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Úvod
Úvod do problematiky:
Povále né d ní v eskoslovensku vyvolává dodnes velkou debatu. V eském
prost edí

je

povále ná

národnostní

problematika

vnímána

obecn

jen

jako

odsun/vyhnání n mecké menšiny. P itom podobný postup proti n mecké menšin m l
být uplatn n i v i ma arské menšin . Nedostate ná známost tématu je zp sobena
(podobn

jako u n mecké otázky) dlouhými lety, kdy se o této kapitole

eskoslovenských d jin p íliš nepsalo. Minulý režim si p ál, aby se psalo o v cech, které
eskoslovenské a ma arské pracující spojují a ne rozd lují. První práce o povále ných
osudech Ma ar vycházely až v šedesátých, sedmdesátých letech. Ze slovenské strany
to byla práce J. Zvary, která hodnotila události na základ

oficiálního postoje

komunistického režimu.1 První ma arskojazy ná práce K.Janicse vyšla v roce 1979 ve
švýcarském Bernu.2 A tak v tšina relevantní literatury k tématu vychází až v posledních
17-ti letech. Z eských autor se ma arské otázce v nuje Karel Kaplan ve své knize
Pravda o

eskoslovensku, vydané už v roce 1990.3 Postupn

vycházela díla

ma arských i slovenských historik , a už souborná, i místopisná. Jednotlivá díla se
ale zna n liší ve svých p ístupech a v hodnocení událostí.
Ú elem mé práce je porovnat p ístupy a záv ry jednotlivých autor . Rád bych
poukázal na fakt, že se sice jedná o téma dnes již dob e probádané a relativn

asov

vzdálené, ovšem hodnocení, ale i prostá fakta, se u jednotlivých autor zna n liší. Svou
práci jsem rozd lil podle nejd ležit jších proces , které se v letech 1945-1948 odehrály:
povále né odsuny, nucené práce, vým na obyvatel, reslovakizace. Kapitoly na sebe
v tšinou navazují i asov , ale není to pravidlem, n kdy probíhaly události paraleln .
Není mým zám rem podat vy erpávající p ehled událostí. V každé kapitole události
krátce popíši a následn se zam ím na sporné body, resp. aspekty, v kterých se auto i
neshodují. Pracuji tedy metodou kompilace a komparace literatury.
P ed samotným rozborem událostí bych se rád zmínil o p edvále ných
událostech. Východiska jednotlivých autor se práv v tomto míst zna n rozcházejí a
1

Zvara, Ján: Ma arská menšina na Slovensku po roku 1945, Bratislava, 1969.
Janics, Kálmán: A hontalanság évei, Bern, Magyar Szabadegyetem, 1989.
3
Kaplan, Karel: Pravda o eskoslovensku 1945 – 1948, Praha, Panorama, 1990.
2
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pro pochopení postoj

jednotlivých autor

je nastín ní historických souvislostí

nesmírn d ležité. Mnozí slovenští auto i ospravedl ují a zd vod ují povále né události
ma ariza ní politikou uherské vlády koncem 19. století, údajnou podvratnou rolí
ma arských stran v mezivále ném eskoslovensku i k ivdou víde ské arbitráže.
Hodnocení literatury:
Nejobsáhlejší prací na toto téma je bezesporu dílo Katalin Vadkerty. První kniha
A deportálások (deportace) popisuje p í iny a pr b h deportací na nucené práce. Druhá
kniha A bels

kitelepitések és a lakosságcsere píše o vnitrostátním vysidlování a

vým n obyvatel a t etí kniha A reszlovakizáció se v nuje procesu reslovakizace. Pro
všechny knihy je charakteristické použití množství ísel a údaj , autorka se zaobírá
doslova každým jednotlivým osudem ve stylu historického pozitivizmu. Práv

až

vy erpávající vý et fakt a konkrétních p ípad m že být trochu na škodu, protože se
ztrácí základní d jová linie. P i ojedin losti a rozsáhlosti tohoto díla ale lze autorce
mnohé odpustit. Nejh e se v knihách dohledávaly mezinárodn politické p í iny a
okolnosti protima arských opat ení. A se všeobecné p í iny všech t í událostí shodují,
v úvodu každé z knih se nachází jiný popis, takže výsledný obraz se musí složit ze
všech t í úvod . P itom se n které v ci samoz ejm opakují, ale naopak v jedné knize
jsou zmi ována fakta, která v dalších dvou chybí. Za publikacemi je p iloženo
dohromady více jak sto stran r zných p íloh a kopií originálních dokument , takže si
lov k m že adu v cí ov it.
Velkou d v rou jsem již od po átku získal ke knize Štefana Šutaje Ma arská
menšina na Slovensku v rokoch 1945–1948. V úvodní kapitole, jež se v nuje
p edvále né dob , jsem narazil na údaj, podle kterého žilo v eskoslovensku v roce
1921 (podle s ítání lidu) 650 tisíc obyvatel ma arské národnosti. K údaji se vztahuje
odkaz na: Srb, V: Demografickou p íru ka 1966, Praha, 1967. Udaj se mi zdál p íliš
nízký a skute n jsem v další literatu e (D jiny zemí koruny eské) objevil údaj 745
tisíc, tedy o skoro sto tisíc vyšší. Ze všech zkoumaných zdroj se práv tato kniha
snažila nejvíce zd vod ovat, pro došlo k perzekuci ma arské menšiny. S adou
autorových tezí jsem však musel vysloven

nesouhlasit. Nap íklad v podkapitole o

problematice hranic po první sv tové válce uvádí: „P i stanovování hranic...se vzhledem
ke silné smíšenosti...vycházelo z principu, že není možné ur it hranice jen na etnickém
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základ . Svojí ne nevýznamnou úlohu zde sehrály okolnosti hospodá ské, ekonomické,
ale i p írodní podmínky.“ Podle mého názoru byly hranice stanoveny jen na základ
hospodá sko-strategických hledisek, etnická smíšenost, o které by se dalo s úsp chem
pochybovat, nehrála žádnou roli.
V další knize Štefana Šutaje Prezidentské dekrety Edvarda Beneša v povojnovom
Slovensku se nacházejí samotné vybrané dekrety a související na ízení v plném zn ní.
Krom dokument samotných obsahuje kniha stru ný a jasný popis okolností vzniku
dekret a hlavn vysv tlení problematiky, které se dekrety týkají. Knihu bych ohodnotil
jako daleko p esn jší, na emž má jist podíl o to, že kniha Ma arská menšina vyšla
v roce 1993, zatímco tato je z roku 2002.
Kniha Karla Kaplana Pravda o

eskoslovensku 1945 – 1948 má mezi ostatními

zdroji zvláštní postavení. Jednak je ze všech mých zdroj nejstarší (vyšla již v roce
1990) a za druhé poskytuje o tématu nejucelen jší obraz. Kaplan se zam uje p edevším
na mezinárodn –politické okolnosti daných událostí a na postoje a

iny vládních

p edstavitel . Ovšem pln se v nuje i vlastnímu osudu ma arské menšiny, kdy se
nebojí ostrých hodnocení krok vlády.
Anglickojazy ná brožurka Never again 1945–1948 od Csaby Fehéra má
pouhých 33 stran textu a stejn tolik stran dokument . Vznikla v roce 2006 k výstav
v Evropském parlamentu. Knížka je proložena množství zajímavých fotografií a map.
Text se p edevším v nuje popisu utrpení deportovaných a odsunutých. Záv ry a použité
výrazy jsou zna n

expresivní, nicmén

svou úlohu informovat lidi neznalé

problematiky St ední Evropy brožura rozhodn plní. Jen mi trochu uniká smysl za adit
za text do p ílohy dokumenty ve slovenštin a ma arštin .
Jako zna n diskutabilní zdroj se mi jeví kniha Jána Bobáka Ma arská otázka
v esko-Slovensku /1945–1948/, vydaná nakladatelstvím Matice slovenské v roce 1996.
V rubrice o autorovi se m žeme do íst, že Bobák nastoupil v roce 1985 jako v decký
pracovní ÚML ÚV KSS.4 Na druhou stranu jeho postoje v knize jsou více jak
antikomunistické. Publikaci Matice slovenské jsem za adil i z toho d vodu, že hraje ve
slovenské historiografii podstatnou roli, i když se vliv Matice na hlavní historiografický
proud snižuje. V první polovin knížky se o osudu ma arské menšiny jako takové p íliš
nedozvíme, autor se v nuje hlavn obhajob existence Slovenského štátu. Ostré kritice
podrobuje Slovenské národní povstání a jeho p edstavitele stejn tak i eskoslovenskou
4

Ústav marxismu – leninismu Úst edního výboru Komunistické strany Slovenska
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exilovou vládu. Zajímavým paradoxem pro m bylo, že se tradi n protima arský
postoj v tomto díle až tak neuplatnil. T žký osud ma arské menšiny nejenže nezapírá,
ale používá ho jako prost edek k obžalob

eskoslovenské vlády. Vedle toho naopak

vyzdvihuje situaci ma arské menšiny v dob Slovenského štátu. Jeho kritice neušli ani
p edstavitelé Demokratické strany, kte í se podle n j nejvíc p i inili o zánik
samostatného Slovenska a nástup komunist k moci. Nechybí ani tradi ní obvi ování
Ma arska z revizionizmu. Odhlédneme-li od této zaujatosti, což je, p iznám se, velmi
t žké, skrývá kniha p ekvapiv mnoho údaj a hodnocení ma arské otázky vychází
jako ne tak pok ivené.
Dalším zdrojem, ke kterému p ihlížím, je kniha Laszló Tiparyho Szül földem
szép határa... Pan Tipary jako pam tník a kroniká malé obce popsal jeden konkrétní
lidský osud, p íb h své ženy, poslané na nucené práce do
rozhovor s autorem mi mnoho v cí oz ejmily.
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1. Historický úvod

