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mány. A mai napig várat magára nemcsak a történetét be muta tó átfogó szin -
tézis, hanem szá mos esetben az egyes szakterületeket az alapkutatások
szint jén feldolgozó for rás tanulmányok, monográfiák el ké szítése is. Poli ti ka -
törté ne te mel lett nincs megírva kultúrtörténete, tu do mánytörténete, iro da -
lom története, gazdaságtörténete, egy házi életé nek, valamint oktatás ügyé -
nek története sem. Hatványozottan érvényes ez a megállapítás a második
világháború végén kez dő dő s jelen krono ló gia tár gyát is képező második
kisebbségi korszakára, amelyből a szak iro da lom eddig jobbára csupán tör -
ténetének legfájóbb szaka szát, 1944 és 1948 közötti jog fosz tá sának esemé -
nyeit tárgyalta. Né hány (cseh)szlo vá kiai magyar történész tudo mányos
igényeket kielégítő munkái ugyan már ko rábban is napvilágot láttak, a szer -
vezett és rendszeres kutatómunka job  bára csupán a kilencvenes években, a
kutatásokat támogató intéz mé nyi kere tek megteremtése után vehette kez -
detét. A felvidéki ma gyar ság tör ténetének fel tárását célzó kutatási program
és folyamat részét ké pezi, s remélhetőleg a további kuta tások támpontjául
is szolgál majd a (cseh) szlo vákiai magyarság 1944 és 1992 közötti törté ne -
té nek krono lo gikus feldolgozása.

Popély Árpád 1970-ben született Pozsonyban. A pozsonyi Comenius Egye -
tem Böl csészettudományi Karán 1993-ban történelem–magyar sza kos okle -
velet, a bu dapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2002-ben PhD tu -
dományos fo ko zatot szerzett. 2002-ig a pozsonyi magyar gimná zium ta ná ra
volt, jelenleg a so mor jai Fórum Kisebbségkutató Intézet munkatársa. Ku ta tási
területe a (cseh) szlovákiai magyarság második világháború utáni tör ténete.
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ELŐ SZÓ

A (cse h)s zlováki ai ma gyar ság tör té ne te – akár csak az el ső vi lág há bo rút kö ve tő −
en ki sebb sé gi sor ba ju tott töb bi Kár pát−me den cei ma gyar nem zet rész tör té ne te
– im már kö zel ki lenc év ti zed re te kint vis  sza, múlt já nak fel dol go zá sá val en nek el −
le né re má ig adós a tör té net tu do mány. A mai na pig vá rat ma gá ra nem csak a tör −
té ne tét be mu ta tó át fo gó szin té zis, ha nem szá mos eset ben az egyes szak te rü −
le te ket az alap ku ta tá sok szint jén fel dol go zó for rás ta nul mány ok, mo nog rá fi ák el −
ké szí té se is. Po li ti ka tör té ne te mel lett nincs meg ír va kul túr tör té ne te, tu do mány −
tör té ne te, iro da lom tör té ne te, gaz da ság tör té ne te, egy há zi éle té nek, va la mint ok −
ta tás ügy ének tör té ne te sem.

Hat vá nyo zot tan ér vé nyes ez a meg ál la pí tás a má so dik vi lág há bo rú vé gén,
1944 őszén–1945 ta va szán kez dő dő s je len kro no ló gia tár gyát is ké pe ző má so −
dik ki sebb sé gi kor szak ára, amely ből a szak iro da lom – egyéb ként ért he tő mó −
don, ám a kor szak to váb bi tör té né se it még is mél tat la nul mel lőz ve – ed dig job −
bá ra csu pán tör té ne té nek leg fá jóbb sza ka szát, 1944 és 1948 kö zöt ti jog fosz tá −
sá nak ese mé nye it tár gyal ta. Mind má ig ke vés ér de mi pub li ká ció szü le tett ugyan −
ak kor töb bek kö zött a nem ze ti sé gi kér dés „ren de zé sé re” tett párt ál la mi kí sér le −
tek ről, a ma gyar is ko la há ló zat új bó li ki épü lé sé ről, nem is mer tek az 1956−os ma −
gyar for ra da lom cseh szlo vá ki ai, ill. cseh szlo vá ki ai ma gyar vo nat ko zá sai, nem
ké szült elem zés a ma gyar ki sebb ség rész vé te lé ről az 1968−as re form fo lya mat −
ban, a re form fo lya ma tot fel szá mo ló husá ki nor mal izá ció éve i ről, mint ahogy vá −
rat ma gá ra a párt ál lam bu ká sá ig egye dü li, s a mai na pig leg na gyobb tö meg szer −
ve ze te, a Cse ma dok tör té ne té nek fel dol go zá sa is.

En nek oka egy részt a ki sebb sé gi tör té ne ti ku ta tá sok nak nem ked ve ző párt −
ál la mi hoz zá ál lás ban, más részt a tu do má nyos ku ta tó mun ka in téz mé nyi hát te ré −
nek eb ből is adó dó hi á nyá ban ke re sen dő. Né hány (cse h)s zlováki ai ma gyar tör −
té nész tu do má nyos igé nye ket ki elé gí tő mun kái ugyan már ko ráb ban is nap vi lá −
got lát tak, a szer ve zett és rend sze res ku ta tó mun ka job bá ra csu pán a ki lenc ve −
nes évek ben, a ku ta tá so kat tá mo ga tó in téz mé nyi ke re tek meg te rem té se után
ve het te kezde tét.1

A fel vi dé ki ma gyar ság tör té ne té nek fel tá rá sát cél zó ku ta tá si prog ram és fo −
lya mat ré szét ké pe zi – s re mél he tő leg a to váb bi ku ta tá sok tám pont já ul is szol −
gál majd – a (cse h)s zlováki ai ma gyar ság 1944 és 1992 kö zöt ti tör té ne té nek

1 A szlo vá ki ai ma gyar ság tör té nel mé re vo nat ko zó, 1990 és 2002 kö zött meg je lent
tör té ne ti mun kák bib li og rá fi á ját lásd Si mon At ti la (ös  sze áll.): A szlo vá ki ai ma gya rok
tör té ne té nek vá lo ga tott bib li og rá fi á ja (1990–2002). Somorja–Dunaszerdahely, Fó −
rum Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium Aurum Könyv ki adó, 2004. /Miscellanea Bib lio −
the cae Hun gar i cae, 9./
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kro no lo gi kus fel dol go zása.2 A ma gyar ki sebb ség tör té ne té nek vagy leg alább tör −
té ne te egy− e gy fe je ze té nek kro no ló gi ai mód sze rek kel tör té nő ös  sze fog la lá sa
nem tel je sen előz mé nyek nél kü li vál lal ko zás. Az út tö rő kí sér let Fé nyi Ti bor ne vé −
hez fű ző dik, aki előbb 1982−ben – még név nél kül – a pá ri zsi Ma gyar Fü ze tek
Szlo vá ki ai je len tés cí mű kö te te, majd 1988−ban a bu da pes ti Med ve tánc fo lyó −
irat mel lék le te szá má ra ál lí tot ta ös  sze a cseh szlo vá ki ai ma gyar ság 1944−től
1981−ig, ill. 1988−ig ter je dő tör té ne té nek kro nológiáját.3

Repiszky Ta más és Lanstyák Ist ván ös  sze ál lí tá sá ban, Fábry Zol tán 1991−ben
köz re a dott nap ló já nak füg ge lé ke ként lá tott nap vi lá got a ma gyar ság má so dik vi −
lág há bo rú utá ni jog fosz tá sá val kap cso la tos ese mé nyek kro no lo gi kus össze −
foglalása;4 Orosz Már ta ös  sze ál lí tá sá ban, az 1989 utá ni ha tá ron tú li ma gyar ér −
dek vé del mi szer ve ze te ket be mu ta tó do ku men tum kö tet mel lék le te ként a szlo vá −
ki ai ma gyar ság 1989 és 1998 kö zöt ti – min de nek előtt a po li ti kai élet re kon cent −
rá ló – kro nológiá ja;5 Tóth Lász ló és Filep Ta más Gusz táv vá lo ga tá sá ban pe dig a
(cse h)s zlováki ai ma gyar ság po li ti ka tör té ne ti ada to kat is fel so ra koz ta tó, s töb −
bek kö zött kro no ló gi ánk kéz ira tát is tám pon tul hasz ná ló mű ve lő dés tör té ne ti kro −
nológiá ja.6

Je len kro no ló gia több rész le te szin tén meg je lent már nyom ta tás ban. Az elő −
ké szí tés alatt ál ló kéz irat ból el ső ként a Fó rum Tár sa da lom tu do má nyi Szem le

2 Az utób bi évek ben ha son ló ese mény tör té ne ti ös  sze fog la lók szü let tek a ro má ni ai
ma gyar ság 1944 és 1953 kö zöt ti, va la mint a kár pát al jai ma gyar ság 1918 és 1944
kö zöt ti tör té ne té ről: Vincze Gá bor: A ro má ni ai ma gyar ki sebb ség tör té ne ti kro no ló gi -
á ja 1944–1953. Budapest–Szeged, Te le ki Lász ló Ala pít vány Könyv tár és Do ku men −
tá ci ós Szolgálata–JATE Köz pon ti Könyv tár, Tár sa da lom tu do má nyi és Kor tör té ne ti
Gyűjteménye–JATE Új− és Legú jab bko ri Egye te mes Tör té ne ti Tan szé ke, 1994
/Kisebbségi adat tár, I./; Fedinec Csil la: A kár pát al jai ma gyar ság tör té ne ti kro no ló -
gi á ja 1918–1944. Galánta–Dunaszerdahely, Fó rum Intézet–Lilium Aurum Könyv ki −
adó, 2002. /Nostra Tem po ra, 7./

3 [Fé nyi Ti bor]: A cseh szlo vá ki ai ma gyar ki sebb ség tör té ne té nek kro no ló gi á ja
1944–1981. In Szlo vá ki ai je len tés. A ma gyar ki sebb ség ál la po tá ról. Pá rizs, Ma gyar
Fü ze tek, 1982, 91–125. p.; Fé nyi Ti bor: A cseh szlo vá ki ai ma gyar ki sebb ség tör té −
ne té nek kro no ló gi á ja 1944–1988. In Je len té sek a ha tá ro kon tú li ma gyar ki sebb sé -
gek hely ze té rõl (Cseh szlo vá kia, Szov jet unió, Ro má nia, Ju go szlá via). Bu da pest, Med −
ve tánc, 1988, 243–264. p.

4 Lanstyák Ist ván–Repiszky Ta más: A cseh szlo vá ki ai ma gya rok jog fosz tott sá gá hoz
kap  cso ló dó ese mé nyek tör té ne ti kro no ló gi á ja. In Fábry Zol tán: Üres já rat
1945–1948. Nap ló a jog fosz tott ság éve i bõl. Budapest–Pozsony, Regio–Ma −
dách–Kal li gram, 1991, 227–243. p.

5 Orosz Már ta (ös  sze áll.): Szlo vá kia 1989–1998. In Bár di Nán dor–Éger Györ gy
(sz erk.): Út ke re sés és in teg rá ció. Vá lo ga tás a ha tá ron tú li ma gyar ér dek vé del mi
szer ve ze tek do ku men tu ma i ból 1989–1999. Bu da pest, Te le ki Lász ló Ala pít vány,
2000, 733–770. p.

6 Tóth László–Filep Ta más Gusz táv (ös  sze áll.): A (cse h)s zlováki ai ma gyar mű ve lő dés
kro no ló gi á ja 1918–1998. In Tóth Lász ló (sz erk.): A (cse h)s zlováki ai ma gyar mû ve -
lõ dés tör té ne te 1918–1998. IV. köt. Bu da pest, Ister, 2000, 5–173. p.



tet te köz zé az 1944 és 1964 kö zöt ti évek idő ren di össze foglalását,7 leg utóbb
pe dig a má so dik vi lág há bo rú utá ni ma gyar el le nes jog sza bá lyo kat Szar ka Lász ló
szer kesz té sé ben be mu ta tó do ku men tum vá lo ga tás kö zöl te a jog fosz tás éve i re
vo nat ko zó ré sze it, ill. a Fa ze kas Jó zsef és Hunčík Pé ter ál tal szer kesz tett do ku −
men tum kö tet az 1989−es rend szer vál tást kö ve tő há rom évet tár gya ló fejezetét.8

Amint azt a fen ti ek is mu tat ják, a kro no ló gia ös  sze ál lí tá sa nem tel je sen előz −
mé nyek nél kü li vál lal ko zás. Új sze rű sé ge el ső sor ban ab ban áll, hogy el ké szí té −
sét a kor szak ra vo nat ko zó szak iro da lom fel dol go zá sa mel lett a ko ra be li saj tó át −
ta nul má nyo zá sa és több éves le vél tá ri ku ta tó mun ka előz te meg.

*

A (cse h)s zlováki ai ma gyar ság 1944 utá ni jog fosz tá sá nak kér dé sét a párt ál lam
ta bu ként ke zel te, s a kér dés kör ku ta tá sát nem tá mo gat ta. A ko ráb ban el hall ga −
tott kér dé sek ről – ke vés ki vé tel től el te kint ve – így job bá ra csu pán a rend szer vál −
tást kö ve tő en je len het tek meg a le vél tá ri ku ta tá sok ra tá masz ko dó el ső ta nul má −
nyok. A má so dik vi lág há bo rú utá ni tör té né sek kel kap cso la tos hall ga tást el ső −
ként Juraj Zvara szlo vák tör té nész nek az 1960−as évek ben előbb ma gyar for dí −
tás ban, majd szlo vák ere de ti ben meg je lent köny ve tör te meg, amely ezt kö ve tő −
en hos  szú időn ke resz tül egye dü li tá jé ko zó dá si le he tő sé ge volt a té ma iránt
érdek lődőnek.9 Ba logh Sán dor 1979−ben pub li kált ta nul má nyá ban, majd 1982−
ben ki adott mo nog rá fi á já ban a csehs zlovák– mag yar la kos ság cse re−egyez mény
kül− és bel po li ti kai vo nat ko zá sa it, Ján Bobák 1982−ben nap vi lá got lá tott írá sá −
ban a la kos ság cse re le bo nyo lí tá sát és ered mé nye it, Vida Ist ván pe dig 1985−ben
meg je lent ta nul má nyá ban az ame ri kai dip lo má ci á nak a cseh szlo vá ki ai ma gyar −
ság ki te le pí té sé hez va ló vi szo nyu lá sát ismertette.10 Szá mos hasz nos in for má ci −
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7 Popé ly Ár pád: A cseh szlo vá ki ai ma gyar ki sebb ség tör té ne ti kro no ló gi á ja
(1944–1964). Fó rum Tár sa da lom tu do má nyi Szem le, II. évf. (2000) 1. sz. 185–199.
p.; II. évf. (2000) 3. sz. 137–177. p.; III. évf. (2001) 2. sz. 133–162. p.; IV. évf.
(2002) 1. sz. 157–198. p.

8 Popé ly Ár pád: A cseh szlo vá ki ai ma gyar ki sebb ség jog fosz tott sá gá nak évei. Kro no ló −
gi ai át te kin tés. In Szar ka Lász ló (sz erk.): Jog fosz tó jog sza bály ok Cseh szlo vá ki á ban
1944–1949. El nö ki dek ré tu mok, tör vé nyek, ren de le tek, szer zõ dé sek. Ko má rom,
MTA Etnikai−Nemzeti Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Kecskés Lász ló Tár sa ság, 2005,
261–293. p.; Fa ze kas József–Hunčík Pé ter (sz erk.): Ma gya rok Szlo vá ki á ban. II. köt.
Do ku men tu mok, kro no ló gia (1989–2004). A kro no ló gi át ös  sze ál lí tot ta Orosz Már ta
és Popé ly Ár pád. Somorja–Dunaszerdahely, Fó rum Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium
Aurum Könyv ki adó, 2005, 299–391. p.

9 Zvara, Jura j: A ma gyar nem ze ti sé gi kér dés meg ol dá sa Szlo vá ki á ban. Bratislava, Po −
li ti kai Könyv ki adó, 1965; Zvara, Jura j: Maïarská menši na na Sloven sku po roku
1945. Bratislava, Nakla datľst vo Epo cha, 1969.

10 Ba logh Sán dor: Az 1946. feb ru ár 27−i mag yar–c sehs zlovák la kos ság cse re−egyez −
mény. Tör té nel mi Szem le, XXII. évf. (1979) 1. sz. 59–87. p.; Ba logh Sán dor: A né -
pi de mok ra ti kus Ma gyar or szág kül po li ti ká ja 1945–1947. Bu da pest, Kos suth Könyv −
ki adó, 1982; Bobák, Ján: Výme na oby vateľst va medzi Českosloven skom a
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ó val szol gál a la kos ság cse ré vel kap cso lat ban Sza bó Kár oly nak, a po zso nyi ma −
gyar Meg ha tal ma zot ti Hi va tal egy ko ri he lyet tes ve ze tő jé nek és mun ka tár sa i nak
ed dig saj nos ki adat lan kéz ira ta, va la mint né hány rö vi debb, nyom ta tás ban is
meg je lent tanul mánya.11

Sok te kin tet ben út tö rő nek szá mí tott a Jan ics Kál mán ál tal írt, Il  lyés Gyu la
elő sza vá val 1979−ben Mün chen ben ki adott s a má so dik vi lág há bo rú utá ni „hon −
ta lan ság éve i nek” is ne vet adó mo no grá fia. Jan ics le vél tá ri ku ta tá sok le he tő sé −
ge nél kül, el ső sor ban a ko ra be li saj tó köz le mé nyek re hi vat koz va is ki vá ló elem −
zést nyúj tott a res zlo vak izá cióról, a cseh or szá gi de por tá lás ról, a la kos ság cse ré −
ről s ál ta lá ban a ma gyar ki sebb ség jog fos ztásáról.12 Ugyan csak kül föld ön, Püski
Sán dor New York−i ki adó já ban je lent meg a két vi lág há bo rú kö zöt ti idő szak ne −
ves fel vi dé ki pub li cis tá já nak és köz éle ti sze mé lyi sé gé nek, az 1945−ben emig rá −
ci ó ba kény sze rült Ölve di Já nos nak a mo nog rá fi á ja, amely tár gyi la gos szám adást
ad a fel vi dé ki ma gyar ság tör té ne té ről: a két vi lág há bo rú kö zöt ti kor szak ról, a jog −
fosz tás éve i ről, vé gül pe dig az 1948 utá ni idő szak ról egyarán t.13

A rend szer vál tást kö ve tő en a szlo vá ki ai ma gyar szer zők már ide ha za is sza ba −
don kö zöl het ték a ko ráb ban nagy részt el hall ga tott kér dé se ket a nyil vá nos ság elé
tá ró mű ve i ket. El ső ként Gyö nyör Jó zsef dol go za tai ele mez ték a ma gyar ki sebb ség
tör té ne té nek egy− e gy fe je ze tét, majd Vad ker ty Ka ta lin már le vél tá ri for rá sok kal ada −
tolt mo nog rá fi ái dol goz ták fel a res zlo vak izá ció, a cseh or szá gi de por tá lás, va la mint
a bel ső te le pí tés és a la kos ság cse re tör té ne tét, Mol nár Im re pe dig több ta nul mány
meg je len te té sét kö ve tő en önál ló kö tet ben tár gyal ta Es ter házy Já nos nak, a szlo vá −
ki ai Ma gyar Párt má so dik vi lág há bo rú után meg hur colt ve ze tő jé nek életútját.14

Maďarskom (1946–1948). In Bielik, Fran tišek – Baláž, Claude (zost.): Slová ci v
zahranièí. 8. Mar tin, Mat i ca sloven ská, 1982, 70–89. p.; Vida Ist ván: Az ame ri kai
dip lo má cia és a cseh szlo vá ki ai ma gyar ki sebb ség (1945–1947). Je len kor, XXVII.
évf. (1985) 12. sz. 1114–1125. p.

11 Sza bó Kár oly és mtsai (Berecz Kál mán és É. Sző ke Ist ván): A ma gyar–cseh szlo vák la -
kos ság cse re tör té ne te. I–III. köt. Bu da pest, Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár Kéz irat tá ra,
1981 (Kéz irat); Sza bó Károly–É. Sző ke Ist ván: Ada lé kok a mag yar–c sehs zlovák la kos −
ság cse re tör té ne té hez. Va ló ság, XXV. évf. (1982) 10. sz. 90–94. p.; Sza bó Kár oly: A
mag yar–c sehs zlovák la kos ság cse re tör té ne te dió héj ban. In Új Min de nes Gyûj te mény.
10. köt. Bratislava/Pozsony, Ma dách Könyv− és Lap ki adó, 1993, 95–112. p.

12 Jan ics Kál mán: A hon ta lan ság évei. A szlo vá ki ai ma gyar ki sebb ség a má so dik vi lág há -
bo rú után 1945–1948. Mün chen, Eu ró pai Pro tes táns Ma gyar Sza bad egye tem, 1979.

13 Ölve di Já nos: Nap fo gyat ko zás. Ma gya rok Szlo vá ki á ban. New York, Püski, 1985.
14 Gyö nyör Jó zsef: Mi lesz ve lünk, ma gya rok kal? Fe je ze tek a cseh szlo vá ki ai ma gyar ság

tör té ne té bõl 1918-tól nap ja in kig. Pozsony/Bratislava, Ma dách, 1990; Gyö nyör Jó −
zsef: Ter hes örök ség. A ma gyar ság lé lek szá má nak és sor sá nak ala ku lá sa Cseh szlo -
vá ki á ban. Pozsony/Bratislava, Madách−Posonium, 1994; Vad ker ty Ka ta lin: A res zlo -
vak izá ció. Po zsony, Kalligram, 1993; Vad ker ty Ka ta lin: A de por tá lá sok. A szlo vá ki ai
ma gya rok cseh or szá gi kény szer köz mun ká ja 1945–1948 kö zött. Po zsony, Kalligram,
1996; Vad ker ty Ka ta lin: A bel sõ te le pí té sek és a la kos ság cse re. Po zsony,
Kalligram, 1999; Vad ker ty Ka ta lin: A ki te le pí tés tõl a res zlo vak izá cióig. Tri ló gia a
cseh szlo vá ki ai ma gyar ság 1945–1948 kö zöt ti tör té ne té rõl. Po zsony, Kalligram,
2001; Mol nár Im re: Es ter házy Já nos. Dunasz er da he ly, Nap Ki adó, 1997.



Az utób bi más fél év ti zed ben már egyes cseh és szlo vák szer zők is igye kez tek
ob jek tí vebb ké pet raj zol ni Cseh szlo vá kia má so dik vi lág há bo rú utá ni ki sebb ség po −
li ti ká já ról. A té ma kör 1989 utá ni el ső fel dol go zá sa a cseh Karel Kaplan ne vé hez
fű ző dik, aki előbb cseh nyel ven, majd ma gyar for dí tás ban is meg je lent köny vé ben
el fo gu lat la nul fog lal ko zik a ma gyar sá got ért sé rel mek kel, a cseh szlo vák kor mány
ma gyar− és né met el le nes poli tikájá val.15 A szlo vák ku ta tók kö zül min de nek előtt
Šte fan Šutaj mun kái ér de mel nek em lí tést, ame lyek szak sze rű en tár gyal ják a re −
szlo vak izá ciót, a cseh or szá gi de por tá lást, az ún. Dél−ak ci ót, il let ve kri ti kus elem −
zést ad nak a ma gyar ki sebb ség 1945–1948 kö zöt ti helyze téről.16

Ugyan ez a meg kö ze lí tés azon ban már nem mond ha tó el Ján Bobák pon to san
do ku men tált, nem ze ti leg azon ban meg le he tő sen el fo gult, erő sen ma gyar− és
cseh el le nes hang vé te lű kö te té ről, Dag mar Čierna−Lantayovának a cse h–s zlo −
vák– mag yar kap cso la tok 1938 és 1949 kö zöt ti tör té ne tét vizs gá ló mun ká já ról,
va la mint Jozef Beňá nak a Beneš−dekré tumokkal és a Szlo vák Nem ze ti Ta nács
ma gyar el le nes jog fosz tó ren de le te i vel fog lal ko zó köny vé ről, ame lyek még ma is
a ma gyar ság kol lek tív bű nös sé gé nek han goz ta tá sá val pró bál ják le gi ti mál ni jog −
fosz tá sát, ül döz te té sét és a ki te le pí té sé re irá nyu ló szándékot.17

Vad ker ty Ka ta lin tri ló gi á já nak 2002. évi szlo vák nyel vű közread ása18 ab ban a
re mény ben tör tént, hogy vé get vet an nak a szem lé let mód nak, amely az 1945
utá ni (Cseh)Szlovákia ma gyar el le nes po li ti ká já nak meg íté lé sét a szlo vák tör té −
net írás és tár sa da lom ré szé ről mind ad dig jel le mez te. A kö tet vissz hang ta lan sá −
ga azon ban ar ra en ged kö vet kez tet ni, hogy a szlo vák tör té net írás na gyobb ré sze
szá má ra még nem ér ke zett el az ön vizs gá lat, va la mint a má so dik vi lág há bo rú
alat ti és utá ni ese mé nyek ár nyal tabb meg kö ze lí té sé nek ide je.

A ma gyar or szá gi szer zők el ső sor ban a csehs zlovák– mag yar la kos ság cse re ma −
gyar or szá gi vo nat ko zá sa it, va la mint a kér dés kör dip lo má cia tör té ne tét dol goz ták fel.
Tóth Ág nes a la kos ság cse re és a ma gyar or szá gi né me tek ki te le pí té se kö zöt ti ösz  −
sze füg gé sek re hív ta fel a fi gyel met, Fü löp Mi hály a pá ri zsi bé ke tár gya lás ok tör té ne −
tét, Kugler Jó zsef a la kos ság cse re dél−al föl di vo nat ko zá sa it, Lász ló Pé ter pe dig a la −
kos ság cse re ke re té ben ki te le pí tett szlo vá ki ai ma gya rok dél−du nán tú li le te le pí té sét
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15 Kaplan, Karel: Prav da o Èeskosloven sku 1945–1948. Pra ha, Panora ma, 1990;
Kaplan, Karel: Cseh szlo vá kia iga zi ar ca 1945–1948. Po zsony, Kalligram, 1993. 

16 Šuta j, Šte fan: „Akcia Juh“. Odsun Maïarov zo Sloven s ka do Èiech v roku 1949. Pra −
ha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993; Šuta j, Šte fan: Reslo vak izá cia (Zmena
národ nos ti èasti oby vate¾st va Sloven s ka po II. sve tovej vojne).  Košice, Spoločen −
skoved ný ústav SAV, 1991; Šuta j, Šte fan: Nútené presíd¾o vanie Maïarov do Èiech.
Prešov, Uni ver sum, 2005; Šuta j, Šte fan: Maïarská menši na na Sloven sku v rokoch
1945–1948. Bratislava, Veda, 1993.

17 Bobák, Ján: Maïarská otáz ka v Èesko-Slovensku (1944–1948). Mar tin, Mat i ca
sloven ská, 1996; Čierna−Lantayová, Dag mar: Podo by èeskosloven sko- maïarského
vz�ahu 1938–1949. Bratislava, Veda, 1992; Beňa, Joze f: Sloven sko a Benešove
dekré ty. Bratislava, Belimex, 2002.

18 Vad ker ty, Ka ta lin: Maïarská otáz ka v Èeskosloven sku 1945–1948. Dekré ty prezi den -
ta Beneša a ich dôsled ky na deportá cie a reslo vak izá ci u. Bratislava, Kalligram, 2002.
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vizs gál ta.19 For rás ér ték kel bír nak Ker tész Ist ván nak, a pá ri zsi ma gyar bé ke kül dött −
ség fő tit ká rá nak a bé ke tár gya lás ok ra va ló fel ké szü lés sel és ma gá val a bé ke kon fe −
ren ci á val kap cso la tos vis  sza em lé ke zé sei csak úgy, mint Dal i bor M. Krno cseh szlo −
vák kül dött nek a bé ke kon fe ren ci á ról ere de ti leg 1947−ben cseh nyel ven ki adott, de
az 1990−es évek ele jén ma gyar for dí tás ban is meg je lent kötete.20

A (cse h)s zlováki ai ma gyar ság má so dik vi lág há bo rú utá ni jog fosz tá sá ról az
utób bi évek ben a mo nog ra fi kus fel dol go zá sok mel lett szá mos do ku men tum vá −
lo ga tás is nap vi lá got lá tott. Mol nár Im re és Var ga Kál mán kö te te szá mos kor do −
ku men tum mel lett a Cseh or szág ba de por tált ma gya rok vis  sza em lé ke zé se it,
Tóth Lász ló do ku men tum gyűj te mé nye a jog fosz tá sa el len til ta ko zó ma gyar ság
em lék ira ta it, Láz ár Györ gy a la kos ság cse ré ről foly ta tott csehs zlovák– mag yar tár −
gya lá sok jegy ző könyv ét tár ta a köz vé le mény elé,21 Polányi Im re, Köves di Já nos
és Szar ka Lász ló kö te tei pe dig a leg je len tő sebb ma gyar− és né met el le nes jog −
sza bály ok ma gyar for dí tá sa it tar tal maz zák.22 Cseh tör té né szek az el múlt évek −
ben szin tén több vá lo ga tást ad tak köz re a Beneš−dekré tumok ból,23 a kö zel múlt −
ban pe dig meg je lent a né me tek re és ma gya rok ra vo nat ko zó dek ré tu mok, tör vé −
nyek és ren de le tek el ső szlo vák gyűj te mé nye is.24

19 Tóth Ág nes: Te le pí té sek Ma gyar or szá gon 1945–1948 kö zött. A né me tek ki te le pí té -
se, a bel sõ nép moz gá sok és a szlovák– mag yar la kos ság cse re ös  sze füg gé sei. Kecs −
ke mét, Bács−Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Le vél tá ra, 1993; Fülöp Mihály: A befe-
jezetlen béke. A Külügyminiszterek Tanácsa és a magyar békeszerzõdés (1947).
Budapest, Héttorony Könyvkiadó, é. n.; Kugler Jó zsef: La kos ság cse re a Délkelet-
Alföldön 1944–1948. Bu da pest, Osiris–MTA Ki sebb ség ku ta tó Mű hely, 2000; Lász −
ló Pé ter: Fe hér la po sok. Ada lé kok a ma gyar–cseh szlo vák la kos ság cse re-egyez mény -
hez. 3., bőv. ki adás. Szek szárd, k. n., 2005.

20 Ker tész Ist ván: Ma gyar bé ke il lú zi ók 1945–1947. Orosz or szág és a Nyu gat kö zött.
Bu da pest, Európa–História, 1995; Krno, Dal i bor M.: A bé ké rõl tár gyal tunk Ma gyar -
or szág gal. Bu da pest, k. n., 1992.

21 Mol nár Imre–Varga Kál mán: Ha za hú zott a szülõföld… (Vis  sza em lé ke zé sek, do ku -
men tu mok a szlo vá ki ai ma gyar ság Cseh or szág ba de por tá lá sá ról, 1945–1953). Bu −
da pest, Püski, 1992; Tóth Lász ló (ös  sze áll.): „Hí vebb emlékezésül…” Cseh szlo vá -
ki ai ma gyar em lék irat ok és egyéb do ku men tu mok a jog fosz tott ság éve i bõl
1945–1948. Po zsony, Kalligram, 1995; Csehs zlovák– mag yar tár gya lá sok a la kos −
ság cse ré ről 1945 de cem be ré ben. Köz zé te szi: Láz ár Györ gy. Múl tunk, XLIII. évf.
(1998) 2. sz. 120–164. p.

22 Polányi Im re: A szlo vá ki ai ma gya rok hely ze te 1944–1948. Do ku men tu mok. Pécs,
Janus Pan no ni us Tu do mány egye tem, 1992; Köves di Já nos (válog. és szerk.): Edvard
Beneš el nö ki dek ré tu mai, avagy a ma gya rok és a né me tek jog fosz tá sa. Po zsony, Pan −
nó nia Könyv ki adó, 1996; Szar ka Lász ló (sz erk.): Jog fosz tó jog sza bály ok Cseh szlo vá ki -
á ban 1944–1949. El nö ki dek ré tu mok, tör vé nyek, ren de le tek, szer zõ dé sek. Ko má rom,
MTA Etnikai−Nemzeti Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Kecskés Lász ló Tár sa ság, 2005.

23 Pl. Jech, Karel – Kaplan, Karel (k vydání připr.): Dekre ty prezi den ta repub liky
1940–1945. Doku men ty I–II. Brno, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR–Doplněk,
1995; Jech, Karel (us poř.): Nìmci a Maïaøi v dekretech prezi den ta repub liky. Studie
a doku men ty 1940–1945. Die Deutschen und Mag yaren in den Dekreten des Präsi -
den ten der Repub lik. Stu di en und Doku mente 1940–1945. Brno, Ústav pro
soudobé dějiny AV ČR–Doplněk, 2003.

24 Gabzdilová−Olejníková, Soňa – Ole jník, Milan – Šuta j, Šte fan (ed.): Nemci a Maïari
na Sloven sku v rokoch 1945–1953 v doku men toch. Zv. I. Prešov, Uni ver sum, 2005.



A rend szer vál tást kö ve tő en meg élén kült hely tör té ne ti ku ta tá sok kö zép pont já −
ba gyak ran szin tén a cseh or szá gi de por tá lás és a la kos ság cse re he lyi ese mé −
nye i nek fel dol go zá sa ke rült, s a ki te le pí té sek öt ve ne dik év for du ló ján szá mos
ma gyar lak ta szlo vá ki ai te le pü lés je len tet te meg ez zel kap cso la tos ki ad vá nya it.
A leg ala po sabb hely tör té ne ti fel dol go zás An gyal Bé la ne vé hez fű ző dik, aki a la −
kos ság cse re és de por tá lás ál tal is leg in kább érin tett köz ség, Gúta pél dá ján mu −
tat ja be a ma gyar ság há bo rú utá ni tragédiáját.25

A hon ta lan ság éve i re vo nat ko zó an te hát az utób bi más fél év ti zed ku ta tá sai jó −
vol tá ból im már szá mot te vő szak iro da lom mal ren del ke zünk, a párt ál la mi kor szak
ma gyar ság po li ti ká já nak szak sze rű fel dol go zá sá val azon ban to vább ra is adós mind
a szlo vák, mind pe dig a ma gyar tör té net tu do mány. A rend szer vál tás előtt meg je −
lent ta nul má nyok, tanul mánykötetek26 ál ta lá ban meg le he tő sen pro pa gan da ízű ek,
ma gu kon vi se lik az adott kor ban kö te le ző osz tály har cos szem lé le tet, s a nem ze ti −
sé gi kér dés nek a kom mu nis ta párt he lyes nem ze ti sé gi po li ti ká já nak kö szön he tő
meg ol dá sát su gall ják. A ke vés ki vé tel kö zé min de nek előtt Gyö nyör Jó zsef kö te te
so rol ha tó, mely ben a szer ző a le he tő sé gek hez mér ten igye ke zett ár nyal tab ban fo −
gal maz ni, nem hall gat va el az al kot mány ban biz to sí tott nem ze ti sé gi jo gok gya kor −
la ti ér vé nye sí té sé ben mu tat ko zó hi á nyos sá go kat sem.27

1989 után el ső ként a Šte fan Šutaj ál tal ös  sze ál lí tott ta nul mány kö tet fog lal ko −
zott a szlo vá ki ai ma gyar ság 1948 utá ni tör té ne té nek egy− e gy kér dé sé vel. Soňa
Gabzdilová nak a ma gyar is ko lák új ra in du lá sát tár gya ló fü ze tei 1991−ben, ill. 1999−
ben, Michal Barnovský nak a kom mu nis ta párt ma gyar ság po li ti ká já ban 1948–
1949−ben be kö vet ke zett irány vál tást elem ző ta nul má nya 2004−ben, Juraj Maru −
šiak nak az 1956−os ma gyar for ra da lom szlo vá ki ai vissz hang ját be mu ta tó, s nem −
ze ti sé gi vo nat ko zá so kat is tar tal ma zó ta nul má nya 2005−ben lá tott napvilá got.28
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25 An gyal Bé la: Gúta 1945–1949. Dunasz er da he ly, Lil i um Aurum, 1997.
26 Pl. Dusek Im re (ös  sze áll.): Ma gya rok Cseh szlo vá ki á ban. Ta nul má nyok és vis  sza em -

lé ke zé sek. Bratislava, Epo cha Könyv ki adó, 1969; Csan da Sán dor (ös  sze áll.): Kö zös
ha zá ban. Ta nul má nyok a CSSZSZK ma gyar nem ze ti sé gû la kos sá gá nak po li ti kai, tár -
sa dal mi, kul tu rá lis és gaz da sá gi éle té rõl. Bratislava, Prav da Könyv ki adó, 1972;
Zvara, Juraj–Dusek Im re (ös  sze áll.): A ma gyar nem ze ti ség Cseh szlo vá ki á ban.
Bratislava, Prav da Könyv ki adó, 1985.

27 Gyö nyör Jó zsef: Ál lam al ko tó nem ze ti sé gek. Té nyek és ada tok a cseh szlo vá ki ai nem -
ze ti sé gek rõl. Bratislava, Ma dách, 1989.

28 Šuta j, Šte fan (red.): Vývoj a postave nie maïarskej národ nos t nej menšiny na Sloven -
sku po roku 1948. Košice, Spoločen skoved ný ústav SAV, 1990; Gabzdilová, Soňa:
Školy s maïarským vyuèo vacím jazykom na Sloven sku po druhej sve tovej vojne.
Košice, Spoločen skoved ný ústav SAV, 1991; Gabzdilová, Soňa: Maïarské škol st vo na
Sloven sku v druhej polovi ci 20. storoèi a. Duna jská Streda, Lil i um Aurum–Nadá cia Ka −
ted ra, 1999; Barnovský, Michal: Sovi et sky zväz, komu nisti a rieše nie maďarskej
otázky na Sloven sku v rokoch 1945–1950. In Kárník, Zdeněk – Kopeček, Michal (ses t.):
Bolše vis mus, komu nis mus a radikál ní social is mus v Èeskosloven sku. Svazek III. Pra −
ha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR–Dokořán, 2004, 154–182. p.; Maruši ak, Jura j:
Maďarská revolú cia 1956 a Sloven sko. In „Spoznal som svet lo a už viac nechcem
tmu...“ Pocta Joze fovi Jablonick é mu. Bratislava, Veda, 2005, 183–227. p.
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A ma gyar for ra da lom nak a Ma gyar or szág gal szom szé dos or szá gok, köz tük
Cseh szlo vá kia ma gyar sá gá ra és ma gyar ság po li ti ká já ra gya ko rolt ha tá sát Szesz −
tay Ádám mo nog rá fi á ja tár gyal ja.29 1956 cseh szlo vá ki ai vo nat ko zá sa it, mint
ahogy ál ta lá ban az ötve nes–hat vanas évek tör té nel mét, a szlo vá ki ai ma gyar his −
to ri og rá fia mind má ig meg le he tő sen mos to hán ke zel te, a for ra da lom öt ve ne dik
év for du ló ja kap csán meg in dult alap ku ta tá sok még is re ményt ad nak ar ra, hogy
e kér dés kör ben ha ma ro san szin tén meg je len nek az el ső pub li ká ci ók. A ma gyar
ki sebb ség nek a kor szak vi szo nyai kö zöt ti út ke re sé sé ről így egye dül a Kiss Jó −
zsef tol lá ból szár ma zó ta nul má nyok ból tá jé ko zód hat az olvasó.30

Az 1968−as cseh szlo vá ki ai re form fo lya ma tot kö ve tő s Gustáv Husák ne vé vel
fém jel zett nor mal izá ciós rend szer tör té ne té nek ku ta tá sa ta lán még a fen tebb
em lí tett nél is ked ve zőt le nebb hely zet ben van. A mint egy két év ti ze des kor szak
nem ze ti ség po li ti ká já nak, a ma gyar ki sebb ség ek kor ki bon ta ko zó el len zé ki és
félel len zé ki te vé keny sé gé nek le vél tá ri ku ta tá so kon ala pu ló fel dol go zá sa va ló −
ban gyer mek ci pő ben jár, s Juraj Maruši ak ta nul má nyán kí vül még csak kí sér let
sem tör tént a kér dés megközelítésére.31 Meg ha tá ro zó for rás ér ték kel bír ugyan −
ak kor, s min den bi zon  nyal a jö vő be ni ku ta tá sok nél kü löz he tet len ké zi köny vé ül
szol gál majd a ki sebb sé gi jo gok kor lá to zá sa el len fel lé pő Cseh szlo vá ki ai Ma gyar
Ki sebb ség Jog vé dő Bi zott sá ga te vé keny sé gé nek do ku men tu ma it köz re a dó
gyűjtemény.32 Ha son ló ér dek lő dés re tart hat szá mot Sza bó Re zső nek a Cse ma −
dok 1968−as sze rep vál la lá sá val fog lal ko zó kö te te, amely azon ban for rás köz lé sé −
ben nem kor lá to zó dik az 1968−as év re, ha nem köz zé te szi a szö vet ség tör té ne −
té nek szá mos egyéb kulcs fon tos sá gú do ku men tu mát is.33

29 Szesz tay Ádám: Nem ze ti sé gi kér dés a Kár pát-me den cé ben 1956–1962. Az öt ven -
ha tos for ra da lom ha tá sa a ke let-kö zép-eu ró pai ki sebb ség po li ti ká ra. Bu da pest, MTA
Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Gondolat Ki adói Kör, 2003.

