hadsereg által forgalomba hozott pengőket 

csak az egykor Magyarországhoz tartozó déli területeken hagyták érvényben, de azokat nem lehetett átváltani. 

Mindenki igyekezett tőlük megválni, ezért nagyobbrészt Magyarországra kerültek. Horváth–Valach 1984: 51; 

ŠABA-ŠA, ONV-DS, 1. doboz, 21/1945prez. 
917 Sbierka nariadení 1945: 19. 
918 Sbierka nariadení 1945: 20. 
919 Sbierka nariadení 1945: 109–110. A pengőbeváltás módját, idejét és technikai paramétereit a PMH 

szabályozta. Sbierka nariadení 1945: 111–113. 
920 Horváth–Valach 1984: 46, 48. 
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figyelembe, az aprópénzt sem lehetett deponálni, így az értékét veszítette) nem váltotta be. A 

megállapított átváltási arányt kedvezőtlennek ítélve, pénzeiket Magyarországon helyezték el. 

Sokan a területátcsatolásban bízva sem váltak meg pengőiktől.
921

 Az átváltás a politikai 

bizonytalanság következtében területileg egyenetlen volt. 1945 őszéig csupán a Csallóközben 

valósult meg.
922

 A magyar bankok működése szempontjából a pengő alulértékelése mobilitási 

gondokat vetett  fel, hiszen alaptőkéjük 1938-hoz képest 3,5-szer lett kisebb.
923

 

A csehszlovák koronát az 1945. október 19-én elfogadott  91-es elnöki dekrétum 

nyilvánította törvényes fizetőeszközzé. Az ezután kibontakozó pénzreform során, melyet a 

95/1945-ös dekrétum szabályozott, a lakosságot kötelezték a betétek, folyószámlák, 

életbiztosítások, értékpapírok és részvények, illetve a külföldön elhelyezett értékpapírok 

bejelentésére.
924

 

A tárgyalt korszak a csehszlovák, és azon belül a szlovák bankrendszerben zajló 

koncentrációs folyamat, egyben a cseh és szlovák banktőke közötti rivalizálás új fejezetét 

nyitotta meg. A Szlovák Államból megörökölt struktúrát 6 szlovák, 3 német, 2 magyar bank 

és 2 csehországi fiókintézet alkotta. A déli határsáv 1945-ös integrációjával az ottani, 1938 

után a történeti folytonosságukat kihangsúlyozandó, takarékpénztár cégnevükhöz visszatért, 

zömmel kisvárosokban található 14 magyar pénzintézet (és 14 fiókjuk) a szlovákiai 

hitelszervezet részévé vált. Ezek közül két-két intézet a MÁH és a PMKB érdekeltsége 

volt.
925

 A budapesti főintézetek 7 fiókja és egy érsekújvári magánbankház került csehszlovák 

területre. Ezek a gazdasági szervezetek 1945-ben 6,9 millió pengő részvénytőkével és 166,6 

millió pengő betétekkel rendelkeztek. Mérlegfőösszegük 181,6 millió pengőre rúgott. A 

Szlovák Államban tevékeny két magyar (vagy annak tekintett) pénzintézet közül, melyek 

összesen három fiókkal rendelkeztek, a Szepesi Hitelbankot elkobozták, a Pozsonyi I. 

Takarékbankot a szovjet katonai hatóságok hadizsákmánynak tekintették. A szlovákiai 

pénzintézetek kiterjedt fiókhálózatot tartottak fenn. 1945. június 30-án összesen 192 fiókot és 

kirendeltséget írtak össze, amelyekből 35 a déli járásokban működött.
926

 

                                                
921 MOL, MNB, Z 12, 95. doboz, 680. tétel, A Bankosztály feljegyzése (1948. július 2.), Ismeretlen lévai 

bankhivatalnok levele (1945. augusztus 7.) 
922 MOL, MNB, Z 12, 95. doboz, 680. tétel, Zboray Jenő feljegyzése (1945. október 1.) 
923 MOL, MNB, Z 12, 95. doboz, 680. tétel, Feljegyzés (1945. június 13.) 
924 ŠANA-LV, OÚMNV-ŠA, 4. doboz, 3009/1945. A pénzreform lefolyásával, céljaival és összetevőivel 

részletesen foglalkozik Horváth–Valach 1984: 74–104; Rychlík 1998a: 70–75. 
925 A MÁH érdekkörébe az Egyesült Felsőmagyarországi Hitelbank és Kassai Takarékpénztár, és a Komáromi 

Első Takarékpénztár tartozott. Az Érsekújvári Takarékpénztár és a Felvidéki Kereskedelmi Bank a PMKB 

intézetei voltak. Schranz 1944: 7, 9; Chudják 2003b: 32. 
926 Horváth–Valach 1984: 105–108, 124–125. Az elkobzott magyar pénzintézetekre lásd a melléklet 10. 

táblázatát. 
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A szlovákiai hitelszervezet koncentrációja csupán a szlovák bankokra és cseh 

fiókokra korlátozódott. A magyar és német pénzintézeteket ellenséges tőkeközpontokként 

kezelték és a 108-as dekrétum alapján elkobozták. Ezzel fait accomplit teremtve nyílt meg a 

teljes felszámolás útja. A szlovák elképzelések szerint a magyar bankok felszámolásra 

kerültek – bár néhányuk 1945 tavaszától újrakezdte tevékenységét –, számukat csökkentették, 

részben szlovák intézetek fiókjaivá alakították.
927

 Ez a felszámolás és átszervezés, a 

hadikárokkal megtetézve, ugyan jelentős adminisztratív többletterheket rótt a szlovák 

bankokra, de ezeket a tőkéket az elkobzott vagyonokból fedezték.
928

 

A SZNT már a pénzintézetek államosításáról szóló dekrétum elfogadása előtt 

meghozta azokat a rendeleteket, amelyek nemcsak a Tiso-rendszerben exponált személyeket, 

hanem etnikai alapon a magyar és német banktisztviselőket is sújtották.
929

 A 17/1945-ös 

rendelet alapján a bankokat kormánybiztos felügyelete alá rendelték. Ez az ellenőrzési forma 

tette lehetővé az intézetek gazdálkodásának, vagyonának az átvilágítását és előkészítette a 

gondnokságok bevezetését.
930

 A három- és négytagú ideiglenes gondnokságok kinevezése 

1945 tavaszán a demokrata irányítás alatt álló pénzügyi politika érdekei mentén haladt. Ez a 

lépés a bankszférában a nemzeti gondnokságok kiterjesztését akadályozta. Az 50/1945-ös és 

100/1945-ös számú rendeletet így csak hellyel-közzel, főleg az elkobzott magyar és német 

pénzintézetek esetében érvényesítették, a szlovák banktőkét ez alól kivonták.
931

 

                                                
927 Ryník 2002: 622, 623. Az Ipolysági Takarékpénztár 1945 májusától működött. A bank vezetését a 

megfogyatkozott régi tisztviselőgárda vitte tovább (Drábik Jenő igazgatóhelyettes, Heffter Ignác pénztáros, 

Szkladányi László könyvelő, Szúdy Erzsébet iratkezelő és Gál Júlia gyakornok). A hitelintézet tevékenységének 

hivatalos megkezdéséhez, gazdasági okokra és az ügyfelek hiteligényének kielégítésére hivatkozva, a helyi 

közigazgatási bizottság támogatását kérte. ŠANA-LV, OÚMNV-ŠA, 1. doboz, 222/1945. 
928 Az Ipolysági Takarékpénztár székháza az 1944 decemberi harcok során súlyos károkat szenvedett. A 
felújítási munkálatok 1945. június 1-je és 1946. május 17. között 129 394 koronát emésztettek fel. A munkákat 

az akkor még ki nem telepített magyar kisiparosok végezték. ŠANA-LV, OÚMNV-ŠA, 6. doboz, 3783/1946. 
929 Magyar hivatalnokok szlovák pénzintézetekben is dolgoztak. A Tatra bankának 1947 márciusában 14 magyar 

alkalmazottja volt. A bank a háború után 35 magyar és német alkalmazottját bocsátotta el. Holec–Hallon 2007: 

293. 
930 Sbierka nariadení 1945: 22–24; ANBS, BPSB, 11. doboz, 84. szám, 8647/45-VI/18; MOL, MNB, Z 12. 36. 

csomó, 325. tétel, Az elcsatolt felvidéki és kárpátaljai területeken lévő magyar pénzintézetekre vonatkozóan a 

csehszlovák és szovjetorosz hatóságok által hozott jogszabályok és tett intézkedések (5–7.). A Barsmegyei 

Népbank ipolysági fiókjának alkalmazottait, Muck Sándor fiókvezetőt, Vida László könyvelőt, Bodonyi Lajost 

és Nozdroviczky Józsefet 1945 augusztusában „világították át.” A zsidó származású Muck Sándor 1945 

novemberében kérvényezte a politikai és nemzeti megbízhatóságáról szóló irat kiállítását. A kérvényét 
elutasították. A csendőrparancsnokság véleménye szerint Muck politikailag „feltérképezhetetlen” volt, mert nem 

foglalkozott politikai ügyekkel. Anyanyelve és nemzetisége magyar volt. A fasisztaellenes harcban nem vett 

részt és kizárólag önérdekét követve dolgozott. A cseh és szlovák nemzet érdekében nem fejtett ki semmiféle 

tevékenységet és Csehszlovákia újjáépítésében sem vett részt. Később Muck reszlovakizált és az 

állampolgárságot is megkapta, így a bankfióknál maradhatott, illetve 1948 tavaszán Lévára helyezték. ŠANA-

LV, OÚMNV-ŠA, 3. doboz, 1836/1945; ANBS, ÚLK, 8. számú jkv. (1948. május 28.). Az Ipolysági 

Takarékpénztár 5-tagú gondnokságot kapott. Ketten a helyi kölcsönös földműves pénztár alkalmazottai voltak. 

Egy hivatalnok a helyi nemzeti bizottságot képviselte. Uo. 3. doboz, 2814/1945. 
931 Sbierka nariadení 1945: 155–156; Horváth–Valach 1984: 120; Holec–Hallon 2007: 259. 
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A magyar pénzintézetek elkobzását, összes ingó és ingatlan vagyonuk, 

értékpapírállományuk és követeléseik kárpótlás nélküli kisajátítását a 108-as elnöki dekrétum 

alapján végezték és a NÚA kompetenciájába tartozott.
932

 A pénzintézetek vezetőinek egy 

részét leváltották, az igazgatóságok jogkörét felfüggesztették és a pénzügyi megbízott az 

intézetekbe felszámolóbiztosokat nevezett ki. A PMH a magyar bankokra 1946. július 12-én 

moratóriumot terjesztettek ki, ami a bankműveletek felfüggesztését, illetve azok állami 

felügyeletét jelentette.
933

 A felszámolást 1947. október 27-től egy külön erre a célra 

létrehozott intézmény, a Központi Felszámoló Titkárság (Ústredná likvidačná kancelária) 

végezte. A KFT-ot a Pozsonyi I. Takarékbank székházában helyezték el.
934

 A KFT dologi és 

személyi kiadásainak csökkentése érdekében 1948 őszén felmerült titkárságainak a Tatra 

banka szervezeti hálózatába történő összpontosítása. Ez a hivatalnokok számának 

csökkentését, egy részük átvételét jelentette volna.
935

 A KFT az anyagi kiadások csökkentését, 

struktúrájának egyszerűsítésével tervezte. Az addig pro forma önálló jogi személynek tekintett 

15 magyar és 4 német bankot egy önálló jogi státussal bíró pénzintézetben központosította 

volna. A pozsonyi adminisztrációs központ mellett 3–4 vidéki kirendeltség fenntartását látta 

szükségesnek. A budapesti főintézetek 4 fiókját és a Haulik bankházat külön kezelték.
936

 

A KFT szervezetének felépítését, területi kirendeltségeinek elhelyezését és 

munkatöltetének meghatározását 1947 őszén a dél-szlovákiai magyar pénzintézetek helyzetét 

felmérő körút előzte meg. A felszámolásra ítélt magyar és német pénzintézeteket hat 

kirendeltség hatáskörébe sorolták (Komárom, Galánta, Léva, Rimaszombat, Kassa, Poprád). 

Az intézmény pozsonyi központja végezte a Pozonyi I. Takarékbank és a Somorjai 

Hitelintézet felszámolását. Az adminisztrációt a nagyobb bankok székházaiban 

összpontosították. A magyar bankok felszámolásának érdekessége, hogy a magyar 

                                                
932 Jech–Kaplan 1995b: 848. A szlovák banktörténetírás máig élő nemzeti kánonját megteremtő Horváth–Valach 

szerzőpáros szerint a magyar pénzintézetek elkobzása a bankkoncentráció egyik új, „elkerülhetetlen” szakaszát 

alkotta. Ebben az esetben a „nem szlovák” hitelintézetek számának erőszakos, államhatalmi csökkentését 

kapcsolják egy olyan gazdasági jellegű folyamathoz, amelyben makrogazdasági tényezők (válság, természetes 

koncentráció, szolgáltatások rendszere, piacbővülés) játszanak szerepet. Vö. Horváth–Valach 1984: 123–124. 
933 ANBS, BPSB, 11. doboz, 87. szám, Obežník č. 260. 
934 ANBS, ÚLK, 2. számú jkv. Zpráva o organizačnej ceste za účelom zriadení oblastných likvidačných 
kancelárií. Az Egyesült Felsőmagyarországi Hitelbank és Kassai Takarékpénztár magyar igazgatóságát 1945 

tavaszán oszlatták fel. Az utolsó igazgatóság összetétele a következő volt: Esterházy János, Révay István, 

Ferenczy Lóránt, Gombos József, Kuthy Géza, Mándy Lajos, Máriássy Ede, Móricz István, id. Celschläger 

Lajos, Őry Ferenc, Pajor Miklós, Papp Mihály, Rozman László, Simonkay Gyula, Siposs Vladimír, Szmrecsányi 

Pál. A 3-tagú ideiglenes vezetőség tagjai: Vladimír Hubka, osztálytanácsos, Jindřich Stejskal, bankcégvezető és 

Gejza Weil, banktisztviselő. MOL, MNB, Z 12, 36. csomó, 327. tétel, Az intézet levele a MÁH-nak (1945. 

június 19.) 
935 ANBS, ÚLK, 11. számú jkv. (1948. szeptember 17.) 
936 ANBS, ÚLK, 13. számú jkv. (1948. október 13.) 
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nemzetiségű tisztviselők egy részét, ha éppen szlovákot nem tudtak odahelyezni, 

megváltoztatott munkakörben, legtöbbször kitelepítésükig a helyükön hagyták.
937

 

A KFT a magyar bankhivatalnokokat a felszámolóbiztosi pozíciókba, mivel azok 

szaktudására, helyismeretére és tapasztalatára szükségük volt, ideiglenes hatállyal nevezte ki. 

A hivatalnokok a KFT-től a követelések következetes behajtására, az adósok és hitelezők 

jegyzékének összeállítására, és az ingatlanok felmérésére kaptak utasításokat.
938

 A 

kirendeltségek élére kinevezett személyek helyettesei túlnyomórészt az alsóbb szintű 

hivatalnoki csoportokból kerültek ki és az egyik legalacsonyabb alkalmazotti kategóriába, az 

írnokiba sorolták őket. Túlnyomórészt az 1947-es év végéig szóló, egzisztenciát csak hellyel-

közzel biztosító munkaszerződéseket kaptak. Közülük többen 1948 elején kaptak végleges 

felmondást, másoknak a szerződését az adminisztráció növekvő követelményei miatt még 

1948 folyamán is meghosszabbították, de a többletmunkát, melyet el kellett végezniük, nem 

minden esetben honorálták.
939

 A magyar és német pénzintézetekben 1945 tavaszáig 906 

hivatalnok dolgozott. A számuk 1947 végére 151-re csökkent. 1948 június 30-án 120-an 

voltak alkalmazásban, de 17-nek ekkor már a felmondása folyamatban volt. 

A perszonális politika szemléletváltását 1948 őszén az ügyintézés akadozása és a 

felszámolás mindjobban növekvő technikai terhei kényszerítették ki. A jól képzett 

                                                
937 Morvay Lajost, a Pozsonyi I. Takarékbank 1941 novemberétől alkalmazott főkönyvelőjét 1948. június 15-én 

kitelepítették. Kérvényében lelépőt és a ki nem vett szabadságok kifizetését kérte. Szakmai hozzáértéséért és az 

intézet érdekében kifejtett fáradozásaiért 23 925 koronát kapott. ANBS, ÚLK, 9. számú jkv. (1948. június 9.). A 

Pozsonyi Kereskedelmi és Hitelbank alkalmazottja, Matús Priska, akit a Tatra bankához soroltak be kisegítő 

mukaerőként, 1948. szeptember 17-én települt át. A KFT elmaradt fizetését és szabadságát megtérítette. ANBS, 

ÚLK, 11. számú jkv. (1948. szeptember 17.) 
938 A hiteltörlesztések átütemezéséről, a behajtások kivitelezéséről és az ezekkel kapcsolatos jogi lépésekről a 

KFT vezetősége döntött. 
939 ANBS, ÚLK, 1. számú jkv. (1947. november 13.), 2. számú jkv. (1947. november 27.), 4. számú jkv (1947. 
december 18.). 1. számú jkv. (1948. január 8.), 5. számú jkv. (1948. március 17.), 7. számú jkv. (1948. május 7.). 

A komáromi kirendeltség vezetője Krausz Tibor volt, helyettese Kasza Lajos. A galántaiban a helyettes, a 

Galántai Hitelbank tisztviselője, Keppert József  lett. A Somorjai Hitelintézet felszámolóbiztosa Hollósy Dezső 

és Buday Vince volt. A Szepesi Hitelbanknál Lülley György és Mayerhoffer Sándor töltötte be a biztosi 

funkciót, de őket a Tatra banka poprádi fiókvezetője, az intézet ótátrafüredi érdekeltségei miatt, ellenőrizte. 

A Pozsonyi I. Takarékbank négy alkalmazottjának (Blanárovics József, Hajtmann János, Jurenka Ernő, Wallner 

Ernő) a munkaszerződését 1948 márciusáig meghosszabbították. Blanarovics három felszámolásra kijelölt 

pozsonyi intézet pénztárosi funkcióját töltötte be. Jurenka a hitelosztály alkalmazottja volt és a szlovák-magyar 

klíringügyet vezette. Wallner a számviteli osztályon volt nélkülözhetetlen. Hajtmann a Slovenská bankához volt 

beosztva. A takarékbank nyugdíjkorhatárt elért alkalmazottainak (Kemény Pál, Kunits Hermina, Kurz Károly, 

Sismis Irén) az ügyében a KFT a pénzügyi megbízott utasítására várt, illetve kivárt. Kivételesen pozitív példák is 
akadtak. Mayerhoffer Sándor korábbi szolgálati viszonyát vették figyelembe és 25 éves jubileuma alkalmából 

kapott jutalmat. A Rimaszombati Bank alkalmazottainak, Káposztás Lászlónak, Surgotta Máriának, Zdenko 

Hubaynak és Magyar Rozáliának az 1944-es mérleg elkészítéséért járó jutalékát ismerték el. Köves Sámuelnek, 

aki a Barsmegyei Népbank verebélyi fiókjának volt a hivatalnoka és a KFT lévai kirendeltségét is vezette, 40 

éves szolgálatáért 10 ezer korona jutalmat engedélyeztek. A KFT részéről azonban általános gyakorlattá vált a 

magyar bankhivatalnokok által benyújtott nyugdíj- és szolgálati juttatások igénylésénél a politikai és nemzeti 

megbízhatóság ellenőrzése, illetve a renumerációk, ki nem vett szabadságok és nyugdíjjogosultságok 

csökkentése, melyet egyszeri, alacsonyabb összegek kifizetésével értek el. A magyar nemzetiségű alkalmazottak 

jegyzékére és fizetési beosztásukra lásd a mellékletben a 11. táblázatot. 
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referensekből, mérlegkészítőkből és ellenőrökből hiány mutatkozott. A könyvelőkkel és 

iratkezelő személyzettel ilyen gondok nem akadtak, a számuk elegendőnek mutatkozott. Az 

alkalmazottak megőrzése vált prioritássá, mert újakat, mivel felszámolás alá vont intézetekről 

volt szó, már nem vehettek fel. Legfőképpen a régóta alkalmazott, a felszámolás gyakorlati 

munkáit végző hivatalnokok voltak pótolhatatlanok. Ezt a csoportot, a fizetés, szolgálati 

jutalmak és szociális juttatások terén, egyenjogúsítani akarták a működő bankok 

alkalmazottjaival.
940

 

Ezekben a hitelintézetekben 1947 végén 105 személy dolgozott. A legtöbben a 

Egyesült Felsőmagyarországi Hitelbank és Kassai Takarékpénztárnál (15-en), a Pozsonyi I. 

Takarékbanknál és Barsmegyei Népbanknál (mindkettőnél 17-en). 17 intézetnél a személyi 

kiadások (fizetések és szociális juttatások) összege havi 356 159 korona volt. A legnagyobb 

bruttó fizetést a Pozsonyi I. Takarékbanknál „osztották”, személyenként átlagosan több mint 7 

ezer koronát.
941

 

A magyar pénzintézetek érdekeltségi körébe tartozó vállalkozások részvényeinek, 

ingó és ingatlan vagyonának eladására, az utóbbiak értékesítésére, bérbeadására 1948-tól 

került sor. A bankok székházai, telkei, berendezése, irodai felszerelése, páncélszekrényei 

kerültek árverésre. Az intézetek levéltári iratanyagát ekkor helyezték át a járási székhelyekre. 

A székházak értékét 1948 tavaszától fokozott ütemben mérték fel és „adták el” a városi és 

helyi nemzeti bizottságoknak. A szlovák hivatalnokok számára az intézetek tulajdonában 

található lakásokat foglalták le.
942

 

A magyar pénzintézetek betétállományát, mely a pengőátváltásból származott, egy 

központi felszámoló alapba (Likvidačný fond menový) vezették át.
943

 Ezek a betétek 1947 

novemberében 515,5 millió koronát tettek ki. A legnagyobb rész három pénzintézetre esett: 

Pozsonyi I. Takarékbank (31%), Egyesült Felsőmagyarországi Hitelbank és Kassai 

Takarékpénztár (16%), és az Érsekújvári Takarékpénztár (11%).
944

 

                                                
940 ANBS, ÚLK, 13. számú jkv. (1948. október 13.) 
941 ANBS, ÚLK, 2. számú jkv. Zpráva o organizačnej ceste za účelom zriadení oblastných likvidačných 

kancelárií. 
942 ANBS, ÚLK, 1. számú jkv. (1948. január 8.), 2. számú jkv. (1948. január 28.), 3. számú jkv. (1948. március 

17.), 11. számú jkv. (1948. szeptember 17.) 
943 Ezt az alapot a 141. számú 1947. július 2. törvény alapján hozták létre. A pénzintézetektől a kötött betéteknél 

keletkezett jogi kötelezettségeket vette át. A betéteket kezelte és a zárlat alól felszabadíthatta. Ezek a vagyonok 

állami tulajdonba kerültek. Az alap a Németországgal és Magyarországgal szemben támasztott követeléseket, 

belföldön a kötött betéteket és hitelműveleteket adminisztrálta. Horváth–Valach 1984: 62, 98–101; Chudják 

2001: 23–25. 
944 ANBS, ÚLK, 2. számú jkv. Zpráva o organizačnej ceste za účelom zriadení oblastných likvidačných 

kancelárií. 
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A magyar és német pénzintézetek elkobzott vagyonát 1947 végén mérték fel. A 

mérlegfőösszegük 1,130 millió koronát, a valóságban kezelt vagyonállományuk 1,709 milliót 

tett ki. A központi felszámoló alapba 1,411 millió korona kötött betétet vezettek át. Az 

értékpapírok a pozsonyi, főképpen a két volt német intézetnél alkottak nagy tételt (920,4 

millió korona), de ezek 39%-át hadizsákmány címén a szovjet hadsereg elkobozta. Ennek 

kárpótlása rendezetlen volt. A pénzintézetek betét- és különféle kölcsönszámláin összesen 

94,7 millió korona volt.
945

 Az aktívák és passzívák felszámolása 1951-ig elhúzódott, amikor 

az állami jegybank vette át ezt a feladatkört.
946

 

A pénzintézetek korábbi, még a két világháború közötti időszakban kötött 

hitelügyletei, az egyezségkötések, a bankok érdekeltségi körének és ipari-kereskedelmi 

hitelcsatornáik azonosítása, és nem utolsó sorban a külföld felé támasztott követelések nem 

várt, elhúzódó jogi és pénzügyi nehézségeket okoztak.
947

 

A legjobban dokumentálható ilyen jellegű ügyet a Barsmegyei Népbank 

érdekeltségébe tartozó Hungária Guttapercha és Gumiárugyár adósságai és részvényei 

szolgáltatták. A bank 1939 nyarán megvásárolta a gyár 75%-os részvénypakkett csomagját 

Haas Lipóttól és Blum Lipóttól (a vásárló szindikátus pénzügyi machinációkkal elérte, hogy 

nem fizetett értük semmit). A MNB nem engedélyezte a részvényérték átutalását. A 

mérlegekben, mint fel nem használt osztalék feltüntetéséhez járult hozzzá, majd ezután 

engedélyezte a kifizetést. Az intézet 1943-ban 127 393 darab részvényt birtokolt 1 273 930 

pengő értékben. Ezt az aktívát a lévai pénzintézetet ellenőrző KFT hivatalnokai nem találták, 

csak két számlát, melyekre formálisan átvezették. A bank alkalmazottai azt az információt 

adták, hogy az igazgató, Hubert Pál 1944 szeptembere végén Budapestre vitte a részvényeket, 

hogy ott letétbe helyezze. 

                                                
945 ANBS, ÚLK, 13. számú jkv. (1948. október 13.). Lásd a mellékletben a 12. és 13. táblázatokat. 
946 Horváth–Valach 1984: 125. 
947 Lásd például a lednicrónai Schreiber és Fiai, államosítás utáni nevén Szlovák Üveghuták (Slovenské sklené 

huty), a korompai vasművek és a mateóci Scholtz-cég behajthatatlan adósságait. ANBS, ÚLK, 10. számú jkv. 
(1948. július 2.). A felszámolt pénzintézetek hitelelszükségletének biztosítása folyamatos problémaként 

jelentkezett. ANBS, ÚLK, 11. számú jkv. (1948. szeptember 17.). A KFT 1948-tól tervezett felszámolását a 

rendezetlen ingatlaneladások, restitúciós igények mellett a magyar pénzintézetek kintlevőségei akadályozták, 

melyek az összes követelés egynegyedét tették ki. A követelések arányának megállapítását a rögzítetlen 

pengőárfolyam és a váltómoratórium ásta alá. A követelések a következőképpen oszlottak meg: állami 

értékpapírok 12%, elkobzott nem mezőgazdasági vagyon 15%, nem mezőgazdasági vagyon 4%, áttelepültek 

hitelei 1%. Az elkobzott vagyonok követelései illikvidek voltak. A tartozásaikat ki nem egyenlített, kitelepített 

magyarokkal szemben, bíróságilag nem léphettek fel. Ezek a követelések befagytak. ANBS, ÚLK, 13. számú 

jkv. (1948. október 13.) 
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A KFT megbízottja, a Pozsonyi Kereskedelmi és Hitelbank háború utáni igazgatója 

és a KFT alelnöke Alexander Marko
948

 1947. november 30-án ez ügyben elutazott Budapestre 

és a bank volt igazgatóival, Hubert Pállal
949

 és Pető Imrével tárgyalt. A megbeszélésen Hubert 

és Pető a tranzakció törvényességével érvelt, melyet az igazgatóság beleegyezésével 

valósítottak meg. A tárgyalás mégsem jutott holtpontra, mert mind a szlovák fél, mind 

Huberték a minél előnyösebb részvényvásárlásra, illetve -eladásra törekedtek. Marko 

kezdetben hajthatatlan álláspontján azért változtatott, mert közben a tudomására jutott, hogy 

Haas és Blum, immár amerikai állampolgárokként, akik a részvények 25%-át továbbra is 

birtokolták, restitúciós igényüket bejelentették az egész üzemre. A gyárnak a bankkal 

szemben felhalmozott tetemes tartozásai szintén indokolttá tették a megegyezést. Hubert és 

Pető – tulajdonjogukat továbbra is fenntartva – hajlandónak mutatkozott a részvények új 

értékfelmérésére és a népbankkal szembeni tartozások rendezésére. Ezt a csehszlovák és 

magyar jegybank beleegyezésével megállapított pengő-korona átszámításhoz kötötték. Ezen 

kívül Pető a részvények pengőértékének felemeléséért cserébe a népbank tisztviselőinek az 

intézettel és a nyugdíjpénztárral szemben támasztott követeléseinek a rendezését is kérte. 

Marko a KFT vezetőségének vázolta a lehetséges lépéseket. Perindítás esetén a 

Hubert-csoport ellen, és ezzel párhuzamosan a népbank részéről elindított eljárás a 

követelések behajtása érdekében, kedvező körülmények között még sikeres is lehetett. 

Ellenben ez a stratégia kiválthatta Huberték összefogását a restitúciót igénylő kisebbségi 

részvénytulajdonosokkal. Ebben az esetben a végeredmény szlovák szempontból kétséges 

volt. A másik utat a tárgyalások folytatása jelentette. A Hubert által javasolt részvényérték-

felméréssel együtt a gyár tartozásait is kiszámlázták volna. A KFT vezetősége 1947 végén a 

tárgyalások folytatása mellett döntött és a kereskedelmi érdekeket helyezte előtérbe.
950

 

A tárgyalások 1948. február 12–15-én folytatódtak. A szlovák küldöttség a 

csehszlovák jegybanktól kapott információk birtokában érkezett Budapestre. Eszerint a két 

ország nemzeti bankjai nem járulhattak hozzá a pengő-korona árfolyam rögzítéséhez. A 

Hungária-ügyben a kiutat a küszöbön álló csehszlovák-magyar pénzügyi tárgyalások 

                                                
948 Alexander Marko vezette a szervezet nevében a külföldi részvénytulajdonosokkal folyó tárgyalásokat. A 
Barsmegyei Népbank ügye mellett ilyen volt a Pozsonyi Kereskedelmi és Hitelbank hitelügylete a londoni 

Kleinworth&Sons bankházzal. Markot alelnöki tisztségéből és bankigazgatói posztjából a KFT kommunista 

átszervezésekor 1948. március 17-én mentették fel. A félreállítását politikai indokokkal, a Szlovák Állam és 

főleg 1945 után kifejtett tevékenységével, valamint az állam és a Barsmegyei Népbank érdekeinek az 

elhanyagolásával magyarázták. ANBS, ÚLK, 4. számú jkv. (1948. március 17.), 10. számú jkv. (1948. július 2.) 
949 Hubert Pál 1945 nyarán a Barsmegyei Népbank részvénycsomagjának és igazgatóságának 

megváltoztatásával, külföldi tőke bevonásával próbálta megmenteni az intézetet. MOL, MNB, Z 12, 36. csomó, 

327. tétel, Hubert Pál felvilágosítása. 
950 ANBS, ÚLK, 3. számú jkv. (1947. december 8.), Spisový záznam. 
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jelenthették, melyeken a csehszlovákiai követelések és magyarországi adósságok is terítékre 

kerültek. A Barsmegyei Népbank követelését – a felszámított kamatok nélkül 2,2 millió 

pengőt – egy majdani államközi egyezmény keretében rendezhették volna. A szlovák 

delegáció az összeg kifizetését, az államközi rendezésen kívül, a két nemzeti jegybank 

hozzájárulásával, egyéni kompenzációként is elképzelhetőnek találta. A másik kérdéskört a 

népbanknak Budapestre szállított részvényei alkották. Ezekre a korábbi tulajdonosok 

restitúciós igényt jelentettek be, jogosan azza érvelve, hogy 1939-ben a részvények 

ellenértékét nem kapták meg. A KFT számára itt nyílt volna lehetőség a Haas-szal és 

Blummal való megegyezésre, és a Hungária többségi tulajdonának a megszerzésére. A gyári 

munkásság váratlan reakciójától, ellenkezésétől tartva ettől a lépéstől azonban ódzkodtak. A 

részvénytöbbség kialakítása talán a nemzetiségi feszültségeket növelte volna és Csehszlovákia 

magyarországi megítélését ronthatta. A KFT mindenesetre a pénzügyi megbízott 

hozzájárulását kérte a szerződéskötéshez és a következő feltételeket szabták meg. Az adósság 

törlesztéséig a Hungária igazgatótanácsában két helyet követeltek. A részvények értékét az 

1944-es pengőárfolyamon kívánták rögzíteni. A Hungária részvényeit valamelyik 

magyarországi pénzintézetnél helyeztették volna letétbe és a népbank nevére köttették volna 

le. A letétbe helyezés a követelt összegek kifizetéséig maradt volna érvényben.
951

 

A Hungária részéről Hubert és Pető a kérdés államközi rendezésével és alternatív 

megoldásként a lehetséges egyedi törlesztéssel egyetértett. A két csehszlovák tag 

inkorporációját a közgyűlés jóváhagyására bízták. Kitartottak korábbi véleményük mellett, 

hogy a népbank részvényeinek vásárlása 1944-ben legitim módon történt, melyet a bank 

igazgatósága jegyzőkönyvileg jóváhagyott. A csehszlovák állam részére való eladásuktól, ami 

értéknövelésükkel járt, nem zárkóztak el. Ezen kívül a zsidó tulajdonosok követeléseinek 

rendezését is magukra vállalták volna.
952

 Az újabb budapesti tárgyalásokra, melyek 

eredményéről nem rendelkezünk adatokkal, 1948. június 16. és 26 között került sor.
953

 

Az ügy megoldása nem haladt előre. A külügyminisztérium bevonásával 1948 őszén 

még az egyeztetések folytak, illetve a szlovák fél a magyar kereskedelmi minisztériumnál 

interveniált.
954

 A kompromisszumkeresést, az elhúzódó bírósági per elkerülése végett, a 

csehszlovák pénzügyminisztérium is támogatta.
955

 

                                                
951 ANBS, ÚLK, 3. számú jkv. (1948. február 19.), Zpráva. 
952 ANBS, ÚLK, 3. számú jkv. (1948. február 19.), Spisový záznam. 
953 ANBS, ÚLK, 10. számú jkv. (1948. július 2.)  
954 ANBS, ÚLK, 13. számú jkv. (1948. október 13.), 15. számú jkv. (1948. október 27.) 
955 ANBS, ÚLK, 17. számú jkv. (1948. november 17.) 
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A magyar érdekeltségű pénzintézetek működésének akadályozása, majd 

megszüntetésük, a csehszlovákiai magyarsággal szemben foganatosított, céltudatosan 

felszámoló jellegű politika részét képezték. A magyar kisebbség számának erőszakos 

csökkentése a magyar kereskedelmi bankok fennmaradásának lehetőségét tette kérdésessé. Ez 

végülis a szlovák gazdaság számára szintén problémákat jelentett, hiszen a déli régiókban a 

pénzügyi szolgáltatások rendszere és a banküzlet változatos formái bomlottak fel. Bár a 

gazdasági szükségszerűség más megoldásokat diktált, hiszen a két állam közti gazdasági 

kapcsolatok rendezése megkerülhetetlen volt, és a kétoldalú áruforgalom lebonyolításában a 

magyar bankok is jelentős szerepet vállalhattak volna, a szűklátókörú nemzetépítő logika 

érvényesült.
956

 

 

4. 5. 2. 1. A Pozsonyi I. Takarékbank kálváriája 
 

Az őslakos pozsonyiak 1842-ben alapított pénzintézete, a város gazdasági, kereskedelmi és 

kulturális fejlődését sokrétűen támogató Pozsonyi I. Takarékbank 1945 után került története 

legnehezebb és legkiszolgáltatottabb szakaszába, amelyből már nem vezetett kiút. 