Slovensko–ma arské vztahy jsou poznamenány adou události. Dodnes ve
slovenské spole nosti p ežívají n které domn lé i pravdivé mýty, nap íklad o tisícileté
porob a up ní pod ma arskou nadvládou.5 O národnostní útlaku jako takovém lze
hovo it od druhé polovin 19. století, po rakousko–uherském vyrovnání v roce 1867,
po nástupu premiéra Kálmána Tiszy v roce 1875. V této dob

zvlášt

probíhala

ma arizace, Matica slovenská byla zakázána a slovenské st ední školy uzav eny.
Postupn

se snižoval i po et slovenských základních škol, p edevším po vydání

takzvaných Apponyiho zákon , ma arizace zanechala na Slovensku dlouhodobé
následky. Došlo k asimilaci velkého po tu osob, zdroje uvád jí až kolem 400 tisíc.6
K poma arš ování ale docházelo p edevším ve velkých m stech, hlavn
p itahovala velký po et pracujících v pr myslové výrob . Na venkov

Budapeš

byla situace

odlišná, etnický charakter malé obce šlo zm nit jen velmi složit . Z tohoto d vodu se
národnostní hranice mezi Ma ary a Slováky v tomto období nezm nila a z stávala od
dob odchodu Turk stejná. P i emž práv na poma aršt ní dnešního jižního Slovenka
byla založena idea reslovakizace. Štefan Šutaj neustále operuje ve své knize
s problémem velké etnické smíšenosti tohoto území. Nicmén

o národnostní

homogenit oblastí jako Žitný ostrov (Csallóköz) lze jen t žko pochybovat. Naopak
okolí Košic (odkud Šutaj pochází) smíšené bylo, v samotném m st žili p edevším
ma arsky hovo ící obyvatelé, zatímco okolní vesnice byly z ásti slovenské a z ásti
ma arské.
V ma arském pov domí nejv tší k ivdu p edstavuje bezesporu Trianon. Na
základ této mírové smlouvy ze 4. ervna 1920 ztratilo Ma arsko 71,5 % své p vodní
rozlohy, navíc se 3,3 milionu Ma ar dostalo mimo hranice svého mate ského státu.
V nov vzniklém

eskoslovensku se tímto zp sobem ocitlo p es milion Ma ar .7 Po

odchodu mnohých z nich eviduje s ítání obyvatel z roku 1921 jen 745 tisíc obyvatel
ma arské národnosti.8 V mezivále ném období hledala ma arská menšina své místo,
5

K mýt m viz Krekovi , Eduard – Krekovi ová, Eva – Mannová Elena (ed): Mýty naše slovenské,
Bratislava, Academic Elektronic Press, 2005.
6
Lendvai, Paul: Tisíc let ma arského národa, Praha, Akademia, 2002 s. 263.
7
Podle s ítání obyvatel z roku 1910 podle Fehér, Csaba: Never again 1945 – 1948, Komárno, Museum
ma arské kultury, 2006, s. 4.
8
Podle: B lina, Pavel a kol.: D jiny zemí koruny eské II., Praha, Paseka, 1995, s. 169.
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p edevším se t žko smi ovala se svou menšinovou pozicí.

eskoslovensko se sice

v mírové smlouv zavázalo, že bude dodržovat práva menšin, praxe ale vypadala trochu
jinak. I p es to fungovala v eskoslovensku nadále sí ma arských škol, i když se
všechny ma arské univerzity z území Slovenska stáhly. Ma arskou menšinu
zastupovaly v eskoslovenském parlamentu dv politické strany.

eskoslovenská vláda

provád la pozemkovou reformu, kdy velké pozemkové vlastníky zbavovala majetku a
na nov rozparcelované pozemky p icházeli osadníci z celé zem . Podobný pokus o
kolonizaci ma arských území ale neprobíhal v tak velkém m ítku, aby výrazn ji
zm nil národnostní charakter území. Pam tník z ad ma arské menšiny vzpomíná na
mezivále nou dobu vcelku pozitivn .9
Oblasti jižního Slovenska byly k Ma arsku p ipojeny zp t 2. listopadu na
základ

víde ské arbitráže. Minist i zahrani ních v cí N mecka a Itálie s tichým

souhlasem Velké Británie a Francie p i kli Ma arsku území o rozloze 10 400 km²
s tém

860 tisíci obyvateli, z nichž se více než 504 tisíc hlásilo k ma arské

národnosti.10 Podle Štefana Šutaje m la ma arská menšina na rozbití

eskoslovenska

velký vliv, p edevším prost ednictvím Sjednocené ma arské strany (Egyesült magyar
párt).11 Podle mého názoru ale za víde skou arbitráží stále p edevším snaha Ma arska
po revizi hranic, postoj Sjednocené ma arské strany sice nebyl pro eskoslovenský,
nicmén strana se aktivn na rozbití eskoslovenska nepodílela. Víde skou arbitráží se
tedy velká

ást Ma ar

dostala zp t do mate ské zem , ale po áte ní nadšení

nevydrželo p íliš dlouho. Na vedoucí místa dosazoval Horthyho režim své exponenty,
komunistická strana, která v eskoslovensku legáln

fungovala, a která m la mezi

ma arskou menšinou adu p íznivc , byla zakázaná. I díky probíhajícímu vále nému
konfliktu není vnímání tohoto období ma arskou menšinou p íliš pozitivní.

9

Srov.: Tipary, László: Szül földem szép határa, Dunajská Streda, Lilium aurum, 2004.
Irmanová, Eva: Ma arsko a versailleský mírový systém, Ústí nad Labem, Albis international, 2002, s.
300.
11
Šutaj, Štefan: Ma arská menšina na Slovensku v rokoch 1945-1948, Bratislava, VEDA, 1993, s. 35.
10
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2. Povále ná situace
Úvahy o ešení menšinové otázky v eskoslovensku se v pr b hu druhé sv tové
války výrazn

m nily. Londýnská exilová vláda v ele s Edvardem Benešem se

k menšinám zpo átku stav la mírn , Beneš dokonce v íjnu 1939 prohlásil, že po
obnovení

eskoslovenska budou napraveny „chyby“, kterých se vláda za uplynulé dv

desetiletí v i menšinám dopustila. První úvahy o vysídlení se objevily až v b eznu
1940, ale m lo se jednat jen ur itého po tu osob, protože vysídlení t í a p l milionu lidí
bylo pro exilovou vládu nep edstavitelné. V této dob se ješt Beneš klonil i k variant
odstoupení jistých území ve prosp ch N mecka a Ma arska. Od konce roku 1941 se
však výrazn p itvrdil p ístup k n mecké menšin , postupn se jediným cílem stalo
prosadit odsun n mecké menšiny z eskoslovenska. Benešovi se postupn poda ilo
získat pro odsun N mc souhlas všech velmocí.12
Otázka ma arské menšiny se objevila o n co pozd ji. Jak poté Benešovi vy ítali
mnozí slovenští p edstavitelé, „exilová vláda neud lala pot ebné kroky pro zpracování
západního ve ejného mín ní a politických

initel , aby p ijali ve v ci ma arské

menšiny princip transferu“13. Pravdou je, že pro exilovou vládu byla n mecká otázka ze
strategických d vod

daleko závažn jší. A hlavn získat souhlas velmocí pro odsun

N mc se ukázalo jako nepom rn snadn jší. Možnosti exilové vlády výrazn rozší ila
návšt va Beneše v Moskv

v prosinci 1943. Sov tský svaz p islíbil svou podporu

eskoslovenským návrh m. Západní velmoci se ale k otázce odsunu ma arské menšiny
vyjad ovaly odmítav .
Stanovisko

Benešovy

vlády

k ma arské

otázce

celkem

p ekvapilo

eskoslovenské komunistické vedení v Moskv . Komunisté do té doby neuvažovali o
tak radikálním ešení. Pro nep íliš silnou pozici Komunistické strany Slovenska (KSS)
znamenala ma arská menšina výraznou oporu. V mezivále né dob m li komunisté
mezi ma arským obyvatelstvem zna né sympatie. Stanovisko komunist se tak m nilo
jen postupn . Nejprve navrhovali vým nu obyvatel, poté ale sv j p ístup p itvrdili a
rovn ž prosazovali odsun.
Domácí odboj na Slovensku se podobným úvahám p íliš nev noval. Slovenská
národní rada (SNR) zaujala k ma arské menšin
12

své stanovisko až v pr b hu

Vadkerty, Katalin: A bels kitelepítések es a lakosságcsere, Bratislava, Kalligram 1999, s. 256.
e poslance Horvátha na sch zi Do asného národního shromážd ní dne 8.3. 1946, citováno podle:
Šutaj, Štefan, Ma arská menšina na Slovensku v rokoch 1945-1948 s. 25.
13
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Slovenského národního povstání v lét 1944. Ve svých na ízeních požadovala potrestání
zrádc a po ítala s odsunem t ch Ma ar , kte í se na jižní Slovensko p ist hovali po
víde ské arbitráži, tj. po 2.listopadu 1938. Vzhledem ke složité vojenské situaci celého
povstání nemohla mít na ízení na ma arskou menšinu žádný vliv. I p esto podrobil Ján
Bobák ve své knize vedení povstání velké kritice za to, že p i ešení národnostního
problému neprojevilo žádný postoj a celou záležitost p enechalo londýnskému exilu.
Slovenští p edstavitelé (p edevším z Demokratické strany) m li k odsunu
n kolik výhrad a zpo átku ho ani neprosazovali. Požadovali, aby Slovák m, kte í se
z r zných d vod p ihlásili k ma arské národnosti, bylo umožn no se op t vrátit ke
slovenské národnosti. P edstava, že mezi Ma ary je velká

ást poma aršt ných

Slovák

d ležit jší p í inou

pozd ji vedla k programu reslovakizace. Nicmén

reslovakizace byla snaha o asimilaci a nemožnost jiného ešení ma arské otázky. Druhý
d ležitý požadavek se týkal Slovák , žijících v Ma arsku, ale i v jiných státech.14
T mto Slovák m lo být zaru eno právo na „návrat do p vodní vlasti“, i proto slovenští
p edstavitelé prosazovali vým nu obyvatel mezi Ma arskem a eskoslovenskem.
Edvard Beneš a exilová vláda pohlížela na menšiny jako na zdroj konflikt .
Práv

n mecká a ma arská menšina se, podle jejich názoru, nejvíce p i inily na

rozpadu

eskoslovenska. Všichni p íslušníci ma arského etnika m li být potrestáni na

základ kolektivní viny. V otázce provin ní Ma ar

se jednotliví auto i rozcházejí.