30 Kiss Jó zsef: A cseh szlo vá ki ai ma gyar ki sebb ség hely ze te a cse h–s zlovák vi szony ke −
re tei kö zött (1948–1960). Fó rum Tár sa da lom tu do má nyi Szem le, V. évf. (2003) 3.
sz. 3–24. p.; Kiss Jó zsef: A szlo vá ki ai ma gyar ki sebb ség a re form fo lya mat el ső sza −
ka szá ban (1964–1967). Fó rum Tár sa da lom tu do má nyi Szem le, I. évf. (1999) 1. sz.
99–108. p.

31 Maruši ak, Jura j: Maďarská menši na v slovenskej poli tike v rokoch nor mal izá cie. In
Kmeť, Nor bert – Maruši ak, Juraj (zost.): Sloven sko a režim nor mal izá cie. Prešov,
Vyda vateľst vo Micha la Vaška, [2003], 222–279. p.; ma gyar for dí tás ban lásd
Maruši ak, Jura j: A ma gyar ki sebb ség a nor mal izá ciós évek szlo vá ki ai po li ti ká já nak
ös  sze füg gé se i ben. 1–2. rész. Fó rum Tár sa da lom tu do má nyi Szem le, VII. évf. (2005)
1. sz. 51–75. p.; 2. sz. 63–84. p.

32 Duray Mik lós (ös  sze áll.): Ket tõs el nyo más ban. Do ku men tu mok a cseh szlo vá ki ai
ma gyar ság hely ze té rõl és jog vé del mé rõl 1978–1988. New York, Hun gar i an Human
Rights Foundation–Püski, 1989; Duray Mik lós (ös  sze áll.): Ket tõs el nyo más ban. Do -
ku men tu mok a cseh szlo vá ki ai ma gyar ság hely ze té rõl és jog vé del mé rõl 1978–1989.
Pozsony/Bratislava, Madách−Posonium, 1993, má so dik, bő ví tett (Szlo vá ki á ban el −
ső) ki adás.

33 Sza bó Re zső: A Cse ma dok és a Prá gai Ta vasz. Po zsony, Kalligram, 2004.



Az ún. bár so nyos for ra dal mat kö ve tő ese mé nyek tár gya lá sa meg íté lé sem
sze rint ma in kább a po li to ló gia tárgy kö ré be tar to zik, tör té ne ti szem pon tú fel dol −
go zá suk ra ezért csu pán meg fe le lő idő táv lat ból ke rül het sor. Az újon nan lét re jött
ma gyar po li ti kai tö mö rü lé sek el ső éve it be mu ta tó ki ad vány ok – igaz, in kább po −
li ti kai in dít ta tás ból, mint sem a tör té ne ti fel dol go zás szán dé ká val – en nek el le −
né re már a ki lenc ve nes évek el ső fe lé ben meg szü let tek, majd szá mos szlo vá ki −
ai ma gyar vo nat ko zá sú ira tot kö zölt a Te le ki Lász ló In té zet mun ka tár sai ál tal a
ha tá ron tú li ma gyar ér dek vé del mi szer ve ze tek do ku men tu ma i ból köz re a dott vá −
lo ga tás is.34 Szlo vá ki á ban a kö zel múlt ban je lent meg a rend szer vál tás utá ni ti −
zen öt esz ten dőt a ki sebb sé gi ma gyar ság szem pont já ból ös  sze fog la ló el ső ta nul −
mány kö tet, majd do ku men tum gyűj te mény és kro noló gia.35

Hé zag pót ló in for má ci ók kal se gí tet te a kro no ló gia ös  sze ál lí tá sát Tóth Lász ló −
nak a (cse h)s zlováki ai ma gyar mű ve lő dés nyolc év ti zed ét ös  sze fog la ló négy kö −
te tes vál lal ko zá sa, s a (cse h)s zlováki ai ma gyar ság ra vo nat ko zó an is szá mos
gon do lat éb resz tő meg ál la pí tást tett köny vé ben a ma gyar ki sebb sé gek ös  sze ha −
son lí tó tör té ne tét és a bu da pes ti kor mány za tok ma gyar ság po li ti ká ját fel vá zo ló
Bár di Nán dor is.36

*

A kor szak át fo gó és rész le tes fel tá rá sá hoz a szak iro da lom fel hasz ná lá sa mel −
lett fel tét le nül szük sé ges nek mu tat ko zott a kö zel öt ven év (cse h)s zlováki ai ma −
gyar saj tó já nak fel dol go zá sa és a hoz zá fér he tő le vél tá ri for rá sok szé les kö rű át −
ta nul má nyo zá sa. Mi u tán a fel vi dé ki ma gyar ság több év ti ze des múlt ra vis  sza te −
kin tő lap jai a front át vo nu lá sa kor sor ra be szün tet ték, meg je le né sü ket, új ra in du −
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34 Sza bad ság és fe le lõs ség. A Ma gyar Pol gá ri Párt Prog ram ja. H. n., Ma gyar Pol gá ri
Párt, 1992; Po gány Er zsé bet (sz erk.): Az Együtt élés öt éve. Ese mény nap tár és do -
ku men tum gyûj te mény 1990–1994. Pozsony/Bratislava, Együtt élés Köz pon ti Iro da,
[é. n.]; K. Csé fal vay Esz ter (sz erk.): Kö zös sé günk szol gá la tá ban. A Ma gyar Ke resz -
tény de mok ra ta Moz ga lom öt esz ten de je 1989–1994. Po zsony, Micro gram ma,
1995; Bár di Nán dor–Éger Györ gy (sz erk.): Út ke re sés és in teg rá ció. Vá lo ga tás a ha -
tá ron tú li ma gyar ér dek vé del mi szer ve ze tek do ku men tu ma i ból 1989–1999. Bu da −
pest, Te le ki Lász ló Ala pít vány, 2000.

35 Fa ze kas József–Hunčík Pé ter (sz erk.): Ma gya rok Szlo vá ki á ban (1989–2004). Ös  sze -
fog la ló je len tés. A rend szer vál tás tól az eu ró pai uni ós csat la ko zá sig. I. köt.
Somorja–Dunaszerdahely, Fó rum Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium Aurum Könyv ki −
adó, 2004; Fa ze kas József–Hunčík Pé ter (sz erk.): Ma gya rok Szlo vá ki á ban. II. köt.
Do ku men tu mok, kro no ló gia (1989–2004). A kro no ló gi át ös  sze ál lí tot ta Orosz Már ta
és Popé ly Ár pád. Somorja–Dunaszerdahely, Fó rum Ki sebb ség ku ta tó Intézet–Lilium
Aurum Könyv ki adó, 2005.

36 Tóth Lász ló (sz erk.): A (cse h)s zlováki ai ma gyar mû ve lõ dés tör té ne te 1918–1998.
I–IV. köt. Bu da pest, Ister, 1998–2000; Bár di Nán dor: Tény és va ló. A bu da pes ti kor -
mány za tok és a ha tá ron tú li ma gyar ság kap cso lat tör té ne te. Po zsony, Kalligram,
2004.
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lá su kat pe dig az újon nan be ren dez ke dő (cse h)s zlovák ha tó sá gok nem en ge dé −
lyez ték, az 1945–1948 kö zöt ti évek re vo nat ko zó an csu pán a szlo vák és cseh,
ese ten ként pe dig a ma gyar or szá gi saj tó ból tá jé ko zód hat tam. 1948. jú li us 28−án
in dult út já ra a Cseh or szág ba de por tált ma gya rok szá má ra ki adott rö vid éle tű Jó
Ba rát cí mű he ti lap, majd 1948. de cem ber 15−én je lent meg az ere de ti leg he ti −
lap ként in du ló Új Szó el ső szá ma.

A párt ál la mi kor szak ból a kom mu nis ta párt 1949. má jus 1−jén na pi lap pá át −
ala ku ló, s a rend szer vál tá sig a ma gyar ki sebb ség egyet len en ge dé lye zett na pi −
lap ja ként mű kö dő Új Szó mel lett a leg hasz na ve he tőbb in for má ció for rást a Cse −
ma dok (A) Hét és a nő szö vet ség Nõ cí mű he ti lap ja, va la mint az Új If jú ság cí mű
if jú sá gi és a Sza bad Föld mû ves cí mű me ző gaz da sá gi he ti lap je len tet te. A rend −
szer vál tás sal nem csak a kom mu nis ta párt ide o ló gi ai be fo lyá sa szűnt meg, ha −
nem át ala kult a ki sebb sé gi ma gyar saj tó struk tú rá ja is. Az újon nan in du ló la pok
kö zül min de nek előtt az el ső sza bad (cse h)s zlováki ai ma gyar saj tó ter mék, a Nap
cí mű he ti lap, va la mint a Sza bad Föld mû ves utód lap ja ként meg je le nő s na pi lap −
pá át ala ku ló Sza bad Föld mû ves Új ság (ké sőbb: Sza bad Új ság) ér de mel em lí −
tést.

A párt ál la mi kor szak el fo gu lat lan nak nem ne vez he tő saj tó ja ál ta lá ban a kom −
mu nis ta párt pro pa gan dá já nak meg bíz ha tó szó csö ve volt. A ma gyar la pok ban
nem csak a ki sebb sé gi ma gyar sé rel mek nem kap hat tak pub li ci tást, ha nem a
rend szer hi va ta los ide o ló gi á já val nem egye ző vé le mé nyek sem, a ko ra be li saj tó −
anyag így, két ség te len meg ke rül he tet len sé ge el le né re, meg le he tő sen hi á nyos,
és egy ol da lú for rás ér ték kel bír.

A hi ány zó alap ku ta tá sok pót lá sá ra egy sze mély ben nem vál lal koz hat tam, egy
mi nél rész le te sebb és re mé nye im sze rint ob jek tív mun ka el ké szí té se azon ban
fel tét le nül szlo vá ki ai és ma gyar or szá gi le vél tá ri ku ta tá so kat is igé nyelt. Az 1948
és 1989 kö zöt ti kor szak leg fon to sabb dön té sei tud va le vő en a párt köz pont ban
szü let tek, po zso nyi le vél tá ri ku ta tó mun kám so rán ezért el ső sor ban Szlo vá kia
Kom mu nis ta Párt ja Köz pon ti Bi zott sá gá nak a Szlo vák Nem ze ti Le vél tár ban ta lál −
ha tó ira ta i ra, emel lett pe dig a szlo vá ki ai tör vény ho zó szerv sze re pét be töl tő
Szlo vák Nem ze ti Ta nács El nök sé gi Hi va ta la, a vég re haj tó szerv sze re pét be töl tő
Meg bí zot tak Tes tü le te El nök sé gi Hi va ta la, va la mint az egyes meg bí zot ti hi va ta −
lok fond jára tá masz kod tam. Ugyan csak fel dol goz tam az 1949−ben meg ala kult
Cse ma dok nak, a szlo vák kor mány 1969−ben lét re ho zott Nem ze ti sé gi Ta ná csá −
nak, va la mint az 1989 után lét re jött ma gyar po li ti kai tö mö rü lé sek nek a somor −
jai Bib lio the ca Hun gar icában el he lye zett irat anya gát.

A le vél tá ri mun ka meg ke rül he tet len ré szét ké pez ték a ma gyar or szá gi le vél tá −
ri ku ta tá sok. A ma gyar dip lo má cia a má so dik vi lág há bo rút kö ve tő évek ben ki tün −
te tett fi gye lem mel kí sér te a cseh szlo vá ki ai fej le mé nye ket, s rész le te sen do ku −
men tál ta a ma gyar ki sebb ség jog fosz tá sát, a ki te le pí té sé re, de por tá lá sá ra és
va gyo ná nak el kob zá sá ra irá nyu ló tö rek vé se ket. Az 1948−as kom mu nis ta ha ta −
lom át vé tel után, kü lö nö sen pe dig az öt ve nes évek től kez dő dő en ér dek lő dé se
érez he tő en csök kent, a het ve nes évek ben azon ban új ból meg élén kült, a ma gyar
Kül ügy mi nisz té ri um nak a bu da pes ti Ma gyar Or szá gos Le vél tár ban ta lál ha tó irat −
anya ga így nél kü löz he tet len for rá sa a (cse h)s zlováki ai ma gyar ság tör té nel mé −



nek. A leg hasz nál ha tóbb in for má ció for rást ezen be lül is a po zso nyi ma gyar fő −
kon zu lá tus rész le tes je len té sei, ill. ha vi és évi ös  sze fog la lói je len tet ték, ame −
lyek az ál ta lá nos bel po li ti kai ese mé nyek mel lett rész le tek be me nő en be szá mol −
tak a ma gyar ki sebb ség hely ze té ről is.37

*

Az 1918−ban Cseh szlo vá ki á hoz ke rült ma gyar ság 1992−ig ter je dő tör té nel me az
ál ta lá no san el fo ga dott pe ri o di zá ció sze rint há rom, egy más tól jól el kü lö nít he tő
kor szak ra oszt ha tó. Az el ső a cseh szlo vák ál lam meg ala ku lá sá tól az el ső bé csi
dön té sig ter je dő, va gyis az 1918 és 1938 kö zöt ti idő szak; a má so dik az 1938−
tól 1944/1945−ig tar tó kor szak, ami kor a ma gyar lak ta te rü le tek és a fel vi dé ki
ma gyar ság túl nyo mó több sé ge is mét Ma gyar or szág hoz tar to zott; a har ma dik pe −
dig az 1944/1945 és 1992 kö zöt ti, a cseh szlo vák ál lam új já a la ku lá sá tól an nak
má so dik meg szű né sé ig tar tó idő szak.

A kro no ló gia tár gyát is ké pe ző kö zel fél év szá za dos har ma dik pe ri ó du son be −
lül to váb bi öt ki sebb ség tör té ne ti kor sza kot kü lön böz tet tem meg, ame lyek töb bé−
ke vés bé al kal maz kod nak az or szág ál ta lá nos tör té ne ti kor sza ka i hoz:

I. A ma gyar ság jog fosz tott sá gá nak 1944 au gusz tu sá tól 1948 ok tó be ré ig ter −
je dő idő sza kát;

II. A párt ál lam el ső más fél év ti zed ét fel öle lő s a ma gyar ki sebb ség in teg rá lá −
sát párt ha tá ro zat ok út ján meg kí sér lő 1948 ok tó be re és 1963 áp ri li sa kö zöt ti
kor sza kot;

III. A kom mu nis ta rend szer meg re for má lá sa mel lett a cse h–s zlovák vi szony
és a ma gyar ság hely ze té nek új ra ren de zé sé vel pró bál ko zó 1963 áp ri li sa és
1969 áp ri li sa kö zöt ti idő sza kot;

IV. Az ún. husá ki nor mal izá ció 1969 áp ri li sa és 1989 no vem be re kö zöt ti két
év ti zed ét;

V. A kom mu nis ta rend szert meg dön tő ún. bár so nyos for ra da lom tól Cseh szlo −
vá kia meg szű né sé ig tar tó, s a füg get len ki sebb sé gi ma gyar in téz mény rend szer
ki épü lé sé nek kez de ti sza ka szát is ma gá ban fog la ló 1989 no vem be re és 1992
de cem be re kö zöt ti há rom évet.

A fel vi dé ki ma gyar et ni kai sáv 1944 no vem be re és 1945 áp ri li sa kö zött a front
át vo nu lá sá val pár hu za mo san ke rült is mét cseh szlo vák fenn ha tó ság alá. A kro −
no ló gia kez dő dá tu má ul még is azért vá lasz tot tam 1944. au gusz tus 29−ét, a
szlo vák nem ze ti fel ke lés ki tö ré sé nek nap ját, mi vel a fel ke lés ide jén vált re a li tás −
sá a cseh szlo vák ál lam nak a szö vet sé ges nagy ha tal mak ál tal már ko ráb ban el −
is mert kon ti nu i tá sa, s – no ha a fel ke lés ma gyar lak ta te rü let re nem ter jedt ki –
ek kor kez dő dött el a ki sebb ség el le nes jog al ko tás fo lya ma ta, ek kor szü let tek
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37 A ku ta tó mun ka so rán fel hasz nált szak iro da lom, saj tó ter mé kek és le vél tá ri for rá sok
tel jes lis tá ját lásd a kro no ló gia iro da lom jegy zé ké ben.
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meg a maj dan is mét a cseh szlo vák ál lam ré szé vé vá ló ma gyar la kos ság gal
szem be ni el ső jog fosz tó ren del ke zé sek. A zá ró dá tum ké zen fek vő volt: 1992.
de cem ber 31−év el zá rult le im már vég le ge sen Cseh szlo vá kia és ez zel a cseh −
szlo vá ki ai ma gyar ság tör té nel me, a fel vi dé ki ma gya rok a füg get len né vá ló Szlo −
vák Köz tár sa ság, az év ti ze dek fo lya mán a cseh or szág ré szek be el szár ma zot tak
pe dig a Cseh Köz tár sa ság pol gá ra i vá vál tak.

A két vi lág há bo rú kö zöt ti hez, il let ve az 1989 utá ni hoz ha son lít ha tó önál ló
ma gyar ki sebb sé gi po li ti zá lás ról a (cse h)s zlováki ai ma gyar ság vo nat ko zá sá ban
sem a má so dik vi lág há bo rút kö ve tő jog fosz tás éve i ben, sem a párt ál la mi kor −
szak ban nem be szél he tünk. A ma gyar ki sebb ség ál ta lá ban nem tu dott be le szól −
ni sor sá nak ala ku lá sá ba, tör té nel mé nek tö rés pont jai ezért a ha ta lom ma gyar −
ság po li ti ká já nak – Cseh szlo vá kia ál ta lá nos tör té nel mé nek ala ku lá sá ból kö vet −
ke ző – tö rés pont ja i hoz kap csol ha tó ak, il let ve azok kal azo no sít ha tó ak.

A (cse h)s zlováki ai ma gyar ság tör té ne té nek kor sza ko lá sa so rán ezért Cseh −
szlo vá kia ál ta lá nos tör té ne ti kor sza ka i ból in dul tam ki, s az azok tól va ló el té rést
csu pán egy eset ben, még pe dig a jog fosz tá sá nak vé gét jel ző idő pont meg ha tá −
ro zá sá nál tar tot tam el en ged he tet len nek. A jog fosz tott ma gyar la kos ság szá má −
ra ugyan is nem az 1948. feb ru á ri kom mu nis ta ha ta lom át vé tel hoz ta meg a vár −
va várt for du la tot, mint ahogy azt a párt ál la mi pro pa gan da év ti ze de ken ke resz −
tül pró bál ta el hi tet ni ve le. 1948 feb ru ár ja után nem csak a ko ráb bi ma gyar el le −
nes po li ti ka foly ta tó dott to vább vál to zat la nul, ha nem hó na po kon ke resz tül sor ra
szü let tek az újabb és újabb ma gyar el le nes in téz ke dé sek, kol lek tív jog fosz tá sá −
nak több éves idő sza ka így csu pán 1948. ok tó ber 25−én, az ál lam pol gár sá ga visz   −
sza szer zé sét le he tő vé té vő tör vény meg szü le té sé vel zá rult le.

A töb bi kor szak ha tár meg íté lé sem sze rint nem szo rul kü lö nö sebb ma gya rá −
zat ra. 1963. áp ri li sa kor szak ha tár rá ava tá sát leg in kább az in do kol ta, hogy az öt −
ve nes évek kon cep ci ós pe re i nek ek kor in du ló fe lül vizs gá lá sá val kez dő dött a hat −
va nas évek nek az 1968−as prá gai ta vasz ban ki csú cso so dó s a ma gyar ság jog −
ál lá sá nak po zi tív elő je lű új ra gon do lá sá ra is re ményt adó de mok ra ti zá ló dá si fo −
lya ma ta. Ale xan der Dubček 1969. áp ri li si le vál tá sa és Gustáv Husák ha ta lom ra
ju tá sa nem csak a re form fo lya mat de fi ni tív bu ká sát, ha nem az 1968−ban ki har −
colt nem ze ti sé gi szer vek le épí té sét, for má lis sá vá lá sát is ered mé nyez te. Vé gül
pe dig az 1989. no vem be ri „bár so nyos for ra da lom” tet te le he tő vé, hogy Cseh −
szlo vá kia párt ál lam ból is mét de mok rá ci á vá, a (cse h)s zlováki ai ma gyar ság pe dig
a ha ta lom nak ki szol gál ta tott ki sebb ség ből sor sá nak ala kí tá sá ba is mét be le szól −
ni tu dó kö zös ség gé vál jon.

Az ol va só fi gyel mét bi zo nyá ra nem ke rü lik el a kro no ló gia egyes fe je ze tei, va −
la mint té ma kö rei kö zött mu tat ko zó arány el to ló dá sok. Eze ket egy részt egyes té −
ma kö rök és kor szak ok nem azo nos mér té kű fel dol go zott sá ga, a ku ta tá sok ban
még meg le vő fe hér fol tok, más részt pe dig egyes évek (kü lö nö sen az 1950−es
és 1960−as évek ben) ese mény sze gény sé ge vagy ta lán in kább in for má ció üres −
sé ge ma gya ráz za. Kü lö nö sen fel tű nő le het az utol só fe je zet nek az elő ző ek hez
vi szo nyí tott nagy ter je del me; en nek oka az ál lam pár ti fel ügye let alól meg sza ba −
dult saj tó kor lá to zá sok nél kü li hír köz lé se mel lett a kor szak va ló ban nagy ese −
mény gaz dag sá gá ban ke re sen dő, a ma gyar ki sebb sé gi tár sa da lom ugyan is – a
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több sé gi tár sa da lom hoz ha son ló an – az 1989−es rend szer vál tást kö ve tő pár év
so rán gyö ke re sebb át ala ku lá son ment ke resz tül, mint a párt ál lam négy év ti ze −
de alat t.

*

Az alap ku ta tá sok már több ször em lí tett hi á nya, egyes kér dés kö rök fel dol go zat −
lan sá ga, a le vél tá ri for rá sok hoz va ló hoz zá fé rés kor lá tai, il let ve a mun ka el ké −
szí té sé hez ren del ke zé sem re ál ló idő be ha tá rolt vol ta ele ve le he tet len né tet te,
hogy a kro no ló gia akár ará nya it, akár tar tal mát te kint ve kel lő kép pen ki egyen sú −
lyo zott le hes sen. En nek el le né re re mé nye im sze rint szá mos olyan hé zag pót ló in −
for má ci ót si ke rült ös  sze gyűj te nem, ame lyek nem csak új ada tok kal egé szí tik ki
a (cse h)s zlováki ai ma gyar ság tör té nel mé re vo nat ko zó is me re te in ket, ha nem
sok szor tel je sen más meg vi lá gí tás ba is he lye zik a már ed dig is mert té nye ket,
ese ten ként pe dig meg is cá fol ják a szak iro da lom ál tal ko ráb ban tény ként ke zelt,
a tör té net írók ál tal nem el len őr zött, en nek el le né re kéz ről kéz re ván do rol ta tott,
kro no ló gi ám ko ráb ban meg je lent vál to za ta i ban né mely eset ben ál ta lam is pub −
li kált állítá sokat.38 A kro no ló gia re mél he tő leg tám pon to kat fog nyúj ta ni a kor szak
fel dol go zá sá hoz, arány ta lan sá gai és hi á nyos sá gai pe dig min den bi zon  nyal fel −
hív ják a fi gyel met a ku ta tá sok ban még meg le vő fe hér fol tok ra, s a hi ány zó alap −
ku ta tá sok pót lá sá ra fog ják ösz tö nöz ni a ku ta tó kat.

38 En nek egyik leg ki rí vóbb pél dá ja Szlo vá kia Kom mu nis ta Párt ja Köz pon ti Bi zott sá gá −
nak az az ál lí tó la gos 1954. áp ri lis 8−i ha tá ro za ta, amel  lyel ér vény te le ní tet te vol na a
res zlo vak izá ciót. Ilyen ha tá ro zat azon ban so ha nem szü le tett, a res zlo vak izá ció ér −
vény te le ní té sét a ma gyar szak iro da lom a le vél tá ri for rást fél re ért he tő en in terp re tá −
ló Juraj Zvara nyo mán négy év ti ze den ke resz tül még is tény ként ke zel te (vö.  Zvara,
Jura j: A ma gyar nem ze ti sé gi kérdés… i. m. 93. p.; Ara tó End re: Ta nul má nyok a szlo -
vá ki ai ma gya rok tör té ne té bõl 1918–1975. Bu da pest, Mag ve tő Könyv ki adó, 1977,
335. p.; Fé nyi Ti bor i. m. 249. p.; Lanstyák István–Repiszky Ta más i. m. 243. p.;
Vigh Kár oly: A szlo vá ki ai ma gyar ság kál vá ri á ja 1945–1948. Bu da pest, Püski, 1998,
99. p.; Szar ka Lász ló: A (cse h)s zlováki ai  ma gyar kö zös ség nyolc év ti ze de 1918–
1998. Tör té ne ti váz lat. In Tóth Lász ló (sz erk.): A (cse h)s zlováki ai ma gyar mû ve lõ dés
tör té ne te 1918–1998. I. köt. Bu da pest, Ister, 1998, 49. p.; Tóth László–Fi lep Ta −
más Gusz táv (ös  sze áll.) i. m. 87. p.; Szar ka Lász ló (sz erk.): Jog fosz tó jog sza bá -
lyok... i. m. 30. p.; Popé ly Ár pád: A cseh szlo vá ki ai ma gyar ki sebb ség tör té ne ti kro −
no ló gi á ja (1950–1964). Fó rum Tár sa da lom tu do má nyi Szem le, IV. évf. (2002) 1. sz.
169–170. p.). Az SZLKP KB nem ze ti bi zott sá gi vá lasz tá sok kal fog lal ko zó 1954. áp −
ri lis 8−i ülé sén azon ban mind ös  sze an  nyi tör tént, hogy mi u tán a kép vi se lő je löl tek
nem ze ti sé gi be so ro lá sa kap csán fel me rült a res zlo vak izál tak nem ze ti ho va tar to zá −
sá nak kér dé se, Ka rol Bacílek, a párt el ső tit ká ra hely te le ní tet te, hogy a szlo vá kul
gyak ran nem is be szé lő res zlo vak izál tak a kép vi se lő− tes tü le tek be szlo vák ként ke rül −
je nek be, s ez zel ös  sze füg gés ben ki je len tet te, hogy „le kell szá mol ni az ún. res zlo −
vak izá ció kö vet kez mé nye i vel”. (Slovenský národ ný ar chív, Ústred ný výbor Komu ni −
stick ej strany Sloven ska, 1828. k., 18. a. j., Zasad nu tie ÚV KSS 8.–9. apríla 1954.)



Előszó20

A kro no ló gia ös  sze ál lí tá sa so rán nem csu pán a ma gyar ki sebb sé get köz vet −
le nül érin tő ada tok rög zí té sé re szo rít koz tam, ha nem fi gye lem be vet tem az or szá −
gos je len tő sé gű köz tör té ne ti ese mé nye ket is, kü lö nö sen ha azok va la mi lyen
szin ten érin tet ték a ma gyar sá got. No ha mun kám el ső sor ban po li ti ka tör té ne ti
kro no ló gia, még is ar ra tö re ked tem, hogy ké pet nyújt son a (cse h)s zlováki ai ma −
gyar ság tár sa dal mi, tu do má nyos és kul tu rá lis éle té ről, va la mint a mag yar–(c se h) −
s zlovák kap cso la tok ról is. A kro no ló gia mű fa já nak meg fe le lő en igye kez tem a
tény köz lés re szo rít koz ni, nem mi nő sí te ni, s csu pán ab ban az eset ben ma gya ráz −
tam az ese mé nye ket, ha azt az ért he tő ség ér de ké ben el ke rül he tet len nek tar tot −
tam. A kro no ló gia szer ves ré szét ké pe zik a kö tet vé gén ta lál ha tó mu ta tók (sze −
mély név mu ta tó, tárgy mu ta tó, in téz mé nymu ta tó, hely név mu ta tó).

Itt sze ret nék kö szö ne tet mon da ni mind azok nak, akik a kro no ló gia el ké szí té −
sé ben se gít sé gem re vol tak: a bu da pes ti Ma gyar Or szá gos Le vél tár, az Or szá gos
Szé ché nyi Könyv tár, a Te le ki Lász ló In té zet, a po zso nyi Szlo vák Nem ze ti Le vél −
tár, va la mint a somor jai Bib lio the ca Hun gar i ca mun ka tár sa i nak, akik a for rás −
anyag ok hoz va ló za var ta lan hoz zá fé rést biz to sí tot ták; kol lé gá im nak: Vad ker ty
Ka ta lin nak, Szar ka Lász ló nak, Kiss Jó zsef nek, Végh Lász ló nak és Si mon At ti lá −
nak, akik az anyag gyűj tés és a kéz irat ös  sze ál lí tá sa so rán hasz nos ta ná csa ik −
kal lát tak el, va la mint Bár di Nán dor nak, aki nek szak mai meg lá tá sai és ki tar tó
ösz tön zé se nél kül a kö tet nem ké szül he tett vol na el.

Pozsony–Somorja, 2006. au gusz tus



A (CSE H)S ZLOVÁKI AI MA GYAR SÁG 1944 ÉS
1992 KÖ ZÖT TI TÖR TÉ NE TÉ NEK VÁZ LA TA

A má so dik vi lág há bo rút kö ve tő évek a (cse h)s zlováki ai ma gyar ság tör té ne té nek
leg tra gi ku sabb pe ri ó du sát je len tet ték. A há bo rú után új já szü le tő Cseh szlo vá kia
ve ze tői az 1918−ban aka ra ta el le né re ki sebb sé gi sor ba ke rült s a cseh szlo vák
ál lam mal azo no sul ni nem tu dó né met és ma gyar ki sebb sé get tet ték fe le lős sé
az or szág 1938–1939−ben – kül po li ti kai okok és a nem ze ti sé gi kér dés ren de zet −
len sé ge mel lett nem el ha nya gol ha tó mér ték ben a cse h–s zlovák vi szony ren de −
zet len sé ge mi att is – be kö vet ke zett szét esé sé ért. Edvard Beneš és mun ka tár −
sai a ki sebb sé gi kér dés ha tár ren de zés sel tör té nő meg ol dá sá nak le he tő sé gét
és a cseh szlo vák nem ze ti sé gi po li ti ka meg re for má lá sát egy aránt el uta sít va cé −
lul tűz ték ki a né met és ma gyar ki sebb ség ki te le pí té sét és az or szág szláv nem −
zet ál lam má ala kí tá sát.

A nem szláv ki sebb sé gek ki te le pí té sé nek gon do la tát az 1938. szep tem be ri
mün che ni dön tés után ál lam fői tiszt sé gé ről ön ként le mon dó és Lon don ba tá vo −
zó Edvard Beneš ál tal ve ze tett lon do ni cseh szlo vák emig ráns kö rök fo gal maz ták
meg. A kez det ben csu pán a né me tek ki te le pí té sét szor gal ma zó el kép ze lé sek
1943 de cem be ré ben, Beneš moszk vai út ja so rán egé szül tek ki a szlo vá ki ai ma −
gyar ság ki te le pí té sé nek ter vé vel.

A ki te le pí té sek hez va ló hoz zá já ru lás ra a lon do ni cseh szlo vák emig ráns kor −
mány hi va ta lo san el ső íz ben 1944. no vem ber 23−án kér te fel az USA, Nagy−Bri −
tan nia és a Szov jet unió kor má nyát. A nyu ga ti nagy ha tal mak re a gá lá sa a me mo −
ran dum ra azon ban meg le he tő sen tar tóz ko dó volt, mint ahogy el uta sí tá suk nak
kö szön he tő en hi ú sult meg az emig ráns kor mány azon igye ke ze te, hogy a Ma −
gyar or szág gal meg kö ten dő fegy ver szü net fel tét elei kö zé ve gyék fel a ma gyar la −
kos ság egy ol da lú ki uta sí tá sát Cseh szlo vá ki á ból.

A né met és ma gyar ki sebb ség ki te le pí té sé nek dip lo má ci ai elő ké szí té sé vel
pár hu za mo san kez de tét vet te a né met− és ma gyar el le nes jog al ko tás is. Az el ső
jog fosz tó ren del ke zé sek már az 1944 au gusz tu sá ban ki tört szlo vák nem ze ti fel −
ke lés ide jén meg szü let tek, ami kor a fel ke lést irá nyí tó Szlo vák Nem ze ti Ta nács
(SZNT) ren de le te ket ho zott töb bek kö zött az Es ter házy Já nos ve zet te Ma gyar
Párt fel osz la tá sá ról, a ma gyar nyel vű ok ta tás és a ma gyar is ten tisz te le tek kor −
lá to zá sá ról.

Beneš és a lon do ni emig rá ció ki sebb ség el le nes el kép ze lé se it 1944 fo lya −
mán az ese mé nyek fo lyá sát egy re in kább meg ha tá ro zó, Kle ment Gottwald ve zet −
te moszk vai cseh szlo vák kom mu nis ta emig rá ció is át vet te. A lon do ni emig ráns
kor mány, a moszk vai emig rá ció és az SZNT kép vi se lői ál tal 1945 már ci u sá ban
Moszk vá ban egyez te tett, majd áp ri lis 5−én Kas sán ki hir de tett kor mány prog ram



meg fo gal ma zá sa már egye ne sen a kom mu nis ták ne vé hez fű ző dik. A né met− és
ma gyar el le nes jog fosz tó in téz ke dé sek alap do ku men tu má vá és hi vat ko zá si for −
rá sá vá vá ló ún. kas sai kor mány prog ram VIII. fe je ze te a kol lek tív bű nös ség el ve
alap ján ki lá tás ba he lyez te a né me tek és ma gya rok meg fosz tá sát cseh szlo vák
ál lam pol gár sá guk tól, IX. fe je ze te fe le lős ség re vo ná su kat, X. és XI. fe je ze te va −
gyo nuk le fog la lá sát, XV. fe je ze te pe dig is ko lá ik be zá rá sát.

A kor mány prog ram köz zé té tel ét kö ve tő en jog sza bály ok so ka sá ga lá tott nap −
vi lá got, ame lyek a né met és ma gyar ki sebb sé get gya kor la ti lag tör vé nyen kí vü li
ál la pot ba he lyez ték. A ma gyar el le nes jog al ko tást ugyan ak kor té ves vol na csu −
pán a Beneš−dekré tumokkal azo no sí ta ni, hi szen Szlo vá ki á ban, ahol a dek ré tu −
mok egy ré sze rá adá sul ér vény be sem lé pett, a ma gyar ság jog fosz tá sát el ső sor −
ban az SZNT ren de le tei sza bá lyoz ták. Beneš két leg na gyobb hor de re jű, leg kí mé −
let le nebb el nö ki dek ré tu ma két ség kí vül az 1945. au gusz tus 2−án kelt 33/1945.
sz. al kot mány dek ré tum, va la mint az 1945. ok tó ber 25−i 108/1945. sz. dek ré −
tum volt, ame lyek – az ak tív an ti fa sisz ták ki vé te lé vel – a tel jes ma gyar és né met
la kos sá got meg fosz tot ták cseh szlo vák ál lam pol gár sá guk tól, ill. va gyo nuk el kob −
zá sá ról ren del kez tek. Emel lett jog sza bály ok tö me ge mond ta ki töb bek kö zött a
ma gya rok (és né me tek) me ző gaz da sá gi va gyo ná nak el kob zá sát, a ma gyar egye −
sü le tek fel osz la tá sát, a ma gyar köz−, majd ma gán al kal ma zot tak el bo csá tá sát ál −
lá suk ból, nyug dí juk és szo ci á lis el lát má nyuk meg vo ná sát, a ma gya rok ki zá rá sát
az egye te mek ről és fő is ko lák ról, az ön kor mány za to kat fel vál tó nem ze ti bi zott sá −
gok ból, a po li ti kai pár tok ból, va la mint vá lasz tó jo guk meg vo ná sát. Be zár ták a
ma gyar is ko lá kat, be til tot ták ma gyar köny vek és új sá gok ki adá sát és be ho za ta −
lát, a ma gyar nyelv hasz ná la tát a köz hi va tal ok ban, a ma gya rok rá dió ké szü lé ket
nem bir to kol hat tak, pol gá ri ke re se tet nem in dít hat tak, ha di se gélyt nem kap hat −
tak, há za ik ból, la ká sa ik ból kár té rí tés nél kül bár mi kor ki le he tett őket la kol tat ni,
s bár mi kor köz mun ká ra le he tett őket kö te lez ni.

A leg sú lyo sabb ma gyar el le nes at ro ci tá sok ra Kas sán és Po zsony ban ke rült
sor. Kas sán már 1945 már ci u sá ban és áp ri li sá ban több ezer ma gyar csa lá dot
kénysz erítet tek ar ra, hogy – leg fel jebb 50 ki lo gram mos ké zi pog  gyás  szal – hagy −
ja el az or szág te rü le tét, Po zsony ból pe dig 1945. má jus 3−á val kez dő dő en több
ezer ma gyart in ter nál tak a poz sonyliget falui gyűj tő tá bor ba. Ez zel egy idő ben
Szlo vá kia−szer te meg kez dő dött a Ma gyar or szág tri a no ni te rü le té ről szár ma zó
ma gya rok le tar tóz ta tá sa, in ter ná lá sa és át to lon co lá sa Ma gyar or szág ra. Cseh −
szlo vák ada tok sze rint 1945 má ju sá ban és jú ni u sá ban né hány hét le for gá sa
alatt 31 780 ma gyart to lon col tak át a ma gyar ha tá ron.

A ma gyar el le nes jog al ko tás és a tri a no ni Ma gyar or szág te rü le té ről be köl tö −
zöt tek ki to lon co lá sa te hát 1945 ta va szán már fo lya mat ban volt, az ős ho nos ma −
gyar la kos ság ki te le pí té sé hez azon ban a cseh szlo vák kor mány még min dig nem
kap ta meg a nagy ha tal mi jó vá ha gyást. A cseh szlo vák dip lo má cia ezért a há rom
győz tes nagy ha ta lom: az USA, Nagy−Bri tan nia és a Szov jet unió 1945 nya rán ösz  −
sze ülő pots da mi kon fe ren ci á ja előtt is mét meg pró bál ta meg sze rez ni jó vá ha gyá −
su kat nem csak a né met, ha nem a ma gyar la kos ság ki te le pí té sé hez is.

Az 1945. au gusz tus 2−án vé get ért pots da mi kon fe ren ci án a két nyu ga ti nagy −
ha ta lom a meg is mé telt cseh szlo vák kö ve te lés el le né re is mét nem ad ta be le −
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egye zé sét a ma gyar la kos ság egy ol da lú ki te le pí té sé hez, s a kon fe ren cia zá ró do −
ku men tu ma csu pán a né me tek ki te le pí té sé ről ren del ke zett. A cseh szlo vák kor −
mány ezt kö ve tő en 1945. ok tó ber 25−én az zal a nem tit kolt szán dék kal kezd te
meg a szlo vá ki ai ma gyar ság or szá gon be lü li szét te le pí té sét, va gyis cseh or szá gi
de por tá lá sát, hogy az egy ol da lú át te le pí tést és a kény sze rű la kos ság cse rét egy −
aránt el uta sí tó Ma gyar or szá got rá kény sze rít se leg alább a la kos ság cse re el fo ga −
dá sá ra.