Tisztviselőinek egy részét Ligetfalura internálták, más részét elbocsátották. Sokan 

jelentkeztek munkára, de tovább már nem alkalmazták őket. A hivatalnokok kb. 30%-a 

dolgozhatott.
957

 

                                                
956 MOL, MNB, Z 12. 36. csomó, 325. tétel, Az elcsatolt felvidéki és kárpátaljai területeken lévő magyar 

pénzintézetekre vonatkozóan a csehszlovák és szovjetorosz hatóságok által hozott jogszabályok és tett 

intézkedések (48–50.). Az elaborátum ismeretlen szerzője lakonikusan fogalmazott: „A mai helyzetet nézve 

Csehszlovákiában jelenleg magyar pénzintézet nincs és olyan magyar kisebbség, melynek gazdasági érdekeit 

volnának hivatottak a magyar pénzintézetek szolgálni – a csehszlovák tervek megvalósítása esetén – nem lesz.” 
957 A pénzintézet továbbra is alkalmazott tisztviselői és hivatalnokai: Farkas László (vezérigazgató), Jurenka 
Ernő (igazgató), Schnitzler Ferenc (igazgató), Déri István (cégvezető), Gebauer Alajos (cégvezető), Lederer 

József (cégvezető), Hirt Erik (diszponens), Kemény Pál (diszponens), Kövesi Mária (diszponens), Fehér Lajos, 

Hajtman János, Kemény Lajos, Koch Angéla, Kollárik József, Morvay Lajos, Németh József, Sismis Irén, 

Steinmayer Erzsébet, Tallóczy Károly (ellenőr), Kirchner István (altiszt), Lelkes Gusztáv, Vámossy János Pál 

(ügyész). Tartózkodási engedélyt nem kaptak: Mussoni Antal (igazgató), Blanárovics József (cégvezető), Koch 

Erzsébet, Kolman Zoltán, Sternmüller Mária, Absengerné Brokes Mária, Tallóczy Mária, Wallnerné Kemény 

Ilona, Méhes Lajos (altiszt), Nagy Ferenc (altiszt és fűtő), Rábay Sándor (altiszt és fűtő), Szabó Gyula (altiszt és 

fűtő). Szolgálatra nem jelentkeztek, illetve ismeretlen helyen tartózkodtak: Czabán János (igazgató), Bodis 

Kálmán, Ertl József, Farkas Jenő, Fehér Erzsébet, Gutleber József, Hencsics József, Holik Tihamér, Kerl Edéné, 

Kovács Ferenc, Kolmanné Kurucz Ilona, Kiss Erzsébet, Neczly Zsuzsa, Szabó Károly, Szerényi Thália, Valent 

Ferenc, Hodál István (altiszt), Pintér Mihály (altiszt). 
Az intézetből kiléptek: Absengerné Brokes Márta, Adám Sári, Gaal Mária, Paulikovits Piroska, ifj. Raab Mihály, 

Turányi Ilona. A MÁH-nál helyezkedtek el: Absenger Endre, Czibok Béla, Fischer Thekla, Lederer Frigyes, ifj. 

Neumann Tibor. Ligetfalun internálva: ifj. Geguss Endre, Guggenberger Emmy, Krisztián Cecília, Robinson 

Imre, Hopoczky Péter (altiszt), Klebercz Károly (altiszt), Payer Géza (altiszt). Az intézet nyugdíjasai közül 

Ligetfalun voltak internálva: id. Geguss Endre, Kabina Kanut. Czabán János családjával együtt nyugatra 

menekült Cseh- vagy Németországba. Mussoni Antal Pozsony ostroma előtt Malackára költözött, ahol a bank 

fiójának a könyvelését őrizte. Visszatérése után nem tudott tartózkodási engedélyt szerezni. 

A Széplak utcai fióknál csak Wallner Ernő fiókvezető állt szolgálatba. A többi hivatalnok (Baumann Vilmos, 

Fieber Anna, Lechner Gusztáv, Wittgruber Árpád) ismeretlen helyen tartózkodott. 
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A szovjet hadsereg a bankot 1945 tavaszán, szlovák asszisztencia mellett, 

hadizsákmánynak, tehát saját tulajdonának nyilvánította. A bank később a csehszlovák-

szovjet és a csehszlovák-magyar gazdasági érdekharc egyik tárgya lett.
958

 

A takarékbank működését a szövetségesek 1944 júniusától fokozódó légitámadásai 

akadályozták. Az igazgatóság, a közeledő hadiesemények miatt, biztonsági intézkedéseket 

foganatosított. A pénzintézet vezetősége az ellenőrző osztály egy részét, a betét-, jelzálog- és 

letétkönyvelést, a városi villanegyed egyik házában helyezte el. Az irattár megőrzése 

érdekében a lamacsi úton egy „óvóhelyszerű bunkert” létesítettek. A városi ingatlanaikat a 

növekvő veszély ellenére nem érte találat. A sűrűsödő légiriadók, az 1945 februárjában 

elszenvedett orosz légitámadás és a német csapatok erődítési munkálatai, melyeknél az intézet 

tisztviselőit is igénybe vették, új biztonsági megoldások meghozatalát sürgették. A 

folyószámla-, váltó-, hitel- és fiókellenőrzés könyvelését malackai fiókjuk székházába 

helyezték át. 

A kétnapos ostrom átvészelése után két hétig a bankban csak ügyeletet tartottak, a 

pénzintézet zárva volt. Az átmeneti helyzetben vezérigazgatói meghívásra a felsőbb vezetők 

és a közel lakó tisztviselők csak rendszertelenül találkozhattak. A bankban április 21-én egy 

szovjet katonai különítmény jelent meg és a vezetőség tudomására hozta, hogy az intézetet 

hadizsákmánynak nyilvánították és zár alá helyezték. Az eljárás jogi alapjának az 1945. 

március 31-én aláírt csehszlovák-szovjet egyezményt jelölték meg (ez azonban csak a német 

érdekeltségű vállalatokra vonatkozott). Az intézetben őrséget helyeztek el és tolmácsot 

hoztak, valamint a tisztikarból húszat kijelöltek a felszámolás lebonyolítására. A bank élére 

egy szlovák, végig passzív kormánybiztost neveztek ki.
959

 

A bank vezetősége eszköztelen maradt, sehonnan sem kapott segítséget és a 

mindjobban erősödő magyarellenességgel találta magát szemben.
960

 A pénzintézet 

                                                                                                                                                   
ANBS, BPSB, 11. doboz, 82. szám, Az ellenőrző osztály főnökének jelentése (1945. október 5.) 
958 A szövegben a Pozsonyi I. Takarékbank megnevezést használom. A pénzintézet a Pozsonyi I. Takarékpénztár 

nevet 1870-ben vette fel, addig Pozsonyi Takarékpénztár (Pressburger Sparkassa) néven működött. 1920 és 

1931 között Pozsonyi I. Takarékbank volt, párhuzamos német és szlovák cégnévvel. 1931-ben Bratislavai I. 

Takarékbank lett, és ezen a néven működött egészen 1945-ig. 
959 A biztos, Skrinár mérnök, a helyi Hypotečná a komunálna banka tisztviselője volt. 
960 „Szaladtunk fűhöz-fához, megmozgattunk minden egyes elérhető hatóságot, rámutattunk minden egyes 
helyen a helyzet tarthatatlanságára, helytelen és téves, tisztára légből kapott és erőszakosan alkalmazott 

minősítésre. Az idézett megállapodás a csehszlovák kormány és a megszálló vörös hadsereg között kifejezetten 

német (Reischsdeutsch) vagyonról és bankokról szól és intézkedik, és így azt reánk vonatkoztatni nem lehet. 

Ezen álláspontunkat úgy a pénzügyminisztériumban, mint a Nemzeti Bankban meg a kormánybiztosnál 

elismerték, mert el kellett, hogy ismerjék, azonban támogatást sehonnan sem kaptunk. Ezekben a forradalmi 

jellegű időkben, amikor mind erősebben kellett éreznünk a magyargyűlöletet és magyarüldözést, magyar ügyben 

legyen az privát személy vagy bank, interveniálni vagy állást foglalni mellette senki sem mert. Tisztára 

jellemzésképpen említem meg e helyen, hogy egyes hivatalokban az alkalmazottakat körlevélben 

figyelmeztették, egyes helyeken pedig felírásokat is helyeztek el, melyek szerint magyar vagy német ügyben 
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alkalmazottai kénytelenek voltak végignézni az immár „hivatalossá” tett rablást és „romboló 

munkát.” El kellett tűrniük a gorombáskodást. A szovjet katonák sokukat segédkezésre 

kényszerítették. A fosztogatók az ügyfelek páncélrekeszeit és a bank páncélszekrényeit 

szisztematikusan kiürítették. Ékszereket, érték- és állampapírokat, betétkönyveket, készpénzt 

tartottak vissza, illetve foglaltak le. A privát tőkékben elszenvedett hadikárt 15 millió 

koronára becsülték. A bank állampapírjait, részvényeit, nem utolsó sorban a legnagyobb 

letétesek, a MÁH és a Pénzintézeti Központ értékpapír-állományát szintén elvitték. Ezeket a 

veszteségeket 15,2 millió koronában állapították meg. Ezek a lépések nem tekinthetők 

véletlenszerűeknek. A zsákmányolás konkrét tőkefajtákra szorítkozott. A szovjet katonai 

parancsokság szlovák tudomásulvétellel fosztotta ki a pénzintézetet. A legfeltűnőbb tény, és a 

szlovák hozzájárulást dokumentálja, hogy a SZNB több tőkét átvett.
961

 Így 139 

folyószámlaadós fedezeti váltóit, akik összesen 19,7 millió koronával tartoztak. A nem 

fedezett számlákat szintén a jegybank zárolta. Az összes folyószámlakövetelés 33,6 millió 

koronára rúgott. Emellett 8,3 millió korona értékű váltó került még a nemzeti bankhoz. A 

jelzálogkölcsönöket is, 6,3 millió koronát, en bloc adták át a jegybanknak. A vandál módon 

végrehajtott fosztogatás különböző fajtájú értékpapír-veszteségét 25,9 millió koronára 

becsülték. A két legnagyobb tételt a 11 205 darab pénzintézeti részvény és a 30 773 darab 

különféle ipar részvény elvétele okozta. Ezek alkották az elvesztett javak 82%-át. Az 

államkötvények vesztesége 10%-os arányt ért el. 

A szovjet hadvezetőség a bankkövetelések feletti ellenőrzést is megszerezte. A helyi 

intézetekkel, legfőképpen a pozsonyi német bankokkal szembeni kintlevőségeket 

készpénzben hajtották be. Ezek összegét 56,7 millió kotonára testálták. A takarékbank 

pénzügyi szolgáltatási rendszere széthullott. A szovjet őrség az ügyfélfogadást lehetetlenné 

tette, és végül a lépcsőházba, majd az utcára szorult hivatalnokokat és klienseket terorrizálta, 

zaklatta. A hivatalnokok feszült légkörben dolgoztak, tartózkodási engedélyt csak 

maximálisan egy hónapra kaphattak, és magyarokként folyamatosan az internálástól, 

vagyonuk és lakásuk elkobzásától tartottak.
962

 

A pénzintézet a háború végén Pozsonyban váltóüzletet és zálogházat tartott fenn. 

Malackán és Nyitrán 1941-től volt fiókja. Ezek a háború után már nem működtek. A 

                                                                                                                                                   
interveniálni tilos. Minden egyes helyen tudomásul vették tiltakozásunkat, azt regisztrálták, de egyben 

kijelentették, hogy nem tudnak tenni semmit. Így teljesen kiszolgáltatva és védelem nélkül kénytelenek voltunk 

várni az elkövetkezendőket.” ANBS, BPSB, 11. doboz, 82. szám, Az ellenőrző osztály főnökének jelentése 

(1945. október 5.) 
961 A SZNB-ot 1945. május 18-án hatalmazták fel a szovjetektől átvett magyar és német pénzintézeti tőkék 

felszámolásával, inkasszálásával. ANBS, NBČS-OÚS, 35. doboz, Likvidácia Bratislavskej I. sporivej banky, 

Plnomocenstvo. 
962 ANBS, BPSB, 11. doboz, 82. szám, Az ellenőrző osztály főnökének jelentése (1945. október 5.) 
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takarékbank fiókjait zárolták és kifosztották. A Széplak utcai fiókot is szovjet katonák őrizték. 

A tisztviselőket nem engedték be az épületbe. A becslések szerint a letétekben, betétekben, 

értékpapírokban és készpénzben 987 925 korona kár keletkezett. A berendezés súlyosan 

rongálódott, illetve szétrabolták. A közvetett és közvetlen károk 7,4 millió koronára rúgtak. 

Malacka a bank evakuálási helyének számított. A teljes ostromzár előtt az ellenőrzési 

osztály könyvelési anyagát szállították oda és hat tisztviselő ott is maradt.
963

 A malackai 

fiókintézet épülete az egyik szőnyegbombázás alkalmával kapott telitalálatot, ennek 

következtében a helyi ferencesek kolostorába költöztek át. Malacka, heves utcai közelharc 

után, 1945. április 4-én szabadult fel. Másnap már megjelentek a szovjet tisztek és a szovjet 

nemzeti bank „megbízottjaiként” zárlat alá vonták a fiókot. A településen fosztogatások 

kezdődtek. A fiók azonban nem kapott védelmet sem a szovjet parancsnokságtól, sem a helyi 

csendőrségtől, ezért a bank tőkéit igyekeztek menteni és biztonságba helyezni. A 

készpénzkészletet a helyi nemzeti bizottságnál helyezték letétbe (ezt a bizottság lefoglalta, 

ami a szovjetek nemtetszését vívta ki). Az értékpapírokat, váltókat, betéti törzslapokat és 

könyveket a ferences kolostorba menekítették. A „fosztogató csőcselék” az épületet kirabolta, 

a berendezést tönkretette. A hivatalnokok utólag, az üzleti visszaélések elkerülése végett a 

cégi iratokat, betétkönyveket, folyószámlaűrlapokat elégették. Az intézet malackai székházát 

május elején kiüríttették és benne ukrán menekülteket helyeztek el. Az összesített hadikárt 1,6 

millió koronára becsülték. Három tisztviselőjük munkára jelentkezett, de alkalmazásba nem 

vették őket vissza.
964

 A fiókintézet gyakorlatilag nem működött. 

A Pozsonyi I. Takarékbank fiókintézetei közül, megpróbáltatásai ellenére, hiszen 

1944 decemberétől a közeli front megmerevedése következtében a város gazdasági és 

kereskedelmi élete megbénult, a nyitrai volt a legjobb helyzetben. A fiók vezetősége 

Pozsonyból azt az utasítást kapta, hogy kényszerevakuálás esetén hagyja el a várost, illetve az 

érintkezés megszakadásakor saját belátása szerint intézkedjen. A szovjet csapatok, tüzérségi 

előkészítés után, és szinte komolyabb harc nélkül, 1945. március 30-án foglalták el a várost. 

Aznap éjszaka ismeretlen tettesek irodai felszerelést, írógépet, rádiót és berendezési tárgyakat 

vittek el. A páncélszekrények felfeszítését meg sem kísérelték. 

A fiók 16 napig nem nyitotta meg a kapuit az ügyfelek előtt. Hatósági felhívásra, a 

többi helyi intézethez hasonlóan, április 12-én kezdte meg működését. Ebben az időben a 

pozsonyi központtal nem álltak összeköttetésben. A helyi nemzeti bizottság utasításai szerint, 

                                                
963 Tallóczy Károly, Absenger Endre és felesége, ifj. Raab Mihály, Lelkes Gusztáv, Mussoni Antal. 
964 A fiók vezetője Virsik Gyula igazgató a nyugdíjaztatását kérte. Terebessy Margit és Valach János altisztet 

nem vették vissza. Kertész Béla ismeretlen helyen tartózkodott. 
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valamint a bankok vezetőivel tartott egyeztetések alapján jártak el. A gazdasági 

diszkrimináció első jelei már mutatkoztak. A magyar és német betevők részére a folyószámla- 

és takarékbetét-kifizetéseket megtiltották, újakat nem fogadhattak el. Korlátozott 

kifizetéseket, megfelelő nyiltkozat aláírása után, szlovák ügyfeleknek teljesíthettek. A 

fiókintézet, passzív ügyletei miatt, a II. ukrán front zsákmányoló bizottsága számára nem volt 

érdekes, így a veszteségek kisebbek voltak. A pozsonyi központnál elhelyezett értékpapírok 

és a berendezésben keletkezett károk összesen 895 976 koronát tettek ki. A hadiesemények 

után a fiók hivatalnokai teljes számban jelentek meg és 1945 őszéig személyi változásokra 

nem került sor. 

A pénzintézet zálogházának Pozsony ostroma alatti helyzetéről és az azt követő 

időszakról, 1945. agusztus 7-én készült jelentés. A helyzetértékelést a bank ellenőrző 

osztályának vezetője készítette, aki a zálogház vezetőségének július 5. beszámolójára 

támaszkodott. A jelentés érdekessége, hogy Farkas Lászlónak címezték, akinek a pozíciója 

ekkor már inkább névlegesnek volt tekinthető.
965

 A pénzintézethez tartozó zálogház 

tisztviselőinek – akik „a nehéz időkben állandó lelkiismeretes biztonsági szolgálatot 

teljesítettek” – április 4-éig sikerült sértetlenül megőrizni az épületben található értékeket.
966

 

Ezután a szovjet katonák többször megjelentek és helyi lakosok segítségével fosztogatni 

kezdtek, majd a zálogházat katonai őrizet alá vonták. Április 26-án a szovjet katonai 

parancsnokság, a szlovák pénzügyi megbízott jóváhagyásával vitt el használati és ruházati 

tárgyakat. Ezekért készpénzben fizettek, illetve orosz konfekcióval törlesztettek. Június 25-én 

a szovjet parancsnokság 1 millió korona lefizetése ellenében a zálogházat „felszabadította” a 

zárlat alól. Az ezt követő leltározás és kárfelmérés tíz napot vett igénybe. Az összesített 

veszteség meghaladta a 2,6 millió koronát.
967

 

                                                
965 Farkas helybenmaradásának ténye 1945 nyarán alátámasztja az egyik MÁH értékelésben foglaltakat, hogy a 

szlovák pénzügyi hatóságok, tekintettel az 1941-es megállapodásra, és az SZGB zavartalan magyarországi 

működésére, ekkor még „hallgatólagosan” megtűrték az intézetben. 
966 A zálogház szolgálatba lépett tisztikara: Mihalovits Pál (főnök), Kunits Hermin, Kurz Károly, Márton Ödön, 

Paulikovits Tibor, Hofer Ferenc (altiszt), Nagy Vince (altiszt). Hafner János raktáros és Pasztucha Gyula (altiszt) 

ismeretlen helyen tartózkodott. 
967 „Ez a nap aztán fordulópontot jelentett a zálogház életében és nyugalmában. Ezen a napon két felfegyverzett 

orosz katona, két ugyancsak fegyverrel ellátott és a helyi viszonyokkal ismerős polgári ruhás egyén jelent meg 

Hofer Ferenc zálogházi altisztnél, aki egyúttal a Ventúr utca 13. sz. házunk házmestere, és a fegyverüket 
reászegezve követelték a zálogház kulcsait. Az altiszt a fenyegetésnek engedve felnyitotta a kapu alatti vasajtót 

és behatoltak az irodahelyiségbe. Abban az időben a bombázás és ostrom következményeképpen a villanyáram-

szolgáltatás szünetelt, a behatolt „idegenek” gyufákat gyújtogattak és úgy jutottak csak előre. A helyi 

viszonyokkal ismerős polgári ruhás egyének rögtön az irodahelyiségből az ingóságok raktárhelyiségeibe vezető 

csigalépcsőhöz vezették az orosz katonákat, akik ott benyomták az első emeleti vasajtót és behatoltak az első 

emeleti raktár helyiségeibe. Innen rögtön tovább akartak nyomulni a II. emeleti helyiségekbe, de az azokat elzáró 

erősebb vasajtót már nem bírták benyomni, illetve kifeszíteni. Erre az egész társaság újból lerohant a földszintre, 

megkísérelték az ékszerraktár ajtajának felfeszítését és amikor ezzel nem tudtak boldogulni, az ékszerraktár 

kiadási ablakát betörve az ottani vasajtócskát próbálták felfeszíteni, de eredmény nélkül. Amikor ezen kísérleteik 
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A véglegesített adatok szerint a takarékbankot 172 653 511 korona hadikár és 

veszteség érte. A Széplak utcai fióknál 7 432 627 koronát mutattak ki. A malackaira 1 609 

623, a nyitraira 895 976 jutott. A zálogház veszteségeit 1 390 426 állapították meg.
968

 

A bank egyik anonim tisztviselője a MNB számára 1945. november 12-én dolgozott 

ki egy esettanulmányt, amely szerint ezek a megtorló jellegű lépések a csehszlovák-szovjet 

egyezményben foglaltakkal nem álltak összhangban. Az egyezmény szerint ugyanis a 

szovjetek azokat a vállalkozásokat tekinthették hadizsákmánynak, amelyek a német 

hadigazdaságot támogatták, gyártmányaikkal és berendezéseikkel a háború szolgálatában 

álltak és német tulajdonúak voltak. A szovjetek, az illetékes hatóságokat értesítve, ezeket 

                                                                                                                                                   
eredménytelenek maradtak, az altisztre támadtak és fegyvereiket nekiszegezve a kulcsokat követelték. Hofer 

altiszt ama kijelentése után, hogy a kulcsok a zálogház főnökénél vannak, az egész társaság a zálogház 

főnökének lakására vonult, ahol Mihalovics a zálogház vezetője az óvóhelyen tartózkodott. Őt kiráncigálva a 

pincéből, géppisztollyal fenyegetve, az utcán lökdösve kísérték vissza a zálogházba, hová közben Márton Ödön, 

zálogházi becslő, ki közben értesült az eseményekről, is megérkezett. A fegyveres erőszaknak engedve 

kénytelenek voltak úgy az ékszer, mint az ingósági raktárakat felnyitni és kezdetét vette a garázdálkodás. A 

fosztogatás gyufa és meggyújtott papírfény mellett ment végbe és az ott jelenlévő alkalmazottaink tevékenysége 

a tehetetlen szemlélődés mellett az elhajított égő gyufa és papirosmaradékok eloltására szorítkozott, tekintve, 

hogy a jobbára gyúlékony anyagokkal tömített raktárhelyiségekben óriási volt a tűzveszély. Mindenekelőtt egy 

nagyobb koffert kerestek ki maguknak és abba, valamint a zsebeikbe gyúrták, gyömöszölték az összeszedett 

holmikat. Ezen első fosztogatási akciónál az ingóságoknál főként fémórákat és fényképezőgépeket 

zsákmányoltak, míg az ékszerraktárban össze-vissza, minden rendszer nélkül dolgoztak. Mindenesetre 
megállapítható volt, hogy az órákat itt is előnyben részesítették. 

Még ugyanaznap megismétlődött az esti órákban a semmiképpen sem kívánatos látogatás. Egyike a délután már 

ottjárt felfegyverzett polgári ruhás egyénkét más fegyveres orosz katona kíséretében jelent meg a zálogházban  

és az alkalmazottaknak szegzett fegyverrel kikényszerítették a zálogház ajtajainak felnyitását. Indoklásul azt 

hozták fel, hogy parancsuk van az ezredes, őrnagy és kapitány részére órákat szállítani. Most már alaposabb 

romboló munkát végeztek, meglehetős rendszerességgel nyitották fel a dobozokat, az azokon lévő ellenőrző 

cédulákat leszakították, eldobálták és alkalmazottainkat megakadályozták abban, hogy ezeket az össze-vissza 

dobált dobozokat és ellenőrző szelvényeket összegyűjtsék és rendezzék. 

Az előző nap tapasztalatai után másnap a zálogház vezetője segítségért futkosott. Katonai, rendőri vagy csendőri 

támogatás hiányában a kereskedelmi és iparkamaránál kopogtatott, sajnos eredmény nélkül, majd a vöröskereszt 

védelmét kérte, tekintettel, hogy szociális és kisemberek vagyonát őrző vállalatról van szó, de itt is elutasításban 
részesült, azzal az indoklással, hogy a vöröskereszt csak élelmiszerraktár védelmére hajlandó a vöröskereszttel 

ellátott védőcédulát vagy zászlót elhelyezni. Így az intézmény alkalmazottai hatósági és karhatalmi védelem 

nélkül maradtak és tisztán az ő, valamint a házbeliek éberségén és áldozatkész őrségi magatartásán múlott, hogy 

zálogházunk nem vált áldozatává a teljes kifosztásnak, amely sorsra városunk másik két zálogkölcsön intézete 

jutott. 

Ugyanaznap délután egy orosz katonai teherautó be futott be a Ventúr utcai 13 számú házunk udvarába és a 

leugráló orosz katonák, akik között alkalmazottaink az első fosztogató kirándulás egyik résztvevőjét fedezték fel, 

illetve vélték felismerni, követelték a zálogház raktárainak a felnyitását, kijelentvén, hogy a felszabadító vörös 

hadsereg részére fognak elvinni bőrkabátokat, csizmákat, koffereket, férfi öltönyöket, hangszereket stb. tekintve, 

hogy az orosz katonák ismételten állig felfegyverkezve és géppisztollyal dolgoztak, alkalmazottaink – védelem 

híján – ismét engedni voltak kénytelenek a fegyveres erőszaknak. Ez a harmadik számú látogatás volt – 
különösen ami az elzálogosított ingóságokat illeti – talán a legkiadósabb, mert ez alkalommal egész teherautó 

rakományt szállítottak el.” 

ANBS, BPSB, 11. doboz, 82. szám, Jelentés az ostromot megelőző, az ostrom és megszállás alatti és utáni 

időkről és azok eseményeiről, valamint a hadi események és hadi zsákmányolás következtében intézetünket ért 

hadi károkról. 
968 ANBS, BPSB, 11. doboz, 82. szám, Az ellenőrző osztály főnökének jelentése (1945. október 5.). A szovjetek 

1945. augusztus 7-én 1 813 550 koronát, néhány páncélrekesz tartalmát szolgáltatták vissza. A malackai helyi 

nemzeti bizottság a pénzügyi megbízott nyomására, a bank letétbehelyezett pénzkészletét, 260 779 koronát, 

október 5-én adta vissza. Az összesített hadikárokat lásd a melléklet 15. táblázatában. 
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elszállíthatták Csehszlovákiából. A szovjet hadiérdekeken kívül eső német vállalatok és 

vagyonuk tulajdonjoga Csehszlovákiát illette meg.
969

 A pozsonyi pénzintézet esetében a 

szlovák és csehszlovák, illetve magyar indoklás erre az egyezményre épült, amelyből 

nyilvánvaló volt, hogy a szovjet magyarázat támadható és a lefoglalás nem érvényesíthető. 

A magyar érvelés számos elemre támaszkodott. A saját aktívákat megkülönböztették 

az idegen tőkéktől, melyeket az ügyfelek, mégha magyar nemzetiségűek is voltak, de 

visszakövetelhettek. Fontos érvnek tekintették annak hangsúlyozását, hogy a betevők között 

németek nem voltak.
970

 A másikat indoklást az alkotta, hogy a bankot a katonai szervek nem 

tekinthették termelő vállalatnak, hiszen részvénytársasági formában működött, a tőkéket 

gyűjtő és elosztó gazdasági szervezet volt. A lefoglalást elvileg csak az intézet vagyonára 

lehetett volna kiterjeszteni (ez 28,1 millió koronát jelentett, az összvagyon alig 15%-át), nem 

pedig azokra a vagyonrészekre, melyek nem a bank tulajdonát alkották. A hadizsákmányként 

elkobzott különféle értékeket (elvitt letétek, kifosztott páncélszekrény) 221 millió koronára 

becsülték.
971

 A pénzintézet az 1941. május 30-án megkötött szlovák-magyar államközi 

megegyezés következtében vált, az érvelés szerint „kényszer” következtében kiemelten 

„magyar bankká”, illetve a szlovákiai magyarság hitelintézetévé, miközben részvénytöbbsége 

58%-ban a MÁH birtokában volt.
972

 A reciprocitásnak megfelelően ekkor az SZGB is 

ugyanezt a szerepet töltötte be Magyarországon, amely valójában a Cseh-Magyar Iparbankba 

befektetett csehszlovák államvagyont vette át. A másik összetevőt a kisebbségi tulajdonrészt 

birtoklókra való hivatkozás alkotta. A részvényesek ugyan magyar nemzetiségűek voltak, de 

csehszlovák állampolgárok. Ezek vagyonára pedig a csehszlovák-szovjet egyezmény nem tért 

ki. A Vörös Hadsereg a MÁH-hal szemben sem érvényesíthette a hadizsákmányjogot, mert a 

hitelbank Magyarországon önálló intézményként működhetett és saját tőkéivel szabadon 

rendelkezhetett. Ennek következtében pozsonyi tőkeérdekeltségére vonatkozóan a 

                                                
969 Klimeš–Lesjuk–Malá–Prečan 1965b: 563. 
970 Ez az állítás csupán a hadizsákmányként való kezelés megváltoztatását célozta meg. A valóságban a pozsonyi 

németek egy része a háborús évek alatt is a takarékbanknál helyezett el betéteket. Sőt a csekkfüzeteket anyanyelv 

szerint, magyar, szlovák, német kategóriákat megkülönböztetve tartották nyilván. ANBS, BPSB, 11. doboz, 

Jelentés Zdenko Houdeknak. 
971 A veszteségek azonban sokkal nagyobbak voltak. 52,7 millió koronát a szovjetek elszállítottak. A SZNB-nak 
74 millió korona kintlevőséget és váltót adtak át. Az értékpapírok vesztesége 33 millió koronát tett ki. A 

széfekből pedig a magyar érdekeltségű szlovák vállalatok részvényeit és egyéb megállapíthatatlan értékeket 

vittek el. Az intézet ingatlanjait, berendezését, értékpapírjait és a betevők vagyonát ért hadikárokat 166,3 millió 

koronában állapították meg. MOL, MNB, Z 12, 36. csomó, 327. tétel, Feljegyzés (1946. október 18.), Bratislavai 

I. Takarékbank R.T., Pozsony (1945. szeptember 11.) 
972 A legfontosabb kisebbségi részvényesnek Ludwig Keresztély Vilmos és családtagjai számítottak. Kb. 1200 

részvényt birtokoltak. Ludwig az intézetben nagy súllyal bírt. 1928–1935 között alelnök és az igazgatóság 

elnöke, majd 1935-től 1941-ig elnök volt. A 100 éves 1942: 3, 29; ANBS, 11. doboz, 77. szám, Všeobecné 

písomnosti, Správa a rozbor súvahy Bratislavskej I. sporivej banky úč. spol. v Bratislave k 31. decembru 1945. 
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tulajdonjogát érvényesíthette. A 42%-os részvénycsomag pedig csehszlovák állampolgárok 

kezében volt, ezért erre a zsákmányjogot a szovjet hatóságok nem terjeszthették ki.
973

 

Ez az érvrendszer, a gyors változások következtében elveszítette reális tartalmát. Az 

anyaintézetnek, a MÁH-nak a pozsonyi bank felett a teljes felügyeleti hatásköre 1945 

tavaszán megszűnt és csupán a szlovák felszámoló törekvéseket, illetve a hadizsákmány-ügy 

bonyodalmait kísérhette figyelemmel. Jobbik esetben abban bízhatott, hogy a probléma a 

csehszlovák-magyar pénzügyi tárgyalásokon megvitatásra kerülhet.
974

 A csehszlovákiai 

érdekeltségeik állapotát azonban gyorsan felmérték és követeléseiket, köztük a pozsonyiakat 

is számba vették.
975

 

A szlovák hivatalok 1945. június 13-án az intézetet átmeneti jelleggel felügyelet alá 

vonták és új háromtagú vezetést neveztek ki. A cégnév is megváltozott.
976

 Az igazgatóság és 

felügyelőbizottság régi tagjait töröltették a cégjegyzékből és beíratták az újakat.
977

 A 

felügyelőbiztos Vojtech Kiss lett. A nemzeti gondnokságot 1946. március 5-én vezették be. A 

pénzintézet gondnoka 1945. június 12-től Viliam Dudáš, Odo Krivoss és Augustín Sasák 

volt.
978

 A felszámolóbiztosi helyet 1946. július 12-től Zdenko Houdek, a Slovenská banka 

igazgatója töltötte be, aki mellé 1947. január 13-án Igor Dulát nevezték ki.
979

 

                                                
973 MOL, MNB, Z 12, 95. doboz, 680. tétel, Miért nem lehet a Bratislavai I. Takarékbankot hadizsákmánynak 

tekinteni? (a szlovák eredeti fordítása, 1945. november 12.) 
974 MOL, MNB, Z 12, 36. csomó, 327. tétel, A MÁH levele a miniszterelnöknek (1947. szeptember 1.) 
975 A MÁH-nak az érsekújvári fiókintézete 19 millió korona idegen tőkével rendelkezett. Az Egyesült 

Felsőmagyarországi Hitelbank és Kassai Takarékpénztár, mely 88 millió korona idegen tőkét kezelt, 

részvénytőkéjének 98%-át birtokolta. Az érdekeltségi körébe tartozott a Komáromi I. Takarékpénztár (a 

részvénytőke 91%-a), és a kassai intézeten keresztül a Rimaszombati Takarékpénztár (64%), a Tornaljai 

Takarékpénztár (52%) és az Első Vágsellyei Takarékpénztár (36%). Ezen kívül kárpátaljai kereskedelmi 
vállalatok tartoztak hozzá. MOL, MNB, Z 12, 36. csomó, 327. tétel, Feljegyzés (1946. október 18.) 
976 Szlovákul: Bratislavská I. sporivá banka, úč. spol. dočasná správa. 
977 Az igazgatóság tagjai: Esterházy János (elnök, földbirtokos, a SZMP elnöke), Kállay Rudolf (alelnök, a MÁH 

ügyvezető igazgatója), Farkas László (administrateur délégue, a MÁH fióigazgatója), Flórián János (nagyiparos, 

a SZMP országos vezetőségének tagja), Herczeg István (nyitrai ügyvéd, a SZMP országos vezetőségének tagja), 

Emődy József (földbirtokos, a SZMP gazdasági osztályának vezetője), Semián Lajos (szlovák 

pénzügyminisztériumi tanácsos), Slubek Zoltán (nagyiparos), Szász Bertalan (nagyiparos). A felügyelőbizottság 

tagjai: Vermes Samu (elnök, nyugalmazott alispán, földbirtokos), Wallner László (alelnök, ügyvéd), Aixinger 

László (ügyvéd, a SZMP országos igazgatója), Eberwein-Runyai József (a MÁH igazgatóhelyettese), Koromzay 

Frigyes (nagyiparos, a SZMP országos vezetőségének tagja), Ries Béla (a MÁH igazgatóhelyettese), Schmidt 

Pál (bornagykereskedő). MOL, MNB, Z 12, 36. csomó, 327. tétel, Bratislavai I. Takarékbank R.T., Pozsony 
(1945. szeptember 11.) 
978 ANBS, BPSB, 11. doboz, 85. szám, Dočasná správa. 
979 ANBS, BPSB, 11. doboz, 88. szám, Žiadosť Bratislavskej I. sporivej banky úč. spol. prot. firmy v Bratislave, 

Laurinská ul. č. 1 o výmaz členov správnej a dozornej rady a zápis členov dočasnej správy, 1095/1947; ANBS, 

BPSB, 11. doboz, 85. szám, Dočasná správa; ANBS, NBČS-OÚS, 35. doboz, Likvidácia Bratislavskej I. 

sporivej banky, 11603/46-VI/18. A gondnokság tagjai a következők voltak: Jozef Országh, az Országos Hivatal 

elnöke, Teodor Syravý, a pozsonyi városi takarékpénztár volt igazgatója, Gabriel Uhlárik, a kölcsönös 

földműves pénztár volt prokuristája, Ján Záhumenský, a Sedliacka banka igazgatója és Zdenko Houdek. ANBS, 

BPSB, 11. doboz, 88. szám, 272/1946, 328/1946, 4775/46-VI/18, 11603/46-VI/18. 
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A bank háború alatti meghatározó alakjának, Farkas Lászlónak, aki megbízottként a 

MÁH intencióit valósította meg, administrateur délégue pozícióban, már nem volt beleszólása 

az üzleti ügyekbe és a banküzem irányításába. A rövidesen beköszöntő kényszerfelszámolás 

miatt elhagyta a pénzintézetet.
980

 1945 őszéig 90 alkalmazottjából 18 maradhatott rövid időre 

meghosszabbított munkaviszonyban. A többieket minden igény támasztása nélkül azonnali 

hatállyal elbocsátották.
981

 

A pozsonyi pénzintézet sorsával kapcsolatos másik fontos szálat a csehszlovák-

szovjet egyeztetések jelentették.
982

 A CSNB 1946 elején tárgyalt a szovjet jegybankkal a 

hadizsákmánynak nyilvánított pozsonyi hitelintézetek vagyonának rendezéséről. A 

csehszlovák álláspont szerint a szóban forgó intézetek nem tekinthetők hadicélokat betöltő 

ellenséges vállalkozásoknak, emellett semmiféle etnikai jelleggel nem bírtak. A csehszlovák 

stratégia azt kívánta bizonyítani, hogy a pozsonyi takarékbank – a Signum szövetkezettel 

együtt – régi pozsonyi, egyben csehszlovák intézet volt, amelyek „gazdasági állaga még a 

német megszállás folyamán sem változott meg.” A Pozsonyi I. Takarékbank „kimondottan 

bratislavai polgárok pénzintézete volt, ezek tőkéjéből alakult meg.”
983

 Az 1941-es MÁH 

tulajdonlás az üzletmenetre semmiféle befolyással nem volt és „továbbra is kizárólag a 

bratislavaiak bankja maradt.” A fasizmus vádját is enyhíteni igyekeztek. A „német” 

pénzintézetekkel való együttműködést ugyanis kényszerhelyzet szülte. A szlovák exportőrök 

kijutása a németországi piacra csak ilyen módon vált lehetségessé. A CSNB képviselői 

rámutattak a gazdasági újjáépítésre, melynek a hadizsákmánynak tekintett pénzintézetek tőkéi 

fontos elemeit képezik. A pénzügyi kérdések rendezése és a gazdasági konszolidáció 

megteremtése áttételesen a Szovjetunióba irányuló kivitelt is támogatni fogja. A csehszlovák 

fél a szovjetek által lefoglalt vagyontételeket a következőképpen állapította meg. Az aktívákat 

127 millió koronában, az értékpapírokat és a páncélszekrények tartalmát 87,9 millió 

koronában, a leszámítolt váltókat pedig 53 ezer koronában jelölte meg.
984

 A csehszlovák 

delegáció minimális célja volt, hogy legalább a további tőkekivonások leálljanak. A szovjet 

                                                
980 A MÁK-nál felmerült Farkas László tanácsadóként való alkalmazása. MOL, MNB, 95. doboz, 680. tétel, 

16/1946. 
981 MOL, MNB, Z 12, 36. csomó, 327. tétel, Bratislavai I. Takarékbank R.T., Pozsony (1945. szeptember 11.) 
982 A szlovákok nehezményezték, hogy a szovjet hadsereg számos esetben önkényesen és indokolatlanul foglalt 

le szlovákiai üzemeket. A vitatott kérdések rendezéséről 1945. június 7-én született megegyezés. ANBS, BPSB, 

11. doboz, 83. szám, Trofejné právo a dodávky pre ČA. 
983 Egy másik, a pénzintézet történetével foglalkozó intern dokumentumban „burzsoá gazdasági elitről” írnak. 