Štefan Šutaj píše: „Opat ení v i obyvatelstvu ma arské národnosti byla i d sledkem
špatných slovensko–ma arských vztah , a to v období p edtrianonském. Byla i
d sledkem snah horthyovského Ma arska, ale i

innosti menšinových ma arských

politických stran na Slovensku, které se snažily o revizi trianonských hranic v dob p ed
za átkem druhé sv tové války.“15 Špatnými vztahy míní autor pravd podobn d sledky
ma ariza ní politiky uherské vlády v letech 1875-1918. Podle mého názoru ale na
úvahy o odsunu nem la ma ariza ní politika devatenáctého století v bec žádný vliv,
protože odsun iniciovali p edevším eští exiloví politici. Ve zd vod ování oprávn nosti
odsunu se nicmén i podobné argumenty objevovaly. P i úvahách o odsunu hrál daleko
v tší roli postoj ma arské menšiny k eskoslovensku a k víde ské arbitráži. Jak jsem
již popsal v úvodu, „vina“ ma arské menšiny se rozhodn

nedá hodnotit jako

jednozna ná. Strana Egyesült magyar párt (Sjednocená ma arská strana) sice nestála na
14

Slovenské menšiny se nacházely p edevším v Jugoslávii a Rumunsku, pozd ji došlo k repatriaci
Slovák z Bulharka a z n kterých západoevropských zemí.
15
Šutaj, Štefan: Ma arská menšina na Slovensku v rokoch 1945-1948, s. 35.
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pro eskoslovenských pozicích, ale tato strana se na rozbití

eskoslovenska výrazn ji

nepodílela.
K otázce odsunu se velmi ost e staví Ján Bobák: „M žeme íct, že slovenské
spole nosti byly cizí názory o totálním vysídlení veškerého obyvatelstva n mecké a
ma arské národnosti tak, jak se touto otázkou zaobírala eské emigrace – a už
v Londýn , nebo v Moskv . Práv naopak, ve všeobecnosti se uvažovalo o zabezpe ení
základních národnostních práv pro ob any Slovenské republiky, a

už n mecké,

ma arské nebo rusínské národnosti.“16 Snahy o odsun ozna uje za etnickou istku.
Katalin Vadkerty ve své knize cituje Zoltána Fábryho. „Celá akce vyst hovat
Ma ary je nejeklatatn jším porušením lidských práv, kterému posloužil jako precedens
jenom fašismus. Ale p evzít tento precedens a zopakovat proceduru znamená p evzít a
opakovat fašismus. Tedy výraz neofašismus p esn vystihuje dnešní politickou akci.
Bez fašistického myšlení by se nemohla uskute nit.“17
Poté, co i komunisté vyhlásili, že se radikálnímu ešení osudu ma arské
menšiny nebudou bránit, stala se ma arská otázka p edm tem mezinárodních jednání.
V lednu 1945 se v Moskv uskute nila jednání o p ím í s Ma arskem. eskoslovenský
velvyslanec

Zden k

Fierlinger

se

zú astnil

jednání

o

podmínkách

p ím í.

eskoslovenská delegace prosazovala, aby se do smlouvy o p ím í dostala i pasáž o
transferu a vým n ma arského obyvatelstva z SR. Americký velvyslanec Harriman
ale odmítl jednat o emkoliv, co by p ipomínalo transfer obyvatel, britský zástupce
Balfour byl rovn ž proti s od vodn ním, že podobné v ci pat í až do mírové smlouvy.
Dohoda o p ím í, podepsaná v lednu 1945, tak obsahovala jen anulování víde ské
arbitráže a odsun ma arského vojska a státních zam stnanc

(tzv.anyási) z území

jižního Slovenska.
Osud anyás

tvo í samostatnou kapitolu. Název vznikl z ma arského

anyaország – mate ská zem , jednalo se tedy o ma arské státní p íslušníky, kte í p išli
na jižní Slovensko po víde ské arbitráži. Nejednalo se pouze o ú edníky, vojáky a
u itele, znovu p ipojená území p itahovala i prosté rolníky;

ada osob se sem

p ist hovala za p íbuznými. V p ístupu k anyás m se exiloví i domácí p edstavitelé
shodli na nutnosti vysídlení. Vyst hovávání anyás

za alo bezprost edn

po válce,

oficiáln v kv tnu 1945, n kte í ma arští státní p íslušníci ale opustili jižní Slovensko
16

Bobák, Ján: Ma arská otázka v esko-Slovensku (1944 – 1948), Martin, Matica slovenská, 1996, s.
17.
17
Vadkerty, Katalin: A deportálások, Bratislava, Kalligram, 1996, s. 58.
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již p edtím. Podle ob žníku Pov enectví vnitra z 5. kv tna 1945 m lo být vedle anyás
vysídleni i funkcioná i Magyar nemzeti párt (Ma arské národní strany) a ma arská
inteligence. Zakazovalo se vysídlení komunist , odborných pracovník a léka . Podle
Katalin Vadkerty probíhalo vysidlování velice tvrd . „Dva ozbrojenci a jeden civil
(ovládající ma arštinu) vyzvali vybrané ma arské rodiny, aby si na základ písemného
rozhodnutí, pod kterým asto chyb l podpis, ihned nebo do n kolika hodin – oby ejn
pod dohledem ozbrojených osob – sbalili pro život nejnutn jší v ci, kterých hmotnost
nep esáhne 20 kilogram na osobu. Potom je doprovodili na nejbližší železni ní stanici
nebo na ma arsko – slovenskou hranici.“18 Žádný z dalších autor se otázce anyás
podrobn ji nev nuje. Do konce ervna opustilo Slovensko 31 780 lidí19 a odsun této
skupiny obyvatel vlastn skon il.
Jak již bylo

e eno, zaujímali slovenští p edstavitelé k ma arské menšin

zpo átku mírný postoj. Dokonce se uvažovalo i o menšinových právech. Dá se íci, že
p etrvával princip reciprocity z období Slovenského štátu. Podle tohoto principu
zaru oval stát ma arské menšin stejná práva, jaká m li Slováci v Ma arsku. Postoj
všech slovenských p edstavitel se zm nil po obeznámení se s p edstavami exilových
politik a zvlášt po vyhlášení Košického vládního programu.
K vyhlášení Košického vládního programu došlo v dubnu 1945.
se deklarovalo jako národní stát

ech

eskoslovensko

a Slovák . Pro ma arské obyvatelstvo

nejd ležit jší bod VIII. stanovoval, že se státní ob anství zaru ovalo jen antifašist a
t m, kte í prokáží, že se aktivn ú astnili boj za obnovení

eskoslovenska. Tito lidé

mohli podat žádost a eskoslovenské ú ady m li o každé žádosti zvláš rozhodovat.
Systém optací ale v praxi p íliš nefungoval. Pražská vláda i p es p edcházející vyhlášení
doporu ila t m Ma ar m, kte í bojovali za obnovu

SR, aby se rovn ž vyst hovali.20

Košický vládní program zásadním zp sobem ovlivnil p edstavy domácích politik .
B hem krátké doby za aly všechny slovenské politické síly uvažovat již výhradn o
vysídlení a vým n obyvatel.
Vztahy mezi Ma ary a Slováky na jižním Slovensku se dají ozna it za relativn
klidné. Rozhodn zde neprobíhaly žádné masové formy „divokého odsunu“ (vyhán ní)
jako v eském pohrani í. Ján Bobák tento fakt vyzdvihuje: „Na Slovensku se
neuskute nily žádné násilné akce proti Ma ar m, v d sledku kterých by toto
18