A ma gyar kor mány 1945 ta va szá tól fog va kö te les sé gé nek érez te, hogy szót
emel jen a fel vi dé ki ma gyar ság jog fosz tá sa el len. Ösz tön sze rű en Ma gyar or szág −
tól re mél tek se gít sé get a ma gyar ki sebb ség jog vé del mi har cát fel vál la ló il le gá lis
ér dek vé del mi moz gal mak, köz tük a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar De mok ra ti kus Né pi
Szö vet ség is, ame lyek me mo ran du mok és em lék irat ok so ka sá gá ban tá jé koz tat −
ták a ma gyar or szá gi ál la mi és egy há zi szer ve ket a cseh szlo vá ki ai ma gyar ság
hely ze té ről. A mű kö dé sé ben erő sen kor lá to zott, a fegy ver szü ne ti egyez mény ér −
tel mé ben a szov jet ve ze té sű Szö vet sé ges El len őr ző Bi zott ság el len őr zé se alá
he lye zett, meg le he tő sen szűk nem zet kö zi moz gás tér rel ren del ke ző ma gyar dip −
lo má ci á nak ugyan ak kor sem mi fé le esz kö ze nem volt, hogy a cseh szlo vák kor −
mányt rá bír ja a ma gyar ki sebb ség gel szem be ni ma ga tar tá sa meg vál toz ta tá sá ra,
a Cseh szlo vá ki á ban fo ga na to sí tott so ro za tos ma gyar el le nes in téz ke dé sek kel
kap cso lat ban így leg fel jebb a Szö vet sé ges El len őr ző Bi zott ság hoz for dul ha tott
pa na sza i val.

A ma gyar kor mány 1945 őszén, mi u tán azt ta pasz tal ta, hogy a nagy ha tal mak
vo na kod nak köz be lép ni a ma gyar ki sebb ség jog fosz tá sá nak és a de por tá lá sok
le ál lí tá sa ér de ké ben, s Szlo vá kia ma gyar lak ta te rü le te i nek Ma gyar or szág ál tal
kért nem zet kö zi fel ügye let alá he lye zé se, ill. egy vizs gá ló bi zott ság fel ál lí tá sa he −
lyett két ol da lú meg ál la po dást sür get nek a la kos ság cse ré ről, vé gül még is rá −
kény sze rült a tár gya lá sok fel vé te lé re, majd egy la kos ság cse re−egyez mény alá írá −
sá ra, még pe dig a cseh szlo vák fél ál tal sza bott fel té te lek több sé gé nek el fo ga dá −
sa árán. A két prá gai tár gya lá si for du lót kö ve tő en 1946. feb ru ár 27−én Bu da pes −
ten alá írt la kos ság cse re−egyez mény V. cik ke fel ha tal maz ta Cseh szlo vá ki át ar ra,
hogy an  nyi szlo vá ki ai ma gyart te le pít hes sen át Ma gyar or szág ra, amen  nyi ma −
gyar or szá gi szlo vák ön ként je lent ke zik a Cseh szlo vá ki á ba va ló át te le pü lés re.
Cseh szlo vá kia ezen túl me nő en az egyez mény VIII. cik ke ér tel mé ben jo got szer −
zett ar ra is, hogy át te le pít hes se Ma gyar or szág ra a szlo vák nép bí ró ság ok ál tal
há bo rús bű nös nek mi nő sí tett ma gya ro kat is.

A la kos ság cse ré vel pár hu za mo san a szlo vá ki ai ma gyar ság szá má nak csök −
ken té sét cé loz ta az 1946. jú ni us 17−én meg hir de tett ún. res zlo vak izá ciós kam −
pány is. A res zlo vak izá ciót hi va ta lo san az el múlt év szá zad ok ban el ma gya ro so −
dott vagy el ma gya ro sí tott szlo vá kok „vis sza s zlovákosításá nak” szük sé ges sé gé −
vel in do kol ták, az ön kén tes nek hir de tett ak ció szer ve zői ugyan ak kor nem tit kol −
ták, hogy a res zlo vak izáló ma gya rok vis  sza kap ják cseh szlo vák ál lam pol gár sá gu −
kat, men te sül nek a va gyon el kob zás és ki te le pí tés alól, a ma gyar nem ze ti sé gük
mel lett ki tar tók nak azon ban to vább ra is vál lal ni uk kell a hát rá nyos meg kü lön −
böz te tést. Ezek után nem meg le pő, hogy a res zlo vak izá ció ered mé nye a leg me −
ré szebb, 200 ezer ma gyar je lent ke zé sé vel szá mo ló el kép ze lé se ket is mes  sze
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fe lül múl ta. Ös  szes sé gé ben a meg fé lem lí tett szlo vá ki ai ma gyar ság két har ma da,
410 820 sze mély tett ele get a res zlo vak izá ciós fel hí vás nak, akik kö zül 326 679−et
szlo vák nem ze ti sé gű nek is nyil vá ní tot tak.

Az 1946 ok tó be ré ben vé get ért pá ri zsi bé ke kon fe ren cia – a cseh szlo vák igé −
nye ket öt ről há rom ra csök kent ve – ki mond ta há rom ma gyar or szá gi köz ség
(Horvátjárfalu, Orosz vár és Dunac sún) Cseh szlo vá ki á hoz csa to lá sát, a 200 ezer
ma gyar egy ol da lú ki te le pí té sé re vo nat ko zó cseh szlo vák kö ve te lést ugyan ak kor,
az erő tel jes szov jet tá mo ga tás el le né re, az ame ri kai és brit de le gá ció el uta sí tó
ál lás pont ja kö vet kez té ben el uta sí tot ta. Az egy ol da lú transz fer el ve té sé ben min −
den bi zon  nyal sze re pe le he tett an nak a – brit és ame ri kai tá mo ga tást is el nye −
rő – ma gyar el len ja vas lat nak, amely a ma gyar la kos ság egy ol da lú át vé tel ét az
át te le pü lés ön kén tes sé gé hez és bi zo nyos köl csö nös ha tár ki iga zí tás hoz kö töt te.

Mind eköz ben ké sett a la kos ság cse re le bo nyo lí tá sa. A la kos ság cse re−egyez −
mény pon tat la nul meg fo gal ma zott VIII. cik ke ugyan is el mu lasz tot ta meg ha tá roz −
ni a cseh szlo vák fél ál tal egy ol da lú an át te le pít he tő há bo rús bű nö sök szá mát,
ami azt ered mé nyez te, hogy a szlo vák nép bí ró ság ok mond va csi nált in do kok kal
ezer szám he lyez ték vád alá és ítél ték el a ma gya ro kat. Ami kor a cseh szlo vák
kor mány 1946 au gusz tu sá ban át ad ta Ma gyar or szág nak az át te le pí tés re je lölt
ma gya rok név jegy zék ét, ab ban a pa ri tá sos cse re ke re té ben át te le pí ten dő
106 398 sze mély mel lett 75 114 „há bo rús bű nös” is sze re pelt. A szlo vák nép −
bí ró sá gi gya kor lat a ma gyar sá got rend kí vül sú lyo san érin tet te (a nép bí ró ság ok ál −
tal 1947. de cem ber 31−ig el ítélt 8 ezer sze mély kö zel 60%−a volt ma gyar nem ze −
ti sé gű), a ma gyar el le nes pe rek so ro za tá val ugyan is az ál lam ha ta lom a ma gyar −
ság há bo rús bű nös sé gét, jog fosz tá sá nak és ki te le pí té sé nek jo gos sá gát igye ke −
zett iga zol ni. A sok szor tö me ges sé vá ló pe rek kö zül a leg na gyobb a kas sai ma −
gyar per volt, amely ben 1946 au gusz tu sá ban, pár nap le for gá sa alat t, több száz
ma gyart nyil vá ní tot tak há bo rús bű nös sé, ítél tek bör tön bün te tés re és tel jes va −
gyon el kob zás ra. A leg meg döb ben tőbb Es ter házy Já nos nak, a Ma gyar Párt el nö −
ké nek a pe re volt, akit – mi u tán a szov jet ha tó sá gok 1945−ben a Szov jet uni ó ba
hur col ták, s ott tíz évi kény szer mun ka tá bor ra ítél ték – tá vol lét ében 1947 szep −
tem be ré ben Po zsony ban ha lál ra ítél tek, majd íté le tét azt kö ve tő en, hogy a Szov −
jet unió ki ad ta Cseh szlo vá ki á nak, élet fogy tig la ni bör tön bün te tés re vál toz tat ták.

A ma gyar kor mány ilyen kö rül mé nyek kö zött nem já rult hoz zá a né pes ség cse −
re meg in dí tá sá hoz. Cseh szlo vá kia ezért is mét a ma gyar la kos ság cseh or szá gi
de por tá lá sá val igye ke zett rá kény sze rí te ni Ma gyar or szá got a la kos ság cse re mi −
előb bi meg kez dé sé re, il let ve bel ső esz kö zök kel meg vál toz tat ni Dél−Szlo vá kia et −
ni kai jel le gét. A kar ha tal mi erők igény be vé te lé vel vég re haj tott s az 1945. évi nél
jó val na gyobb mé re tű de por tá lást, vagy ahogy hi va ta lo san ne vez ték, a „mun ka −
erő−to bor zást”, a cseh or szá gi mun ka erő hi ány ra és a köz mun ká ról ren del ke ző
88/1945. sz. Beneš−dekré tum ra hi vat koz va haj tot ták vég re, a dek ré tum ren del −
ke zé se it azon ban a leg cse ké lyebb mér ték ben sem tart va be. 1946 no vem be re
és 1947 feb ru ár ja kö zött hi va ta los cseh szlo vák ada tok sze rint 41 666 ma gyart,
köz tük nő ket, gyer me ke ket és öre ge ket szál lí tot tak em ber te len mó don, fű tet len
te her va gon ok ba zár va Cseh− és Mor va or szág ba. Kü lön bö ző ma gyar becs lé sek
ugyan ak kor en nél jó val na gyobb ra, 60 és 100 ezer kö zöt ti re te szik a cseh or −
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szág ré szek be hur colt ma gya rok szá mát. Cseh szlo vá kia a ma gyar kor mány til ta −
ko zó jegy zé ke i re re a gál va mind eköz ben nem tit kol ta, hogy a de por tá lá so kat
csak ab ban az eset ben ál lít ja le, ha a ma gyar fél hoz zá já rul a nép cse re mi előb −
bi el in dí tá sá hoz.

Az ilyen előz mé nyek után 1947 áp ri li sá ban meg in du ló la kos ság cse re 1948
de cem be ré ig tar tott. Ma gyar or szág ról az át te le pü lé si ké rel met be nyúj tó 95 421
(ma gyar ada tok sze rint: 95 724) szlo vák ból 71 787 te le pült át Cseh szlo vá ki á −
ba, ez zel szem ben a Cseh szlo vá ki á ból ki te le pí tés re je lölt 181 512 ma gyar ból
89 660−at te le pí tet tek át Ma gyar or szág ra. A ma gyar dip lo má cia si ke rei kö zé
íran dó, hogy a nép cse re le bo nyo lí tá sa so rán si ke rült meg aka dá lyoz nia az ún. há −
bo rús bű nö sök ter ve zett mé re tű át te le pí té sét, ku dar cai kö zé pe dig, hogy min −
den igye ke ze te el le né re sem si ke rült be tar tat nia a va gyo ni köl csö nös sé get. A
Cseh szlo vá ki á ból ki te le pí tett ma gya rok ál tal hát ra ha gyott in gat lan va gyon ér té ke
több szö rö se volt a ma gyar or szá gi szlo vá kok ál tal vis  sza ha gyot té nak.

A má so dik vi lág há bo rú utá ni (cse h)s zlovák po li ti ka egyik leg főbb cél ját – a
ma gyar ki sebb ség fel szá mo lá sát – nem ér te el ugyan, a kikénysz erített la kos −
ság cse re, va la mint az az zal pár hu za mo san zaj ló ún. bel ső te le pí tés ke re té ben
Dél−Szlo vá ki á ba ér ke ző több tíz ezer bel− és kül föl di szlo vák te le pes se gít sé gé vel
még is si ke rült je len tő sen meg vál toz tat nia a két vi lág há bo rú kö zött még meg le −
he tő sen ho mo gén ma gyar nyelv te rü let et ni kai ös  sze té tel lét. A ma gyar nyelv te rü −
let fel hí gu lá sát a szlovák– mag yar nyelv ha tár dé lebb re nyo mu lá sa és szá mos új
szlo vák nyelv szi get lét re jöt te mel lett az egy kor zárt ma gyar et ni kai tömb szin te
va la men  nyi tér sé gé nek ve gyes la kos sá gú vá vá lá sa jel zi. A la kos ság cse re azon −
ban nem csu pán Dél−Szlo vá kia et ni kai jel le gét vál toz tat ta meg, ha nem má ig ha −
tó ki tö röl he tet len nyo mo kat ha gyott a (cse h)s zlováki ai ma gyar ság tár sa da lom−
és mű ve lő dés szer ke ze tén is, mi vel eső sor ban a ha gyo má nyo san kul tú ra te rem −
tő és −hor dozó vá ro si pol gár sá got és ér tel mi sé get, va la mint a fa lu si nagy− és kö −
zép bir to kos sá got súj tot ta.

A kom mu nis ta ha ta lom át vé tel az el ső hó na pok ban gya kor la ti lag sem mi fé le
po zi tív vál to zást nem ho zott a ma gyar kér dés ke ze lé se te rén, hi szen az im már
egyed ural ko dó kom mu nis ta párt ár nya lat nyi val sem foly ta tott ke vés bé ma gyar el −
le nes po li ti kát, mint a fel szá molt pol gá ri pár tok. 1948 feb ru ár ja után nem csak
a la kos ság cse re foly ta tó dott to vább, nem csak a res zlo vak izá ció zaj lott vál to zat −
la nul, ha nem ér vény ben ma radt va la men  nyi ko ráb bi ma gyar el le nes jog sza bály,
rá adá sul a köz pon ti és szlo vák ál la mi szer vek sor ra hoz ták meg és fo ga na to sí −
tot ták az újabb és újabb jog fosz tó in téz ke dé se ket. A ma gya ro kat ki zár ták a kom −
mu nis ta párt ve zet te Nem ze ti Front kü lön bö ző szer ve i nek az új ha ta lom ki épí té −
sé ben meg ha tá ro zó sze re pet ját szó ún. ak ció bi zott sá ga i ból, ame lyek rá adá sul
1948 ta va szán Dél−Szlo vá kia szá mos já rá sá ban és te le pü lé sén hoz tak ren de le −
tet a ma gyar is ten tisz te le ti nyelv, il let ve a ma gyar nyelv köz élet ben va ló hasz ná −
la tá nak ti lal má ról.

Cseh szlo vá kia 1948. má jus 9−én el fo ga dott, szov jet min tá ra ké szült új al kot −
má nya a nem ze ti sé gi jo gok kal nem fog lal ko zott, s a ki sebb sé gek lé te zé sé ről
még csak em lí tést sem tett. Ha son ló szel le mi sé gű volt az áp ri lis 21−én kelt új
is ko la tör vény is, amely ma gyar is ko lák lé te sí té sé nek le he tő sé gé vel nem szá −

A (cseh)szlovákiai magyarság 1944 és 1992 közötti történetének vázlata 25



molt. A má jus vé gén meg tar tott par la men ti vá lasz tá so kon a né me tek és a ma −
gya rok – a res zlo vak izál tak ki vé te lé vel – to vább ra sem ve het tek részt, s ugyan −
eb ben a na ci o na lis ta lég kör ben ke rült sor 1948. jú ni us 11−én a ma gyar és né −
met ere de tű, ill. hang zá sú hely ség ne vek els zlovákosítására, amely so rán 710 –
több sé gé ben ma gyar lak ta – te le pü lés ne vét cse rél ték fel mes ter sé ges szlo vák
név vel, meg szün tet ve egyút tal a ki sebb sé gek ál tal la kott te le pü lé sek két nyel vű
meg ne ve zé sét.

Az el ső kér dés, amely ben a cseh szlo vák ál lam ha ta lom 1948 ta va szán már
né mi „en ged mé nyek re” is haj lott, az a Cseh or szág ba de por tált ma gya rok kér dé −
se volt. Mi vel kö ze le dett más fél éves mun ka kö te le zett ség ük le jár ta, ha za te le pü −
lé sü ket azon ban to vább ra sem tar tot ták kí vá na tos nak, a cseh szlo vák ál lam pol −
gár ság ide ig le nes meg adá sá nak fe jé ben vég le ges cseh or szá gi le te le pe dés re
igye kez tek rá bír ni őket. Az erő tel jes pro pa gan da el le né re mind ös  sze 2209 sze −
mély kér te ál lam pol gár sá ga vis  sza adá sát, s kö zü lük is csu pán 1531−en je lez ték
le te le pe dé si szán dé ku kat, ami jú li us 21−én a de por tál tak mun ka kö te le zett sé −
gének meg hos  szab bí tá sát le he tő vé té vő tör vény meg ho za tal ára kész tet te a
Nem zet gyű lést.

A cseh szlo vák párt− és ál la mi ve ze tés nek 1948 nya rán azon ban már be kel −
lett lát nia, hogy a ma gyar ki sebb ség gel szem be ni po li ti ká ján vál toz tat nia kell.
Egy részt vi lá gos sá vált, hogy a la kos ság cse re nem hajt ha tó vég re az ál ta la el −
kép zelt mér ték ben, s min den kép pen szá mol nia kell a ma gyar la kos ság egy ré −
szé nek hely ben ma ra dá sá val, amely nek hely ze tét idő vel ren dez nie kell. Más −
részt ek kor már a – ma gyar ság ki te le pí té sét ko ráb ban tá mo ga tó – szov jet ve ze −
tés is ar ra tö re ke dett, hogy a szov jet ha tal mi töm bön be lül ki küsz öböl jön min −
den olyan desta bi lizá ciós té nye zőt, amely ne ga tí van be fo lyá sol hat ná az ér dek −
szfé rá já ba tar to zó or szá gok egy más hoz fű ző dő vi szo nyát. Vé ge ze tül pe dig 1948
fo lya mán a ma gyar kom mu nis ta párt− és ál la mi ve ze tés is egy re ha tá ro zot tabb
nyo mást gya ko rolt Prá gá ra, s több ször tud tá ra ad ta a cseh szlo vák fél nek, hogy
a két or szág kö zöt ti ba rá ti vi szony meg te rem té sé nek el ső ren dű fel té te le a ma −
gyar ki sebb ség hely ze té nek po zi tív ér tel mű ren de zé se.

A ma gyar párt ve ze tés sel tör tént egyez te té sek kel pár hu za mo san előbb 1948
nya rán a prá gai, majd szep tem ber vé gén a po zso nyi párt ve ze tés és a cseh szlo −
vák kor mány is ha tá ro zott a ma gyar ság hely ze té nek ren de zé sé ről. Ki lá tás ba he −
lyez ték a ma gya rok ál lam pol gár sá gá nak vis  sza adá sát, me ző gaz da sá gi va gyo nuk
el kob zá sá nak fel füg gesz té sét, a de por tál tak ha za té ré sé nek en ge dé lye zé sét,
ma gyar saj tó ter mék meg je len te té sét, a ma gyar nyel vű ok ta tás új ra in dí tá sát, s
egy ma gyar kul tu rá lis szer ve zet lét re ho zá sát. Ugyan ak kor meg en ged he tet len nek
tar tot ták bár mi fé le ma gyar po li ti kai párt lét re ho zá sát, a res zlo vak izál tak nak a
ma gyar ság so ra i ba va ló vis  sza té ré sét, meg aka dá lyoz va töb bek kö zött, hogy a
lét re ho zan dó ma gyar kul tú re gye sü let tag jai le gye nek vagy gyer me ke ik ma gyar is −
ko lai osz tá lyo kat lá to gas sa nak.

A ma gyar ki sebb ség jog ál lá sá nak ren de zé se a Nem zet gyű lés 1948. ok tó ber
25−én el fo ga dott 245/1948. sz. tör vé nyé vel kez dő dött, amely a cseh szlo vák ál −
lam pol gár sá gu kat el ve szí tett ma gya rok szá má ra – bi zo nyos kor lá to zá sok mel lett
– le he tő vé tet te ál lam pol gár sá guk vis  sza szer zé sét. Ezt kö ve tő en a Meg bí zot tak
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Tes tü le te no vem ber 4−én kelt 26/1948. sz. ren de le té vel 50 hek tá rig meg szün −
tet te az ál lam pol gár sá gu kat vis  sza szer ző ma gya rok me ző gaz da sá gi va gyo ná nak
el kob zá sát, de csak ab ban az eset ben, ha azt még nem jut tat ták más nak.
1948. de cem ber 15−én Lőrincz Gyu la fő szer kesz té sé ben meg je lent az Új Szó cí −
mű párt lap el ső szá ma, 1949. már ci us 5−én, ugyan csak Lőrincz Gyu la ve ze té sé −
vel, meg ala kult a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Dol go zók Kul tú re gye sü le te, a Cse ma −
dok, s 1948 őszé től, előbb szlo vák ele mi is ko lák mel let ti ma gyar osz tá lyok,
majd 1950−től önál ló ma gyar is ko lák for má já ban, új ra in dult a ma gyar nyel vű ok −
ta tás is.

A ma gyar ság gal kap cso la tos ál lam pár ti dön té sek vég re haj tá sa az SZLKP KB
mel let ti Ma gyar Bi zott ság fel ada ta volt. Az 1948 no vem be ré ben lét re ho zott bi −
zott ság ban he lyet kap tak a két vi lág há bo rú kö zöt ti cseh szlo vá ki ai kom mu nis ta
moz ga lom ma gyar párt mun ká sai: Ma jor Ist ván, Lőrincz Gyu la, Fábry Ist ván,
Kugler Já nos és Rabay Fe renc, ami egy ben elő re ve tí tet te, hogy a la kos ság cse −
re és a ki te le pí té sek kö vet kez té ben ko ráb bi ér tel mi sé gé nek ja va ré szét el ve szí −
tő ma gyar ki sebb sé gi tár sa da lom irá nyí tá sa a jö vő ben a párt ál tal ki je lölt új ki −
sebb sé gi elit út ján va ló sul meg.

A Cseh or szág ba de por tált ma gya rok ha za szál lí tá sá ra 1949 el ső hó nap ja i ban
ke rült sor, ami kor 19 184 de por tált tér he tett vis  sza szü lő föld jé re. Az en ge dély
nél kül már ko ráb ban ha za tér tek kel együtt a ha za té rők szá ma meg kö ze lí tet te a
40 ez ret, a szlo vá ki ai ma gyar ság ere de ti leg vég ér vé nyes re ter ve zett cseh or szá −
gi szét te le pí té se így nem járt tar tós kö vet kez mén  nyel, s túl nyo mó több sé gük visz−
sza tér he tett Szlo vá ki á ba. A ha za té rők el he lye zé se azon ban nem volt prob lé ma −
men tes, mi vel leg több jük há zá ban szlo vák te le pe sek, ún. bi zal mi ak lak tak, akik
azt nem kí ván ták vis  sza ad ni ere de ti tu laj do no sa ik nak.

Az így ki ala kult hely ze tet a szlo vák párt szer vek 1949 őszén sa já tos mó don
egy újabb ki te le pí té si ak ci ó val, az osz tály szem pont ból és po li ti ka i lag meg bíz ha −
tat lan nak mi nő sí tett ma gya rok Cseh or szág ba te le pí té sé vel, il let ve a ha za tért de −
por tál tak nak ezek bir to ka i ban és há za i ban va ló el he lye zé sé vel pró bál ták meg ol −
da ni. A Dél−ak ció meg ne ve zést ka pott terv vég re haj tá sá ra azon ban már nem ke −
rült sor, mi vel azt a kül po li ti kai bo nyo dal mak tól tar tó prá gai párt ve ze tés – nem
utol só sor ban az erő tel jes ma gyar or szá gi til ta ko zás ha tá sá ra – az elő ké szü le tek
utol só sza ka szá ban le ál lí tot ta. A ma gyar or szá gi fel lé pést kö ve tő en fel bá to ro dó
s az osz tály szem pon tú nak fel tün te tett Dél−ak ció egy ol da lú ma gyar el le nes éle el −
len ugyan csak szót eme lő Ma gyar Bi zott ság til ta ko zá sa ugyan ak kor 1949 ok tó −
be ré ben ele gen dő in do kul szol gált a szlo vák párt ve ze tés szá má ra az alig egy
éve lét re ho zott bi zott ság fel szá mo lá sá ra.

A na ci o na lis ta po li ti ka for má lis le zá rá sát az 1949. áp ri lis 16−án alá írt cseh −
s zlovák– mag yar ba rát sá gi, együtt mű kö dé si és köl csö nös se gély nyúj tá si egyez −
mény szim bo li zál ta. A két or szág kö zöt ti vi tás pénz ügyi és gaz da sá gi kér dé se ket
az 1949. jú li us 25−i csor ba tói egyez mény ren dez te, amely ben Ma gyar or szág – a
cseh szlo vák kö ve te lé sek el le né ben – le mon dott töb bek kö zött a la kos ság cse re
ma gyar át te le pí tett jei ál tal hát ra ha gyott in gat lan va gyon ból fa ka dó kö ve te lé sek −
ről. Je len tős moz za na ta volt a két ol da lú kap cso la tok nak, ezen be lül pe dig a ma −
gyar kor mány ha tá ron tú li ma gyar ki sebb ség po li ti ká já ban be kö vet ke zett for du lat −
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nak az 1951. no vem ber 13−án meg kö tött csehs zlovák– mag yar kul tu rá lis együtt −
mű kö dé si egyez mény. A kö zel két éves elő ké szí tést és hos  szas egyez te tést kö −
ve tő en alá írt egyez mény ből a cseh szlo vák el len ál lás mi att ki ma radt a ki sebb sé −
gi jo gok és a nem ze ti sé gek köl csö nös tá mo ga tá sá nak a ma gyar fél ál tal kez det −
ben szor gal ma zott rög zí té se, ami je lez te, hogy a ma gyar párt− és ál la mi ve ze tés
a nem ze ti sé gi kér dést ek kor ra már alá ren del te az ál ta lá nos kap cso la tok nak.
Csehs zlovák– mag yar vi szony lat ban, leg alább is hi va ta los for má ban mint egy két
év ti ze den ke resz tül ál ta lá ban fel sem me rült nem csak a ki sebb sé gi jo gok, ha −
nem a nem ze ti sé gek köl csö nös tá mo ga tá sá nak és anya or szá gi kap cso lat tar tá −
sá nak kér dé se sem.

A vi lág há bo rú utá ni el ső, 1950. évi cseh szlo vák nép szám lá lás ered mé nye i re
a na ci o na lis ta po li ti ka eny hü lé se el le né re nagy mér ték ben rá nyom ta bé lye gét az
éve ken át tar tó ül döz te tés em lé ke. A ma gu kat ma gyar nak val lók szá ma a la kos −
ság cse re, a ki te le pí té sek és a res zlo vak izá ció, va la mint a nép szám lá lás so rán
a res zlo vak izál takra gya ko rolt nyo más kö vet kez té ben az 1930. évi 592 337−ről
354 532−re csök kent, Szlo vá kia össz la kos sá gán be lü li rész ará nya pe dig 17,8%−
ról 10,3%−ra esett vis  sza. Nyil ván va ló azon ban, hogy a nép szám lá lás ada tai
nem a ma gyar ság va lós szá mát tük röz ték, amit a ké sőb bi ek ben az 1961. évi
nép szám lá lás is ta nú sí tott, amely al kal má val Szlo vá ki á ban 518 782 sze mély,
az össz la kos ság 12,4%−a val lot ta ma gát ma gyar nem ze ti sé gű nek. A ma gyar la −
kos ság szá ma az 1970 és 1991 kö zöt ti nép szám lá lás ok ta nú sá ga sze rint to −
vább ra is eny hén emel ke dett (1970: 552 006; 1980: 559 490; 1991: 567 296),
az or szág össz la kos sá gán be lü li rész ará nya azon ban a ked ve zőt len de mog rá fi ai
fo lya ma tok és kü lön bö ző as  szi mi lá ci ós té nye zők kö vet kez té ben már fo lya ma tos
csök ke nést mu ta tott (1970: 12,2%; 1980: 11,2%; 1991: 10,8%).

Az 1970−es és 1991−es nép szám lá lás, ame lyek so rán a meg szám lál tak nem −
ze ti sé ge mel lett rá kér dez tek anya nyelv ük re is, be bi zo nyí tot ta, hogy az anya nyel −
vi be val lás hi te le seb ben utal a la kos ság et ni kai ho va tar to zás ára, s ked ve zőbb
ké pet nyújt a ki sebb sé gi la kos ság szá má ról, mint a nem ze ti sé gi sta tisz ti ka.
1970−ben 600 249 sze mély, Szlo vá kia össz la kos sá gá nak 13,2%−a, 1991−ben
pe dig 608 221 sze mély, az össz la kos ság 11,5%−a val lot ta ma gát ma gyar anya −
nyel vű nek.

A negy ve nes évek vé gén és az öt ve nes évek ben ál ta lá ban párt ha tá ro zat ok,
rit káb ban a Meg bí zot tak Tes tü le te ha tá ro za tai for má já ban tör tén tek kí sér le tek a
ma gyar ság hely ze té nek to váb bi ren de zé sé re és egyen jo gú sá gá nak – leg alább
for má lis – biz to sí tá sá ra, a ma gyar la kos ság nak az or szág po li ti kai, tár sa dal mi
és gaz da sá gi éle té be va ló új bó li in teg rá lá sá ra. Ezek – mint pél dá ul a párt ve ze −
tés 1949. feb ru ár 5−i, 1950. ja nu ár 6−i és 1959. ja nu ár 16−i, va la mint a Meg bí −
zot tak Tes tü le te 1952. jú li us 1−jei és 1959. feb ru ár 5−i ha tá ro za tai – cé lul tűz −
ték ki Dél−Szlo vá kia ipa ro sí tá sát, el ren del ték töb bek kö zött a nem ze ti bi zott sá −
gok ma gya rok kal tör té nő ki egé szí té sét, majd a nem ze ti bi zott sá gok meg üre se −
dett ve ze tő tiszt sé ge i nek ma gya rok kal va ló be töl té sét. A ma gyar lak ta já rá sok −
ban le he tő vé tet ték a ma gyar nyelv szé les kö rű hasz ná la tát a hi va ta los érint ke −
zés ben és a köz igaz ga tás ban, be le ért ve a ma gyar lak ta te le pü lé sek két nyel vű
meg ne ve zé sét, a tör vé nyek és egyéb jog sza bály ok ma gyar nyel vű meg je len te té −
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sét is. A ha tá ro za tok azon ban csu pán kor lá to zot tan, nem rit kán pe dig csak pa −
pí ron va ló sul tak meg, rá adá sul mi vel ál ta lá ban tit kos nak mi nő sí tet ték őket, és
nem hoz ták nyil vá nos ság ra, a párt ál lam kor lá tai kö zött el len őr zé sük re sem ke −
rül he tett sor.

Már a negy ve nes évek vé gén le he tő vé tet ték a ma gya rok fel vé tel ét a kom mu −
nis ta párt ba, s töb ben, mint pl. Ma jor Ist ván, Lőrincz Gyu la, Fábry Ist ván és Dé −
nes Fe renc a CSKP, ill. az SZLKP Köz pon ti Bi zott sá gá ba is be ke rül tek. Az 1954.
évi par la men ti vá lasz tá sok al kal má val el ső íz ben já rul hat tak ma gya rok is az ur −
nák hoz, s vá lasz tot tak be ma gyar nem ze ti sé gű e ket is a prá gai Nem zet gyű lés be
és a po zso nyi Szlo vák Nem ze ti Ta nács ba, amely Dé nes Fe renc sze mé lyé ben
ma gyar al el nö köt is ka pott.

Az öt ve nes évek ben meg le he tő sen szé les ma gyar is ko la há ló zat jött lét re. A
ma gyar tan nyel vű alap is ko lák, az ún. nyolc éves kö zép is ko lák szá ma az
1957/58−as tan év ben el ér te az 566−ot, a né mi leg las sab ban ki épü lő ma gyar
gim ná zi u mok szá ma a hat va nas évek re 22−ben ál la po dott meg. A ma gyar pe da −
gó gus hi ány pót lá sá ra kez det ben hat he tes ta ní tó kép ző gyors tan fo lya mo kat szer −
vez tek, majd 1951−től a po zso nyi Szlo vák Egye tem (a mai Come nius Egye tem)
Pe da gó gi ai Ka rán meg nyí ló ma gyar ta go zat lát ta el a ma gyar pe da gó gus kép zést.
A meg szű nő Pe da gó gi ai Kar tól 1953−ban az újon nan ala kult két éves Fel sőbb Pe −
da gó gi ai Is ko la és a négy éves Pe da gó gi ai Fő is ko la vet te át a ma gyar ta nár kép −
zést, míg nem az újabb át szer ve zé sek foly tán a Pe da gó gi ai Fő is ko la ma gyar tan −
szé ke 1959−ben be ol vadt a Come nius Egye tem ma gyar sze mi ná ri u má ba, s ez −
zel meg ala kult az egye tem Böl csé szet tu do má nyi Ka rá nak Ma gyar Nyelv− és Iro −
da lom Tan szé ke. A Fel sőbb Pe da gó gi ai Is ko la ma gyar ta go za ta 1960−ban át ke −
rült Nyitrára, ahol a Pe da gó gi ai In té zet ma gyar ta go za ta ként mű kö dött to vább.

A ma gyar ki sebb ség kul tu rá lis igé nye i nek ki elé gí té se a Cse ma dok meg ala ku −
lá sát kö ve tő en az öt ve nes évek el ső fe lé ben előbb a mű ked ve lő jel le gű Ál la mi
Fa lu szín ház ma gyar ta go za tá nak (1950), majd a ko má ro mi Ma gyar Te rü le ti Szín −
ház lét re ho zá sá val (1952), va la mint a Cse ma dok égi sze alatt lét re jött, de meg −
le he tő sen rö vid éle tű nek bi zo nyult Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Könyv ki adó és a
Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Nép mű vé sze ti Együt tes meg ala kí tá sá val (1953) foly ta tó −
dott. A sort az öt ve nes évek má so dik fe lé ben az If jú Szivek Ma gyar Nép mű vé −
sze ti Együt tes lét re jöt te (1957) és az Iro dal mi Szem le cí mű fo lyó irat meg je le né −
se (1958) foly tat ta, s ugyan csak ek kor, 1956−ban in dult út já ra a Cse ma dok év −
ti ze de ken ke resz tül leg je len tő sebb kul tu rá lis se reg szem lé jé nek, az Or szá gos
Dal− és Tánc ün ne pé lyek so ro za ta.

A Cse ma dok te vé keny sé gé ben eb ben az idő ben bi zo nyos ket tős ség volt ta −
pasz tal ha tó. A ha ta lom az egye sü let nek ere de ti leg csu pán a párt ha tá ro zat ok
ma gyar la kos ság kö zöt ti ér vé nye sí té sé nek se gí té sét szán ta, s ébe ren ügyelt ar −
ra, ne hogy olyan sze mé lyek ke rül je nek a ve ze té sé be, akik a Cse ma do kot élet −
ké pes, ne tán akár ér dek kép vi se le ti mun kát is ki fej tő szer ve zet té ala kí ta nák. Az
egye sü let ugyan ak kor a jog fosz tott ság évei után pó tol ha tat lan te vé keny sé get
fej tett ki az ál tal, hogy fel vál lal ta a ma gyar ki sebb ség nép mű vé sze ti ha gyo má nya −
i nak ápo lá sát, kul tu rá lis éle té nek ki bon ta koz ta tá sát, köz re mű kö dött a ma gyar
is ko lák új ra in dí tá sá ban, gya kor la ti lag va la men  nyi ma gyar ki sebb sé gi in téz mény
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meg szer ve zé sé ben, s mun kás sá gá ban itt−ott ér dek vé del mi tö rek vé sek is meg fi −
gyel he tő ek vol tak.

A ma gyar ság gal szem be ni diszk ri mi na tív po li ti ka eny hü lé sé re az 1950−es
évek ele jén ked ve ző fel té te le ket te rem tett a prá gai cent ra liz mus erő sö dé se, va −
la mint a ko ráb bi ma gyar el le nes in téz ke dé sek vég re haj tá sá ban ve ze tő sze re pet
vál la ló szlo vák po li ti ku sok nak (töb bek kö zött Gustáv Husák és Daniel Okáli) a
kom mu nis ta pár ton be lü li ha tal mi harc so rán bur zsoá na ci o na liz mus vád já val
tör tént fél re ál lí tá sa, majd 1954. évi el íté lé se.

A ma gyar la kos ság egyen jo gú sá gá nak ki mon dá sá ra a ké sőb bi ek ben az al kot −
mány tör vé nyek ben is sor ke rült. El ső ként az 1956. jú li us 31−én kelt 33/1956.
sz. al kot mány tör vény em lé ke zett meg a ma gya rok ról, amely az SZNT−t bíz ta meg
az zal, hogy az egyen jo gú ság szel le mé ben biz to sít sa a ma gyar és uk rán nem ze −
ti sé gű ek gaz da sá gi és kul tu rá lis éle té nek ked ve ző fel tét ele it. Ezen is túl ment
Cseh szlo vá kia 1960. jú li us 11−én el fo ga dott új, ún. szo ci a lis ta al kot má nya,
amely dek la rál ta az or szág ál lam pol gá ra i nak egyen jo gú sá gát, s el ső íz ben
mond ta ki a nem ze ti sé gek anya nyel vi ok ta tás hoz és mű ve lő dés hez va ló jo gát.
1958−ban tör vény szü le tett a cseh szlo vák ál lam pol gár sá gát még vis  sza nem ka −
pott mint egy 20 ezer ma gyar ál lam pol gár sá gá nak ren de zé sé ről, s fel me rült az
1948−ban el szlo vá ko sí tott tör té nel mi ma gyar köz ség ne vek vis  sza ál lí tá sá nak le −
he tő sé ge is.

A ha ta lom ma gyar ság po li ti ká ját – a ma gyar la kos ság egyen jo gú sá gá nak leg −
alább for má lis biz to sí tá sa el le né re – mind ezek el le né re to vább ra is a fe le más
dön té sek jel le mez ték. A na ci o na lis ta gya kor lat to vább élé se leg in kább az 1960.
évi köz igaz ga tá si re form ban tük rö ző dött, amely so rán a ko ráb bi kis te rü le tű já −
rá sok ös  sze vo ná sa kor a ma gyar jel le gű já rá so kat ál ta lá ban a tő lük észak ra fek −
vő szlo vák et ni ku mú já rá sok kal egye sí tet ték. Mind ez azt ered mé nyez te, hogy a
ma gyar ság csu pán két já rás ban, a Dunasz er da he lyi és a Ko má ro mi já rás ban
tud ta meg őriz ni több sé gét, s az im már szlo vák túl sú lyú já rá sok ban to vább csök −
kent a nyelv hasz ná la ti jo gok ér vé nye sí té sé nek le he tő sé ge.

Az 1956−os ma gyar or szá gi for ra da lom cseh szlo vá ki ai vo nat ko zá sai még
nagy részt fel tá rat la nok, de az bi zo nyos, hogy a for ra da lom a (cse h)s zlováki ai
ma gyar ság kö ré ben nem vál tott ki tö me ge sebb vissz han got. A ma gyar la kos ság
fo ko zott ér dek lő dés sel fi gyel te a ma gyar or szá gi ese mé nye ket, ro kon szen ve
azon ban csu pán el szi ge telt szim pá ti ameg ny il vánulá sokra kor lá to zód ha tott. Ele −
ve nen élt még em lé ke ze té ben a má so dik vi lág há bo rú utá ni meg hur col ta tás em −
lé ke, a meg fé lem lí tett, rá adá sul ko ráb bi ve ze tő ér tel mi sé gé től is meg fosz tott
szlo vá ki ai ma gyar ság így ér tel met len nek tar tot ta a for ra da lom esz méi mel let ti
nyílt ki ál lást. Tar tóz ko dó ma ga tar tá sát a hi va ta los pro pa gan da a ké sőb bi ek ben
ki is ak náz ta, s a „cseh szlo vák szo ci a lis ta ha za fi ság” meg nyil vá nu lá sá nak hir −
det te. A ha ta lom nak a ma gyar la kos ság ma ga tar tá sá val kap cso la tos fé lel mét
ugyan ak kor min den nél job ban je lez te az a tény, hogy a cseh szlo vák had se reg
1956. no vem ber ele jén el ren delt moz gó sí tá sa al kal má val a ma gyar nem ze ti sé −
gű tar ta lé ko so kat nem hív ták be.