ANBS, BPSB, 11. doboz, 77. szám, Všeobecné písomnosti, Bratislavská I. sporivá banka úč. spol. Bratislava. 
984 MOL, MNB, Z 12, 36. csomó, 327. tétel, A MÁH levele a MNB-nak (1946. április 9.). A bizalmas jellegű 

dokumentumot, melynek a másolatát a MÁH megszerezte, a levélhez csatolták. Az irat az Union banka, a 

Pozsonyi Kereskedelmi és Hitelbank, a Signum és a Pozsonyi I. Takarékbankot elemzi. Ezen a helyen csak a 

pozsonyi pénzintézettel foglalkozom. 



 288 

hatóságok ugyan kinyilvánították, hogy „jóakaratúlag” viszonyulnak a kérdéshez, de 

érdemben nem történt előrelépés.
985

 

A MÁH az affiliációja gazdasági helyzetét súlyosnak látta. Likvid eszközeitől 

megfosztva még akkor is válságban lett volna, ha a törvényi háttér megváltozik és a 

lefoglalást feloldják. Ellenben a visszaszolgáltatott tőkék lehetővé tették volna a működését. 

A magyarok és németek betétjeinek zárolása a passzívák folyósítását fagyasztotta be.
986

 A 

MÁH, amely végig jól informált volt a két kormány között zajló tárgyalások kifejletéről, 

stratégiájának érvényesítésére a magyar kormány támogatását is biztosította. 

Budapest ebben a kiszolgáltatott helyzetben – a reciprocitásra támaszkodó pénzügyi 

egyezmény kiharcolásával, a lakosságcsere lebonyolításának keretében, és nem utolsó sorban 

a MÁH gazdasági pozícióinak védelmében – továbbra is a pozsonyi bank megmentését 

próbálta elérni. A CSNB ezt a megoldást elvetette. A csehszlovák terv szerint az áttelepülő 

szlovákok készpénzeit a SZGB gyűjtőszámláján helyezték volna el. A magyar kitelepülőkét a 

Pénzintézeti Központ kezelte volna. A CSNB egy csehszlovákiai magyar pénzintézet 

„felélesztését” kategorikusan elvetette, azzal érvelve, hogy a pozsonyi takarékbank 

hadizsákmánynak tekintendő, illetve az 1941-ben rögzített szlovák-magyar pénzügyi 

reciprocitást nem ismerheti el. A magyar kormányzat erre alig burkolt politikai 

nyomásgyakorlást foganatosított. A SZGB-által nyújtandó hiteleket 1946 őszén korlátozták 

vagy leállították. A bank tevékenységét a MNB nehezítette. A szlovák bank vezetősége úgy 

vélekedett, hogy ezek a lépések mindenféle „törvényi intézkedés” nélkül azt a célt szolgálják, 

hogy a pénzintézetet a piacon ellehetetlenítsék és tönkretegyék. Az SZGB az ügy közvetlen 

előzményét a néhány nappal korábban lezajlott kétoldalú tárgyalásokra vezette vissza, melyet 

a MÁH képviselői, Bíró Árpád és Nobel igazgatók kezdeményeztek. A MÁH javaslata azért 

figyelemreméltó, mert nem egy szűk nemzetpolitikai érdekérvényesítés mentén haladt. A 

konkrét tervük az volt, hogy a csehszlovák-magyar kereskedelmi forgalom megszervezésében 

és lebonyolításában vegyenek részt. Az SZGB a vele szemben foganatosított diszkriminatív 

magyar lépéseket rótta fel és az ügyben a csehszlovák kormányzat támogatását kérte. Ez csak 

látszólagosan tűnt patthelyzetnek. A pozsonyi intézet felszámolása és a MÁH érdekeltség 

                                                
985 MOL, MNB, Z 12. 36. csomó, 325. tétel, Az elcsatolt felvidéki és kárpátaljai területeken lévő magyar 

pénzintézetekre vonatkozóan a csehszlovák és szovjetorosz hatóságok által hozott jogszabályok és tett 

intézkedések (46.) 
986 MOL, MNB, Z 12, 36. csomó, 327. tétel, Bratislavai I. Takarékbank R.T., Pozsony (1945. szeptember 11.). 

Az 1945-ös mérleg néhány adatát lásd a melléklet 14. táblázatában. 
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megszüntetése eldöntött tény volt. Az SZGB ellenben önálló pénzintézetként működött és 

csehszlovák politikai támogatást is élvezett.
987

 

A takarékbankot 1947. október 27-én a KFT vette át. A bank 1949. június 30-án a 

Slovenská Tatra banka ügykörébe került, amely befejezte a felszámolást.
988

 

A pénzintézet „homogén“ etnikai jellegét a szűkkeblű nacionalista politika jelölte ki. 

A vezető elitet és a tisztviselőgárdát ugyan döntően magyarok  alkották, de a klientúra 

nemzetiségi összetétele változatos volt. A háború végén a nemzetiségi megoszlást firtató 

szlovák statisztika a betevők 58%-át magyarnak, 21%-át németnek, 20%-át szlováknak és 

1%-át egyébnek tüntette fel. Az adósok 55%-a volt magyar, 25%-a német, 15%-a szlovák és 

5%-a egyéb nemzetiségű. Az adósok 80%-át gazdák, 15%-át kereskedők és iparosok, 3%-át 

ipari vállalkozók és 2%-át egyéb szociális csoportok alkották. A bank központjánál és a 

Széplak utcai fióknál 1945-ben az összes betét 64%-át pozsonyi lakosok, 11%-át Pozsony-

környékiek és 11%-át magyarországiak helyezték el. A váltók 63%-át helyieknek 

nyújtották.
989

 

A pénzintézet erőszakos megszüntetésével egy alapvetően városi jellegű, régi 

hagyományokkal rendelkező, tőkegyűjtő és hitelnyújtó szervezet tűnt el. A város közéletében 

tevékeny magyar bankelitet kitörölték a történelemből. A bank emlékezete a későbbi 

várostörténetekből is kihullott és a köztudatban méltó helyét máig nem foglalhatta el.
990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
987 ANBS, BPSB, 35. doboz, Likvidácia Bratislavskej I. sporivej banky. 
988 ANBS, BPSB, 11. doboz, 85. szám, Dočasná správa. 
989 ANBS, 11. doboz, 77. szám, Všeobecné písomnosti, Správa a rozbor súvahy Bratislavskej I. sporivej banky 

úč. spol. v Bratislave k 31. decembru 1945. 
990 Az új megközelítésekre és a pénzintézet tevékenységének tágabb összefüggéseire Gaucsík 2004: 59–82; 

Gaucsík 2007: 91–93; Gaucsík 2010a: 140–150; Gaucsík 2011b. 
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Összefoglalás, avagy kisebbség és gazdasági nacionalizmus margójára 
 

A csehszlovákiai magyarság történetében az 1945–1948 közötti korszak radikális 

fordulópontnak tekinthető. A lakosságcsere, a deportálások, a magánvagyon elkobzása, a 

gazdasági szervezetek felszámolása és a politikai, illetve gazdasági elit erőszakos eltávolítása 

következtében egy „új entitású”, de társadalmi és kulturális intézményhálózatától  

megfosztott, gazdaságilag-szociálisan kiszolgáltatott, marginalizált és identitásában sérült 

közösség maradt Szlovákiában, amelyik elveszítette gazdasági önszerveződésének bázisait és 

alakítóit.
991

 Ahhoz, hogy ezeket az éveket jobban megértsük, érdemes szélesebb 

összefüggésekbe és elméleti keretekbe helyezni a második világháborút követő magyarellenes 

gazdasági diszkrimináció eszközeit és céljait. 

 A cseh-német és a sokkal kisebb arányban zajló, a történeti munkákban gyakran 

túldimenzionált szlovák-magyar gazdasági rivalizálásnak
992

, érdekütközésnek, nemzeti 

pozícióharcnak, tehát a gazdasági nacionalizmusoknak a története a 19. század közepére 

visszanyúlik és szorosan kötődik az elitek által irányított nemzetszervező programokhoz. 

Arról a gazdasági nacionalizmusról van szó, amelyet egy folyamatosan, az egyes történeti 

helyzetek szerint változó konstrukcióként, de nem egyértelmű tartalomként kell felfognunk.
993

 

Sokféleképpen értelmezhető fogalom, és összetettségét a nemzet és a nacionalizmus 

értelmezéseinek „ideológiai” szövevényessége okozza.
994

 Alapját az a nemzeti közösség 

képezi, amelynek a nemzeti narratívákban egyedi tulajdonságai vannak, a politikai hatalom és 

az államterület ab ovo megilleti, saját(os) történelemmel bír és történeti fejlődés (küzdelem) 

eredményeképpen jött létre.
995

 

A gazdasági nacionalizmus elsődlegesen a nemzetgazdasági érdekek belföldi és 

nemzetközi védelmét és érvényesítését jelenti. Ez a gazdaságpolitikai stratégia azonban 

mégsem egyenlősíthető a protekcionizmussal, amely számára számos eszköz (védővámok, 

importtilalom, szubvenciók, devizaszabályozás) áll a belső piac védelmére és a 

                                                
991 Vörös László a nemzetnek (nemzetiségnek), mint „tárgyiasított” és „szilárd” entitásnak a tudományos 

diskurzusban való használatát, Roger Brubaker téziseit követve veti el. Az etnopolitikai gyakorlat kritikai 

társadalomelemzésének igényéről és a konceptualizálás megfelelő eszköztárának kialakításáról van szó. Vörös 
2010: 68, 118. 
992 Písch 1960: 113–137. A nemzeti emancipáció hegyományos téziseit ugyan átvéve, de a szlovák-magyar 

gazdasági érdekkülönbséget árnyaltabban és szélesebb összefüggésekben elemzi Holec 1995: 48–172 
993 Sőt inkább az eliteknek a tömegekkel folytatott diskurzusain belül helyezhető el. Ezen a helyen semleges 

fogalomként használom és nem kívánom külön szereplőként szubjektivizálni. 
994 Kántor 2005: 10. 
995 Smith 2000: 5. Ez a nemzeti küzdelem az igazságért, illetve az igazság tárgyáról folyik. Nemcsak a 

valóságban zajlik, ahol az aktorok a szociális világok felosztásáért bocsátkoznak harcba, hanem a történészek 

által konstruált mezőkben is megjelenik. 
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külkereskedelem szabályozására. Egy patrióta ihletettségű kapitalista felfogás, amely a 19. 

század első felében izmosodott meg, szintén távol állt ettől a fogalomtól.
996

 

A gazdasági nacionalizmus, a történeti kontextusnak megfelelően „kétarcú.” Kétféle 

funkcióval bírhat: integratív és dezintegratív lehet. 

A kisnemzetek társadalmainak modern nemzeti közösségé való átalakulásakor 

egységesítő szerepet játszott. A nemzeti öntudat megszilárdításának egyik hatékony 

támogatója volt, egyesek szerint a kollektív identitás „forrását” alkotta, és az egyéni-kollektív 

társadalmi szükségletek biztosításában vállalt szerepet. A gazdasági nacionalizmus 

ugyanakkor a 19. század első felétől a modernizációs célokat (ipar- és vasútfejlesztés, 

szakképzett bürokrácia, oktatás) is felvállaló, az etnikai-nyelvi konglomerátumot integrálni 

hivatott, civilizatorikus küldetést hirdető birodalmi központosító politikákba (osztrák, porosz) 

is ágyazódott és represszív-asszimilációs szándékokkal ötvöződött.
997

 

A kelet-közép-európai térség a legjobb példa arra, ahogyan a többségi és kisebbségi 

nacionalizmusok kölcsönösen hatottak egymásra és egymásnak feszültek. A multinacionális 

Habsburg Birodalom egységes gazdasági piacának és vámterületének pozitívumaival a 

kisebbségek politikai és gazdasági elitjei tisztában voltak, emellett Bécs és Budapest pénzügyi 

szerepét sem kérdőjelezhették meg, így a gazdasági nacionalizmusok nagyon általános vagy 

alig megfogalmazott szélsőségesebb céljai inkább az illúziók világába tartoztak.
998

 

Ugyanakkor a nemzetpolitikai emancipáció a gazdaságival is összekapcsolódott. Az egyik 

oldalon „a másodlagos” nacionalizmus programjait megvalósító kelet-közép-európai kisnépek 

(csehek, szlovákok, románok, szerbek), illetve elitjeik a német és a magyar nemzeti 

programokkal – és a birodalmi konglomerátumot nemzetesítő tendenciákkal – szemben 

határozták meg magukat (emellett a ciszlajtán tartományokban a nagynémet koncepciót sem 

lehetett figyelmen kívül hagyni).
999

 A Monarchia Lajtán inneni és túli területeinek centrum-

periféria viszonyaiból származó kiegyensúlyozatlanságok, szociális, életszínvonalbeli 

különbségek és a nemzetiségi területeken foganatosított asszimilációs technikák a nemzeti 

szembenállás gazdasági vetületeiként is lecsapódtak.
1000

 

                                                
996 Štaif 2008: 293–303. 
997 Müller 2006: 11. 
998 Lacina 2007: 272–273. 
999 Kubů 2006: 73–105. Jan Hájek és Eduard Kubů a monarchiabeli gazdasági nacionalizmusokat három 

csoportba sorolta. Autonóm jellegűek, melyek a birodalmi kereteken belül hatottak. Ezek két alcsoportra 

oszlottak. A magyar kihasználta a dualista államberendezkedésből származó politikai és gazdasági előnyöket. A 

gazdasági nacionalizmus a nemzetiségeknél védekező jelleget és kiemelt társadalomépítő funkciót kapott. A 

másik nagy csoportba azok a kisebbségi népek kerültek, melyek a szövetségeseket a határon túli, nyelvrokon 

közösségekben keresték (olaszok, románok, csehországi németek). Ez a tipológia végülis nem lép túl a politikai 

nacionalizmus fogalmi kategóriáin. Hájek–Kubů 2006: 800. 
1000 Pogány 2000: 296–298; Müller 2006: 26–27. 
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A paradigmaváltás az első világháború végén valósult meg. 1918 és 1945 után pedig 

– immár „elsődleges” nacionalizmusokká válva – már ezek a kisnemzetek váltottak 

hegemonizáló szerepkörökbe. A 20. század első felében, miközben a világgazdaság és a 

nemzetközi gazdasági kapcsolatok globalizálódása-kitágulása és a transznacionális 

vállalatközi együttműködés előrehaladt, a (gazdasági) nacionalizmusok ellentmondásos 

jegyeiket nem tudták levetkőzni és dezintegratív vagy negatív jegyeik kerültek előtérbe (Louis 

Snyder ezt a korszakot erőszakos nacionalizmusként tipizálta
1001

). Funkcionális szerepükben 

változás következett be, miközben a nemzeti elkülönülés, radikalizálódás és konfrontáció az 

első világháborút követő három évtizedben újratermelődött. A gazdasági nacionalizmusok 

ideológiai, politikai, nemzeti és partikuláris célok érdekében való instrumentalizálása 

(árjásítás, germanizálás) a második világháború éveiben fokozódott és érte el csúcspontját.
1002

 

1945 azonban nem jelentette sem a gazdasági nacionalizmus történetének 

szimbolikus végét, sem a történelem süllyesztőgödrében való ünnepélyes eltűnését. 

Térségünkben a második világháborút követően, mégha rövid időre, de továbbra is 

beszélhetünk a gazdasági szféra nacionalista szempontok szerinti újraszervezéséről, illetve a 

más etnikumokkal szemben foganatosított gazdasági diszkriminációról, különösképpen a 

bennünket érdeklő csehszlovák kontextus 1945–1948 közötti éveire vonatkozóan. 

Csehszlovákiában a kisebbségellenes politikai kurzust két meghatározó tényező 

befolyásolta, illetve jelölte ki annak kereteit. Az államhatalom és a gazdasági rendszer. A cseh 

és szlovák politikai elit a nemzeti és szociális forradalom tézisét befelé egységesítő 

szándékkal kommunikálta. Kifelé, az illojálisnak és destruktívnak bélyegzett magyar és német 

kisebbségi közösségek irányába kirekesztő és felszámoló, tehát antidemokratikus jelleggel 

bírt. 

A hatalom új birtokosai, elsősorban a cseh politikai elit a masaryki Csehszlovákia 

felbomlásának traumájától, valójában egy negatív mérleget mutató kisebbségpolitika súlyos 

realitásával szembesülve, és a német agresszió tapasztalatától, egyben az önálló államiság 

elvesztésétől vezérelve, kisebbségmentes, cseh vezetésű szláv nemzetállam létrehozásában 

gondolkodtak. A német katonai megszállás, a protektorátusi cseh gazdaság germanizálása, az 

erő- és tőkeforrások kisajátítása, rendszerszerű kizsákmányolása a cseh nemzeti sérelmeket 

fokozta és a háború alatti emigráns, majd a felszabadulás utáni cseh politika 

                                                
1001 Smith 2000: 16. 
1002 Jančík–Kubů 2011: 10–11. 
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radikalizálódásához vezetett.
1003

 Tehát a cseh-német ellentét összetevői más jellegűek és 

nemzetközileg fajsúlyosabbak voltak, mint a szlovák-magyar reláció. 

Az első bécsi döntés, melyet a szlovák közvélemény egy „új Trinanonként” élt meg, 

a magyar pedig a nemzeti reváns győzelmeként ünnepelt, fontos politikai (és 

kapcsolattörténeti) törésvonal. Gazdaságtörténeti szempontból azonban a cseh-német 

kontextushoz képest egy fontos különbséget látok. Bár Szlovákia és Magyarország, a két 

német szövetséges között, 1939 után kölcsönös bizalmatlansággal terhelt, lassan kibontakozó 

diplomáciai puhatolódzásokra került sor, a két kisállam gazdasági egymásrautaltsága 

nyilvánvaló volt.
1004

 Elég, ha csak a bécsi döntésből származó (vagy az által előidézett) 

kereskedelmi tartozások és követelések, érdekeltségek, befektetések kérdéseire, az adó, 

pénzügyi, biztosítási és vagyonjogi problémákra gondolunk. Emellett a szlovák-magyar 

gazdasági kapcsolatok újraszervezését sem lehetett elodázni (bár erre is csak korlátozottan 

került sor). Az 1941-es gazdasági és pénzügyi egyezmény részsikereit ugyan nem lehet 

túlbecsülni, hiszen mindkét ország a politikai önállóságát a német gazdasági orientációnak 

rendelte alá, de a viszonyok tisztázását, legalábbis az árucsreforgalom lebonyolítása és a 

pénzügyi klíring csatornáinak megszervezése terén mégis elősegítette. 

Mielőtt rátérnék a csehszlovákiai magyar kisebbség – amelynek tagjai 1938 és 1945 

között immár többségi nemzet tagjaivá váltak és a háború végén éppenhogy nem 

meghatározóan kisebbségi identitással rendelkeztek
1005

 – és a szlovák gazdasági 

nacionalizmus viszonyának boncolására, az első kulcsfontosságú kérdéssel kell foglalkozni, a 

hatalommal. 

A kassai kormányprogramban a társadalom- és államszervezés szláv (cseh, szlovák) 

irányítását nyilvánították ki. A cseh és szlovák nacionalizmus számára – Ernest Gellner 

gondolatát átfogalmazva
1006

 – ekkor nyílt lehetőség az állam(terület) és a nemzeti kultúra 

kapcsolatának szorossá tételére, de ezért a kisebbségek súlyos árat fizettek. A különböző 

szociális terek egységesülését és egymás közti erőviszonyaikat, így főleg a politikaira, a 

gazdaságira és a kulturálisra gondolhatunk, az államhatalom szabályozta. 

A magyarok számára  a kollektív bűnösség vádja nem csak a hatalommegosztásból 

való kizárást jelentette. A Beneš-féle dekrétumok és a SZNT rendeletei politikai és kulturális 

kirekesztést, gazdaságilag pedig vagyonvesztést eredményeztek. A kisebbségi jogok 

                                                
1003 Jančík 2002: 124–137; Hořejš–Štolleová 2011: 503–518. 
1004 Jócsik Lajos a gazdasági együttműködés alatt, bármiféleképpen is érvelt a perem és centrum történeti 

egymásrautaltsága mellett, magyar vezetőszerepet értett. Vö. Jócsik 1944: 372–404. 
1005 A korábbi két évtized alatt előállt magyar-magyar szociális és mentális szétfejlődés hatásait most hagyjuk 

figyelmen kívül. 
1006 Gellner 2007: 16, 21. 
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érvényesíthetősége szempontjából ez a helyzet a törvényenkívüliséggel volt egyenlő és hosszú 

távon visszafordíthatatlan kulturális bevatkozást jelentett. A kisebbségi magyarok számára a 

következő alternatívák mutatkoztak: a beolvadás, az aktív vagy passzív rezisztencia, a 

kivándorlás és a helyben maradás, mellyel felvállalják a kisebbségi létből származó 

hátrányokat. 

Hogyan határozhatjuk meg a szlovák gazdasági nacionalizmus „tereit”, ideológiai-

nemzeti hangolású céljait és gyakorlati eszközeit?
1007

 A terek fogalma alatt egy nemzeti 

szimbolikus teret (territórium) és egy szociálisat értek (a nemzet névtelen tagjainak vagyoni 

állapota). Ezekben az években mindkét tér egymáshoz való közeledéséről, egybeeéréséről 

beszélhetünk. A politikai retorika mindkettőt artikulálta. 

A beneši Csehszlovákia megalakulása lényegében Szlovákia számára területi revíziót 

jelentett, az 1920-ban rögzített nemzeti tér újbóli birtokbavételét. Ez az államalakulat 

azonban, szociológiai értelemben, nem volt sem sajátságos, sem rendkívüli (így egy 

kisebbségtörténeti tematizálás esetében sem démonizálható). Az állam a nemzeti terület felett, 

illetve lakosai felett számos – bourdieu-i értelemben vett – tőkével rendelkezett és azokat 

koncentrálta: a fizikait (hadsereg, rendőrség), gazdaságit (adórendszer, piac), információsat 

(kultúra, oktatás) és szimbolikusat. Az államnak ez a totalitásigénye, tőkeösszpontosítása 

váltotta ki a konfiktusokat. Ebben az értelemben a magyar kisebbség gazdasági 

diszkriminációja, amit az állami erőszak tehetett lehetővé, a csehszlovák nemzetállam 

gazdasági tőkéjének kiegészítését és a gazdasági konszolidációt „szolgálta.” 

A szlovák demokrata és kommunista elit a célok érvényesítéséhez a jogszabályok és 

rendeletek bonyolult halmazát hozta létre, illetve kiterjedt, pártérdekeknek megfeleltetett és a 

hatalmi harcban érdekelt államigazgatást, valamint szakosodott intézményi apparátust épített 

ki és tartott fenn. Az állami szervek irányító-szabályozó és ellenőrző szerepe a kisebbségi 

vagyonok elkobzása, kezelése és szétosztása terén megnőtt és gyorsan monopolizálódott. A 

nacionalizálást protekcionizmus és irányított propaganda kísérte. 

A szlovák gazdasági nacionalizmus kizárólagos tárgya a magyar kisebbség volt, ezért 

alapvetően befelé orientáltnak tekinthető. Ez azonban nem jelenti azt, hogy kifelé nem talált 

megnyilvánulási pontokat. Egyes elemei a Szlovákiában található magyarországi 

érdekeltségek tekintetében az állami külpolitikai érdekeknek alárendelődve jelentek meg, 

vagy a Magyarországgal szembeni gazdaságpolitikai stratégiákba épültek be (lásd a Pozsonyi 

I. Takarékbank esetét vagy a csehszlovák-magyar lakosságcsere során folytatott pénzügyi 

                                                
1007 Itt Pierre Bourdieu elméletét továbbgondolva értelmezem a gazdasági nacionalizmus problémakörét, 

ugyanakkor Helga Schultz tézisei is ösztönöztek. Bourdieau 1998: 38, 69–86; Schultz 2004: 22–24. 
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tárgyalásokat). A többségi gazdasági nacionalizmus a kisebbségiek gazdasági tevékenységét 

akadályozta, az érvényesülés csatornáit lezárta, a vagyonállományukat gyengítette és/vagy 

felszámolta. Eszközei közé sorolhatók a telepítések, a földreform, a deportálás-szétszórás, a 

lakosságcsere, a mezőgazdasági, kisipari, kiskereskedelmi vagyonok, illetve a szövetkezeti és 

banktőke elkobzása és az intézményesített vagyonfelügyelet, a nemzeti gondnokság. A 

„jogszerű” büntetés egyik formáját alkotta, hogy a kisebbségi közösség tagjainak 

magánvagyonát elkobozták és többségivé, államivá alakíthatták. A magyar politikai, 

gazdasági és kulturális elitet megtorlások, perek és üldözések sújtották.  

A harmadik Csehszlovák Köztársaság figyelmen kívül hagyta a magyarok háború 

alatti keserű tapasztalatait, a német megszállás és a nyilas uralom tragédiáját. Immár nem volt 

érdeke a magyarok politikai és gazdasági integrálása, másképp fogalmazva, megnyerése az új 

állameszmének.
1008
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 296 

Források 
 

Archív národnej banky Slovenska 

Bratislavská I. sporivá banka 

Eskontná a zmenárenská banka 

Galantská úverná banka 

Maďarská všeobecná úverná banka 

Národná banka Československá-oblastný ústav pre Slovensko 

Národný úverný ústav 

Prvá šaľská sporiteľňa 

Šamorínsky úverný ústav 

Slovenská všeobecná úverná banka 

Spojená úverná banka a Košická sporiteľňa 

Tekovská ľudová banka 

Ústredná likvidačná kancelária 

 

Magyar Országos Levéltár 

Futura Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi Rt. 

Hangya Termelő, Értékesítő és Fogyasztási Szövetkezet 

Magyar Általános Hitelbank 

Magyar Nemzeti Bank 

Gazdaságpolitikai Osztály 

Pénzintézeti Központ 

Pénzügyminisztérium 

Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. 

 

Národní archiv 

Ministerstvo financí 

Ministerstvo průmyslu, obchodu a živnosti-Presidium 

Ministerstvo unifikaci 

Ústřední jednota hospodářských družstev 

 

Slovenský národný archív 

Fond národnej obnovy 

Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska 

Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy 

Povereníctvo financií 

Správa majetkov pozemkovej reformy 

 

Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Lučenec 

Novohradský domáci priemysel v Lučenci 

 

Štátny archív v Bratislave 

 Krajský súd v Bratislave, Firemný register 

 

Štátny archív v Bratislave, pobočka Šaľa 

Hlavnoslúžňovský úrad v Šali 

Hlavnoslúžňovský úrad v Šamoríne 

Miestny národný výbor v Šamoríne 

Notársky úrad v Dunajskej Strede 



 297 

Okresné živnostenské spoločenstvo v Dunajskej Strede 

Okresný akčný výbor Slovenského národného frontu v Galante 

Okresný národný výbor v Šali 

Okresný súd v Šali 

 

Štátny archív v Nitre, pobočka Levice 

Obvodný úrad Miestneho národného výboru v Šahách 

 

Československo-sovětské vztahy 1945–1960. Státní pedagogickí nakladatelství, Praha, 1971. 

Compass Pénzügyi Évkönyv. Compass Finanzielles Jahrbuch 1941. Magyarország – Ungarn, 

Budapest – Wien, 1941. 

Compass Pénzügyi Évkönyv. Compass Finanzielles Jahrbuch 1942. Magyarország – Ungarn, 

Budapest – Wien, 1942. 

Compass Pénzügyi Évkönyv. Compass Finanzielles Jahrbuch 1943. Budapest – Wien, 1943. 

Gottwald, Klement 1951: Tíz év. Tanulmányok és beszédek gyűjteménye 1936–1946. Pravda 

Könyvkiadó, Pozsony. 

Esterházy János 2000: A kisebbségi kérdés. Válogatott írások, beszédek, interjúk. Ister, 

Budapest. 

Gabzdílová-Olejníková, Soňa – Olejník, Milan – Šutaj, Štefan 2005: Nemci a Maďari na 

Slovensku v rokoch 1945–1953 v dokumentoch I. Universum, Prešov. 

Hantos László [1938]: A csehszlovákiai magyarság gazdasági helyzete az első Csehszlovák 

Köztársaság idején (1919–1938). MOL, XIX-L-1-K, 30. doboz 

Historická statistická ročenka ČSSR. SNTL – Nakladatelství technické literatury, Alfa, 

Vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, Praha, 1985. 

Hlušičková, R. – Nosková, A. – Štěpán, Fr. – Žabka, J. 1982: Znárodnění 1945. 1. kötet, 

/Edice dokumentů z fondů Státního ústředního archivu/, Praha. 

Hospodářský a společenský vývoj Československa (1918–1968). Státní statistický úřad, Praha, 

1968. 

Jech, Karel 2003: Němci a Maďaři v dekretech prezidenta republiky. Studie a dokumenty 

1940–1945. Die Deutschen und Magyaren in den Dekreten des Präsidenten der 

Republik. Studien und Dokumente  1940–1945. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 

Doplněk, Brno. 

Jech, Karel – Kaplan, Karel 1995a: Dekréty prezidenta republiky 1940–1945. Dokumenty. 1. 

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Brno. 

Jech, Karel – Kaplan, Karel 1995b: Dekrety prezidenta republiky 1940–1945. Dokumenty 2. 

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Doplněk, Brno. 

Kallós János 1942: Gazdasági, Pénzügyi és Tőzsdei Kompasz 1942–1943. évre. A Pesti 

Tőzsde kiadása, Budapest. 

Kaplan, Karel 1992: Pražské dohody 1945–1947. Sborník dokumentů. Svazek 4, Ústav pro 

soudobé dějiny ČSAV, Praha. 

Klimeš, Miloš – Lesjuk, Petr – Malá, Irena – Prečan, Vilém 1965a: Cesta ke květnu. Vznik 

lidové demokracie v Československu. 1. kötet, Nakladatelství Československé 

akademie věd, Praha. 

Klimeš, Miloš – Lesjuk, Petr – Malá, Irena – Prečan, Vilém 1965b: Cesta ke květnu. Vznik 

lidové demokracie v Československu. 2. kötet, Nakladatelství Československé 

akademie věd, Praha. 

Košický vládny program. Pravda, Bratislava, 1978. 

Němeček, Jan – Nováčková, Helena – Šťovíček, Ivan – Tejchman, Miroslav 1999: 

Československé vztahy v diplomatických jednáních 1939–1945. Dokumenty, Díl 2. 

(červenec 1943 – bŕezen 1945). Státní ústřední archiv, Praha. 



 298 

Rákoš, Elo 1977: Slovenské národné orgány v dokumentoch I. Obdobie Slovenského 

národného povstania. Archívna správa MV SSR, Bratislava. 

Romsics Ignác 1995: Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség 

Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919–1944. Teleki László 

Alapítvány, Budapest. 

Sbierka nariadení Slovenskej národnej rady 1944 a 1945. Úrad Predsedníctva Slovenskej 

národnej rady, Bratislava, 1945. 

Sbierka nariadení Slovenskej národnej rady 1946. Úrad Predsedníctva Slovenskej národnej 

rady, Bratislava, 1946. 

Sbírka zákonů a nařízení. Ročník 1945. Státní tiskárna, Praha, 1945. 

Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé. Ročník 1947. Státní tiskárna, Praha, 

1947. 

Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé. Ročník 1948. Štátna tlačiareň, Praha, 

1948. 

Ternyei László 1934: A gabonamonopólium. Fontos tudnivalók a csehszlovák 

gabonamonopóliumról. A Szlovenszkón és Kárpátalján érvényes bevásárlási és 

eladási árak teljes jegyzéke. A Prágai Magyar Hírlap Lapkiadó Szövetkezet 

kiadványa, Prága. 

Vartíková, Marta 1971: Komunistická strana Slovenska. Dokumenty z konferencií a plén 

1944–1948. Pravda, Bratislava. 

http://www.psp.cz/eknih/1946uns/stenprot/005schuz/s005007.htm 
  

Čas (1946) 

Hospodársky obzor (1945, 1946, 1947) 

Národné výbory (1945, 1946, 1947) 

Magyar Kisebbség (1927, 1932) 

Magyar Minerva (1939) 

Magyar Napló (1934) 

Magyar Statisztikai Szemle (1923, 1933, 1935, 1939) 

Nové prúdy (1947) 

Prágai Magyar Hírlap (1924, 1927, 1935) 

Roľnícke noviny (1946) 

Sloboda (1947) 

Statisztikai Tudósító (1938, 1940) 

Vestník Osídľovacieho úradu pre Slovensko (1947) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 299 

Hivatkozott irodalom 
 

Adámek, Vladimír 1972: Boj KSČ za přerůstání národně demokratické revoluce 

v socialistickou v letech 1945–1948. SPN, Praha. 

Aldcroft, H. Derek 2001: The European Economy 1914–2000. Routledge, London. 

Alte, Rüdiger 2003: Die Außenpolitik der Tschechoslowakei und die Entwicklung der 

internazionalen Beziehungen 1946–1947. Oldenbourg, München. 

Amort, Čestmír 1983: Smlouva o československo-sovětském spojenství z 12. prosince 1943. 

Československý časopis historický 31. 6. 834–854. 

Angyal Béla 2007: Gúta 1945–1949. Második kiadás, Lilium Aurum, Dunaszerdahely. 

Arburg, Adrian 1999: Die Tschechoslowakei von 1945 bis 1953. Politische, demographische 

und wirtschaftliche Transformation. Grin Verlag, München. 

Arpáš, Róbert 2005: Od autonómie k samostatnosti. In: Šmigeľ, Michal – Mičko, Peter 

(szerk.) Slovenská republika 1939–1945 očami mladých historikov IV. Zborník 

príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Banská Bystrica 14.–15. apríla 

2005. Katedra histórie FHV UMB – Ústav vedy a výskumu UMB, Banská Bystrica, 

16–19. 

Assmann, Jan 2001: Kultura a paměť. Písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých 

kulturách starověku. Prostor, Praha. 

Assmann, Jan 2005: Der Begriff des kulturellen Gedächtnisses. In: Dreier, Thomas – Euler, 

Ellen (szerk.) Kulturelles Gedächtnis im 21. Jahrhundert. Universitätsverlag 

Karlsruhe, Karlsruhe. 