Vadkerty, Katalin: A bels kitelepítések es a lakosságcsere, s. 256.
p evzato z Kaplan, Karel: Pravda o eskoslovensku, s 97.
20
Originální dokument citováno podle: www.just.wz.cz/view.php?cisloclanku=2006041001
(staženo dne 30.4.2007).
19
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obyvatelstvo muselo utíkat do Ma arska, jako to bylo v p ípad

etnických

v eském pohrani í, uplat ované v i N mc m, které m li jednozna n

istek

genocidní

charakter“21. Vinu na následném r stu klade Ján Bobáka výhradn na eskoslovenské
p edstavitele. Podle n j se z menšinové otázky stala politická karta v nadcházejícím
soupe ení KSS a Demokratické strany (DS).22
Štefan Šutaj zmi uje pouze výjime né pokusy o vysídlení, kdy dodává, že
iniciáto i t chto pokus (vojenští velitelé) neušli trestu. Katalin Vadkerty jako jediná
píše o destabilizujícím faktoru – partyzánech.
Partyzáni tvo ili velmi soudržnou a iniciativní skupinu. Mezi partyzány se
po ítali nejen aktivní ú astníci povstání, ale i osoby vlastnící pr kaz partyzána, tedy
dost asto lidé, kte í se bojových akcí ani neú astnili. Postoj partyzán charakterizovala
nevraživost v i ma arské menšin , partyzáni požadovali od vlády tvrdý p ístup. Trvali
na urychlené konfiskaci majetku, zákazu používání ma arštiny na ve ejných prostorech
a na vysídlení Ma ar . Jejich akce a majetkové požadavky uvád ly do rozpak i státní
správu.
První nástin plánu na celkové vysídlení ma arského obyvatelstva p ednesl
ministr financí Vavro Šrobár. Podle jeho p edstav m lo být z každé obce vyvezeno 70%
Ma ar , p edevším majetní lidé, inteligence, bohatší rolníci, politicky nespolehliví a
šlechta, ponechat cht l Šrobár d lníky, rolníky, všechny, kte í mluvili slovensky, a
starce nad 60 let. Následoval soupis majetku, který si mohou vysídlení vzít. Plán po ítal
s odchodem 400 000 Ma ar a již vy ísloval kolik na tom vláda vyd lá23. V záv ru
shrnul všechny argumenty pro vysídlení. Za prvé „Ma a i jsou a vždy budou spojenci
N mc

v i Slovan m“, za druhé Stalin p ímo vyzývá k vyhnání Ma ar

s od vodn ním, že „lepší p íležitost se již nenaskytne“. Za t etí statistika: koncem 18.
století prý žilo v Uhersku 25% slovenského obyvatelstva, koncem 19. století již jen
10%. „Ztratili jsme za 130 let asi 3 800 000 duší. To je naše da krve Ma ar m, že
Arpád a Arnulf rozmetali d dictví Svatoplukovo…“ V posledním bod následuje výzva.
„Je povinností každého
24

budoucnost.“

Slováka,

aby svému národu zabezpe il spokojenou

Tento dokument velmi dob e ilustruje p ístup vlády k ma arské otázce.

Vláda se snažila o vým nu obyvatel s Ma arskem a po ítala s následným
transferem zbývajících Ma ar . Do plánu se již zapojili i p edstavitelé slovenských
21

Bobák, Ma arská otázka v esko-Slovensku, s. 52.
Tamtéž, s. 52.
23
asi 4 miliardy K .
24
Návrh Dr. Vavra Šrobára, ministra financí SR na odsun Ma ar ze Slovenska v roce 1945.
22
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stran. Stanovisko Demokratické strany vycházelo z principu kolektivní viny. Po ítalo,
že po vým n

a odsunu z stane asi 50-70 tisíc Ma ar , kte í se z eknou svých

menšinových práv a prohlásí, že splývají se slovenským národem. Následn m li být
rozsídleni po celém Slovensku. Také komunisté volali po energické o ist Slovenska od
Ma ar .25
Od kv tna 1945 za al hrát d ležitou roli i prvek sociální. Obyvatel m severního
a východního Slovenska vláda slíbila zem d lský majetek a p du. Lidé z oblastí
postižených vále nými operacemi po ítali s tím, že jako náhradu za sv j zni ený
majetek obdrží pozemky na jihu Slovenska. Ozvali se rovn ž i p edstavitelé
zahrani ních Slovák . Vyjád ili mín ní, že se asi 430 tisíc Slovák

26

chystá na „návrat“

do vlasti. Tyto tlaky p isp ly k ješt v tšímu úsilí vlády o vysídlení.
Karel Kaplan o pokusech o vyhán ní píše: „…vysídlení probíhalo již od konce
b ezna…šlo o živelné vyhán ní ob an ma arské národnosti nebo o jejich vynucené
út ky do Ma arska. Vojenská oblastní správa …dala pokyn, aby ob ané ma arské a
n mecké národnosti byli p inuceni, krom antifašist , opustit do ty iadvaceti hodin
území republiky. Pokyn nebylo možno splnit, nicmén

k p ípad m nazna eného

postupu p ece jen docházelo.“27
Vysídlení ma arské menšiny vyžadovalo souhlas velmocí.
vláda si od jednání Postupimské konference slibovala, že krom

eskoslovenská

ešení n mecké otázky

se konference bude zabývat i otázkou ma arskou. Podporu pro své ešení nacházela
SR pouze u Sov tského svazu. Jako velké zklamaní tak zap sobily na

SR výsledky

konference. Ma arská otázka se ani nedostala na program jednaní. V den konce
konference vydal E. Beneš dekret s íslem 33, podle kterého p išlo n mecké a ma arské
obyvatelstvo o státní ob anství. P edstavy o jednostranném vysídlení se tak zdály být
nepr chodné,

eskoslovenská vláda musela po ítat s jinými ešeními – s vým nou

obyvatel, vnit ní kolonizací a reslovakizací.
D ležitým initelem, o kterém jsem se doposud nezmínil, byla sov tská armáda,
s jejíž podporou vládní funkcioná i p i pokusu o vysídlení po ítali. Role sov tské
armády se nakonec neukázala tak zásadní. Sov tští velitelé dost

asto slovenským

ú ad m bránili v odsunu. Na toto téma se rozho el spor mezi eskými a slovenskými
p edstaviteli, Fierlinger nap íklad zd vod oval nespolupráci sov tské armády špatnou
25

Kaplan, Pravda o eskoslovensku, s. 95.
Tamtéž, s. 97.
27
Tamtéž, s. 99.
26
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p ípravou vysidlovacích akcí ze strany slovenských ú ad . Špatná p íprava celé akce
patrn opravdu zap í inila nezapojení Sov tské armády. Druhý d vod spo íval v tom,
že se sov tské okupa ní orgány v Ma arsku bály p ílivu uprchlík a destabilizace zem ,
takže si vysídlení nep ály.
I p estože se zamýšlené vysídlení neuskute nilo, byla situace ma arské menšiny
mimo ádn

obtížná. Od Košického vládního programu, respektive jeho právním

uskute n ním - dekretem 33/1945, ztratili Ma a i státní ob anství. Nejisté právní
postavení vyvolávalo strach. Na obyvatele se nevztahovaly zákony, jejich majetek za al
být podle na ízení Slovenské národní rady konfiskován a jim hrozilo, že budou
vysídleni do Ma arska. Státní zam stnanci p išli o práci. Nevyplácely se d chody ani
jiné státní dotace.

ást Ma ar byla povolána na nucené práce do

ech. Asi 32 tisíc

28

obyvatel uteklo nebo bylo donuceno k út ku.

28

Šutaj, Štefan – Mosný, Peter – Olejník, Milan: Prezidentské dekrety Edvarda Beneša v povojnovom
Slovensku, Bratislava, Veda, 2002, s. 39.
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3. Deportace na nucené práce
Ve ejn

prosp šné práce za ínají na území eskoslovenska již s p íchodem

sov tských vojsk na ja e 1945. Do roku 1948 prob hlo n kolik etap ve ejných prací.
Každá fáze m la trochu jiné p í iny, každá se ma arské menšiny dotkla v jiné mí e a
proto se hodnocení (i pojmenování) jednotlivých fází zna n liší. V povále né dob se
s ve ejnými pracemi setkáváme i v jiných státech. Hlavním úkolem t sn po válce bylo
odstranit škody zpusobené válkou. V eskoslovenském p ípad ale m ly ve ejné práce i
n kolik dalších d vod . Krom

rekonstrukce zem

se ve ejnými pracemi

ešil

dlouhodobý nedostatek pracovní sil, eskoslovenská vláda ale použila ve ejné práce i
k pokusu o vy ešení problému ma arské menšiny.
První nábory na ve ejné práce probíhaly na ja e 1945, bylo nutné opravit
základní infrastrukturu, silnice, mosty, železni ní trat . „Ve ejné práci již tehdy
charakterizovala národnostní diskriminace, protože policejní orgány mobilizovaly muže
ma arské národnosti od 14 do 60 let.“29 Podle Katalin Vadkerty hodnotí slovenská
historiografie první fázi nucených prací jako oprávn nou, kv li co nejrychlejšímu
odstran ní vále ných škod. Zastrašování a násilí je prý hodnoceno jako „individuální
akce útvar ve ejné bezpe nosti“.30 Štefan Šutaj skute n zd raz uje tehdejší motivy
jako snahu „o odstran ní škod a zabezpe ení výživy obyvatel“31. Podobná pracovní
nasazení probíhala na celém Slovensku. Nicmén autor p ipouští, že nikde jinde na
Slovensku se tak nad lo na etnickém základ

a v pracovních táborech. Zmínka o

„vlastní aktivit bezpe nostních složek“ se v knize nachází, na druhou stranu ale Šutaj
dodává, že tyto první pokusy o nucený p esun obyvatel ma arské národnosti byly
podep eny i stranickým usnesením ÚV KSS. Jak ale nakonec dodává, podobné
p inucování k práci ani nem lo legislativní krytí.
S prvními celostátn organizovanými nucenými pracemi se za alo v zá í roku
1945. Jako právní podklad sloužily dva dekrety. Dekret prezidenta 71/1945 ur oval
pracovní povinnost osob zbavených státního ob anství. Další dekret, íslo 88/1945,
stanoval všeobecnou pracovní povinnost pro všechny muže od 16 do 55 let a pro ženy
od 18 do 45.32 Od íjna do prosince roku 1945 probíhala první etapa deportací na nucené
29