A Szov jet uni ó ban 1956 ta va szán kez dő dő el ső desz tal in izá ciós fo lya mat
Cseh szlo vá ki á ban gya kor la ti lag alig érez tet te ha tá sát, az 1961−ben meg in du ló
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újabb desz tal in izá ciós hul lám azon ban már a cseh szlo vák párt ve ze tést is az öt −
ve nes évek kon cep ci ós pe re i nek fe lül vizs gá lá sá ra kénysz erítette. A pe rek ál do −
za ta i nak sza bad láb ra he lye zé se, kü lö nö sen pe dig a szlo vák bur zsoá na ci o na liz −
mus vád já val el ítélt Husákék fe le más – jo gi, de nem po li ti kai – re ha bi li tá lá sa tör −
vény sze rű en fel ve tet te a cse h–s zlovák vi szony, ezen túl me nő en pe dig a
szlovák– mag yar vi szony új ra gon do lá sá nak szük sé ges sé gét is. A CSKP KB a bur −
zsoá na ci o na liz mus sal kap cso la tos té zi sek fe lül vizs gá lá sa kap csán már 1963
de cem be ré ben el ítél te a la kos ság cse re mód sze re it, a cseh or szá gi de por tá lást
és a res zlo vak izá ciót is, s el is mer te, hogy eze kért nem csu pán a bur zsoá na ci −
o na liz mus sal vá dol ta kat ter he li a fe le lős ség, mint ahogy azt a pro pa gan da egy
év ti ze den ke resz tül hir det te, ha nem ez az egész párt és az or szág po li ti ká ja volt.

A hat va nas évek sza ba dabb po li ti kai lég kör ében a Cse ma dok te vé keny sé gé −
ben egy re na gyobb hang súlyt kap tak az ér dek vé del mi tö rek vé sek. A szö vet ség
ve ze té se több be ad ványt in té zett a párt− és ál la mi szer vek hez, ame lyek ben meg −
fo gal maz ta a párt ha tá ro zat ok tény le ges be tar tá sá nak igé nyét, s a ma gyar ki −
sebb ség kul tu rá lis éle té nek, ok ta tás ügy ének és in téz mény rend sze ré nek fej lesz −
té sé re, va la mint egy nem ze ti sé gi tör vény meg al ko tá sá ra vo nat ko zó ja vas la ta it.
Mind eköz ben hat ha tós tá mo ga tás ra ta lált az ál ta la is fel ka rolt, Duray Mik lós és
Var ga Sán dor ál tal ve ze tett if jú sá gi klub moz ga lom ban, amely ke re té ben kez dett
for má lód ni az az új ér tel mi sé gi nem ze dék, amely ki vet te ré szét az 1968−as re −
form fo lya mat ból, szer vez te a het ve nes–ny ol cvanas évek el len zé ki moz gal mát,
majd élé re állt az 1989−es rend szer vál tás nak is.

Mi u tán 1968 ja nu ár já ban a CSKP élé re meg vá lasz tott Ale xan der Dubček
fém je lez te re form fo lya mat ban a re for mo kat el len ző ve ze tő i től meg sza ba dí tott
párt a köz élet de mok ra ti zá lá sa és a cse h–s zlovák ál lam jo gi vi szony nak egy fö −
de rá ció for má já ban tör té nő meg va ló sí tá sa mel lett ígé re tet tett a nem ze ti sé gi
kér dés ren de zé sé re is, a ma gyar ság ér dek vé del mét egy re nyíl tab ban fel vál la ló
Cse ma dok 1968. már ci us 12−én meg fo gal maz ta ez zel kap cso la tos el kép ze lé se −
it. A Cse ma dok nak a nem ze ti sé gek hely ze té nek ren de zé sét az ön igaz ga tás és
a kol lek tív ki sebb sé gi jo gok alap ján szor gal ma zó be ad vá nya a nem ze ti sé gi al kot −
mány tör vény ki dol go zá sa mel lett ja va sol ta töb bek kö zött az ál lam ha tal mi és
vég re haj tó szer vek mel let ti nem ze ti sé gi szer vek, köz tük nem ze ti sé gi mi nisz té ri −
um lét re ho zá sát, az 1960. évi köz igaz ga tá si el ren de zés ki iga zí tá sát, va la mint az
1945 után ho zott ma gyar el le nes jog sza bály ok fe lül vizs gá lá sát.

A ja vas lat a szlo vák tár sa da lom ré szé ről meg le he tő sen fe le más fo gad ta tás −
ra ta lált: amíg a Mat i ca sloven ská és a dél−szlo vá ki ai szlo vá kok kép vi se lői a ma −
gyar eman ci pá ci ós tö rek vé se ket el uta sí tot ták, ad dig a cseh szlo vák párt ve ze tés
a meg fo gal ma zott igé nyek több sé gét – az ön igaz ga tás el vét is be le ért ve – tá mo −
gat ta, és be épí tet te a párt ak ció prog ram já ba. Ezt kö ve tő en 1968 jú ni u sá ban az
or to dox kom mu nis ta ve ze té sé től (Lőrincz Gyu la, Eg ri Vik tor, Fábry Ist ván, Sza bó
Bé la, Kosz tanko An tal stb.) meg sza ba dult Cse ma dok új, reformkom mu nista ve −
ze tő i nek, Do bos Lász ló el nök nek és Sza bó Re zső fő tit kár nak a be vo ná sá val
meg kez dőd tek a nem ze ti sé gi al kot mány tör vény ki dol go zá sát cél zó tár gya lá sok
is, ame lyek azon ban a nem ze ti sé gi ön igaz ga tás el vét el uta sí tó szlo vák fél el len −
ál lá sa mi att meg le he tő sen von ta tot tan ha lad tak, és vé gül holt pont ra ju tot tak.
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A cseh szlo vá ki ai re for mo kat el uta sí tó Szov jet unió és a Var sói Szer ző dés to −
váb bi négy tag ál la má nak 1968. au gusz tus 21−i ka to nai in ter ven ci ó ja nem csak a
de mok ra ti zá ló dá si fo lya mat sor sát pe csé tel te meg, ha nem az or szág ki sebb sé −
ge it min den szem pont ból ki elé gí tő nem ze ti sé gi al kot mány tör vény te tő alá ho zá −
sá nak le he tő sé gét is. A Nem zet gyű lés ál tal 1968. ok tó ber 27−én el fo ga dott
144/1968. sz. nem ze ti sé gi al kot mány tör vény biz to sí tot ta ugyan a nem ze ti sé −
gek szá má ra az anya nyelv ükön va ló mű ve lő dés hez, a nem ze ti sé gi tár sa dal mi−
kul tu rá lis szer ve ze tek ben va ló tö mö rü lés hez, az anya nyel vi saj tó hoz és tá jé koz −
ta tás hoz va ló jo got, meg sza va zá sa előtt azon ban az ese mé nyek fo lyá sát egy re
in kább meg ha tá ro zó Gustáv Husák uta sí tá sá ra ki ik tat ták be lő le a nem ze ti sé gek
ön igaz ga tá sát, gaz da sá gi és kul tu rá lis egyen jo gú sá gát, va la mint az ál lam ha ta −
lom gya kor lá sá ban va ló egyen jo gú rész vé tel ét sza va to ló ré sze ket, s nyel vük hi −
va ta los érint ke zés ben va ló hasz ná la tá nak le he tő sé gét is az ál ta luk la kott te rü −
let re kor lá toz ták.

A fö de rá ci ós al kot mány tör vény alap ján 1969. ja nu ár 1−jén lét re jött Szlo vák
Szo ci a lis ta Köz tár sa ság kor má nyá ban Do bos Lász ló tár ca nél kü li mi nisz ter sze −
mé lyé ben ma gyar nem ze ti sé gű mi nisz ter, to váb bá há rom ma gyar mi nisz ter he −
lyet tes ka pott he lyet, a kor mány nem ze ti sé gi ügyek ben il le té kes ta nács adó szer −
ve ként pe dig Do bos Lász ló ve ze té sé vel Nem ze ti sé gi Ta nács ala kult. Az SZNT
Sza bó Re zső sze mé lyé ben is mét ka pott ma gyar nem ze ti sé gű al el nö köt, a tes tü −
le ten be lül Fábry Ist ván ve ze té sé vel már 1968 őszén Nem ze ti sé gi Bi zott ság, az
SZNT El nök sé ge mel lett pe dig Tol vaj Ber ta lan irá nyí tá sá val Nem ze ti sé gi Tit kár −
ság jött lét re, amely a ké sőb bi ek ben a szlo vák kor mány hi va tal nem ze ti sé gi fő −
osz tá lyá vá ala kult át. A nem ze ti sé gi al kot mány tör vény vég re haj tá si tör vé nyei
azon ban már a több szö ri ígé ret el le né re so ha nem szü let tek meg, s az 1969 áp −
ri li sá ban Ale xan der Dubček he lyett a CSKP el ső tit ká rá vá vá lasz tott Gustáv
Husák ne vé vel fém jel zett ún. nor mal izá ció idő sza ká ban a nem ze ti sé gi szer vek
is for má lis sá vál tak, bár a párt ál la mi ide o ló gia elő sze re tet tel han goz tat ta a cseh
és szlo vák nem zet, va la mint a nem ze ti sé gek kö zöt ti kü lönb sé gek ki egyen lí tő dé −
sét.

A het ve nes évek ele jé nek tisz to ga tá si hul lá ma nem kí mél te a ma gyar ki sebb −
sé get sem, a de mok ra ti zá ló dá si fo lya mat ban te vé keny sze re pet vál la ló sze mé −
lye ket ki vé tel nél kül el tá vo lí tot ták tiszt sé gük ből és ki zár ták a párt ból. A Nem ze −
ti sé gi Ta nács élé re szlo vák nem ze ti sé gű kor mány ta got ál lí tot tak, az SZNT önál −
ló Nem ze ti sé gi Bi zott sá gát és a nem ze ti sé gi ügye kért fe le lős tár ca nél kü li mi −
nisz te ri posz tot pe dig meg szün tet ték; a ma gyar ki sebb ség a szlo vák kor mány −
ban a mun ka ügyi és nép jó lé ti mi nisz ter sze mé lyé ben „kép vi sel tet te” ma gát. A
re form fo lya mat ban va ló ak tív rész vét elé ért já ró re tor zió nem ke rül te el a Cse ma −
do kot sem: ve ze tő it le mon dat ták, s élé re a párt új irány vo na lát hű en kö ve tő ré −
gi−új ve ze tő ket (Fábry Ist ván, Lőrincz Gyu la, Var ga Já nos, Var ga Bé la, Györ gy Ist −
ván) ál lí tot tak. Ne vé ből tö röl ték az 1969 már ci u sá ban fel vett s ér dek kép vi se le −
ti sze rep vál la lá sá nak szán dé kát tük rö ző „tár sa dal mi” jel zőt, ma gát a szö vet sé −
get pe dig ki zár ták a po li ti kai pár to kat és tö meg szer ve ze te ket tö mö rí tő Nem ze ti
Front ból, ami egyet je len tett po li ti kai le fo ko zá sá val.
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A po li ti kai vis  sza ren de ző dés az 1968–1969−ben ígé re te sen ki bon ta ko zó ma −
gyar tu do má nyos sá got és kul tu rá lis éle tet is vis  sza ve tet te fej lő dé sé ben. Az
1968 no vem be ré ben Ótá trafüre den meg ren de zett – má so dik vi lág há bo rú utá ni
el ső – ma gyar ér tel mi sé gi ta lál ko zón meg fo gal ma zot tak alap ján élet re hí vott kü −
lön bö ző szak mai tár sa sá go kat az 1970−es évek ele jén sor ra le épí tet ték, a Ma −
gyar If jú sá gi Szö vet ség és a szin tén szer vez ke dő ma gyar pe da gó gus szö vet ség
te vé keny sé gét nem en ge dé lyez ték, s a nyá ri if jú sá gi tá bo ro zá so kat is be til tot −
ták. Kul tu rá lis té ren a prá gai ta vasz egyet len ma ra dan dó ered mé nyét az el ső
tény le ge sen önál ló cseh szlo vá ki ai ma gyar könyv ki adó, a Ma dách Könyv− és Lap −
ki adó, va la mint a Ma gyar Te rü le ti Szín ház kas sai Thália Szín pa dá nak a lét re ho −
zá sa je len tet te.

A husá ki nor mal izá ció évei nem te rem tet ték meg az al kot mány ban ga ran tált
ki sebb sé gi jo gok ma ra dék ta lan ér vé nye sí té sé nek le he tő sé gét. Kü lö nö sen a ma −
gyar ság nyelv hasz ná la ti jo ga it és is ko la há ló za tát ér ték gya ko ri tá ma dá sok. Al −
sóbb szin tű ren de le tek kel és uta sí tá sok kal kor lá toz ták pél dá ul a szlo vá ki ai te le −
pü lé sek ma gyar ne vé nek hasz ná la tát a ma gyar saj tó ban, aka dá lyoz ták a két −
nyel vű ut ca− és hely ség név táb lák el he lye zé sét, a szlo vák kor mány a Nem ze ti sé −
gi Ta nács ál tal több ször meg fo gal ma zott igény el le né re sem tar tot ta in do kolt nak
a ki sebb sé gek hi va ta los nyelv hasz ná la tát sza bá lyo zó tör vény el fo ga dá sát, s a
párt ve ze tés csak mint egy más fél év ti ze des ha lo ga tás után, 1983−ban en ge dé −
lyez te a te le ví zió – he ti fél órás – ma gyar nyel vű adá sá nak be in dí tá sát.

Az ok ta tás ügy te rén hát rá nyo san érin tet te a ma gyar sá got a ma gyar kis is ko −
lák nak már a hat va nas évek ben meg kez dő dött, a het ve nes évek kö ze pé től azon −
ban fo ko zot tab ban fo lyó kör ze te sí té se, ún. in teg rá lá sa (mely nek 1989−ig a ma −
gyar alap is ko lák fe le esett ál do za tul), a ma gyar nyel vű szak mun kás kép zés, va −
la mint a nyi trai Pe da gó gi ai Kar ma gyar ta go za tá nak le épí té se. A het ve nes évek
má so dik fe lé ben min den ko ráb bi nál erő tel je sebb kí sér let tör tént a ma gyar is ko −
la há ló zat el sor vasz tá sá ra. A szlo vák ok ta tás ügyi mi nisz té ri um ál tal 1978−ban ki −
dol go zott s a ma gyar is ko lák ban a két nyel vű ok ta tás be ve ze té sé vel pró bál ko zó
ter ve zet ki vál tot ta a ki sebb sé gi ma gyar ér tel mi sé gi kö rök el len ál lá sát, s szót
emelt el le ne a Cse ma dok és a kor mány Nem ze ti sé gi Ta ná csa is.

A ma gyar nyel vű ok ta tást a ma gyar is ko lák ból ki szo rí ta ni pró bá ló ter ve zet ad −
ta a köz vet len ösz tön zést a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dő Bi zott sá −
ga lét re ho zá sá hoz. A Duray Mik lós ál tal meg szer ve zett és irá nyí tott s mint egy
más fél tu cat szlo vá ki ai ma gyar ér tel mi sé gi – töb bek kö zött A. Nagy Lász ló, Var −
ga Sán dor, Püs pö ki Nagy Pé ter, Popé ly Gyu la és Sző ke Jó zsef – se gít sé gé vel
mű köd te tett il le gá lis bi zott ság, amely te vé keny sé gé nek kez de ti sza ka szá ra nagy
ha tás sal volt a Char ta 77 ne vű cseh pol gár jo gi moz ga lom és a ma gyar or szá gi
de mok ra ti kus el len zék is, a kom mu nis ta rend szer bu ká sá ig az egyet len szer ve −
zet volt, amely nyíl tan ki mert áll ni a (cse h)s zlováki ai ma gyar ság ki sebb sé gi jo −
ga i nak vé del mé ért. Szá mos kör le vél ben, be ad vány ban, je len tés ben és sza miz −
dat ban meg je lent írás ban bí rál ta a cseh szlo vák párt ál lam nem ze ti sé gi po li ti ká −
ját, s hív ta fel a nem zet kö zi köz vé le mény fi gyel mét is a jog sér té sek re. Bár mun −
ka tár sai a po li ti kai rend őr ség ré szé ről foly to nos zak la tás nak és ül döz te tés nek
vol tak ki té ve, si ke rült olyan pél dát lan til ta ko zá si hul lá mot ki vál ta nia, amely hoz −
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zá já rult ah hoz, hogy a kor mány zat mind 1978−ban, mind 1984−ben fel ad ta a ma −
gyar is ko lák ta ní tá si nyel vé nek meg vál toz ta tá sá ra vo nat ko zó szán dé kát. Duray
Mik lós két sze ri le tar tóz ta tá sa, vizs gá la ti fog ság ba he lye zé se (1982–1983−ban,
il let ve 1984–1985−ben) és bí ró sá gi pe re egy szer smind a kér dés nem zet kö zi vé
té te lé hez ve ze tett, amely ben a ma gyar or szá gi köz élet és de mok ra ti kus el len zék,
ame ri kai po li ti kai kö rök, em ber jo gi ak ti vis ták és a nem zet kö zi író tár sa da lom is
meg nyi lat ko zott.

Ez zel egy idő ben a ma gyar kor mány zat ér dek lő dé se is meg nőtt a ha tá ron tú −
li ma gyar ki sebb sé gek irán t, s a nem ze ti sé gi kér dés ma gyar kez de mé nye zés re
kez dett új ra a párt− és ál lam kö zi tár gya lá sok ré szé vé vál ni. Cseh szlo vák rész ről
azon ban a nem ze ti sé gek ma gyar fél ál tal szor gal ma zott ún. híd sze re pét el uta −
sí tó an fo gad ták, mint ahogy ál ta lá ban nem néz ték jó szem mel a (cse h)s zlováki −
ai ma gyar ság irán ti ma gyar ér dek lő dés meg élén kü lé sét s az anya nem zet tel va −
ló kap cso lat tar tá sa le he tő sé gé nek ja ví tá sá ra irá nyu ló ma gyar tö rek vé se ket
sem.

Ma gyar or szág és Cseh szlo vá kia ezen túl me nő en a het ve nes–ny ol cvanas
évek for du ló já tól ide o ló gi a i lag is egy re tá vo labb ke rült egy más tól. Amíg a ká dá −
ri po li ti ka – bi zo nyos kor lá tok közt – haj lan dó volt meg tűr ni a de mok ra ti kus el −
len zé ket, s fő leg gaz da sá gi té ren nyi tott volt a nyu ga ti vi lág fe lé, az egy re in kább
ma gá ba zár kó zó husá ki nor mal izá ciós rend szer el uta sí tot ta az el len zék kel va ló
pár be szé det, a po li ti kai és gaz da sá gi nyi tást, s a nyolc va nas évek má so dik fe −
lé ben is in kább csak sza vak ban, mint tet tek ben kö vet te a gor ba cso vi re for mo −
kat. A ma gyar or szá gi vál to zá so kat el len ér zés sel szem lé lő cseh szlo vák po li ti kai
ve ze tés a ma gyar ki sebb ség ma gyar or szá gi kap cso lat tar tá sá nak kor lá to zá sá val
igye ke zett út ját áll ni a nem kí vá na tos ma gyar or szá gi ide o ló gi ai áram la tok cseh −
szlo vá ki ai be szi vár gá sá nak. En nek ér de ké ben kor lá toz ta a ma gyar or szá gi uta zá −
si le he tő sé ge ket, el há rí tot ta a kor sze rűbb kis ha tár for gal mi egyez mény meg kö té −
sé re vo nat ko zó ma gyar kez de mé nye zést, és ha lo gat ta a po zso nyi Ma gyar Kul tu −
rá lis Köz pont lét re ho zá sát is. Az 1980−as évek vé gén már ko ránt sem fel hőt len
csehs zlovák– mag yar kap cso la tok meg ha tá ro zó fe szült ség for rá sá vá vált a bős– −
nagy marosi víz lép cső rend szer épí té sé nek ma gyar rész ről 1989−ben be je len tett
fel füg gesz té se.

A ma gyar is ko la há ló zat el sor vasz tá sá ra és a ki sebb sé gi nyelv hasz ná lat kor −
lá to zá sá ra irá nyu ló tö rek vé sek a nyolc va nas évek má so dik fe lé ben már nem −
csak a jog vé dő bi zott ság kö ré tö mö rü lő el len zé ki és félel len zé ki kö rök, ha nem
az ér dek vé del mi sze re pet is mét nyíl tab ban fel vál la ló Cse ma dok el len ál lá sá ba is
üt köz tek. A ma gyar el len zé ki ek (a jog vé dő bi zott ság és az 1968 után fél re ál lí tott
reformkom mu nisták), va la mint a ki sebb ség hi va ta los kép vi se lői (a Cse ma dok
és az író szö vet ség ma gyar ta go za ta) 1988–1989 fo lya mán a cseh szlo vák ál la −
mi és párt ve ze tés hez in té zett be ad vá nya ik ban fo gal maz ták meg az utób bi évek −
ben fel gyü lem lett nem ze ti sé gi prob lé má kat és azok meg ol dá sá ra vo nat ko zó ja −
vas la ta i kat. Ezek ben sür get ték a meg szün te tett nem ze ti sé gi in téz mé nyek visz  −
sza ál lí tá sát, a nem ze ti sé gi nyelv hasz ná lat jo gi sza bá lyo zá sát, a ma gyar is ko la −
há ló zat bő ví té sét, a ma gyar nyel vű pe da gó gus kép zés meg ol dá sát, a ma gyar
nyel vű saj tó, a rá dió− és té vé adás bő ví té sét, a nem ze ti sé gi ku ta tá sok in téz mé −
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nye sí té sét s a kol lek tív nem ze ti sé gi jo gok nak az or szág ké szü lő új al kot má nyá −
ban va ló rög zí té sét.

Az 1989. no vem be ri ún. bár so nyos for ra da lom mal ma gát gyö ke re sen új hely −
zet ben ta lá ló ma gyar ki sebb ség nek új ki hí vá sok kal, meg vál to zott po li ti kai és
gaz da sá gi fel té te lek kel kel lett meg bir kóz nia. Át ala kult nem csak po li ti kai, ha nem
kul tu rá lis, mű ve lő dé si, tu do má nyos éle té nek szer ke ze te, in téz mé nyi struk tú rá ja
is.

Fi a tal el len zé ki ma gyar ér tel mi sé gi ek egy cso port ja már a rend szer vál tás
nap ja i ban lét re hoz ta a má so dik vi lág há bo rú utá ni Cseh szlo vá kia el ső sza bad
ma gyar po li ti kai tö mö rü lé sét, a kez det ben Tóth Kár oly, majd A. Nagy Lász ló ál −
tal ve ze tett Füg get len Ma gyar Kez de mé nye zést (FMK). 1990 ta va szán meg ala −
kult a Duray Mik lós ve zet te Együtt élés és a Jan ics Kál mán, majd Bugár Bé la ve −
zet te Ma gyar Ke resz tény de mok ra ta Moz ga lom (MKDM). A nem ze ti ös  sze fo gást
hir de tő Együtt élés és MKDM vá lasz tá si ko a lí ci ós szer ző dést köt ve együtt in dult
az 1990. jú ni u si el ső sza bad par la men ti vá lasz tá so kon, s jut tat ta be kép vi se lő −
it a prá gai és po zso nyi par la ment be, a li be rá lis el kö te le zett sé gű FMK a ha son −
ló el ve ket val ló s a szlo vá ki ai rend szer vál tást irá nyí tó Nyil vá nos ság az Erő szak
El len moz ga lom lis tá ján tett szert par la men ti kép vi se let re.

A ki sebb sé gi ma gyar több párt rend szer sa já tos sá ga volt, hogy amíg az Együtt −
élés és az MKDM, el ső sor ban a ki sebb ség vé de lem re össz pon to sít va, el len zék −
ben po li ti zált, ad dig a ké sőb bi ek ben a Ma gyar Pol gá ri Párt ne vet fel ve vő FMK
par la men ti al el nö ki (A. Nagy Lász ló) és mi nisz ter el nök−he lyet te si (Zász lós Gá −
bor), majd több mi nisz ter he lyet te si po zí ci ó ba jut va, be kap cso ló dott a szlo vák
kor mány ko a lí ció mun ká já ba. A po li ti kai tö mö rü lé sek meg je le né sé vel a Cse ma −
dok ko ráb ban nél kü löz he tet len ér dek vé del mi sze re pe vég leg meg szűnt, s no ha
1989 de cem be ré ben Var ga Sán dor sze mé lyé ben még ő de le gál ta a szlo vák kor −
mány el ső ma gyar mi nisz ter el nök−he lyet te sét, majd po li ti kai párt tá ala kí tá sá nak
le he tő sé ge is fel me rült, fo ko za to san át ér té kel te te vé keny sé gét, s azt a kul tú ra
te rü le té re kor lá toz ta.

A de mok ra ti kus fej lő dés a rend szer vál tást kö ve tő eu fó ri kus han gu lat el múl −
tá val fel szín re hoz ta a párt ál la mi kor szak ban mes ter sé ge sen el foj tott na ci o na −
lis ta in du la to kat. Már a szlo vák par la ment ál tal 1990. ok tó ber 25−én el fo ga dott
425/1990. sz. nyelv tör vény je len tős vis  sza lé pést je len tett a nyelv hasz ná la ti jo −
gok te kin te té ben. A tör vény a szlo vák nyel vet ha tá roz ta meg Szlo vá kia egyet len
hi va ta los nyel ve ként, s a nem ze ti sé gek nyel vé nek a hi va ta los érint ke zés ben va −
ló hasz ná la tát 20%−os rész ará nyuk tól tet te füg gő vé, az ál la mi és ön kor mány za −
ti szer vek dol go zói szá má ra pe dig rá adá sul nem tet te kö te le ző vé a ki sebb sé gek
nyel vé nek is me re tét és hasz ná la tát. Nem tar tal maz ta a nyelv tör vény a köz ség−
és ut ca ne vek több nyel vű meg je lö lé sé nek le he tő sé gét sem, ezért nem sok kal a
tör vény el fo ga dá sa után meg kez dő dött a rend szer vál tás után fel ál lí tott két nyel −
vű hely ség név táb lák el tá vo lí tá sa is.

A vá ra ko zá sok kal el len tét ben nem or vo sol ta a ma gyar ki sebb sé gen 1945
után el kö ve tett sé rel me ket az 1990. ok tó ber 2−án el fo ga dott restitú ciós, va la −
mint az 1991. má jus 21−én kelt föld tör vény sem, ame lyek csu pán az 1948. feb −
ru á ri kom mu nis ta ha ta lom át vé tel után el kob zott va gyon vis  sza igény lé sét tet ték
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le he tő vé. A rend szer vál tást kö ve tő en né hány ma gyar lak ta te le pü lés nek még si −
ke rült vis  sza sze rez nie 1948 előt ti tör té nel mi meg ne ve zé sét, 1992−től kez dő dő −
en azon ban a szlo vák ál la mi szer vek a név vál toz ta tá si ké rel me ket kü lön bö ző in −
do kok kal rend re vis  sza uta sí tot ták. A múlt tal va ló szem be né zés és a má so dik vi −
lág há bo rú utá ni ma gyar el le nes (cse h)s zlovák ki sebb ség po li ti ka fe lül vizs gá lá sá −
ra va ló haj lan dó ság hi á nyát je lez te az is, hogy a ma gyar kép vi se lők nek nem si −
ke rült el ér ni ük, hogy a szlo vák par la ment a zsi dó de por tál tak tól és a né met ki −
te le pí tet tek től va ló bo csá nat ké rés hez ha son ló an fo gad jon el nyi lat ko za tot a ma −
gyar ki sebb ség gel kap cso lat ban is, s ítél je el a kol lek tív bű nös ség el vé nek al −
kal ma zá sát.

Az 1992. jú ni u si par la men ti vá lasz tá so kon az Együtt élés, az MKDM és a
Popé ly Gyu la ve ze té sé vel idő köz ben meg ala kult Ma gyar Nép párt hár mas ko a lí ci −
ó ja meg is mé tel te ko ráb bi ered mé nyét, s is mét par la men ti kép vi se let hez ju tott,
az ez út tal önál ló an in du ló Ma gyar Pol gá ri Párt azon ban ki szo rult mind a szlo vák,
mind a szö vet sé gi tör vény ho zás ból. Szlo vá ki á ban a vá lasz tá sok egyút tal a ko −
ráb bi kor mány ko a lí ci ót al ko tó rend szer vál tó po li ti kai erők ve re sé gét és a re form −
el le nes na ci o na lis ta pár tok, a De mok ra ti kus Szlo vá ki á ért Moz ga lom (DSZM) és
a Szlo vák Nem ze ti Párt ha ta lom ra ju tá sát ered mé nyez ték. A vá lasz tá sok szlo vá −
ki ai győz te se, a Vla di mír Mečiar ve zet te DSZM, a rend szer vál tás után ki éle ző −
dött cse h–s zlovák vi szonyt és a fö de rá ció jö vő jé ről foly ta tott meg be szé lé sek si −
ker te len sé gét ki hasz nál va, 1992. jú li us 17−én szu ve re ni tá si nyi lat ko za tot fo gad −
ta tott el a szlo vák tör vény ho zás sal, majd a vá lasz tá sok cseh or szá gi győz te se i −
vel foly ta tott tár gya lá so kon meg ál la po dott a cse h–s zlovák ál lam szö vet ség meg −
szű né sé ben, mely nek ered mé nye ként 1993. ja nu ár 1−jé vel meg ala kult az önál −
ló Cseh or szág és Szlo vá kia. A ma gyar po li ti kai tö mö rü lé sek, no ha ko ráb ban igen
je len tős el té ré sek vol tak kö zöt tük töb bek kö zött Szlo vá kia ál lam jo gi hely ze té nek
és eset le ges önál ló su lá sá nak meg íté lé sé vel kap cso lat ban is, mi u tán az új
Mečiar−ko r mányzat ki sebb ség el le nes po li ti ká ja szo ro sabb együtt mű kö dés re
kész tet te őket, 1992. de cem ber 5−én alá írt kö zös do ku men tu muk ban el ma rasz −
ta ló an nyi lat koz tak Cseh szlo vá kia meg szű né sé nek kö rül mé nye i ről.

A rend szer vál tást kö ve tő évek ben je len tős vál to zá so kon ment át a (cse h) −
szlováki ai ma gyar ság in téz mény rend sze re is. A párt ál la mi ke re tek kö zöt ti köz −
pon ti irá nyí tás meg szűn tét kö ve tő en meg kez dő dött a füg get len ma gyar ki sebb −
sé gi in téz mény rend szer, a ci vil szfé ra ki épí té se, ami a ko ráb bi év ti ze dek ben alig
vál to zó ki sebb sé gi in téz mé nyi struk tú ra tel jes át ala ku lá sá hoz ve ze tett.

Az ál la mi tá mo ga tás csök ke né sé vel a Cse ma dok ko ráb bi ren dez vé nyei egy
ré szét már nem tud ta fi nan szí roz ni, a szö vet ség ke re té ben mű kö dő szak bi zott −
ság ok pe dig önál ló sul va, tár sa sá gok ként foly tat ták mun ká ju kat. Így jött lét re
töb bek kö zött a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Nép raj zi Tár sa ság, a Cseh szlo vá ki ai Ma −
gya rok Anya nyel vi Tár sa sá ga, a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Tu do má nyos Tár sa ság
és a Szlo vá ki ai Ma gyar Folk lór szö vet ség, a Cse ma dok cseh or szá gi test vér szer −
ve ze te ként pe dig már 1990 feb ru ár já ban meg ala kult a Cseh− és Mor va or szá gi
Ma gya rok Szö vet sé ge.

Eze ken túl me nő en új szö vet sé gek, szak mai és ér dek vé del mi szer ve ze tek ala −
kul tak, mint pél dá ul a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Kép ző mű vé szek Tár sa sá ga, Cseh −
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szlo vá ki ai Ma gyar Írók Tár sa sá ga, Szlo vá ki ai Ma gyar Pe da gó gu sok Szö vet sé ge,
Szlo vá ki ai Ma gyar Cser kész szö vet ség, Ma gyar Di ák szö vet ség (1991−től: Di ák há −
ló zat), Ma gyar If jú sá gi Szö vet ség, Szlo vá ki ai Ma gyar Re for má tus Lel ké szek
Egye sü le te, va la mint a Szlo vá ki ai Ma gyar Ka to li kus Pa pok Tár su la ta, a Gló ria
Tár su lat. Gyö ke re sen át ala kult a (cse h)s zlováki ai ma gyar saj tó, a könyv− és lap −
ki adás struk tú rá ja, meg ala kul tak az el ső tu do má nyos mű he lyek és ala pít vá −
nyok, lét re jött a ko má ro mi vá ro si egye tem, meg ala kul tak az el ső ma gyar egy há −
zi és ma gán is ko lák, lét re jöt tek azok az in téz mé nyek, ame lyek a ké sőb bi ek ben
a leg főbb ga ran ci ái let tek a ma gyar ki sebb sé gi tár sa da lom önál ló Szlo vá kia ke −
re tei kö zöt ti élet ké pes fej lő dé sé nek.
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I. A JOG FOSZ TOTT SÁG IDŐ SZA KA

(1944. AU GUSZ TUS 29–1948. OK TÓ BER 25.)

1944. au gusz tus 29.
Mi u tán a né met had se reg az egy re erő tel je sebb par ti zán te vé keny ség ha tá sá ra
meg kez di Szlo vá kia ka to nai meg szál lá sát, Kö zép−Szlo vá ki á ban a szlo vák had se −
reg egyes ala ku la ta i nak rész vé te lé vel né met el le nes fegy ve res fel ke lés tör ki,
ami vel kez de tét ve szi a szlo vák nem ze ti fel ke lés. A fel ke lők pár nap alatt el len −
őr zé sük alá von ják Kö zép− és Észak−Szlo vá kia je len tős ré szét.

Moszk vá ban a lon do ni cseh szlo vák emig ráns kor mány kül dött sé gé nek és a
moszk vai cseh szlo vák kom mu nis ta emig rá ció kép vi se lő i nek ta nács ko zá sán
meg egye zés szü le tik ar ról, hogy a szov jet had se reg ál tal bir tok ba ve en dő cseh −
szlo vák te rü le te ken ún. nem ze ti bi zott sá gok ve szik ke zük be a ha tal mat, né met
és ma gyar vi dé ken azon ban nem en ge dé lye zik a lét re jöt tü ket, mi vel az új Cseh −
szlo vá ki á ban „de mok ra ti kus jo ga ik csak is a cse hek nek, szlo vá kok nak és uk rá −
nok nak lesz nek”.

Bu da pes ten Hor thy Mik lós kor mány zó vis  sza hív ja mi nisz ter el nö ki tiszt sé gé ből a
már ci us 19−i né met meg szál lás után ki ne ve zett Sztó jay Dö mét, s La ka tos Gé za
ve zér ez re dest ne ve zi ki Ma gyar or szág új mi nisz ter el nök évé.

1944. au gusz tus 30.
Jozef Tiso szlo vák köz tár sa sá gi el nök rá dió be széd ben íté li el a fel ke lést, s a kor −
mány irán ti hű ség re szó lít ja fel az or szág la kos sá gát.

A lon do ni cseh szlo vák emig ráns kor mány a szlo vák nem ze ti fel ke lés ben részt
ve vő ka to nai és par ti zán ala ku la to kat a cseh szlo vák had se reg ré szé nek nyil vá nít −
ja, s ez zel meg ala kul az 1. cseh szlo vák had se reg.

1944. szep tem ber 1. 
Szlo vá kia Kom mu nis ta Párt ja (SZLKP), a Szo ci ál de mok ra ta Párt és a szer ve ző −
dő jobb ol da li De mok ra ta Párt (DP) kép vi se lő i nek rész vé te lé vel meg ala kul Besz −
ter ce bá nyán a fel ke lést irá nyí tó Szlo vák Nem ze ti Ta nács (SZNT), amely be je len −
ti a Cseh szlo vák Köz tár sa ság fel újí tá sát. Plé nu ma és El nök sé ge pa ri tá sos ala −
pon osz lik meg a bal ol da li pár tok és a jobb ol dal kö zött; négy ta gú El nök sé gé nek
tag ja Gustáv Husák (SZLKP), Daniel Ertl (szo ci ál de mok ra ta), Vavro Šrobár és
Ján Ursíny (DP).



Az SZNT vég re haj tó szer ve ként meg ala kul a Meg bí zot tak Tes tü le te, amely nek
tag jai az egyes meg bí zot ti hi va ta lo kat ve ze tő meg bí zot tak. A nyolc meg bí zot ti hi −
va tal élén egy aránt két – egy bal ol da li, ill. egy jobb ol da li – meg bí zott áll.

Az SZNT 1/1944. sz. ren de le té vel be je len ti, hogy Szlo vá kia te rü le tén át ve szi a
tör vény ho zó, kor mány za ti és vég re haj tó ha tal mat, 4/1944. sz. ren de le té vel pe −
dig el ren de li több po li ti kai párt és szer ve zet, töb bek kö zött Hlin ka Szlo vák Nép −
párt ja, a Né met Párt, a Ma gyar Párt és a Hlin ka Gár da fel osz la tá sát, s va gyo nu −
kat el ko boz za az ál lam ja vá ra.

1944. szep tem ber 4.
Jan Smut ný kö vet ar ról ér te sí ti Jaroslav Strán skýt, a lon do ni cseh szlo vák emig −
ráns kor mány igaz ság ügyi mi nisz te rét, hogy Edvard Beneš már alá ír ta töb bek kö −
zött az 1938 szep tem be re óta ho zott tör vé nye ket ha tály ta la ní tó dek ré tu mát, el −
ké szült az ún. retribú ciós dek ré tum, s elő ké szü let ben van nak a nem ze ti bi zott −
sá gok ról, a né me tek és ma gya rok cseh szlo vák ál lam pol gár sá gá ról, va gyo nuk el −
kob zá sá ról, va la mint a né met is ko lák be zá rá sá ról szó ló dek ré tu mok.

1944. szep tem ber 5.
A fegy ve res fel ke lés kö vet kez té ben le mond a Vojtech Tuka ve zet te szlo vák kor −
mány, s Jozef Tiso köz tár sa sá gi el nök öc  csé vel, Šte fan Tisó val az élen új kor −
mányt ne vez ki, amely nek tag ja töb bek kö zött Ale xan der Mach bel ügy mi nisz ter
és Šte fan Haššík nem zet vé del mi mi nisz ter; a kül ügyi és az igaz ság ügyi mi nisz −
te ri posz tot a mi nisz ter el nök töl ti be. Az új kor mány a fel ke lés el foj tá sá ra a né −
met egy sé gek ol da lán be ve ti a szlo vák had se reg hoz zá hű ala ku la ta i ból szer ve −
zett Domo branát és a Hlin ka Gár da Ké szen lé ti Osz ta ga it.

Az SZNT tag ja i nak szá ma a kez de ti 14 fő ről 41−re nő, új já a la kul az SZNT El nök −
sé ge és a Meg bí zot tak Tes tü le te is, az egyes meg bí zot ti hi va ta lok élé re pe dig a
ko ráb bi két meg bí zott he lyett egy sze mélyt ál lí ta nak. Az SZNT társ el nö kei a kom −
mu nis ta Ka rol Šmid ke és a de mok ra ta pár ti Vavro Šrobár; a Meg bí zot tak Tes tü −
le té nek tag ja töb bek kö zött Gustáv Husák (SZLKP) bel ügyi meg bí zott, Mikuláš
Fer jenčík tá bor nok (pár ton kí vü li) nem zet vé del mi meg bí zott, Jozef Let trich (DP)
ok ta tás ügyi meg bí zott és Jozef Šoltész (szo ci ál de mok ra ta) igaz ság ügyi meg bí −
zott.

1944. szep tem ber 6.
Az SZNT 5/1944. sz. ren de le té vel ál la mo sít ja Szlo vá kia ös  szes ok ta tá si in téz −
mé nyét, 7/1944 sz. ren de le té vel az összes is ko lai szin ten meg szün te ti a ko e −
du ká ció ti lal mát; „a né met és ma gyar nem ze ti sé gi ki sebb ség ok ta tás ügy ének
és is ten tisz te le ti nyel vé nek ren de zé sé ről” ki adott 6/1944 sz. ren de le té vel pe −
dig – az 1938. ok tó ber 6. előtt lé te sí tett nép is ko lák ki vé te lé vel – fel osz la tott nak
nyil vá nít min den né met és ma gyar tan nyel vű is ko lát, s meg tilt ja, hogy az ál la mi −
lag el is mert egy há zak né met és ma gyar nyel ven tart sák is ten tisz te le te i ket mind −
azo kon a he lye ken, ahol azo kat 1938. ok tó ber 6. után ve zet ték be.
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1944. szep tem ber 8.
A szlo vák nem ze ti fel ke lés meg se gí té se cél já ból meg kez dő dik a szov jet Vö rös
Had se reg és a ve le szö vet ség ben har co ló 1. cseh szlo vák had test ún. kár pát−
duk lai had mű ve le te.

