
SI MON AT TI LA

A SZLOVÁKIAI MAGYAROK 
ÉS AZ 1956−OS FORRADALOM

Az 1956−os ma gyar for ra da lom két ség kí vül a 20. szá zad leg je len tő sebb ese mé nyei kö −
zé tar to zik. Ha tá sa az egész ak ko ri vi lág ra ki ter jedt, vissz hang ja pe dig ma is erős.
1956 az ak ko ri szov jet tömb or szá ga it, így cseh szlo vá ki ai tár sa dal mat is meg ráz ta.
Rend kí vül erős ha tást gya ko rolt a Kár pát−me den cé ben élő ma gyar ki sebb sé gek re, kü −
lö nö sen az er dé lyi és a kár pát al jai ma gyar ság ra. A szlo vá ki ai ma gya rok em lé ke ze té ben
azon ban mint ha ha lo vá nyab ban él ne a for ra da lom em lé ke, no ha ak ko ri vissz hang ja itt
is erő tel jes volt. 

A szlo vá ki ai ma gya rok 1956−os re ak ci ó it egy részt a cseh szlo vák párt ál lam bel ső vi −
szo nyai, más részt a ma gyar ki sebb ség sa já tos hely ze te ha tá roz ta meg. Cseh szlo vá kia
1956−ban a szov jet rend szer ta lán leg sta bi labb ál la ma volt, amely győz tes ként ke rült
ki a má so dik vi lág há bo rú ból, s ahol Len gyel or szág hoz vagy Ma gyar or szág hoz ké pest
ala csony fo kon állt a szov jet el le nes ség. Cseh szlo vá ki á ban a kör nye ző ál la mok hoz ké −
pest is rend kí vül ma gas volt a párt tag ok szá ma, s a párt na gyobb meg ráz kód ta tá sok
nél kül vé szel te át az SZKP XX. kong res  szu sa ál tal a szo ci a lis ta tá bor ban ki vál tott hul −
lám ve rést is.1 Eh hez vi szony la gos gaz da sá gi sta bi li tás és a kör nye ző szo ci a lis ta ál la −
mok hoz ké pest ma ga sabb élet szín vo nal is já rult, ame lyek együtt jó ala po kat te rem tet −
tek ah hoz, hogy Cseh szlo vá ki á ban ne in dul ja nak el a len gyel és ma gyar ese mé nyek −
hez ha son ló folyam a tok.2

A szlo vá ki ai ma gya rok for ra da lom alat ti re ak ci ó it két ség kí vül be fo lyá sol ták azok a
ta pasz ta la tok is, ame lye ket a má so dik vi lág há bo rú utá ni évek ben sze rez tek. Így az
1945 és 1948 kö zöt ti jog fosz tott ság, va la mint azok a fe le más szán dé kok és in téz ke −
dé sek, ame lyek Cseh szlo vá kia Kom mu nis ta Párt ja (CSKP) ki sebb ség po li ti ká ját 1948
után jelle mezték.3 A jog fosz tó ren de le tek fel szá mo lá sa ugyan meg kez dő dött, de nem
ke rült sor sem a jog fosz tást irá nyí tók meg bün te té sé re (az ún. szlo vák bur zsoá na ci o −
na lis ták pe rét nem a ma gyar kér dés, ha nem a cse h–s zlovák vi szony mo ti vál ta), sem a
jog fosz tott ság ál do za ta i nak re ha bi li tá lá sá ra. A ha ta lom az ese mé nyek re a hall ga tás és
el hall ga tás fáty lát bo rí tot ta rá, amely nyo masz tó ér nyék ként ve tült a szlo vá ki ai ma gya −
rok ra, akik az 1944 és 1948 kö zöt ti kál vá ri á juk ról a rend szer vál tá sig nem be szél het −
tek, s még utá na sem na gyon mertek.4

Az 1948 feb ru ár ját kö ve tő en a ha tal mat a ke zé be ka pa rin tó CSKP to vább ra sem sza −
kí tott a nem zet ál la mi be ideg ző dé sek kel. Meg en ged ték ugyan a Cseh or szág ba de por tál −
tak ha za té ré sét, de a Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal kör le ve le még 1948 no vem be ré ben is
azt hang sú lyoz ta, hogy en nek so rán a de por tál tak bir to ka i ba be ül te tett ún. bi zal mi szlo −
vá kok ér de ke it kell szem előtt tar ta ni. Meg kezd ték a ma gya rok fel vé tel ét a párt ba, s
1948 vé gén a pár ton be lül lét re hoz ták az ún. Ma gyar Bi zott sá got, de azt az el ső adan dó
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al ka lom mal, 1949 ok tó be ré ben már fel is osz lat ták. A dé li já rá sok ban meg kezd ték a ma −
gya rok be vo ná sát a nem ze ti bi zott sá gok mun ká já ba, de Szlo vá kia Kom mu nis ta Párt ja
(SZLKP) Köz pon ti Bi zott sá gá nak 1949. már ci u si ha tá ro za ta sze rint ará nyuk egyet len já −
rá si nem ze ti bi zott ság ban (te hát a ma gyar több sé gű ek ben sem) ha lad hat ta meg a ta gok
50%−át. 1948 szep tem be ré ben ugyan meg nyíl hat tak az el ső ma gyar is ko lák, de az
SZLKP KB 1948. de cem be ri ülé sén az a dön tés szü le tett, hogy „az is ko la ügy ben olyan
po li ti kát kell foly tat ni, amely nek vég ered mény ben az as  szi mi lá ci ó hoz kell vezetnie.”5 S
meg ala kul ha tott ugyan a ma gyar dol go zók kul tu rá lis egye sü le te, a Cse ma dok, de a párt
ve ze tői fo lya ma to san hang sú lyoz ták, hogy az nem le het ér dek vé del mi szer ve zet, s egyet −
len el fo gad ha tó cél ja, hogy a párt po li ti ká ját nép sze rű sít se a ma gya rok kö zött.

A ma gya rok tár sa dal mi egyen jo gú sí tá sá nak fo lya ma ta így csak rend kí vül von ta tot −
tan, s meg le he tő sen el lent mon dá so san in dul ha tott meg. Az öt ve nes évek el ső fe lé ben
azon ban így is je len tős elő re lé pé sek tör tén tek ezen a té ren, s szá mos párt ha tá ro zat
szól ar ról, hogy a szlo vá ki ai ma gya ro kat in teg rál ni kell az or szág gaz da sá gi és tár sa −
dal mi éle té be. Ám a ha tá ro za tok is mé tel ten csak kor lá to zott mér ték ben, több nyi re
csak pa pí ron va ló sul tak meg, sőt mi vel tit kos ha tá ro za tok ról volt szó, el len őr zé sük re
sem ke rült sor.6 S az sem vé let len, hogy az 1951. no vem ber 13−án meg kö tött cseh −
szlovák– mag yar kul tu rá lis együtt mű kö dé si egyez mény ből a cseh szlo vák el len ál lás mi −
att ki ma radt a ki sebb sé gi jo gok nak és a nem ze ti sé gek köl csö nös tá mo ga tá sá nak a
ma gyar fél ál tal szor gal ma zott rög zí té se.

Ezek a fe le más in téz ke dé sek a bi zony ta lan ság ér zé sét kel tet ték a szlo vá ki ai ma −
gya rok kö ré ben, akik egy re in kább úgy érez ték, hogy me ne dé ket és biz ton sá got csak
a párt ad hat ne kik, s ez min den bi zon  nyal meg kön  nyí tet te a szlo vá ki ai ma gyar tár sa −
da lom nak a párt ál ta li gle ich schal tolását.

Az ok tó be ri ese mé nyek fo gad ta tá sa Dél−Szlo vá ki á ban

Az öt ve nes évek ben las sú, de fo ko za tos el tá vo lo dás kez dő dött az anya or szág és a szlo −
vá ki ai ma gyar ki sebb ség kö zött. En nek szám ta lan oka kö zött a ha tá ron va ló át ju tás ne −
héz sé gei és ez ál tal a ro ko ni kap cso la tok la zu lá sa épp úgy meg ta lál ha tó, mint az a hi −
va ta los cseh szlo vák vé le ke dés, hogy a ma gyar ki sebb ség hely ze te ki zá ró lag a Cseh −
szlo vák Köz tár sa ság bel ügy ének te kint he tő. Fon tos és erő sö dő szá lat je len tett vi szont
a mé dia, a Ma gyar or szág ról át ke rü lő saj tó és a Ma gyar Rá dió adá sa, hi szen a szlo vá ki −
ai ma gya rok el ső sor ban ezt hall gat ták. A rá di ó nak és a saj tó nak kö szön he tő en a szlo −
vá ki ai ma gya rok nap ra kész in for má ci ók kal ren del kez tek a ma gyar or szá gi ese mé nyek ről.
Nagy Im re 1953−as prog ram já ban ők is a ma gán gaz dál ko dás le he tő sé gé nek meg erő sö −
dé sét lát ták,7 az ér tel mi ség pe dig kü lö nö sen nagy fi gye lem mel kí sér te az 1956 nya rán
a Pe tő fi Kör ben fel szín re tö rő vi tá kat, és a ma ga mód ján re a gált is azok ra.