Vadkerty, Katalin: A deportálások, s. 35.
Tamtéž, s. 35.
31
Šutaj, Štefan: Ma arská menšina, s. 63.
32
In: Benešovy dekrety, nejvýznam jší dokumenty v plném zn ní, Pardubice, Filip Trend, 2002.
30
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práce, rekrutovaní pracovnící putovali p edevším do st edo eských okres . Na bývalá
n mecká území se stahovalo eské obyvatelstvo a proto ve vnitrozemí za ala chyb t
pracovní síla.
Podle Kaplana provád la rekrutaci p edevším bezpe nost a narazila na odpor
n kterých postižených Ma ar . „Mnozí se vzpírali, utíkali...bezpe nost musela asto
provád t své akce v noci, tajn ob any odvážela, dokonce došlo k n kolika p ípad m
použití zbraní proti odporujícím.“33 Podle na ízení slovenských orgán

m ly být

p esidlovány celé rodiny, nikoliv jen práceschopné obyvetelstvo.34 Kaplan již tuto fázi
hodnotí jako pokus o vnit ní kolonizaci, tedy o p esun a rozptýlení p íslušník
ma arské menšiny do eského a slovenského prost edí za ú elem snadn jší asimilace a
snížení koncentrace Ma ar

u hranic s Ma arskem. Kaplan svá tvrzení dokládá i

shrnutím rozhovoru státního tajemníka Vlado Clementise s Vorošilovem, p edsedou
spojenecké kontrolní komise v Ma arsku: „Pro neud láme z ma arské otázky otázku
vnitropolitickou? Když vyhazume t i miliony N mc , mohli bychom snad usadit na
p íslušné místo t i sta tisíc Ma ar .“35 Citovaný výrok zazn l na zasedání vlády v zá í
1945, tedy nedlouho p ed za átkem první fáze deportací.
Kniha Prezidentské dekréty... slovenských historik ale hodnotí první fázi jinak.
P esun Ma ar m l podle nich „zjevn charakter využití pracovní povinnosti, pracovní
mobilizace, která je typickým jevem povále ného období..“36 Zmi uje se sice o
represivním a etnickém charakteru ale podle mín ní slovenských historik se nejednalo
o pokus o vnit ní kolonizaci, protože „na práce odcházelo práceschopné obyvatelstvo,
ne celé rodiny“.37
Celkové hodnocení této první fáze se u Katalin Vadkerty hledá obtížn . Autorka
se zmi ované ásti deportací v nuje podrobn , uvádí celou adu konkrétních p ípad
nuceného rekrutování na práce, st elby do neozbrojených civilist

a smrtelných

zran ní.38 Z konkrétní popis vyplývá, že se jednalo p edevším o práceschopné muže, i
když autorka zmi uje i deportace celých rodin. Slovenské ú ady údajn žádaly o sepsání
majetku deportovaných, aby za nimi mohla být poslána celá jejich rodina, z toho se dá
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vy íst, že se i podle Katalin Vadkerty jednalo o první pokus o vnit ní kolonizaci.
Nicmén celkové zhodnocení daného období jsem v knize postrádal.
Co se po tu zasažených osob tý e, ani zde se jednotliví auto i neshodují.
Vadkerty uvádí 9247, Ján Bobák 9400, Štefan Šutaj n co okolo 12 tisíc a Karel Kaplan
se o p esném ísle nezmi uje.
V následujícím období dochází k postupnému návratu t chto osob, p edevším
formou út k . Další fáze nucených prací se ukázala jako daleko zásadn jší svým
rozsahem i dopadem. Akce probíhala mezi ervencem 1946 až únorem 1947 a m la
vy ešit n kolik problém zárove . V lét 1946 se za al projevovat akutní nedostatek
pracovních sil. Po vysídlení n meckého obyvatelstva se nedostávalo pracovník
p edevším v pohrani ních oblastech, vláda proto cht la uspo ádat nábor pracovních sil
na území jižního Slovenska, které m ly být v eském pohrani í usazeny trvale.39 Pokus
o nábor probíhal na p elomu ervence a srpna, vláda o ekávala, že se p ihlásí 40 – 50
tisíc Ma ar . V této jediné ásti se skute n dá hovo it o dobrovolném náboru. Na
druhou stranu nábor skon il naprostým neúsp chem. Ma arské obyvatelstvo žijící
v neustálém strachu o svou existenci necht lo opoušt t své domovy, a proti se k náboru
p ihlásilo jen 1932 osob. Celá akce se nazývala „Pomoc Slovenska eským zemím p i
zem delských pracích“, a jak zd raz ují slovenští historikové (Šutaj a zvlášt Bobák)
v echách a na Morav v roce 1947 pracovalo více než 250 tisíc Slovák .
Vynucená ást „náboru“ za ala v listopadu roku 1946.

eskoslovenská vláda se

opat ení snažila od vod ovat pot ebou pracovních sil. Zd raz ování práv této pot eby
m lo vyvrátit oprávn né námitky Ma arska, že podobný postup porušuje zásady
Dohody o vým n obyvatel (viz další kapitola). Národnost deportovaných se neuvád la
jako d ležité hledisko, na vým ru o nucených pracech z stávala kolonka národnost
nevypln na. Vým r byl doru ován ma arské menšin

n kolik dní p ed samotnou

deportací. Poté v stanovený den obklopila vesnici rojnice 120- 150 voják . O tom, že se
skute n jednalo o pokus o trvalý p esun obyvatel sv d í i to, že deportacím podléhaly
celé rodiny. Jako právní podklad sloužil již zmín ný dekret íslo 88/1945, podle kterého
se k ve ejn prosp šným pracím povolávali práceschopní muži a ženy, oficiáln bez
rozdílu národnosti, kte í nem li stále zam stnání (§3 ást t etí). Z p sobnosti dekretu
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m li být vy ati studenti, t hotné ženy a ženy pe ující o dít , i toto bylo v praxi naprosto
ignorováno. V této fázi postihl odsun na práci 41 640 osob ma arské národnosti.40
eskoslovenská vlada si od deportací slibovala, že se tak uvolní domy a
pozemky a na místo Ma ar

bude na jih Slovenska dosazeno bu

severu a východu Slovenska nebo ti Slováci, kte í p išli do

obyvatelstvo ze
eskoslovenska ze

zahrani í. Dalším d ležitým d vodem pro podobný odsun byla skute nost, že se
eskoslovensko snažilo p itla it na Ma arskou vládu, aby za alo s uskute ováním
vým ny obyvatel.
Pom rn

zajímavým bodem problematiky je už vlastní pojmenování celého

procesu. Katalin Vadkerty a ostatní ma arští auto i (Csaba Fehér i László Tipary)
používají výrazu deportace (deportálások). Slovenští auto i, p edevším v knize
Prezidentské dekrety, se kloní spíše k pojmu odsun k nuceným pracem. Ján Bobák vedle
nedobrovolného náboru zd raz uje ten dobrovolný (kv li vysoké ú asti Slovák ), takže
z textu se dá vy íst, že se práce staly nedobrovolnými p edevším díky neochot
ma arské menšiny p ihlásit se dobrovoln . V Bobákov

knize jsou sice zmín ny

všechny d vody, které vedly vládu k celé akci, ale výrazn dominuje hodnocení, že se
odsun odehrával p edevším kv li nedostatku pracovních sil. Na druhou stranu Bobák
nucené práce kritizuje a osoby p inucené k práci nazývá „novodobými otroky“41.
Ma arské publikace se danému období v nují se zvýšenou pozorností. Hlavní
ást knihy László Tiparyho je v nována práv deportacím, rovn ž i kniha Csaby Féhéra
klade na deportace nejv tší d raz. Pro všechny t i knihy (v etn knihy Deportálások od
Katalin Vadkerty) je charakteristický detailní popis hr z a utrpení, které si deportovaní
museli prožít. Mezi nej ast ji zmi ované pat í nucenost samotného náboru (v dob
kolem Vánoc)42, strastiplná cesta v zimním období v chladných dobyt ích vagonech,
ned stojné „otrocké trhy“ a kone n i po áte ní špatné zacházení eských majitel ,
kte í p edpokládali, že jim vezou vále né zlo ince. V záv re ných shrnutích
p irovnávají knihy d ní k fašismu. „4. listopadu 1946 osidlovací ú ad vydal na ízení,
které umož ovalo deportace Ma ar , a podle vzoru židovských zákonu se v na ízení
stanovovalo, koho je nutné považovat za Ma ara“43 Katalin Vadkerty v této souvislosti
cituje prohlášení tehdejšího ministra zahrani ních v cí Ma arska Jánose Gyöngyösiho:
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„ eskoslovenská policejní moc deportuje, deportuje podle n meckého modelu, je p eci
všeobecn známé, že i Židy brali do N mecka na ve ejné práce.“44
Štefan Šutaj se v jisté pasáži snaží o zhodnocení slovenského pohledu: „Tato
akce byla uskute ována v zimních m sících, za asistence vojska a bezpe nosti, ve
studených vagonech a asto i za dramatických okolností, kdy se ást osob ur ených na
odsun pokoušela o út k. Tuto, lidskou stránku zatím reflektuje a zd raz uje p edevším
ma arská historiografie. Slovenská historiografie...i v sou astnosti zd raz uje, že se
akce netýkala jen Ma ar , ale i Slovák .“45
Další ásti problematiky, po které jsem pátral, tvo í zmínky o mezinárodním
ohlase na deportace. Karel Kaplan se zevrubn