Sergej Ingr, a lon do ni cseh szlo vák emig ráns kor mány nem zet vé del mi mi nisz te −
re ar ra uta sít ja Ru dolf Viest tá bor no kot, a fel ke lés ka to nai ve ze tő jét, hogy Ma −
gyar or szág ös  sze om lá sa vagy ka pi tu lá ci ó ja ese tén „száll ják meg az el sza kí tott
szlo vák te rü le te ket”.

1944. szep tem ber 9.
Az SZNT ki ad ja 15/1944. sz. ren de le tét „az in gat la nok el ide ge ní té sé nek ti lal −
má ról és az in gat la nok meg ter he lé sé nek kor lá to zá sá ról”, amely a jö vő ben el −
kob zan dó va gyo nok eset le ges át men té sé nek meg aka dá lyo zá sa cél já ból bár mi −
fé le in gat lan szer ző dé ses el ide ge ní té sét a Gaz da ság− és El lá tás ügyi Meg bí zot ti
Hi va tal en ge dé lyé hez kö ti.

Besz ter ce bá nyán meg je le nik az SZLKP Prav da cí mű köz pon ti na pi lap já nak el ső
szá ma.

1944. szep tem ber 10.
Hor thy Mik lós kor mány zó a Ko ro na ta nács ülé sén be je len ti el ha tá ro zá sát, hogy
fegy ver szü ne tet kér a Szov jet uni ó tól.

1944. szep tem ber 17.
Besz ter ce bá nyán az SZLKP és a Szo ci ál de mok ra ta Párt 46 já rás kül döt te i nek
rész vé te lé vel meg ren de zett kö zös kong res  szu sán be je len tik a két párt „egye sü −
lé sét”. Az SZLKP el nö ké vé Ka rol Šmid két, al el nö ke i vé Gustáv Husákot és – a
volt szo ci ál de mok ra ták ré szé ről – Ján Čechet vá laszt ják. A kong res  szu si ha tá ro −
zat sze rint az új Cseh szlo vá kia „a há rom szláv nem zet: a szlo vá kok, cse hek és
kár pát uk rán ok szláv ál la ma lesz”.

Meg je le nik Besz ter ce bá nyán a DP Èas cí mű na pi lap já nak el ső szá ma. (A szer −
ve zés alatt ál ló párt tisz te let be li el nö ke Vavro Šrobár, el nö ke Ján Ursíny, al el nö −
ke Jozef Let trich, fő tit ká ra Mar tin Kulich.)

1944. szep tem ber 18.
Heliodor Pi ka tá bor nok, a Moszk vá ban tar tóz ko dó cseh szlo vák ka to nai mis  szió
ve ze tő je ar ra uta sít ja a Szlo vá ki á ban har co ló 1. cseh szlo vák had se re get, hogy
az a Vö rös Had se reg és az 1. cseh szlo vák had test meg ér ke zé sé ig ne lép jen fel
tá ma dó lag Ma gyar or szág el len.

1944. szep tem ber 21.
A Prav da cí mű na pi lap egyik írá sa ki lá tás ba he lye zi a né me tek és ma gya rok föld −
va gyo ná nak el kob zá sát, va la mint az el kob zott föl dek szlo vá kok kal va ló be né pe −
sí té sét.
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1944. szep tem ber 24.
A lon do ni cseh szlo vák emig ráns kor mány rá dió gram ban tá jé koz tat ja az SZNT−t
Szlo vá kia ál lam jo gi hely ze té vel kap cso la tos ál lás fog la lá sá ról, va la mint a ter ve −
zett né met− és ma gyar el le nes jog sza bály ok elő ké szü le te i ről. Ezek sze rint Szlo vá −
kia fel sza ba dí tott te rü le te in a mün che ni dön tés előt ti cseh szlo vák tör vé nyek és
Edvard Benešnek az emig rá ci ó ban ki adott el nö ki dek ré tu mai lesz nek ér vény ben.
A kor mány tá jé koz ta tá sa sze rint tár gya lás alatt van töb bek kö zött a nem ze ti bi −
zott sá gok ról, a há bo rús bű nö sök és áru lók meg bün te té sé ről, va la mint az ál lam −
pol gár ság ról szó ló dek ré tum, amely alap ján a né me te ket és ma gya ro kat meg −
foszt ják cseh szlo vák ál lam pol gár sá guk tól. 

1944. szep tem ber 27.
Az SZNT Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va ta la ide ig le nes irány el ve ket ad ki a he lyi és já −
rá si nem ze ti bi zott sá gok lét re ho zá sá val kap cso lat ban, ame lyek ben le szö ge zi,
hogy azok nak né me tek és ma gya rok nem le het nek tag jai.

1944. szep tem ber 28.
Faragho Gá bor ve zér ez re des ve ze té sé vel há rom ta gú ma gyar kül dött ség in dul
Moszk vá ba, hogy Hor thy Mik lós meg bí zá sá ból fegy ver szü ne ti tár gya lá so kat
kezd jen a szov jet kor mán  nyal. A kül dött ség Gác snál át lé pi a mag yar–s zlovák ha −
tárt, s szep tem ber 30−án a szlo vák fel ke lők ál tal el len őr zött Zó lyom ból re pü lő vel
in dul a szov jet fő vá ros ba.

1944. szep tem ber 29.
Az SZNT tit kos ülé se a lon do ni cseh szlo vák emig ráns kor mány szep tem ber 24−i
rá dió gram já ra re a gál va ha tá ro zat ban szö ge zi le, hogy az SZNT „a Cseh szlo vák
Köz tár sa ság nak, mint a há rom szláv nem zet: a cse hek, szlo vá kok és kár pát uk −
rán ok önál ló és kö zös ál la má nak” a hí ve.

1944. ok tó ber ele je
Szlo vá ki á ban, a szlo vák fel ke lők ál tal el len őr zött te rü le ten, a szlovák– mag yar
ha tár tér sé gé ben két, zöm mel ma gya rok ból ál ló par ti zán egy ség te vé keny ke dik:
a már szep tem ber ben meg ala kult s előbb Adler Kár oly, majd Fábry Jó zsef ál tal
ve ze tett Pe tő fi−cso port, va la mint az ok tó ber ele jén Moszk vá ból kül dött Nóg rá di
Sán dor ve zet te cso port. (A fel ke lés ben részt ve vő ma gya rok szá ma ös  szes sé gé −
ben mint egy 4−5 ezer re be csül he tő.)

1944. ok tó ber 1–4.
A DP a Èas cí mű na pi lap ban nyil vá nos ság ra hoz za prog ram nyi lat ko za tát, amely
sze rint a párt a nem ze ti sé gi kér dést el ső sor ban szlovák– mag yar la kos ság cse ré −
vel kí ván ja meg ol da ni. A la kos ság cse re után eset leg Cseh szlo vá ki á ban ma ra dó
ma gya rok szá má ra ki lá tás ba he lye zi bi zo nyos ki sebb sé gi jo gok meg adá sát, de
csak is a re cip ro ci tás el ve alap ján.

42 A jogfosztottság időszaka



1944. ok tó ber 6.
A szov jet had se reg és az 1. cseh szlo vák had test egy sé gei a Duk lai−hágó tér sé −
gé ben át lé pik a lengyel–(c se h)s zlovák ha tárt. A cseh szlo vák had test Za svo bod -
né Èeskosloven sko cí mű lap ja kü lön ki adá sá nak ve zér cik ke sze rint „most kez dő −
dik a köz tár sa ság meg tisz tí tá sa a né me tek től, a ma gya rok tól és az áru lók tól”.

1944. ok tó ber 7.
Stra té gi ai fon tos sá gú vas út ál lo má sa mi att brit sző nyeg bom bá zás éri Ér sek új −
várt. A bom bá zá sok 1944. ok tó ber 14−én és 1945. már ci us 14−én meg is mét lőd −
nek, s el pusz tít ják a vá ros épü le te i nek két har ma dát, va la mint kb. 4 ezer la kó −
ját.

1944. ok tó ber 8.
Moszk vá ban Vjac ses zlav Miha jlovics Molo tov szov jet kül ügyi nép biz tos – a
moszk vai brit és ame ri kai nagy kö vet tel tör tént egyez te tést kö ve tő en – át nyújt ja
a ma gyar fegy ver szü ne ti kül dött ség nek a fegy ver szü ne ti egyez mény elő ze tes fel −
tét ele it. Ezek sze rint Ma gyar or szág nak ki kell ürí te nie az 1937. de cem ber 31.
után bir tok ba vett te rü le te it, s azon nal ha dat kell üzen nie Né met or szág nak.

1944. ok tó ber 11.
Mi u tán Hor thy Mik lós fel ha tal ma zást ad az elő ze tes fegy ver szü ne ti egyez mény
alá írá sá ra, Moszk vá ban Faragho Gá bor ve zér ez re des, a kor mány zó meg bí zott ja
alá ír ja az elő ze tes fegy ver szü ne ti meg ál la po dást.

1944. ok tó ber 13.
Marek Čulen, az SZNT pa raszt kér dés sel fog lal ko zó, kom mu nis ta pár ti tag ja a
föld mű ve sek garam német fal vai ös  sze jö ve te lén a ma gya rok és né me tek föld jé −
nek tel jes el kob zá sát je lö li meg a szlo vák pa raszt ság jö vő be ni jobb éle té nek
egyik alap fel té te lé ül: „A né me tek, ma gya rok és áru ló se gí tő tár sa ik min den föld −
jét kár té rí tés nél kül azon nal ki kell sa já tí ta ni, és el len szol gál ta tás nél kül szlo vák
föld mű ve sek nek kell ad ni.”

1944. ok tó ber 15.
A Ma gyar Rá di ó ban be ol vas sák Hor thy Mik lós ki ált vá nyát, amely ben a kor mány −
zó be je len ti, hogy fegy ver szü ne tet kért a Szov jet uni ó tól. A né met csa pa tok még
az nap meg száll ják Bu da pest stra té gi ai pont ja it, így a kel lő en elő nem ké szí tett
ma gyar há bo rús ki ug rá si kí sér let ös  sze om lik.

Az üze mi szak szer ve ze ti bi zott sá gok zóly ombrézói kong res  szu sán a kom mu nis −
ták nak si ke rül el fo gad tat ni uk az egy sé ges szak szer ve ze ti moz ga lom el vét. A
kong res  szus az SZNT−hez cím zett ha tá ro za tá ban kö ve te li a né me tek és ma gya −
rok va gyo ná nak ál la mo sí tá sát: „Nem vet jük fel a tu laj don jog kér dé sét, szük sé −
ges nek tart juk azon ban, hogy ál la mo sít sák a né met és ma gyar tő ke vál la la ta it
és va gyo nát, va la mint az ál lam ös  szes kül föl di és ha zai el len sé gé nek va gyo nát.”
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1944. ok tó ber 16.
Hor thy Mik lós né met nyo más ra föl men ti La ka tos Gé za mi nisz ter el nö köt és kor −
má nyát, s Szálasi Fe ren cet, a Nyi las ke resz tes Párt ve ze tő jét ne ve zi ki mi nisz ter −
el nök ké, egyút tal vis  sza von ja elő ző na pi ki ált vá nyát, és le mond kor mány zói tiszt −
sé gé ről. (Szálasi a kor mány− és ál lam fői tiszt sé get egye sít ve no vem ber 4−én fel −
ve szi a „nem zet ve ze tő” cí met.)

A né met csa pa tok a ma gyar ha tár fe lől is tá ma dás ba len dül nek a szlo vák nem −
ze ti fel ke lés el len. (Ma gyar or szág fe lől ko ráb ban nem ér te tá ma dás a szlo vák
fel ke lő ket.)

1944. ok tó ber 17.
Ha ta lom át vé te lü ket kö ve tő en a nyi la sok, ill. a Ges ta po le tar tóz tat nak több fel vi −
dé ki köz éle ti sze mé lyi sé get is, töb bek kö zött a nagyidai Schell Pé ter bá rót, a La −
ka tos−kor mány ok tó ber 12−én ki ne ve zett bel ügy mi nisz ter ét, Kas sa és Abaúj−
Torna vár me gye fő is pán ját; Alapy Gás párt, Ko má rom nyu gal ma zott pol gár mes −
ter ét; az ér sek új vá ri Berecz Kál mánt, a Sar ló moz ga lom egyik ala pí tó ját, Nyi tra
és Po zsony vár me gye fő jegy ző jét; va la mint Ki rály Jó zsef csic sói ró mai ka to li kus
es pe rest, egy ko ri prá gai nem zet gyű lé si, majd ma gyar or szág gyű lé si kép vi se lőt.
(Az el hur col tak kö zül Berecz és Ki rály 1944 de cem be ré ben meg szö kik, Schell
1945 má ju sá ig né met or szá gi kon cent rá ci ós tá bo rok ban ra bos ko dik, Alapy pe −
dig 1945. feb ru ár 5−én Dachauban éle tét vesz ti.)

Besz ter ce bá nyán a Meg bí zot tak Tes tü le té nek a ma gyar há bo rús ki ug rá si kí sér −
le tet kö ve tő fej le mé nyek kel fog lal ko zó ülé sén Vavro Šrobár, az SZNT társ el nö ke
fel ve ti, hogy a há bo rú után Cseh szlo vá ki á nak nem csak az 1938–1939−ben el −
ve szí tett te rü le te it kel le ne Ma gyar or szág tól vis  sza kap nia, ha nem to váb bi ha tár −
kor rek ci ók ra is szük ség len ne. Šrobár sze rint „a Mát ra len ne a leg in kább ter mé −
sze tes ha tár”.

1944. ok tó ber 23.
A fel ke lők egy re sú lyos bo dó ka to nai hely ze te kö vet kez té ben az SZNT ki ad ja
40/1944. sz. ren de le tét, amely az SZNT és a meg bí zot ti hi va ta lok jog kö re it ide −
ig le nes jel leg gel az SZNT El nök sé gé re, ill. an nak egyes tag ja i ra ru ház za át.

1944. ok tó ber 27.
A né met csa pa tok el fog lal ják a fel ke lés köz pont ját, Besz ter ce bá nyát. Ru dolf
Viest tá bor nok el ren de li a par ti zán há bo rú ra va ló át té rést.

1944. ok tó ber 28.
A kár pát al jai Husz tra meg ér ke zik a lon do ni cseh szlo vák emig ráns kor mány kül −
dött sé ge, hogy az 1938 előt ti tör vé nyek alap ján új já szer vez ze a cseh szlo vák pol −
gá ri köz igaz ga tást.
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1944. no vem ber 1.
Be szün te ti meg je le né sét a Ma gyar Párt po li ti kai na pi lap ja, a po zso nyi Ma gyar
Hír lap (fő szer kesz tő je So mos Elem ér, „lap ve zér” és ki adó Es ter házy Já nos volt).
A meg szű nést hi va ta lo san pa pír hi án  nyal in do kol ják, va ló já ban azon ban azért ke −
rül rá sor, mert sem a párt, sem a lap nem kí ván a ma gyar or szá gi nyi las ha ta −
lom és nem ze ti szo ci a lis ta esz mék nép sze rű sí tő jé vé vál ni. 

1944. no vem ber 13.
A szov jet IV. Uk rán Had se reg ve zér ka rá nak pa ran csa sze rint a kár pát al jai 18 és
50 év kö zöt ti ma gyar és né met nem ze ti sé gű fér fi la kos ság nak há rom na pon be −
lül je lent kez nie kell a leg kö ze leb bi szov jet ka to nai pa rancs nok sá gon. Az így be −
gyűj tött né me te ket és ma gya ro kat le tar tóz tat ják és NKVD−konvojok kí sé re té ben
fo goly tá bor ok ba hur col ják.

1944. no vem ber 19.
Mun ká cson a meg szál ló szov jet had se reg vé dő szár nyai alatt meg ala kul Kár pá −
ton tú li Uk raj na Kom mu nis ta Párt ja, amely ha tá ro za tot fo gad el „Kár pá ton tú li Uk −
raj na új ra egye sí té sé ről Szov jet Uk raj ná val”, egyút tal el ren de li az ún. nép bi zott −
sá gok kong res  szu sá nak ös  sze hí vá sát.

1944. no vem ber 23. 
A lon do ni cseh szlo vák emig ráns kor mány me mo ran dum mal for dul az USA, Nagy−
Bri tan nia és a Szov jet unió kor má nyá hoz, mely ben hi va ta lo san is fel ké ri őket,
hogy já rul ja nak hoz zá a né met és ma gyar ki sebb ség há bo rú utá ni ki te le pí té sé −
hez. A me mo ran dum sze rint a cseh szlo vák kor mány fenn tart ja a jo gát ar ra, hogy
a köz tár sa ság gal szem ben el len sé ge sen meg nyil vá nu ló ma gya rok kal szem ben
azo nos mó don jár jon el, mint azt a né me tek kel szem ben meg fog ja ten ni, mi −
köz ben a „je len tős szá mú” ma gyar or szá gi szlo vák ki sebb ség meg lé te le he tő vé
te szi, hogy a ma gyar „prob lé mát” eset leg la kos ság cse re ke re té ben old ják meg.
A ki te le pí té sek után eset leg vis  sza ma ra dó né me tek re és ma gya rok ra az as  szi −
mi lá ció vár, ko ráb bi nyel vi jo ga i kat nem kap hat ják vis  sza, s nem ze ti sé gi is ko lá −
kat sem igé nyel het nek. 

A szov jet Vö rös Had se reg el fog lal ja Nagyka pos t, majd más nap Csap tér sé gé ben
a Bod rog köz te rü le té re lép.

1944. no vem ber 26.
Kirá ly helme cen a szov jet csa pa tok meg ér ke zé se után ma gyar nem ze ti já rá si ta −
nács ala kul, amely ele in te a já rás ma gyar me gye köz pont já val, Sá to ral ja új hel  lyel
tart ja a kap cso la tot. (An nak el le né re, hogy az SZNT a ma gyar lak ta vi dé kek fal −
va it és vá ro sa it meg fosz tot ta a nem ze ti bi zott sá gok ala kí tá sá nak jo gá tól, a front
át vo nu lá sa utá ni za va ros köz jo gi hely zet ben az 1938 őszén Ma gyar or szág hoz
csa tolt ma gyar lak ta te rü le ten szá mos he lyen spon tá nul lét re jön nek he lyi, il let ve
já rá si nem ze ti bi zott sá gok [ta ná csok]).
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Mun ká cson Kár pá ton tú li Uk raj na nép bi zott sá ga i nak el ső kong res  szu sa ki ált −
ványt fo gad el a te rü let Szov jet−Uk raj ná val va ló „új ra egye sü lé sé ről”, meg vá laszt −
ja Kár pá ton tú li Uk raj na Nép ta ná csát, s ha tá ro za tot hoz a nagy bir tok ok és az
egy há zi föl dek fel osz tá sá ról.

1944. no vem ber vége–de cem ber
Ke let−Szlo vá ki á nak a szov jet csa pa tok ál tal bir tok ba vett te rü le te in le zaj la nak az
el ső vá lasz tá sok a nem ze ti bi zott sá gok ba. A vá lasz tó jo guk tól meg fosz tott ma −
gya rok és né me tek a vá lasz tá so kon nem ve het nek részt.

1944 őszén
A front kö ze led té vel sor ra be szün te tik meg je le né sü ket a fel vi dé ki vá ro sok ma −
gyar lap jai, mint pél dá ul a rozs nyói Rozs nyói Hír adó és a Sa jó Vi dék, a ri ma −
szom ba ti Gömör, a lo son ci Lo son ci Hír lap, a lé vai Bars-Hont, a ko má ro mi Ko má -
ro mi La pok, a Hanza Szö vet ke ze ti Új ság és a Kis al föl di Gaz da, az ér sek új vá ri Ér -
sek új vár és Vi dé ke, va la mint a dunasz er da he lyi Csal ló kö zi Hír lap. Új ra in du lá su −
kat a front át vo nu lá sa után be ren dez ke dő (cse h)s zlovák ha tó sá gok már nem en −
ge dé lye zik.

1944. de cem ber 1. 
A szov jet had se reg nyo má ban ér ke ző NKVD−egységek a Bod rog köz ben és az
Ung−vidék ma gyar lak ta fal va i ban szin tén há rom na pos mun ká ra, ún. málenkij ro −
bot ra ren de lik a fér fi la kos sá got. A ki je lölt gyűj tő he lye ken meg je le nő fér fi a kat
fegy ve res kí sé ret tel a szam bori lá ger be vi szik, majd kü lön bö ző szov jet mun ka tá −
bor ok ba hur col ják. 1944. de cem ber 23−ig a tér ség 57 szlo vá ki ai köz sé gé ből
2444 ma gyar fér fit de por tál nak ily mó don a Szov jet uni ó ba, ahol egy har ma duk
el pusz tul.

1944. de cem ber 4.
Lon don ban Edvard Beneš ki ad ja 18/1944. sz. al kot mány dek ré tu mát „a nem ze −
ti bi zott sá gok ról és az Ide ig le nes Nem zet gyű lés ről”, amely el ren de li, hogy a
Cseh szlo vák Köz tár sa ság nak az el len ség től fel sza ba dí tan dó te rü le te in nem ze ti
bi zott sá gok ala kul ja nak he lyi, já rá si és tar to má nyi szin ten. A nem ze ti bi zott sá −
gok ból vá lasz tá sok út ján ala kul majd meg az Ide ig le nes Nem zet gyű lés mint ide −
ig le nes tör vény ho zó tes tü let. Az al kot mány dek ré tum sze rint azon ban azok ban a
köz sé gek ben és já rá sok ban, ahol a la kos ság több sé ge „ál la mi lag meg bíz ha tat −
lan”, va gyis né met és ma gyar, ún. ko mis  szá ro kat vagy köz igaz ga tá si bi zott sá got
kell ki ne vez ni.

1944. de cem ber 5.
Kár pá ton tú li Uk raj na Nép ta ná csa fel szó lít ja a cseh szlo vák kor mány kár pát al jai
kép vi se lő jét a te rü let el ha gyá sá ra. Egyút tal ren de le tet ad ki az ál la mi va gyon ról,
ki mond va a volt cseh szlo vák és ma gyar va gyon el kob zá sát.
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1944. de cem ber 16.
Bu da pes ten a nyi las ha tó sá gok le tar tóz tat ják gróf Es ter házy Já nost, a szlo vá ki −
ai Ma gyar Párt el nö két, akit csu pán Ján Spiši ak bu da pes ti szlo vák kö vet in ter −
ve ni á lá sá nak ha tá sá ra, va la mint az zal a fel té tel lel en ged nek sza ba don, hogy Po −
zsony ba vis  sza tér ve le mond párt el nö ki tisz té ről. 

1944. de cem ber 19.
A szov jet Vö rös Had se reg el fog lal ja Tor nalját, majd de cem ber 20−án Lé vát, de −
cem ber 21−én pe dig Ri ma szom ba tot.

1944. de cem ber 21.
Ma gyar or szág szov jet csa pa tok ál tal bir tok ba vett te rü le tén, Deb re cen ben ösz  −
sze ül az Ide ig le nes Nem zet gyű lés, amely a „ma gyar ál la mi szu ve re ni tás ki zá ró −
la gos kép vi se lő jé nek” nyil vá nít ja ma gát. El nö ké vé Zsedényi Bé la egye te mi ta −
nárt vá laszt ják.

1944. de cem ber 22.
Az Ide ig le nes Nem zet gyű lés a szö vet sé ges nagy ha tal mak kép vi se lői ál tal
Moszk vá ban el fo ga dott lis ta alap ján meg vá laszt ja az Ide ig le nes Nem ze ti Kor −
mányt. El nö ke Dál no ki Mik lós Bé la ve zér ez re des.

1944. de cem ber 23.
Az Ide ig le nes Nem ze ti Kor mány ké ri a Szov jet uni ó tól a fegy ver szü ne ti fel té te lek
köz lé sét, s ki fe je zi szán dé kát, hogy ha dat üzen Né met or szág nak.

1944. de cem ber 26.
A vis  sza vo nu ló né met had se reg fel rob bant ja a Pár kány és Esz ter gom kö zöt ti Má −
ria Va lé ria hi dat.

1944. de cem ber 27.
Es ter házy Já nos a Ma gyar Párt po zso nyi ve ze tő sé gi ülé sén le mond párt el nö ki tiszt −
sé gé ről. A párt új ve ze tő jé nek sze mé lyé ről azon ban az ülé sen nem szü le tik dön tés.

Bu da pes ten a nyi la sok ki vég zik a kas sai szár ma zá sú Salka házi (Schalkház) Sá ra
szo ci á lis testvért, írót, aki rend tár sa i val ül dö zött zsi dók nak nyúj tott me ne dé ket.

Moszk vá ban az Ame ri kai Egye sült Ál la mok, Nagy−Bri tan nia és a Szov jet unió kép −
vi se lői meg kez dik a ma gyar fegy ver szü ne ti egyez mény szov je tek ál tal elő ter jesz −
tett ter ve ze té nek meg vi ta tá sát.

1944. de cem ber 28.
Gyön gyö si Já nos, az Ide ig le nes Nem ze ti Kor mány kül ügy mi nisz ter ének ve ze té sé −
vel ma gyar kül dött ség in dul Moszk vá ba a fegy ver szü ne ti egyez mény alá írá sá ra.
Az Ide ig le nes Nem ze ti Kor mány ez zel egy idő ben sem mis nek nyil vá nít ja a Né −
met or szág gal kö tött szer ző dé se ket, és ha dat üzen Né met or szág nak.

1944. augusztus 29–1948. október 25. 47



1944. de cem ber 30.
Es ter házy Já nos nak a szlo vá ki ai ma gyar ság hoz in té zett de cem ber 27−i szó za tá −
nak köz lé sé vel be szün te ti meg je le né sét a Ma gyar Párt hi va ta los lap ja, a po zso −
nyi Ma gyar Nép lap cí mű po li ti kai he ti lap is (fő szer kesz tő je Stel cz er La jos, „lap −
ve zér” és ki adó Es ter házy Já nos volt).

Hu bert Rip ka, a lon do ni cseh szlo vák emig ráns kor mány ál lam mi nisz te re ki fej ti a
szov jet kor mány kép vi se lő je előtt kor má nya azon óha ját, hogy a Ma gyar or szág −
gal kö ten dő fegy ver szü ne ti egyez mény be fog lal ják be le töb bek kö zött a mag yar–
s zlovák la kos ság cse re, va la mint a ma gya rok ki te le pí té sé nek el vét. 

A szov jet Vö rös Had se reg be vo nul Fü lek re.

1945. ja nu ár 5.
Kas sán a nyi la sok meg gyil kol ják Tost Lász lót, a vá ros nyu gal ma zott pol gár mes −
ter ét, a ma gyar Or szág gyű lés volt kép vi se lő jét, aki a nyi las ura lom alatt ül dö zött
sze mé lyek nek nyúj tott vé del met.

1945. ja nu ár 13. 
Po zsony ban a Ma gyar Párt ve ze tő sé gi ülé se Fer ber Vik tor, a nyi las kor mány po −
zso nyi kö vet sé gi el ső tit ká rá nak je len lét ében el fo gad ja Es ter házy Já nos le mon −
dá sát, s a párt élé re öt ta gú Di rek tó ri u mot ne vez ki, amely nek tag jai: Bro gyányi
Kál mán, Duka Zó lyo mi Nor bert, Garzu ly Fe renc, Pé csi Je nő és Stel cz er La jos
párt igaz ga tó. A párt el nö ki tiszt ség gel meg bí zott Garzu ly Fe renc há rom na pi gon −
dol ko dá si idő után be je len ti, hogy nem vál lal ja a fel ké rést.

1945. ja nu ár 14.
A szov jet Vö rös Had se reg el fog lal ja Lo son cot.

1945. ja nu ár 15.
Moszk vá ban a szö vet sé ges nagy ha tal mak, va la mint Cseh szlo vá kia és Ju go szlá −
via kép vi se lői rög zí tik a Ma gyar or szág gal kö ten dő fegy ver szü ne ti meg ál la po dás
fel tét ele it. Zdeněk Fier linger, a lon do ni cseh szlo vák emig ráns kor mány moszk −
vai kö ve te meg pró bál ja el ér ni, hogy az egyez mény be fog lal ják be le a szlo vá ki ai
ma gyar ság há bo rú utá ni egy ol da lú ki te le pí té sé nek el vét, va la mint a Cseh szlo vá −
kia és Ma gyar or szág kö zöt ti ha di ál la pot kez de té nek 1938. ok tó ber 7. vagy no −
vem ber 2. el is me ré sét. V. M. Molo tov szov jet kül ügy mi nisz ter tá mo ga tá sá ról biz −
to sít ja a cseh szlo vák kö ve te lést, W. A. Har ri man ame ri kai nagy kö vet ugyan ak −
kor el uta sít ja, J. Bal four brit nagy kö vet pe dig a maj da ni bé ke kon fe ren cia ha tás −
kö ré be tar to zó nak nyil vá nít ja a kér dés el dön té sét.

1945. ja nu ár 17.
Kas sán meg je le nik a Fel vi dé ki Új ság cí mű po li ti kai na pi lap utol só szá ma. Fe le −
lős szer kesz tő je Forgách Gé za, fe le lős ki adó ja Rain er Brú nó volt.
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1945. ja nu ár 19.
A szov jet Vö rös Had se reg el fog lal ja Kas sát. 

1945. ja nu ár 20.
A Gyön gyö si Já nos kül ügy mi nisz ter ve zet te ma gyar kül dött ség és a szö vet sé ges
nagy ha tal mak ne vé ben Kli ment Jefre movics Vorosilov mar sall alá ír ja Moszk vá −
ban a ma gyar fegy ver szü ne ti egyez ményt. Eb ben Ma gyar or szág kö te le zi ma gát,
hogy Cseh szlo vá kia, Ro má nia és Ju go szlá via ál ta la meg szállt te rü le te i ről vis  sza −
von ja a ma gyar csa pa to kat és hi va tal no ko kat az or szág 1937. de cem ber 31−én
fenn ál lott ha tá rai mö gé, ha tá lyon kí vül he lyez min den olyan tör vény ho zá si és
köz igaz ga tá si in téz ke dést, amely a cseh szlo vák, ro mán és ju go szláv te rü le tek
Ma gyar or szág hoz va ló csa to lá sá ra vo nat ko zik, s meg té rí ti a Szov jet uni ó nak,
Cseh szlo vá ki á nak és Ju go szlá vi á nak oko zott há bo rús ká ro kat. A 300 mil lió
ame ri kai dol lár kár té rí tés ből 200 mil lió a Szov jet uni ót, 100 mil lió pe dig Cseh −
szlo vá ki át és Ju go szlá vi át il le ti meg. Az egyez mény ér vény te len nek nyil vá nít ja az
1938. évi el ső és az 1940. évi má so dik bé csi dön tést is.

1945. ja nu ár 21.
Lé ván az ide ig le nes vá ro si ta nács és a szov jet Vö rös Had se reg vá ro si pa rancs −
nok sá ga Pohronie – Garamvöl gye cím mel két nyel vű he ti la pot in dít. Fe le lős szer −
kesz tő je Wit ten berg Jó zsef, fe le lős ki adó ja Böj tös Sán dor. (A pol gá ri ha tó sá gok
a szov jet had se reg el vo nu lá sa után a la pot azon nal be tilt ják, utol só szá ma áp −
ri lis 20−án je le nik meg.)

1945. ja nu ár 23.
A szlo vák kor mány és par la ment nyi lat ko zat ban dek la rál ja a szlo vák nem zet nek
az ön ren del ke zés hez és az önál ló ál lam hoz va ló jo gát, s vis  sza uta sít ja az emig −
rá ció és a ha zai el len ál lás Cseh szlo vá kia fel újí tá sá ra vo nat ko zó tö rek vé se it.

A szov jet Vö rös Had se reg el fog lal ja Rozs nyót.

1945. ja nu ár 31.
Az ame ri kai kor mány a lon do ni cseh szlo vák emig ráns kor mány hoz in té zett jegy −
zé ké ben – a né met és ma gyar la kos ság ki te le pí té sé nek igé nyét be je len tő 1944.
no vem ber 23−i cseh szlo vák jegy zék re re a gál va – hang sú lyoz za, hogy el uta sít ja a
né met és ma gyar la kos ság nem zet kö zi egyez mény nél kü li egy ol da lú ki te le pí té −
sét, s az át te le pí té sek csak is meg fe le lő nem zet kö zi egyez mény alap ján, nem −
zet kö zi el len őr zés sel és ren de zett for má ban hajt ha tók vég re.

1945. feb ru ár 1.
Kas sán fel újít ja te vé keny sé gét a szlo vák nem ze ti fel ke lés le ve ré se után il le ga li −
tás ba kény sze rült SZNT.

Lon don ban Edvard Beneš ki ad ja 2/1945. sz. dek ré tu mát „a fel sza ba dí tott te rü −
le tek gaz da sá gi éle té nek fel újí tá sát cél zó rend kí vü li in téz ke dé sek ről”, amely a
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Cseh szlo vák Köz tár sa ság te rü le tén el ren de li va la men  nyi „el len sé ges va gyon”,
töb bek kö zött az ún. ál la mi lag meg bíz ha tat lan, va gyis a né met és ma gyar nem −
ze ti sé gű sze mé lyek bir to ká ban le vő va gyon le fog la lá sát, va la mint 6/1945. sz.
dek ré tu mát „a ná ci bű nö sök, az áru lók és se gí tő tár sa ik meg bün te té sé ről, va la −
mint a rend kí vü li nép bí ró ság ok ról”.

1945. feb ru ár 3. 
A Ma gyar Párt Po zsony ban ülé se ző köz pon ti ve ze tő sé ge új ra Es ter házy Já nost
vá laszt ja meg a párt el nö ké vé.

1945. feb ru ár 4.
Az SZNT Kas sá ról prog ram jel le gű ki ált ván  nyal, ún. Ma ni fesz tum mal for dul Ke let−
Szlo vá kia szlo vák la kos sá gá hoz, mely ben amel lett, hogy ki je lö li a né pi de mok −
ra ti kus ha ta lom fő irány el ve it és po li ti kai tö rek vé se it, cél ként fo gal maz za meg a
ma gya rok és né me tek va gyo ná nak le fog la lá sát és szlo vá kok kö zöt ti szét osz tá −
sát, s kör vo na laz za a res zlo vak izá ció le he tő sé gét is.

1945. feb ru ár 5. 
Az SZNT a Lónyabányai Já rá si Nem ze ti Bi zott ság szá má ra ki adott irány el ve i ben
el ren de li, hogy a já rá si nem ze ti bi zott ság a ma gyar köz sé gek be szlo vák telj ha −
tal mú biz to so kat ne vez zen ki, akik majd a he lyi „de mok ra ti kus gon dol ko dá sú
ma gya rok ból” ta nács adó tes tü le tet hoz nak lét re.

1945. feb ru ár 11.
Po zsony ban az SS−hely őr ség pa rancs nok sá ga né met ba rát po li ti kai na pi la pot in −
dít Ma gyar Szó cím mel. Fe le lős szer kesz tő je Klöne Hen rik, fő szer kesz tő je Bro −
gyányi Kál mán. Utol só szá ma 1945. már ci us 31−én je le nik meg.

1945. feb ru ár 16. 
Edvard Beneš lon do ni rá dió nyi lat ko za tá ban – a há bo rú be fe je zé se utá ni leg sür −
gő sebb te en dők ről be szél ve – ki je len ti, hogy a né me tek és ma gya rok ál tal la kott
te rü le te ket „a né met és ma gyar ki sebb sé gi kér dés ren de zé sé ig” kor mány biz to −
s ok és kor mány meg bí zot tak fog ják kor má nyoz ni, ame lye ket ka to nai erő fog tá −
mo gat ni. Beneš sze rint „elő kell ké szí te ni né met je ink és ma gyar ja ink ügyé nek
vég ér vé nyes meg ol dá sát, mert az új köz tár sa ság cseh szlo vák nem ze tál lam
lesz”.

1945. feb ru ár 20.
Ondrej Pavlík, az ok ta tás− és nép mű ve lés ügyi meg bí zott he lyet te se a Prav da cí −
mű na pi lap ban is mer te ti az Ok ta tás− és Nép mű ve lés ügyi Meg bí zot ti Hi va tal nak
a ma gyar is ko lák kal kap cso la tos ál lás pont ját. Pavlík sze rint a ma gyar gyer me −
kek szá má ra le he tő vé te szik, hogy az alap fo kú mű velt sé get anya nyelv ükön sze −
rez zék meg, ugyan ak kor hang sú lyoz za, hogy a ma gyar is ko lák ban nem fog ják
tűr ni az „el len sé ges szel le met”, s meg aka dá lyoz zák „a hun ga riz mus és re vi zi o −
niz mus ápo lá sát”.
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1945. feb ru ár 21.
Kas sán az SZNT új já a la ku ló El nök sé ge ki ne ve zi az új Meg bí zot tak Tes tü le tét,
amely nek tag ja töb bek kö zött Gustáv Husák (SZLKP) bel ügyi meg bí zott, Ján
Ursíny (DP) föld mű ve lés− és föld re form ügyi meg bí zott, va la mint Mikuláš Fer −
jenčík (pár ton kí vü li) nem zet vé del mi meg bí zott.

1945. feb ru ár 22.
Rozs nyón nem sok kal sza bad láb ra he lye zé sét kö ve tő en meg hal a cseh szlo vák
ha tó sá gok ál tal őri zet be vett, s le tar tóz ta tá sa alatt tes ti leg és lel ki leg meg gyö −
tört Bub nics Mi hály rozs nyói ró mai ka to li kus püs pök.

1945. feb ru ár 26.
A ma gyar Ide ig le nes Nem ze ti Kor mány 526/1945. sz. ren de le té vel sem mis nek
nyil vá nít ja az el ső és a má so dik bé csi dön tő bí rói ha tá ro za tot, s ha tá lyon kí vül
he lye zi az or szág te rü le ti vál to zá sa i ra vo nat ko zó tör vé nye ket és ren de le te ket.

1945. feb ru ár 27.
Az SZNT El nök sé ge ki ad ja 4/1945. sz. ren de le tét „a né me tek, ma gya rok, va la −
mint a szlo vák nem zet áru lói és el len sé gei me ző gaz da sá gi va gyo ná nak el kob zá −
sá ról és ha la dék ta lan szét osz tá sá ról”. A ren de let a föld re form cél ja i ra azon na li
ha tál  lyal és té rí tés nél kül el ko boz za „a szlo vák nem zet áru lói és el len sé gei”, a
né me tek és az 1938. no vem ber 1−jén cseh szlo vák ál lam pol gár ság gal nem ren −
del ke ző ma gya rok ös  szes, va la mint az 1938. no vem ber 1−jén cseh szlo vák ál −
lam pol gár ság gal ren del ke ző ma gya rok 50 hek tárt meg ha la dó föld tu laj do nát. A
nem ze ti ség meg ál la pí tá sá nak dön tő kri té ri u ma a csa lá di érint ke zés ben hasz −
nált nyelv, a ma gyar vagy né met párt ban va ló tag ság 1938. ok tó ber 6−a után,
va la mint az 1930. évi nép szám lá lás kor be val lott nem ze ti ség. Az el kob zott me −
ző gaz da sá gi va gyont a Szlo vák Föld alap ke ze li és utal ja ki szlo vák nem ze ti sé gű
igény lők nek. A föld jut ta tás nál a ren de let sze rint fi gye lem be kell ven ni a bel ső te −
le pí tés (ko lo ni zá ció) szük ség le te it is.

A (cse h)s zlovák ha tó sá gok ki uta sít ják az or szág ból Ma da rász Ist ván kas sai ró −
mai ka to li kus püs pö köt és Tost Bar na bás plé bá nost.

1945. feb ru ár 28–már cius 1.
A há bo rú utá ni el ső mun ka ér te kez le tét tart ja Kas sán az SZLKP. Gustáv Husák,
a párt ügy ve ze tő el nö ke párt ja idő sze rű fel ada ta i ról szól va sür ge ti töb bek kö zött
a ma gyar lak ta te rü le tek szlo vá kok kal va ló be te le pí té sét, ma gá nak a párt nak a
meg tisz tí tá sát a ma gya rok tól, s a né me tek és ma gya rok me ző gaz da sá gi va gyo −
ná nak el kob zá sa után egyéb va gyo nuk le fog la lá sát is, hang sú lyoz va, hogy „a né −
me tek, ma gya rok és áru lók tu laj do ná nak le fog la lá sát nem osz tály−, ha nem nem −
ze ti szem pont ból kö ve tel jük”. Az ér te kez le ten el fo ga dott prog ram nyi lat ko zat –
mi köz ben sík ra száll a Szlo vá ki á ban élő „uk rá nok, oro szok és más szláv nem −
zet hez tar to zók test vé ri együtt élé sé ért” – Husák be szá mo ló já val össz hang ban
ki lá tás ba he lye zi a né me tek és ma gya rok ös  szes va gyo ná nak el kob zá sát, s
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meg fo gal maz za a né me tek és ma gya rok fe le lős ség re vo ná sá nak és a ma gyar −
lak ta te rü le tek szlo vá kok kal va ló be né pe sí té sé nek szük sé ges sé gét is.