A ko ra be li cseh szlo vák bel ügyi je len té sek is jól szem lél te tik azt a fi gyel met, amely  −
lyel Dél−Szlo vá kia a for ra dal mi ese mé nyek fe lé for dult. A for ra da lom el ső nap ja i ban be −
gyűj tött in for má ci ók sze rint „a fal vak ban es tén ként ke ve sen men nek az ut cá ra, mi vel
nagy az igény a fel ke lők ke zé ben le vő rá dió adás ok irán t” (Szenci já rás); „A la kos ság
egy ré sze tel je sen úgy vi sel ke dik, mint ha Ma gyar or szá gon él ne, és mi u tán a bu da pes −
ti rá di ó ban fel hí vást tet tek köz zé, hogy te gyék ki az ab lak ba a rá dió ké szü lé ke ket, az it −
te ni la kos ság egy ré sze is hall ga tott a fel hí vás ra, s ki rak ta a rá dió ké szü lé ke ket az ab −
la kok ba” (Somorja).8
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Ez a fi gye lem ese ten ként már olyan mé re te ket öl tött, amely sok mun ka he lyen aka −
dá lyoz ta a nor má lis mun ka vég zést. A dol go zók mun ka mo rál ja csök kent, s né hány szö −
vet ke zet ben, il let ve üzem ben szin te alig dol go zott va la ki: „Ok tó ber 24−én a szen ci gép −
ál lo má son szin te sen ki nem dol go zott, mi vel a ma gyar nem ze ti sé gű dol go zók egész
nap a ma gyar rá di ót hall gatják…, s lát szik raj tuk, hogy örül nek a ma gyar or szá gi ese −
mé nyek nek” (Szenc); „…a ma gyar nem ze ti sé gű la kos ság erő sen ér dek lő dik a ma gyar −
or szá gi ese mé nyek irán t, így mun ká ját ren de sen nem végz i… Konk ré tan meg ál la pí tást
nyert, hogy a zselizi fel vá sár ló üzem ben a ma gyar nem ze ti sé gű al kal ma zot tak fo lya ma −
to san a rá dió ké szü lé kek mel lett ül nek, ami ha tás sal van a töb bi al kal ma zott ra és a
mun ka mo rál ra is. Ami kor a szlo vák nem ze ti sé gű al kal ma zot tak fi gyel mez tet ték őket,
hogy ne hall gas sák ál lan dó an a rá di ót, s vé gez zék in kább ren de sen el a mun ká ju kat,
a ma gyar al kal ma zot tak ne vet ve vá la szol ták, hogy ha majd Prá gá ban lesz ha son ló fel −
ke lés, ak kor majd ők fog ják a szlo vák mun ká so kat fi gyel mez tet ni, hogy dol goz za nak,
ne pe dig a rá dió mel lett ül je nek” (Zseliz)9

A je len té sek ből a nagy fo kú fi gye lem ki de rül, azt azon ban már sok kal ne he zebb el −
dön te ni, mi lyen ér zé sek kel fo gad ta Dél−Szlo vá kia la kos sá ga a for ra da lom hí rét. Sza bó
Bé la, a kom mu nis ta szlo vá ki ai ma gyar új ság író és szép író Nap ló 1956 cí mű köny vé −
ben a ne ga tív re ak ci ó kat eme li ki.10 A pro pa gan disz ti kus al ko tás, ame lyért ké sőbb Ál −
la mi Dí jat is ka pott, hi te les sé ge azon ban meg kér dő je lez he tő, mi köz ben az is va ló szí −
nű sít he tő, hogy az ok tó be ri és no vem be ri be jegy zé se ket il le tő en oly kor utó la gos „nap −
ló jegy ze tek ről” van szó.11

Nem von ha tó két ség be vi szont az, hogy – s eb ben a nem lát ni kü lönb sé get a ma −
gya rok és a szlo vá kok re ak ci ó ja kö zött – a fegy ve res har cok fé lel met éb resz tet tek Dél−
Szlo vá kia la kos sá ga kö ré ben. Az ál lam ha tár ok kö ze lé ben la kók vi szony lag tisz tán hal −
lot ták a har cok za ját, sőt al kal ma sint (Bod rog köz ből ilyen in for má ci ók is van nak) né −
hány el té vedt lö ve dék szlo vák ol da lon esett le. A har cok hang jai (ér kez ze nek azok a rá −
dió hul lá ma in is) pe dig so kuk ban a há bo rú em lé ke it, a fél em ber öl tő vel ko ráb bi ost −
rom ne héz nap ja it idéz ték fel.12 Sőt a cseh szlo vák pro pa gan da er re az ér zés re még rá
is erő sí tett, hi szen a szlo vá ki ai saj tó na pi ren den kö zöl te a har cok és a lin cse lé sek ál −
do za ta i nak el ret ten tő ké pe it. 

Fé le lem mel és el len ér zés sel fo gad ta a ma gyar for ra da lom hí re it a szlo vá ki ai ma gyar
kom mu nis ták egy ré sze is, akik nem csu pán ad di gi po zí ci ó it fél tet ték, de oly kor ma guk
és csa lád juk biz ton sá gát is. Er re utal nak azok az in for má ci ók, ame lyek sze rint a for ra −
da lom alatt né hány te le pü lé sen a kom mu nis ta ve ze tők nem mer ték ott ho nuk ban töl te −
ni az éjsza kákat.13

A szlo vá ki ai ma gya rok kö zött azon ban a meg ha tá ro zó ér zés az ese mé nyek kel va ló
szim pá tia volt. Kü lö nös mó don ezt el ső sor ban nem a gaz da sá gi és ide o ló gi ai rend szer −
vál tás le he tő sé ge vál tot ta ki, ha nem a nem ze ti ér zé sek fel lob ba ná sa. Plasz ti ku san fe −
je zik ezt ki Má té Lász ló so rai: „A »sut togó pro pa gan da« nagy− nagy szim pá ti á val kö vet −
te az oda áti ese mé nye ket, va la hogy az zal a pa rázs alatt iz zó re mény ség gel, hogy »a
ma gyar név is mét szép lesz!«, és meg mu tat ja a vi lág nak – Sztá lin nal és Rá ko si val
szem ben –, hogy nem min den ma gyar fa sisz ta. Az iz mo sabb nem ze ti ön tu dat pe dig úgy
nyug táz ta az ese mé nye ket, leg alább a ma gya rok egy szer meg mu tat ják a ruszkik −
nak…”14 S no ha eb ben az eset ben utó la gos em lé ke zés ről van szó, a nem ze ti büsz ke −
ség fel lob ba ná sá nak a ko ra be li je len té sek ben is szá mos je le van. „Mi a vé le mé nyük
a bu da pes ti ese mé nyek ről? Mi ma gya rok büsz kék va gyunk ar ra, hogy a mi nem ze tünk
fel lá zadt a bol se viz mus el len” – mond ja H. A. poz sonypüspö ki tanítónő.15 A for ra da lom
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ál tal ki vál tott nem ze ti büsz ke ség, majd an nak el foj tá sa fe lett ér zett ke se rű ség ér zé se
mel lett gyak ran buk kan fel a bel ügyi je len té sek ben a szov jet el le nes ség mo tí vu ma is. 

A szlo vá ki ai ma gya rok azon ban nem csu pán szim pa ti zál tak a for ra da lom mal, de sa −
ját sor suk ban is vál to zást re mél tek a ma gyar or szá gi ese mé nyek től. Ezt a Bel ügy mi nisz −
té ri um je len té se így fo gal maz ta meg: „A Dél−Szlo vá kia fal va i ban élő ma gyar nem ze ti sé −
gű la kos ság kö ré ben az ál ta lá nos han gu lat nem ki elé gí tő, mi vel az fi gyel he tő meg,
hogy azt vár ják, hogy ná lunk is va la mi ha son ló tör tén jen, mint Mag yarorszá gon.”16

S bár eze ket a re mé nye ket ál ta lá ban nem fo gal maz ták meg konk ré tan, s csak ál ta lá −
nos ság ban vár ták sor suk jobb ra for du lá sát, a leg több for rás ar ról ta nús ko dik, hogy
a szlo vá ki ai ma gya rok nem ze ti sé gi jo ga ik ki ter jesz té sét re mél ték a for ra da lom tól: „Az
em be rek tit kon lel ke sed tek, az as  szo nyok tit kon imád koz tak a for ra da lom si ker érét,
tel jes bi za lom mal volt min den ma gyar az irán t, hogy ha ki men nek a bol se vis ta zsan dá −
rok, ak kor az it te ni cseh szlo vák po li ti ka vis  sza zök ken egy hu má nu sabb, leg alább a két
há bo rú kö zöt ti repub li ka demokrá ciájához.”17 Má sok et től ka rak te re seb ben és ra di ká −
li sab ban fo gal maz ták meg vé le mé nyü ket, s 1948 után el ső ször fel me rült a la kos ság −
cse re és a jog fosz tó in téz ke dé sek re ví zi ó já nak igé nye is: „A Szen ci já rás egyik köz sé −
gé ben olyan hí rek ter jed nek, hogy az ös  szes repa trián snak, aki Ma gyar or szág ról te le −
pült át, vis  sza kell tér nie, mint ahogy azok nak is vis  sza kell tér ni ük Cseh szlo vá ki á ba,
akik Ma gyar or szág ra te le pül tek át. Ezt a hírt az új ma gyar kor mány ál lí tó la gos ren de le −
té vel hoz zák kapc so lat ba.”18

Tor nalján pél dá ul, amely vá ros ne vét 1948−ban egyet len toll vo nás sal Šafárikovóra
vál toz tat ták, ezek ben a na pok ban ugyan az a gon do lat is fel buk kant, amely a rend szer −
vál tást kö ve tő en is azon nal je lent ke zik, hogy a vá ros kap ja vis  sza ere de ti nevét.19

1956−ban ezt a ha ta lom na ci o na lis ta meg nyil vá nu lás ként ér té kel te, 1990−ben azon −
ban ez már meg va ló sul ha tott. 