zmi uje o mnoha diplomatických

p est elkách a tiskových kampaních mezi Ma arskem a

eskoslovenskem. V knihách

slovenských autor jsem toho o mezinárodních i mezistátních reakcích a protestech
p íliš nenašel. Jenom Ján Bobák dodává, že byly „ma arské protesty revizionistické“46,
íká to i p es to, že se s deportacemi jako takovými neztotož uje. U ma arských autor
je naopak protest m ze zahrani í v nován velký prostor, Csaba Fehér zmi uje iniciativu
ma arského primase Józsefa Mindszentyho, Katalin Vadkerty zase omezený ale p eci
jen mezinárodní ohlas na d ní v eskoslovensku.
Návrat deportovaných probíhal již od jara 1947, množily se út ky.
K definitivnímu návratu v tšiny osob došlo až po únoru 1948. Z d vodu zlepšení vztahu
mezi

eskoslovenskem a Ma arskem, nyní již spojenci v socialistickém bloku,

umož ovala

eskoslovenská vláda návrat v tšiny deportovaných, dokonce formou

organizovaných transport . Lidé vracející se z nucených prací se ale nez ídka nem li
kam vrátit, jejich d m mezitím p id lili slovenskému kolonistovi.
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4. Vým na obyvatel
Po Postupimské konferenci museli eskoslovenští p edstavitelé za ít p emýšlet o
jiné variant , jak se zbavit ma arské menšiny. Uskute n ní jednostranného odsunu již
nevypadalo p íliš reáln . P edstavitelé velmocí se dohodli na odsunu n mecké menšiny,
o Ma arech ale nepadla ani zmínka. Ministr zahrani ních v cí Jan Masaryk se sice
snažil interpretovat postupimské rozhodnutí tak, že se vztahuje i na ma arskou
menšinu, ale zvlášt
Ma ar netýká.

47

americká strana odpov d la zcela rozhodn , že se Postupim
eskoslovenská vláda se tedy musela za ít orientovat místo odsunu

na vým nu obyvatel s Ma arskem. V úvahách tehdejších vládních initel existovaly
zna n p ehnané p edstavy o tom, že v Ma arsku žije p ibližn stejn Slovák , jako je
v eskoslovensku Ma ar .
Otázku vým ny vnímali eští a slovenští p edstavitelé pon kud diferencovan .
Pro

eskoslovenskou vládu vyvstala vým na až jako další možnost jak se zbavit

ma arské menšiny, když už nevyšel jednostranný odsun. Slovenští politici prosazovali
vým nu

od za átku (vedle jednostranného odsunu), v d ležitosti repatriace

zahrani ních Slovák se všechny politické strany shodovaly.48 Velmoci daly najevo, že
jsou vým n naklon né, ale tato otázka m la být podle nich ešena bilaterální dohodou
mezi

eskoslovenskem a Ma arskem.49 Situace v Ma arsku nicmén neumož ovala

okamžité ešení.
Ma arsko neprojevovalo o jednání velký zájem, ma arský ministr zahrani í
János Gyöngyösi ve svém projevu nechal slyšet, že otázka nic ne eší, protože by se
k p ípadné vým n stejn p ihlásilo jen 75 tisíc Slovák .50 Situace na podzim roku 1945
vypadala pro Ma arsko p ízniv . V blížících se volbách se velmoci snažily podpo it své
favority a jednání o vým n by jakékoli politické stran jen ubralo popularitu. Do
listopadových voleb se tedy v jednáních nepokro ilo. Volby skon ily vít zstvím
Nezávislé

malorolnické

strany

(Független

kisgazdapárt)

s 57

%,

Ma arská

komunistická strana (MKP) získal jen necelých 17%.51 Jednání se obnovila až
v prosinci a probíhala s p estávkami až do února 1946. Stanoviska obou stran se
47
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naprosto rozcházela.

eskoslovenská strana cht la vým nu obyvatel a jednostranný

odsun zbývající ásti, ma arská strana s vým nou v podstat souhlasila, ale cht la, aby
eskoslovensko vrátilo ma arské menšin ob anství a zajistilo jí všechna práva v etn
národnostních. Ma arsko rovn ž vyjád ilo ochotu p ijmout i další obyvatelstvo, ale
v etn p dy, což eskoslovenská strana samoz ejm odmítla.52
Pr lom v nastal až v lednu 1946, kdy ma arská strana projevila ochotu
k jednání. Jednotliví auto i se neshodují v tom, co p esn vedlo ma arskou delegaci
k tomuto kroku. Bezpochyby za tím stálo i odesílání ma arského obyvatelstva na
nucené práce na podzim roku 1945. Csaba Fehér ale zd raz uje p edevším tlak
Sov tského svazu p es Spojeneckou kontrolní komisi.
Dohoda o vým n
podepsána 27.2.1946.

obyvatelstva mezi

eskoslovenskem a Ma arskem byla

eskoslovensko mohlo ze svého území vysídlit tolik Ma ar ,

kolik se k p esídlení dobrovoln p ihlásí Slovák v Ma arsku. Jednostrann mohli být
vysídleni jen ti, kte í se dopustili vále ných zlo in , jejich po et omezovala smlouva na
tisíc osob.53

eskoslovenská vláda se zavázala, že p eruší represivní akce v i

ma arské menšin . Do smlouvy byli rovn ž zahrnuty i osoby, jež uprchly
z eskoslovenska ješt p ed podepsáním dohody, což v praxi znamenalo, že m ly nárok
na sv j majetek. Toto hodnotí Šutaj jako veliký ústupek ze strany

eskoslovenské

vlády, podle údaj až 33 tisíc Ma ar opustilo své domovy mimo p sobnost Dohody.54
Pro snadn jší

ešení p ípadných spor

komise, pro p esv d ování Slovák

vznikla smíšená

eskoslovensko–ma arská

v Ma arsku k odchodu vznikla

eskoslovenská

p esídlovací komise.
V otázce d ležitosti role slovenské menšiny v Ma arsku pro zkoumané téma se
jednotliví auto i zna n liší. Slovenští auto i samoz ejm p ikládají slovenské otázce
v Ma arsku velkou váhu. Štefan Šutaj velmi asto srovnává situaci ma arské menšiny
v eskoslovensku práv s pozicí ma arských Slovák , n kolik kapitol jeho knihy kon í
práv popisem jejich postavení.55 Naproti tomu ma arští historikové se ma arským
Slovák m v nují jen v ástech o vým n obyvatel. Z ady op t výrazn vybo ují názory
Jána Bobáka. Na n kolika místech se objevuje zmínka o „p lmilionové slovenské
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menšin “56, což není prezentováno jako p edstava tehdejších eskoslovenských initel ,
ale jako fakt. Podle oficiálního s ítání obyvatel žilo v roce 1941 na území Ma arska57
75 877 obyvatel slovenské národnosti58. I když budeme po ítat s jistým zkreslením
statistik (které bude v tomto p ípad

asi v tší než obvykle) p l milionu se nikdy

nedopo ítáme. Každá z knih se rovn ž v nuje problematice p esv d ování p íslušník
slovenské menšiny, aby z stali v Ma arsku. Karel Kaplan zmi uje snahu o zlepšení
postavení Slovák z ízením vlastní organizace, dvou slovenských deník a gymnázia,
slovenští rolníci m li rovn ž právo na p íd l p dy z pozemkové reformy.59 Slovenští
auto i zmi ují spíše negativní nátlak, Ján Bobák dokonce teror a zastrašování60, které se
ale op t u ostatních autor nikde neobjevují.
Realizace samotné vým ny se oddalovala. Nejprve bylo nutné shromáždit
všechny údaje o t ch, kterých se m la vým na týkat.

eskoslovenská vláda p edložila

seznam 106 tisíc osob, ur ených k vyst hování, po et osob hlásících se k p est hování
z Ma arska uvád jí statistiky kolem 95 tisíc.61 Vým nu obyvatel krom toho brzdily i
hospodá ské podmínky (nedostatek vlak ) a hlavn neochota Ma arska. Posun v ešení
ma arské otázky si eskoslovenská vláda slibovala od Pa ížské mírové konference,
Ma arsko od konference také o ekávalo mnoho.
Mírová konference probíhala v Pa íži od 29. ervence do 15.