1945. feb ru ár
Meg je le nik Po zsony ban a Ka to li kus Ak ció ma gyar ta go za ta Hladik Ágos ton ál tal
szer kesz tett Ka to li kus Fi gye lõ cí mű ha vi köz lö nyé nek utol só szá ma. 

1945. már ci us 1.
Kez de tét ve szi az ún. anyás, va gyis a Ma gyar or szág tri a no ni te rü le té ről be köl tö −
zött ma gya rok tö me ges ki uta sí tá sa Kas sá ról. A ma gyar csa lá do kat elő ször in ter −
ná ló tá bor ok ba össz pon to sít ják, majd ál ta lá ban 50 ki lo gram mos ké zi pogy  gyász  −
szal át te szik a ma gyar ha tá ron.

1945. már ci us 6.
Az SZNT El nök sé ge ki ad ja 8/1945. sz. ren de le tét „a tisz tek, őr mes te rek és al −
tisz tek cseh szlo vák had se reg be va ló fel vé te lé ről”, amely ki mond ja, hogy a cseh −
szlo vák had se reg kö te lé ké be csak szlo vák, cseh vagy uk rán nem ze ti sé gű tisz −
tek, őr mes te rek és al tisz tek ve he tők fel. 

Az SZNT El nök sé ge 9/1945. sz. ren de le té vel fel szá mol ja a szlo vák ál lam ide jén
lét re ho zott hat – Po zso nyi, Nyi trai, Trenc séni, Tát rai, Garam men ti, Sá ros−Zemp −
lé ni – nagy me gyét, s vis  sza ál lít ja az 1938. szep tem ber 30−i ál la pot sze rin ti já rá −
so kat és já rás ha tá ro kat.

1945. már ci us 7.
Az Ok ta tás− és Nép mű ve lés ügyi Meg bí zot ti Hi va tal a já rá si tan fel ügye lők höz in −
té zett kör le ve lé ben sza bá lyoz za a ta nu lók be íra tá sát és az is ko lák meg szer ve −
zé sét a Ma gyar or szág tól vis  sza szer zett te rü le ten. A kör le vél sze rint az ös  szes is −
ko lá ban fel kell füg gesz te ni az ok ta tást, majd gon dos kod ni kell a ta nu lók új be −
íra tá sá ról előbb a szlo vák, majd a ma gyar ta ní tá si nyel vű is ko lá ba, a vis  sza csa −
tolt te rü le tek pe da gó gu sa it át kell he lyez ni a já rá sok szlo vák la kos sá gú ré szé −
be, a ma gyar is ko lák igaz ga tó i vá pe dig vagy „de mok ra ti ku san gon dol ko dó” ma −
gyar vagy a ma gyar nyel vet bí ró szlo vák nem ze ti sé gű pe da gó gust kell ki ne vez ni.

1945. már ci us 10.
A Föld mű ve lés− és Föld re form ügyi Meg bí zot ti Hi va tal 24/1945. sz. hir det mé nyé −
vel sza bá lyoz za az SZNT El nök sé ge ál tal a né me tek, ma gya rok, va la mint a szlo −
vák nem zet áru lói és el len sé gei me ző gaz da sá gi va gyo ná nak el kob zá sá ról és ha −
la dék ta lan szét osz tá sá ról el fo ga dott ren de let vég re haj tá sát. A hir det mény elő ír −
ja azon sze mé lyek jegy zé ké nek ös  sze ál lí tá sát, akik nek me ző gaz da sá gi va gyo na
el kob zás alá esik. A ma gya rok sze mély le írá sá nak tar tal maz nia kell töb bek kö −
zött, hogy mi lyen nyel vet hasz nál nak a csa lá di érint ke zés ben; mely ma gyar párt −
nak vol tak tag jai, fő ként tag jai vol tak−e a Nyi las ke resz tes Párt nak, s mi lyen tiszt −
sé get töl töt tek be ben ne; mi lyen nem ze ti sé gű nek val lot ták ma gu kat a leg utób −
bi nép szám lá lás kor; „po li ti kai és nem ze ti leg” meg bíz ha tó ak−e, s ho gyan vi sel −
ked tek a szlo vák ki sebb ség gel szem ben a meg szál lás ide jén.
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1945. már ci us 19.
Az SZNT El nök sé ge ki ad ja 13/1945. sz. ren de le tét „a pen gő be vál tá si ár fo lya −
má ról”. A ren de let sze rint az egy ko ri Szlo vák Köz tár sa ság te rü le tén a pen gőt ti −
los fi ze té si esz köz ként el fo gad ni, de meg en ge di, hogy a Cseh szlo vá ki á tól
1938–1939−ben el csa tolt töb bi te rü le ten a pen gő a cseh szlo vák ko ro na és a
szlo vák ko ro na mel lett to vább ra is tör vé nyes fi ze té si esz köz ma rad jon (1 pen gő
2 ko ro nát ér).

1945. már ci us 22–29.
A lon do ni cseh szlo vák emig ráns kor mány, az SZNT és a moszk vai kom mu nis ta
emig rá ció kép vi se lői Moszk vá ban meg be szé lést foly tat nak a há bo rú után új já −
szü le tő cseh szlo vák ál lam ról, a le en dő kor mány ös  sze té te lé ről és prog ram já ról.
Mi u tán a lon do ni emig rá ció kép vi se lői meg le he tő sen fel ké szü let le nül ér kez nek
a tár gya lá sok ra, a je len le vők a kom mu nis ták Kle ment Gottwald ál tal be ter jesz −
tett prog ram ter ve ze tét fo gad ják el tár gya lá si alap ként. A kor mány prog ram ma −
gya rok és né me tek to váb bi sor sá ról szó ló fe je ze té nek vi tá já ban Gottwald rá mu −
tat, hogy no ha a nyu ga ti ha tal mak a ma gya rok ki te le pí té sét el len zik, a Vö rös
Had se reg eset leg se gít het ben ne, min den at tól függ majd, ho gyan fog ha lad ni a
ka to nai elő re nyo mu lás.

1945. már ci us 23.
Az SZNT El nök sé ge 16/1945. sz. ren de le té vel a cseh szlo vák ko ro nát nyil vá nít −
ja az egyet len tör vé nyes fi ze té si esz köz zé Szlo vá kia egész te rü le tén, s el ren de −
li a pen gő meg ha tá ro zott időn be lü li be szol gál ta tá sát és be vál tá sát.

1945. már ci us 29.
A szov jet Vö rös Had se reg el fog lal ja Ér sek új várt, majd már ci us 30−án Ko má ro −
mot, már ci us 31−én Nyitrát és Galán tát, áp ri lis 1−jén pe dig Szencet és Duna szer −
da he lyt, s meg kez di Po zsony ost ro mát.

1945. már ci us
A Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal – mint „tör vény el le ne se ket” – meg kez di a ma gyar −
lak ta te rü le te ken lét re jött nem ze ti bi zott sá gok fel szá mo lá sát. 1945 nya rá ig 12
dél−szlo vá ki ai já rás: a Somor jai, Dunasz er da he ly i, Ógyal lai, Ko má ro mi, Pár ká nyi,
Zseliz i, Fe le di, Tor nal jai, Szep si, Kas sa−vá ro si, Kirá ly helme ci és Nagyka posi já −
rás élé re ne vez nek ki több sé gük ben szlo vá kok ból ál ló köz igaz ga tá si bi zott sá got
vagy szlo vák ko mis  szárt.

1945. áp ri lis 3.
A ki je lölt kor mány ta gok kí sé re té ben meg ér ke zik Kas sá ra a Moszk ván ke resz tül
ha za té rő Edvard Beneš.

1945. áp ri lis 4.
Edvard Beneš Kas sán a szo ci ál de mok ra ta Zdeněk Fier linger mi nisz ter el nök kel
az élén ki ne ve zi az új cseh szlo vák kor mányt, az ún. Nem ze ti Front kor má nyát,
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amely ben a moszk vai meg egye zés alap ján va la men  nyi en ge dé lye zett párt (Cseh −
szlo vák Nép párt, Cseh szlo vák Nem ze ti Szo ci a lis ta Párt, Cseh szlo vák Szo ci ál de −
mok ra ta Párt, Cseh szlo vá kia Kom mu nis ta Párt ja, Szlo vá kia Kom mu nis ta Párt ja,
De mok ra ta Párt) 3−3 mi nisz te ri tár cát kap. A fon to sabb tár cák több sé ge a kom −
mu nis ták és a ve lük szim pa ti zá ló po li ti ku sok ke zé be ke rül, rá adá sul te kin tet tel
a két kom mu nis ta párt lé te zé sé re, a kom mu nis ták 6 mi nisz te ri hel  lyel ren del −
kez nek. A kor mány tag jai töb bek kö zött: Kle ment Gottwald (CSKP) és Josef
David (CSNSZP) mi nisz ter el nök−he lyet te sek, Jan Masaryk (pár ton kí vü li) kül ügy −
mi nisz ter, Lud vík Svo bo da tá bor nok (pár ton kí vü li) nem zet vé del mi mi nisz ter,
Václav Nosek (CSKP) bel ügy mi nisz ter, Zdeněk Nejedlý (CSKP) ok ta tás− és nép −
mű ve lés ügyi mi nisz ter, Jú li us Ďuriš (SZLKP) föld mű ve lés ügyi mi nisz ter, Jaroslav
Strán ský (CSNSZP) igaz ság ügyi mi nisz ter és Vla di mír Clemen tis (SZLKP) kül ügyi
ál lam tit kár. 

Ala ku ló kong res  szu sát tart ja Kas sán a De mok ra ta Párt, amely meg erő sí ti el nö −
ki tiszt sé gé ben Ján Ursínyt.

A szov jet Vö rös Had se reg el fog lal ja Po zsonyt. A fő vá rost már áp ri lis 30−án el ha −
gyó szlo vák kor mány és Jozef Tiso köz tár sa sá gi el nök Holic son ke resz tül az
auszt ri ai Kremsmün sterbe ér ke zik. 

1945. áp ri lis 5.
Kas sán az új cseh szlo vák kor mány nyil vá nos ság ra hoz za prog ram ját, az ún. kas −
sai kor mány prog ra mot, amely nek VIII. fe je ze te a kol lek tív bű nös ség el ve alap ján
– az ak tív an ti fa sisz ták ki vé te lé vel – ki lá tás ba he lye zi a tel jes ma gyar és né met
ki sebb ség meg fosz tá sát cseh szlo vák ál lam pol gár sá gá tól, s a há bo rús bű nös −
ség cí mén el ítél tek és a Ma gyar or szág tri a no ni te rü le té ről be köl tö zöt tek ki uta sí −
tá sát az or szág te rü le té ről. A kor mány prog ram nak az ál lam igaz ga tás át szer ve zé −
sé ről szó ló V. fe je ze te meg fo gal maz za a ma gya rok és né me tek ki zá rá sát a nem −
ze ti bi zott sá gok ból és vá lasz tó jo guk meg vo ná sát; a há bo rús bű nö sök fe le lős −
ség re vo ná sá ról ren del ke ző IX. fe je zet fe le lős ség re vo ná su kat, in ter ná lá su kat
és meg bün te té sü ket; a X. fe je zet va gyo nuk le fog la lá sát és nem ze ti gond nok ság
alá he lye zé sét; a ter ve zett föld re form mal fog lal ko zó XI. fe je zet me ző gaz da sá gi
tu laj do nuk el kob zá sát, s cse hek, szlo vá kok és uk rá nok kö zöt ti szét osz tá sát; az
ok ta tá si és kul tu rá lis in téz mé nyek ben vég re haj tan dó tisz to ga tás ról ren del ke ző
XV. fe je zet pe dig a né met és ma gyar is ko lák be zá rá sát, a né met és ma gyar kul −
tú rá hoz fű ző dő vi szony fe lül vizs gá lá sát, a mű ve lő dés po li ti ká ban pe dig a szláv
ori en tá ció meg erő sí té sét. A kor mány prog ram töb bi fe je ze te a nem zet gyű lé si vá −
lasz tá sok elő ké szí té sé vel, az or szág tel jes fel sza ba dí tá sá ban a szov jet had se −
reg nek nyúj tan dó se gít ség gel, a cseh szlo vák had se reg szov jet min tá ra tör té nő
át szer ve zé sé vel és meg tisz tí tá sá val, Cseh szlo vá kia új kül po li ti kai irány vo na lá −
val, va gyis a Szov jet uni ó val és a töb bi szláv ál lam mal va ló szo ro sabb együtt mű −
kö dé sé vel, a cse h–s zlovák ál lam jo gi vi szony nak az egyen lő ség el ve alap ján tör −
té nő új ra ren de zé sé vel, Kár pát al ja jö ven dő sor sá val, gaz da sá gi kér dé sek kel és
az új szo ci á lis po li ti ká val fog lal ko zik.
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A ma gyar kor mány a fegy ver szü ne ti meg ál la po dás be tar tá sát el len őr ző Szö vet −
sé ges El len őr ző Bi zott ság nál (SZEB) til ta ko zik a szlo vá ki ai ma gyar ság me ző gaz −
da sá gi va gyo ná nak el kob zá sát ki mon dó 1945. feb ru ár 27−i SZNT−rendelet el len.

1945. áp ri lis 6. 
Egy szov jet ka to nai jár őr Po zsony ban le tar tóz tat ja Es ter házy Já nost, a Ma gyar
Párt el nö két. Es ter házyt a szov je tek köz mun ká ra fog ják.

1945. áp ri lis 7.
Az SZNT El nök sé ge ki ad ja 26/1945. sz. ren de le tét a nem ze ti bi zott sá gok ról,
amely ki mond ja, hogy a ma gyar és né met több sé gű köz sé gek ben és já rá sok ban
nem ze ti bi zott sá gok nem vá laszt ha tók, ha nem he lyet tük a Bel ügyi Meg bí zot ti Hi −
va tal nak biz to so kat (ko mis  szá ro kat) vagy köz igaz ga tá si bi zott sá go kat kell ki ne −
vez nie olyan fel adat kör rel, ami lyen nel a he lyi, ill. já rá si nem ze ti bi zott sá gok ren −
del kez nek. 

1945. áp ri lis 8.
A CSKP és az SZLKP tiszt ség vi se lő i nek kas sai ta nács ko zá sán a CSKP Ide ig le nes
Köz pon ti Bi zott sá gá nak el nö ké vé a cseh Kle ment Gottwal dot, al el nök évé a szlo −
vák Ka rol Šmid két, fő tit ká rá vá az ugyan csak cseh Ru dolf Slán skýt vá laszt ják.

1945. áp ri lis 10.
Gustáv Husák bel ügyi meg bí zott ki ad ja a nem ze ti bi zott sá gok ról szó ló áp ri lis 7−
i SZNT−rendelet vég re haj tá si uta sí tá sa it, ame lyek sze rint a nem ze ti bi zott sá gok
tag jai ki zá ró lag a va la mely szláv nem zet hez tar to zó cseh szlo vák ál lam pol gár ok
le het nek. Azok ban a né met és ma gyar több sé gű köz sé gek ben és já rá sok ban,
ame lyek ben a szláv la kos ság ará nya nem éri el az össz la kos ság egy har ma dát,
nem ál lít ha tó fel nem ze ti bi zott ság, ezek be a Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal biz to so −
kat vagy 3−6 sze mély ből ál ló ide ig le nes köz igaz ga tá si bi zott sá got ne vez ki. Az
uta sí tás már nem szá mol az zal, hogy a ma gya ro kat ta nács adói mi nő ség ben
eset leg be von ják a nem ze ti bi zott sá gok mun ká já ba. 

1945. áp ri lis 11.
El ső ren des ülé sét tart ja Kas sán az SZNT plé nu ma, amely az El nök ség ad di gi
kü lön le ges jog kö re it vis  sza von va a tes tü let új el nö ke i vé Jozef Let trichet (DP) és
Ka rol Šmid két (SZLKP) vá laszt ja, s ki ne ve zi a 12 ta gú új Meg bí zot tak Tes tü le −
tét, amely ben 6 sze mély kép vi se li a kom mu nis ta s ugyan csak 6 a de mok ra ta
pár tot. A Meg bí zot tak Tes tü le té nek tag ja töb bek kö zött Gustáv Husák (SZLKP)
bel ügyi meg bí zott, Mar tin Kvetko (DP) föld mű ve lés− és föld re form ügyi meg bí zott,
Ivan Šte fánik (DP) igaz ság ügyi meg bí zott, va la mint Ladislav Novomeský (SZLKP)
ok ta tás− és nép mű ve lés ügyi meg bí zott.

1945. áp ri lis 12.
Az SZNT El nök sé ge nyu gat−szlo vá ki ai ér vé nyes sé gű ha tá ro zat ban mond ja ki,
hogy azon na li ha tál  lyal és a nyug díj ra vo nat ko zó bár mi ne mű jog igény nél kül el
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kell bo csá ta ni ál lá suk ból az ál la mi és köz hi va tal ok, va la mint vál la la tok né met
és ma gyar nem ze ti sé gű al kal ma zot ta it. Amen  nyi ben a hi va tal vagy vál la lat ren −
des me ne te fel tét le nül meg kí ván ja, a né met és ma gyar al kal ma zot tak leg fel jebb
60 na pig mun ka hely ükön ma rad hat nak.

1945. áp ri lis 13.
Az SZLKP KB úgy ha tá roz, hogy be szün te ti a ma gya rok és né me tek párt tag sá −
gát és párt ba va ló fel vé tel ét, egyút tal fel ké ri a Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va talt, hogy
dol goz za ki a né me tek és ma gya rok ki te le pí té sé nek rész le tes ter vét úgy, hogy a
ki te le pí té se ket 1945 őszé ig le is le hes sen bo nyo lí ta ni. 

Po zsony ban a be til tott Ma gyar Párt ve ze tő sé gi tag jai, a meg szűnt Ma gyar Hír lap
és Ma gyar Nép lap bal ol da li pub li cis tái Ma gyar Vég re haj tó Bi zott ság né ven il le −
gá lis ér dek kép vi se le ti szer ve ze tet hoz nak lét re, amely még az nap le vél ben til ta −
ko zik az új ra be ren dez ke dő cseh szlo vák ha tó sá gok nál a ma gyar el le nes ren de le −
tek, va la mint a ma gyar la kos ság nak a né me tek kel és a Hlin ka Gár da tag ja i val
egy szin ten tör té nő em lí té se el len. 

1945. áp ri lis 16.
A Nem zet biz ton sá gi Tes tü let Or szá gos Fő pa rancs nok sá ga el ren de li az 1938.
no vem ber 2. után Ma gyar or szág hoz csa tolt te rü le ten le te le pe dett „anyá sok” és
az „ex po nens” szlo vá ki ai ma gya rok ös  sze írá sát.

Kas sán a ma gya rok ki uta sí tá sá nak újabb hul lá ma kez dő dik, amely so rán mint −
egy 1700 csa lá dot to lon col nak át Ma gyar or szág ra. A ki uta sí tot tak kö zött van
Sza bó La jos kas sai re for má tus lel ki pász tor is.

1945. áp ri lis 18.
A szov je tek ti zen két na pi fog va tar tás után sza bad láb ra he lye zik az áp ri lis 6−án
őri zet be vett Es ter házy Já nost.

1945. áp ri lis 19.
A Ma gyar Párt ve ze tő tiszt ség vi se lői és po zso nyi ma gyar ér tel mi sé gi ek – Stel  −
czer La jos párt igaz ga tó, Neu mann Ti bor ügy véd, a párt  po zso nyi he lyi szer ve ze −
té nek el nö ke, Garzu ly Fe renc, a párt gaz da sá gi osz tá lyá nak ve ze tő je, Czibók Já −
nos ügy véd, a he lyi párt szer ve zet tag ja, Peéry Re zső író, a Ma gyar Hír lap szer −
kesz tő je, Nyárai−Nemecz Mik lós szer kesz tő, Sza lat nai Re zső író, szer kesz tő,
Mayer Im re ta nár, a po zso nyi Toldy Kör al el nö ke és Lukovich Jó zsef, a Ma gyar
Nép lap szer kesz tő je – em lék irat tal for dul nak a cseh szlo vák kor mány hoz és az
SZNT−hez, amely ben a szlo vá ki ai ma gyar ság an ti fa sisz ta ma ga tar tá sá ra va ló te −
kin tet tel a ma gyar ki sebb ség al kot mány ban biz to sí tott jo ga i nak tisz te let ben tar −
tá sát ké rik. Az em lék ira tot a Czibók Já nos, Garzu ly Fe renc, Neu mann Ti bor és
Sza lat nai Re zső ös  sze té te lű kül dött ség át ad ja Gustáv Husák bel ügyi és Tomáš
Tvarožek pénz ügyi meg bí zott nak, a cím zet tek azon ban az em lék ira tot vá lasz nél −
kül hagy ják.
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1945. áp ri lis 20.
A szov je tek ál tal sza bad láb ra he lye zett Es ter házy Já nos meg hall ga tás ra je lent −
ke zik Gustáv Husák bel ügyi meg bí zott nál, aki őt le tar tóz tat ja, és át ad ja a biz ton −
sá gi szer vek nek.

1945. áp ri lis 21.
Az SZNT 30/1945. sz. ren de le té vel ki mond ja, hogy a tör vény ho zó ha tal mat Szlo −
vá kia te rü le tén – a köz tár sa sá gi el nök kel és a cseh szlo vák kor mán  nyal össz −
hang ban – az SZNT, or szá gos jel le gű ügyek ben pe dig a köz tár sa sá gi el nök gya −
ko rol ja az SZNT−vel va ló meg egye zés alap ján. 

1945. áp ri lis 24.
A ma gyar kor mány a SZEB−hez in té zett szó be li jegy zé ké ben til ta ko zik az ős ho −
nos ma gyar la kos ság, töb bek kö zött Tost Bar na bás kas sai ró mai ka to li kus lel −
kész Cseh szlo vá ki á ból va ló ki uta sí tá sa el len. Áp ri lis 28−án ha son ló til ta ko zó
jegy zé ket in téz a SZEB−hez Ma da rász Ist ván kas sai római ka to li kus püs pök ki −
uta sí tá sa ügyé ben.

1945. áp ri lis 26.
Gyer tyán fi Au rél pro tek to rá tu si ma gyar fő kon zul a né met hi va ta los szer vek kel
együtt el hagy ja Prá gát, s ez zel a ma gyar kül kép vi se let gya kor la ti lag be szün te ti
te vé keny sé gét. Má jus 8−án Nemesh e gyi Osz kár kö vet sé gi ta ná csos meg kez di
egy ide ig le nes ma gyar kül kép vi se le ti ha tó ság meg szer ve zé sét.

1945. má jus 3.
Po zsony ban a he lyi ha tó sá gok meg kez dik a ma gya rok és né me tek ki la kol ta tá sát
la ká sa ik ból és in ter ná lá su kat a töl tény gyá ri gyűj tő tá bor ba, va la mint a Du na túl −
só part ján fek vő Poz sonyliget faluba, az el me ne kült né me tek ál tal üre sen ha −
gyott la ká sok ba, ill. a volt ka to nai ba rakk tá bor ba. Az in ter nál tak nak 15−20 kg−os
cso mag el vi tel ét en ge dé lye zik, la ká su kat, há zu kat, in gó va gyo nu kat el ko boz zák,
és szlo vák la ko sok nak ad ják. A ki la kol ta tást indok ló vég zés sze rint, mi vel az
érin tet tek ma gyar és né met nem ze ti sé gű ek, je len lét ük Po zsony vá ro sá ban „az
ál la mi és köz ér dek re va ló te kin tet tel nem kí vá na tos”. (Ez zel pár hu za mo san Szlo −
vá kia más tér sé ge i ben is kez de tét ve szi a ma gya rok le tar tóz ta tá sa és in ter ná lá −
sa töb bek kö zött a szent györ gy i, dunasz er da he ly i, ipolysági, kor pon ai, ér sek új −
vá ri, ko má ro mi, pár ká nyi, szeredi, nyi tra novák i, vih nyei, kés már ki, eper je si,
varan nói és kralováni in ter ná ló tá bor ok ba.)

1945. má jus 4.
A nyi trai szék he lyű nyu gat−szlo vá ki ai te rü le ti ka to nai pa rancs nok ság ar ra uta sít −
ja a dél−szlo vá ki ai já rá si nem ze ti bi zott sá go kat, hogy a ma gya ro kat és né me te −
ket „val lá si, po li ti kai vagy fa ji ho va tar to zás ra va ló te kin tet nél kül, te hát a ci gá −
nyo kat és zsi dó kat is” – az an ti fa sisz ták ki vé te lé vel – kény sze rít sék ar ra, hogy
24 órán be lül hagy ják el az or szág te rü le tét.
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1945. má jus 5.
A Kas sán szé ke lő cseh szlo vák kor mány ki ad ja 4/1945. sz. ren de le tét „a nem −
ze ti bi zott sá gok meg vá lasz tá sá ról és ha tás kö ré ről”, amely sze rint azok ban a
köz sé gek ben és já rá sok ban, ahol a la kos ság több sé ge „ál la mi lag meg bíz ha tat −
lan”, nem vá laszt ha tó nem ze ti bi zott ság. Eze ken a he lye ken köz igaz ga tá si bi −
zott sá go kat ne vez nek ki az „ál la mi lag meg bíz ha tó” la kos ság kép vi se lő i ből. 

A Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal a ma gyar fegy ver szü ne ti egyez mény re hi vat koz va
kör le vél ben uta sít ja a ma gyar lak ta vi dé kek já rá si nem ze ti bi zott sá ga it és já rá si
komis szárait, hogy azon nal to lon col ja nak ki az or szág ból min den olyan ma gyar
ál lam pol gárt, aki 1938. no vem ber 2. után te le pe dett le az ak kor Ma gyar or szág −
hoz csa tolt te rü le te ken. A lét fenn tar tá suk hoz szük sé ges esz kö zök ből csak any  −
nyit vi het nek ma guk kal, amen  nyi egy sze mély, ill. csa lád szá má ra az uta zás
alatt szük sé ges.

1945. má jus 6.
Edvard Beneš és a cseh szlo vák kor mány Kas sá ról Po zsony ba te szi át szék hely ét. 

1945. má jus 8.
A né met had se reg fel té tel nél kül le te szi a fegy vert, s ez zel Eu ró pá ban vé get ér
a má so dik vi lág há bo rú.

Jozef Tiso és a szlo vák kor mány Kremsmün ster ben az ame ri kai had se reg fog sá −
gá ba esik.

1945. má jus 9. 
Edvard Beneš po zso nyi rá dió be széd ében be je len ti, hogy a jö vő ben már nem
lesz nek az el ső vi lág há bo rút kö ve tő rend szer szel le me sze rin ti ki sebb sé gi jo gok,
s a né me tek és ma gya rok túl nyo mó ré szé nek el kell tá voz nia Cseh szlo vá ki á ból:
„Né pünk már nem él het né me tek kel és ma gya rok kal kö zös ha zá ban.”

1945. má jus 10.
A cseh szlo vák kor mány el hagy ja Po zsonyt, s még ugyan ezen a na pon Prá gá ba
ér ke zik. Beneš má jus 12−én tér vis  sza a prá gai vár ba.

1945. má jus 11.
Kle ment Gottwald mi nisz ter el nök−he lyet tes rá dió be széd ében a kor mány ne vé −
ben nyi lat koz va ki je len ti, hogy „a né me te ket és ma gya ro kat, akik olyan sú lyo san
vé tet tek nem ze te ink és a köz tár sa ság el len, ál lam pol gár sá guk tól meg fosz tott −
nak te kint jük és szi go rú an meg bün tet jük”.

1945. má jus 15.
Az SZNT el ső po zso nyi ülé sén el fo gad ja 33/1945. sz. ren de le tét a „fa sisz ta bű −
nö sök, a meg szál lók, az áru lók és kol la bo rán sok meg bün te té sé ről, s a nép bí ró −
ság ok lé te sí té sé ről”, amel  lyel meg ha tá roz za a bűn tett nek mi nő sü lő cse lek mé −
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nye ket, ill. az egyes bűn cse lek mé nyek re ki ró ha tó bün te tés mér té két, lét re hoz za
a po zso nyi szék he lyű Szlo vák Nem ze ti Bí ró sá got, va la mint a já rá si és he lyi nép −
bí ró sá go kat. A ren de let bűn cse lek mény nek mi nő sí ti már azt is, ha va la ki az
1938−ban Ma gyar or szág hoz csa tolt te rü le ten együtt mű kö dött a ma gyar ha tó sá −
gok kal, azok szol gá la tá ban állt mint köz tiszt vi se lő, ma gyar po li ti kai párt ban, gaz −
da sá gi, szo ci á lis vagy kul tu rá lis in téz mény ben vi selt tiszt sé get.

1945. má jus 16.
A Ma gyar Vég re haj tó Bi zott ság le vél ben ké ri a Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va talt, hogy
amen  nyi ben a szlo vá ki ai ma gya rok nak el kell hagy ni uk az or szág te rü le tét, a
szlo vák ál lam ide jén mű kö dött Zsi dó Köz pont min tá já ra já rul jon hoz zá egy ma −
gyar ki ván dor lá si iro da fel ál lí tá sá hoz.

Az SZNT 34/1945. szám mal újabb ren de le tet hoz az ok ta tás ügy, majd má jus
26−án 47/1945. szám mal az is ko lai va gyon ál la mo sí tá sá ról.

1945. má jus 18. 
Az SZNT El nök sé ge ha tá ro zat ban tilt ja meg ma gya rok fel vé tel ét a po li ti kai pár tok ba.
Ki vé telt csu pán az ak tív an ti fa sisz ták és a szlo vák nem ze ti fel ke lés részt ve vői kap −
hat nak, de min den egyes ké re lem ről az érin tett párt ve ze tő sé gé nek kell dön te nie.

Gustáv Husák bel ügyi meg bí zott ki tilt ja Szlo vá kia te rü le té ről az ös  szes ma gyar −
or szá gi saj tó ter mé ket. 

1945. má jus 19.
Edvard Beneš köz tár sa sá gi el nök ki ad ja 5/1945. sz. dek ré tu mát „az el nyo más
ide jén vég re haj tott egyes va gyon jo gi ügy le tek ér vény te len sé gé ről, to váb bá a né −
me tek, ma gya rok, az áru lók és kol la bo rán sok, va la mint egyes szer ve ze tek és in −
té ze tek va gyo ni ér té ke i nek nem ze ti ke ze lé sé ről”. A dek ré tum ér vény te len nek
nyil vá nít bár mi lyen va gyo ni át ru há zást és va gyon jo gi ügy le tet, ha azt 1938. szep −
tem ber 29. után „a meg szál lás, nem ze ti, fa ji vagy po li ti kai ül dö zés nyo má sa
alatt haj tot ták vég re”, s ún. nem ze ti gond no kok fel ügye le te alá he lye zi az „ál la −
mi lag meg bíz ha tat lan” sze mé lyek nek a Cseh szlo vák Köz tár sa ság te rü le tén le vő
va gyo nát. A dek ré tum sze rint ál la mi lag meg bíz ha tat lan nak kell te kin te ni töb bek
kö zött a né met vagy ma gyar nem ze ti sé gű sze mé lye ket, va gyis azo kat, akik az
1929 óta tar tott bár me lyik nép szám lá lás so rán né met vagy ma gyar nem ze ti sé −
gű nek val lot ták ma gu kat, vagy pe dig né me te ket és ma gya ro kat tö mö rí tő nem ze −
ti cso por tok, ala ku la tok és po li ti kai pár tok tag jai vol tak.

1945. má jus 20–21.
Az SZLKP po zso nyi, nyi trai és trenc séni te rü le ti kon fe ren ci ái ha tá ro zat ban sür −
ge tik, hogy a párt prog ram já nak, ill. a kas sai kor mány prog ram nak meg fe le lő en
mi nél előbb ve gye kez de tét a szlo vák föld mű ve sek át te le pí té se az észa ki or −
szág ré szek ből a gaz dag dé li te rü le tek re, a ki te le pí ten dő ma gya rok után üre sen
ma ra dó föld va gyon ba. A kon fe ren ci á kon kis lét szám ban bár, de még ma gyar kül −
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döt tek is részt vesz nek, akik nem sza vaz zák meg a ma gya rok ki te le pí té sé ről és
a bel ső te le pí tés ről szó ló ha tá ro za to kat. (A po zso nyi te rü le ti kon fe ren ci án részt
vett Mol nár Fe renc 1945. má jus 22−én a párt dunasz er da he lyi tag gyű lé sén ki je −
len ti, hogy a kon fe ren ci á nak nem kom mu nis ta, ha nem fa sisz ta jel le ge volt.)

1945. má jus 21.
Az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze te (ENSZ) ala ku ló kon fe ren ci á ján San Fran cis có ban
tar tóz ko dó Jan Masaryk cseh szlo vák kül ügy mi nisz ter ki je len ti, hogy a cseh szlo vák
ha tó sá gok „csak azok ra a ma gya rok ra fog nak bün te tést ki ró ni, akik ös  sze es küd tek
a Cseh szlo vák Köz tár sa ság el len, és akik a ná cik ol da lán har col tak; azok a ma gya −
rok, akik ba rát ság gal vi sel tet tek Cseh szlo vá kia ügye irán t, az or szág ban ma rad hat −
nak, és a köz tár sa ság ál lam pol gá ra i nak va la men  nyi jo gát él vez he tik”.

A prá gai ide ig le nes ma gyar kül kép vi se le ti szerv, mi u tán el ne ve zé se el len a cseh −
szlo vák kor mány ki fo gást emelt, Nemesh e gyi Osz kár kö vet sé gi ta ná csos ve ze −
té sé vel Ma gyar Vis  sza te le pí tő Bi zott ság né ven kez di meg te vé keny sé gét. (A há −
bo rút kö ve tő en mint egy 60–80 ezer ma gyar ál lam pol gár tar tóz ko dik Cseh− és
Mor va or szág te rü le tén.)

1945. má jus 23.
A cseh szlo vák kor mány a bel ügy−, a kül ügy− és a nem zet vé del mi mi nisz ter rész −
vé te lé vel há rom ta gú bi zott sá got ál lít fel az zal a fel adat tal, hogy dol goz za ki a né −
me tek és ma gya rok ki te le pí té sé nek rész le te it. A bi zott ság fel ada ta töb bek kö −
zött a ki te le pí ten dők kö ré re és a ki te le pí ten dő te rü let re, va la mint a né me tek és
ma gya rok ki te le pí té sét, ill. az így nyert te rü let be te le pí té sét irá nyí tó kü lön le ges
hi va tal lét re ho zá sá ra vo nat ko zó ja vas lat ki dol go zá sa.

1945. má jus 24.
A szlo vá ki ai re for má tus egy ház élé re még a Tiso−féle szlo vák ál lam ide jén ki ne −
ve zett, de az új ál lam ha ta lom tá mo ga tá sát is él ve ző kas sai szék he lyű ún. Szer −
ve ző Bi zott ság 6 „ma gyar” (Ko má ro mi, Bar si, Gömöri, Abaúj−Tornai, Dél−Zemp lé −
ni, Ungi) és 3 „szlo vák” (Tár ca−völ gyi, Fel ső−Zemp lé ni, Ung−Laborcvidéki) egy ház −
me gyét lét re hoz va új já szer ve zi a szlo vá ki ai egy ház me gyé ket, s élük re ide ig le nes
ad mi niszt rá to ro kat ne vez ki. A szlo vá kot nyil vá nít ja az ügy in té zés nyel vé vé nem −
csak az ál la mi hi va ta lok kal, ha nem a Szer ve ző Bi zott ság gal va ló kap cso lat tar −
tás ban is, azok ba a „szlo vák jel le gű” gyü le ke ze tek be pe dig, ame lyek ben az is −
ten tisz te le te ket ma gya rul tart ják, el ren de li a „szlo vák ál lam nyel vet” bí ró lel ké −
szek ki ne ve zé sét. A lel ké szek szá má ra kö te le ző vé te szi a szlo vák nyelv vizs gát,
s még a se géd lel ké szek ki ne ve zé sét is a po li ti kai meg bíz ha tó ság és a cseh szlo −
vák ál lam pol gár ság iga zo lá sá tól te szi füg gő vé. (A Szer ve ző Bi zott ság lel ké szi el −
nö ke Ján Tomašuľa kas sai lel kész, vi lá gi el nö ke Vojtech Ozorovský.)

1945. má jus 25.
Gustáv Husák bel ügyi meg bí zott az SZNT ülé sén is mer te ti a Bel ügyi Meg bí zot ti
Hi va tal nak a ma gyar la kos ság ki te le pí té sé re vo nat ko zó el kép ze lé se it. Ezek sze −
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rint az el ső sza kasz ban ki uta sí ta nák Szlo vá ki á ból azo kat, akik 1938. no vem ber
2. után te le ped tek le az ak kor Ma gyar or szág hoz csa tolt te rü le te ken, majd azo −
kat, akik „vé tet tek a köz tár sa ság el len”, nyi las vagy más szer ve ze tek tag jai vol −
tak, va la mint azo kat, aki ket bün te tő jo gi lag fe le lős ség re von nak és el ítél nek. Ezt
kö ve tő en ke rül ne sor a még Szlo vá ki á ban ma ra dó ma gya rok ki cse ré lé sé re a ma −
gyar or szá gi szlo vá ko kért. Az SZNT egyút tal fel ké ri a kor mányt, hogy kezd je meg
a szük sé ges tár gya lá so kat és a ki te le pí tés nem zet kö zi elő ké szí té sét.

Az SZNT 43/1945. sz. ren de le té vel meg tilt ja né me tek és ma gya rok fel vé tel ét az
ügy vé dek és ügy véd je löl tek név jegy zé ké be, 44/1945. sz. ren de le té vel azon na li
ha tál  lyal és a mun ka vi szony ból szár ma zó bár mi ne mű jog igény nél kül meg szün te −
ti a né met és ma gyar nem ze ti sé gű ál la mi és köz al kal ma zot tak mun ka vi szo nyát,
má jus 31−év el egy ben nyug dí juk fo lyó sí tá sát, 51/1945. sz. ren de le té vel pe dig
fel osz la tott nak nyil vá nít min den né met és ma gyar egye sü le tet és tár sa sá got.

1945. má jus 26.
Meg kez dő dik a nem ős ho nos ma gya rok szer ve zett ki to lon co lá sa Cseh szlo vá ki á −
ból. A ki te le pí tet tek pon tos szá ma is me ret len, cseh szlo vák ada tok sze rint jú ni −
us vé gé ig 31 780 ma gyar kény te len el hagy ni az or szág te rü le tét.

Az SZNT jó vá hagy ja a cse h–s zlovák ál lam jo gi el ren de zés ről a prá gai kor mán  nyal
és a cseh pár tok kal foly ta tan dó tár gya lá sok irány el ve it, ame lyek ben az or szág
föder al izálása mel lett száll sík ra. Az irány el vek sze rint a Cseh szlo vák Köz tár sa −
ság nak a kö zös ál lam fő, par la ment és kor mány mel lett kü lön szlo vák, ill. cseh
par la ment je és kor má nya is len ne.

1945. má jus 31–június 2.
Prá gá ban a cseh szlo vák kor mány és az SZNT El nök sé ge kö zött a kas sai kor −
mány prog ram meg va ló sí tá sá ról és a cse h–s zlovák ál lam jo gi vi szony ról foly ta tott
tár gya lá so kon a cseh pár tok el uta sít ják a szlo vák fél ál tal szor gal ma zott fö de rá −
ci ót. A jú ni us 2−án alá írt ún. el ső prá gai egyez mény ugyan ak kor – a szlo vák nem −
ze ti szer vek nek meg le he tő sen szé les jog kö rö ket biz to sít va – ki mond ja, hogy
Szlo vá ki á ban a tör vény ho zói ha tal mat az SZNT, a kor mány za ti és vég re haj tói ha −
tal mat a Meg bí zot tak Tes tü le te gya ko rol ja. A meg bí zot tak a Meg bí zot tak Tes tü −
le té nek tar toz nak fe le lős ség gel, amely ki ne ve zé sé nek jo ga az SZNT El nök sé gét
il le ti meg.