A for ra da lom ál tal fel fo ko zott nem ze ti ér zé sek egy eset le ges ha tár re ví zió re mé nyét
is fel éb resz tet ték egye sek ben, ami re a szlo vák ha tó sá gok is fel fi gyel tek. „A ma gyar la −
ko sok kö zött, fő leg az in tel li gen cia kö ré ben, so vi nisz ta meg nyil vá nu lá sok vol tak ész lel −
he tők. Ál lí tó lag Dél−Szlo vá kia min dig ma gyar volt, és Ma gyar or szág hoz kell tar toz nia.
Kas sán azt be szél ték, hogy el jön az idő, mi kor ki ül dö zik a szlo vá ko kat. A Ma gyar or −
szág ról át te le pül tek kö zött olyan hí rek ter jed tek el, hogy vis  sza kell tér ni ük Ma gyar or −
szág ra” – ol vas ha tó egy bel ső hasz ná lat ra ké szült jelen tés ben.20 S hogy ezt a ha tó sá −
gok ko mo lyan is vet ték, ar ról a nem zet vé del mi mi nisz ter rend kí vü li kol lé gi u má nak ülé −
sén, ok tó ber 29−én el hang zot tak ta nús kod nak. A meg be szé lé sen kons ta tál ták, hogy a
dél−szlo vá ki ai ha tár nem elég gé biz to sí tott, majd ja vas la tot tet tek ar ra, hogy az 1. ka −
to nai kör zet meg gyen gí tés nél kül min den sza bad esz közt a ma gyar ha tár mel lé kell
moz gó sí ta ni, mi köz ben a kö vet ke ző meg jegy zés is jegy ző könyv be ke rült: „meg ál la pí −
tást nyert, hogy a ma gyar ha tár öve zet be kül dött tan kok az itt 10 év után új ra fel buk ka −
nó so vi nisz ta irány za tok meg fé ke zé sé ben is nagy szol gá la tot tehet nek.”21

S bár a ha tár re ví zi ót fel ve tő meg nyil vá nu lá sok sok eset ben az al ko hol szám lá já ra
ír ha tók, az ilyen el kép ze lé sek meg lét ét több egy más tól füg get len for rás is alá tá maszt −
ja. Kolár Pé ter, a kas sai Thália Szín ház je len le gi igaz ga tó ja, aki egy kis gömöri fa lu ban
él te át az ese mé nye ket, vis  sza em lé ke zé sé ben ez zel kap cso lat ban úgy fo gal ma zott,
hogy a te le pü lé sen, ahol élt „a ma gyar la kos ság zö me vi szont leg alább is no vem ber 4−
ig ab ban a hit ben élt, hogy a ma gyar csa pa tok még is csak bejön nek”.22

Az, hogy a szlo vá ki ai ma gya rok kö zött, még ha el vét ve is, de fel buk kan tak ilyen vé −
le mé nyek, ért he tő nyug ta lan sá got oko zott az itt élő szlo vá kok kö zött, akik több sé gé −
ben ugyan szin tén egyet ér tet tek a for ra da lom cél ki tű zé si vel. A fü lük be ju tó „ál hí rek”
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azon ban el len ke ző irá nyú ha tá so kat is ki vált hat tak, s egye se ket el ide ge ní tet tek az
ese mé nyek től. Egy je len tés sze rint ez a ró mai ka to li kus pap ság kö re i ben is meg fi gyel −
he tő volt: „A ma gyar ró mai ka to li kus pap ság örül a ma gyar or szá gi fel ke lés nek, s az a
vé le mé nyük, hogy a ma gya rok ez zel ki vív ták az egész ci vi li zált vi lág szim pá ti á ját. He gyi
(ne vű) r. k. pap Ostrov fa lu ból (Nagymegyeri já rás) úgy nyi lat ko zott, hogy a kom mu niz −
mus Ma gyar or szá gon már el ját szot ta a sze re pét. Ha son ló an nyi lat ko zott a tót gura bi
plé bá nos, aki di csér te a ma gyar hő si es sé get, s azt mond ta, ez zel a ma gyar fel ke lők
be ír ták a ne vü ket a tör té ne lem be. A szlo vák pa pok kö zött ál ta lá nos az el uta sí tás a ma −
gya rok kal szem ben. A nagy szom ba ti Szent Adal bert Tár su lás in té ző je töb bek előtt szó
sze rint azt mond ta: „In kább száz szor a kom mu nis ták, mint a ma gya rok alat t.”23 Az
eset le ges re ví zi ó ról szó ló hí rek azon ban leg in kább a Dél−Szlo vá ki á ban élő te le pe se ket
ré mí tet te meg, akik kö zött több te le pü lé sen is láb ra kap tak olyan hí resz te lé sek, hogy
ha ma ro san el kell hagy ni uk otthonaikat.24

Az ilyen és ha son ló tar tal mú for rá sok el le né re a for ra da lom ha tá sa alatt ki vál tott
na ci o na lis ta mo men tu mo kat még is mar gi ná lis je len ség nek kell te kin te nünk. Eb ből
a szem pont ból Pász tó And rás so ra it tart juk in kább hi te les nek, aki ka masz fej jel, az
esz ter go mi ese mé nye ket Pár kány ból fi gyel ve él te át a for ra dal mat: „Több sé gé ben
azon ban azt vár tuk, hogy vég re nyu god tan át me hes sünk Esz ter gom ba, ta lál koz has −
sunk a ro ko nok kal, is me rő sök kel. Úgy ér zem ma is, hogy még a fel nőt tek is csak így
egy sze rű en fo gal maz ták meg a dol go kat, és sen ki sem be szélt vis  sza csa to lás ról, ha −
tár re ví zi ó ról. Olyan ese tek ről sincs tu do má som, hogy a vá ros kánk ban élő szlo vá kok el −
len for dult vol na a han gu lat, vagy ők ítél ték vol na el a for ra dal mat. Ez már ak kor sem
nem ze ti ség kér dé se volt.”25

A szlo vá ki ai ma gya rok nak a for ra da lom mal kap cso la tos meg nyil vá nu lá −
sa i nak for mái

Az 1956−os for ra da lom ide jén a szlo vá ki ai ma gya rok egyet len le gi tim kép vi se le ti szerv −
vel sem ren del kez tek. A Cse ma dok ugyan a szlo vá ki ai ma gyar la kos ság je len tős tö me −
ge it tö mö rí tet te, akik lel ke sen hasz nál ták ki a szer ve zet égi sze alatt fo lyó ma gyar nyel −
vű kul tu rá lis mun ka le he tő sé gét, ám a Cse ma dok köz pon ti ve ze té se sok kal in kább
a CSKP ér de ke it kép vi sel te, mint a ma gyar ki sebb sé gét. Ez mu tat ko zott meg a for ra −
da lom nap ja i ban is, s ezért nem meg le pő, hogy az 1956. ok tó ber 26−i el nök sé gi ülés
hi va ta los jegy ző könyv ében sem mi fé le uta lás nincs a ma gyar or szá gi ese mé nyek re.
Már pe dig ne he zen kép zel he tő el, hogy e kér dés ne me rült vol na fel. Így Szesz tay Ádám −
mal egyet ért ve ma gunk is úgy gon dol juk, hogy leg alább is in for má lis szin ten az ülés
meg ha tá ro zó té má ja le het tek a for ra dal mi ese mé nyek, de a párt uta sí tá sa nél kül ezek
meg tár gya lá sát a hi va ta los prog ram ba nem mer ték fel ven ni.26

Hi va ta los ál lás fog la lást azon ban csak ok tó ber 29−én tett köz zé a kul tú re gye sü let el −
nök sé ge, amely nyi lat ko za tot a más na pi Új Szó kö zölt, majd pe dig a leg fon to sabb szlo −
vák és cseh la pok is leközölték.27 Az ál lás fog la lás ti pi kus pél dá ja a párt ér de ke i nek be −
hó do ló szer vi liz mus nak. Éle sen el íté li a ma gyar or szá gi for ra dal mat, ame lyet a ko ra be −
li szó hasz ná lat tal össz hang ban a nem zet kö zi re ak ció ál tal irá nyí tott el len for ra dal mi
ban dák te vé keny sé ge ként ér té kel. Az ál lás fog la lás leg hang sú lyo sabb ré sze pe dig a
cseh szlo vá ki ai ma gya rok nak a cseh szlo vák álam hoz és a párt hoz va ló lo ja li tá sá nak
hang sú lyoz za.
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Hogy a Cse ma dok ve ze té sén be lül mi lyen vissz han got vál tott ki ez a nyi lat ko zat, ar −
ról nincs tu do má sunk, a tag ság vi szont több for rás egy be hang zó vé le mé nye sze rint is
ne ga tí van fogad ta.28 A Cse ma dok−ve ze tés sel va ló nyílt szem be sze gü lés azon ban nem
volt le het sé ges, így a Cse ma dok−ta gok leg in kább csak az zal tud tak til ta koz ni, hogy
nem vet tek részt a tag sá gi gyű lé se ken, be je len tet ték ki lé pé sü ket a szer ve zet ből, il let −
ve több alap szer ve zet ben 1956 vé gén nem tar tot tak év zá ró gyű lé se ket. 