A felvidéki magyarság húsz éve 1918–1938. Szerkesztette a Magyar Statisztikai Társaság 

Államtudományi Intézete, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1938. 

A FUTURA története 1919–1939. Közrebocsátotta: "Futura" Magyar Szövetkezeti Központok 

Áruforgalmi Részvénytársaságának igazgatósága, "Pátria" Irodalmi Vállalat és 

Nyomdai Részvénytársaság, Budapest, 1939. 

A Hangya Termelő-Értékesítő és Fogyasztási Szövetkezet, a Magyar Gazdaszövetség 

Szövetkezeti Központja első 25 éve. A Hangya saját kiadása. Budapest, 1923. 

A harmincesztendős Országos Központi Hitelszövetkezet 1898–1928. Budapest, 1929. 

A 100 éves Bratislavai I. Takarékbank R. T. azelőtt Pozsonyi I. Takarékpénztár. Pozsony, 

1942. 

„A szülőföld nem felejt.” Diószeg a kitelepítések tükrében 1945–1947. Csemadok Diószegi 

Alapszervezete, Diószeg, 1997. 

Bácskai Tamás 1993: A Magyar Nemzeti Bank története I. Az Osztrák Nemzeti Banktól a 

Magyar Nemzeti Bankig 1816–1924. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. 

Baka, Igor 2010: Politický systém a režim Slovenskej republiky v rokoch 1939–1940.  

Vojenský historický ústav, Bratislava. 

Bakk Miklós 2008: Politikai közösség és identitás. Komp-Press Kiadó, Kolozsvár. 

Balatoni Mihály – Kirsch János – Szabó Lóránd – Tóth-Zsiga István 1986: A magyar 

élelmiszeripar története. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. 

Bálek, Alexej 1996: Specifické rysy a vzájemné vztahy české a slovenské ekonomiky v letech 

1945–1948. In: Průcha, Václav (szerk.) Hospodářský a sociální vývoj 

Československa (1945–1992), Acta Oeconomica Pragensia 4. 3. 15–35. 

Balík, Stanislav 2003: Politický systém českých zemí 1848–1989. Mezinárodní politologický 

ústav Masarykovej univerzity v Brně, Brno. 

Balogh Sándor 1979: Az 1946. február 27-i csehszlovák-magyar lakosságcsere egyezmény. 

Történelmi Szemle 22. 1. 59–87. 

Balogh Sándor 1981: Das Ungarisch–Tschechoslowakische Abkommen über den 

Bevölkerungsaustausch vom 27. Februar 1946. Annales Universitatis Scientiarum 



 300 

Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominate. Sectio Historica. Tomus XXI. 

Budapest, 367–404. 

Balogh Sándor 1982: A népi demokratikus Magyarország külpolitikája 1945–1947. A 

fegyverszünettől a békeszerződésig. Kossuth Könyvkiadó, Budapest. 

Balogh Sándor 1988: Magyarország külpolitikája 1945–1950. Második, bővített, átdolgozott 

kiadás. Kossuth Könyvkiadó, Budapest. 

Balogh Sándor – Földesi Margit 1998: A magyar jóvátétel és ami mögötte van... Válogatott 

dokumentumok 1945–1948. Napvilág Kiadó, Budapest. 

Bányai Viktória – Kormos Szilvia 2010: Alsó- és Felsőszeli egykori zsidó népessége. In: 

Szarka László – Tóth Károly (szerk.) Alsó- és Felsőszeli a 20. században I. 

Társadalomrajz két magyarlakta településről Szlovákiában. Fórum Kisebbségkutató 

Intézet, Somorja – Komárom. 

Baranyai Zoltán 1934: A kisebbségi jogok védelmének kézikönyve. Concordia, Bratislava –

Pozsony. 

Bárdi Nándor 2004: Tény és való. A budapesti kormányzatok és a határon túli magyarság 

kapcsolattörténete. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony. 

Bárdi Nándor – Fedinec Csilla – Szarka László 2008: Kisebbségi magyar közösségek a 20. 

században. Gondolat Kiadó – MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest. 

Barnes, Barry – Bloor, David – Henry, John 2002: A tudományos tudás szociológiai elemzése. 

Osiris Kiadó, Budapest. 

Barnovský, Michal 1968: Problematika industrializácie Slovenska v rokoch 1945–1950. 

Historický časopis 16. 2. 169–194. 

Barnovský, Michal 1975: 30 rokov hospodárskeho rozvoja Slovenska. Historický časopis 23. 

3. 344–348. 

Barnovský, Michal 1978: Sociálne triedy a revolučné premeny na Slovensku v rokoch 1944–

1948. Veda, Bratislava. 

Barnovský, Michal 1980: Premiestňovanie priemyslu z českého pohraničia na Slovensko v 

rokoch 1945–1948. Hospodářske dějiny – Economic history 6. 101–145. 

Barnovský, Michal 1986: Povojnová rekonštrukcia na Slovensku a odbory. In: Popély, Július 

(szerk.) 40. výročie Martinskej deklarácie. Materiály zo zasadania Sekcie dejín 

odborov a závodov na Slovensku. Práca, Bratislava, 70–71. 

Barnovský, Michal 1993: Na ceste k monopolu moci. Mocenskopolitické zápasy na Slovensku 

v rokoch 1945–1948. Archa, Bratislava. 

Barnovský, Michal 1994a: Kontinuita a diskontinuita štátoprávnych predstáv povstaleckej 

reprezentácie po porážke povstania. In: Bystrický, Valerián – Fano, Štefan (szerk.) 

Slovensko na konci druhej svetovej vojny (stav, východiská a perspektívy). Historický 

ústav SAV, Bratislava, 74–75. 

Barnovský, Michal 1994b: Koncepcie a varianty začlenenia a štátoprávneho postavenia 

Slovenska. In: Barnovský, Michal (szerk.) Slovenská otázka v dejinách Česko-

Slovenska (1945–1992). Historický ústav SAV, Bratislava, 8–9. 

Barnovský, Michal 1994c: Szlovákia a második világháború utáni Európában. In: Molnár 

Imre (szerk.) Szlovákok az európai történelemben. Közép-Európa Intézet – Teleki 

László Alapítvány, Budapest. 

Barnovský, Michal 1995: Ľavica na Slovensku v rokoch 1939–1948. In: Historické korene a 

tradície ľavicového (robotníckeho) hnutia na Slovensku. Nadácia Ladislava 

Novomeského, Bratislava, 74–75. 

Barnovský, Michal 1996a: Slovensko na prelome vojny a mieru. In: Štefanský, Václav 

(szerk.) Záverečná fáza 2. svetovej vojny a oslobodenie Slovenska. Zborník 

príspevkov a materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave 25.–26. 

apríla 1995, Vojenský historický ústav MO SR, Bratislava, 182–188. 



 301 

Barnovský, Michal 1996b: K profilu a činnosti Demokratickej strany. Soudobé dějiny 3. 2–3. 

227, 234. 

Barnovský, Michal 2005a: Politické strany na Slovensku a problém politického katolicizmu. 

In: Kokošková, Zdeňka – Kocian, Jiří – Kokoška, Stanislav (szerk.) Československo 

na rozhraní dvou epoch nesvobody. Sborník z konference k 60. výročí konce druhé 

světové války. Národní archiv – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha, 71–74. 

Barnovský, Michal 2005b: Demokratická strana. In: Malíř, Jiří – Marek, Pavel (szerk.) 

Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemí a Československu 

1861–2004. II. kötet, Doplněk, Brno. 

Barnovský, Michal 2008: Národný front na Slovensku v rokoch 1945–1948. In: Ivaničková, 

Edita (szerk.) Z dejín demokratických a totalitných režimov na Slovensku a 

Československu v 20. storočí. Historik Ivan Kamenec 70-ročný. Historický ústav 

SAV, Bratislava, 231–244. 

Barto, Jaroslav 1968: Riešenie vzťahu Čechov a Slovákov (1944–1948). Epocha, Bratislava. 

Bátovská, Jarmila 2008: Schoellerovci a Levice. 

www.forumhistoriae.sk/FH2_2008/texty_2_2008/Batovska.pdf 

Bauch, Vlastislav 1958: Poľnohospodárstvo za Slovenského štátu. Slovenské vydavateľstvo 

politickej literatúry, Bratislava. 

Bauerkämper, Arnd 2002: Ländliche Gesellschaft in der kommunistischen Diktatur. 

Zwangsmodernisierung und Tradition in Brandenburg 1945–1963. /Zeithistorische 

Studien Bd. 21/, Böhlau, Köln. 

Beňa, Jozef 2004: Legalita a legitimita dekrétov prezidenta ČSR a nariadení Slovenskej 

národnej rady z rokov 1940–1945. Právny obzor 87. 2. 85–103. 

Beňa, Jozef 2008: Dekréty prezidenta republiky a nariadenia SNR – denacifikácia ČSR a 

ustanovenie demokratického Slovenska. Pamäť národa 5. 2. 4–26. 

Beneš, Edvard 1946: Šest let exilu a druhé světové války. Řeči, projevy a dokumenty z r. 

1938–1945. Družstevní práce, Praha. 

Benisch Artúr 1990: Javaslatok a kormány békeelőkészítő programjainak kialakításához 

(1945). Regio 1. 1. 134–138. 

Benko, Juraj 2007: K možnostiam, metódam a prostriedkom činnosti Kominterny v strednej 

Európe v prvých rokoch existencie (1919–1922): Na hranici legality a ilegality. In: 

Šmigeľ, Michal (szerk.) Radikálny socializmus a komunizmus na Slovensku (1918–

1938). Spoločnosť medzi demokraciou a totalitou. Katedra histórie FHV UMB – 

Historický ústav SAV, Banská Bystrica, 42–43. 

Berend T. Iván – Ránki György 1966: Magyarország gazdasága az első világháború után 

(1919–1929). Akadémiai Kiadó, Budapest. 

Berend T. Iván – Ránki György 1974a: A magyar gazdasági élet a német hadigazdaság 

szolgálatában a második világháború idején. In: Berend T. Iván – Ránki György 

(szerk.) Gazdaság és társadalom. Tanulmányok hazánk és Kelet-Európa XIX–XX. 

századi történetéből. Magvető, Budapest, 243–292. 

Berend T. Iván – Ránki György 1974b: Magyarország ipari színvonala az európai 

összehasonlítás tükrében a második világháború előtt. In: Berend T. Iván – Ránki 

György (szerk.) Gazdaság és társadalom. Tanulmányok hazánk és Kelet-Európa 

XIX–XX. századi történetéből. Magvető, Budapest, 224, 231–238. 

Berend T. Iván – Szuhay Miklós 1975: A tőkés gazdaság története Magyarországon 1848–

1944. Kossuth Könyvkiadó – Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. 

Bianchi, Leonard 1973: Dejiny štátu a práva na území Československa v období kapitalizmu 

1918–1945. II. kötet, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava. 

Bindorffer Györgyi 2008: Kulturális és kommunikatív emlékezet. Történelemrekonstrukció a 

magyarországi németeknél. In: Papp Richárd – Szarka László (szerk.) Bennünk élő 



 302 

múltjaink. Történelmi tudat – kulturális emlékezet. Vajdasági Magyar Művelődési 

Intézet, Zenta, 61–77. 

Bíró Béla 2004: A nemzet mítoszai. Politikatudományi Szemle 13. 1–2. 227. 

Blüml, Josef 2000: Venkovské inspirace Josefa Pekaře (Zamyšlení nad knihou Omyly a 

nebezpečí pozemkové reformy). Studie Slováckého múzea 5. 153–157. 

Bobák, Ján 1994: Výmena obyvateľstva medzi Česko-Slovenskom a Maďarskom 1947–1948. 

Kubko Goral, Bratislava. 

Bobák, Ján 1997: Zápas Slovákov v Maďarsku za národnostné práva. Kubko Goral, 

Bratislava. 

Bobák, Ján 1998: Slováci na Podkarpatskej Rusi a ich presídlovanie do Československa v 

roku 1947. Kubko Goral, Bratislava. 

Bődy Pál 1992: A szlovákiai magyarok kiutasításának kérdése az 1946. évi békekonferencián. 

Regio 3. 4. 131–138. 

Bourdieu, Pierre 1998: Teórie jednání. Karolinum Nakladatelství Univerity Karlovy, Praha. 

Borsody István 2002: Magyarország és a csehszlovákiai magyarság. In: Borsody István 

(szerk.) Magyarok Csehszlovákiában 1918–1938. Méry Ratio, Somorja. 

Borziné Bódi Irén 1996: Szülőföldem Gömörfüge. Deportálásom története. Deportálásom 50. 

évfordulójára. Rimaszombat. 

Botos Máté 2006: Reichsdeutsches Kapital in Ungarn auf dem Weg zur Großraumwirtschaft. 

In: Günther, Jutta – Jajeśniak-Quast (szerk.) Willkommene Investoren oder 

nationaler Ausverkauf? Ausländische Direktinvestitionen in Ostmitteleuropa im 20. 

Jahrhundert. Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin, 185–186. 

Bouček, Miroslav – Klimeš, Miloslav 1973: Dramatické dny února 1948. Svoboda, Praha. 

Brandes, Detlef 1988: Großbritannien und seine Osteuropäischen Alliierten 1939–1943. 

Oldenbourg, München. 

Brandes, Detlef 1999: Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a 

odboj 1939–1945. Prostor, Praha. 

Brandes, Detlef 2001: Der Weg der Vertreibung 1938–1945. Pläne und Entscheidungen zum 

„Transfer” der Deutschen aus der Tschechoslowakei und aus Polen. Oldenbourg, 

München. 

Brandes, Detlef 2007: Die Vertreibung und Zwangsaussiedlung der Deutschen aus der 

Tschechoslowakei. In: Brandes, Detlef – Kováč, Dušan – Pešek Jiří (szerk.) 

Wendepunkte in den Beziehungen Deutschen, Tschechen und Slowaken 1848–1989. 

Klartext Verlag, Essen, 243. 

Bránik, Július 1946: Hospodárska výstavba Slovenska. Prejav prednesený na zasadnutí 

Ústredného výboru KSS 12. marca 1946. Bratislava. 

Broklová, Eva 1992: Československá demokracie. Politický systém ČSR 1918–1938. 

Sociologické nakladatelství, Praha. 

Broklová, Eva 2005: Politický systém v Československu 1945–1948. In: Kocian, Jiří – 

Kokoška, Stanislav (szerk.) Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody. 

Sborník z konference k 60. výročí konce druhé světové války. Národní archiv – Ústav 

pro soudobé dějiny AV ČR, Praha. 

Brügel, Johann Wolfgang 2008: Češi a Němci 1939–1946. Academia, Praha. 

Bukovszky László 1994: A nyíregyházi CSÁB területi hivatal és iratanyaga. In: Nagy Ferenc 

(szerk.) Tanulmányok Kárpátalja, Erdély és a Felvidék múltjából. Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Levéltár, Nyíregyháza, 129–141. 

Bukovszky László 2001: A szlovák-magyar lakosságcsere, 1946–1948. In: Novák Veronika 

(szerk.) Migráció. Fórum Intézet – Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 189–207. 

Bukovszky László 2005: Államhatalmi változások a Mátyusföldön 1918–1919-ben és 1938-

ban. In: Bukovszky László (szerk.) Mátyusföld II. Egy régió története a XI. századtól 



 303 

1945-ig. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, Komárom –

Dunaszerdahely, 137–138. 

Bukovszky László 2007: A visszacsatolt Felvidék (Dél-Felvidék) közigazgatási szervezete. 

Limes 20. 2. 53–57. 

Burke, Peter 2001: A történelem mint társadalmi emlékezet. Regio 12. 1. 3–21. 

Bystrický, Jozef 2006: Slovenská armáda v plánoch československého ministerstva národnej 

obrany v Londýne v rokoch 1943–1944. In: Pešek, Jan (szerk.) Kapitolami 

najnovších slovenských dejín. K 70. narodeniam Michala Barnovského, Historický 

ústav SAV, Bratislava, 18–32. 

Bystrický, Valerián 1989: Koncepcia Národného frontu v politike KSČ v 30. rokoch, 

Československý časopis historický 37. 3. 364–365. 

Cambel, Samuel 1958: Agrárna otázka na Slovensku a naša revolúcia (1945–1948). SVPL, 

Bratislava. 

Cambel, Samuel 1965: Vzťahy Červenej armády a slovenských národných orgánov po 

oslobodení. Příspěvky k dějinám KSČ 2. 270. 

Cambel, Samuel 1972: Slovenská agrárna otázka 1944–1948. O dvoch polohách agrárnej 

revolúcie na Slovensku, v českých krajinách a problém generálnej pozemkovej 

reformy. Pravda, Bratislava. 

Cambel, Samuel – Barnovský, Michal 1985: Die Sicherheit der Völker der Tschechoslowakei 

und die politischen Parteien nach den Erfahrungen des zweiten Weltkrieges. In: Purš, 

Jaroslav – Herman, Karel (szerk.) History and Society. Published on the occasion of 

the XVI
th

 International  Congress of Historical Sciences in Stuttgart 1985. Institute 

of Czechoslovak and World History of the Czechoslovak Academy of Sciences, 

Prague, 481–498. 

Cambel, Samuel 1996: Slovenská dedina (1938–1944). Slovac Academic Press, Bratislava. 

Cambel, Samuel 2003: Hospodárske pomery v Slovenskom národnom povstaní. Múzeum 

Slovenského národného povstania, Banská Bystrica. 

Černý, Bohumil 1969: Dr. Eduard Beneš und die deutsche Frage während des zweiten 

Weltkrieges. In: Bosl, Karl (szerk.) Aktuelle Forschungsprobleme um die Erste 

Tschechoslowakische Republik. Oldenbourg, München – Wien, 171–187. 

Čierna-Lantayová, Dagmar 1992: Podoby česko-slovensko-maďarského vztahu 1938–1949. 

(Východiská, problémy a medzinárodné súvislosti). Veda, Bratislava. 

Čierna-Lantayová, Dagmar 1993: Národnostné menšiny na križovatke medzi vnútornou a 

zahraničnou politikou. In: Haraksim, Ľudovít (szerk.) Národnosti na Slovensku. 

Veda, Bratislava, 19–38. 

Čierna-Lantayová, Dagmar 1995: Maďarský problém a zahraničnopolitické koncepcie 

Československej vlády v Londýně (jún 1941 – január 1943). Historické štúdie 34. 

126–134. 

Čierna-Lantayová, Dagmar 1996: Medzinárodné súvislosti prístupu k maďarskej menšine na 

Slovensku v rokoch 1944–1948. Historický časopis 44. 2. 243–261. 

Čierna-Lantayová, Dagmar 2004: Sporné otázky medzi ČSR a Maďarskom v príprave 

mierového usporiadania (1943–1947). In: Šutaj, Štefan (szerk.) Dekréty Edvarda 

Beneša v povojnovom období. Universum, Prešov, 35–55. 

Čierna-Lantayová, Dagmar – Štefanovič, Milan – Šutaj, Štefan – Štefanský, Michal –

Zavacká, Katarína 2006: Slovensko a dekréty prezidenta ČSR Edvarda Beneša 

v kontexte nariadení Slovenskej národnej rady. Vnútropolitické a zahraničnopolitické 

súvislosti. Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava. 

Chudják, František 2001: Menová reforma 1945. Uvoľňovanie viazaných vkladov. Biatec 9. 

1. 23–25. 



 304 

Chudják, František 2003a: Pokusy o reorganizáciu Národnej banky Československa. In: 

Ľudia, peniaze, banky. Zborník z konferencie 6–8. novembra 2002. Národná banka 

Slovenska, Bratislava, 332–336. 

Chudják, František 2003b: The Košice Savings Bank. Biatec 9. 7. 31–32. 

Čo chce Demokratická strana? Ružomberok, 1945. 

Cornelißen, Christoph 2007: O výskume kultúry pamäti v západnej a východnej Európe. In: 

Cornelißen, Christoph – Holec, Roman – Pešek, Jiří (szerk.) Diktatura – válka –

vyhnání. Kultury vzpomínání v českém, slovenském a německém prostředí od roku 

1945. Albis international, Ústí nad Labem, 24, 26–31. 

Csáky, Moritz – Mannová, Elena 1999: Kolektívne identity v Strednej Európe v období 

moderny. Historický ústav SAV – Academic Electronic Press, Bratislava. 

Csámpai Ottó 2002: Az 1945–1949 közötti iskolaköteles korosztály társadalmi mobilitása 

Zoboralján. In: Gyurgyík László – Kocsis Aranka (szerk.) Társadalom – tudomány. 

Tanulmányok a Mercurius Társadalomtudományi Kutatócsoport műhelyéből, 

Kalligram, Pozsony, 61–69. 

Csámpai Ottó – Barsiné Pálmai Éva 1999: Az 1945–1949 közötti szlovákiai magyar 

iskolanélküliség társadalmi következményei. Társadalomkutatás 17. 1–2. 121–131. 

Cséfalvay, František 1994: Dokedy trvalo Slovenské národné povstanie? In: Bystrický, 

Valerián – Fano, Štefan (szerk.) Slovensko na konci druhej svetovej vojny (stav, 

východiská a perspektívy). Historický ústav SAV, Bratislava, 194–199. 

Čulen, Konštantín 1950: Vznik a zánik Demokratickej strany na Slovensku. Slovenská liga v 

Amerike, Middletown. 

Dějiny socialistického Československa. Studie a materiály. 1979. Svazek 2, Ústav 

československých a světových dějin ČSAV oddělení nejnovějších československých 

dějin, Praha, 283. 

Dějiny socialistického Československa. Studie a materiály. 1981. Svazek 4, Ústav 

československých a světových dějin ČSAV oddělení nejnovějších československých 

dějin, Praha, 9–24. 

Dějiny socialistického Československa. Studie a materiály. 1982. Svazek 5, Ústav 

československých a světových dějin ČSAV oddělení nejnovějších československých 

dějin, Praha, 336–337. 

Dejmek, Jindřich 2006: Finální jednání Edvarda Beneše o diplomatickou likvidaci 

Mnichovské dohody roku 1942. In: Ferenčuchová, Bohumila (szerk.) Slovensko a 

svet v 20. storočí. Kapitoly k 70. narodeninám Valeriána Bystrického. Historický 

ústav SAV, Bratislava, 131–146. 

Demeter Gábor – Radics Zsolt 2007: A Dél-Felvidék reintegrációjának gazdaság- és 

társadalomföldrajzi vonatkozásai. Limes 20. 2. 65–82. 

Demeter-Zayzon Mária 1998: A nemzeti és etnikai kisebbségek kutatása Magyarországon 

(Történeti előzmények és mai helyzetkép). Regio 9. 4. 111–128. 

Demokratická strana a problémy dneška. Ústredný sekretariát Demokratickej strany, 

[Bratislava] 1945. 

Deyl, Zdeněk – Snítil, Zdeněk 1965: K některým problémům hospodářské politiky KSČ v 

letech 1945–1948. Příspěvky k dějinám KSČ 5. 691–706. 

Dóczé Erika 1992: Két haza egyszívben. A Felvidékről áttelepített családom élettörténete. 

Limes 5. 1. 39–50. 

Doležalová, Antonie 2004: Měnová politika jako výsledek velkých ambicí. Hospodářské 

dějiny – Economic history, 23. 172–175. 

Dostál, Vladimír 1998: Agrárna strana. Její rozmach a zánik. Atlantis, Brno. 



 305 

Dress, Hans: Slowakei und faschistische Neuordnung Europas 1939–1941. Deutsche 

Akademie der Wissenschaften zu Berlin. /Schriften des Zentralinstituts für 

Geschichte. Band 37./ Akademie Verlag, Berlin. 

Dudeková Gabriella 2006: Problémy výskumu sociálnych dejín na Slovensku. Česko-

slovenská historická ročenka, 62–63. 

Dvacet let Ústředního svazu československých družstev 1908–1928. Nákladem Ústředního 

svazu českoslov[enských] družstev, Praha, 1928. 

Édes Enikő 2005: Somorja 1920–1945 között. In: Strešňák Gábor – Végh László (szerk.) 

Fejezetek Somorja történetéből. Történelmi konferencia a Zsigmond király által 

adományozott városi kiváltságok elnyerésének 600. évfordulója alkalmából. Fórum 

Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, Somorja – Dunaszerdahely, 

229–234. 

Egry Gábor 2009: Létezik-e kisebbségtörténet? Korunk 20. 5. 103–107. 

Élet-képek. A Felvidékről kitelepített és Komáromban letelepedett családok albuma. Kecskés 

László Társaság, Komárom, 2009. 

Fabricius, Miroslav 1986: Hospodárske problémy Slovenska v povojnovom období 1918–

1920. Ekonomický časopis 33. 11. 1009–1010. 

Fabricius, Miroslav 1990: Vývoj názorov na postavenie Slovenska v predmníchovskej 

republike. Ekonomický ústav SAV, Bratislava. 

Fabricius, Miroslav 1994: Hospodársky stav Slovenska na konci druhej svetovej vojny. In: 

Bystrický, Valerián – Fano, Štefan (szerk.) Slovensko na konci druhej svetovej vojny 

(stav, východiská a perspektívy). Historický ústav SAV, Bratislava, 49–55. 

Fabricius, Miroslav – Holec, Roman – Pešek, Ján – Virsik, Oto 1995: 150 rokov slovenského 

družstevníctva. Víťazstvá a prehry. Družstevná únia Slovenskej republiky, Bratislava. 

Fábry Zoltán 1968a: A vádlott megszólal, I. rész. Irodalmi Szemle 11. 8. 577–591. 

Fábry Zoltán 1968b: A vádlott megszólal, II. rész. Irodalmi Szemle 11. 8. 676–691. 

Fábry Zoltán 1991: Üresjárat 1945–1948. Napló a jogfosztottság éveiből. Regio – Madách –

Kalligram, Budapest – Pozsony. 

Fábry Zoltán 1992: A vádlott megszólal (a cseh és szlovák értelmiség címére). Madách, 

Pozsony/Bratislava. 

Falisová, Anna 2004: Medzivojnové Slovensko z pohľadu zdravotného a sociálneho. In: 

Bystrický, Valerián (szerk.) Slovensko v Československu 1918–1939. Veda, 

Bratislava, 403–407. 

Faltus, Jozef 1961: Nostrifikácia po I. svetovej vojne ako dôležitý nástroj upevnenia českého 

finančného kapitálu. Politická ekonomie 1. 28–37. 

Faltus, Jozef 1966: Povojnová hospodárska kríza v rokoch 1921–1923 v Československu 

(Priemysel a peňažníctvo). Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava. 

Faltus, Jozef – Průcha, Václav 1969: Prehľad hospodárskeho vývoja na Slovensku v rokoch 

1918–1945. VPL, Bratislava. 

Fedor, Peter et al. 2004: Senec bránou do tretieho milénia. Sinex, Senec. 

Fehér Csaba 2005: Emlékezet születik – Magyar Kálvária 1945–1948. In Tóth Imre (szerk.) A 

Magyar Kultúra és Duna Mente Múzeuma 2005. évi értesítője, Nec Arte Kft., 

Komárom. 

Fehér Csaba 2007: Egy műhely, ahol az emlékezet születik. Magyar Múzeumok 13. 2. 12–14. 

Fejtő, François 1972: Die Geschichte der Volksdemokratien. Band I. Die Ära Stalin 1945–

1953. Verlag Styria, Graz. 

Ferencová, Michaela 2006: Od ľudu k národu: Vytváranie národnej kultúry v etnografickej 

produkcii v socialistickom Československu a Maďarsku. Etnologické rozpravy 13. 2. 

122–128. 

Fertő Imre 2002: A földreformok politikai gazdaságtana. Századvég, Új folyam 7. 23. 83–106. 



 306 

Fic, Vladimír 1985: Příprava povstání v českých zemích za druhé světové války v plánech 

buržoázní emigrace. Dějiny socialistického Československa 7. 107–142. 

Filep Tamás Gusztáv 2007: A humanista voksa. Írások a csehszlovákiai magyar kisebbség 

történetének köréből 1918–1945. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 187–221. 

Fodor Jenő 2008: Gazdasági egyesületeink a felvidéki magyarság szolgálatában. In: Gaucsík 

István (szerk.) A jog erejével. A szlovákiai magyarság gazdasági önszerveződése 

1918–1938. Dokumentumok. Kalligram, Pozsony. 

Földesi Margit 1995: A Szövetséges Ellenőrző Bizottság Magyarországon 1945–1947. Ikva, 

Budapest. 

Földesi Margit 1998: A csehszlovák-magyar jóvátételi egyezmény 1946-ban. Múltunk 43. 1. 

194–217. 

Fóthy János 2008: Oroszka évszázadai. Somorja. 

Fremal, Karol 1996: Sociálnodemokratická strana na Slovensku v rokoch 1938–1944. In: 

Sikora, Stanislav – Hotár, Viliam (szerk.) Kapitoly z dejín sociálnej demokracie na 

Slovensku. T. R. I. Médium, Bratislava, 289–311. 

Fremal, Karol 2006: Ilegálna KSS vo vzťahu k Hlinkovej slovenskej ľudovej strane, 

Hlinkovej garde a Hlinkovej mládeži v rokoch 1939–1943. In: Šuchová, Xénia 

(szerk.) Ľudáci a komunisti: Súperi? Spojenci? Protivníci? Historický ústav SAV v 

Bratislave – Katedra histórie FHV UMB v Banskej Bystrici, Prešov, 118–119. 

Frič, Milan 1932: Neutešený hospodársky vývoj na Slovensku a Podkarpatskej Rusi. 

Nákladom Národného hospodárstva, Bratislava. 

Fucsek László 1932: A Dunavölgy államainak gazdasági közeledése. Budapest. 

Fülöp Mihály 1994: A befejezetlen béke. A Külügyminiszterek Tanácsa és a magyar 

békeszerződés 1947. Héttorony Kiadó, Budapest. 

G. Kovács László 1993: A szlovákiai magyarság a második világháború éveiben (1939–

1945). In: Fazekas József (szerk.) Fejezetek a csehszlovákiai magyarság 

történetéből. Kalligram Könykiadó, Pozsony, 127–154. 

Gabzdílová-Olejníková, Soňa 1997: Možnosti a problémy vzdelávania v maďarskom jazyku 

na Slovensku po druhej svetovej vojne do roku 1953. Historický časopis 45. 4. 612–

630. 

Gabzdílová-Olejníková, Soňa 1998: Diskriminácia nemeckého a maďarského obyvateľstva na 

Slovensku po druhej svetovej vojne v oblasti školstva a vzdelania. Človek a 

spoločnosť, 2. http://www.saske.sk/cas/2-98/index.html 

Gabzdílová-Olejníková, Soňa 1999: Maďarské školstvo na Slovensku v druhej polovici 20. 

storočia. Lilium Aurum, Dunajská Streda. 

Gabzdílová-Olejníková, Soňa 2000: Možnosti vzdelávania národnostných menšín (v 

materinskom jazyku) na Slovensku v rokoch 1945–1948. Človek a spoločnosť, 1. 

http://www.saske.sk/cas/1-2000/index.html 

Gabzdílová-Olejníková, Soňa 2010: Východiská, možnosti a problémy v oblasti vzdelávania 

v jazyku maďarskom na Slovensku. In  Nosková, Helena – Bednařík, Petr (szerk.) 

Národnostní menšiny, multikulturalita vzdělávání. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 

Praha, 115–153. 

Gabzdílová-Olejníková, Soňa – Sápos Aranka 2007: Magyar nyelvű oktatás Szlovákiában az 

1944–1949-es évek politikai-társadalmi változásainak tükrében. Človek a spoločnosť, 

2. http://www.saske.sk/cas/2-2007/index.html 

Gajdoš, Marián – Susko, Ivan 1999: Optácia obyvateľov Zakarpatska v československo-

sovietskych vzťahoch v rokoch 1945–1947. Človek a spoločnosť 3. 

http://www.saske.sk/cas/archiv/3-99/gajdos.html 

Gall, Lothar – Feldman, D. Gerald – James, Harold – Holtfrerich, Carl Ludwig – Büschgen, 

E. Hans 1995: Die Deutsche Bank 1870–1995. Beck, München. 



 307 

Gál Gyula 2005: Flachbarth Ernő emlékezete. Miskolc Journal of International Law – 

Miskolci Nemzetközi Jogi Közlemények 2. 2. 55. 

Gál Zoltán 2008: „Aranykor után”. A magyarországi bankközpontok területi átrendeződése a 

két világháború közötti korszakban. Korall 31. 52. 

Gaucsík István 2002: A magyar és a német nemzetiségi pénzintézetek bankegyesületének 

megalakulása Csehszlovákiában (1918–1920). Fórum Társadalomtudományi Szemle 

4. 1. 83–105. 

Gaucsík István 2003: A szlovákiai magyar gazdasági önszerveződés keretei és lehetőségei 

1918–1938 között. Fórum Társadalomtudományi Szemle 6. 4. 134. 

Gaucsík István 2004a: A Pozsonyi I. Takarékbank hitelpolitikája és a városok (1919–1929). 

Limes 17. 4. 59–82. 

Gaucsík István 2004b: A nosztrifikáció és a pénzügyi kérdések rendezése a csehszlovák–

magyar gazdasági tárgyalások tükrében (1920–1930). In: Jobbágy István (szerk.) 

Válogatott tanulmányok Szlovákia gazdaságtörténetéhez. Pont, Komárom, 41–70. 

Gaucsík István 2007: Bankstratégiák a dél-felvidéki területeken. Limes 20. 2. 83–97. 

Gaucsík István 2008: A jog erejével. A szlovákiai magyarság gazdasági önszerveződése 

1918–1938. Dokumentumok. Kalligram, Pozsony, 11–74. 

Gaucsík István 2008b: A szlovákiai magyar szövetkezeti mozgalom a hálózatépítés és a 

központszervezés tükrében (1918–1938). Fórum Társadalomtudományi Szemle 10. 

3. 71–91. 

Gaucsík István 2009: Kollektivista mezőgazdaság és az 1968-as gazdasági reformkísérlet. 

Fórum Társadalomtudományi Szemle 11. 3. 32–54. 

Gaucsík István 2010a: A határ mint gazdasági probléma. A Pozsonyi I. Takarékbank helyzete 

az első bécsi döntés után. In Simon Attila (szerk.) 1938. Visszacsatolás vagy 

megszállás? Szempontok az első bécsi döntés értelmezéséhez. Nógrád Megyei 

Levéltár – Selye János Egyetem, Balassagyarmat, 140–150. 

Gaucsík István 2010b: Gazdaság és politika vonzásában. Adalékok Tarján Ödön 

pályaképéhez, Fórum Társadalomtudományi Szemle 12. 1. 49–60. 

Gaucsík István 2011a: A csehszlovákiai magyar szövetkezeti hagyomány elhalása. In: Izsák 

Lajos (szerk.) Negyed története. Negyed, 204–206. 

Gaucsík 2011b: A Pozsonyi I. Takarékpénztár közhasznú és jótékonysági tevékenysége a 19. 

században, http://www.agenturapacisposonium.sk/documents/Gaucsik.pdf 

Gebhart, Jan 1985: Závěrečné období činnosti partizánů v českých zemích (podzim 1944 – 

jaro 1945). Československý časopis historický 33. 4. 507–537. 

Gebhart, Jan – Kuklík, Jan 2004: Druhá republika 1938–1939. Svár demokracie a totality v 

politickém, spoločenském a kultúrním životě. Paseka, Praha – Litomyšl. 

Gellner, Ernest 2007: A nacionalizmus tipológiája. Regio 18. 1. 3–24. 

Gergely Jenő – Pritz Pál 1998: A trianoni Magyarország 1918–1945. Vince Kiadó, Budapest. 

Glaser, Kurt 1961: Czecho-Slovakia a critical history. The Caxton Printers Ltd., Caldwel, 

Idaho. 

Grobelný, Andělín 1989: Vliv nacistické okupační politiky na sociální strukturu české 

společnosti. Slezský zborník 87. 1. 13. 

Guéry, Alain 2006: Erinnerungspolitik und Pflicht zur Geschichte. Transit 30. 124–135. 

Gunst Péter 2004: A népi mozgalom gazdasági-társadalmi gyökerei. Zempléni Múzsa 4. 16. 9. 

G. Vass István 2005: A felvidéki magyarok helyzete 1945 őszén. Archivnet 5. 5. 

http://archivnet.hu/politika/a_felvideki_magyarok_helyzete_1945_oszen.html 

G. Vass István 2007a: Ravasz Károly beszámolója a csehországba deportált felvidéki 

magyarok helyzetéről (1947. január 30. – február 2.). Kisebbségkutatás 16. 3. 431–

440. 