1945. má jus
Szlo vá ki á ban kez de tét ve szi a front át vo nu lá sa után új ra meg nyílt ma gyar tan −
nyel vű is ko lák fel szá mo lá sa. 

1945. jú ni us 2.
A Föld mű ve lés− és Föld re form ügyi Meg bí zot ti Hi va tal ki ad ja 96/1945. sz. hir det −
mé nyét a bel ső te le pí tés vég re haj tá sá ról, amely elő ír ja töb bek kö zött a bel ső te −
le pí tés ke re té ben föl det igény lők szlo vák vagy más szláv nem ze ti sé gé nek, ill. ál −
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la mi és nem ze ti meg bíz ha tó sá gá nak vizs gá la tát. A te le pí tés ha té kony sá gá nak
nö ve lé se ér de ké ben azt is meg fo gal maz za, hogy a te le pe se ket le he tő leg a la kó −
hely ük höz leg kö ze lebb fek vő te rü let re te le pít sék, egy azon köz ség ből szár maz za −
nak s val lá si ho va tar to zá suk is meg egyez zen.

1945. jú ni us 3.
Az SZLKP ri ma szom ba ti te rü le ti kon fe ren ci á ján hat dél−szlo vá ki ai já rás – a Ri ma −
szom ba ti, Lo son ci, Fe le di, Tor nal jai, Rozs nyói és Nagyrő cei já rás – kül döt tei ha −
tá ro zat ban kö ve te lik a dé li ha tár vi dék mag yarta lanítását és szlo vá kok kal va ló
be te le pí té sét: „Kö ve tel jük, hogy ha la dék ta la nul kezd jék meg a szlo vák föld mű −
ve sek át te le pí té sét a sze gény és he gyes vi dé kek ről Szlo vá kia dé li te rü le te i re, a
ma gyar nagy bir to kos ok, te le pe sek és fa sisz ták föld jé re, akik nek nincs mit ke −
res ni ük Szlo vá ki á ban!”

Jozef Let trich, az SZNT el nö ke ki je len ti, hogy azok a zsi dók, akik gon dol ko dá suk −
kal és be szé dük kel a ma gya rok hoz vagy a né me tek hez tar toz nak, ma gya rok nak,
il let ve né me tek nek te kin ten dők, s ezért osz toz ni uk kell a ma gya rok és né me tek
sor sá ban. 

1945. jú ni us 5.
Az SZNT ki ad ja 50/1945. sz. ren de le tét „a va gyon nem ze ti ke ze lé sé ről”, amely
el ren de li az „ál la mi lag meg bíz ha tat lan” sze mé lyek Szlo vá kia te rü le tén ta lál ha tó
ös  szes va gyo ná nak le fog la lá sát és ún. nem ze ti gond nok ság alá vé te lét. A ren −
de let ér tel mé ben ál la mi lag meg bíz ha tat la nok nak szá mí ta nak töb bek kö zött a
né met és ma gyar nem ze ti sé gű sze mé lyek, a né met és ma gyar nem zet hez tar to −
zás szem pont já ból pe dig fő leg a csa lá di érint ke zés ben hasz nált nyelv, a ma gyar
és né met po li ti kai párt ban va ló 1938. ok tó ber 6. utá ni tag ság és a leg utób bi
nép szám lá lás kor be val lott nem ze ti ség a meg ha tá ro zó.

1945. jú ni us 6. 
Az SZNT 52/1945. sz. ren de le té vel „a ma gyar ál lam ál tal ide ig le ne sen meg −
szállt te rü le ten” ha tály ta la nít ja az el ső cseh szlo vák föld re form alá eső in gat la −
nok 1938. no vem ber 1−je után tör tént va gyon jo gi át ru há zá sát, s az in gat la nok
egy ko ri bir to ko sai vagy bér lői szá má ra le he tő vé te szi azok vis  sza igény lé sét.

Ko má rom ban a cseh szlo vák ha tó sá gok be zá rat ják a vá ros ös  szes ma gyar is ko −
lá ját. Más nap mint egy ötez ren tün tet nek a ren del ke zés el len, s ké rik a szov jet
vá ros pa rancs no kot a ma gyar ta ní tás hely re ál lí tá sá nak en ge dé lye zé sé re, ami a
ben cés gim ná zi um és a ta ní tó kép ző ese té ben jú ni us 9−én meg is tör té nik.

A DP Köz pon ti Tit kár sá ga kör le vél ben uta sít ja a párt já rá si tit kár sá ga it a ma gya −
rok azon na li ki zá rá sá ra a párt ból. A kör le vél sze rint a zsi dó val lá sú ak kal, ha ma −
gyar nak vagy né met nek val lot ták ma gu kat vagy a ma gán élet ben ma gya rul vagy
né me tül be szél nek, „épp úgy kell el jár ni, mint a ma gya rok és né me tek ese té −
ben”.
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1945. jú ni us 7.
A ma gyar kor mány szó be li jegy zé ké ben hív ja fel a SZEB fi gyel mét a ma gyar la −
kos ság ki uta sí tá sá ra Cseh szlo vá ki á ból és a po zso nyi ma gya rok in ter ná lá sá ra, s
fel ké ri, hogy jár jon köz ben a cseh szlo vák kor mány nál a ma gyar ki sebb ség ül döz −
te té sé nek meg szün te té se ér de ké ben. A jegy zék sze rint a ki uta sí tá sok kü lö nö −
sen Kas sá ról, Lé vá ról, Ipoly ság ról és Ri ma szom bat ból gya ko ri ak.

1945. jú ni us 8.
A cseh szlo vák kor mány ülé sén dön tés szü le tik ar ról, hogy me mo ran dum ban fog −
ja kér ni a győz tes nagy ha tal mak tól a né met és ma gyar la kos ság ki te le pí té sé nek
jó vá ha gyá sát.

A Po zso nyi Vá ro si Nem ze ti Bi zott ság ha tá ro za tot hoz a vá ros ma gyar és né met
la kos sá gá nak meg je lö lé sé ről. Egyút tal fel szó lít ja a ház tu laj do no so kat, ház mes −
te re ket és gond no ko kat, hogy a há zak ka pu já ra füg ges  szék ki a bér lők név so −
rát, s azon je löl jék meg a né met és ma gyar nem ze ti sé gű bér lő ket.

1945. jú ni us 9.
A ma gyar kor mány a SZEB−hez in té zett szó be li jegy zé ké ben til ta ko zik a cseh szlo −
vá ki ai ki uta sí tá sok és in ter ná lá sok el len, s hív ja fel a bi zott ság fi gyel mét töb bek
kö zött Es ter házy Já nos le tar tóz ta tá sá ra és Neu mann Ti bor nak, a Ma gyar Párt
po zso nyi he lyi szer ve ze te el nö ké nek in ter ná lá sá ra.

Az SZNT El nök sé ge Národ ná obro da cí mű hi va ta los lap já nak köz lé se sze rint Dél −
ke let−Szlo vá kia több mint 20 köz sé gé nek is ko lá já ban még min dig ma gyar nyel −
ven fo lyik az ok ta tás. 

1945. jú ni us 12.
Atrhur Schoen feld, az ame ri kai kor mány bu da pes ti meg bí zott ja jegy zék ben tá jé −
koz tat ja a ma gyar kor mányt kor má nyá nak a cseh szlo vá ki ai ki sebb sé gek ki te le −
pí té sé vel kap cso la tos ál lás pont já ról. A jegy zék el uta sít ja az et ni kai cso por tok
nem ze ti sé gi ala pon tör té nő fe le lős ség re vo ná sát és ki te le pí té sét, ál lást fog lal a
kol lek tív bű nös ség el ve el len, s hang sú lyoz za, hogy a ki sebb sé gek el tá vo lí tá sa
ki zá ró lag a nem zet kö zi egyez mé nyek kel össz hang ban és „sza bá lyos úton” tör −
tén het.

1945. jú ni us 14.
Václav Nosek bel ügy mi nisz ter a kor mány elé ter jesz ti a má jus 23−i kor mány ha −
tá ro zat alap ján „az ide gen la kos ság ki te le pí té sé ről és a bel ső te le pí tés ről” ki −
dol go zott el nö ki dek ré tum ter ve ze tét. A jog sza bály ter ve zet tör vény erő re emel né
a tel jes né met és ma gyar la kos ság ki te le pí té sét Cseh szlo vá ki á ból.

1945. jú ni us 16.
Az SZLKP KB El nök sé ge rend kí vü li ülé sén konk re ti zál ja a né met és ma gyar ki −
sebb ség gel kap cso la tos ál lás pont ját. Az ülé sen el fo ga dott ha tá ro zat sür ge ti a
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ma gyar la kos ság egy ol da lú, ill. egy la kos ság cse re ke re té ben tör té nő ki te le pí té −
sét, a „vis  sza tért vá ro sok”, konk ré tan Kas sa, Lé va, Lo sonc, Ri ma szom bat,
Rozs nyó, Ko má rom és Ér sek új vár, va la mint Po zsony „mag yarta lanítását”, a
szlo vák et ni kai te rü let vá ro sa i nak a ma gya rok tól va ló „meg tisz tí tá sát”, a ma gyar
la kos ság or szá gon be lü li szét te le pí té sét s a dé li ha tár vi dék szlo vá kok kal va ló
be né pe sí té sét. Az El nök ség egyút tal el ve ti a ma gyar tan nyel vű ele mi is ko lák to −
váb bi fenn tar tá sá nak és egy ma gyar nyel vű lap ki adá sá nak Ladislav Novomeský
ok ta tás− és nép mű ve lés ügyi meg bí zott ál tal fel ve tett le he tő sé gét.

1945. jú ni us 18.
A mor va or szá gi Přerov vas út ál lo má sán a po zso nyi 17. gya log ez red ka to nái fel −
tar tóz tat nak és le mé szá rol nak kö zel há rom száz, több sé gük ben dob si nai né met
és ma gyar – ott ho ná ba vis  sza tér ni szán dé ko zó – me ne kül tet.

1945. jú ni us 19.
A ma gyar kor mány a jú ni us 12−i ame ri kai jegy zék re adott vá la szá ban ki fej ti, hogy
nem el len zi a cseh szlo vá ki ai ma gyar há bo rús bű nö sök szi go rú meg bün te té sét,
til ta koz nia kell vi szont a ma gyar ki sebb ség nek a ná cik zsi dó el le nes in téz ke dé −
se i re em lé kez te tő kol lek tív ül dö zé se el len. A ma gyar la kos sá got, ame lyet az el −
ső vi lág há bo rú után meg kér de zé se nél kül csa tol tak Cseh szlo vá ki á hoz, nem le −
het fe le lős sé ten ni az or szág szét esé se mi att, s há bo rús bű nös sé nyil vá ní ta ni
csu pán azért, mert 1938−ban nem volt ki fo gá sa az el len, hogy vis  sza csa tol ják
Ma gyar or szág hoz.

Edvard Beneš ki ad ja 16/1945. sz. ún. retribú ciós dek ré tu mát „a ná ci bű nö sök,
az áru lók és se gí tő ik meg bün te té sé ről va la mint a rend kí vü li nép bí ró ság ok ról”,
va la mint 17/1945. sz. dek ré tu mát a Nem ze ti Bí ró ság ról. A retribú ciós dek ré tum
a „köz tár sa ság fo ko zott ve szé lyez te tett sé gé nek” ide jé re vis  sza me nő le ges ha tály−
lyal bűn tett nek nyil vá nít olyan cse lek mé nye ket, ame lyek el kö ve té sük ide jén nem
sér tet tek tör vényt. A dek ré tum a „köz tár sa ság fo ko zott ve szé lyez te tett sé gé nek”
idő pont ját 1938. má jus 21−től, a cseh szlo vák had se reg rész le ges moz gó sí tá sá −
tól egy ké sőbb meg ha tá ro zan dó na pig szá mít ja.

A cseh szlo vák kor mány jó vá hagy ja a né me te ket és ma gya ro kat cseh szlo vák ál −
lam pol gár sá guk tól meg fosz tó el nö ki dek ré tum ter ve ze tét.

1945. jú ni us 21.
Edvard Beneš ki ad ja a cseh or szág ré szek ben ha tá lyos 12/1945. sz. dek ré tu −
mát a „né me tek, ma gya rok, va la mint a cseh és szlo vák nem zet áru lói és el len −
sé gei me ző gaz da sá gi va gyo ná nak el kob zá sá ról és ha la dék ta lan szét osz tá sá ról”,
amely a föld re form cél ja i ra azon na li ha tál  lyal és kár té rí tés nél kül elő ír ja töb bek
kö zött a ma gya rok és né me tek me ző gaz da sá gi va gyo ná nak el kob zá sát. Né met
vagy ma gyar nem ze ti sé gű sze mé lyek nek azok te kin ten dők, akik az 1929 óta tar −
tott bár me lyik nép szám lá lás kor né met vagy ma gyar nem ze ti sé gű ek nek val lot ták
ma gu kat, vagy pe dig né me te ket és ma gya ro kat tö mö rí tő nem ze ti cso por tok, ala −
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ku la tok vagy po li ti kai pár tok tag jai vol tak. A dek ré tum pre am bu luma sze rint a
ren del ke zés cél ja, hogy „a cseh és szlo vák föl det egy szer s min den kor ra ki ve −
gyük az ide gen né met és ma gyar bir to ko sok ke zé ből, va la mint a köz tár sa ság
áru ló i nak ke zé ből”.

1945. jú ni us 23.
A bel ügy−, a kül ügy− és a nem zet vé del mi mi nisz ter al kot ta kor mány bi zott ság – mi −
vel Cseh szlo vá kia még nem sze rez te meg a nagy ha tal mak hoz zá já ru lá sát a nem
szláv la kos ság ki te le pí té sé hez – a kor mány uta sí tá sá ra át dol goz za a né me tek
és ma gya rok ki te le pí té sé ről, ill. a bel ső te le pí tés ről elő ké szü let alatt ál ló el nö ki
dek ré tu mot, ki hagy va be lő le a ki te le pí tés re vo nat ko zó ki té te le ket.

1945. jú ni us 26.
A Szlo vák Nem ze ti Front ülé sén a DP és az SZLKP kö zös nyi lat ko zat ban száll
sík ra a két párt együtt mű kö dé sé ért. A nyi lat ko zat a pár tok nak a ma gyar és né −
met ki sebb ség hez va ló vi szo nyu lá sá ról ki je len ti, hogy „együtt akar juk meg tisz tí −
ta ni Szlo vá ki át a ná ci né me tek től, a fa sisz ta ma gya rok tól, el ér ni a töb bi ma gyar
la kos ki cse ré lé sét a ma gyar or szá gi és kül föl di szlo vá ko kért s így hoz zá já rul ni a
kor mány prog ram tel je sí té sé hez, Cseh szlo vá ki á nak, mint a cse hek és szlo vá kok
ál la má nak épí té sé hez”.

San Fran cis có ban 51 or szág, köz tük Cseh szlo vá kia is alá ír ja az Egye sült Nem −
ze tek Alap ok má nyát, s ez zel az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té nek egyik ala pí tó
tag ál la má vá vá lik.

1945. jú ni us 27.
A cseh szlo vák ha tó sá gok gróf Es ter házy Já nost, a Ma gyar Párt el nö két és az
ugyan csak őri zet be vett gróf Csáky Mi hályt, a párt al el nök ét, a Szloven szkói Ma −
gyar Kul tú re gye sü let el nö két Gustáv Husák uta sí tá sá ra át ad ják a szov jet ka to −
nai szer vek nek.

Az Ok ta tás− és Nép mű ve lés ügyi Meg bí zot ti Hi va tal el uta sít ja Bí ró Lucián nak, a
ko má ro mi ben cés gim ná zi um igaz ga tó já nak a ma gyar nyel vű ok ta tás tan év vé −
gé ig va ló meg hos  szab bí tá sá ra és az érett sé gi vizs gák meg tar tá sá nak en ge dé −
lye zé sé re vo nat ko zó ké rel mét. Ez zel meg szű nik Szlo vá kia utol só ma gyar tan −
nyel vű is ko lá ja.

1945. jú ni us 28.
A Kár pát al ja át adá sá ról szó ló szer ző dés alá írá sa cél já ból Moszk vá ba ér ke ző
cseh szlo vák kor mány kül dött ség és a szov jet ve ze tés kö zöt ti meg be szé lé sen
Zdeněk Fier linger cseh szlo vák mi nisz ter el nök Joszif Vis szári onovics Sztá lin szov −
jet párt ve ze tő se gít sé gét ké ri a né me tek és ma gya rok ki te le pí té sé hez. Sztá lin
ar ra a ké rés re, hogy a ki te le pí té sek ben a szov jet had se reg is ve gyen részt, nem
ad po zi tív vá laszt, de biz to sít ja a cseh szlo vák kül dött sé get, hogy azo kat a szov −
jet had se reg nem fog ja aka dá lyoz ni.
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1945. jú ni us 29.
Moszk vá ban alá ír ják a Kár pát al ja Szov jet uni ó nak va ló át adá sát ki mon dó cseh −
szlovák–s zov jet szer ző dést, amely sze rint Kár pát−Uk raj na egye sül „ősi ha zá já −
val”, Uk raj ná val, az új csehs zlovák–s zov jet ál lam ha tár pe dig meg egye zik a Szlo −
vá kia és Kár pát al ja kö zöt ti 1938 előt ti tar to má nyi ha tár ral. A szer ző dés Kár pát −
al ján kí vül a Szov jet uni ó hoz csa tol 13, köz igaz ga tá si lag ko ráb ban Szlo vá ki á hoz
tar to zott ma gyar la kos sá gú köz sé get is: Bát fát, Csa pot, Gáloc sot, Kisrá tot,
Kisszel mencet, Kis tég lást, Nagyrá tot, Palá gy ot, Palá gyko moró cot, Pal lót, Szür −
tét, Tisza ásványt és Tisza sala m on t. A szer ző dés hez csa tolt jegy ző könyv le he tő −
vé te szi, hogy a szov jet uni ó be li szlo vá kok és cse hek, ill. a cseh szlo vá ki ai uk rá −
nok és oro szok op tál has sa nak a má sik or szág ba va ló át te le pü lés re

A szov jet ka to nai szer vek Bu da pes ten, Bu ka res ten és Iaşin ke resz tül Moszk vá −
ba hur col ják Es ter házy Já nost s ve le együtt to váb bi tíz le tar tóz ta tott po zso nyi
ma gyar ér tel mi sé git: Neu mann Ti bort, gróf Csáky Mi hályt, Jabloniczky Já nost,
Teszár Bé lát, Pár kány La jost, Böj tös Jó zse fet, Virc sik Ká rolyt, Szül lő Sán dort,
Birn baum Fri gyest és Lás zlóffy Fe ren cet. 

1945 kö ze pén
A ma gyar or szá gi szel le mi és mű vé sze ti élet je les sze mé lyi sé gei – töb bek kö zött
Ko dály Zol tán ze ne szer ző, Kas sák La jos köl tő, Füst Mi lán író, Fer enczy Bé ni
szob rász, Bernáth Au rél fes tő mű vész, Far kas Fe renc ze ne szer ző, Heltai Je nő író,
Ma jor Ta más szín mű vész, Pátzay Pál szob rász és Szőnyi Ist ván fes tő mű vész –
fel hí vás sal for dul nak a cseh és szlo vák ér tel mi ség hez, amely ben fel ké rik őket,
hogy emel je nek szót a cseh szlo vá ki ai ma gyar ság gal szem be ni igaz ság ta lan bá −
nás mód meg szün te té sé ért.

1945. jú li us 3.
A cseh szlo vák kor mány ne vé ben Vla di mír Clemen tis kül ügyi ál lam tit kár jegy zék −
ben ké ri fel az ame ri kai, brit és szov jet kor mányt, hogy kö zel gő pots da mi ér te −
kez le tü kön tűz zék na pi rend re a né met és ma gyar ki sebb ség ki te le pí té sé nek kér −
dé sét. A jegy zék sze rint a ki te le pí tés 2–2,5 mil lió né me tet és kb. 400 ezer ma −
gyart érin te ne, mi köz ben a ma gya rok kal kap cso lat ban ki lá tás ba he lye zi, hogy
egy ré szük ki te le pí té se la kos ság cse re for má já ban is meg va ló sul hat na, mi vel
Ma gyar or szág ról 345 ezer szlo vák kí ván át te le pül ni Szlo vá ki á ba. A né me tek és
ma gya rok ki te le pí té se a cseh szlo vák ál lam és Kö zép−Eu ró pa bé ké jé nek biz to sí −
tá sa szem pont já ból szük sé ges, s el ha lasz tá sa a cse he ket és szlo vá ko kat ko −
mo lyan nyug ta la ní ta ná.

Az SZNT ki ad ja 67/1945. sz. ren de le tét „a há bo rús ese mé nyek ál tal oko zott
károk be je len té sé ről”, amely sze rint a kár té rí té si ké re lem ben fel kell tün tet ni,
hogy mi lyen ál lam pol gár sá gú volt a ké rel me ző 1938. ok tó ber 1−jén, ill. hogy mi −
lyen nem ze ti sé gű nek val lot ta ma gát 1938. ok tó ber 1−jén és e na pot kö ve tő en,
ami a ma gyar és né met nem ze ti sé gű ké rel me zők szá má ra ele ve re mény te len né
tesz bár mi lyen kár té rí tést; va la mint 69/1945. sz. ren de le tét „az ál la mi lag meg −
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bíz ha tat lan sze mé lyek ma gán al kal ma zás ból va ló el bo csá tá sá ról”, amely sze rint
a mun ka adó a nem ze ti bi zott ság hoz zá já ru lá sá val azon na li ha tál  lyal meg szün tet −
he ti bár me lyik „ál la mi lag meg bíz ha tat lan” sze mély mun ka−, szol gá la ti vagy ta nu −
lói vi szo nyát.

1945. jú li us 4.
Sza lat nai Re zső – a Gustáv Husák bel ügyi meg bí zot tal foly ta tott elő ző na pi meg −
be szé lé se alap ján – a Ma gyar Vég re haj tó Bi zott ság ne vé ben írá sos ja vas la tot
ter jeszt elő a Cseh szlo vá ki ai Ma gya rok Se gély bi zott sá gá nak meg ala kí tá sá ra. A
ja vas lat sze rint a Se gély bi zott ság a Nem zet kö zi Vö rös ke reszt tel, a Cseh szlo vák
Vö rös ke reszt tel és a Ma gyar Vö rös ke reszt tel együtt mű köd ve élel mi szer, gyógy −
szer és pénz se gé lyek jut ta tá sá val, va la mint or vo si el lá tás sal se gí te né a ma gyar
de por tál ta kat. Szék he lye Po zsony len ne, ide ig le nes el nök sé gé ben pe dig he lyet
kap na: Sza lat nai Re zső, Peéry Re zső, Csáder Mi hály, Czibók Já nos, Fe hér Fe −
renc és Tankovics Jó zsef. A Se gély bi zott ság leg ali zá lá sá ra Husák ígé re te el le né −
re nem ke rül sor, il le gá li san azon ban meg kez di te vé keny sé gét: kü lön fé le ado −
má nyok ból szár ma zó pénz se gél  lyel, ru ha ne mű vel, élel mi szer rel, gyógy sze rek kel
lát ja el a rá szo ru ló kat, kü lö nö sen az el bo csá tott köz al kal ma zot ta kat, a nyug dí −
juk tól meg fosz tott idős pe da gó gu so kat és öz ve gye i ket.

A ma gyar kor mány a szov jet kor mány hoz in té zett jegy zé ké ben Moszk va be avat −
ko zá sát ké ri a cseh szlo vá ki ai ma gyar ság ül döz te té sé nek meg aka dá lyo zá sa ér −
de ké ben, s egy ben fel ké ri, hogy „a Duname dencében vég re haj tan dó te rü le ti új −
já ren de zé sek nél” az ún. nem ze ti sé gi el vet ve gyék ala pul.

1945. jú li us 7–8.
Turóc szent már ton ban tart ja I. kong res  szu sát a De mok ra ta Párt. A pár ton be lü li
kom mu nis ta el le nes szárny meg erő sö dé sét ered mé nye ző kong res  szus új alap −
sza bályt és prog ra mot fo gad el, s Ján Ursíny he lyett Jozef Let trichet vá laszt ja a
párt el nö ké vé.

1945. jú li us 8.
Az Ok ta tás− és Nép mű ve lés ügyi Meg bí zot ti Hi va tal ki uta sít Cseh szlo vá kia te rü le −
té ről min den olyan nem cseh szlo vák ál lam pol gár sá gú ma gyar lel készt, akit
1938. no vem ber 2. után he lyez tek va la mely szlo vá ki ai egy ház köz ség be.

1945. jú li us 9–12.
Cseh szlo vá ki á ba lá to gat a ma gyar or szá gi, ro má ni ai és ju go szlá vi ai szlo vá kok öt −
ven fő ből ál ló kül dött sé ge, ame lyet Ka rol Šmid ke és Jozef Let trich, az SZNT társ −
el nö kei, Zdeněk Fier linger mi nisz ter el nök és Edvard Beneš ál lam fő is fo gad. A
kül dött ség a cseh szlo vák ál lam se gít sé gét ké ri a kül föl di szlo vá kok ha za te le pü −
lé sé hez; tá jé koz ta tá sa sze rint Ma gyar or szág ról 200 ezer, Ju go szlá vi á ból 150
ezer, Ro má ni á ból 80 ezer szlo vák kí ván át te le pül ni Szlo vá ki á ba.
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1945. jú li us 10.
A cseh szlo vák tör vény tár 20/1945. és 21/1945. szám mal új ra köz li Edvard
Benešnek „a tör vény ho zó ha ta lom ide ig le nes gya kor lá sá ról” még Lon don ban ki −
adott al kot mány dek ré tu ma it, ame lyek ér tel mé ben a köz tár sa sá gi el nök tör vény −
ho zó ha tal mat gya ko rol hat mind ad dig, míg meg nem ala kul a Cseh szlo vák Köz −
tár sa ság ide ig le nes tör vény ho zó tes tü le te.

A Pénz ügyi Meg bí zot ti Hi va tal ki ad ja 155/1945. sz. ren de le tét „az ál la mi nyug −
dí jak és el lá tá si il let mé nyek, va la mint a kegy dí jak és ado má nyok azon él ve ző i −
nek kö te le ző ös  sze írá sá ról, akik a Ma gyar or szág és Né met or szág ál tal ide ig le −
ne sen meg szállt te rü le ten él nek”. A ren de let ér tel mé ben azon ban az ös  sze írás
nem vo nat ko zik a né met és ma gyar nem ze ti sé gű sze mé lyek re, mi vel ők az SZNT
44/1945. sz. ren de le te ér tel mé ben már el ve szí tet ték igé nyü ket nyug dí juk és el −
lá tá si il let mé nye ik fo lyó sí tá sá ra. 

1945. jú li us 16.
A DP Èas cí mű köz pon ti or gá nu ma a zsi dók „szlo vák el le nes” ma ga tar tá sát ki fo −
gá sol ja, ami a lap sze rint ab ban nyil vá nul meg, hogy ma gya rul és né me tül mer −
nek be szél ni, „ma gya ro sí ta nak és né me te sí te nek”, s nem be csü lik a szlo vák
nyel vet.

1945. jú li us 17.
Edvard Beneš ki ad ja 27/1945. sz. dek ré tu mát „a bel ső te le pí tés egy sé ges irá −
nyí tá sá ról”, amely az ere de ti el kép ze lé sek kel el len tét ben a né me tek és ma gya −
rok ki te le pí té sé ről nem ren del ke zik. A jog sza bály a bel ső te le pí tés irá nyí tá sá ra
prá gai és po zso nyi szék hel  lyel elő ír ja te le pí té si hi va ta lok lét re ho zá sát. A dek ré −
tum sze rint „bel ső te le pí té sen olyan in téz ke dé sek ös  szes sé gét kell ér te ni, ame −
lyek kel kü lön le ges elő írá sok se gít sé gé vel el ér he tő a Cseh szlo vák Köz tár sa ság
va la men  nyi tér sé gé nek vis  sza jut ta tá sa az ere de ti szláv elem bir to ká ba”. 

1945. jú li us 17–18.
Együt tes ülést tart Prá gá ban a CSKP és az SZLKP ve ze tő sé ge, ame lyen a cseh
kom mu nis ták és Vil iam Široký fel ró ják a szlo vák kom mu nis ták nak a kas sai kor −
mány prog ram las sú vég re haj tá sát Szlo vá ki á ban, az SZNT−t a cse h–s zlovák egy −
ség gyen gí té sé vel és sze pa ra tiz mus sal vá dol ják, a de mok ra ták kong res  szu sá −
nak ered mé nyét pe dig a „re ak ció” győ zel me ként ér té ke lik.

1945. jú li us 20.
Edvard Beneš ki ad ja a cseh or szág ré szek ben ha tá lyos 28/1945. sz. dek ré tu −
mát „a né me tek, ma gya rok és az ál lam más el len sé gei me ző gaz da sá gi va gyo −
ná nak cseh, szlo vák és más szláv föld mű ve sek kel va ló be te le pí té sé ről”. A dek −
ré tum ér tel mé ben az el kob zott me ző gaz da sá gi va gyon ból föld jut ta tást csu pán
cse hek, szlo vá kok, va la mint más szláv nem zet hez tar to zók kér het nek, akik ál la −
mi és nem ze ti szem pont ból meg bíz ha tó ak.
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1945. jú li us 21.
A ma gyar kor mány a Ma gyar or szá gi Iz ra e li ták Or szá gos Iro dá já nak ké ré sé re szó −
be li jegy zék ben tá jé koz tat ja a SZEB−et a ma gyar nem ze ti sé gű cseh szlo vá ki ai zsi −
dók ül dö zé sé ről, ki uta sí tá sá ról és va gyo nuk el kob zá sá ról, s fel ké ri, hogy jár jon
köz ben a cseh szlo vák kor mány nál a zsi dó ság nem ze ti sé gi ala pon tör té nő ül dö −
zé sé nek meg szün te té se ér de ké ben. A ma gyar kor mány jú li us 23−án újabb szó −
be li jegy zék ben hív ja fel a SZEB fi gyel mét a Cseh szlo vák Köz tár sa ság szlo vák te −
rü le te in ke resz tül ha za té rő ma gyar nyel vű zsi dó de por tál tak bán tal ma zá sá ra és
ül dö zé sé re, va la mint a Èas jú li us 16−i írá sá ra.

1945. jú li us 25.
Az ügy vé dek és köz jegy zők bí rói szol gá lat ba va ló fel vé tel ét sza bá lyo zó
82/1945. sz. SZNT−rendelet ki mond ja, hogy bí rói szol gá lat ba csak cseh szlo vák
ál lam pol gár sá gú, szláv nem ze ti sé gű, nem ze ti leg és po li ti ka i lag meg bíz ha tó, va −
la mint a szlo vák nyel vet tö ké le te sen bí ró ügy véd és köz jegy ző ve he tő fel.

A ma gyar kor mány a SZEB−hez in té zett szó be li jegy zé ké ben til ta ko zik a ma gyar
ka to li kus pa pok tö me ges ki uta sí tá sa el len Cseh szlo vá ki á ból, s fel ké ri, hogy jár −
jon köz ben a cseh szlo vák kor mány nál a ki uta sí tá sok meg szün te té se ér de ké ben.
A ma gyar kor mány ugyan csak a SZEB−nél til ta ko zik a ma gyar ta ní tók ál la mi szol −
gá lat ból va ló el bo csá tá sa mi att, ami kö vet kez té ben 2 ezer ta ní tó ma rad ál lás,
100 ezer ma gyar gyer mek pe dig is ko la nél kül. Fel ké ri a SZEB−et, has son oda,
hogy a prá gai kor mány ha tály ta la nít sa a ma gyar tan erők el bo csá tá sát, s en ge −
dé lyez ze a ma gyar tan nyel vű ele mi és kö zép fo kú ok ta tást.

Bu da pes ten élő po zso nyi me ne kül tek a rend sze re sí tés szán dé ká val kő nyo ma −
tos Tá jé koz ta tót szer kesz te nek a cseh szlo vá ki ai ma gyar ság hely ze té ről és an −
nak or vos lá sá ról.

1945. au gusz tus 2.
Vé get ér a győz tes nagy ha tal mak, az Ame ri kai Egye sült Ál la mok, Nagy−Bri tan nia
és a Szov jet unió jú li us 17−én kez dő dött pots da mi kon fe ren ci á ja, amely nek zá ró −
nyi lat ko za ta jó vá hagy ja a né met la kos ság ki te le pí té sét Cseh szlo vá ki á ból, Len −
gyel or szág ból és Ma gyar or szág ról, a szlo vá ki ai ma gyar ság ki te le pí té sé nek kér −
dé sé vel ugyan ak kor a cseh szlo vák ké rés el le né re nem fog lal ko zik. Az ér te kez let
részt ve vői a há bo rú vesz tes ál la ma i val kö ten dő bé ke szer ző dé sek elő ké szí té se
cél já ból lét re hoz zák a Kül ügy mi nisz te rek Ta ná csát.

Edvard Beneš ki ad ja 33/1945. sz. al kot mány dek ré tu mát „a né met és ma gyar
nem ze ti sé gű sze mé lyek cseh szlo vák ál lam pol gár sá gá nak ren de zé sé ről”, amely
meg foszt ja cseh szlo vák ál lam pol gár sá gá tól csak nem a tel jes né met és ma gyar
ki sebb sé get. A dek ré tum 1. §−a sze rint: „Azok a né met vagy ma gyar nem ze ti sé −
gű cseh szlo vák ál lam pol gár ok, akik az ide gen meg szál ló ha ta lom jog sza bá lyai
ér tel mé ben né met vagy ma gyar ál lam pol gár sá got sze rez tek, az ilyen ál lam pol −
gár ság meg szer zé sé nek nap ján el ve szí tet ték cseh szlo vák ál lam pol gár sá gu kat.

70 A jogfosztottság időszaka



A töb bi né met vagy ma gyar nem ze ti sé gű cseh szlo vák ál lam pol gár a dek ré tum
ha tály ba lé pé sé nek nap ján vesz ti el cseh szlo vák ál lam pol gár sá gát.” A 2. § ér −
tel mé ben cseh szlo vák ál lam pol gár sá ga csu pán azok nak a né me tek nek és ma −
gya rok nak ma rad meg, „akik iga zol ják, hogy hű ek ma rad tak a Cseh szlo vák Köz −
tár sa ság hoz, so sem vé tet tek a cseh és a szlo vák nem zet el len, és vagy ak tí van
részt vet tek a fel sza ba dí tá su kért ví vott harc ban, vagy pe dig szen ved tek a ná ci
és fa sisz ta ter ror tól”. A dek ré tum 3. §−a alap ján a cseh szlo vák ál lam pol gár sá −
gu kat el vesz tett sze mé lyek 6 hó na pon be lül kér vé nyez he tik ál lam pol gár sá guk
vis  sza adá sát.

1945. au gusz tus 3.
A cseh szlo vák kor mány nak a pots da mi kon fe ren ci át ér té ke lő ülé sén Jan
Masaryk kül ügy mi nisz ter be je len ti, hogy a tény, mi sze rint a kon fe ren cia ki zá ró −
lag a né met kér dés sel fog lal ko zott, nem je len ti azt, hogy a ma gya rok ki te le pí té −
sét ne le het ne vég re haj ta ni.

A Meg bí zot tak Tes tü le te meg szün te ti a ma gyar evan gé li kus egy ház köz sé gek és
szeniorá tu sok önál ló sá gát, va gyo nu kat át ad ja a szlo vák egy ház köz sé gek nek, a
ma gyar lel ké sze ket el bo csát ja, el ren de li az eset le ge sen ki vé telt ka pók szlo vák
et ni kai te rü let re he lye zé sét, s ki mond ja, hogy is ten tisz te le tek rend sze re sen
csak az ál lam nyel vén tart ha tók.

1945. au gusz tus 7.
Rá ko si Má tyás, a Ma gyar Kom mu nis ta Párt (MKP) fő tit ká ra Joszif Vis szári −
onovics Sztá lin hoz in té zett le ve lé ben a szov jet párt ve ze tő tá mo ga tá sát ké ri a
cseh szlo vá ki ai ma gyar ság ki te le pí té sé nek meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben.

1945. au gusz tus 8.
Tor nalján a ma gyar ság jog fosz tá sa és ül dö zé se el le ni til ta ko zá sul fel rob bant ják
a Nem zet biz ton sá gi Tes tü let he lyi pa rancs nok sá gát. (A rob ban tás el kö ve té sét
ma gá ra vál la ló 19 éves Hancsovszky Bé lát a Ri ma szom ba ti Já rá si Nép bí ró ság
go lyó ál ta li ha lál ra íté li, ő azon ban szep tem ber 25−én meg szö kik a ri ma szom ba −
ti bör tön ből, és Ma gyar or szág ra tá vo zik.)

1945. au gusz tus 9.
A ma gyar kor mány a SZEB−hez in té zett szó be li jegy zé ké ben til ta ko zik az el len,
hogy a po zso nyi cseh szlo vák ha tó sá gok a ma gyar nem ze ti sé gű e ket ki zár ják a
Szov jet unió ál tal a vá ros nak ado má nyo zott élel mi sze rek jut ta tá sá ból, s fel hív ja
a SZEB fi gyel mét, hogy a cseh szlo vá ki ai ma gyar ság sem mi fé le élel mi szer je gyet
nem kap.

1945. au gusz tus 10.
Az SZLKP ér sek új vá ri alap szer ve ze te a párt zsol nai or szá gos kon fe ren ci á já hoz
in té zett kér vé nyé ben a ma gyar nem ze ti sé gű párt tag ok szá má ra ma gyar nyel vű
párt lap ki adá sá nak és ter jesz té sé nek en ge dé lye zé sét ké ri.

1944. augusztus 29–1948. október 25. 71



1945. au gusz tus 11.
Edvard Benešnek a film gyár tás ál la mo sí tá sá ról ren del ke ző 50/1945. sz. dek ré −
tu ma az „ál la mi lag meg bíz ha tat lan”, va gyis ma gyar és né met nem ze ti sé gű sze −
mé lye ket ki zár ja azok kö ré ből, akik az ál la mo sí tott film gyá ra kért, la bo ra tó ri u mo −
kért, film köl csön ző kért és film szín há za kért kár té rí tés ben ré sze sül het nek.

A Gustáv Husák rész vé te lé vel ülé se ző Tor nal jai Já rá si Köz igaz ga tá si Bi zott ság
ki mond ja, hogy az au gusz tus 8−i me rény let mi att rö vid időn be lül ki kell te le pí te −
ni Tor nal ja min den ma gyar la ko sát, majd pe dig az egész já rást meg kell tisz tí ta −
ni a ma gya rok tól. Ki vé telt csu pán az an ti fa sisz ta har co sok és a ve gyes há zas −
ság ban élők kap hat nak.

1945. au gusz tus 11–12.
Zsol nán tart ja a há bo rú utá ni el ső or szá gos kon fe ren ci á ját Szlo vá kia Kom mu nis −
ta Párt ja. A kon fe ren cia a prá gai párt köz pont nyo má sá ra a szlo vák nem ze ti fel −
ke lés ben részt vett szlo vák párt ve ze tők és a volt szo ci ál de mok ra ták po zí ci ó i nak
meg gyen gü lé sét s a párt nak a prá gai párt ve ze tés nek va ló erő tel je sebb alá ren −
de lé sét ered mé nye zi. Az el nö ki posz ton Ka rol Šmid két a Prá ga ál tal tá mo ga tott
Vil iam Široký vált ja fel, Šmid két el nök he lyet tes sé, fő tit kár rá Šte fan Bašťo van −
skýt vá laszt ják. Jó vá hagy ják az SZNT−be és az Ide ig le nes Nem zet gyű lés be de le −
gá lan dó kom mu nis ta kép vi se lő je löl tek lis tá ját, mi köz ben Ma jor Ist vánt, a kom −
mu nis ta párt ala pí tó tag ját és egy ko ri sze ná to rát ma gyar szár ma zá sa mi att nem
vá laszt ják be a párt Köz pon ti Bi zott sá gá ba, és nem de le gál ják az Ide ig le nes
Nem zet gyű lés be sem. A kon fe ren cia el uta sít ja a ma gyar nyel vű párt saj tó en ge −
dé lye zé sé nek le he tő sé gét, s meg erő sí ti a párt ve ze tés nek a ma gyar la kos ság ki −
te le pí té sé vel kap cso la tos ko ráb bi ál lás fog la lá sát.