A Cse ma do kon be lü li fe szült ség re a szer ve zet 1957 má ju sá ban meg tar tott VI. or −
szá gos kon fe ren ci á já nak anya gá ban is ta lál ni uta lá so kat. Lőrincz Gyu la el nö ki be szá −
mo ló já ban egy sze rű en csak a Cse ma dok so ra i ban meg bú jó „ma gyar bur zsoá−na ci o na −
lis ta ele mek ről” be szélt, kü lön ki emel ve a Pár ká nyi já rás két Cse ma dok−funk ci o ná ri u −
sát, Ko vács Fló ri án já rá si tit kárt és Bajkai Bé la já rá si ve ze tő sé gi tagot.29 No ha a
Lőrincz a „nem ze ti sé gi ér de ke i ket az osz tály ér de kek fö lé he lye ző” Cse ma do ko sok kap −
csán a fa siz must di cső í tő és a Szov jet uni ót ki gú nyo ló vic ce ket em lí tett, vél he tő en et −
től azért több ről volt szó.30

A Cse ma dok pél dá ja is iga zol ni lát szik, hogy a szlo vá ki ai ma gya rok nak az 1956−os
for ra da lom mal kap cso la tos ál lás fog la lá sa ko ránt sem volt olyan egy ön te tű, mint aho −
gyan azt a hi va ta los in for má ci ós csa tor nák kom mu ni kál ták, sőt a ko ra be li nyu ga ti ma −
gyar saj tó – és fő leg Bro gyányi Kál mán egyik ta nul má nya alap ján Szesz tay Ádám –
rend szer el le nes tün te té sek ről is beszá mol.31 Az ál lí tó la gos tün te té sek hely szí nei az
aláb bi szlo vá ki ai ma gyar vá ro sok let tek vol na: Lé va, Nyi tra, Ér sek új vár, Kas sa, Lo sonc,
Szep si, Nagyka pos. Szesz tay va ló szí nű sí ti a tün te té sek meg tör tén tét, s fel té te le zi,
hogy ezek ma gya rok és szlo vá kok kö zös rész vé te lé vel zaj lot tak le. A mi vé le mé nyünk
ez zel szem ben az, hogy ha ezek a tün te té sek tény le ge sen meg tör tén tek vol na, an nak
min den bi zon  nyal ma rad tak vol na le vél tá ri for rá sai. Ám mi vel ilye nek a mai na pig nem
buk kan tak elő, a tün te té sek fel te he tő en csu pán az emig rá ció kép ze le té ben szü let tek
meg, va lós hát te rük azon ban ninc s. 

De monst rá ci ók he lyett a ku ta tó leg in kább az el len ál lás lá gyabb for má i ról, ún. szim −
bo li kus cse le ke de tek ről tud csu pán be szá mol ni. Ilyen nek mi nő sít he tők a him nusz −
ének lé sek, nem ze ti szí nű ko szo rúk el he lye zé sei, a gyász sza lag vi se lé se vagy ép pen a
for ra dal mat el íté lő nyi lat ko za tok alá írá sá nak a meg ta ga dá sa. 

Az el ső Cseh szlo vák Köz tár sa ság ból örö költ szlo vá ki ai szo kás jog nem tűr te (s ma
is ne he zen to le rál ja) a ma gyar nem ze ti jel ké pek vi se lé sét, il let ve a nem ze ti him nusz
nyil vá nos el ének lé sét. Így az ilyen ese tek for ra da lom alat ti fel buk ka ná sát egy ér tel mű −
en a ha ta lom mal va ló szem be sze gü lés le het sé ges for má ja ként kell mi nő sí te nünk, ami
azon ban ke mény bün te tést vont ma ga után. A nem ze ti him nusz nyil vá nos el ének lé sé −
nek tra di ci o ná lis hely szí nei a temp lo mok ban zaj ló mi sék vol tak. A for ra da lom idő sza −
ká ban a va sár na pi mi se után töb bek kö zött a Nyi tra mel let ti Alsó bodokon és a Ri ma −
szom ba ti já rás ba tar to zó Gesztetén is el éne kel ték a ma gyar him nuszt.32 Na gyobb vissz −
han got vál tott ki a Nyitrához kö ze li Kolon ban tör tént ese mény, ame lyet Sán dor Já nos
hely tör té nész nek kö szön he tő en jól ismerünk,33 s amely ese tet mind a szlo vá ki ai ma −
gyar la kos ság nak a for ra da lom mal kap cso la tos re cep ci ó já nak, mind pe dig a ha tó sá −
gok re ak ci ó ja szem pont já ból szimp to ma ti kus nak kell te kin te nünk. Az ok tó ber 29−i ese −
mé nyek a he lyi kocs má ban zaj lot tak le, ahol az egyik asz tal tár sa ság a ma gyar for ra da −
lom ese mé nye it tár gyal ta. Fel te he tő en az el fo gyasz tott ital ha tá sá ra Vra ni ak Kár oly (aki
szlo vák nem ze ti sé gű volt) han go san él tet ni kezd te a for ra dal mat, majd er re az egész
asz tal tár sa ság el éne kel te a ma gyar him nuszt. Az ének lés be a párt tit kár ki vél té vel fo −
ko za to san az egész kocs ma be kap cso ló dott. A tör tén tek nem ma rad tak meg tor lat la −
nul. A fa lu ban más nap meg je le nő ha tó sá gok 5 sze mélyt le tar tóz tat tak, aki ket az
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aranyos maróti nép bí ró ság köz tár sa ság−el le nes ma ga tar tás vád já val 1–3 hó na pig tar tó
sza bad ság vesz tés re ítélt. 

Az ese tet azért is te kint het jük ti pi kus nak, hi szen a szlo vá ki ai ma gya rok (eb ben az
eset ben ve lük együtt a szlo vá kok is) csu pán ilyen és ha son ló mó don fe jez het ték ki a
for ra da lom mal kap cso la tos vé le mé nyü ket, a ha ta lom pe dig szin te min den eset ben az
ese mé nyek je len tő sé gét túl ér té kel ve re a gált azok ra. Ezt a vé le ményt tá maszt ja alá az
a do ku men tum is, amely a no vem ber 22−ig a Nyi trai ke rü let ben a ma gyar or szá gi ese −
mé nyek kel kap cso lat ban le tar tóz ta tot tak lis tá ját tar tal maz za .34 A jegy zé ken ös  sze sen
72 név sze re pel, több sé gük ma gyar nem ze ti sé gű. A le tar tóz ta tá sok oka ként leg több
eset ben al ko ho los be fo lyás ha tá sa alatt el kö ve tett cse lek mé nyek – a for ra dal má rok
szó be li tá mo ga tá sa, a szov je tek becs mér lé se, a kom mu nis ták el le ni szó be li meg nyil −
vá nu lá sok – sze re pel nek. 

A csen des til ta ko zás sa já tos for má ja volt a ko ráb ban el ha nya golt, nyil vá no san meg
nem ko szo rú zott vi lág há bo rús em lék mű vek, a há bo rú ban hő si ha lált halt (ma gyar) ka −
to nák sír ja i nak rend be té te le, ill. meg ko szo rú zá sa. A bel ügyi szer vek je len té sei sze rint
no vem ber 1−jén ilyen re ke rült Ipoly sá gon, ahol egy több gye re kes csa lád anya nem ze ti −
szí nű sza lag gal dí szí tett ko szo rút he lye zett el a te me tő be já ra tá nál le vő kereszt nél.35 A
szen ci te me tő ben pe dig az itt el te me tett má so dik vi lág há bo rús ma gyar ka to nák (a je −
len tés egy sze rű en csak fa sisz tá nak ne ve zi őket) sír ja i ra a Szen ci He lyi Nem ze ti Bi zott −
ság 4800 ko ro na ös  sze gért 62 ke resz tet ké szít te tett, amit egyes szlo vák la ko sok sé −
rel mes nek tar tot tak.36

A nem ze ti szí nek he lyett a gyászt ki fe je ző fe ke te sza la got rak tak ru há juk ra a lo son −
ci és pár ká nyi di á kok, va la mint a po zso nyi Ma gyar Tan nyel vű Pe da gó gi ai Is ko la di ák −
jai. Ez utób bi is ko la nap ja ink ban meg szó lal ta tott volt diák jai37 ugyan el lent mon dá so san
nyi lat koz nak a tör té né sek ről, va ló szí nű nek azon ban az lát szik, hogy er re no vem ber 4−
e után ke rült sor, még pe dig elő ször a IV. osz tály ban majd pe dig a ha gyo má nyos no −
vem ber 7−i po zso nyi fel vo nu lá son.