 308 

G. Vass István 2007b: A menekültügy kezelése Magyarországon 1945–1946-ban. In: Molnár 

Imre – Szarka László (szerk.) Otthontalan emlékezet. Emlékkönyv a csehszlovák–

magyar lakosságcsere 60. évfordulójára. MTA Kisebbségkutató Intézet – Kecskés 

László Társaság, Komárom, 101–113. 

Gyáni Gábor 2000: Fejezetek a polgárság hazai történetéből. Múltunk 45. 3. 52–86. 

Gyönyör József 1976a: Nemzetiség és anyanyelv. Irodalmi Szemle 19. 3. 240–246. 

Gyönyör József 1976b: Egyenlő jogok és egyenlő kötelességek (Adalékok és tények a 

csehszlovákiai magyarság helyzetéről). Új Forrás 8. 3. 57–72. 

Győri Róbert 2000: A Kisalföld kereskedelmi vonzáskörzet-rendszere 1925-ben. Tér és 

Társadalom 14. 2–3. 307. 

Gyurgyák János 2001: A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Kiadó, Budapest. 

Gyurgyík László 1998: A (cseh)szlovákiai magyarság demográfiai, valamint település- és 

társadalomszerkezetének alakulása 1918–1998. In: Tóth László – Filep Tamás 

Gusztáv (szerk.) A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története 1918–1998. I. kötet, 

Ister, Budapest, 102–104. 

Hájek, Jan – Kubů, Eduard 2006: Ekonomický nacionalismus českých zemí sklonku 19. a 

první poloviny 20. století jako středoevropský „model.” Český časopis historický 

104. 4. 783–820. 

Halbwachs, Maurice 1950: La mémoire collective. Presses Universitaires de France, Paris. 

Hallon, Ľudovít 1992: Energetika a jej miesto vo vývoji hospodárstva na Slovensku v rokoch 

1918–1938. Historický časopis 40. 2. 198–214. 

Hallon, Ľudovít 1995: Industrializácia Slovenska 1918–1938. Rozvoj alebo úpadok? Veda, 

Bratislava. 

Hallon, Ľudovít 1999: Hospodárske aspekty česko-slovenského vzťahu v rokoch 1918–1945. 

Česko-slovenská historická ročenka 124–125. 

Hallon, Ľudovít 2000: Expanzia slovenského finančného kapitálu v účastinných podnikoch v 

rokoch 1939–1944. Historický časopis 48. 1. 77, 79. 

Hallon Ľudovít 2003: Sanačný proces v bankovníctve Slovenska v medzivojnovom období. 

In: Ľudia, peniaze, banky. Zborník z konferencie 6–8. novembra 2002. Národná 

banka Slovenska, Bratislava, 283–288. 

Hallon, Ľudovít 2004a: Príčiny, priebeh a dôsledky štrukturálnych zmien v hospodárstve 

medzivojnového Slovenska. In: Bystrický, Valerián (szerk.) Slovensko 

v Československu 1918–1939. Veda, Bratislava, 314, 329–331, 335–344. 

Hallon, Ľudovít 2004b: Význam Ostravska pre industrializáciu Slovenska po roku 1945. 

Česko-slovenská historická ročenka 41–68. 

Hallon, Ľudovít 2006: Úloha komerčných bánk v arizácii na Slovensku. Historický časopis 

54. 4. 598, 606. 

Hallon, Ľudovít 2007: Arizácia na Slovensku 1939–1945. Acta Oeconomica Pragensia 15. 7. 

148–161. 

Hallon, Ľudovít – Sabol, Miroslav 2009: Zlaté roky hospodárskeho vývoja Slovenskej 

republiky 1940–1943. In: Sokolovič, Peter (szerk.) Od Salzburgu do vypuknutia 

Povstania. Slovenská republika 1939–1945 očami mladých historikov VIII. Zborník z 

vedeckej konferencie Trnava 20.–22. apríla 2009. Ústav pamäti národa, Bratislava, 

413–414, 428. 

Hallon, Ľudovít 2010: Ľudové peňažníctvo ako nástroj hospodárskej politiky agrárnej strany 

1918–1938. http://www.forumhistoriae.sk./FH1_2010/texty_1_2010/hallon.pdf 

Hámori Péter 2006: A magyar kormány szociálpolitikája a visszacsatolt Felvidéken és Észak-

Erdélyben. In: Bárdi Nándor – Simon Attila (szerk.) Integrációs stratégiák a magyar 

kisebbségek történetében. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 171–179. 



 309 

Hantos Elemér 1930: Hitelszervezetünk változásai a háború után. Közgazdasági Szemle 54. 

10. 675–685. 

Hantos László 2008: Szlovákiai magyar gazdasági centrumok. In: Gaucsík István (szerk.) A 

jog erejével. Kalligram, Pozsony, 381–386. 

Haslinger, Peter 2007: Od spomienky k identite a späť. In: Cornelißen, Christoph – Holec, 

Roman – Pešek, Jiří (szerk.): Diktatura – válka – vyhnání. Kultury vzpomínání v 

českém, slovenském a německém prostředí od roku 1945. Albis international, Ústí 

nad Labem, 447–448. 

Havelka, Miloš 2004: Pamäť a dějiny, soužití a vyhnání. Dějiny – teorie – kritika 1. 1. 85–86, 

91. 

Hegyi Pál 1996: Keserű visszaemlékezés a hontalanság éveire. Szülőföldön otthontalanul. II. 

kötet, Zalaegerszeg. 

Hegyi Pál 2009: Keserű visszaemlékezés a hontalanság éveire. Napfény a felhők mögött. I/3. 

kötet, Zalaegerszeg. 

Henke, Klaus-Dietmar 2006: Die Dresdner Bank 1933–1945. Ökonomische Rationalität, 

Regimenähe, Mittäterschaft. Oldenbourg, München. 

Hetényi, Martin 2008: Slovensko-maďarské pomedzie v rokoch 1938–1945. Filozofická 

fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra. 

Hetényi, Martin 2009: Politické strany v Nitrianskej župe v rokoch 1940–1945. (Východiská 

k spracovaniu problematiky) In: Mervart, Jan – Středová, Veronika (szerk.) České, 

slovenské a československé dějiny 20. století IV. Historický ústav Fakulty 

humanitních studií Univerzity Hradec Králové, Hradec Králové, 79–82. 

Hetényi Rezső 1943: Bars és Hont k. e. e. vármegyék évkönyve 1943. Globus, Budapest. 

Hlavová, Viera 1994: Postoje tzv. malých – Strany práce a Strany slobody – k štátoprávnemu 

postaveniu Slovenska (1946–1948). In: Barnovský, Michal (szerk.) Slovenská otázka 

v dejinách Česko-Slovenska (1945–1992). Historický ústav SAV, Bratislava, 16–20. 

Hlavová, Viera 1996: Sociálna demokracia na Slovensku v rokoch 1945–1948 (Pokus o 

obnovu). In: Sikora, Stanislav – Hotár, Viliam (szerk.) Kapitoly z dejín sociálnej 

demokracie na Slovensku. T. R. I. Médium, Bratislava, 312–319. 

Hlavová, Viera 2005: Dr. Vavro Šrobár a začlenenie Slovenska do povojnového 

Československa. In: Kokošková, Zdeňka – Kocian, Jiří – Kokoška, Stanislav (szerk.) 

Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody. Národní archiv – Ústav pro 

soudobé dejiny AV ČR, Praha, 91–92. 

Hlusičková, Ružena 1983: Boj o průmyslové konfiškáty v Československu v letech 1945–1948. 

Práca, Praha. 

Hoffman, Jaroslav 2002: Hospodářství a životní úroveň v Říšské župě Sudety. In: Glettler, 

Monika – Lipták, Ľubomír – Míšková, Alena (szerk.) Nacionálno-socialistický 

systém vlády. Ríšska župa Sudety. Protektorát Čechy a Morava. Slovensko. AEP, 

Bratislava, 89–99. 

Hoensch, Jörg K. 1966: Geschichte der Tschechoslowakischen Republik 1918–1965. W. 

Kohlhammer Verlag, Stuttgart – Berlin – Köln – Mainz. 

Holec, Roman 1995: Ekonomický nacionalizmus v Strednej Európe v 19. storočí. Bratislava. 

/Habilitációs munka/ 

Holec, Roman 2000: Ideové a politické podoby slovenského agrárizmu v 20. storočí. Studie 

Slováckeho múzea 5. 18–20. 

Holec, Roman 2003: K problémom česko-slovenskej kapitálovej spolupráce do roku 1918. In: 

Ľudia, peniaze, banky. Zborník z konferencie 6–8. novembra 2002. Národná banka 

Slovenska, Bratislava, 243–259. 

Holec, Roman – Hallon, Ľudovít 2007: Tatra banka v zrkadle dejín. ARPress, Bratislava. 



 310 

Holec, Roman 2009: Dinamitos történelem. A pozsonyi Dynamit-Nobel vegyipari konszern a 

közép-európai történelem keresztútján 1873–1945. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony. 

Holec, Roman 2011: Agrárna demokracia ako pokus o tretiu cestu stredoeurópskej 

transformácie. Historický časopis 59. 1. 3–32. 

Holzer, Jan 2005: Stranícky systém druhé republiky. In: Malíř, Jiří – Marek, Pavel (szerk.) 

Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemí a Československu 

1861–2004. II. kötet, Doplněk, Brno, 1044–1046, 1052–1054. 

Honvári János – Draskóczi István 2000: Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 

20. század közepéig. Aula Kiadó, Budapest. 

Horejš, Miloš – Štolleová, Barbora 2011: Reorganizace hospodářské správy – nástroj 

germanisace českého hospodářství. In: Jančík, Drahomír – Kubů, Eduard (szerk.) 

Nacionalismus zvaný hospodářský. Střety a zápasy o nacionální emancipaci/převahu 

v českých zemích (1859–1945). Dokořán, Praha, 503–518. 

Horejsek Jaroslav 1971: Kapitálová expanze Živnostenské banky do jihovýchodní Evropy v 

letech 1907–1918. Sborník prací historických FF Univerzity Palackého v Olomouci 

6. 85–102. 

Horváth, Štefan – Valach, Ján 1978: Peňažníctvo na Slovensku 1918–1945. Alfa, Bratislava. 

Horváth, Štefan – Valach, Ján 1984: Peňažníctvo na Slovensku 1945–1950. Alfa, Bratislava. 

Horváth Sz. Ferenc 2006: Tézisek a kisebbségi történetírás és a kisebbségi társadalom 

viszonyáról. In: Bárdi Nándor – Simon Attila (szerk.) Integrációs stratégiák a 

magyar kisebbségek történetében. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 435–

438. 

Horváth Zoltán 1997: A felvidéki magyarok Bácsalmásra telepítésének igaz története. 

Bácsalmás.  

Horváth Zoltán 1998: És mi hazatértünk az andódi harangszóra. Felvidéki Magyarok 

Bácsalmási Közössége, Bácsalmás – Nyíregyháza. 

Houdek, Fedor 1947: Storočnica slovenského družstevníctva. Vydalo družstevné 

vydavateľstvo a kníhkupectvo, Bratislava. 

Hrabovcová, Emília 2001: Akcia Juh. Jeseň na južnom Slovensku v tieni štátnej bezpečnosti. 

In: Smolíková, Gabriela (szerk.) Zločiny komunizmu na Slovensku 1948–1989. I. 

Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov, 425–454. 

Hroch, Miroslav 2009: Regional Memory: Reflections on the Role of History in 

(Re)constructing Regional Identity. In: Ellis, G. Steven – Eßer, Raingard – Řezník, 

Miloš (szerk.) Frontiers, Regions and Identities in Europe. Edizioni Plus – Pisa 

University Press, Pisa, 1–14. 

Hudek, Adam 2009: Vývoj konceptu československých dejín v slovenskej marxistickej 

historiografii. In: Mervart, Jan – Středová, Veronika (szerk.) České, slovenské a 

československé dějiny 20. století IV. Historický ústav Fakulty humanitních studií 

Univerzity Hradec Králové, Hradec Králové, 109–111, 115. 

Husák, Gustáv 1948: K roľníckej otázke na Slovensku. Pravda, Bratislava. 

Husák, Gustáv 1964: Svedectvo o Slovenskom národnom povstaní. Vydavateľstvo politickej 

literatúry, Bratislava. 

Hushegyi Gábor 2007: A köztéri képzőművészeti alkotás mint a társadalmi kommunikáció 

médiuma. Acta Museologica Hungarica I., A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma 

Értesítője, Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma, Bratislava, 69–76. 

Hushegyi Gábor 2008: Szlovákiai magyarok köztérfoglalási stratégiái. Új magyar 

emlékművek, emléktáblák és emlékhelyek Szlovákiában. In: Danter Izabella (szerk.) 

Musaeum Hungaricum 2. A szlovákiai magyarság tárgyi emlékei es ezek múzeumi 

dokumentációja, Mátyusföldi Muzeológiai Társaság, Boldogfa, 99–110. 



 311 

Ieda, Oszamu 1993: Hanza és Hangya. In: Glatz Ferenc (szerk.) Szomszédaink között Kelet-

Európában. Emlékkönyv Niederhauser Emil 70. születésnapjára, MTA 

Történettudományi Intézete, Budapest, 343–354. 

Irmanová, Eva 2005a: Řešení maďarské otázky v Československu po roce 1945 – 

mezinárodní aspekty. In: Kokošková, Zdeňka – Kocian, Jiří – Kokoška, Stanislav 

(szerk.) Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody. Národní archiv – Ústav 

pro soudobé dejiny AV ČR, Praha, 218–219. 

Irmanová, Eva 2005b: Béketárgyalások Magyarországgal (1944–1947). Illúziók, remények és 

valóság. Limes 17. 2. 19–37. 

Izsák Lajos 1997: A beneši dekrétumok és a csehszlovákiai magyarság tragédiája. Irodalmi 

Szemle 40. 11–12. 117–121. 

Izsák Lajos 2004: A felvidéki magyarság jogfosztása és szülőföldjéről való eltávolítása 1944–

1949. Fórum Társadalomtudományi Szemle 6. 3. 5–19. 

Izsák Lajos 2007: A felvidéki magyarság jogfosztása és kényszerkitelepítése. In: Molnár Imre 

– Szarka László (szerk.) Otthontalan emlékezet. Emlékkönyv a csehszlovák–magyar 

lakosságcsere 60. évfordulójára. MTA Kisebbségkutató Intézet – Kecskés László 

Társaság, Komárom, 31–41. 

Jablonický, Jozef 1990: Povstanie bez legiend. Dvadsať kapitol o príprave a začiatku 

Slovenského národného povstania. Obzor, Bratislava. 

Jamnický, Branislav – Andreis, Zdeněk 1957: Dukelsko-prešovská operace. Naše vojsko, 

Praha. 

Jančík, Drahomír – Kalina, Tomáš 1998: Systemveränderungen in der Entwicklung der 

tschechoslowakischen Handelsbanken in den Jahren 1945–50. Von der 

Restrukturalisierung zur Liquidation. Prager Wirtschafts- und sozialhistorische 

Mitteilungen 4. 77–98. 

Jančík, Drahomír – Kalina, Tomáš 1999: Cesta k postátnění a socializaci. In: Dějiny 

bankovnictví v českých zemích. Bankovní institut, Praha, 406–418. 

Jančík, Drahomír – Kubů, Eduard – Kuklík, Jan – Novotný, Jiří – Šouša, Jiří 2001: „Spící 

konta” ve švýčarských bankách za znárodněný švýčarský majetek v 

Československu? Československo-švýčarské jednání o tzv. náhradových otázkách 

(1945–1967). In: Harna, Josef – Prokš, Peter (szerk.) Studie k moderním dějinám. 

Sborník prací k 70. narozeninám Vlastislava Laciny. Historický ústav AV ČR, Praha, 

445–462. 

Jančík, Drahomír – Kubů, Eduard 2005: Arizace a arizátoři: drobný a střední židovský 

majetek v úvěrech Kreditanstalt der Deutschen (1939–45). Karolinum, Praha. 

Jančík, Drahomír – Kubů, Eduard 2011: Úvodem. In: Jančík, Drahomír – Kubů, Eduard 

(szerk.) Nacionalismus zvaný hospodářský. Střety a zápasy o nacionální 

emancipaci/převahu v českých zemích (1859–1945). Dokořán, Praha, 10–11. 

Jančík, Drahomír 2002: Germanisierung und Ausbeutung der tschechischen Wirtschaft und 

des Jüdischen Vermögens zur Zeit der Okkupation. In: Beneš, Zdeněk – Kural, 

Václab (szerk.) Geschichte Verstehen. Die Entwicklung der deutsch-tschechischen 

Beziehungen in den böhmischen Ländern 1848–1948. Gallery, Prag, 124–137. 

Jančík, Drahomír 2008: Metody germanizace českého hospodářskeho prostoru v období 

německé okupace na příkladu Báňské a hutní společnosti Praha. Acta Oeconomica 

Pragensia 16. 1. 53–65. 

Janek István 2006: Magyar-szlovák diplomáciai puhatolózások 1943-ban a két állam 

egymással szembeni szándékairól. Regio 17. 3. 97–115. 

Janek István 2010: A szlovák vezetés külpolitikai törekvései a komáromi tárgyalásoktól 1945-

ig. In: Simon Attila (szerk.) 1938. Visszacsatolás vagy megszállás? Szempontok az 



 312 

első bécsi döntés értelmezéséhez. Nógrád Megyei Levéltár – Selye János Egyetem, 

Balassagyarmat, 161–162. 

Janics Kálmán 1992: A hontalanság évei. A szlovákiai magyar kisebbség a második 

világháború után (1945–1948). Madách, Pozsony/Bratislava. 

Janics Kálmán 1993: A kassai kormányprogram és a magyarság „kollektív bűnössége.” 

/Szlovákiai Magyar Füzetek 2./, Pannónia, Pozsony. 

Janics Kálmán 1994: Roky bez domoviny. Maďarská menšina na Slovensku po druhej svetovej 

vojne 1945–1948. Püski, Budapest. 

Jaura, Zdeno 1975: Národné výbory a ekonomika. Veda, Bratislava. 

Jaura, Zdeno 1990: Genéza organizačných foriem podnikovej sféry a ich vyústenie do 

centralisticko-direktívneho systému riadenia národného hospodárstva (Prvý krok). 

Ekonomický časopis 38. 8. 698–709. 

Jaura, Zdeno 1991: K monopolizácii priemyslu na Slovensku po roku 1945. Ekonomický 

časopis 39. 6. 454–467. 

Jech, Karel 2001: Soumrak selského stavu 1945–1960. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 

Praha. 

Jech, Karel 2004: K uzákonení dekrétů prezidenta republiky z let 1940–1945. In: Šutaj, Štefan 

(szerk.) Dekréty Edvarda Beneša v povojnovom období. Universum, Prešov, 30–31. 

Jelentés a Takarékpénztárak és Bankok Egyesületének 1919–1922. évi működéséről. 

Budapest, 1923. 

Jelentés az Erdélyi Bankszindikátus 1924. évi működéséről. 

Jócsik Lajos 1940: A felvidéki magyarság gazdasági élete a kisebbségi sorsban. In: Felvidéki 

mártírok és hősök aranykönyve. Felvidéki irodalmi emlékkönyv. MEFHOSZ 

Könyvkiadó, Budapest, 45–63. 

Jócsik Lajos 1944: A Közép-Dunamedence közgazdasága. Magyar Élet, Budapest. 

Jócsik Lajos 1946: German economic influences in the Danube valley. /Új Magyarország/, 

Athenaeum, Budapest. 

Jócsik Lajos 2008: A magyarság a cseh földreformban. In: Gaucsík István (szerk.) A jog 

erejével. A szlovákiai magyarság gazdasági önszerveződése 1918–1938. 

Dokumentumok. Kalligram, Pozsony, 421–431. 

Judik Béla 1933: A fogyasztási szövetkezetek és propagandájuk Csehszlovákiában. 

Különlenyomat a Magyar Gazdák Szemléje 1933. áprilisi füzetéből, 181–196. 

K. Horváth Zsolt 1999: Az eltűnt emlékezet nyomában. Pierre Nora és a történeti 

emlékezetkutatás francia látképe. Aetas 14. 3. 3–9. 

K. Horváth Zsolt 2002: Önarcképcsarnok. A személyes emlékezés mint történeti probléma. 

In: Szekeres András (szerk.) A történész szerszámosládája. A jelenkori történeti 

gondolkodás néhány aspektusa. /Atelier Füzetek 3./, L’Harmattan – Atelier, 

Budapest. 

Kačkovičová, Mária 2003: Menové reformy v 20. storočí. In: Ľudia, peniaze, banky. Zborník 

z konferencie 6–8. novembra 2002, Národná banka Slovenska, Bratislava, 386–391. 

Kamenec, Ivan 1977: K hospodárskej politike slovenskej buržoázie v rokoch 1939–1945. 

(Arizačný proces a jeho triedny charakter). Studia Historica Slovaca 22. 33–63. 

Kamenec, Ivan 1993: Trauma. Az első Szlovák Köztársaság (1939–1945). Aura Kiadó, 

Budapest. 

Kamenec, Ivan 1994: Szlovákia és a szlovák politika helyzetének paradoxonai a második 

világháború idején (1939–1945). In: Molnár Imre (szerk.) Szlovákok az európai 

történelemben. Közép-Európa Intézet – Teleki László Alapítvány, Budapest, 93–94. 

Kamenec, Ivan 1995: Štátostrana v totalitnom politickom systéme – jej funkcie a postavenie. 

(HSĽS v politickom systéme vojnového Slovenského štátu). Studia Historica 

Nitriensia 3. 141–147. 



 313 

Kamenec, Ivan 2004: Slovenská spoločnosť v rokoch 1938–1945. Česko-slovenská historická 

ročenka 87–102. 

Kántor Zoltán 2005: Nacionalizmus. Izmus? Confessio 29. 3. 10–20. 

Kaplan, Karel 1966a: Poznámky ke znárodnění průmyslu v Československu. Příspěvky k 

dějinám KSČ 1. 8. 

Kaplan, Karel 1966b: Hospodářska demokracie v letech 1945–1948. Československý časopis 

historický 14. 6. 846. 

Kaplan, Karel 1968: Znárodnění a socializmus. Academia, Praha. 

Kaplan, Karel 1981: Der kurze March. Kommunistische Machtübernahme in der 

Tschechoslowakei. Oldenbourg, München – Wien. 

Kaplan, Karel 1990: Pravda o Československu 1945–1948. Panorama, Praha. 

Kaplan, Karel 1993: Csehszlovákia igazi arca 1945–1948. Kalligram, Pozsony. 

Kaplan, Karel 1993: Nekrvavá revoluce. Mladá fronta, Praha. 

Kaplan, Karel 1996: Pět kapitol o únoru. Doplněk, Brno. 

Kaplan, Karel 2004: Československo v poválečné Evropě. Univerzita Karlova – Karolinum, 

Praha. 

Kaplan, Karel 2006: Ke vzniku Slovenské národní rady v zahraničí. In: Pešek, Jan (szerk.) 

Kapitolami najnovších slovenských dejín. K 70. narodeniam Michala Barnovského, 

Historický ústav SAV, Bratislava, 159–170. 

Kaposi Zoltán 2002: Magyarország gazdaságtörténete 1700–2000. Dialóg Campus Kiadó, 

Budapest – Pécs. 

Kaposi Zoltán 2004: A 20. század gazdaságtörténete. Dialóg Campus Kiadó, Budapest – 

Pécs. 

Kaposi Zoltán 2007: Az ipari struktúra és a foglalkoztatás változásai Európában a két 

világháború közötti időszakban. In: Dévényi Anna – Rab Virág (szerk.) Receptek 

válságra. Pénz és gazdaság a 20. század első felében. Pro Pannonia Kiadói 

Alapítvány, Pécs. 

Kemény András 1940: Mártírok útján a magyarságért. A felvidéki magyarság húszéves cseh 

rabságának politikai, kulturális és gazdasági sérelmei. In: Felvidéki mártírok és 

hősök aranykönyve. Felvidéki irodalmi emlékkönyv. MEFHOSZ Könyvkiadó, 

Budapest. 

Kertész István 1995: Magyar békeillúziók 1945–1947. Oroszország és a Nyugat között. 

Európa, Budapest. 

Kiss András 2010: Gazdasági rendszerváltás 1945 után 1949 előtt. In: Faragó Gábor – 

Csajányi Melinda – Hegedűs Zsuzsa (szerk.) Első 

Század, Különszám. (Rendszerváltások. Válogatás az ELTE BTK Történettudományi 

Doktori Iskolájában született tanulmányokból), 12. 81–107. 

Kiss József 1980: Major István. Pravda, Bratislava. 

Klimek, Antonín 1994: Názory Edvarda Beneše na soužití Čechů a Slováků v obnovené ČSR 

(v době před povstáním na Slovensku roku 1944). In: Bystrický, Valerián – Fano, 

Štefan (szerk.) Slovensko na konci druhej svetovej vojny (stav, východiská a 

perspektívy). Historický ústav SAV, Bratislava, 56–64. 

Klimek, Antonín 1998: Boj o Hrad. Vnitropolitický vývoj Československa 1926–1935 na 

půdorysu zápasu o prezidentské nástupnictví. Kdo po Masarykovi? 2. 

kötet, Panevropa – Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, Praha. 

Kmeť, Norbert 2005: K ľudovej demokracii. In: Kocian, Jiří – Kokoška, Stanislav (szerk.) 

Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody. Sborník z konference k 60. 

výročí konce druhé světové války. Národní archiv – Ústav pro soudobé dějiny AV 

ČR, Praha. 



 314 

Kocian, Jiří 1995: „Benešova strana“ a „její“ prezident za druhé světové války. Moderní 

dějiny 3. 159–172. 

Kocian, Jiří 1998: Volby v českých zemích v roce 1946. In: Barnovský, Michal – Ivaničková, 

Edita (szerk.) Prvé povojnové voľby v strednej a juhovýchodnej Európe. Veda, 

Bratislava, 111–127. 

Kocian, Jiří 2001: Politické strany v Československu a sovětizace zemí střední a východní 

Evropy v letech 1945–1948. In: Harna, Josef – Prokš, Peter (szerk.) Studie k 

moderním dějinám. Sborník prací k 70. narozeninám Vlastislava Laciny. Historický 

ústav AV ČR, Praha, 377–391. 

Kocian, Jiří 2005a: Politický systém v letech 1945–1948. In: Malíř, Jiří – Marek, Pavel 

(szerk.) Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemí a 

Československu 1861–2004. II. kötet, Doplněk, Brno, 1125–1129. 

Kocian, Jiří 2005b: Československá strana národně socialistická. In: Malíř, Jiří – Marek, 

Pavel (szerk.) Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemí a 

Československu 1861–2004. II. kötet, Doplněk, Brno, 1143–1146. 

Kollai István 2007: Meghasadt múlt? Kapcsolódási pontok és ellentétek a szlovák és a magyar 

történelmi narratíva között. Regio 18. 4. 93–106. 

Kollai István – Zahorán Csaba 2007: Trianon a román és szlovák köztudatban. Kommentár 3. 

35–44. 

Koncsol László 1968: Szellemi és kritikai életünk kérdéseiről (vázlatosan). Irodalmi Szemle 

11. 8. 724–729. 

Konečný, Stanislav 2005: Rusínska a ukrajinská menšina po vzniku prvej Slovenskej 

republiky. In: Šmigeľ, Michal – Mičko, Peter (szerk.) Slovenská republika 1939–

1945 očami mladých historikov IV. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej 

konferencie Banská Bystrica 14.–15. apríla 2005. Katedra histórie FHV UMB – 

Ústav vedy a výskumu UMB, Banská Bystrica, 283–291. 

Kosta, Jiří 1989: Die tschechoslowakische Wirtschaft im ersten Jahrzent nach der 

Staatsgründung. In: Lemberg, Hans – Heumos, Peter (szerk.) Das Jahr 1919 in der 

Tschechoslowakei und der Ostmittteleuropa. Vorträge der Tagung des Collegium 

Carolinum in Bad Wiessee vom 24. bis 26. november 1989. Oldenbourg, München, 

63–66. 

Koťátko, Jiří 1949: Pozemková reforma v Československu. Ministerstvo informací a osvety, 

Praha. 

Kövesdi János – Mayer Judit 1996: Edvard Beneš elnöki dekrétumai, avagy a magyarok és a 

németek jogfosztása. Pannónia Kiadó, Pozsony. 

Kováč, Dušan 1990: A szlovák-magyar kapcsolatok történeti kérdéseiről. Regio 1. 4. 82–91. 

Kováč, Dušan 1993: Národnostné menšiny na križovatke medzi vnútornou a zahraničnou 

politikou. In: Haraksim, Ľudovít (szerk.) Národnosti na Slovensku. Veda, Bratislava, 

9–18. 

Kováč, Dušan 2002: Die slowakische Geschichtsschreibung danach. Die Absichten und ihre 

Realisierung. Historický časopis 50. 1. 5–9. 

Kováč, Dušan 2003: Zamyslenie sa nad slovenskou historiografiou deväťdesiatych rokov. 

Česko-slovenská historická ročenka 225–231. 

Kováč, Dušan 2007: Dejiny Slovenska. Lidové noviny, Praha. 

Kráčmarová, Hana 1989: Úloha Klementa Gottwalda při hodnocení príčin a důsledků 

mníchovské kapitulace a v boji za její odčinení. Československý časopis historický 

37. 2. 208–211. 

Krajčovičová, Natália 1990: Realizácia pozemkovej reformy na Slovensku v rokoch 1923–

1927. Historický časopis 38. 4. 787–805. 



 315 

Krajčovičová, Natália 2004: Hranice prvej ČSR a pozemková reforma. Historické štúdie 43. 

223–233. 

Krajčovičová, Natália 2009: Slovensko na ceste k demokracii. Historický ústav SAV, 

Bratislava. 

Král, Václav 1958: Otázky hospodářského a sociálního vývoje v českých zemích v letech 

1938–1945. II. kötet, Nakladatelství  Československé akademie věd, Praha. 

Kropilák, Miroslav 1985: Dejiny Slovenska (1918–1945). V. kötet, Veda, Bratislava. 

Kubů, Eduard 2006: Wirtschaftsnazionalismus in Parteiprogrammen der böhmischen Länder 

und der ersten Tschechoslowakischen Republik. In: Pogány, Ágnes – Kubů, Eduard 

– Kofman, Jan (szerk.) Für eine nationale Wirtschaft. Ungarn, die Tscheslowakei 

und Polen vom Ausgang des 19. Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg. Berliner 

Wissenschafts-Verlag, Berlin, 73–105. 

Kučera, Bohumil 1977: Košický vládny program a znárodnění. Právněhistorické studie 20. 

13–23. 

Kugler József 1996: A csehszlovák-magyar lakosságcsere lebonyolítása Békés és Csanád 

megyében. Regio 7. 4. 47–73. 

Kugler József 1997: A csehszlovák-magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a 

dél-alföldi régióban. Pro Minoritate 6. 1. 25–32. 

Kugler József 2000: Lakosságcsere a Délkelet-Alföldön 1944–1948. Osiris Kiadó – MTA 

Kisebbségkutató Műhely, Budapest. 

Kugler József 2010: A szlovákiai (felvidéki) magyarság második világháború utáni 

jogfosztásának kérdése, illetve a lakosságcsere az elmúlt félévszázad magyar 

(magyarországi) történetírásában, emlékezetében. In: Sáposová, Zlatica – Šutaj, 

Štefan (szerk.) Povojnové migrácie a výmena obyvateľstva medzi Československom a 

Maďarskom. Universum, Prešov, 115–123. 

Kuklík, Jan 1998: Londýnský exil a obnova československého státu 1938–1945. Karolinum, 

Praha. 

Kuklík, Jan 2005a: Strana národní jednoty. In: Malíř, Jiří – Marek, Pavel (szerk.) Politické 

strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemí a Československu 1861–2004. 

II. kötet, Doplněk, Brno, 1057–1072. 

Kuklík, Jan 2005b: Národní strana práce (1938–1939) In: Malíř, Jiří – Marek, Pavel (szerk.) 

Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemí a Československu 

1861–2004. II. kötet, Doplněk, Brno, 1073–1090. 

Kusý, Miroslav 1991: Eseje. Archa, Bratislava. 

Kusý, Miroslav 2003: ... veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Os – Občianska spoločnosť 7. 5. 2–

9. 

Kvetko, Martin 1976: Na prelome dvoch epoch. V ilegalite a povstaní. In: Kvetko, Martin – 

Ličko, Ján Miroslav (szerk.) Zborník úvah a spomienok o Slovenskom národnom 

povstaní. Stála konferencia Slovenských demokratických exulantov, Toronto. 

L. Balogh Béni 1994a: Felvidéki menekültek Komárom-Esztergom vármegyében. Limes 4. 5–

17. 

L. Balogh Béni 1994b: Csehszlovák-magyar lakosságcsere: ki- és betelepítések Komárom-

Esztergom vármegyében a II. világháború után. Levéltári Évkönyv 1993–1994. 

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, Esztergom, 167–186. 

L. Balogh Béni: A csehszlovák-magyar lakosságcsere Komárom-Esztergom vármegyében. 

http://www.nogradhistoria.eu/data/files/186641567.pdf. 

Lacina, Vlastislav 1974: Krize československého zemědelství 1928–1934. Ústav 

československých a svétových dějin ČSAV, Praha. 

Lacina, Vlastislav 1979: Hospodářska politika v Československu v prvních letech veľké krize 

(1929–1932). Sborník k dějinám 19. a 20. století, 381–401. 



 316 

Lacina, Vlastislav 1990a: Hospodářství české zemí 1880–1914. Historický ústav ČSAV, 

Praha 1990. 

Lacina, Vlastislav 1990b: Formování československé ekonomiky 1918–1923. Academia, 

Praha. 

Lacina, Vlastislav 2000a: Zlatá léta československého hospodářství (1918–1929). Historický 

ústav AV ČR, Praha. 

Lacina, Vlastislav 2000b: Vývoj předstáv agrární strany o úpravě pozemkové držby do 

uzákonění pozemkové reformy v roce 1919. Studie Slováckého múzea 5. 149–150. 

Lacina, Vlastislav 2002: Obnova demokratického zemědělského družstevnictví v českých 

zemí v letech 1945–1948, Studie Slováckeho muzea 7. 189. 

Lacina, Vlastislav 2004: Změny v postavení středoevropských hospodářských elit po prvé 

světové válce (Hospodářské a nacionální aspekty nostrifikace průmyslových 

podniků). Hospodářské dějiny–Ekonomic history 23. 260–272. 

Lacina, Vlastislav 2007: Hospodářska desintegrace střední Evropy po první světové válce a 

snahy o opětné sblížení v letech 1924–1930. Acta Oeconomica Pragensia 15. 7. 272–

281. 

Lajtai L. László 2005: Nemzet – történelem – szakralitás. A modernitás apoteózisa, avagy a 

nem nacionalista nacionalizmuselméletek buktatói. www.ketezer.hu 

Lampl Zsuzsanna 2008: Magyarok és szlovákok. Szociológiai tanulmányok nem csak az 

együttélésről. Fórum Kisebbségkutató Intézet, /Nostra Tempora 17./, Somorja – 

Šamorín. 

László Péter 2005: Fehérlaposok. Adalékok a magyar-csehszlovák lakosságcsere-

egyezményhez. Völgységi Tájkutató Alapítvány, Szekszárd. 

László Péter 2007: Felvidéki magyarok a Dunántúlon. In: Molnár Imre – Szarka László 

(szerk.) Otthontalan emlékezet. Emlékkönyv a csehszlovák–magyar lakosságcsere 60. 

évfordulójára. MTA Kisebbségkutató Intézet – Kecskés László Társaság, Komárom. 

Lelkes Gábor 2008: Magyarok Szlovákiában. Régiók és gazdaság. V. kötet, Fórum 

Kisebbségkutató Intézet, Somorja. 

Lendvai L. Ferenc 1997: Közép-Európa koncepciók. Áron Kiadó, Budapest. 

Letz, Róbert 1994: Slovensko v rokoch 1945–1948 na ceste ku komunistickej totalite. Ústredie 

slovenskej kresťanskej inteligencie, Bratislava. 

Ligeti Imre 1994: Magyarország a német hadigazdaság függvényében és ennek 

következményei (1938–1944). In: Vargyai Gyula – Almási János (szerk.) 

Magyarország 1944. Német megszállás. Nemzeti Tankönyvkiadó – Pro Homine – 

1944 Emlékbizottság, Budapest, 151–152. 

Lhota, Václav 1987: Znárodnění v Československu 1945–1948. Svoboda, Praha. 