íjna 1946.

eskoslovensko p išlo na konferenci s požadavkem drobné korekce hranice v okolí
Bratislavy, anulací víde ské arbitráže a prosazením odsunu 200 tisíc p íslušník
ma arské menšiny.

eskoslovensko použilo argument, že menšiny jsou potenciálním

zdrojem konflikt , tedy podobné zd vodn ní, jaké bylo použito p i odsunu n mecké
menšiny z východní Evropy. Vláda na konferenci o ekávala odpor Velké Británie a
Spojených stát proti myšlence odsunu, proto zvažovala, zda má v bec tento požadavek
p edložit, nakonec se do eskoslovenských návrh p eci jen dostal.62
Ma arsko cht lo p edevším vyjednat národnostní práva pro ma arskou menšinu
v SR, požadavek p ijetí t chto obyvatel s p dou byl kv li nepr chodnosti stáhnut. Po
dobu konání konference se ješt

vyost ily tiskové kampan , které proti sob vedly
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eskoslovensko s Ma arskem. Ma arský tisk obvi oval

eskoslovenskou vládu

z nelidského zacházení s Ma ary, zatímco eskoslovenská periodika vid la za všemi
ma arskými útoky oživování revizionistické politiky. V mírové smlouv s Ma arskem
se nakonec objevilo

ustanovení, že má ma arská vláda vstoupit v jednání

s eskoslovenskem o vým n . Pokud by se jednání neda ila, m lo
právo obrátit se k Rad ministr zahrani ních v cí.
Z konference vyšlo

eskoslovensko

63

eskoslovensko podle mnohých hodnocení neúsp šn .64

Hlavním d sledkem bylo, že eskoslovenská vláda p išla o poslední nad ji na vysídlení
ma arské menšiny, protože jednostranný transfer 200 tisíc osob velmoci zamítly. Poté
již zbývala jen možnost vnit ního ešení ma arské otázky, tj. deportacemi do

ech a

reslovakizací. Na druhou stranu eskoslovenští p edstavitelé nepovažovali konferenci za
tak velký neúsp ch, protože se nikde nezmi ovala otázka poskytnutí menšinových práv
ma arské menšin a Ma arsko bylo p inuceno k jednání o vým n .
První transport s vysídlenci z eskoslovenska byl vypraven až v dubnu roku
1947. Ma arská strana p istoupila k realizaci vým ny až poté, co

eskoslovensko

za alo s realizací druhé fáze deportací na nucené práce. A se v Dohod mluvilo o
majetkové rovnosti p i vým n , ta nakonec zdaleka nebyla dodržena. Z eskoslovenska
byli k vysídlení výbíráni p edevším bohatí sedláci s velkým pozemkovým vlastnictvím.
Z Ma arska se naopak hlásily vesm s chudší vrstvy. Jak poznamenává Šutaj „lidé
nebyli ochotní v zájmu návratu...zanechat t žce získaný majetek.65 Proto se do vým ny
nep ihlásili majetní slovenští sedláci z okolí Békéscsaby, Šutaj ale p esto hodnotí po et
Slovák , kte í se k vým n p ihlásili, jako relativn vysoký.66
Vým na probíhala s vetšími i menšími p estávkami, až do konce roku 1948,
poslední transport z Ma arska p ejel p es hranici 1. ledna 1949. Poté, co se v únoru
1948 dostali komunisté k moci, se priority vlády za aly m nit. Až do té doby zastávali
komunisté velmi ostré protima arské stanovisko, kterým si cht li získat popularitu
p edevším na Slovensku. Po p evratu Klement Gottwald i Vlado Clementis67 svá
stanoviska, i na nátlak Moskvy, zásadn p ehodnotili. V nové mezinárodní situaci už
pro Sov tský svaz nebylo d ležité vy ešit otázku menšin, Moskva cht la mít ve svém
tábo e soudržnost.

eskoslovensko a Ma arsko se ocitly ve stejném mocenském bloku
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a pot ebovaly své vzájemné vztahy výrazn zlepšit. I proto postupn opadala intenzita
vým nných transport až koncem roku 1948 ustala úpln .
Co se celkových dopad

vým ny tý e, celkem se v Ma arsku k vým n

p ihlásilo již zmín ných 95 tisíc Slovák , celkem bylo vym n no 73 tisíc z nich, zbytek
si to nakonec rozmyslel. Z eskoslovenska odešlo kolem 90 tisíc osob, z toho 45 tisíc
na základ Dohody, 4 tisíce bylo odsunuto jednostrann jako vále ní zlo inci, ostatní
opustili eskoslovensko mimo rámec Dohody.68
Na záv r bych se rád zmínil i o problemati nost slova vým na. Termín
„vým na“

je

používán

slovenskými

historiky

stejn

jako

i

v dobových

eskoslovenských pramenech. Ma arští historikové poukazují hlavn na skute nost, že
z ma aské strany se nejednalo o dobrovolnou vým nu ale o nucené vysídlení. V knize
Katalin Vadkerty ve zmínkách o mezistátních jednání používá slovo vým na, ale p i
popisu samotného uskute ování figuruje spíše slovo vysidlování. Kniha Csaby Fehéra
píše jen o „displacement“, což by se dalo p eložit jako „vysídlení“. Slovenští historici
používají slova vým na, i když nezastírají její nucený charakter z ma arské strany.

68

Vadkerty, Katalin: A lakosságcsere, s.363-364.
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5. Reslovakizace
„Na rozdíl od vým ny obyvatel, kterou prosazovali slovenští i eští politici, na
rozdíl od odsunu obyvatel do

ech, který prosazovali pražští politici, reslovakizace byla

zájmem p edevším slovenských politik “.69 Poté, co padla možnost jednostranného
vysídlení ma arské menšiny, to vypadalo, že ani vým na obyvatelstva s Ma arskem
„problém“ s ma arskou menšinou nevy eší. Ma arská vláda v roce 1946 praktické
uskute ování Dohody o vým n

obyvatel brzdila a všemožn

oddalovala, navíc

neexistovaly vyhlídky, že by se poda ilo zbavit se více než 150 tisíc Ma ar .70 „Ve své
nacionální posedlosti a s utkv lou p edstavou o nutnosti likvidovat ma arskou menšinu
jako p edpoklad politické stability republiky i st ední Evropy uplatnila (vláda) dva
zp soby odstran ní menšin „vlastními silami“: reslovakizací a vnit ní kolonizací.“71
Koncept reslovakizace nejlépe vystihuje Katalin Vadkerty ve své knize o
reslovakizaci.72 Reslovakizací se nazývá op tovné poslovenšt ní t ch obyvatel
slovenského p vodu, kte í se d sledkem výchovy, ma arizace i vlastního p esv d ení
hlásí k ma arské národnosti. T mto lidem m la být dána možnost vrátit se ke slovenské
národnosti. Samotná idea reslovakizace se objevuje již po vzniku eskoslovenka v roce
1918. Pro slovenské p edstavitele bylo velmi d ležité znovuzískat osoby, které se
v pr b hu hlavn

19. století poma arštily, protože p edpoklády, že takových osob

existuje velké množství.73 Po druhé sv tové válce m la tato koncepce ješt p ízniv jší
podmínky. Jak již bylo e eno, Košický vládní program po ítal s plánem na vytvo ení
národního státu

ech a Slovák , což m lo p edstavovat jisté lákadlo pro p íklon ke

slovenské národnosti. Slovenští p edstavitelé nehled

na politickou orientaci cht li

p edevším zabránit, aby se restriktivní opat ení v i Ma ar m dotkla i možných
Slovák .
První rozhodnutí vlády o reslovakizaci pochází z ervna roku 1946. Formáln se
reslovakizace spojovala s dekretem íslo 33/1945 o úprav státního ob anství osob
n mecké a ma arské národnosti. V § 1 ásti tvrté se dekret zmi uje o
69
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71
Tamtéž, s. 116.
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Slovácích, kte í se p ihlásili k n mecké, i ma arské národnosti. T mto lidem bude
vydáno osv d ení o národní spolehlivosti a budou považováni za

echy respektive

Slováky.74
eští politici ale s programem reslovakizace váhali. Pro n

se hlavním

prost edkem p i ešení ma arské otázky stala vým na obyvatel a vnit ní kolonizace
spojená s deportací

ásti Ma ar

na nucené práce. Ministr vnitra Václav Nosek

prosazoval, aby se otazka t ch Ma ar , které se nepoda í odsunout,

ešila co

nejpozd ji.75 Vláda skute n schválila konkrétní sm rnice k provád ní reslovakizace až
v b eznu roku 1947.76 Odhady o tom, kolika osob by se reslovakizace m la týkat a jak
by m la vypadat, p inášeli politici z Demokratické strany, p edevším hlavní s ítací
komisa Anton Granatier: „Chceme být národním státem Slovák a

ech a budeme.

Tento velkolepý program obsahuje reslovakizaci, která již probíhá na celém Slovensku!
V rámci této akce každý, kdo se cítí Slovákem podle p vodu, bude mít možnost
otav en se ke své národnosti p ihlásit a stát se Slovákem se všemi následky, nebo sdílet
osud s t mi, kdož jsou bez ob anství.“77 Reslovakizace se definovala jako „nenásilné,
násilí vzdálené hnutí“, podle tajemníka zahrani ních v ci Clementise pomáhala v tom,
„vybrat z masy Ma ar

osoby slovanského p vodu a ponechat je doma, na druhou

stranu m la ozna it ty..., kte í budou muset povinn stát opustit“78.
Z p vodního zám ru, tedy získání Slovák

pro slovenskou národnost, se

reslovakizace zm nila v jeden z prvk asimilace. Reslovakiza ní komise, fungující od
ervna roku 1946, provád la v obcích jižního Slovenska rozsáhlou dvojjazy nou
agita ní kampa . V letácích se slibovalo, že ti, kte í se p ihlásí ke slovenské národnosti,
budou ušet eni konfiskace majetku, p esídlení (jak vnit nímu tak zahrani nímu).
Penzist m nabízel obnovu d chod , živnostník m živnostenské listy a všem právní
ochranu a kompenzaci vále ných škod.79 Není divu, že se k reslovakizaci za ala hlásit
velká ást ma arského obyvatelstva, pro n to byla jediná možnost jak se zachránit.
K srpnu 1946 podalo žádost o reslovakizaci p es 370 tisíc osob, následn se po et osob
zvýšil a dosáhl 410 tisíc.80 Formáln bylo jedinou p ekážkou pro ud lení ob anství
lenství ve fašistických stranách a spáchání trestného
74

inu. 84 tisíc žádostí
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reslovakiza ní komise zamítla, reslovakizovalo tak 362 tisíc ob an d íve ma arské
národnosti. Reslovakizace vyvolala i rozsáhlé protesty z Ma arska, které ji ozna ily za
formu nátlaku a asimilace.81 Nicmén na reslovakizované bylo nadále pohlíženo jako na
nespolehlivé

a

rozhodn

si

nezískali

d v ru

eskoslovenských

ú ad .