A for ra da lom mel let ti szim bo li kus ki ál lás le he tő sé gét hor doz ták ma guk ban az olyan
ese mé nyek, ame lyek so rán egyé nek vagy cso por tok meg ta gad ták, ill. meg ke rül ték a
ma gyar or szá gi ese mé nyek el íté lé sét és el len for ra da lom nak va ló mi nő sí té sét tar tal ma −
zó nyi lat ko za tok alá írá sát. A szám ta lan ilyen eset kö zül em lí tést ér de mel a ko má ro mi
gim ná zi um ese te. A gim ná zi um au lá já ban ös  sze hí vott di á kok és ta ná rok kö zül ugyan −
is sen ki nem sza vaz ta meg a párt szer vek ál tal elő re el ké szí tett nyi latkoza tot.38

Ér de kes, de fel te he tő en nem egye di eset tör tént a bálványosi ál la mi gaz da ság ban,
ahol a for ra dal mat el íté lő nyi lat ko zat el fo ga dá sá ra ös  sze hí vott gyű lé sen a zootech −
nikus nyil vá no san ki állt a for ra dal má rok mel lett, s mint a bel ügyi je len tés rög zí ti, ál lás −
pont ját rész ben az zal ma gya ráz ta, hogy „a fel ke lők azért sem le het nek csir ke fo gók,
mert a ne ves fo cis ta, Pus kás is tá mo gat ja őket”.39

A szlo vá ki ai ma gya rok részt vál la lá sa a for ra da lom mal szem be ni cseh −
szlo vák in téz ke dé sek ben

A cseh szlo vák párt− és ál la mi szer vek egy faj ta gya nak vás sal fi gyel ték a szlo vá ki ai ma −
gya rok for ra da lom alat ti vi sel ke dé sét, s a for ra da lom nap ja i ban a moz gó sí tott tar ta lé −
ko sok kö zé ma gya ro kat nem is hív tak be. En nek el le né re a ma gyar or szá gi ese mé nyek
kap csán fo ga na to sí tott cseh szlo vák in téz ke dé sek egy ré szé be kény te le nek vol tak a
ma gya ro kat is be von ni, sőt oly kor fő sze re pet is osz ta ni rá juk.
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Ilyen fő sze re pet szán tak vol na Fábry István nak,40 a rozs nyói szár ma zá sú ma gyar
kom mu nis tá nak, akit egy, a CSKP KB ok tó ber 24−i ülé sén fel me rült ja vas lat sze rint a
ma gyar or szá gi el len for ra dal már ok el len ver bu vá lan dó ön kén tes egy sé gek élé re kí ván −
tak állí tani.41 Már ok tó ber 28−án lét re jött vi szont a Szlo vák Kom mu nis ta Párt Köz pon ti
Bi zott sá gá nak ke re tén be lül egy kü lön ko or di ná ci ós köz pont, amely a Ma gyar or szág ra
irá nyu ló “il le gá lis és le gá lis” pro pa gan dát irányí tot ta.42 En nek élé re pe dig is mét csak
nem vé let le nül egy ne ves szlo vá ki ai ma gyar kom mu nis ta, a Cse ma dok ak ko ri el nö ke
és az SZLKP KB tag ja, Lőrincz Gyu la ke rült. A já rá si párt köz pont ok ba (itt el ső sor ban a
dél−szlo vá ki ai já rá sok ról van szó), ahol a ko ráb bi idő szak örök sé gé nek kö szön he tő en
el ső sor ban szlo vák nem ze ti sé gű ek ül tek, az SZLKP KB 40 ma gyar anya nyel vű vagy ma −
gya rul jól be szé lő párt mun kást kül dött. Az ő fel ada tuk volt, hogy ko or di nál ják azo kat a
ma gyar or szá gi for ra da lom mal kap cso la tos párt fel ada to kat, ame lyek meg kö ve tel ték a
ma gyar nyelv ben va ló jár tas sá got.

A Ma gyar or szág ra irá nyu ló cseh szlo vák pro pa gan da fon tos ele mét ké pez te a röp −
lap ok és a szov jet ba rát szem lé le tet tük rö ző saj tó ma gyar or szá gi ter jesz té se. A szá zez −
res pél dány szá mot is meg ha la dó al kal mi röp lap ok mel lett hang sú lyos sze re pet kap tak
a dél−szlo vá ki ai ma gyar saj tó ter mé kek ma gyar or szá gi ter jesz tés re szánt kü lön ki adá sai,
ame lyek ben a CSKP ál lás pont ját tük rö ző írá sok ál tal pró bál ták be fo lyá sol ni a ma gyar −
or szá gi köz vé le ményt. Az SZLKP KB fő tit ká ra, Ka rol Bacílek ál tal 1956. de cem ber 12−
én az SZLKP KB elé ter jesz tett be szá mo ló ja sze rint no vem ber 12−ig az Új Szó cí mű na −
pi lap 14 rend kí vü li ki adá sát szál lí tot ták Ma gyar or szág ra, át la go san 50 ez res
példányszám ban.43 Ezen kí vül négy rend kí vü li ki adá sa je lent meg az Új If jú ság cí mű he −
ti lap nak, de több já rá si lap és a Dol go zó Nő cí mű lap kü lön er re a cél ra nyom ta tott ki −
adá sai is nagy szám ban ke rül tek át a for ra dal mi Ma gyar or szág ra. A Ko má rom ban meg −
je le nő já rá si föld mű ves lap nak pél dá ul 10 rend kí vü li Ma gyar or szág ra szánt ki adá sa je −
lent meg no vem ber vé gé ig.

A ha tá ron át szál lí tott saj tó ter mé kek két ér de kes kér dést is fel vet nek: az új sá gok
át jut ta ta tá sá nak mi ként jét és azok ma gyar or szá gi re cep ci ó já nak a kér dé sét. Ami az
előb bit il le ti, a cseh szlo vá ki ai la pok át szál lí tá sá ban meg ha tá ro zó sze re pet vit tek a
szlo vá ki ai ma gya rok. Ezt Ka rol Bacílek is fon tos nak tar tot ta hang sú lyoz ni a már em lí −
tett ér té ke lő fel szó la lá sá ban, amely ben töb bek kö zött a kö vet ke ző ket mond ta: „Eb ben
az idő szak ban a rend kí vü li in téz ke dé sek biz to sí tá sa és a Ma gyar or szág ra irá nyu ló saj −
tó− és agi tá ci ós anyag át szál lí tá sa te rén óri á si mun kát vé gez tek a ma gyar nyel ven tu −
dó párt tag ok, de pár ton kí vü li ek is. Fő kép pen azok a ma gyar nem ze ti sé gű elv tár sak,
akik az el len for ra dal már ok ál tal meg szállt ma gyar or szá gi te rü le te ken ki lo mé te rek tu −
cat ja it és szá za it tet ték meg, hogy kap cso la tot te remt se nek az ot ta ni párt tag ok kal, se −
gít sék a párt épí tést, és ren del te té si he lyük re szál lít sák az agi tá ci ós anya go kat. Ta lán
he lyén va ló len ne meg fon tol ni, és né há nyu kat ki tün te tés re fel ter jesz te ni bá tor sá guk
miat t.”44