Lipcsey Ildikó 1992: CASBI: az Ellenséges Vagyonokat Kezelő és Felügyelő Pénztár 

működése Romániában (1945–1948). Regio 2. 2. 76–89. 

Lipták, Ľubomír 1960: Ovládnutie slovenského priemyslu nemeckým kapitálom 1939–1945. 

Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava. 

Lipták, Ľubomír 1992: Politické strany na Slovensku 1860–1989. Archa, Bratislava. 

Lipták, Ľubomír 1998: Slovensko v 20. storočí. Kalligram, Bratislava. 

Lipták, Ľubomír 1999: Vonkajšie a vnútorné faktory formovania politických systémov na 

Slovensku. In: Lipták, Ľubomír – Kamenec, Ivan (szerk.) Storočie dlhšie ako sto 

rokov. Kalligram, Bratislava. 

Liszka József 2006: A tudományos intézményrendszer, a tudományos élet és irodalom. In: 

Csanda Gábor – Tóth Károly (szerk.) Magyarok Szlovákiában, Kultúra (1989–2006), 

III. kötet, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, Somorja –

Dunaszerdahely, 127–132. 



 317 

Lom, František 1979: Důsledky kapitalistických krizí v zemědelské malovýrobě. Zemědelské 

múzeum Ústavu vědeckotechnických informací, Praha. 

Londák, Miroslav 2010: Ekonomické reformy v Československu v 50. a 60. rokoch 20. 

storočia a slovenská ekonomika. Historický ústav SAV, Bratislava. 

Machnyik Andor 2008: Adatok a csehszlovákiai magyarlakta terület mezőgazdasági 

statisztikájához. In: Gaucsík István (szerk.) A jog erejével. A szlovákiai magyarság 

gazdasági önszerveződése 1918–1938. Dokumentumok. Kalligram, Pozsony, 330–

351. 

Majdán János 2002: A vasút szerepe a határok kialakulásában. In: Pásztor Cecília (szerk.) 

„...ahol a határ elválaszt”. Trianon és következményei a Kárpát-medencében. 

Nógrád Megyei Levéltár – Nagy Iván Történeti Kör – Szindbád Kht., 

Balassagyarmat – Várpalota, 100–115. 

Major Zoltán 2007: A népek hazájától a nemzetek harcáig, avagy térkép-e a táj? A cseh-

szlovák területi követelések mérlege. Gömörország 8. 2. 15, 18. 

Marek, Pavel 2006: České živnostníctvo v letech 1945–1960. Likvidace živnostníků, 

řemeslníků a obchodníků v českých zemích. Doplněk, Brno. 

Mannová, Elena 2009: Southern Slovakia as an Imagined Territory. In: Ellis, G. Steven –

Eßer, Raingard – Řezník, Miloš (szerk.) Frontiers, Regions and Identities in Europe. 

Edizioni Plus – Pisa University Press, Pisa, 185–186. 

Marjina, V. Valentina 1998: Sovietski a československí komunisti na prahu mieru: 

vypracovanie spoločného politického algoritmu v rokoch 1944–1945. Historický 

časopis 46. 4. 607–630. 

Marjina, V. Valentina 2004: ZSSR a Slovenské národné povstanie roku 1944. In: Neverla, 

Rudolf (szerk.) Vom Aufstand 1944 in der Slowakei bis zur Vertreibung der 

Karpatendeutschen 1946. Deutsch-slowakische Arbeitstagung von Historikern und 

Zeitzeugen im Tagungszentrum des Klosters Banz, Karpatendeutsche 

Landsmannschaft Slowakei – SNM Múzeum karpatských Nemcov, Stuttgart – 

Bratislava, 50–85. 

Martuliak, Pavol 2009: Roľnícke družstevníctvo na Slovensku, osobitne úverové, v 

podmienkach slovenskej korunovej meny a jeho osudy v prvých rokoch obnovenej 

ČSR. Acta Historica Neosoliensia 12. 1–2. 178–180. 

Matejkin, Stanislav 2001: Stredné Slovensko a Demokratická strana v rokoch 1945–1948. 

Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, Banská Bystrica. 

Mates, Pavel 1978: Právní problémy zespoločenštění průmyslu v Československu 1945–1947. 

Universita Jana Evangelisty Purkyně, Brno. 

Mattl, Siegfried 2005: Történettudomány és emlékezéskultúra. Élet és Irodalom 19. 2005. 

július 1. 26. 1. 

Mazúr, Miloš 2002: Július Pázman (1907–1982). Biatec 10. 9. 23. 

Michela, Miroslav 2008: Pripomínanie a kanonizovanie minulosti. Úvaha na margo 

niektorých diskusií o dejinách Slovenska. Forum historiae 2. 1. 

http://www.forumhistoriae.sk./FH1_2008/texty_1_2008/Michela.pdf 

Mičko, Peter 2007: Transfer miezd slovenských robotníkov z Nemecka na Slovensko v 

rokoch 1939–1945. In: Pekár, Martin – Pavlovič, Richard (szerk.) Slovensko medzi 

14. marcom 1939 a salzburskými rokovaniami. Prešovská univerzita v Prešove – 

Filozofická fakulta, Universum, Prešov, 459–468. 

Mičko, Peter 2010: Hospodárska politika Slovenského štátu. Kapitoly z hospodárskych dejín 

Slovenska v rokoch 1938–1945. Spolok Slovákov v Poľsku – Fakulta humanitných 

vied Univerzity Mateja Bela, Krakov. 

Mikus, Joseph 1963: A Political History Czecho-Slovakia (1918–1939). Marquette University 

Press, Milwaukee. 



 318 

Milov, M. J. 1947: Slovenské družstevníctvo v prehľade. Prípravný výbor Storočnice 

slovenského družstevníctva, Bratislava. 

Minarovič, Silvester 1990: Vznik a vývoj Strany slobody a jej miesto na Slovensku. 

Historický časopis 38. 2. 190–209. 

Mlynář, Zdeněk 1988: Prága, 1968. Párizs – New Jersey. 

Mohay Tamás 1993: Egyénis sors és nyilvános emlékezet. Regio 4. 1. 183–188. 

Mohay Tamás 1997: Ipolyviski szezonmunkások Franciaországban a két világháború között. 

In: Csoma Zsigmond – Viga Gyula (szerk.) Európából Európába. Tanulmányok a 80 

esztendős Balassa Iván tiszteletére. Budapest – Debrecen, 271–278. 

Mokrý, Adolf 1958: Osmdesát let československé sociální demokracie, 1878–1958. Vydal 

Ústřední výkonný výbor československé sociální demokracie v exilu, Londýn. 

Molnár Imre 1987: A Sloboda című magyarországi szlovák lap 1945 és 1947 között. 

Magyarságkutatás. A Magyarságkutató Csoport évkönyve, Budapest, 145–161. 

Molnár Imre 1989: Fejezetek a Csehországba került magyarok II. világháború utáni 

történetéből. Magyarságkutatás. A Magyarságkutató Csoport évkönyve, Budapest, 

52–72. 

Molnár Imre 1990a: Emlékirat és Helyzetkép a csehszlovákiai magyarság sorsáról 1945-ben. 

Regio 1. 1. 112–131. 

Molnár Imre 1990b: Szalatnai Rezső memoranduma elé. Regio 1. 2. 124–128. 

Molnár Imre 1990c: ,,...Tartózkodása államérdekből nem kívánatos“, Beszélgetés Szabó 

Károllyal, a pozsonyi magyar meghatalmazott volt helyettesével a csehszlovák-

magyar lakosságcseréről. Aetas 6. 1–2. 83–106. 

Molnár Imre – Tóth László 1990: Mint fészkéből kizavart madár ... A hontalanság éveinek 

irodalma Csehszlovákiában 1945–1949. Széphalom Könyvműhely, Budapest. 

Molnár Imre – Varga Kálmán 1992: Hazahúzott a szülőföld. Visszaemlékezések, 

dokumentumok a szlovákiai magyarság Csehországba deportálásáról 1945–1953. 

Püski, Budapest. 

Molnár Imre 1993: Kényszermagyarok. Szabó Károly emlékének. A Csehországba került 

magyarok II. világháború utáni történetének fejezetei. In: Veres Géza (szerk.) Új 

Mindenes Gyűjtemény. 10. Pozsony/Bratislava, Madách, 75–94. 

Molnár Imre 1997a: Szlovákiai magyar menekültek Magyarországon 1945 után. Irodalmi 

Szemle 40. 6–7, 81–87. 

Molnár Imre 1997b: Esterházy János. Nap Kiadó, Dunaszerdahely. 

Mózes Mihály 2009: Trianon gazdasági hatásai. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, 

Sectio Historiae Nova Series 36. 177–190. 

Müller, Uwe 2006: Regionale Wirtschafts- und Nationalitätenpolitik in Ostmitteleuropa. In: 

Müller, Uwe (szerk.) Ausgebeutet oder alimentiert? Regionale Wirtschaftspolitik und 

nationale Minderheiten in Ostmitteleuropa (1867–1939). Berliner Wissenschafts-

Verlag, Berlin, 9–57. 

Münz, Rainer 2002: Das Jahrhundert der Vertreibungen. Transit 23. 149. 

Myant, Martin 1981: Socialism and Democracy in Czechoslovakia, 1945–1948. Cambridge 

University Press, Cambridge. 

Nagy József 1941: A magyar összefogás példája: A kisalföldi Hanza szövetkezet. Nemzeti 

Könyvtár, 59. szám. 

Něměčková, Věra 1995: První česko-slovenská měnová odluka. In: Měnove systémy na území 

českých zemí 1892–1993. Sborník z konference v Opavě 22. a 23. března 1994. Ústav 

histórie a muzeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity Opava, 

Českí národní banka Praha, Opava – Praha. 

Niethammer, Lutz 2004: A „floating gap” innenső oldalán. Kollektív emlékezet és 

identitáskonstrukció a tudományos diskurzusban. Századvég 9. 33. 29–48. 



 319 

Nižňanský, Eduard 2001: Slovenská spoločnosť a židovská komunita na Slovensku 1938–

1945. Česko-slovenská historická ročenka 89–103. 

Nižňanský, Eduard 2010: Nacizmus, holokaust, slovenský štát. Kalligram, Bratislava. 23. 

Nora, Pierre 2001–2002: Gedächtnisskonjunktur. Transit 22. 18–31. 

Novotný Jiří 1978: Zahraniční kapitálová expanze Agrární banky do Uher a jihovýchodní 

Evropy v letech 1911–1918. Slovanské štúdie 9. 257–277. 

Olejník, Milan 2004: Genéza konceptu „kolektívnej viny” ako základu Benešových dekrétov 

a nariadení SNR vzťahujúcich sa k postaveniu tzv. neslovanských menšín. In: Šutaj, 

Štefan (szerk.) Dekréty Edvarda Beneša v povojnovom období. Universum, Prešov, 

25–26. 

Olejník, Milan 2010: A bécsi döntés a korabeli szlovák sajtóban. In: Simon, Attila (szerk.) 

1938. Visszacsatolás vagy megszállás? Szempontok az első bécsi döntés 

értelmezéséhez. Nógrád Megyei Levéltár – Selye János Egyetem, Balassagyarmat. 

Olšovský, Rudolf – Průcha, Václav 1969: Stručný hospodářský vývoj Československa do roku 

1955. Svoboda, Praha. 

Opat, Jaroslav 1966: O novou demokracii. Academia, Praha. 

Ormos Mária 1964: Az 1924. évi magyar államkölcsön megszerzése. Akadémiai Kiadó, 

Budapest. 

Ormos Mária 2002: Trianon és a magyar gazdaság. In: Pásztor Cecília (szerk.) „...ahol a 

határ elválaszt.” Trianon és következményei a Kárpát-medencében. Nógrád Megyei 

Levéltár – Nagy Iván Történeti Kör – Szindbád Kht., Balassagyarmat – Várpalota. 

Otáhal, Milan 1963: Zápas o pozemkovou reformu v ČSR. Nakladatelství Československé 

akademie věd, Praha. 

Palotás Emil 2003: Kelet-Európa története a 20. század első felében. Osiris Kiadó, Budapest. 

Palotás Zoltán 1990: A trianoni határok. Interedition, Budapest. 

Paríková, Magdaléna 1992: Procesy integrácie slovenských repatriantov v obciach južného 

Slovenska. In: Podolák, Ján (szerk.) Etnokultúrny vývoj na južnom Slovensku (na 

území medzi dolným Váhom a Ipľom). Katedra etnológie Filozofickej fakulty 

Univerzity Komenského, Bratislava, 104–114. 

Paríková, Magdaléna 1993: Etnokultúrny vývin na južnom Slovensku v kontexte procesu 

repatriace. Národopisné informácie 24. 2. 36–56. 

Paríková, Magdaléna – Podolák, Ján 1992: Stručná charakteristika skúmaných obcí (so 

zreteľom na vývin ich etnickej štruktúry). In: Podolák, Ján (szerk.) Etnokultúrny 

vyvoj na južnom Slovensku (na území medzi dolným Váhom a Ipľom). Katedra 

etnológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, 41–54. 

Pauer, Jan 2007: A diktatúrák múltjának feldolgozása Csehországban és Szlovákiában. 

Kommentár 2. 1. 23. 

Pehr, Michal 2005: Příspěvek k poznání socializující a lidové demokracie v Československu v 

letech 1945–1948. In: Kocian, Jiří – Kokoška, Stanislav (szerk.) Československo na 

rozhraní dvou epoch nesvobody. Sborník z konference k 60. výročí konce druhé 

světové války. Národní archiv – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha, 131–139. 

Pernes, Jiří 2005: Komunistická strana Československa. In: Malíř, Jiří – Marek, Pavel (szerk.) 

Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemí a Československu 

1861–2004. II. kötet, Doplněk, Brno. 

Pešek, Jan 1995a: Premeny slovenského družstevníctva po roku 1948. Historický časopis 43. 

1. 89–105. 

Pešek, Jan 1995b: Družstevníctvo na Slovensku po druhej svetovej vojne (1945–1948), 

Historický časopis 43. 3. 450–463. 

Pešek, Jan 2002: Peripetie slovenského poľnohospodárskeho družstevníctva po druhej 

svetovej vojne, Studie Slováckeho muzea 7. 195–205. 



 320 

Petranský, Ivan A. 2008: Egyházpolitika Szlovákiában 1945–1948 között. In: Balogh Margit 

(szerk.) Felekezetek, egyházpolitika, identitás/Konfesie, cirkevná politika, identita. 

Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 29–38. 

Petruf, Pavol 2008: Francúzska diplomacia, československá exilová vláda a Slovensko v čase 

SNP. In: Ivaničková, Edita (szerk.) Z dejín demokratických a totalitných režimov na 

Slovensku a Československu v 20. storočí. Historik Ivan Kamenec 70-ročný. 

Historický ústav SAV, Bratislava, 170–171. 

Petruf, Pavol 2009: Česko-Slovensko a Protektorát Čechy a Morava. Vývoj česko-slovenských 

vzťahov v roku rozpadu spoločného štátu (Na základe výberu z článkov uverejnených 

v novinách České slovo roku 1939). Fontes rerum Slovacarum I., Inštitút pre výzkum 

prameňov k slovenským dejinám – Katedra histórie Filozofickej fakulty TU, Trnava. 

Pintér István 1959: Magyar antifasiszták részvétele a szlovákiai partizánharcokban. 

Párttörténeti Közlemények 3–4. 

Písch, Mikuláš 1960: Konkurenčný boj maďarských vládnucich tried a slovenskej buržoázie o 

ovládnutie slovenského národného trhu v r. 1900–1918. In: Historica Zborník FF UK 

11. 113–137. 

Plevza, Viliam – Vebr, Lubomír – Cambel, Samuel 1961: KSČ a roľnícka otázka na 

Slovensku (1921–1960). Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry, Bratislava. 

Plevza, Viliam 1977: Víťazná revolúcia. Obzor, Bratislava. 

Podolec, Ondrej 2008: Postavenie národnostných menšín v Slovenskej republike (1939–

1945). In: Ivaničková, Edita (szerk.) Z dejín demokratických a totalitných režimov na 

Slovensku a Československu v 20. storočí. Historik Ivan Kamenec 70-ročný. 

Historický ústav SAV, Bratislava, 126–129. 

Pogány Ágnes 2000: Economic change and national minorities: Hungary in the twentieth 

century. In: Teichová, Alice – Matis, Herbert – Pátek, Jaroslav (szerk.) Economic 

Change and the National Question in Twentieth-century Europe. Cambridge 

Universiy Press, Cambridge, 296–298. 

Pokreis Hildegarda 2005: A gyáripari termelés kialakulása a Mátyusföldön. In: Bukovszky 

László (szerk.) Mátyusföld II. Egy régió története a XI. századtól 1945-ig. Fórum 

Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, Komárom – Dunaszerdahely, 

205–215. 

Pokreis Hildegarda 2006: A Kuffner család szerepe Diószeg és környéke iparosodásában. 

Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv 17. 441–448. 

Polányi Imre 1992: A szlovákiai magyarok helyzete 1944–1948. Dokumentumok. Janus 

Pannonius Tudományegyetem, Pécs. 

Polyánszky Zoltán 1939: A felvidéki magyarság gazdasági helyzete. In: Csatár István – 

Ölvedi János (szerk.) A visszatért Felvidék adattára. Budapest, 156–161. 

Popély Árpád 2000a: A csehszlovákiai magyar kisebbség történeti kronológiája (1944. 

augusztus 29. – 1945. április 11.). Fórum Társadalomtudományi Szemle 2. 1. 185–

199. 

Popély Árpád 2000b: A csehszlovákiai magyar kisebbség történeti kronológiája (1945. április 

13. – 1946. december 27.). Fórum Társadalomtudományi Szemle 2. 3. 137–177. 

Popély Árpád 2001: A csehszlovákiai magyar kisebbség történeti kronológiája (1947– 1949). 

Fórum Társadalomtudományi Szemle 3. 2. 133–162. 

Popély Árpád 2003: A Lévai járás etnikai arculata a csehszlovák telepítési politika és a 

reszlovakizáció tükrében. Kisebbségkutatás 12. 1. 69–122. 

Popély Árpád 2004a: Területi szempontok érvényesítése a csehszlovák-magyar lakosságcsere 

során. Pont 3. 1. 96–116. 

Popély Árpád 2004b: Adalékok a szlovákiai magyarság csehországi deportálásának 

történetéhez. Fórum Társadalomtudományi Szemle 6. 2. 99–125. 



 321 

Popély Árpád 2005: A csehszlovákiai magyar kisebbség jogfosztottságának évei. Kronológiai 

áttekintés. In: Szarka László (szerk.) Jogfosztó jogszabályok Csehszlovákiában 

1944–1949. Elnöki dekrétumok, törvények, rendeletek, szerződések. Komárom, MTA 

Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet – Kecskés László Társaság /Források a 

kelet-közép-európai kisebbségek 20. századi történetéhez 2./, 261–293. 

Popély Árpád 2007a: A csehszlovák-magyar lakosságcsere kronológiája. In: Molnár Imre –

Szarka László (szerk.) Otthontalan emlékezet. Emlékkönyv a csehszlovák–magyar 

lakosságcsere 60. évfordulójára. MTA Kisebbségkutató Intézet – Kecskés László 

Társaság, Komárom, 217–226. 

Popély Árpád 2007b: A szlovákiai magyarság csehországi deportálása. In: Molnár Imre – 

Szarka László (szerk.) Otthontalan emlékezet. Emlékkönyv a csehszlovák–magyar 

lakosságcsere 60. évfordulójára. MTA Kisebbségkutató Intézet – Kecskés László 

Társaság, Komárom, 48–66. 

Popély Árpád – Šutaj, Štefan – Szarka László 2007: Beneš-dekrétumok és a magyar kérdés 

1945–48. Attraktor Kiadó, Máriabesnyő – Gödöllő. 

Popély Árpád 2008a: Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948–1956 közötti történetéhez I. 

Válogatás a csehszlovák állami és pártszervek magyar kisebbséggel kapcsolatos 

dokumentumaiból. Spisy k dejinám Maďarov v Československu v rokoch 1948–1956 

I. Výber dokumentov československých štátnych a straníckych orgánov o maďarskej 

menšine. Fórum Kisebbségkutató Intézet/Fórum inštitút pre výskum menšín, 

Somorja/Šamorín. 

Popély Árpád 2008b: A csehszlovák-magyar lakosságcsere és az áttelepítésre kijelölt 

szlovákiai magyarok névjegyzékei. Fórum Társadalomtudományi Szemle 10. 1. 125–

144. 

Popély Árpád 2009a: Záverečná správa o reslovakizačnej akcii. Fórum spoločenskovedná 

revue 185–251. 

Popély Árpád 2009b: Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom a menné 

zoznamy Maďarov určených na presídlenie. Človek a spoločnosť, 1. 

http://www.saske.sk/cas/public/media/5850/200901_05_popely.pdf 

Pozemková reforma na Slovensku (Doterajšie výsledky pozemkovej reformy na Slovensku, 

prevádzanej podľa nariadení SNR čís. 4/45, 104/45 a 64/45). Úradné výsledky PPPR 

s úvodom povereníka pôdohospodárstva a pozemkovej reformy Dr. Martina Kvetku. 

Vyšlo nákladom Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy, Bratislava, 

1947. 

Přehled československých dejín 1918–1945. III. kötet, ČSAV, Praha, 1960. 

Přehled hospodářského vývoje Československa v letech 1918–1945. SNPL, Praha, 1961. 

Prideľovanie konfiškovaného nepriateľského majetku. Knižnica Nové Slovensko, číslo 4., 

Pravda, Bratislava, 1947. 

Průcha, Václav et al. 1974: Hospodárske dejiny Československa v 19. a 20. storočí. Pravda, 

Bratislava. 

Pšeničková, Jana 1998: Zbytkové statky v Čechách 1919–1948. Státní ústřední archiv, Praha. 

Pukkai László 1994: A Hanza Szövetkezeti Áruközpont Galánta. Madách-Posonium, 

Pozsony/Bratislava. 

Pukkai László 2002: Mátyusföld I. A Galántai járás társadalmi és gazdasági változásai 

1945–2000. Fórum Társadalomtudományi Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 

Komárom – Dunaszerdahely. 

Pukkai László 2010: A földreformok árnyékában Mátyusföldön (1919–1949). Pelikán, 

Galánta. 

Purgat, Juraj 1970: Od Trianonu po Košice. Epocha, Bratislava. 



 322 

Rados K. Béla 1933: Magyar kisebbségi munkásság és a szakszervezetek Cseh-Szlovákiában. 

Magyar Kisebbség, 1933. január 1. 1. 56–59. 

Rákoš, Elo – Rudohradský, Štefan 1973: 25 rokov slovenských národných orgánov. 

Slovenská archívna správa, Bratislava. 

Randák, Jan 2008: Historie v současném i budoucím  veřejném prostoru – úvahy o dějinách a 

paměti. Forum historiae 2. 1. 

http://www.forumhistoriae.sk./FH1_2008/texty_1_2008/Randak.pdf 

Ránki György 1984: Mozgástér és kényszerpálya. A Duna-völgyi kis országok a nemzetközi 

gazdaság és politika rendszerében (1919–1945). In: Lackó Miklós (szerk.) 

Vélemények/viták. A két világháború közötti Magyarországról. Kossuth Könyvkiadó, 

Budapest. 

Rečková, Eva 1965: K niektorým problémom oslobodenia južného a juhovýchodného 

Slovenska sovietskou armádou. Slovanské štúdie, História 7. 138–139. 

Reich, Andreas 1991: Das Genossenschaftswesen in der Tschechoslowakei und die 

Übernahme das sowjetischen Modells nach dem Zweiten Weltkrieg. Mit einem 

vergleichenden Hinweis auf die Situation in Polen. In: Lemberg, Hans – Delhaes, 

Karl – Karp, Hans-Jürgen – Mrowka, Heinrich (szerk.) Sowjetisches Modell und 

nationale Prägung. Kontinuität und Wandel in Ostmitteleuropa nach dem Zweiten 

Weltkrieg, J. G. Herder-Institut, Marburg/Lahn, 256–276. 

Rekonštrukcia Slovenska. Povereníctvo SNR pre informácie, Bratislava, 1945. 

Rokosová, Šárka 2008: Die Liquidierung der privaten Landwirtschaft auf dem Amstwege. In: 

Žáček, Pavel – Faulenbach, Bernd – Mählert, Ulrich (szerk.) Die Tschechoslowakei 

1945/48 bis 1989. Studien zu kommunistischer Herrschaft und Repression. Leipziger 

Universitätsverlag, Leipzig, 29–31. 

Rokovský, Jaroslav 1998: Zákaz agrární strany a pokusy o jej obnovení v letech 1945–1948. 

Studie Slováckeho múzea 3. 78–80. 

Rokovský, Jaroslav 2005: Agrárníci – političtí vězni Národní fronty. In: Kokošková, Zdeňka 

– Kocian, Jiří – Kokoška, Stanislav (szerk.) Československo na rozhraní dvou epoch 

nesvobody. Národní archiv – Ústav pro soudobé dejiny AV ČR, Praha, 144–153. 

Romportlová, Marta – Sládek, Zdeněk 1995: České obchodní banky a jejich úloha při tvorbě 

finančních a kapitalových vztahů ve střední Evropě, zejména vůči Maďarsku. In: 

Měnove systémy na území českých zemí 1892–1993. Sborník z konference v Opavě 

22. a 23. března 1994, Ústav histórie a muzeologie Filozoficko-přírodovědecké 

fakulty Slezské univerzity Opava, Českí národní banka Praha, Opava – Praha, 143–

155. 

Romsics Gergely 2007: Többszólamú kisebbségtörténet. Regio 18. 3. 173–182. 

Romsics Ignác 1991: Bethlen István. Politikai életrajz. Magyarságkutató Intézet, Budapest. 

Romsics Ignác 1992: Amerikai béketervek a háború utáni Magyarországról. Az Egyesült 

Államok Külügyminisztériumának titkos iratai 1942–1944. Typovent, Gödöllő. 

Romsics Ignác 2003: Magyarország története a XX. században. Osiris Kiadó, Budapest. 

Romsics Ignác 2006: Az 1947-es párizsi békeszerződés. Osiris Kiadó, Budapest. 

Rupnik, Jaques 2002: Dějiny Komunistické strany Československa od počátků do převzetí 

moci. Academia, Praha. 

Rychlík, Jan 1989a: Príprava a priebeh pozemkovej reformy na Slovensku v rokoch 1938–

1945. Agrikultúra 22. 143–165. 

Rychlík, Jan 1989b: Pozemková reforma z let 1919–1935 a změny v pozemkové držbě za 

druhé světové války. Československý časopis historický 37. 2. 187–207. 

Rychlík, Jan 1993: Pozemková reforma na Slovensku v rokoch 1945–1950. Historický 

časopis 41. 4. 394–413. 



 323 

Rychlík, Jan 1994: Česko-slovenský poměr v letech 1945–1969 z českého pohledu. In: 

Barnovský, Michal (szerk.) Slovenská otázka v dejinách Česko-Slovenska (1945–

1992). Historický ústav SAV, Bratislava, 50–53. 

Rychlík, Jan 1997: Češi a Slováci ve 20. století. Česko-slovenské vztahy 1914–1945. 

Academic Electronic Press – Ústav T. G. Masaryka, Bratislava. 

Rychlík, Jan 1998a: Češi a Slováci ve 20. století. Česko-slovenské vztahy 1945–1992. 

Academic Electronic Press – Ústav T. G. Masaryka, Bratislava. 

Rychlík, Jan 1998b: Pozemková reforma v českých zemých v letech 1945–1948. Studie 

Slováckeho múzea 3. 18–19. 

Ryník, Jozef 2002: Cesta slovenského bankovníctva k centralizácii 1945–1950 (Koncentrácia 

a špecializácia bánk). Historický časopis 50. 4. 619–632. 

Sabol, Miroslav 2010: Elektrifikácia v hospodárskom a spoločenskom živote Slovenska 1938–

1948. Historický ústav SAV, Bratislava. 

Sallai Gergely 2007: Az első bécsi döntés historiográfiája. Limes 20. 2. 141–155. 

Sárközi János 2005: Múzeum a nemzet szolgálatában. A Magyar Kultúra és Duna Mente 

Múzeuma 2005. évi értesítője, Nec Arte Kft., Komárom, 221–245. 

Šaroch Stanislav 1996: Názory na hospodářskou politiku v Československé sociálně 

demokratické straně v letech 1945–1948. In: Průcha, Václav (szerk.) Hospodářský a 

sociální vývoj Československa (1945–1992), Acta Oeconomica Pragensia 4. 3. 55–

58. 

Schandl Károly 1938: A magyar szövetkezés negyven éve. Az Országos Központi 

Hitelszövetkezet munkája és eredményei. Pátria Irodalmi Vállalat és Nyomdai 

Részvénytársaság, Budapest. 

Schranz András 1944: Nagybankjaink érdekeltségi hálózata. Különlenyomat az „Új Magyar 

Musem” IV. kötete I. (VII.) füzetéből, Kassa. 

Schwarc, Michal 2005: Organizačná štruktúra Deutsche Partei 1938–1945. In: Šmigeľ, 

Michal – Mičko, Peter (szerk.) Slovenská republika 1939–1945 očami mladých 

historikov IV. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Banská 

Bystrica 14.–15. apríla 2005. Katedra histórie FHV UMB – Ústav vedy a výskumu 

UMB, Banská Bystrica, 101–118. 

Schwarc, Michal – Schriffl, David 2010: Vznik Slovenskej národnej banky a konštituovanie 

slovenskej meny vo svetle nemeckých dokumentov. Historický časopis 58. 1. 99–

121. 

Schultz, Helga 2004: Wirtschaftsnationalismus in Ostmitteleuropa – Thesen und Fragen. In: 

Kubů, Eduard – Schultz, Helga (szerk.) Wirtschaftsnationalismus als 

Entwicklungsstrategie ostmitteleuropäischer Eliten. Die böhmischen Länder und die 

Tschechoslowakei in vergleichender Perspektive. Verlag Aleš Skřivan ml. – Berliner 

Wissenschafts-Verlag, Praha – Berlin, 17–29. 

Seewann, Gerhard 1992: A Kárpát-medencei német és magyar kisebbségek fejlődésének 

tipológiai összehasonlítása 1918–1980. Regio 3. 1. 23–31. 

Sikora, Stanislav 1989: KSČ a národné výbory na Slovensku v začiatkoch socialistickej 

výstavby. Pravda, Bratislava. 

Simon Attila 2005: A szlovákiai magyarok történetének válogatott bibliográfiája. Fórum 

Intézet – Lilium Aurum, Somorja – Dunaszerdahely. 

Simon Attila 2004: A nemzetállami szempontok érvényesülése az első Csehszlovák 

Köztársaságban lezajlott földreform során (különös tekintettel a Dél-Szlovákiában 

lezajlott telepítésekre). In: Jobbágy István (szerk.) Válogatott tanulmányok Szlovákia 

gazdaságtörténetéhez. Pont Kutatóintézet, Komárom, 2004, 8–40. 

Simon Attila 2008: Telepesek és telepes falvak Dél-Szlovákiában a két világháború között. 

Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja. 



 324 

Simon Attila 2010: Egy rövid esztendő krónikája. A szlovákiai magyarok 1938-ban. Fórum 

Kisebbségkutató Intézet, Somorja 2010. 

Siposs Aladár 1942: Kassa ipari és kereskedelmi múltja és jelene. Kassa. 

Široký, Viliam 1946: Národná a štátna politika KSS. Bratislava. 

Skalnik, Carol Leff 1988: National Conflict in Czechoslovakia. The Making and Remaking of 

a State, 1918–1987. Princeton University Press, Princeton. 

Skultéty Csaba 2007: Iratok a pozsonyi magyar Megbízotti Hivatal és Áttelepítési 

Kirendeltség tevékenységéről. Kisebbségkutatás 16. 3. 441–448. 

Slezák, Lubomír 1998: Vratká stabilita poválečného zemědelství. Studie Slováckeho múzea 3. 

94–102. 

Slezák, Lubomír 2001: Zemědělské družstevnictví jako historický problém. In: Harna, Josef – 

Prokš, Peter (szerk.) Studie k moderním dějinám. Sborník prací k 70. narozeninám 

Vlastislava Laciny. Historický ústav AV ČR, Praha, 227–230. 

Šmigeľ, Michal – Kmeť, Miroslav 2010: Výmeny obyvateľstva v strednej a východnej 

Európe v kontexte 2. svetovej vojny (na pozadí percepcie a názorov). In:  Sáposová, 

Zlatica – Šutaj, Štefan (szerk.) Povojnové migrácie a výmena obyvateľstva medzi 

Československom a Maďarskom. Universum, Prešov, 50–65. 

Smith, Anthony D. 2000: A nacionalizmus és a történészek. Regio 11. 2. 5–33. 

Souček, Viktor 1947: Znárodnení průmyslu v ČSR. Práca, Praha. 

Šouša, Jiří 1995: Rašínova měnova reforma v roce 1919 (1920). In: Měnove systémy na území 

českých zemí 1892–1993. Sborník z konference v Opavě 22. a 23. března 1994. Ústav 

histórie a muzeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity Opava, 

Českí národní banka Praha, Opava – Praha, 53–61. 

Spor o dějiny. Iracionalita a negativizmus jedné snahy o reinterpretaci dějin střední Evropy. 

Vesmír 81. 2002, 312–313. 

Šrajerová, Oľga 2004: Slováci na Ostravsku po roku 1945. Česko-slovenská historická 

ročenka 15–18. 293 

Štaif, Jiří 2008: Patriotic capitalism as the Unsuccessful Projekt of Bussines Elites in 

Bohemia. In: Enderle-Brucel, Gertrude – Kubů, Eduard – Šouša, Jiří – Stiefel, Dieter 

(szerk.) „Discourses – Diskurse.” Essays for – Beiträge zu Mikuláš Teich & Alice 

Teichová, Charles University in Prague, Praha, 293–303. 

Stašek, Bohumil 1937: Československá strana lidová ve své práci a úkolech. Ústřední 

sekretariát Československé strany lidové v Čechách, Praha. 

Staško, Mojmír 1997a: Determinanty sociálnoekonomického postavenia maďarskej menšiny 

na Slovensku v 20. storočí. In: Gajdoš, Marian – Konečný, Stanislav (szerk.) Etnické 

minority na Slovensku. História, súčasnosť, súvislosti. Spoločenskovedný ústav 

SAV, Košice, 1–19. 

Staško, Mojmír 1997b: Právne východiská pozemkovej reformy v kontexte jej vzťahu k 

maďarskej menšine. Slezský sborník 95. 1–2. 160–166. 

Staško, Mojmír 1998: Problematika sociálnoekonomického postavenia maďarskej minority na 

Slovensku v 20. storočí. Človek a spoločnosť 4. http://www.saske.sk/cas/4-

98/index.html 

Štefániková, Antónia 2000: O niektorých aspektoch zahraničného obchodu Slovenskej 

republiky v období rokov 1939–1945. Historický časopis 48. 3. 462–467, 474–475. 

Stegmann Natali 2010: Kriegsdeutungen, Staatsgründungen, Sozialpolitik. Der Helden- und 

Opferdiskurs in der Tschechoslowakei 1918–1948. Oldenbourg, München. 

Steiner, Eugen 1973: The Slovak dilemma. Cambridge Univesity Press, Cambridge. 

Studia Slovaca. Studien zur Geschichte der Slowaken und der Slowakei. Festgabe zum 65. 

Geburtstag von Jörg K. Hoensch. Hrsg. von Hans Lemberg. /Veröffentlichungen des 

Collegium Carolinum, Bd. 93./ Oldenbourg, München 2000. 



 325 

Strausz Péter 2005: Biztosítóintézetek a két világháború között. In: Gergely Jenő (szerk.) 

Autonómiák Magyarországon 1848–2000. ELTE Történettudományi Iskola –

L´Harmattan Kiadó, Budapest. 

Suško, Ladislav 1977: Počiatky hospodárskej exploatácie Slovenska nacizmom. 

Československý časopis historický 25. 5. 686–687. 

Šutaj, Štefan 1986: Riešenie maďarskej otázky na Slovensku v rokoch 1948–1949. In: Jirásek, 

Zdeněk – Malá, Eva (szerk.) Vývoj průmyslových oblastí Československa v období 

budování socialismu. Materiály z konference Slezského ústavu ČSAV v Opavě 10.–11 

září 1985. Slezský ústav ČSAV, Opava, 337–348. 

Šutaj, Štefan 1988: Vznik Strany slobody a formovanie jej programu v prvých rokoch 

oslobodení. Historický časopis 36. 1. 59–77. 