Pro

reslovakizované osoby, z velké ásti mající problém se slovenštinou a cítící se vnit n
Ma ary, platila na ízení, že i po obnov ma arských škol za átkem padesátých let musí
jejich d ti chodit výhradn do slovenských škol.
V otázce reslovakizace se jednotlivé historiografie liší velmi zásadn , nejvíce je
to patrné na knize Jána Bobáka. V této

ásti se kniha rozhodn

nedá považovat

objektivní. Až dosud se díky své protibenešovské rétorice s ma arskými historiky
paradoxn shodoval, nyní je to p esn naopak. Za výdobytek reslovakizace, což se mi
zdá velmi bizardní, považuje Bobák zm nu názvu n kterých obcí, kde byla
respektována „historicko-topografická a lingvistická hlediska“. P ejmenování obce
Bodrogszentes na Svätuši nazývá pozitivním reslovakiza ním procesem. O zaujatosti
autora sv d í to, že obec p ed rokem 1920 ani slovenský název nem la a i dnes je
obývána z 90% Ma ary.82 Na tomto p íklad jsem cht l ilustrovat, že se kniha Bobáka
v tomto p ípad naprosto nedá použít. Na dalších stránkách obhajuje reslovakizaci a
tvrdí, že „reslovakizace nemá naprosto nic spole ného s metodou ešení ma arské
otázky“, již na p íklad p ejmenování jedné obce je ale vid t, že si jeho tvrzení naprosto
proti e í.83
Pozitivn se k reslovakizaci staví i Štefan Šutaj. Na za átku rovn ž obhajuje
myšlenku, že se nem lo jednat o asimila ní program, ale pouze se m l umožnit
poma aršt ným Slovák m návrat ke slovenské národnosti. To, že by se již v této fázi
mohlo jednat o asimila ní politiku, si naprosto nep ipouští. Po et osob, kte é takto
p icházely do úvahy, uvádí Šutaj 150 – 200 tisíc. V druhé fázi již podle Šutaje šlo o
pokus

„co

nejv tší

ást

obyvatel

reslovakizovat

se

zjevnými

asimila ními

tendencemi,...druhým faktorem...byl zájem obyvatelstva...což do zna né míry souviselo
s obavami p ed odsunem...“84
Naprosto jiný p ístup k reslovakizaci mají ma arští auto i. Z knížky László
Tiparyho jasn vyplývá, že místní obyvatelé, pokud se cht li zachránit, nem li jinou
možnost, než podepsat reslovakizaci. Co u slovenských autor
81
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zmínka o ponížení, které lidé cítili, když se museli vzdát své národnosti. V knížce
Szül földem szép határa se n kolikrát objevuje sv dectví, že na ty, kte í podepsali
reslovakizaci, se dívali ostatní lidé ve vesnici s opovržením. Mnozí vydrželi a
nepodepsali, v reslovakizaci poté ztratili víru i ostatní, když n které reslovakizované
deportovali v rámci vým ny do Ma arska. V agita ních slibech totiž stálo, že
reslovakizovaní budou podobných v cí ušet eni.85

85

Tipary, László: Szül földem szép határa, s.56 – 58.
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Záv r

P i porovnávání stanovisek jednotlivých autor se velmi dob e ukazují rozdíly.
Jednotlivé publikace se v mnohém liší, a všechny popisují stejné události. Na první
pohled se to promítá v názvu nejd ležit jších proces , které se v letech 1945-1948
s ma arskou menšinou odehrály. Co je pro slovenské autory vým na, to nazývají
ma arští historikové vysídlením, co slovenští auto i nazývají náborem ( i nuceným
náborem), je v ma arské literatu e ozna ováno za deportace. Vedle r zného
pojmenování lze odlišnosti spat it v kladení d razu na rozdílné v ci. Slovenští auto i
v nují zvýšenou pozornost osv tlování historickému pozadí. Podle nich (a zvlášt podle
Štefana Šutaje) lze p í iny strádání ma arské menšiny po druhé sv tové válce hledat
v d ív jších událostech, a už ve víde ské arbitráži, v podílu na rozbití eskoslovenska,
v mezivále né „nespolupráci“ s eskoslovenskem, i dokonce v ma ariza ní politice
uherské vlády v 19. století. Velmi astá je snaha porovnávat postavení ma arské
menšiny se slovenskou menšinou v Ma arsku.
Ma arští historikové se p edevším soust e ují na popsání jednotlivých lidských
osud . Cht jí ukázat, že za ísly se skrývají konkrétní lidé, kte í se ni ím neprovinili.
P ipsat odpov dnost za historické k ivdy ma arské menšin je p eci daleko snadn jší,
než ji p ipsat prostému jednotlivci.
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Summary
This thesis will examine the role of the Hungarian minority living inside the
Czechoslovakia after the WW2 and especially the viewpoints of the historicians.
The Czechoslovakian government issued so called Košice government programme
which defined Czechoslovakia as a nation state of Czechs and Slovaks. All the
minorities were supposed to be resettled from the Czechoslovakia. Following the
Powers approval 3 million of the Germans were forced to leave, however; this approval
did not apply to the Hungarian. Hence, the Czechoslovakian government chose a
different approach. According to the decree No.33 Germans and Hungarians were to be
dispossessed citizenships and all rights. 30 thousand of Hungarian left or were expelled.
Thousands were sent to harsh forced labor. This was to be the destiny of the
Hungarians. The idea was to spread the Hungarian minority across the country in order
to abate their concentration along the borders.
In 1947 was signed an agreement which stated exchange between the Czechoslovakia
and Hungary hereby Slovak people were to be come back to CSR from Hungary and
Hungarian from CSR to Hungary. This act should not be considered as a true exchange.
While Slovaks voluntarily left Hungary the Hungarians were being displaced. During
this period came from Hungary 73 thousand Slovak people on the other hand nearly 90
thousand Hungarian were expatriated.
I would like to try to compare 2 different historical approaches. Whereas Slovak
historians concentrate on the reasons why did itt happened, the Hungarians focus on
individual cases and life story´s of those who were persecuted.
Resettlement or expulsion? Terminology is another major concernment differing Slovak
authors from the Hungarian.

Összefoglalás
Ez a munka a csehországi magyar kissebség sorsával foglalkozik. A magyarok
sorsa rendkívül nehéz volt. Masodik világháború utan ujraalakult csehszlovák kormány
az ugynevezet kassai kormanyprogramba kikiáltotta Csehszlovákiát a csehek és
szlovákok nemzetállamának. A kissebsegeket raakarták kényszeríteni, hogy hagyják el
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az országot. A németek eseteben a nagyhatalmak beleegyzésével Csehszlovákia sikeres
volt, a közel harom millió német lakost kitelepítették. De magyarok sorsát a
nagyhatalmak máskeppen latták. Csehszlovák kormány megprobált más modszerekkel
szabadulni a magyar kissebsegt l. A 33 számú dekrétum szerint a német- és a
magyarajkú lakosságot megfosztották allampolgárságuktól és más jogaiktól, az allami
alkalmazottakat elbocsáltották munkájukból, a nyugdijasok nem kaptak nyugdijat. Az
els id szakban 30 ezer ember menekült Magyarországra. Nehány hullamban a magyar
lakosokat kényszermunkára deportálták. Ez az intézketés közel 60 ezer ember sorsát
sújtotta, a deportáltak dönt

része visszaszökött, vagy 1949-ben hivatalosan

visszatérhetett. Magyar kormány kényszerb l alláírta Csehszlovákiával az úgynevezett
lakosságcsere egyezményt. Ennek értelmében annyi magyart telepíthettek ki az
országból, mint amennyi szlovák jelentkezet önkéntesen Magyarországból. A
lakosságcsere hivatalosan 1946 áprilisátol zajlott, és az utolsó vonat 1948
decemberében hagyta el Csehszlovákiát. Csehszlovák kormány számára az utolsó
lehet ség

az

ugynevezett

reszlovakizáció

volt.

A

magyarokat

kijelentették

elmagyarosított szlovákoknak. Az, aki visszaakarta kapni az allampolgárságát, az
elkobzott vagyonát, kikerülni a kitelepítés, annak allákellett írni a reszlovakizációt. A
reszlovakizált személyek száma meghaladta a 400 ezret.
Ezekre a szomorú eseményekre mai napig eltérnek a vélemények. A szlovák
történészeknek a nagy része mai napig jogos intézkedéseknek látja a magyarokat sujtó
rendeleteket.

A könyvekben

bár

elismerik,

hogy a

magyar

lakosság

nagy

szemvedéseken esett át, de közben magyarázni próbálják az eseményeket magyarok
történelmi b neikkel. A 19-dik századi magyarosítás szerintük az ok, vagy az, hogy
magyarok hozzájárultak Csehszlovákia szétbomlásához. Nem említik, hogy a szlovák
politikusok sokkal er tejlesen probáltak elszakadni. Ez különösen Štefan Šutaj kassai
történész könyvében látható.
Ellentétben a magyar történészek inkabb az egyes emberek sorsával
foglalkoznak, Katalin Vadkerty könyvei ennek a bizonyítéka.
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