A na pi la po kat, he ti la po kat és röp la po kat el ső sor ban Ma gyar or szág észa ki, ha tár
men ti me gyé i be igye kez tek el jut tat ni, s eb ből a fel adat ból el ső sor ban azok vál lal tak
na gyobb részt, akik meg fe le lő hely is me ret tel ren del kez tek, ro ko ni és ba rá ti kap cso la −
ta ik ré vén kön  nyeb ben tud tak ma gyar or szá gi se gít sé get igény be ven ni. Te vé keny sé gük
azon ban így sem volt ve szély te len, hi szen a for ra dal mi erők gyor san fel fi gyel tek az el −
le nük irá nyu ló agi tá ci ó ra, s igye kez tek aka dá lyo kat gör dí te ni az elé. Jó pél da er re az a
le vél tá ri for rá sok kal is do ku men tál ha tó eset, amely az ál lam ha tár du nai sza ka szán,
Mo son ma gya ró vár kö ze lé ben zaj lott le: Ok tó ber 28−án a Somor jai já rá si párt szer ve zet
meg bí zá sá ból két fér fi (Juricin Im re és Nagy Já nos) csó nak kal a Du nán át kel ve
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Doborgaz szi get kö ze lé ben kö töt tek ki. A ma guk kal vitt la po kat a part kö ze lé ben el rej −
tet ték, majd sö té te dé sig is me rő se ik nél hú zód tak meg. Mi u tán azon ban es te vis  sza tér −
tek az el rej tett la po kért – hogy azo kat a kör nyék te le pü lé se i re szét hord ják –, for ra dal −
má rok mint egy 15−20 fős cso port ja vet te őket kö rül. A két szlo vá ki ai ma gyar fér fi utó −
lag tett val lo má sa sze rint a for ra dal má rok (akik a szlo vá ki ai új sá go kat is meg ta lál ták)
az zal fe nye ge tőz tek, hogy ki vég zik őket, de vé gül a ha tár őr ség egyik had na gya, aki
szin tén a fegy ve re sek kö zött tar tóz ko dott, er ről le be szél te a for ra dal má ro kat, s két
szlo vá ki a it pe dig a dunakil i ti lak ta nyá ba kí sér tet te. A lak ta nyá ban el töl tött éj sza ka után
a na pi lap csem pé sze ket vis  sza küld ték Szlo vá ki á ba. A két fér fi azon ban ke se rű en jegy −
zi meg a szlo vák ha tó sá gok nak tett val lo má sá ban, hogy az eve zőt el vet ték tő lük, így a
csu pán nagy erő fe szí tés árán, kéz zel evez ve tud tak vis  sza tér ni a Du na szlo vák
oldalára.45

Egy má sik – ma már in kább mu lat sá gos nak tű nő – ese tet a Lo son ci já rás ból em lí −
te nek a párt anya gok. A for rás egy tőrinc si (Nóg rád Szlo vá ki á hoz tar to zó te le pü lé se) elv −
társ ön fel ál do zá sát eme li ki. Az il le tő ugyan is a saj tó át szál lí tá sa köz ben az Ipoly ba
eset t, „de a hi deg idő já rás el le né re nem for dult vis  sza, amíg a párt fel ada tot nem tel −
jesítet te”.46

A Cseh szlo vá ki á ból át ju ta tott nyom ta tott saj tót a for ra dal mi Ma gyar or szág nem fo −
gad ta öröm mel. A Nóg rád me gyei já rá si rend őr ka pi tány ság for ra dal mi ta ná csá nak ülé −
sén pél dá ul töb ben is ki fo gá sol ták, hogy Cseh szlo vá ki á ból olyan saj tó ter mé ke ket hoz −
nak be, ame lyek fa sisz ta el len for ra da lom nak mi nő sí tik a ma gyar or szá gi eseménye −
ket.47 De a Sza bad Nóg rád ok tó ber 30−i szá ma is fog lal ko zott a me gyé ben ter jesz tett
Új Szó tar talmá val.48

A for ra da lom alatt a cseh szlo vák bel ügyi szer vek az ügy nök há ló za tu kat is moz gó sí −
tot ták, mi köz ben kü lö nö sen nagy hang súlyt he lyez tek a ma gyar nem ze ti sé gű, il let ve
ma gya rul jól be szé lő ügy nö kök ak ti vi zá lá sá ra. A prá gai bel ügyi le vél tár do ku men tu mai
sze rint a for ra dal mi Ma gyar or szág ra át kül dött ügy nö kök el ső sor ban a szlo vá ki ai ma −
gyar tár sa da lom ér tel mi sé gi vagy kö zép osz tály be li ré te ge i ből ke rül tek ki.49 A „Spevák”
(Éne kes) fe dő ne vű ügy nök a Szlo vák Ál la mi Nép tánc e gyüttes al kal ma zott ja volt,
a Bažant (Fá cán) fe dő ne vű sze mély kö zép szin tű vál la la ti ve ze tő, Fló ri án kul túr ház−igaz −
ga tó, Vavrinec (Lő rinc) pe dig egy Szenc mel let ti köz ség plébánosa.50 A fel lelt ira tok sze −
rint az ügy nö kö ket ál ta lá ban két−há rom na pos ma gyar or szá gi kül de tés re küld ték. Fel −
ada tuk ról csak köz vet le nül az el uta zá suk előtt ér te sí tet ték őket, ek kor kap ták meg a
költ sé ge ik fe de zé sét szol gá ló pénzt (ál ta lá ban 400 Ft−ot), s a ha tár át lé pés re fel jo go sí −
tó Al kal mi Útiok mányt (Príležitostná pohraničná prie pustka). Mun ka he lyi hi ány zá su kat
a mun ka he lyi párt szer ve ze te ken ke resz tül in téz te el a bel ügy. A Ma gyar or szág ra át kül −
dött ügy nö kök től el ső sor ban a fel ke lők ka to nai erő i ről, az ál ta lá nos po li ti kai hely zet ről,
a köz vé le mény han gu la tá ról igye kez tek in for má ci ó kat sze rez ni. 

A szlo vá ki ai ma gya rok sze rep vál la lá sát vizs gál va nem sza bad el fe led kez ni ar ról a
vél he tő leg több tu cat párt mun kás ról sem, akik no vem ber 4−e után nagy szám ban jár −
tak át Ma gyar or szág ra, s kap cso lód tak be le az ot ta ni párt új já épí té sé be ide o ló gi ai,
cen zo ri vagy más sze rep kört be tölt ve. A té má val fog lal ko zó szak iro da lom köz lé sei sze −
rint a kas sai ke rü le ti párt bi zott ság na pon ta 30−40, ese ten ként akár 80 ma gya rul be −
szé lő agi tá tort kül dött ma gyar or szá gi párt mun ká ra, a Lo son ci já rás ból pe dig 17 sze −
mély járt rend sze re sen át.51
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Az 1956−os ese mé nyek ha tá sa a szlo vá ki ai ma gyar ki sebb ség éle té re
és po zí ci ó i ra

Má ig tisz tá zat lan az a kér dés, va jon men  nyi ben vál toz tat ta meg a for ra da lom, il let ve az
azok kap csán ho zott in téz ke dés so ro zat a ma gyar ki sebb ség éle tét. Kü lön szo ci o ló gi ai
ku ta tá sok nél kül is va ló szí nű sít he tő, hogy míg a for ra da lom ki tö ré se fel erő sí tet te a vál −
to zá sok ba ve tett re mé nye ket, ad dig a no vem ber 4−e utá ni fo lya ma tok épp az el len ke ző
irány ban ha tot tak. Azt a té telt bi zo nyí tot ták, hogy a Szov jet unió szi lár dan a ke zé ben tart −
ja a tér ség el len őr zé sét, a tár sa da lom de mok ra ti zá lá sá nak nincs esé lye, a ki sebb sé gi
kér dés bár mi lyen irá nyú ren de zé se pe dig tel jes mér ték ben a párt mo no pó li u ma. 

Ki mu tat ha tó ha tás sal vol tak vi szont az ese mé nyek az ál lam ha ta lom nak a ma gyar
ki sebb ség gel kap cso la tos po li ti ká já ra. Bár a szlo vá ki ai ma gya rok kö zött no vem ber 4−e
után vol tak ag go dal mak, hogy a ma gyar or szá gi for ra da lom mi att a cseh szlo vák ha ta −
lom őket ki állt ja ki bűn bak nak, s „raj tuk ve ri el a port” – ez nem kö vet ke zett be. Mint
már tör tént rá uta lás, a párt szer vek ös  szes sé gé ben ked ve ző nek ítél ték meg a ma gyar
la kos ság for ra da lom alat ti ma ga tar tá sát, bár a bel ső hasz ná lat ra ké szült anya gok
azért ne ga tív je len sé gek meg lé té re is fel hív ták a fi gyel met.