Šutaj, Štefan 1991: Reslovakizácia. Zmena národnosti časti obyvateľstva Slovenska po II. 

svetovej vojne. Spoločenskovedný ústav SAV, Košice. 

Šutaj, Štefan 1992a: A Dél-akció. A szlovákiai magyarok 1949. évi csehországi kitelepítése. 

Regio 3. 2. 91–112. 

Šutaj, Štefan 1992b: Problémy slovensko-maďarských vzťahov po II. svetovej vojne. In: 

Zelenák, Peter (szerk.) Slovensko-maďarské vzťahy v 20. storočí. Historický ústav 

Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 70–71. 

Šutaj, Štefan 1993: Maďarská menšina na Slovensku v rokoch 1945–1948. Východiská a prax 

politiky k maďarskej menšine na Slovensku. Veda, Bratislava. 

Šutaj, Štefan 1998: Príprava nového programu Demokratickej strany roku 1947. Historický 

časopis 46. 2. 294–318. 

Šutaj, Štefan 1999: Občianske politické strany na Slovensku v rokoch 1944–1948. Veda, 

Bratislava. 

Šutaj, Štefan 2002: Slovenské občianske strany v dokumentoch (1944–1948). SAV – 

Spoločenskovedný ústav, Košice. 

Šutaj, Štefan 2003: Politici, historici a Benešove dekréty. Os – Občianska spoločnosť 7. 5. 

43–47. 

Šutaj, Štefan 2004a: Maďarská menšina na Slovensku v odbornej literatúre po roku 1989. In: 

Šutaj, Štefan (szerk.) Národ a národnosti. Stav výskumu po roku 1989 a jeho 

perspektívy. Universum, Prešov, 5–116. 

Šutaj, Štefan 2004b: Benešove dekréty ako nástroj politickej propagandy. In: Šutaj, Štefan 

(szerk.) Dekréty Edvarda Beneša v povojnovom období. Universum, Prešov, 90–110. 

Šutaj, Štefan 2005: Nútené presídlenie Maďarov zo Slovenska do Čiech. Deportácie  

obyvateľstva  maďarskej  národnosti  zo Slovenska  do  Čiech  po  druhej  svetovej  

vojne. Universum, Prešov. 

Šutaj, Štefan 2007: A csehszlovák kormánypolitika és a lakosságcsere. In: Molnár Imre –

Szarka László (szerk.) Otthontalan emlékezet. Emlékkönyv a csehszlovák–magyar 

lakosságcsere 60. évfordulójára. MTA Kisebbségkutató Intézet – Kecskés László 

Társaság, Komárom, 81–92. 

Šutaj, Štefan 2008: Magyarok Csehszlovákiában 1945–1948 között. Tanulmányok a beneši 

dekrétumokról, a csehországi deportálásokról és a lakosságcseréről. 

/Kisebbségkutatás könyvek/, Lucidus Kiadó, Budapest. 

Švorc Peter 2006: Historiografia moderných a najnovších dejín Slovenska. Česko-slovenská 

historická ročenka 21–39. 

Syrný, Marek 2005: Politická situácia na oslobodenom Slovensku do polovice roku 1945. In: 

Kokošková, Zdeňka – Kocian, Jiří – Kokoška, Stanislav (szerk.) Československo na 

rozhraní dvou epoch nesvobody. Národní archiv – Ústav pro soudobé dejiny AV ČR, 

Praha, 154–155. 



 326 

Syrný, Marek 2010: Slovenskí demokrati '44–48. Kapitoly z dejín Demokratickej strany na 

Slovensku v rokoch 1944–1948. Múzeum Slovenského národného povstania, Banská 

Bystrica. 

Szabó A. Ferenc 1991: A második világháború utáni magyar-szlovák lakosságcsere 

demográfiai szempontból. Regio 2. 4. 47–91. 

Szabó A. Ferenc 1997: Demográfiai érvek és tények a második világháború utáni magyar-

szlovák lakosságcserével kapcsolatban. Irodalmi Szemle 40. 6–7. 64–81. 

Szabó Károly – Szőke István 1982: Adalékok a magyar-csehszlovák lakosságcsere 

történetéhez. Valóság 10. 90–94. 

Szabó Károly 2007: A csehszlovák-magyar lakosságcsere gazdasági vonatkozásai. In: Molnár 

Imre – Szarka László (szerk.) Otthontalan emlékezet. Emlékkönyv a csehszlovák–

magyar lakosságcsere 60. évfordulójára. MTA Kisebbségkutató Intézet – Kecskés 

László Társaság, Komárom, 92–100. 

Szalatnai Rezső 1990a: A csehszlovákiai magyarok 1938 és 1945 között, I. rész. Regio 1. 2. 

129–147. 

Szalatnai Rezső 1990b: A csehszlovákiai magyarok 1938 és 1945 között, II. rész. Regio 1. 3. 

163–190. 

Szarka László 1990: A kisebbségi kérdés a magyar-csehszlovák kapcsolatokban. Regio 1. 3. 

231–244. 

Szarka László 1993: Az öszehasonlító kisebbségkutatás esélye. Regio 4. 1. 192–195. 

Szarka László 1998: A (cseh)szlovákiai magyar közösség nyolc évtizede 1918–1998, 

Történeti vázlat. In: Tóth László – Filep Tamás Gusztáv (szerk.) A (cseh)szlovákiai 

magyar művelődés története 1918–1998. Ister, Budapest. 

Szarka László 1999: A magyar kisebbségekkel kapcsolatos elképzelések és a magyar 

békepolitika (1945–1947). In: Bárdi Nándor (szerk.) Források és stratégiák. A II. 

összehasonlító magyar kisebbségtörténeti szimpózium előadásai, Székelyudvarhely 

1997. augusztus 21–22. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 124–148. 

Szarka László – Sallai Gergely 2000: Önkép és kontextus. Magyarország és a magyarság 

történelme a szlovák történetírásban a 20. század végén. Regio 11. 2. 81–82. 

Szarka László 2001: Az integrált kisebbségkutatási modell lehetőségei. In: Tóth  Károly 

(szerk.) Ezredforduló. A tudomány jelene és jövője a kisebbségben élő közösségek 

életében c. konferencia előadásai, Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 24–37. 

Szarka László 2002: Kisebbségi önvédelem Csehszlovákiában. A Magyar Népi Demokratikus 

Szövetség 1945–49. In: Ablonczy Balázs – ifj. Bertényi Iván – Hatos Pál – Kiss 

Réka (szerk.) Hagyomány, közösség, művelődés. Tanulmányok a hatvanéves Kósa 

László születésnapjára. BIP, Budapest, 538–548. 

Szarka László 2003: A szlovákiai magyarok kényszerkitelepítéseinek emlékezete 1945–1948. 

Visszaemlékezések, tanulmányok, dokumentumok. MTA Etnikai-Kisebbségkutató 

Intézet – Kecskés László Társaság, Komárom. 

Szarka László 2004: Kisebbségi léthelyzetek – közösségi alternatívák. Az etnikai csoportok 

helye a kelet-közép-európai nemzetállamokban. /Kisebbségkutatás könyvek/, 

Lucidus Kiadó, Budapest. 

Szarka László 2005a: Jogfosztó jogszabályok Csehszlovákiában 1944–1949. Elnöki 

dekrétumok, törvények, rendeletek, szerződések. MTA Etnikai-Nemzeti 

Kisebbségkutató Intézet – Kecskés László Társaság, /Források a kelet-közép-európai 

kisebbségek 20. századi történetéhez 2./, Komárom. 

Szarka László 2005b: A közép-európai kisebbségek típusairól – adalékok a tipológiai 

besorolhatóság kérdéséhez. In: Kántor Zoltán – Majtényi Balázs (szerk.) 

Szöveggyűjtemény a nemzeti kisebbségekről. Rejtjel Kiadó, Budapest, 158–170. 



 327 

Szarka László 2007a: „Nádi élet”, „eltűnt gondolatok.” Szlovákiai magyar önértelmezések az 

első bécsi döntés idején. Fórum Társadalomtudományi Szemle 9. 3. 51–63. 

Szarka László 2007b: A csehszlovák-magyar lakosságcsere helye a magyar kisebbség 

tervezett felszámolásában 1945–1948 között. Kisebbségkutatás 16. 3. 415–430. 

Szarka László 2007c: A szlovákiai magyarok kérdése a párizsi békekonferencián. In: Molnár 

Imre – Szarka László (szerk.) Otthontalan emlékezet. Emlékkönyv a csehszlovák–

magyar lakosságcsere 60. évfordulójára. MTA Kisebbségkutató Intézet – Kecskés 

László Társaság, Komárom, 135–139. 

Szarka László 2010: Németország szerepe az első bécsi döntés előkészítésében. In: Simon 

Attila (szerk.) 1938. Visszacsatolás vagy megszállás? Szempontok az első bécsi 

döntés értelmezéséhez. Nógrád Megyei Levéltár – Selye János Egyetem, 

Balassagyarmat, 21–41. 

Szávai Ferenc 2007: A Monarchia felbomlásából adódó vitás elszámolások. In: Dévényi Anna 

– Rab Virág (szerk.) Receptek válságra. Pénz és gazdaság a 20. század első felében. 

Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, Pécs, 160–180. 

Szeghy György 1941: „Szövetkezésben az erő.” Seregszemle megmaradt szövetkezeteink 

felett. In: Környei Elek (szerk.) Magyar Naptár az 1941. évre, 72–76. 

Szerbhorváth György 2008: A kisebbségi mint tudományos sarlatán. Regio 19. 1. 143–157. 

Sztudinka Ferenc 1918: 25 év a Losonci Magyar Bádog- és Vasedény Zománcozógyár 

Rakottyay György és Társai cég történetéből. Jubiláris gyártörténeti monográfia 

1892–1917. A cég saját kiadása, Budapest. 

Sztyahula László 2007: Kéméndi képes krónika. AZ Print spol. r. o., Nové Zámky. 

Szuhay Miklós 1962: Az állami beavatkozás és a magyar mezőgazdaság az 1930-as években. 

Akadémiai Kiadó, Budapest. 

Szvatkó Pál 1938: A visszatért magyarok. A felvidéki magyarság húsz éve. Révai, Budapest, 

156–164. 

Tánczos Zoltán 1999: Ötven éve történt. A deportálás és kitelepítés története Nagymegyeren. 

Gyurcsó István Alapítvány, Dunaszerdahely – Nagymegyer. 

Taubinger István 1939: A visszatért Felvidék mai gazdasági helyzete. In: Csatár István – 

Ölvedi János (szerk.) A visszatért Felvidék adattára. Budapest. 

Teichová, Alice 1988a: Kleinstaaten im Spannungsfeld der Großmächte. Wirtschaft und 

Politik in Mittel- und Südosteuropa in der Zwischenkriegszeit. Oldenbourg, 

München. 

Teichová, Alice 1988b: Wirtschaftsgeschichte der Tschechoslowakei 1918–1980. Böhlau 

Verlag, Wien – Köln – Graz. 

Teichová, Alica 2001: Marshallův plán a Československo: pro a proti. Referát na kolokviu 

„Marshallův plán a hospodářská obnova Evropy” (21. – 23. března 1991). In: Harna, 

Josef – Prokš, Peter (szerk.) Studie k moderním dějinám. Sborník prací k 70. 

narozeninám Vlastislava Laciny. Historický ústav AV ČR, Praha, 393–408. 

Thury György 1940: Nyitra-Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. 

Felvidéki Egyesületek Szövetsége, Budapest, 74–89. 

Tilkovszky Lóránt 1964: A csehszlovák földreform magyar revíziója az első bécsi döntéssel 

átcsatolt területen (1938–1945). Agrártörténeti Szemle 6. 1–2. 113–142. 

Tilkovszky Lóránt 1972: Južné Slovensko v rokoch 1938–1945. Slovenská akadémia vied, 

Bratislava. 

Tipary Lászlóné – Tipary László 2004: Szülőföldem szép határa. Magyarok deportálása és 

kitelepítése szülőföldjükről Csehszlovákiában az 1946–1948-as években. Lilium 

Aurum, Dunaszerdahely. 

Tomka Béla 1996: A magyarországi pénzintézetek rövid története (1836–1947). Gondolat, 

Budapest. 



 328 

Tönsmeyer, Tatjana 2003: Das Dritte Reich und die Slowakei 1939–1945. Politischer Alltag 

zwischen Kooperation und Eigensinn. Ferdinand Schöningh, Paderborn. 

Tóth László 1993: A csehszlovákiai magyar művelődés kezdetei 1945–1948 között. In: 

Fazekas József (szerk.) Fejezetek a csehszlovákiai magyarság történetéből. 

Kalligram, Pozsony, 262, 264. 

Tóth László 1995: „Hívebb emlékezésül...” csehszlovákiai magyar emlékiratok és egyéb 

dokumentumok a jogfosztottság éveiből 1945–1948. Kalligram, Bratislava. 

Trapl, Miloš 1990: Politický katolicizmus a Československá strana lidová v Československu 

1918–1938. SPN, Praha. 

Trapl, Miloš 1998: Beneš a Šrámek v zahraniční činnosti 1939–1945. Acta Universitatis 

Palackianae Olomoucensis, Facultas Philosofica, Historica 26. 2. 113–120. 

Trapl, Miloš 2002: Družstevnictví československé strany lidové. Studie Slováckeho múzea 7. 

73–77. 

Trapl, Miloš 2005a: Československá strana lidová. In: Malíř, Jiří – Marek, Pavel (szerk.) 

Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemí a Československu 

1861–2004. I. kötet, Doplněk, Brno, 655–682. 

Trapl, Miloš 2005b: Československá strana lidová. In: Malíř, Jiří – Marek, Pavel (szerk.) 

Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemí a Československu 

1861–2004. II. kötet, Doplněk, Brno, 1175–1176. 

Trencsényi Balázs 2002: Kulcsszavak és politikai nyelvek: gondolatok a kontextualista-

konceptualista eszmetörténeti módszertan kelet-közép-európai adaptációjáról. In: 

Szekeres András (szerk.) A történész szerszámosládája. A jelenkori történeti 

gondolkodás néhány aspektusa. /Atelier Füzetek 3./ L’Harmattan – Atelier, 

Budapest, 147–148. 

Turčan, Pavol 1960: Socialistická industrializácia Slovenska. Osveta, Bratislava. 

Ujváry Zoltán 1997: Bezdomovcom v rodnej zemi. Deportácia Maďarov do Čiech. Lilium 

Aurum, Dunajská Streda. 

Ungváry Krisztián 2002: „Árjásítás” és „modernizáció”. Adalékok Imrédy Béla 

miniszterelnöki tevékenységéhez és a zsidótörvények genéziséhez. Századvég 7. 26. 

15. 

Ursíny, Ján 1945: Cesta Demokratickej strany. Vydal Ústedný sekretariát Demokratickej 

strany, odbor pre osvetu a informácie, Bratislava. 

Vadkerty Katalin 1993a: A Csehszlovák Köztársaság gazdaságtörténete (1918–1938). In: 

Fazekas József (szerk.) Fejezetek a csehszlovákiai magyarság történetéből. 

Kalligram, Pozsony, 175–215. 

Vadkerty Katalin 1993b: A reszlovakizáció. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony. 

Vadkerty Katalin 1993c: A csehszlovák-magyar lakosságcsere hivatalos szlovák értékelése. 

Regio 3. 3. 119–139. 

Vadkerty Katalin 1996: A deportálások. A szlovákiai magyarok csehországi 

kényszerközmunkája 1945–1948 között. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony. 

Vadkerty Katalin 1999: A belső telepítések és a lakosságcsere. Kalligram Könyvkiadó, 

Pozsony. 

Vadkerty Katalin 2002: Tervek a nemzetiségi kérdés rendezésére Csehszlovákiában az 1938–

1948-as években. In: Gyurgyík László – Kocsis Aranka (szerk.) Társadalom – 

tudomány. Tanulmányok a Mercurius Társadalomtudományi Kutatócsoport 

műhelyéből. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 34–36. 

Vadkerty Katalin 2002: Maďarská otázka v Česko-Slovensku 1945–1948. Kalligram, 

Bratislava. 



 329 

Vadkerty Katalin 2009: A csehszlovákiai magyarok felszámolásának terve és gyakorlata 

1945–1948 között. In: Élet-képek. A Felvidékről kitelepített és Komáromban 

letelepedett családok albuma. Kecskés László Társaság, Komárom. 

Varga Kálmán 1992: Bárhol jártam, felvidéki mindenütt akadt... Beszélgetés a csehszlovák-

magyar lakosságcseréről Lencsés Rezsővel. Limes 5. 1. 27–30. 

Večeřa, Pavel 2005: Národní souručenství. In: Malíř, Jiří – Marek, Pavel (szerk.) Politické 

strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemí a Československu 1861–2004. 

II. kötet, Doplněk, Brno, 1091–1103. 

Verbík, Antonín 1979: Názory reformistické emigrace v období druhé světové války na 

poválečný vývoj průmyslu. In: Dějiny socialistického Československa, 2. kötet, 

Ústav československých a světových dějin ČSAV, Praha, 106, 108–114. 

Vida István 1985: Az amerikai diplomácia és a csehszlovákiai magyar kisebbség (1945–47). 

Jelenkor 27. 12. 114–125. 

Vietor, Martin 1968: Dejiny okupácie Južného Slovenska 1938–1945. SAV, Bratislava. 

Vígh Károly 1998: A szlovákiai magyarság kálváriája, 1945–1948. Püski, Budapest. 

Vígh Károly 2001: A német és a magyar kisebbség sorsa Csehszlovákiában a második 

világháború után. Kisebbségkutatás 11. 4. 81–87. 

Vincze Gábor 2000: Magyar vagyon román kézen. Dokumentumok a romániai magyar 

vállalatok, pénzintézetek második világháború utáni helyzetéről és a magyar-román 

vagyonjogi vitáról. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda. 

Vnuk, František 1992: K otázke výmeny obyvateľstva medzi Česko-Slovenskom a 

Maďarskom (1946–1948). Slováci v zahraničí 19. 18–19. 22–35. 

Volkmann, Hans Erich 2003: Ökonomie und Expansion: Grundzüge der NS-

Wirtschaftspolitik. Oldenbourg, München. 

Vörös László 2010: Analytická historiografia versus národné dejiny. „Národ” ako sociálna 

reprezentácia. Edizioni Plus – Pisa University Press, Pisa. 

Vývoj společnosti ČSSR podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů 1970. 1975. Federální 

statistický úřad, Praha. 

Vošahlíková, Pavla 2005: Československá sociální demokracie. In: Malíř, Jiří – Marek, Pavel 

(szerk.) Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemí a 

Československu 1861–2004. II. kötet, Doplněk, Brno, 1165–1166. 

Vrablic, Emil 1976: Hnutie za znárodnenie v rokoch 1944–1945. Historické štúdie 20. 225–

245. 

Vrablic, Emil 1993: Sťahovanie Slovákov z Maďarska do Československa v rokoch 1946–

1948. In: Haraksim, Ľudovít (szerk.) Národnosti na Slovensku. Veda, Bratislava, 81–

99. 

Vykoupil, Libor 2005: Volby v květnu 1946. In: Kocian, Jiří – Kokoška, Stanislav (szerk.) 

Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody. Sborník z konference k 60. 

výročí konce druhé světové války. Národní archiv – Ústav pro soudobé dějiny AV 

ČR, Praha, 168–169. 

Waidacher, Friedrich 1999: Príručka všeobecnej muzeológie. Slovenské národné múzeum –

Národné muzejné centrum, Vydavateľstvo SNM, Bratislava. 

White, Hayden 1997: A történelem terhe. Osiris Kiadó, Budapest. 

Zachoval, Marcel 1989: Znárodnění prostředků v Československu. Československý časopis 

historický 87. 2. 161–186. 

Zalabai Zsigmond 1995: Magyar Jeremiád. Visszaemlékezések, versek, dokumentumok a 

deportálásról és a kitelepítésről, 1946–1948. Vox Nova, Pozsony. 

Západné Slovensko. Hospodárský, kultúrny a sociálny vývoj za prvých 20 rokov štátnej 

samostatnosti. Vydala Národohospodárska župa západoslovenská v Trnave vlastným 

nákladom, 1938. 



 330 

Zavacká Katarína 1993: Hra s ohňom. O Benešových dekrétoch trochu inak. Slobodný piatok 

4. 29. 6. 

Zavacká Katarína 1994: Eduard Beneš – československý a európsky politik, alebo súčasný 

zápas o Beneša. In: Kučerová, Stanislava (szerk.) Idea Československa a střední 

Evropa. Sborník příspěvků z konference konané k 75. výročí 28. října 1918 v Brně a 

v Martině 28.–30.října 1993. Doplněk, Brno, 83–84. 

Zavacká, Katarína 2002: K tradícii nariaďovacej právomoci na Slovensku. Česko-slovenská 

historická ročenka 225–226. 

Zelenák, Peter 1988: Socializácia živností na Slovensku. Historické štúdie, 30, Veda, 

Bratislava. 

Zelenák, Peter 1996: Maďarská sociálna demokracia na Slovensku. In: Sikora, Stanislav – 

Hotár, Viliam (szerk.) Kapitoly z dejín sociálnej demokracie na Slovensku. T. R. I. 

Médium, Bratislava, 146–191. 

Zemko, Milan 2004: Voličstvo strán národnostných menšín a komunistickej strany v 

parlamentných voľbách za predmníchovskej republiky. In: Bystrický, Valerián 

(szerk.) Slovensko v Československu 1918–1939. Veda, Bratislava, 179–198. 

Zemko, Milan 2005: Slovensko-maďarské konfrontácie – skutočnosť či fikcia? In: Simon 

Attila (szerk.) Mýty a predsudky v dejinách. Historická konferencia 7. decembra 

2004. Fórum inštitút pre výskum menšín – Lilium Aurum, Šamorín – Dunajská 

Streda. 56. 

Zemko, Milan 2008: Politické strany prvej ČSR v siločiarach národných antagonizmov a 

dočasnej spolupráce. In: Ivaničková, Edita (szerk.) Z dejín demokratických a 

totalitných režimov na Slovensku a Československu v 20. storočí. Historik Ivan 

Kamenec 70-ročný. Historický ústav SAV, Bratislava, 31–33. 

Znoj, Milan 2005: Politický systém třetí republiky a ideová úskalí jeho interpretace. In: 

Kokošková, Zdeňka – Kocian, Jiří – Kokoška, Stanislav (szerk.) Československo na 

rozhraní dvou epoch nesvobody. Národní archiv – Ústav pro soudobé dejiny AV ČR, 

Praha, 176. 

Zubko, Peter 2005: Otázka cirkevných majetkov na Slovensku. In: Zubko, Peter (szerk.) 

Modus vivendi v historii katolické cirkve  v Československu. Sborník z mezinárodní 

konference konané v Olomouci. Společnost pro dialog církve a státu, Olomouc, 43–

56. 

Zvara, Juraj 1964a: K problematike postavenia maďarskej národnostnej skupiny v 

Československej republike v období boja za upevnenie ľudovej demokracie a 

rozšírenie moci robotníckej triedy (1945–1948). Historický časopis 12. 1. 28–49. 

Zvara, Juraj 1965a: A nemzetiségi kérdés megoldása Szlovákiában. Vydavateľstvo politickej 

literatúry, Bratislava. 

Zvara, Juraj 1965b: Maďarská otázka v ČSR v letech 1948–1954. Příspěvky k dějinám KSČ 3. 

419–427. 

Žatkuliak, Jozef 1986: Národné výbory na Slovensku od mája 1946 do februára 1948. 

Slovenská archivistika 21. 2. 29–49. 

Žatkuliak, Jozef 2000: K dekrétom E. Beneša a k nariadeniam Slovenskej národnej rady vo 

vzťahu k súčasnosti. Informačné materiály 22. Kancelária Národnej rady SR, 

Parlamentný inštitút, Bratislava. 

Žatkuliak, Jozef 2001: Dekréty prezidenta Beneša. História 1. 4. 19–21. 

Žatkuliak, Jozef 2005: Počiatočný vývoj národných výborov na Slovensku (1945–1948). In: 

Kokošková, Zdeňka – Kocian, Jiří – Kokoška, Stanislav (szerk.) Československo na 

rozhraní dvou epoch nesvobody. Národní archiv – Ústav pro soudobé dejiny AV ČR, 

Praha, 187–190. 

 



 331 

Rövidítések 
 

ANBS  Archív Národnej banky Slovenska 

BMH  Belügyi Megbízotti Hivatal 

BPSB  Bratislavská I. sporivá banka 

CSÁB  Csehszlovák Áttelepítési Bizottság 

CSKP  Csehszlovákia Kommunista Pártja 

CSKP KB  Csehszlovákia Kommunista Pártjának Központi Bizottsága 

CSNB  Csehszlovák Nemzeti Bank 

DP  Demokrata Párt 

EZB  Eskontná a zmenárenská banka 

FMSZKÁ  Futura Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi Rt. 

FNO  Fond národnej obnovy 

FSZBK  Fogyasztási Szövetkezetek Bevásárló Központja 

GÚB  Galantská úverná banka 

HSZÁ  Hanza Szövetkezeti Áruközpont 

HTÉFSZ  Hangya Termelő, Értékesítő és Fogyasztási Szövetkezet 

HÚ-ŠAL  Hlavnoslúžňovský úrad v Šali 

HÚ-ŠAM  Hlavnoslúžňovský úrad v Šamoríne 

inv. č.  inventárne číslo 

KFPSZ  Kölcsönös Földműves Pénztárak Szövetsége 

KS-BA-FR  Krajský súd v Bratislave, Firemný register 

KSZ  Központi Szövetkezet 

MÁH  Magyar Általános Hitelbank 

MÁK  Magyar Áttelepítési Kormánybiztosság 

MF  Ministerstvo financí 

MFMH  Mezőgazdasági és Földreformügyi Megbízotti Hivatal 

MLPB  Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank 

MMH  Magyar Meghatalmazotti Hivatal 

MNB  Magyar Nemzeti Bank 

MNV-ŠA  Miestny národný výbor v Šamoríne 

MOL  Magyar Országos Levéltár 

MPOŽ-P  Ministerstvo průmyslu, obchodu a živnosti-Presidium 

MPMSS  Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska 

MU  Ministerstvo unifikaci 

MVÚB  Maďarská všeobecná úverná banka 

NA  Národní archiv 

NBČS-OÚS Národná banka Československá-oblastný ústav pre Slovensko 

NDP  Novohradský domáci priemysel v Lučenci 

NÚ-DS  Notársky úrad v Dunajskej Strede 

NUPOD  Nákupná ústredňa potravných družstiev 

NÚÚ  Národný úverný ústav 

OAV-SNF-GA Okresný akčný výbor Slovenského národného frontu v Galante 

OKH  Országos Központi Hitelszövetkezet 

ONV-GA  Okresný národný výbor v Galante 

ONV-ŠA  Okresný národný výbor v Šali 

OS-ŠA  Okresný súd v Šali 

OSZH  Országos Szövetkezeti Hitelintézet 

OŽS-DS  Okresné živnostenské spoločenstvo v Dunajskej Strede 

OÚMNV-ŠA Obvodný úrad Miestneho národného výboru v Šahách 



 332 

PM  Pénzügyminisztérium 

PMH  Pénzügyi Megbízotti Hivatal 

PMKB  Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 

PK  Pénzintézeti Központ 

PŠS  Prvá šaľská sporiteľňa 

RSV  Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. 

SMPR  Správa majetkov pozemkovej reformy 

SNA  Slovenský národný archív 

SZNT  Szlovák Nemzeti Tanács 

SÚB-KS  Spojená úverná banka a Košická sporiteľňa 

ŠABA  Štátny archív v Bratislave 

ŠABA-ŠA  Štátny archív v Bratislave, pobočka Šaľa 

ŠABB-LU  Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Lučenec 

ŠANA-LV  Štátny archív v Nitre, pobočka Levice 

ŠÚÚ  Šamorínsky úverný ústav 

SZMP  Szlovákiai Magyar Párt 

SZNB  Szlovák Nemzeti Bank 

SVÚB  Slovenská všeobecná úverná banka 

SZEB  Szövetséges Ellenőrző Bizottság 

SZGB  Szlovák Gazdasági Bank 

SZTA  Szlovák Tudományos Akadémia 

SZTH  Szlovák Telepítési Hivatal 

TĽB  Tekovská ľudová banka 

ukl. znak  ukladací znak 

ÚD  Ústredné družstvo 

ÚJHD  Ústřední jednota hospodářských družstev 

ÚLK  Ústredná likvidačná kancelária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 333 

Melléklet 
 

Táblázatok 
 

 

1. táblázat 

Az 1945. november 1-jei becsült állapota a háziállatoknak
1009

 

 
Fajta Állapot 1938-

ban 

Állapot 1945-

ben 

Csökkenés 

darab 

Csökkenés % A csökkenés 

koronában 

Ló 266.000 143.640 176.360 54 3.909.000.000 

Szarvasmarha 1.185.095 787.370 397.725 33.5 3.977.250.000 

Sertés 787.544 204.862 582.682 74 1.427.472.000 

Juh 484.431 310.036 174.395 36 128.796.25 

Kecske 120.039 106.375 14.404 12 7.202.000 

Szárnyasok 11.950.231 4.780.093 7.170.138 60 717.013.800 

Együtt  10.166.734.950 

 

2. táblázat 

A 104-es rendelet szerinti elkobzások mérlege (1945. február 27.–1946 június 30.)
1010

 

 
 Esetek száma Százalékban Földbirtok 

hektárban 

Százalékban 

Magyarok 2776 55,8 56 206 19,16 

Németek 1359 27,32 107 985 36,83 

Árulók 791 15,9 95 639 32,62 

Társaságok 49 0,98 33 398 11,39 

Összesen 4975 100 293 228 100 

 

3. táblázat 

A 64-es rendelet szerinti elkobzások mérlege (1946. július 8.–december 15.)
1011

 

 
 Esetek száma Százalékban Földbirtok 

hektárban 

Százalékban 

Magyarok 3501 10,65 136 994 49,49 

Németek 25 678 78,17 66 233 23,93 

Árulók 3589 10,93 46 349 16,75 

Társaságok 83 0,25 27 216 9,83 

Összesen 32 851 100 276 792 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1009 SNA, PPPR-B, 7. doboz, inv. č. 156, Správy PPPR 1945–1947, 1945. október 18. 2. szám. 
1010 SNA, PPPR-B, 7. doboz, Prevedenie parcelácie veškerej skonfiškovanej pôdy, szignatúra nélkül. 
1011 SNA, PPPR-B, 7. doboz, Prevedenie parcelácie veškerej skonfiškovanej pôdy, szignatúra nélkül. 
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4. táblázat 

A lakosságcsere keretében áttelepült csehszlovákiai magyarok mezőgazdasági üzemeinek és 

birtokállományának megoszlása 15 járás területén 1946-ban (hektár)
1012

 

 
Somorjai járás 

Birtokkategória Gazdaságok 

száma 

Teljes 

terület 

Szántóföld Rétek Legelők Szőlők Erdők 

5–10 751 5 395,44 4 984,9 30,85 56,28 0,17 102,6 

10–20 764 11 015,33 10 185,02 83,44 242,96 1,73 148,99 

20–30 205 5 001,7 4 469,34 60,83 144,32 – 176,55 

30–50 133 4 942,66 4 128,20 112,33 349,54 – 190,59 

Összesen 1 853 26 355,33 23 767,46 287,45 793,1 1,9 618,73 

Dunaszerdahelyi járás 

5–10 1813 8 606,7 6 857,75 1 127,62 170,22 1,27 112,85 

10–20 800 11 478,49 8 959,11 1 427,32 434,82 1,04 230,99 

20–30 228 5 576,19 4 146,05 713,75 415,02 1,73 120,96 

30–50 147 5 571,12 4 166,88 753,11 328,70 1,21 99,73 

Összesen 2 988 31 232,5 24 129,79 4 021,8 1 348,76 5,25 564,53 

Komáromi járás 

5–10 1 200 8 701,59 6 505,51 1 303,08 346,55 10,93 84,13 

10–20 705 9 697,55 7 539,84 1 156,74 448,92 13,75 96,56 

20–30 168 4 075,21 3 004,27 586,98 220,17 10,53 36,89 

30–50 98 3 727,68 2 632,17 429,18 470,21 2,94 31,19 

Összesen 2 171 26 202,03 19 681,79 3 475,98 1 485,85 38,15 248,77 

Galántai járás 

5–10 1 398 10 036,49 9 429,72 120,27 48,86 19,74 68,25 

10–20 820 11 235,47 10 497,44 198,13 86,55 25,44 82,23 

20–30 141 3 406,06 3 090,07 105,31 50,35 3,74 45,12 

30–50 83 3 160,39 2 750,6 74,75 49,03 1,50 97,26 

Összesen 2 442 27 838,41 25 767,83  498,46 234,79 50,42 292,86 

Vágsellyei járás 

5–10 1 129 8 184,48 7 489,21 328,53 44,71 44,23 73,14 

10–20 381 5 224 4 785,27 188,35 61,06 26,76 58,75 

20–30 58 1424,79 1 138,90 92,13 35,52 1,9 106,34 

30–50 44 1630,06 1 331,28 131,21 80,85 5,35 19,1 

Összesen 1 612 16 463,33 14 744,66 740,22 222,14 78,24 257,33 

Ógyallai járás 

5–10 1 605 11 730,43 9 834,45 1 021,33 176,38 159,17 73,55 

10–20 836 11 726,06 9 768,04 997,62 211,83 138,63 210,74 

20–30 141 3 482,36 2 647,19 356,62 158,71 62,61 138 

30–50 76 2 946,66 2 103,44 318,17 192,44 21,52 212,06 

Összesen 2 658 29 885,51 24 353,12 2 693,74 739,76 381,93 634,35 

Párkányi járás 

5–10 1 392 9 902,99 8 649,51 622,65 67,73 223,69 28,95 

10–20 743 9 936,08 8 839,47 552,10 71,59 133,40 44,37 

20–30 126 2 967,67 2 565,19 178,16 22,44 44,60 58,58 

30–50 80 2 869,67 2 284,02 169,41 139,55 16,46 164,36 

Összesen 2 341 25 676,41 22 338,19 1 522,32 301,31 418,15 296,26 

Zselízi járás 

5–10 999 7 256,66 6 438,12 395,57 64,11 141,57 17,9 

10–20 556 7 867,46 6 914,54 476,2 115,09 110,03 46,32 

20–30 95 2 308,88 1 896,56 150,31 118,49 27,68 57,26 

30–50 65 2 436,57 1 799,42 233,35 169,28 16,92 117,74 

Összesen 1 715 19 869,57 17 048,64 1 255,43 466,97 296,2 239,22 

Lévai járás 

5–10 1 360 9 807,23 8 057,33 881,21 288,36 145,13 84,42 

10–20 704 9 449,35 7 586,28 813,71 483,22 117,57 130,28 

20–30 140 3 391,55 2 415,45 237,09 348,90 24,29 267,82 

30–50 47 1 731,05 1 171,24 67,33 321,57 11,97 111,93 

Összesen 2 251 24 379,18 19 230,3 1 999,34 1 442,05 298,96 594,45 

                                                
1012 SNA, FNO, 3. doboz, 2965/1946prez. 2–6. számú melléklet. A forrásban hiányzik az Érsekújvári, Verebélyi, 

Kékkői, Rozsnyói, Nagymihályi és Tőketerebesi járás. 