No ha a for ra da lom lé nye gé ben nem vál toz ta tott a CSKP nem ze ti sé gi po li ti ká já nak
irány vo na lán, az ese mé nyek ta pasz ta la tai bi zo nyos te rü le te ken még is kor rek ci ó kat vál −
tot tak ki. A párt ve ze tés el ső fon tos ta pasz ta la ta a bel ügyi szer vek je len té sei alap ján
fo gal ma zó dott meg, akik rög tön a for ra dal mi ese mé nyek el csi tu lá sát kö ve tő en fel hív −
ták ar ra a fi gyel met, hogy a bel ügy Dél−Szlo vá ki á ban je len tős aka dá lyok ba üt kö zött
ami att, hogy gya kor la ti lag nem ren del ke zet ma gya rul be szé lő mun ka tár sak kal. A bel −
ügy mi nisz ter kol lé gi u ma szá má ra no vem ber 27−én ké szí tett je len tés „a bel ügyi ope ra −
tív szol gá lat ko moly hi á nyos sá gá nak” ne vez te ezt a helyzetet.52 Er re re a gál va a leg fel −
ső párt szer vek uta sí tá sá ra a Bel ügy mi nisz té ri um rög tön fel mér te azt, hogy a bel ügy ál −
lo má nyá ban mi lyen a nem ze ti sé gi ös  sze té tel, s to bor zást kez dett a ma gya rok kö zött.
Az in dok lás sze rint ugyan is mi köz ben Dél−Szlo vá kia egyes já rá sa i ban 90−95%−os a ma −
gya rok ará nya, a Bel ügy mi nisz té ri um já rá si tiszt sé gei ezek ben és más já rá sok ban
„szin te tel jes mér ték ben ma gyar nyel vet nem be szé lők kel van nak betöltve.”53 A je len −
tés be szá mol ar ról is, hogy el ső sor ban fi a tal (több nyi re 30 éven alu li) párt ta go kat és
szim pa ti zán so kat igye kez tek a be szer vez ni, s el sőd le ges kö ve tel mény nek szá mí tott az
is, hogy az il le tők szó ban és írás ban is bír ják a ma gyar nyel vet. A to bor zás, amely ből
a já rá si párt szer vek ak tí van ki vet ték ré szü ket, fel te he tő en nem le he tett kön  nyű fel −
adat, mi vel – ahogy a je len tés meg jegy zi – a je löl tek egy ré sze még a ma gyar ese mé −
nyek ha tá sa alatt volt, il let ve a fe le sé gük a be lé pés el len be fo lyá sol ta őket. Vé gül a
494 je lölt ből 53 főt vá lasz tot tak ki, aki ket 1957 ja nu ár já ban négy he tes tan fo lyam ra
küld tek Po zsony ba.

Az ál lam biz ton sá gi szer vek hez va ló to bor zás sal pár hu za mo san a rend őr ség kö te lé −
ké be is to bor zás in dult a ma gya rok kö zött ab ból a cél ból, hogy a ki vá lasz tot tak fo ko −
za to san fel vált sák majd a dé li já rá sok ban a ma gya rul nem be szé lő rend őrö ket.

A CSKP ve ze tő tes tü le te i nek má sik fon tos fel fe de zé se az volt, hogy a szlo vá ki ai ma −
gyar ki sebb sé get az ed di gi nél is job ban el kell szi ge tel ni Ma gyar or szág tól, s le kell kap −
csol ni az össz mag yar kul tu rá lis és köz éle ti vér ke rin gés ről, ame lyet leg in kább a Ma gyar −
or szág ról ér ke ző saj tó és köny vek él tet tek. Az SZLKP KB de cem ber 12–13−i ülé sén
nem más, mint az egyik leg be fo lyá so sabb ma gyar kom mu nis ta, az Új Szó fő szer kesz −
tő je, Dé nes Fe renc bí rál ta azt, hogy a két or szág kö zöt ti kul tu rá lis egyez mény ér tel mé −
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ben 220 saj tó ter mék ke rült át Ma gyar or szág ról Szlo vá ki á ba, ame lyek évi
összpéldányszá ma el ér te a 3,5 mil li ót. Ezek pe dig a cseh szlo vák meg íté lés sze rint „ve −
szé lye sek” vol tak. Dé nes sze rint „még az olyan – idé ző jel ben – ár tat lan ké pes fo lyó −
irat ok is, mint a Bé ke és Sza bad ság, vagy a Lu das Ma tyi rend kí vül ra vasz mó don lá zí −
tot tak a párt és a kor mány el len”. Ezért ja va sol ta, hogy „a jö vő ben job ban fi gyel ni ük
kel le ne a tes tü le te ink nek, hogy mi lyen saj tó ter mé kek és mi lyen men  nyi ség ben ke rül −
nek be az or szág ba”. 

Fel szó la lá sá val Dé nes nyi tott ka pu kat dön ge tett, hi szen a ma gyar or szá gi saj tó be −
ho za ta lá nak kor lá to zá sá ra már ko ráb ban in téz ke dé sek történ tek,54 sőt a kö vet ke ző
évek ben már nem csak a saj tó ter mé kek be ho za ta lát igye kez tek kor lá toz ni, ha nem kí −
sér le tek tör tén tek a szlo vá ki ai ma gyar köz könyv tá rak ál lo má nyá nak fe lül vizs gá lat ára s
a prá gai Ma gyar Kul tu rá lis In té zet ál tal Ma gyar or szág ról be ho zott köny vek „cen zú rá zá −
sá ra” is. 1961−ben pél dá ul a cseh szlo vák Kül ügy mi nisz té ri um fel ké ré sé re a CSKP KB
PB is fog lal ko zott a prá gai Ma gyar Kul tu rá lis In té zet ál tal Dél−Szlo vá ki á ba szét kül dött
köny vek kér dé sé vel. A tes tü let ha tá ro za tot fo ga dott el ar ról, hogy az il le té kes szer vek
hoz za nak meg fe le lő in téz ke dé se ket an nak ér de ké ben, hogy az „ide o ló gi a i lag hi bás
ma gyar köny vek” ne ke rül je nek be az or szág ba, va la mint hogy a már könyv tá rak ban,
is ko lák ban és tu do má nyos in téz mé nyek ben meg le vő ilyen köny vek ki se lej te zés re
kerül jenek.55

Ta nul sá gok

Ha ös  szes sé gé ben akar juk ér té kel ni a szlo vá ki ai ma gyar la kos ság nak az 1956−os ma −
gyar for ra da lom hoz va ló vi szo nyát, ak kor csak na gyon óva tos meg ál la pí tá so kat te he −
tünk. Az ugyan le szö gez he tő, hogy a ma gyar la kos ság rend kí vül nagy fi gye lem mel kí sér −
te a ma gyar or szá gi ese mé nye ket, ám több sé gük a for ra da lom hoz va ló vi szo nyát nem fe −
jez te ki nyil vá no san. Hogy mi ért? Meg koc káz tat hat juk azon ban azt a fel te vést, hogy eb −
ben a párt ál la mi ter ror, a dé li já rá sok ba fel vo nu ló had se reg és a bel ügyi szer vek fo ko −
zott je len lé te épp úgy köz re ját szott, mint az a bé nult ság, amely még min dig nem ol dó −
dott fel a ma gya rok kö ré ben az 1944 és 1948 kö zöt ti idő szak óta. Eb ben a hely zet ben
dön tő nek mu tat ko zott az is, hogy 1945 és 1948 kö zött a szlo vá ki ai ma gya rok nem csak
ko ráb bi or szá gos po li ti kai ve ze tő i ket ve szí tet ték el (1945−ben a két há bo rú kö zöt ti ma −
gyar po li ti ku sok leg több je bör tön be ke rült, il let ve Ma gyar or szág ra vagy Nyu gat ra tá vo −
zott), ha nem el ve szí tet te a fa lu si kö zös sé gek ben ter mé sze tes au to ri tás sal bí ró gaz dá −
kat, re for má tus pa po kat, ta ní tó kat, a szin te tel jes po zso nyi és kas sai ma gyar pol gár sá −
got. A he lyük be lé pő új no menk la tú ra pe dig egy részt nem volt al kal mas ar ra, hogy a ma −
gyar kö zös ség ér de ke i nek vé del mét fel vál lal ja, más részt pe dig ez nem is állt szán dé ká −
ban. Meg fe le lő ve ze tők és irány adók, ér dek vé del mi szer ve ze tek stb. nél kül pe dig a ma −
gyar ság töb bé−ke vés bé en ge del mes tö meg nek bi zo nyult a párt ke zé ben.

Ugyan ilyen fon tos nak tar juk azon ban azt is, hogy a szlo vá ki ai ma gya rok több sé ge a
for ra dal mat olyan ese mény ként fog ta fel, amely ál tal a ma gyar ság ki vív ta a de mok ra −
ti kus vi lág el is me ré sét. A má so dik vi lág há bo rú ban új ból a vesz tes ol dal ra ke rü lő s igaz −
ság ta lan mó don a kol lek tív bű nös ség vád já val súj tott ki sebb sé gi ma gyar szá má ra
1956 így hos  szú idő után az el ső olyan ese mény sort je len tet te, amely kap csán büsz −
ke le he tett ma gyar sá gá ra, s ez vél he tő en po zi tí van ha tott ön ér té ke lé sé re és nem zet −
tu da tá ra is.
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s Besz ter ce bá nyán ál lí tot ták bí ró ság elé. A bör tön bün te tést vé gül kis ko rú gye re kei mi att ke −
rül het te el. 

36 „Megállapítást nyert, hogy a szen ci te me tő ben 1956. no vem ber el se jé ről má so di ká ra vir −
ra dó éj sza ka va la kik rend be rak ták az itt el te me tett ma gyar kat nák sír ját.” AMV, sign. 319−
23−1, va la mint AMV Pra ha, H−761., sv. 15. Pol i tická situá cia v okrese Senec – zprá va.

37 Fórum Ki sebb ség ku ta tó In té zet – Bib lio the ca Hun gar i ca, Kéz irat tár. Az 1956−os for ra da lom
vissz hang ja a Fel vi dé ken. Oral His to ry in ter júk. Ké szí tet te Vaj da Bar na bás, 2006.