 335 

Ipolysági expozitúra 

5–10 538 3 861,65 2 918,41 496,86 209,41 66,29 61,29 

10–20 321 4 557,44 3 191,70 594,11 440,29 47,99 138,28 

20–30 98 2 431,05 1 494,13 270,81 381,48 18,13 184,09 

30–50 48 1 828,25 911,88 193,18 350,74 13,47 299,76 

Összesen 1 005 12 678,39 8 516,12 1 554,96 1 381,92 145,88 683,42 

Feledi járás 

5–10 1 230 9 018,21 6 197,23 1 344,51 529,66 7,77 621,67 

10–20 1 006 14 089,78 8 880,73 2 059,42 1 118,24 14,33 1 579,65 

20–30 237 5 693,41 3 145,77 711,97 689,18 4,20 998,77 

30–50 116 4 340,72 1 923,32 441,78 676,29 13,29 1 145,11 

Összesen 2 589 33 142,12 20 147,05 4 557,68 3 013,37 39,59 4 345,2 

Tornaljai járás 

5–10 692 5 072,83 3 310,82 704,25 133,1 6,68 743,21 

10–20 485 6 646,95 3 958,44 864,29 340,39 5,23 1 279,66 

20–30 129 3 102,84 1 532 340,50 213,32 3,97 883,62 

30–50 61 2 325,45 856,75 215,22 345,74 3,28 847,02 

Összesen 1 367 17 148,07  9 658,01 2 124,26 1 032,55 19,16 3 753,51 

Szepsi járás 

5–10 970 7 017,55 4 702,52 1 467,43 172,29 16,4 372,56 

10–20 841 11 480,33 7 486,38 2 003,94 534,95 18,93 1 035,83 

20–30 158 3 740,92 2 189,87 594,17 337,34 3,45 533,8 

30–50 82 2 959,84 1 672,82 382,28 375,89 1,67 446,44 

Összesen 2 051 25 198,64 16 051,59 4 447,82 1 420,47 40,45 2 388,63 

Nagykaposi járás 

5–10 1 153 8 224,76 5 242,48 2 282,29 337,51 – 49,66 

10–20 473 6 200,74 3 744,25 1 726,68 486,27 – 61 

20–30 71 1 680,3 922,3 411,86 237,84 0,57 36,6 

30–50 31 1 175,33 481,09 255,97 307,99 – 67,5 

Összesen 1 728 17 281,13 10 390,12 4 676,8 1 369,61 0,57 214,76 

Királyhelmeci járás 

5–10 1 420 9 914,5 7 116,19 1 463,35 641,24 91,04 96,27 

10–20 451 6 021,02 4 422,84 759,04 380,27 63,01 105,37 

20–30 62 1 519,4 904,29 209,35 290,44 8,11 48,97 

30–50 40 1 504,03 681,58 137,3 525,17 38,79 67,04 

Összesen 1 973 18 958,95 13 124,9 2 569,04 1 837,12 200,95 317,65 

 

5. táblázat 

A lakosságcsere keretében áttelepült magyarok csehszlovákiai mezőgazdasági ingatlan 

vagyonának táblázatai (katasztrális holdban)
1013

 

 

5/1. táblázat 

Cseretranszportok
1014

 

 
Járás Gazdasági 

egységek 

száma 

Szántóföldek kategóriák szerint Rétek Szőlők Egyéb 

(erdők, 

legelők) 

Beépített terület 

épületekkel (m²) 

I. II. III. IV. Lakóházak Gazdasági 

épületek 

Pozsonyi 290 32 181 100 – 2 – 57 20 050 4895 

Dunaszerdahelyi 874 3378 5387 1764 758 341 – 719 104 838 109 534 

Galántai 1621 2768 5579 8311 2164 114 22 651 164 096 151 188 

Vágsellyei 916 513 2560 1616 296 46 42 274 101 112 60 689 

Komáromi 1516 843 3441 1713 501 1016 28 442 171 828 79 517 

Érsekújvári 1999 2552 7582 5641 1391 1417 428 757 176 313 133 927 

                                                
1013 SNA, FNO, 2. doboz, Ukončenie presídlenia podľa Dohody o výmene obyvateľstva. Správa o výsledkoch 

činnosti a o výdavkoch. Szignatúra nélkül. A számításoknál a négyszögölet nem vettem figyelembe. A 

táblázatokban a csehszlovák-magyar vegyesbizottság 1947. június 12-én elfogadott 41. számú határozatában 

rögzített községek gazdasági adatai találhatók. A nyomtatványt lásd Vestník Osídľovacieho úradu pre Slovensko, 

1947. szeptember 1. 15–16. szám, 211–219. 
1014 Uo. Výkaz zanechaného nehnuteľného majetku na Slovensku osobami presídlenými do Maďarska, výmenné 

transporty. 
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Párkányi 258 445 924 286 153 73 67 90 42 607 21 837 

Lévai 2003 8000 10506 2798 386 1359 891 794 261 326 316 838 

Rimaszombati 557 235 1092 1767 457 775 14 342 49 319 54 011 

Kassai 447 146 702 1402 234 371 30 204 43 968 30 205 

Összesen 10 481 18 912 37 954 25 398 6 340 5 514 1 522 4 330 1 135 457 962 641 

 

5/2. táblázat 

Háborús bűnösök
1015

 

 
Járás Gazdasági 

egységek 

száma 

Szántóföldek kategóriák szerint Rétek Szőlők Egyéb 

(erdők, 

legelők) 

Beépített terület 

épületekkel (m²) 

I. II. III. IV. Lakóházak Gazdasági 

épületek 

Dunaszerdahelyi 67 108 119 163 220 57 – 41 6 108 6 363 

Galántai 11 27 145 – – 3 1 8 959 1 163 

Vágsellyei 26 30 58 63 18 (1) – 7 3 244 2 914 

Komáromi 66 2 11 76 3 5 1 7 1 921 471 

Érsekújvári 75 222 260 194 12 79 19 42 8 308 7 817 

Párkányi 49 77 65 66 11 9 11 10 4 514 2 801 

Lévai 107 360 681 926 39 123 50 57 16 504 19 154 

Rimaszombati 96 107 566 351 78 300 8 51 11 094 12 737 

Kassai 84 40 302 493 4 203 3 1216 12 640 10 429 

Összesen 581 973 2 207 2 332 385 780 93 1 439 65 292 63 849 

 

5/3. táblázat 

Rezsimisták 

 
Járás Gazdasági 

egységek 

száma 

Szántóföldek kategóriák szerint Rétek Szőlők Egyéb 

(erdők, 

legelők) 

Beépített terület 

épületekkel (m²) 

I. II. III. IV. Lakóházak Gazdasági 

épületek 

Pozsonyi 36 – – 2 15 – – 1 1626 249 

Dunaszerdahelyi 16 43 35 37 16 5 – 8 1013 1064 

Galántai 27 7 7 10 41 1 – 3 944 867 

Vágsellyei 26 12 43 13 149 3 – 4 1217 1315 

Érsekújvári 34 1 10 32 – 2 1 4 1069 422 

Párkányi 5 – – – – – – – – – 

Lévai 36 46 40 13 15 8 4 6 2345 2237 

Rimaszombati 24 1 5 9 5 3 – 6 775 230 

Kassai 19 – – 80 – 15  – 28 509 850 

Összesen 223 110 140 196 241 37 5 60 9 498 7 234 

Oroszvár 22 82 124 10 3 – – 13 1 959 2 268 

 

5/4. táblázat 

Az áttelepültek összesített ingatlan vagyona
1016

 

 
 Gazdasági 

egységek 

száma 

Szántóföldek kategóriák szerint Rétek Szőlők Egyéb 

(erdők, 

legelők) 

A mező-

gazdasági 

terület 

együtt 

Beépített terület 

épületekkel (m²) 

I. II. III. IV. Lakóházak Gazdasági 

épületek 

Cseretranszportok 10 481 18 

912 

37 

954 

25 

398 

6 

340 

5 514 1 522 4 330 99 970 1 135 457 962 641 

Háborús bűnösök 581 973 2 207 2 332 385 780 93 1 439 8 209 65 292 63 849 

Rezsimisták 223 110 140 196 241 37 5 60 789 9 498 7 234 

Oroszvár 22 82 124 10 3 – – 13 232 1 959 2 268 

Összesen 11 307 20077 40425 27936 6969 6 331 1 620 5 842 109 200 

(104 200) 

1 212 206 

(3177) 

1 035 992 

(5604) 

 

 

                                                
1015 Uo. Výkaz zanechaného nehnuteľného majetku na Slovensku osobami presídlenými do Maďarska, vojnoví 

previnilci. A zárójelben található adat bizonytalan. 
1016 Uo. Výkaz zanechaného nehnuteľného majetku na Slovensku osobami presídlenými do Maďarska, vojnoví 

previnilci (összesítés). 
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6. táblázat 

Az Eperjesi Szeszfimomító Rt. részvényeinek megoszlása 1946-ban (csehszlovák korona)
1017

 

 
Tulajdonos neve Tulajdonos 

lakóhelye 
Részvények száma Részvények értéke 

Ardó Alfréd (zsidó) Kelemes 415 207 000 

Ardó Gyula (zsidó) Kapi 129 64 500 

Bánó Aladár Kükemező 135 67 500 

Bánó Pál Kükemező 198 99 000 

Arnošt Berka (zsidó) Prága 241 120 500 

Bornemissza István Pécsújfalu 166 83 000 

Bujanovics Gyula Úszfalva 207 103 500 

Gillány [?] Szinyeújfalu 150 75 000 

Gillány Imre Hedri 83 41 500 

Gillány Sándor Frics 415 207 500 

Hedry Géza Radács 166 83 000 

Kirchmayer Vilmos Eperjesenyicke 83 41 500 

Klein Zsigmond (zsidó) Berzevice 150 75 000 

Landsmann Sándor 
(zsidó) 

Szinyeújfalu 50 25 000 

Péchy Sándor Sztankahermány 150 75 000 

Péchy György ? 124 62 000 

Péchy Imre Nyársardó 282 141 000 

Piller Andor Pillerpeklén 166 83 000 

Piller Dezső Licsérd 170 85 000 

Pulaszky Géza Szentmihályfalva 129 64 500 

Pulaszky Imre Zsebefalva 100 50 000 

Semsey József Deméte 41 20 500 

Népbank ? 1250 625 000 

Družstvo 

hospodárskych 
liehovarov 

Pozsony 1250 625 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1017 SNA, FNO, 5. doboz, Záznam o nepovolených zásahov do správy priemyselných podnikov, t. č. pod 

národnou správou – budúce konfiškáty. Szignatúra nélkül. A neveknél a zsidó származást külön jelölték. 
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7. táblázat 

Elkobzott magyar ipari üzemek
1018

 

 
Nyomdaipar Unio nyomda, Komárom 

Szauter Tódor, Késmárk 

Athenaeum, Kassa 

Viko Erszébet, Kassa 

Rábely Károly, Rimaszombat 

Élelmiszeripar  

Cukorgyárak Diószegi Cukorgyár, Diószeg 

Csikós József cukorgyára, Kassa 

Gabonamalmok Nádszegi Műmalom, Nádszeg 

Szentmiklósi Éva műmalma, Érsekújvár 

Szász Elek és Társai, Deáki 

Nagyfödémesi Műmalom, Nagyfödémes 

Lenczés János és Társai műmalma, Sókszelőce 

Nehoda Gyula és Társai, Szádelő 

Lukács Imre, Dunaszerdahely 

Mária-malom, Pöstyén 

Károlyi Lajos, Zsitvafödémes 

Gazdák Gőzmalma, id. Décsy Ferenc és társai, Negyed 

Bolyky János, Bánkeszi 

Anda Károly és Társai, Vágfarkasd 

Diósförgepatonyi Műmalom 

Lamy Károly, Ipolyság 

Zsigmond-malom, Feled 

Erzsébet-malom, Alsószecse 

Keserű Gyula, Szántó 

Paprikamalmok Paprikaszárító szövetkezet, Ógyalla 

Állami Paprikamalom, Érsekújvár 

Tejüzemek Balogiványi, Bős, Búcs, Pered, Sókszelőce, Szilice, Tardoskedd, 

Vághosszúfalu 

Pálinkafőzdék Vas János és Társai, Köbölkút 

Szövetkezeti szeszfőzde, Vághosszúfalu 

Központi Szövetkezeti Pálinkafőzde, Vághosszúfalu 

Szeszfőzdék Földműves Szövetkezeti Szeszfőzde, Léva 

Kánya Kálmán és társai, Szenc 

Ecetgyárak Morvay Ferenc, Szenc 

Gaál József, Losonc 

Konzervgyárak Sághy Gyula&Smicsek konzervgyár, Dunaszerdahely 

Bodi János, savanyúkáposzta feldolgozó üzem és konzervgyár, 

Negyed 

Fémipar Fleischer és Schirger, Kassa 

Bodenlosz József fiai, Alsómecenzéf 

Szinóbányai Vasmű 

                                                
1018 A teljességre nem törekvő táblázatot a következő adatok alapján állítottam össze. SNA, FNO, 5. doboz, 

Oddelenie II/3 prevzalo od odboru II do evidencie tieto konfiškáty priemyselnej povahy. Uo. Konfiškáty 

spadajúce do evidencie II/4 odd. FNO. További kisipari üzemek a cégnevük, székhelyük és tulajdonosuk 

(tulajdonosaik) neve alapján a FNO gyűjteményéből jól kikereshetők. A cégjegyzés végleges megszüntetésének 

központi jegyzékét, amely a magyar kisvállalkozásokat és szövetkezetek adatait, dokumentációját és 

alapszabályait tartalmazza, lásd a pozsonyi kerületi bíróság gyűjteményében: ŠABA-KS-BA. A tárgyalt 

korszakkal foglalkozó szlovákiai magyar helytörténeti munkák a mezőgazdasági, kisipari és kiskereskedelmi 

vagyonok elkobzásával érdemben nem foglalkoznak. 
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Polodniak Károly és felesége, Kassa 

Ruszinyák cég, Kassa 

Építőipar Herbay Sándor, Kassa 

Tornai Mész- és Faipari Üzemek, Tornalja 

Csaják Kálmán, Gábriel Antal, Kovács László, 

építőanyagvállalkozás, Negyed 

Textilipar Fiedler János és Társa, Perbenyik 

Kisalföldi Len- és Kenderfeldolgozó Szövetkezet, Felsőszeli 

Nógrádi Textilipar, Losonc 

Rimava textilüzem, Rimaszombat 

Első Csallóközi Lenfeldolgozó Üzem, Dunaszerdahely 

Faipar Schwarz és Fiai, Szalánc 

Kémiai ipar Schlager Károly, Léva 

Barsi Ipari Üzemek, Léva
1019

 

Thusz Gábor és Társa, Kasza 

Kerámia- és üvegipar Azbesztüzemek, Hatsek és Társa, Rudnok 

Noxprot, Léva 

Heckler György, Pozsony 

Kassuch János és Társa, Szinóbánya 

Pausz cég, Kassa 

Pethő István, Kismánya 

 

8. táblázat 

Az elkobzott magyar hitelszövetkezetek jegyzéke
1020

 

 

Járás Település 

Dunaszerdahelyi Baka 

 Bős 

 Dercsika 

 Csallóközkürt 

 Egyházgelle 

 Egyházkarcsa 

 Nyékvárkony 

 Szentmihály 

 Vásárút 

Érsekújvári Kamocsa 

 Kürt 

 Szímő 

 Tardoskedd 

 Udvard 

Feledi Gesztete 

 Rimaszécs 

 Sőreg 

Galántai Diószeg 

 Felsőszeli 

 Galánta (Hanza Hitelszövetkezet) 

 Hidaskürt 

                                                
1019 Az üzem 60%-ban birtokolta az ebszőnyi mészégetőt és kőbányát. ANBS, ÚLK, 8. számú jkv. (1948. május 

28.) 
1020 ŠA-BA, KS-BA-FR, 230. doboz, B-XXXVIII-624. 
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 Nádszeg 

 Nagymácséd 

 Nemeskosút 

 Taksony 

 Tallós 

 Tósnyárasd 

 Vezekény 

Ipolysági Egeg 

 Nyék 

 Palást 

 Százd 

 Visk 

Kassa-vidék Abaújszina 

Kékkői Bussa 

 Csáb 

 Kőkeszi 

 Lukanénye 

 Nagycsalomja 

Királyhelmeci Bély 

 Bodrogszerdahely 

 Borsa 

 Lelesz 

 Nagygéres 

 Nagykövesd 

 Nagytárkány 

Komáromi  Csallóközaranyos 

 Gúta 

 Keszegfalva 

 Komárom 

 Lakszakállas 

 Nagykeszi 

Lévai  Alsószecse 

 Garamlök 

 Léva 

Losonci Fülek 

 Füleksávoly 

Nagykaposi Dobóruszka 

 Mátyóc 

 Nagyráska 

 Nagyszelmenc 

Nagymegyeri Alistál 

 Balony 

 Csicsó 

 Ekecs 

 Kolozsnéma 

 Kulcsod 

 Nagymegyer 

 Nemesócsa 
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Nagymihályi Abara 

Nagysurányi Nagykér 

 Zsitvabesenyő 

Nyitrai Nagycétény 

Ógyallai Izsa 

 Naszvad 

 Perbete 

 Szentpéter 

Párkányi Bart 

 Bátorkeszi 

 Bény 

 Búcs 

 Dunamocs 

 Kéménd 

 Köbölkút 

 Kőhídgyarmat 

 Muzsla 

 Ebed 

 Szalka 

 Szőgyén 

Rimaszombati  Rimaszombat 

Rozsnyói Kuntapolca 

 Rozsnyórudna 

 Szalóc 

 Szilice 

Somorjai Csallóközcsütörtök 

 Eberhard 

 Fél 

 Illésháza 

 Nagylég 

 Nagymagyar 

 Vajka 

Szenci Hegysúr 

 Jóka 

 Magyarbél 

 Nagyfödémes 

 Szenc 

Szepsi Bodolló 

 Jászó 

 Makranc 

 Tornagörgő 

Szeredi Vága 

Tornaljai Sajószentkirály 

Vágsellyei Deáki 

 Pered 

 Vágfarkasd 

 Vágkirályfa 

 Zsigárd 
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Verebélyi Kismánya 

Zselízi Érsekkéty 

 Farnad 

 Fegyvernek 

 Garammikola 

 Garamsalló 

 Garamvezekény 

 Hontfüzesgyarmat 

 Nagyölved 

 Nagysalló 

 Sáró 

 

9. táblázat 

Az elkobzott magyar fogyasztási szövetkezetek jegyzéke
1021

 

 

Járás Település 

Aranyosmaróti Gímes 

 Zsére 

Dunaszerdahelyi Albár 

 Alistál 

 Alsónyárasd 

 Alsópatony 

 Baka 

 Balony 

 Benkepatony 

 Bodak 

 Bős 

 Csallóközkürt 

 Csallóköznyék 

 Csécsénypatony 

 Csiliznyárad 

 Csilizradvány 

 Dercsika 

 Diósförgepatony 

 Dunaszerdahely 

 Egyházgelle 

 Egyházkarcsa 

 Felbár 

 Felsőnyárasd 

 Felsőpatony 

 Felsővámos 

 Kisudvarnok 

 Medve 

 Nagyabony 

 Nagymad 

 Padány 

 Patas 

                                                
1021 SNA, ÚD, 211. doboz, 1237/1947. 
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 Patonyrét 

 Pozsonyeperjes 

 Szap 

 Szentmihály 

 Lidértejed 

 Töböréte 

 Várkony 

 Vásárút 

Érsekújvári Érsekújvár 

 Nagykér 

 Tardoskedd 

Feledi Ajnácskő 

 Balogiványi 

 Bátka 

 Čorna 

 Darnya 

 Détér 

 Gesztete 

 Gömörpéterfala 

 Guszona 

 Hanva 

 Harmac 

 Lénártfalva 

 Óbást 

 Rimapálfala 

 Rimasimonyi 

 Rimaszécs 

 Várgede 

 Velkenye 

Galántai Alsószeli 

 Boldogfa 

 Dunaújfalu 

 Diószeg 

 Egyházfa 

 Feketenyék 

 Felsőszeli 

 Galánta 

 Hidaskürt 

 Hegysúr 

 Királyrév 

 Kismácséd 

 Magyarbél 

 Nagyfödémes 

 Nagymácséd 

 Nemeskajal 

 Nemeskosút 

 Nádszeg 

 Réte 



 344 

 Szenc 

 Taksony 

 Tallós 

 Tósnyárasd 

 Vága 

 Vezekény 

 Vízkelet 

Ipolysági Felsőtúr 

 Százd 

Kassai Abaújszina 

 Alsótőkés 

 Garbócbogdány 

 Hernádgecse 

 Nagyida 

 Saca 

 Semse 

Kékkői Bussa  

 Csáb 

 Ipolybalog 

 Ipolyvarbó 

 Kőkeszi 

 Lukanénye 

Királyhelmeci Ágcsernyő 

 Bacska 

 Bély 

 Borsi 

 Kisgéres 

 Kistárkány 

 Ladamóc 

 Lelesz 

 Nagybári 

 Nagygéres 

 Nagykövesd 

 Nagytárkány 

 Őrös 

 Szomotor 

 Zemplén 

 Zétény 

Komáromi Alsógellér 

 Apácaszakállas 

 Csallóközaranyos 

 Csicsó 

 Ekecs 

 Ekel 

 Gúta 

 Kamocsa 

 Kolozsnéma 

 Lak 
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 Nagykeszi 

 Nagymegyer 

 Nemesócsa 

 Szímő 

Korponai Deménd 

 Egeg 

 Hidvég 

 Ipolynagyfalu 

 Ipolynyék 

 Ipolyság 

 Ipolyvisk 

 Palást 

 Szalatnya 

 Tesmag 

Lévai Alsószecse 

 Felsőszecse 

 Garamkálna 

 Garamlök 

 Kiskoszmály 

Losonci Béna 

 Bolgárom 

 Bolyk 

 Fülek 

 Fülekkovácsi 

 Fülekpüspöki 

 Füleksávoly 

 Ipolygalsa 

 Ipolynyitra 

 Kalonda 

 Panyidaróc 

 Perse 

 Ragyolc 

 Rapp 

Nagykaposi Bajánháza 

 Bés 

 Csicser 

 Dobóruszka 

 Magyarkelecsény 

 Mátyóc 

 Nagykapos 

 Nagyszelmenc 

 Palad 

 Szirénfalva 

 Vaján 

Nagymihályi Abara 

 Deregnyő 

 Nagyráska 

Nagyrőcei Gice 
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 Lice 

Nyitrai Alsóbodok 

 Alsócsitár 

 Béd 

 Berencs 

 Menyhe 

 Nagycétény 

 Nyitracsehi 

 Nyitraegerszeg 

 Pográny 

 Vicsápapáti 

Ógyallai  Csúz 

 Fűr 

 Izsa 

 Érsekkéty 

 Madar 

 Martos 

 Naszvad 

 Ógyalla 

 Perbete 

 Szentpéter 

 Udvard 

Párkányi Bajta 

 Bart 

 Bátorkeszi 

 Bény 

 Búcs 

 Ebed 

 Dunamocs 

 Érsekkéty 

 Farnad 

 Garamkövesd 

 Kéménd 

 Kisgyarmat 

 Kisújfalu 

 Köbölkút 

 Kőhídgyarmat 

 Leléd 

 Libád 

 Magyarszőgyén 

 Muzsla 

 Nagyölved 

 Németszőgyén 

 Páld 

 Szalka 

Rimaszombati Pádár 

Rozsnyói Andrási 

 Berzéte 
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 Hárskút 

 Kuntapolca 

 Páskaháza 

 Pelsőc 

 Rekenyeújfalu 

 Rozsnyórudna 

 Sajóháza 

 Szalóc 

 Szilice 

 Várhosszúrét 

Somorjai Bacsfa 

 Béke 

 Bélvatta 

 Eberhard 

 Csallóközcsütörtök 

 Csallóköztárnok 

 Fél 

 Gútor 

 Illésháza 

 Jóka 

 Kislég 

 Nagylég 

 Nagymagyar 

 Nagypaka 

 Nagyszarva 

 Tejfalu 

 Somorja 

 Szemet 

 Vajka 

Szepsi Alsólánc 

 Bodolló 

 Bódvavendégi 

 Buzita 

 Csécs 

 Gömörhegyvég 

 Hím 

 Jablonca 

 Jánok 

 Jászó 

 Komaróc 

 Makranc 

 Pány 

 Perény 

 Reste 

 Somodi 

 Szádalmás 

 Szeszta 

 Torna 
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 Tornagörgő 

Szobránci Bező 

 Felsőhalas 

 Jenke 

 Sárosmező 

 Tibaváralja 

Tőketerebesi Kistoronya 

Tornaljai Abafalva 

 Deresk 

 Felsővály 

 Gömör 

 Gömörhosszúszó 

 Gömörpanyit 

 Kecső 

 Méhi 

 Pelsőcardó 

 Runya 

 Sajószentkirály 

 Tornalja 

Vágsellyei Deáki 

 Felsőjattó 

 Negyed 

 Pered 

 Sók 

 Szelőce 

 Vághosszúfalu 

 Vágfarkasd 

 Vágkirályfa 

 Vágtornóc 

 Vágsellye 

 Vágvecse 

 Zsigárd 

Verebélyi Alsógyőröd 

 Barsbese 

 Besenyő 

 Csifár 

 Felsőaha 

 Kalász 

 Mohi 

 Pozba 

 Tild 

 Töhöl 

Zselízi Ágó 

 Alsófegyvernek 

 Csata 

 Garamdamásd 

 Garamsalló 

 Garamszentgyörgy 
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 Garamvezekény 

 Hontfüzesgyarmat 

 Kisölved 

 Kissáró 

 Nagysalló 

 Oroszka 

 Ipolypásztó 

 Ipolyszakállos 

 Nagypeszek 

 Nagysáró 

 Nyír 

 Szete 

 Tergenye 

 Zselíz 

 Zsemlér 

 

10. táblázat 

Elkobzott magyar pénzintézetek
1022

 

 

A pénzintézet megnevezése Székhely Fiókok 

Barsmegyei Népbank Léva Érsekújvár, Ipolyság, 

Komárom, Párkány, 

Verebély, Zselíz 

Egyesült Felsőmagyarországi 

Hitelbank és Kassai 

Takarékpénztár 

Kassa Losonc, Rozsnyó 

[Kárpátalja területén 

Beregszász, Munkács, 

Ungvár] 

Első Vágsellyei Takarékpénztár Vágsellye  

Érsekújvári Takarékpénztár Érsekújvár Dunaszerdahely, Léva, 

Losonc 

Felvidéki Kereskedelmi Bank Kassa  

Galántai Hitelbank Galánta Szenc 

Gazdák Hitelintézete Királyhelmec  

Ipolysági Takarékpénztár Ipolyság  

Királyhelmeci Gazdasági és 

Kereskedelmi Bank 

Királyhelmec  

Komáromi I. Takarékpénztár Komárom Dunaszerdahely 

Lévai Takarékpénztár Léva  

Rimaszombati Bank Rimaszombat  

Somorjai Hitelintézet Somorja  

Tornaljai Takarékpénztár Tornalja Rimaszécs 

Haulik Testvérek (magánbankház) Érsekújvár  

Pozsonyi I. Takarékbank 

(hadizsákmány) 

Pozsony Malacka, Nyitra, Pozsony 

Szepesi Hitelbank Lőcse  

                                                
1022 ANBS, MVÚB, filiálka Nové Zámky, filiálka Košice; Uo. NÚÚ, EZB, SÚB-KS; MOL, MNB, Z 12, 95. 

doboz, 680. tétel, A Magyar Nemzeti Banknak a csehszlovák állammal, valamint a csehszlovák természetes és 

jogi személyekkel szemben (...) támasztható követelései; Horváth–Valach 1984: 124–125. 
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Magyar Nemzeti Bank mellékhelyei 

Érsekújvár, Kassa 

Magyarországi főintézetek fiókjai 

Magyar Általános Hitelbank Budapest Érsekújvár 

Magyar Leszámítoló és Pénzváltó 

Bank 

Budapest Kassa 

Nemzeti Hitelintézet Budapest Érsekújvár, Rimaszombat 

Szlovák Gazdasági Bank Budapest Érsekújvár, Losonc, Kassa 

 

11. táblázat 

Magyar nemzetiségű alkalmazottak szociális besorolása 1948-ban 

a felszámolás alá vont pénzintézetekben
1023

 

 
Komáromi I. Takarékpénztár 

Az alkalmazott neve Alapbér Pótdíj (nyelvi, 

igazgatási, 

teljesítmény) 

Szociális 

hozzájárulás 

Teljes bér 

Krausz Tibor 8500  400 8900 

Argay Lajos 4700  1600 6300 

Pongrácz Pál 4700 200  4900 

Csollány Frigyes 3800 400 400 4600 

Komáromi I. Takarékpénztár dunaszerdahelyi fiókja 

Széher Vilmos 5000 1750 400 7150 

Marschall Viktória 4000   4000 

Bodó Ferenc 2900  400 3300 

Belko Ferenc 3515   3515 

Magyar Általános Hitelbank érsekújvári fiókja 

Baráth Imre 5500  400 5900 

Esse Lajos 2000  800 2800 

Érsekújvári Takarékpénztár 

Vári Kálmán
1024

 7000 500 400 7900 

Kasza Lajos 8200  400 8600 

Kasza Aranka 3400   3400 

Brock Anna 2850 500  3100 

Fic Erzsébet 2850 500  3100 

Procházka Alajos 3500  400 3900 

Érsekújvári Takarékpénztár dunaszerdahelyi fiókja 

Farkas Sándor 5000 1100 800 6900 

Holzner János 4700 800 400 5900 

Szarka Árpád    2900 

Haulik Testvérek 

Czocher István 4700  400 5100 

Procházka Júlia 2550   2550 

Galántai Hitelbank 

Chemez Elemér 5000 500  5500 

Chemez Valéria 4000 400  4400 

                                                
1023 ANBS, ÚLK, 6. számú jkv. (1948. április 21.). A Felvidéki Kereskedelmi Banknál valószínűleg szlovák 

alkalmazott volt. Az Egyesület Felsőmagyarországi Hitelbank és Kassai Takarékpénztárnál nem lehetett 

pontosan megállapítani a magyar alkalmazottakat. A rozsnyói fiókban dolgozókkal együtt talán heten voltak. 
1024 Vári Kálmánnak 1948. május 31-vel felmondtak, de mivel a pénzintézet ügyvezetésével megbízott Szilágyi 

István Magyarországra teelepült át, Vári szolgálati idejét az év augusztusáig meghosszabbították és átvette ezt a 

feladatkört. ANBS, ÚLK, 6. számú jkv. (1948. április 21.) 
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Burian Erzsébet 2750 400  3150 

Keppert József 4200 400 800 5400 

Vágsellyei I. Takarékpénztár 

Alaxa Gyula 4700 500 400 5600 

Barsmegyei Népbank 

Kemény Pál 7500   7500 

Pap Erzsébet 5000 2000  7000 

Kail Jolán 3600   3600 

Tóth Etel 3100   3100 

Eskütt Ilona 2800 300  3100 

Kis Károly 3500   3500 

Barsmegyei Népbank komáromi fiókja 

Valkovics Imre 7500  400 7900 

Barsmegyei Népbank érsekújvári fiókja 

Herverth Antal 5000 1500 1200 7700 

Alster Éva 3700   3700 

Barsmegyei Népbank párkányi fiókja 

Sümegh János 5000 1500 1200 7700 

Frühauf István 4700  800 5500 

Barsmegyei Népbank ipolysági fiókja 

Muck Sándor 5000 1500 800 7300 

Végh Mária 3000 300  3300 

Barsmegyei Népbank verebélyi fiókja 

Jancso Paula 3500  300 3800 

Köves Sámuel 8000   8000 

Lévai Takarékpénztár 

Bacskor Károly 3250   3250 

Fuchs Melánia 4000 200  4200 

Guba Imre 2330   2330 

Ipolysági Takarékpénztár 

Drábik Jenő 5500  400 5900 

Szkladányi László 5000  1200 6200 

Rimaszombati Bank 

Káposztás László 5000 400 800 6200 

Surgotta Mária 3000   3000 

Hubay Zdenek 2550  400 2950 

Tornaljai Takarékpénztár 

Vietorisz Béla 4700 500 400 5600 

Mispál János 5000 500 1200 6700 

Vas Kálmán 2790  800 55800 

Nemzeti Hitelintézet rimaszombati fiókja 

Bányay János 5000  800 5800 

Somorjai Hitelintézet 

Holóczy Dezső 5000  800 5800 

Buday Vince 4400   4400 

Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank kassai fiókja 

Olczár András 3500  1200 4700 

Szepesi Hitelbank 

Lülley György 5000 1750  6750 

Mayerhoffer Sándor 5000 500 1200 6700 
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12. táblázat 

Felszámolt magyar és német pénzintézetek vagyontételei 

(1947. december 31., millió korona)
1025

 

 
Kirendeltség A front előtti 

utolsó 

mérlegfőösszeg 

Mérlegfőösszeg 

1945. december 

31-én 

A központi 

felszámoló 

alapra átvitt 

aktívák 

Valóságosan 

kezelt 

vagyonállomány 

Kötött betétek 

(folyószámla, 

takarékbetét) 

Pozsony 

(3 pozsonyi, 1 

somorjai bank) 

1.065.8 917 217.1 1.134.1 914.5 

Komárom 

(5 bank) 

110.3 34.2 118.5 152.7 134.8 

Galánta 

(2 bank) 

19.6 16.7 47.8 64.5 57.1 

Léva (3 bank) 77.9 53.7 101.1 154.8 133.8 

Rimaszombat 

(3 bank) 

11.6 8.4 13.9 22.3 18.3 

Kassa (6 bank) 154.1 82.5 75.5 158 136 

Lőcse (1 bank) 25.9 17.6 5 22.6 17.4 

Összesen 1.465.2 1.130.1 578.9 1.709 1.411.9 

 

13. táblázat 

Felszámolt magyar és német pénzintézetek számláinak megoszlása
1026

 

(1947. december 31., millió korona) 

 
Kirendeltség Takarékbetétek Folyószámlahitelek Hitelkövetelések Letétek Összesen 

Pozsony 

(3 pozsonyi, 1 

somorjai bank) 

17.590 3.427 1.430 1.598 24.045 

Komárom 

(5 bank) 

6.410 5.074 1.811 – 13.295 

Galánta 

(2 bank) 

7.213 1.951 1.379 – 10.543 

Léva (3 bank) 17.144 2.513 2.543 – 22.200 

Rimaszombat 

(3 bank) 

2.957 2.761 1.300 – 7.018 

Kassa (6 bank) 12.068 2.639 1.401 – 16.108 

Lőcse (1 bank) 1.372 63 66 – 1.501 

 

14. táblázat 

A Pozsonyi I. Takarékbank néhány mérlegtétele 1945-ben
1027

 

 
Aktívák Passzívák 

Készpénz és követelések 13.518.168 Részvénytőke 15.000.000 

Váltók 5.234.759 Tartaléktőkék 12.266.518 

Értékpapírok 22.574.766 Takarékbetétek 100.975.338 

Adósok 82.363.941 Hitelezők 62.153.522 

Hadizsákmány 51.915.646 Kifizetetlen osztalék 22.038 

Ingatlan és leltár 17.422.953 Nyereség 635.412 

                                                
1025 ANBS, ÚLK, 13. számú jkv. (1948. október 13.). A lőcsei kirendeltségben a Pozsonyi Kereskedelmi és 

Hitelbanknak kilenc fiókja volt. Mérlegfőösszegüket, 90 millió koronát, a pénzintézet pozsonyi központjánál 

mutatták ki. 
1026 ANBS, ÚLK, 13. számú jkv. (1948. október 13.) 
1027 ANBS, BPSB, 11. doboz, 79. szám, Stav vlastných cenných papierov, prehľad elokácií. 
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15. táblázat 

A Pozsonyi I. Takarékbank összesített hadikára 1945-ben (fillérekkel együtt)
1028

 

 
Készpénz Összesen 

Központ 2.573.539,35  

Széplak utcai fiók 91.489 

Malackai fiók 260.779 2.925.307,35 

Valuta  

Központ 365,90 

Bankkövetelések  

Központ 53.796.426,80 

Értékpapír  

Központ 15.248.212,40  

Széplak utcai fiók 1.742.262 

Malackai fiók 848.844 

Nyitrai fiók 875.976 

Nyugdíjalap 98.353,50 18.813.647,90 

Folyószámlaadósok  

Központ 33.600.203,65  

Széplak utcai fiók 1.730.610,60 35.330.814,25 

Váltóadósok  

Központ 8.368.335  

Széplak utcai fiók 598.442 8.966.777 

Jelzálogkölcsönök  

Központ 6.308.540,35  

Széplak utcai fiók 756.898,90 7.065.439,25 

Loro letétek  

Központ 25.957.381,70  

Széplak utcai fiók 987.925,10 26.945.306,80 

Páncélrekesz letétek  

Központ 15.000.000  

Széplak utcai fiók 1.500.000 16.500.000 

Berendezés és ingatlan  

Központ 373.500  

Széplak utcai fiók 25.000 

Malackai fiók 500.000 

Nyitrai fiók 20.000 918.500 

Zálogház  

Megállapított ékszerhiány 299.596  

Megállapított ingósághiány 90.830 

A zsákmányoló bizottságnak 

fizetett megváltási összeg 

1.000.000 1.390.426 

 172.653.511,25 

 

                                                
1028 ANBS, BPSB, 11. doboz, 82. szám, A zsákmányoló bizottság által zár alá vett és elvitt, intézetünknél 

letétben feküdt értékpapírok kimutatása (nostro és loro) azok nemei szerint csoportosítva. Vö. még ANBS, 

BPSB, 11. doboz, 78. szám, Všeobecné písomnosti, Súvaha na rok 1945. 