38 Gáspár Ti bor: Az 1956−os ko má ro mi di á kok. Va ló ság, XLVI. évf. (2003) 6. sz. 99–100. p.
39 SNA, ÚV KSS−taj. David, k. 2253, a. j. 40. Maďarsko a Poľsko.
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40 Fábry Jó zsef nek, a Ma gyar Nép had se reg al ez re des ének és a Had tör té ne ti Mú ze um mun ka −
tár sá nak a test vé ré ről van szó. Míg Fábry Ist ván 1945 után Cseh szlo vá ki á ban ma radt, és
az öt ve nes évek ben ko moly párt kar ri ert fu tott be, Fábry Jó zsef az 1944−től Szlo vá ki á ban ki −
bon ta ko zó ma gyar ül dö zé sek mi att Ma gyar or szág ra te le pült át.

41 SUA Pra ha, ÚV KSČ 02/2 – PB ÚV KSČ, sv. 19, a. j. 146.
42 SNA, ÚV KSS−taj. David, k. 2252, a. j. 39, Zprá va o opa tre ni ach strany na Sloven sku v

súvis losti so situá ciou v Maďarsku.
43 SNA, ÚV KSS−Pr, k. 934, a. j. 153, Zprá va o čin nos ti Kom mu ni stick ej strany Sloven s ka

a uplat no vanie jej vedúcej úlohy na Sloven sku počas udalostí v Maďarsku. 7. 12. 1956;
SNA, ÚV KSS−pléna; k. 1836, a. j. 30. Zasadanie ÚV KSS konané v dňoch 12.–13. decem −
bra 1956.

44 SNA, ÚV KSS−pléna; k. 1836, a. j. 30. Zasadanie ÚV KSS konané v dňoch 12−13. decem −
bra 1956

45 SNA, ÚV KSS−taj. David, k. 2252, a. j. 38. Hod note nie udalostí v Maďarsku a ich vplyv
u nás.

46 Uo.
47 Á. Var ga Lász ló (sz erk.): 1956 Nóg rád me gyei kro no ló gi á ja és sze mé lyi adat tá ra. Sal gó tar −

ján, Nóg rád me gyei le vél tár, 1996, 138. p.
48 Á. Var ga László–Pásztor Ce cí lia: Az 1956-os for ra da lom Nóg rád me gyei ok mány tá ra I.

(1956. ok tó ber 24. no vem ber 13.). Sal gó tar ján, Nóg rád Me gyei Le vél tár, 2001. 6. sz. do −
ku men tum 124. p.

49 A ma gya rok ki vá lasz tá sát a nyelv− és hely is me re tek mel lett az is in do kol ta, hogy ve lük
szem ben a for ra dal mi ha tár őr szer vek ke vés bé vol tak gya nak vó ak. Leg alább is ez de rül ki a
Trub ka ne ve ze tű ügy nök je len té sé ből, aki ok tó ber 29−én Raj ká nál lé pett be Ma gyar or szág
te rü le té re. Je len té se sze rint amint a ha tár őrök meg hal lot ták, hogy ma gya rul kö szön, rög tön
ked ve seb ben szól tak hoz zá, majd fel aján lot ták ne ki, „ha nem akarsz, nem kell vis  sza men −
ned Cseh szlo vá ki á ba: min dent el in té zünk ne ked, jó sor sod lesz a sza bad Ma gyar or szá gon,
sok kal jobb mint a kom mu nis ták alat t…” AMV Pra ha, H−761. sv. 1–3.

50 Uo.
51 Pešek: i. m. 439. p.; Kaplan: i. m. 463. p.
52 AMV Pra ha, H−761, sv. 8−11. Zprá va o připravenos ti a morál ně morál ně pol i tick ém stavu

součásti MV v době mimořád ných opatření v sou vis losti s událost mi v maďarsku, Pol sku
a Egypte.

53 SÚA Pra ha, KSC−ÚV, 02/2, sv. 125, a. j. 160., Nábor osob ovlá da jú ci ch maďarský jazyk pro
službu na OO MV na jižním Sloven sku.

54 A ma gyar or szá gi saj tó val kap cso la tos in téz ke dé sek ről bő veb ben lásd Popé ly Ár pád ta nul −
má nyát je len kö tet ben.

55 SÚA Pra ha, KSČ−ÚV−AN II., k. 130, Zprá va o mater iálech rozesílaných kul turním střediskem
Maďarské lidové repub liky obsahu jú ci nesprávné údaje o Českosloven ské social i stické
repub like. Az érin tett do ku men tum mel lett ta lál ha tó jegy zék sze rint a cseh szlo vák fél olyan
ki ad vá nyo kat is in dex re tett, mint Arany Já nos bal la dá i nak 1959−es, Zichy Mi hály il luszt rá −
ci ó i val dí szí tett ki adá sa, Gu lyás Pál Ma gyar írói ál név le xi ko na vagy Gár do nyi gyer mek me sék
c. köny ve.

54 Si mon At ti la
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At ti la Si mon
Maďarská menši na na Sloven sku a revolú cia roku 1956

Zhrnu tie

Štú dia ana lyzu je reak cie maďarskej menšiny na Sloven sku na revolú ciu v Maďarsku
roku 1956. Pramene tejto zati aľ nedosta točne pre bá danej témy pred stavu jú pre −
dovšetkým českosloven ské agen túrne správy a spomienky súčas níkov.

Maďarská menši na žijú ca pod dik tatúrou strany stal in ského typu mala v prvej
polovi ci 50. rokov, napriek neprie pust nej štát nej hrani ci s Maďarskom, pres né infor −
má cie o tamo jšom vývo ji. Okrem pevných cezhraničných zväzkov k tomu prispel pre −
dovšetkým rozh las. Agen túrne správy však nein for movali len o tom, že Maďari na
Sloven sku sle dovali udalosti v Maďarsku so zvýše nou pozornosťou, ale aj o tom, že od
nich očaká vali i zmenu vlast ného postave ni a. Najčaste jšie sa objavu júcim motívom
bolo, že dúfali v rozšíre nie svo jich menši nových práv, ale prvýkrát od povo jnového
obdo bia bezprávia sa per trak to vali aj názo ry, že môže dôjsť k revízii násled kov výme ny
oby vateľst va a deportá cií. Maďarské oby vateľst vo na Sloven sku sle dova lo s veľký mi
sym pa ti a mi aj opä tovný vzost up Imre ho Nagya. Videli v ňom totiž osob nosť, ktorá by
mohla byť pre nich záchra nou pred kolek tivizá ciou. Keďže vo vteda jšom Českosloven −
sku neex is to vali demokrat ické možnos ti vyja drenia vere jnej mienky, maďarská menši −
na na Sloven sku mohla prezen to vať svoj názor na revolú ciu len for mou sym bol ick ých
aktov. Často to boli vplyvom rev olučných udalostí zná sobené emo cionálne poryvy,
konkrétne pre javy národ nej hrdosti. Preto sa v mno hých obci ach spievala maďarská
národ ná hym na, na čo českosloven ská moc, už tradične netol er ant ná voči použí va niu
národ ných sym bol ov, ihneď odpovedala retorzne. Po 4. novem bri bolo charak ter i stic −
kou for mou štu dentskej revolty, že vo viac erých mestách nosili mladí na ode voch
čierne smú točné pásky. Také to pre javy bolo možné sle dovať naprík lad v Bratislave,
v Štúrove a v Lučen ci.

Napriek tomu, že komu ni stický režim mal obavy z reak cií maďarskej menšiny na
Sloven sku – čoho pre javom bolo, že medzi mobi li zo vaný mi vojak mi v zálo he neboli
Maďari – usilo val sa využiť ju na vlast né ciele. Nebo lo náhodou, že na čelo cen tra pre
pomoc Maďarskej strane pracu jú ci ch, ktoré vzniklo 28. októbra pri ÚV KSS, vymen o −
vali práve Jú li u sa Lőrincza, predse du Cse madoku. Úlo hou Maďarov na Sloven sku malo
byť v prvom rade, aby sa zvláštne vyda nia den ní ka Új Szó a iných maďarských tlačovín
ilegálne dostali na územie rev olučného Maďars ka. Okrem toho väčši na agen tov
bezpečnos ti posielaných cez hran ice s cieľom získa va nia infor má cií bola maďarskej
národ nos ti. 

Na zasadaní ÚV KSS v dňoch 12.–13. decem bra Ka rol Bacílek spoko jne skonš ta −
to val, že v dňoch maďarskej krízy Maďari na Sloven sku dobre zložili skúšku z vlas −
tenect va. Toto konš ta to vanie, z ktorého priam dýcha la de ma gó gia, však ani zďale ka
neo dráža lo sku točnosť. Bolo prav di vé len do tej miery, že maďarská menši na otvorene
nepod po ri la, ba ani nemohla pod poriť revolú ciu v Maďarsku. Príči na spočí vala v dôsled −
koch obdo bia bezprávia bezprostredne po vojne, ktoré vtis lo svoju pečať ešte aj živ o −
tu v polovi ci 50. rokov. 
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