1945. au gusz tus 14.
A ma gyar kor mány jegy zé ket ter jeszt a há rom nagy ha ta lom elé a bé ke kon fe ren −
ci á val kap cso la tos szem pont ja i ról, amely sze rint a ma gyar kor mány kí vá na tos −
nak tar ta ná, ha a ha tá ro kat az ér de kelt la kos ság aka ra tá val össz hang ban, a
„nem ze ti sé gi elv mi nél tel je sebb al kal ma zá sá val” ál la pí ta nák meg. Le szö ge zi,
hogy a Cseh szlo vá kia ál tal fel ve tett kény sze rű la kos ság cse re nem le het a nem −
ze ti sé gi kér dés meg ol dá sá nak az alap ja, Ma gyar or szág szá má ra a nép cse re
csak te rü le ti kom pen zá ci ó val kép zel he tő el, a ki sebb sé gek ről pe dig az ENSZ út −
ján kel le ne gon dos kod ni.

1945. au gusz tus 16.
Vla di mír Clemen tis kül ügyi ál lam tit kár a cseh szlo vák kor mány ne vé ben újabb
jegy zék kel for dul a nagy ha tal mak hoz, amely ben a né me tek ki te le pí té sé re vo nat −
ko zó pots da mi ha tá ro zat ra hi vat koz va ki fej ti kor má nya azon meg győ ző dé sét,
hogy a nagy ha tal mak fel té te lez he tő en egyet ér te nek majd a cseh szlo vá ki ai ma −
gyar és a ma gyar or szá gi szlo vák la kos ság ki cse ré lé sé vel, egyút tal ké ri, hogy a
SZEB−et ha tal maz zák fel a la kos ság cse re le bo nyo lí tá sá val.
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Cseh szlo vá ki á ból me ne kült ma gya rok me mo ran dum ban ké rik Dál no ki Mik lós
Bé la ma gyar mi nisz ter el nö köt, te gye le he tő vé szá muk ra ér dek vé del mi szer ve zet
lét re ho zá sát. A szer ve zet Holota Já nos volt prá gai nem zet gyű lé si kép vi se lő, Ér −
sek új vár egy ko ri pol gár mes te re ve ze té sé vel szep tem ber 1−jén Szlo vá ki ai Me ne −
kült De mok ra ta Ma gya rok Bi zott sá ga né ven kez di meg te vé keny sé gét.

1945. au gusz tus 18.
A Szlo vák Par ti zá nok Szö vet sé gé nek Besz ter ce bá nyán ülé se ző el ső köz gyű lé se
az SZNT−hez in té zett be ad vá nyá ban sür ge ti a ma gyar la kos ság mi előb bi ki te le −
pí té sét, ill. a la kos ság cse re meg kez dé sét, va gyo na el kob zá sát és mun ka tá bo −
rok ba hur co lá sát, egyút tal ki fo gá sol ja a kon cent rá ci ós tá bo rok ból ha za té rő ma −
gyar zsi dók va gyo ná nak vis  sza adá sát. A par ti zá nok az ún. bel ső te le pí tés ke re −
té ben egyút tal részt kö ve tel nek a ma gya rok el kob zott va gyo ná ból (1948 ta va −
szá ig a Po zsony és Tor nal ja kö zöt ti ma gyar lak ta já rá sok ba 1640 par ti zán csa lá −
dot te le pí te nek).

1945. au gusz tus 19.
Szlo vá kia 79 já rá sa kö zül 66−ban mű kö dik já rá si nem ze ti bi zott ság, 13−ban pe −
dig já rá si köz igaz ga tá si bi zott ság. A 66 nem ze ti bi zott ság kö zül 43−ban a kom −
mu nis ták, 7−ben a de mok ra ták van nak több ség ben, 16−ban ará nyuk pa ri tá sos
ala pon osz lik meg. A já rá si nem ze ti bi zott sá gok el nö kei kö zül 48 kom mu nis ta.

1945. au gusz tus 22.
A po zso nyi cseh test vér egy ház és a ma gyar re for má tus egy ház kö zös me mo ran −
dum mal for dul Ladislav Novomeský ok ta tás− és nép mű ve lés ügyi meg bí zott hoz,
amely ben – em lé kez tet ve ar ra, hogy ami kor a szlo vák ha tó sá gok 1940−ben be −
til tot ták a po zso nyi cseh test vér egy há zat, a ma gyar re for má tu sok az ül dö zött
cse he ket tes tü le ti leg be fo gad ták a re for má tus egy ház ba, s 1945 áp ri li sá ig
temp lo mu kat is meg osz tot ták ve lük – ké ri, hogy a po zso nyi ma gyar re for má tus
gyü le ke zet a ti la lom el le né re to vább ra is meg tart has sa ma gyar nyel vű is ten tisz −
te le te it. (Novomeský elő ször ígé re tet tesz a ké re lem tel je sí té sé re, ám a ké sőbb
új ra be ter jesz tett kér vényt sze mé lyi tit ká ra szep tem ber 24−én el uta sít ja.)

1945. au gusz tus 23.
Az SZNT ki ad ja 99/1945. sz. ren de le tét „az ál la mi és köz al kal ma zot tak szol gá −
la ti vi szo nyá nak ren de zé sé ről”, amely – a má jus 25−i 44/194.5 sz. SZNT−ren−
deletet fel vált va – jú li us 31−i vis  sza me nő le ges ha tál  lyal a mun ka vi szony ból szár −
ma zó bár mi ne mű jog igény nél kül meg szün te ti a né met és ma gyar nem ze ti sé gű
ál la mi és köz al kal ma zot tak mun ka vi szo nyát és nyug díj jo go sult sá gát.

Az SZNT 104/1945. sz. ren de le té vel mó do sít ja az SZNT El nök sé gé nek „a né −
me tek, ma gya rok, va la mint a szlo vák nem zet áru lói és el len sé gei me ző gaz da sá −
gi va gyo ná nak el kob zá sá ról és ha la dék ta lan szét osz tá sá ról” ki adott feb ru ár 27−i
ren de le tét. Az új jog sza bály a ma gyar nem ze ti sé gű la ko sok ese té ben to vább ra
is meg hagy ja az 50 ha alat ti me ző gaz da sá gi in gat lant, el ren de li ugyan ak kor
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azon tár sa sá gok és jo gi sze mé lyek tel jes me ző gaz da sá gi va gyo ná nak el kob zá −
sát, ame lyek rész vé nye i nek több sé gét ma gya rok vagy né me tek bir to kol ják.

A mun ka tá bor ok lét re ho zá sá ról szó ló 105/1945. sz. SZNT−rendelet sze rint mun −
ka tá bor ba töb bek kö zött azo kat a sze mé lye ket oszt hat ják be, aki ket az SZNT
33/1945. sz. ren de le te alap ján mint „fa sisz ta bű nöst”, „meg szál lót”, „áru lót”
és „kol la bo ránst” ítél tek el; az ál la mi agg ko ri se gély ide ig le nes sza bá lyo zá sá ról
ki adott 107/1945. sz. ren de let pe dig ki mond ja, hogy agg ko ri se gély re csu pán
cseh szlo vák ál lam pol gár ok tart hat nak igényt.

1945. au gusz tus 25.
Edvard Beneš ki ad ja 47/1945. sz. al kot mány dek ré tu mát az Ide ig le nes Nem zet −
gyű lés ről, amely ki mond ja, hogy amíg az ál ta lá nos, egyen lő, köz vet len és tit kos
vá lasz tó jog alap ján nem ala kul meg az Al kot má nyo zó Nem zet gyű lés, a tör vény −
ho zó ha tal mat a köz tár sa ság egész te rü le tén az Ide ig le nes Nem zet gyű lés fog ja
gya ko rol ni. A Szlo vá kia al kot mány jo gi hely ze té vel ös  sze füg gő ügyek ben az Ide ig −
le nes Nem zet gyű lés je len le vő szlo vá ki ai tag jai több sé gé nek egyet ér té se lesz
szük sé ges.

Az Ide ig le nes Nem zet gyű lés meg vá lasz tá sát sza bá lyo zó 48/1945. sz. kor mány −
ren de let sze rint a kép vi se lő ket köz vet ve, de le gá tu sok út ján fog ják vá lasz ta ni,
vá lasz tók, de le gá tu sok és kép vi se lők azon ban ki zá ró lag cseh, szlo vák vagy más
szláv nem ze ti sé gű cseh szlo vák ál lam pol gár ok le het nek. Ugyan ezek a ki té te lek
sze re pel nek a já rá si és tar to má nyi nem ze ti bi zott sá gok meg vá lasz tá sá ról szó ló
49/1945. sz. kor mány ren de let ben is.

A bel ügy mi nisz ter 51/1945. sz. hir det mé nyé vel bi zo nyos fel té te lek mel lett le he −
tő vé te szi a cseh szlo vák ál lam pol gár ság vis  sza adá sát a cseh szlo vák ál lam pol −
gár sá gú fér jek ma gyar vagy né met nem ze ti sé gű fe le sé ge i nek és gyer me ke i nek.

1945. au gusz tus 28.
A szlo vá ki ai já rá si nem ze ti bi zott sá gok kül döt te i nek besz ter ce bá nyai kong resz  −
szu sán meg vá laszt ják az új já a la ku ló SZNT kép vi se lő it és az Ide ig le nes Nem zet −
gyű lés Szlo vá ki át kép vi se lő tag ja it. A 100 nem zet gyű lé si kép vi se lő kö zül 40−40−et
de le gál hat az SZLKP, ill. a DP, 5−öt az Uk rán Nem ze ti Ta nács, 15−öt pe dig kü −
lön bö ző tö meg szer ve ze tek. Ma gyar és né met nem ze ti sé gű kép vi se lőt egyik tör −
vény ho zó szerv be sem vá lasz ta nak.

1945. au gusz tus 29.
A ma gyar kor mány a SZEB−hez in té zett szó be li jegy zé ké ben til ta ko zik a po zso nyi
ma gyar ság jú ni us 8−án el ren delt meg je lö lé se el len.

1945. au gusz tus
A Ma gyar Vég re haj tó Bi zott ság az SZNT−hez in té zett me mo ran du má ban ja vas la −
tot tesz a ma gyar ság ér dek kép vi se let ét el lát ni hi va tott ún. Ma gyar Ta nács fel ál −
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lí tá sá ra, ame lyet „a de mok ra ti kus ma gyar la kos ság gal egyet ér tés ben” az SZNT
El nök sé ge ne vez ne ki. A Ma gyar Ta nács nak a ma gyar sá got érin tő kér dé sek ben
ta nács adó jo ga vol na min den ha tó ság nál, s fel ál lí tá sá val egyi de jű leg fel füg gesz −
te nék a ma gyar la kos sá got súj tó ren de le tek vég re haj tá sát. (A me mo ran du mot
az SZNT vá lasz nél kül hagy ja.)

1945. szep tem ber 1.
A ma gyar kor mány a tö me ges cseh szlo vá ki ai ki uta sí tá sok mi att a mag yar–c seh −
s zlovák ha tá ron ál ta lá nos ha tár zár la tot ve zet be, így igye kez ve meg aka dá lyoz ni
a szlo vá ki ai ma gyar ság tö me ges át té tel ét Ma gyar or szág ra.

Po zsony ban a vá ro si nem ze ti bi zott ság be tilt ja a ma gyar nyel vű is ten tisz te le te −
ket és a belmis sz iós mun kát, be le ért ve a te me tést és es ke tést is. A kö vet ke ző
na pok ban ha son ló in téz ke dé sek re ke rül sor több dél−szlo vá ki ai vá ros ban, töb −
bek kö zött Lé ván, Ipoly sá gon, Ri ma szom bat ban és Rozs nyón is.

1945. szep tem ber 3.
Dal i bor M. Krno, a cseh szlo vák kor mány bu da pes ti kép vi se lő je Gyön gyö si Já nos
ma gyar kül ügy mi nisz ter rel foly ta tott meg be szé lé sén hi va ta lo san kez de mé nye zi,
hogy a két or szág kezd jen tár gya lá so kat a la kos ság cse ré ről. Krno sze rint a ma −
gyar la kos ság egy ré szét la kos ság cse re ke re té ben, a hát ra ma ra dot ta kat egy ol −
da lú an te le pí te nék át Ma gyar or szág ra. Gyön gyö si a nép cse re gon do la tát el ve ti,
s köz li, hogy ha Cseh szlo vá kia meg akar sza ba dul ni a ma gya rok tól, azt a ha tár
meg fe le lő ki iga zí tá sá val is meg te he ti.

1945. szep tem ber 5.
Ka rol Kmeťko nyi trai ér sek az SZNT El nök sé gé hez in té zett le ve lé ben a ma gyar
és né met la kos ság terv be vett egy ol da lú ki te le pí té se he lyett kor mány kö zi meg −
ál la po dá so kat ja va sol. Sík ra száll az in ter nált né me tek és ma gya rok hu má nus
bá nás mód ban ré sze sí té se és az ár tat la nul fog va tar tot tak sza bad láb ra he lye zé −
se mel lett.

1945. szep tem ber 11.
Jászi Osz kár és Vám béry Rusz tem kö zös le vél ben for dul nak Edvard Benešhez,
amely ben „a ma gyar ki sebb ség gel va ló bá nás mód fe lül vizs gá lat ára” ké rik a
cseh szlo vák ál lam főt.

1945. szep tem ber 12.
A ma gyar kor mány jegy zék kel for dul az Ame ri kai Egye sült Ál la mok, Nagy−Bri tan −
nia és a Szov jet unió kor má nyá hoz, amely ben – amel lett hogy rész le te sen is mer −
te ti a ma gyar el le nes in téz ke dé se ket és ké ri a Lon don ban ülé se ző Kül ügy mi nisz −
te rek Ta ná csá nak meg hall ga tá sát a cseh szlo vá ki ai ma gyar ság ügyé ben – egy
nem zet kö zi vizs gá ló bi zott ság fel ál lí tá sát ké ri a nagy ha tal mak tól, amely nek fel −
ada ta a Ma gyar or szág és Cseh szlo vá kia kö zöt ti vi tás kér dé sek, ill. a cseh szlo −
vá ki ai ma gyar ság hely ze té nek meg vizs gá lá sa vol na.
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1945. szep tem ber 14.
Po zsony ban új já a la kul a Szlo vák Nem ze ti Ta nács. Az ala ku ló ülé sén el fo ga dott
111/1945. sz. ren de le té vel lét re hoz za a Meg bí zot tak Tes tü le te el nö ké nek tiszt −
sé gét, az SZNT élé re ugyan ak kor Jozef Let trich, a DP el nö ke sze mé lyé ben a ko −
ráb bi ket tő he lyett egy el nö köt vá lasz ta nak.

Mi u tán Szlo vá ki á ban szep tem ber ele jén nem nyíl tak meg a ma gyar is ko lák, a
ma gyar kor mány a SZEB−hez in té zett szó be li jegy zé ké ben til ta ko zik a tan sza bad −
ság meg sér té se és a ma gyar is ko lák be zá rá sa el len.

1945. szep tem ber 14–18.
Sza lat nai Re zső és Peéry Re zső – akik Ladislav Novomeský ok ta tás− és nép mű −
ve lés ügyi meg bí zot tól elő ze te sen ígé re tet kap tak ar ra, hogy ha Te le ki Gé za ma −
gyar val lás− és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter nél el érik egy ma gyar or szá gi szlo vák gim −
ná zi um lét re ho zá sát, a szlo vá ki ai ma gyar ság szá má ra is nyíl hat Ko má rom ban
gim ná zi um – bu da pes ti út ju kon tá jé koz tat ják a ma gyar po li ti kai és szel le mi élet
ve ze tő it a cseh szlo vá ki ai ma gyar ság hely ze té ről. (Meg be szé lé se ik nyo mán Bé −
kés csa bán szlo vák gim ná zi um, Tót kom ló son szlo vák pol gá ri nyí lik, a ko má ro mi
ma gyar gim ná zi um meg nyi tá sá ra azon ban nem ke rül sor.)

1945. szep tem ber 15.
Vla di mír Clemen tis cseh szlo vák kül ügyi ál lam tit kár az SZNT ülé sén sür ge ti a ma −
gyarkér dés „de fi ni tív” meg ol dá sá nak szük sé ges sé gét, amit egye dül a ma gyar ki −
sebb ség ki te le pí té sé vel le het el ér ni. Clemen tis, aki sze rint a cseh és a szlo vák
nem zet nem csak a szu dé ta né met kér dés ben egy sé ges, ha nem a ma gyar kér dés −
ben sincs köz tük né zet el té rés, egyút tal elő re el há rít ja a fe le lős sé get mind azo −
kért a „bo nyo dal ma kért”, ame lyek ak kor kö vet kez nek be, ha Ma gyar or szág el −
uta sít ja a Cseh szlo vá kia ál tal ja va solt meg ol dást.

1945. szep tem ber 17.
Prá gá ban Rosty−Forgách Fe renc rend kí vü li kö vet és meg ha tal ma zott mi nisz ter
sze mé lyé ben a ma gyar ál lam pol gár ok ér dek vé del mét el lá tó ma gyar meg ha tal −
ma zott kez di meg te vé keny sé gét.

Kas sán a he lyi ha tó sá gok kor lá toz zák a ma gyar nyel vű ka to li kus is ten tisz te le tek
tar tá sá nak le he tő sé gét. A ma gyar is ten tisz te le tek hely szí né ül a vá ros leg ki sebb
temp lo mát je lö lik ki, ahol he ti egy al ka lom mal en ge dé lye zik ma gyar is ten tisz te −
let tar tá sát.

1945. szep tem ber 18.
Az SZNT El nök sé ge ki ne ve zi az új Meg bí zot tak Tes tü le tét. El nö ke Ka rol Šmid ke
(SZLKP), tag ja töb bek kö zött Jú li us Vik to ry (pár ton kí vü li) bel ügyi meg bí zott, Ladislav
Novomeský (SZLKP) ok ta tás− és nép mű ve lés ügyi meg bí zott, Ivan Šte fánik (DP) igaz −
ság ügyi meg bí zott, Mar tin Kvetko (DP) föld mű ve lés− és föld re form ügyi meg bí zott, va −
la mint Gustáv Husák (SZLKP) köz le ke dés− és köz mun ka ügyi meg bí zott.
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1945. szep tem ber 19.
Edvard Beneš a cseh or szág ré szek ben ha tá lyos 71/1945. sz. dek ré tu má val el −
ren de li azon sze mé lyek mun ka kö te le zett ség ét, aki ket a 33/1945. sz. el nö ki
dek ré tum ma gyar és né met nem ze ti sé gük mi att meg fosz tott cseh szlo vák ál lam −
pol gár sá guk tól. A mun ka kö te le zett ség a 14 és 60 év kö zöt ti fér fi ak ra, va la mint
a 15 és 50 év kö zöt ti nők re vo nat ko zik.

1945. szep tem ber 24.
A saj tó és egyes po li ti ku sok ál tal he tek óta szí tott zsi dó el le nes han gu lat Nagy −
tapolc sány ban zsi dó el le nes tün te tés be, majd pog rom ba tor kol lik.

1945. szep tem ber 25.
Edvard Beneš 81/1945. sz. dek ré tu má val Cseh− és Mor va or szág te rü le tén fel −
osz lat min den né met és ma gyar egye sü le tet.

1945. szep tem ber
Mi u tán bi zo nyos sá vá lik, hogy nem nyíl nak meg a ma gyar is ko lák, kez de tét ve −
szi a ma gyar pe da gó gu sok tö me ges át köl tö zé se Ma gyar or szág ra.

1945. ok tó ber 1.
Edvard Beneš ki ad ja 88/1945. sz. dek ré tu mát az ál ta lá nos mun ka kö te le zett −
ség ről, amely ér tel mé ben köz mun ká ra kö te lez he tő min den 16 és 55 év kö zöt ti
fér fi, ill. 18 és 45 év kö zöt ti nő. A mun ka idő tar ta ma egy év, amely je len tős in −
dok lás sal leg fel jebb hat hó nap pal meg hos  szab bít ha tó. A ren del ke zé sek meg −
sze gé se ki há gás nak mi nő sül, ami 10 000 ko ro ná ig ter je dő pénz bír ság gal, egy
évig ter je dő bör tön bün te tés sel, eset leg mind ket tő vel sújt ha tó. 

1945. ok tó ber 2.
A cseh szlo vák Bel ügy mi nisz té ri um ha tá ro zat ban tilt ja be, hogy cseh és szlo vák
nem ze ti sé gű cseh szlo vák ál lam pol gár ok há zas sá got kös se nek né met vagy ma −
gyar nem ze ti sé gű sze mé lyek kel.

1945. ok tó ber 4.
Edvard Beneš köz tár sa sá gi el nök ki ad ja 105/1945. sz. dek ré tu mát „a köz al kal ma −
zot tak mű kö dé sét fe lül vizs gá ló tisz to ga tó bi zott sá gok ról”, amely ér tel mé ben a köz −
al kal ma zot tak nál fe gyel mi vét sé get je lent töb bek kö zött a né met vagy ma gyar nem −
ze ti sé gű nek va ló je lent ke zés, a né me tek kel vagy ma gya rok kal va ló po li ti kai együtt −
mű kö dés, a szol gá la ton kí vü li tár sa sá gi érint ke zés a né me tek kel vagy ma gya rok kal,
a né met vagy ma gyar is ko lák ban tett vizs ga, va la mint gyer me ke ik be íra tá sa né met
vagy ma gyar is ko lá ba. Az em lí tett „vét sé ge kért” a köz al kal ma zot tak akár azon na li
el bo csá tás sal, a nyug dí ja sok nyug dí juk meg vo ná sá val is bün tet he tő ek.

Samuel Bel luš tá jé koz ta tás ügyi meg bí zott 250/1945. sz. hir det mé nyé vel meg −
tilt ja, hogy az „ál la mi lag meg bíz ha tat lan” sze mé lyek, va gyis töb bek kö zött a ma −
gya rok és né me tek rá dió ké szü lé ket bir to kol ja nak.
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1945. ok tó ber 9.
Dal i bor M. Krno, a cseh szlo vák kor mány bu da pes ti meg bí zott ja Dál no ki Mik lós Bé −
la ma gyar mi nisz ter el nök höz in té zett le ve lé ben is mét in dít vá nyoz za, hogy Cseh −
szlo vá kia és Ma gyar or szág kezd jen köz vet len tár gya lá so kat a la kos ság cse ré ről.

1945. ok tó ber 10.
Ko má rom ban a ha tó sá gok a vá ros há za előt ti tér ről el tá vo lít ják Klap ka Györ gy tá −
bor nok szob rát.

1945. ok tó ber 15.
Mind szen ty Jó zsef esz ter go mi ér sek pász tor le vél ben tár ja a ma gyar köz vé le −
mény elé a cseh szlo vá ki ai ma gyar ság sú lyos hely ze tét.

1945. ok tó ber kö ze pén
A Ma gya rok Vi lág szö vet sé ge a há bo rú utá ni el ső ki ált vá nyá ban tá jé koz tat ja a vi −
lág ma gyar sá gát a szlo vá ki ai ma gya rok ül dö zé sé ről, egy ben fel ké ri őket, emel −
jék fel sza vu kat az ül dö zöt tek ér de ké ben, kér jék a nagy ha tal ma kat, hogy „szol −
gál tas sa nak igaz sá got”, s has sa nak oda, hogy „a ré gi, el hi bá zott bé ke szer ző dé −
sek alap ján az anya or szág tól el sza kí tott ma gya rok ma guk nyi lat koz has sa nak
hov atar tozandóságukról és ma guk dönt hes se nek jö vő jük ről”.

Po zsony ban Peéry Re zső el ké szí ti a Me mo ran dum a cseh szlo vá ki ai ma gya rok
hely ze té rõl cí mű em lék ira tot, ame lyet Peéry és Sza lat nai Re zső a prá gai brit kö −
vet ség út ján to váb bít a brit kül ügyi hi va tal kö zép−eu ró pai osz tá lyá nak.

Bu da pes ten Stel cz er La jos ve ze té sé vel meg ala kul a Nép gon do zó Hi va tal szo ci −
á lis fő osz tá lya, amely nek egyik leg fon to sabb fel ada ta a Cseh szlo vá ki á ból ér ke −
ző ma gyar me ne kül tek ma gyar or szá gi meg se gí té se.

1945. ok tó ber 18–21.
Prá gá ban tart ja a há bo rú utá ni el ső, ös  szes sé gé ben XX. kong res  szu sát a Cseh −
szlo vák Szo ci ál de mok ra ta Párt, amely Zdeněk Fier linger mi nisz ter el nö köt vá −
laszt ja a párt el nö ké vé. A kong res  szus, ame lyen részt vesz a párt volt szlo vá ki −
ai tag ja i nak kül dött sé ge is, sík ra száll a párt szlo vá ki ai te vé keny sé gé nek fel újí −
tá sá ért.

1945. ok tó ber 19.
Az ame ri kai kor mány az au gusz tus 16−i cseh szlo vák és a szep tem ber 12−i ma −
gyar jegy zék re vá la szol va le szö ge zi, hogy a né me tek ki te le pí té sé ről ho zott pots −
da mi dön tés a szlo vá ki ai ma gya rok ra nem vo nat ko zik, ugyan ak kor mind két fél −
nél sür ge ti a két ol da lú meg ál la po dást a ki sebb sé gi kér dés ről.

Az Ok ta tás− és Nép mű ve lés ügyi Meg bí zot ti Hi va tal az ál lam pol gár sá guk tól meg −
fosz tott ma gya rok és né me tek szá má ra csak mint kül föl di ek nek en ge dé lye zi az
egye te mek re és fő is ko lák ra va ló be irat ko zást.
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1945. ok tó ber 20.
Edvard Beneš ki ad ja 95/1945. sz. dek ré tu mát a be tét köny vek, élet biz to sí tás ok
és ér ték pa pír ok be je len té sé ről, amely sze rint az em lí tett ok má nyok kö te le ző be −
je len té se kor fel kell tün tet ni töb bek kö zött bir to ko suk nem ze ti sé gét és ál lam pol −
gár sá gát.

1945. ok tó ber 22.
A Meg bí zot tak Tes tü le té nek 129/1945. sz. ren de le te sze rint a föld re form cél já −
ra kár té rí tés nél kül el kell ko boz ni azon sze mé lyek me ző gaz da sá gi in gat la nát,
akik el ha nya gol ják föld jük mű ve lé sét vagy nem szol gál tat ják be a ki rótt ga bo na −
men  nyi sé get. A ren de let ki emel ten fi gyel mez tet a 33/1945. sz. el nö ki al kot −
mány dek ré tum alap ján ál lam pol gár sá guk tól meg fosz tott né me tek és ma gya rok
föld tu laj do ná nak el kob zá sá ra.

A Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal ki ad ja 287/1945. sz. vég re haj tá si uta sí tá sát „a
cseh szlo vák ál lam pol gár ság 33/1945. sz. al kot mány dek ré tum sze rin ti ren de zé −
sé ről”, amely ben té te le sen fel so rol ja azon sze mé lyek kö rét, akik nem kap hat ják
vis  sza cseh szlo vák ál lam pol gár sá gu kat. Ezek töb bek kö zött az el len sé ges ál lam
tör vény ho zó tes tü le té nek volt tag jai, volt bí rái vagy hi va tal no kai, fel sőbb is ko lá −
i nak volt ta ní tói, had se reg ének volt tiszt jei vagy al tiszt jei, köz biz ton sá gi szer vé −
nek, fegy ve res ala ku la tá nak, po li ti kai párt já nak vagy egye sü le té nek volt tag jai,
ill. azok, akik 1938. szep tem ber 29. előtt né met vagy ma gyar te rü le ten ke res −
tek me ne dé ket, vagy a fegy ver szü net meg kö té se után en ge dély nél kül tá voz tak
Cseh szlo vá ki á ból.

1945. ok tó ber 24.
Edvard Beneš dek ré tu mo kat ad ki a bá nyák, bi zo nyos élel mi szer ipa ri vál la la tok,
a rész vény tár sa sá gi ban kok és a ma gán biz to sí tók ál la mo sí tá sá ról, ame lyek ér −
tel mé ben nem fi ze ten dő kár té rí tés töb bek kö zött a né me tek től és ma gya rok tól
ál la mo sí tott va gyo nért.

1945. ok tó ber 25.
Edvard Beneš ki ad ja 108/1945. sz. dek ré tu mát „az el len sé ges va gyon el kob zá −
sá ról és a nem ze ti új já épí té si ala pok ról”, amel  lyel el ren de li a né met és ma gyar
jo gi és ter mé sze tes sze mé lyek min den in gó és in gat lan va gyo ná nak el kob zá sát.
Az el kob zott va gyon ide ig le nes ke ze lé sé vel és szét osz tá sá val az ún. nem ze ti új −
já épí té si ala po kat bíz za meg.

A cseh szlo vák kor mány a ma gyar fél nek a la kos ság cse ré re va ló meg nye ré se ér −
de ké ben fel füg gesz ti a ma gyar ter mé sze tes sze mé lyek va gyo ná nak a
108/1945. sz. el nö ki dek ré tum ál tal el ren delt el kob zá sát. Ez zel egy idő ben
ugyan ak kor a cseh szlo vák ha tó sá gok a Ma gyar or szág ra va ló nyo más gya kor lás
cél já ból a 88/1945. sz. el nö ki dek ré tum ra hi vat koz va meg kez dik a köz mun ká ra
ki je lölt szlo vá ki ai ma gyar fér fi ak cseh or szá gi de por tá lá sát.
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1945. ok tó ber 25–26.
Az SZLKP KB ülé sén Jú li us Ďuriš föld mű ve lés ügyi mi nisz ter be je len ti, hogy mind −
ad dig, amíg nem ke rül sor a la kos ság cse ré re, a ma gyar lak ta te rü le tek szlo vá −
kok kal va ló be te le pí té sét a ma gyar la kos ság cseh or szá gi köz mun ká ra kül dé sé −
vel, va gyo na el kob zá sá val és szlo vá kok nak adá sá val fog ják meg ol da ni. A KB
egyút tal el uta sít ja a Szlo vá ki ai Szo ci ál de mok ra ta Párt ter ve zett fel újí tá sát.

1945. ok tó ber 27.
Edvard Beneš ki ad ja 137/1945. sz. al kot mány dek ré tu mát a „for ra dal mi idő −
szak ban” ál la mi lag meg bíz ha tat lan nak te kin tett sze mé lyek őri zet be vé te lé ről,
amely sze rint az ál la mi lag meg bíz ha tat lan sze mé lyek – köz tük a né me tek és ma −
gya rok – őri zet be vé te lét a tör vény ben en ge dé lye zett idő tar ta mon túl me nő en is
tör vé nyes nek kell te kin te ni; va la mint 143/1945. sz. dek ré tu mát, amely a bün −
te tő el já rás so rán kor lá toz za azok per lé si jo gát, akik től a 108/1945. sz. el nö ki
dek ré tum alap ján va gyo nu kat el ko boz ták.

Edvard Beneš a cseh or szág ré szek ben ha tá lyos 138/1945. sz. ún. kis retribú −
ciós dek ré tu má val le he tő vé te szi, hogy egy évig ter je dő sza bad ság vesz tés sel
vagy 1 mil lió ko ro ná ig ter je dő pénz bün te tés sel sújt sák mind azo kat, akik „a köz −
tár sa ság fo ko zott ve szé lyez te tett sé ge ide jén” a cseh és szlo vák nép nem ze ti ér −
zé sét sér tő ma ga tar tá suk kal köz fel há bo ro dást okoz tak.

1945. ok tó ber 28.
Prá gá ban az Ide ig le nes Nem zet gyű lés ala ku ló ülé sén az egy ka ma rás tör vény ho −
zó tes tü let el nö ké vé Josef Davi dot (CSNSZP) vá laszt ják, s meg erő sí tik köz tár sa −
sá gi el nö ki tiszt sé gé ben Edvard Benešt, aki ün ne pi be szé dé ben a kö zép−eu ró −
pai bé ke ér de ke i re, va la mint a ma gyar re vi zi o niz mus fel éle dé sé re hi vat koz va
sür ge ti a nem ze ti sé gi kér dés „vég ér vé nyes és komp ro mis  szum men tes” meg ol −
dá sát, va gyis a ma gyar és né met ki sebb ség ki te le pí té sét, ill. a la kos ság cse re
vég re haj tá sát. Beneš sze rint azok ra, akik „el uta sít ják a sa ját nem ze ti ál la muk −
ba va ló vis  sza té rést”, vég ér vé nye sen az as  szi mi lá ció vár.

1945. ok tó ber 30.
Az Ide ig le nes Nem zet gyű lés ülé sén Zdeněk Fier linger mi nisz ter el nök a kor mány −
prog ra mot is mer tet ve be je len ti, hogy kor má nya a ma gyar ki sebb ség nek egy la −
kos ság cse re ke re té ben tör té nő ki te le pí té sét fog ja szor gal maz ni. Šte fan Bašťo −
van ský, az SZLKP fő tit ká ra párt ja tá mo ga tá sá ról biz to sít ja a kas sai kor mány −
prog ram ban meg fo gal ma zott el vet, hogy „a fel újí tott Cseh szlo vák Köz tár sa ság
szláv ál lam le gyen, te hát meg sza ba dul jon ir re den ta né met és ma gyar ki sebb sé −
gé től”.

A ma gyar kor mány a SZEB−hez in té zett szó be li jegy zé ké ben til ta ko zik a szlo vá ki −
ai ma gyar fér fi ak cseh or szá gi de por tá lá sa el len, s ké ri a SZEB−et, hogy jár jon
köz ben a cseh szlo vák kor mány nál a de por tál tak ha za en ge dé se és a de por tá lá −
sok le ál lí tá sa ér de ké ben.
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1945. ok tó ber vé ge
Bu da pes ten meg je le nik az eper je si szü le té sű Bor sody Ist ván tör té nész, pub li cis −
ta Mag yar–s zlovák ki egye zés cí mű, a cse h−s zlovák– mag yar vi szony utol só száz
évét tár gya ló, va la mint a mag yar–s zlovák meg bé ké lés le he tő sé ge it ku ta tó s azt
a nép raj zi ha tá rok ál lam ha tár ként va ló el fo ga dá sá ban meg je lö lő mű ve.

1945. no vem ber 5.
A Meg bí zot tak Tes tü le te ha tá ro zat ban mond ja ki, hogy ra gasz ko dik a Nem ze ti
Front azon ál lás pont já hoz, mi sze rint a po li ti kai pár tok ne to bo roz za nak ta go kat
a ma gya rok kö ré ből, s a ma gya rok párt tag sá gá ról egye dül a pár tok köz pon ti tit −
kár sá gai dönt het nek.

1945. no vem ber 6.
Meg ala kul Zdeněk Fier linger má so dik, ös  sze té tel ében az elő ző vel csak nem tel −
jes egé szé ben meg egye ző kor má nya. 

1945. no vem ber 7.
Az SZNT ki ad ja 130/1945. sz. ren de le tét „a há bo rús ese mé nyek ál tal oko zott
károk meg té rí té sé re nyúj tan dó elő leg ről”, amely csak cseh szlo vák ál lam pol gár ok
szá má ra te szi le he tő vé, hogy kár té rí té si elő leg ben ré sze sül je nek, meg foszt va ez −
ál tal a se gély től az ál lam pol gár sá gu kat el ve szí tett ma gya ro kat és né me te ket.

1945. no vem ber 11.
A ma gyar kor mány a szlo vá ki ai ma gyar ság hely ze té nek ja ví tá sa, min de nek előtt
cseh or szá gi de por tá lá sá nak le ál lí tá sa re mé nyé ben el ha tá roz za, hogy tár gya lá −
sok ba bo csát ko zik a cseh szlo vák kor mán  nyal a la kos ság cse ré ről.

1945. no vem ber 12.
A Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal az ún. meg bíz ha tó sá gi iga zol vá nyok ki adá sát sza bá −
lyo zó 297/1945. sz. ha tá ro za tá val a né met és ma gyar nem ze ti sé gű sze mé lyek
szá má ra – az ak tív an ti fa sisz ták ki vé te lé vel – meg tilt ja meg bíz ha tó sá gi iga zol −
vány ki adá sát.

A Szlo vá ki ai Szo ci ál de mok ra ta Párt Ak ció bi zott sá gá nak ülé sén részt ve vő Kle −
ment Gottwald és Vil iam Široký – a kom mu nis ták ko ráb bi ál lás pont ját meg vál −
toz tat va – egyet ér tés ét fe je zi ki az új párt lét re ho zá sá val, az zal a fel té tel lel azon −
ban, hogy ne vé ben nem sze re pel het a szo ci ál de mok ra ta jel ző.

1945. no vem ber 15.
A cseh és szlo vák ró mai ka to li kus püs pö kök Olo moucban ülé se ző há bo rú utá ni el −
ső kö zös kon fe ren ci á ja a kor mány hoz in té zett em lék ira tá ban bí rál ja a né met és
ma gyar ki sebb ség gel szem be ni bá nás mó dot és az ár tat la nok meg hur co lá sát.

Ondrej Dju račka, a Szlo vák Te le pí té si Hi va tal (SZTH) né me tek és ma gya rok ki to −
lon co lá sá ra szer ve zett al osz tá lyá nak el nö ke a Èas na pi lap nak adott nyi lat ko za −
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tá ban el is me ri, hogy a ma gya rok Cseh or szág ba te le pí té sé re azért ke rült sor, mi −
vel nem si ke rült meg egyez ni a ma gyar szer vek kel a szlo vá ki ai ma gyar ság ki to −
lon co lá sá ról. Dju rač ka sze rint, mi u tán a ma gya rok el vesz tet ték cseh szlo vák ál −
lam pol gár sá gu kat, „a mi ha tás kö rünk be tar to zik, hogy ho vá te le pít jük őket”. Nyi −
lat ko za ta sze rint ter ve zik még a ma gya rok át te le pí té sét Észak−Szlo vá ki á ba, va −
la mint „a ma gyar elem től meg tisz tí tott” te rü le tek szlo vá kok kal va ló be né pe sí té −
sét.

1945. no vem ber 16.
A Nem zet biz ton sá gi Tes tü let po zso nyi te rü le ti pa rancs nok sá ga el ren de li a ma −
gya rok és né me tek je lent ke zé si kö te le zett sé gét, mi vel mint nem cseh szlo vák ál −
lam pol gár ok kül föl di nek szá mí ta nak, s így csak en ge dél  lyel tar tóz kod hat nak a
szlo vák fő vá ros ban. A je lent ke zé si kö te le zett sé get el mu lasz tó kat pénz bün te tés −
sel, el zá rás sal és az or szág ból va ló ki uta sí tás sal sújt hat ják.

1945. no vem ber 18.
A Èas cí mű lap köz li Jú li us Vik to ry bel ügyi meg bí zott fel hí vá sát, amely ar ra fi gyel −
mez te ti a szlo vá ko kat, hogy ne kös se nek há zas sá got ma gya rok kal, mi vel aki ezt
meg te szi, ma gyar nem ze ti sé gű há zas tár sá val együtt ki te le pí tik Cseh szlo vá ki á ból.

1945. no vem ber 20.
A ma gyar kor mány újabb jegy zé ket in téz az Ame ri kai Egye sült Ál la mok, Nagy−Bri −
tan nia és a Szov jet unió bu da pes ti kép vi se lő i hez, amely ben meg is mét li a nem −
zet kö zi vizs gá ló bi zott ság ki kül dé sé re irá nyu ló ké rel mét, egyút tal ké ri Szlo vá kia
ma gyar lak ta te rü le te i nek nem zet kö zi el len őr zés alá he lye zé sét. A jegy zék hez A
ma gyar ság hely ze te a má so dik Cseh szlo vá ki á ban cím mel me mo ran du mot csa −
tol, amely té te le sen fel so rol ja a ma gyar ki sebb sé get súj tó ren de le te ket és in téz −
ke dé se ket, s kü lön fe je zet ben fog lal ko zik a ma gyar anya nyel vű zsi dó ság hely ze −
té vel is. 

1945. no vem ber 21.
A ma gyar kor mány Ondrej Dju rač ka no vem ber 15−i nyi lat ko za ta kap csán szó be li
jegy zék ben hív ja fel a SZEB fi gyel mét ar ra, hogy a szlo vák ha tó sá gok a ma gyar
la kos ság or szá gon be lü li szét te le pí té sé vel kész té nye ket akar nak te rem te ni,
egy ben fel ké ri a nagy ha tal ma kat, szó lít sák fel Cseh szlo vá ki át a de por tá lá sok le −
ál lí tá sá ra, s az or szág ma gyar lak ta te rü le te it he lyez zék nem zet kö zi el len őr zés
alá.

1945. no vem ber 22.
Az Ide ig le nes Nem zet gyű lés ra ti fi kál ja a Kár pát al ja Szov jet uni ó hoz csa to lá sá ról
alá írt csehs zlovák–s zov jet szer ző dést.

1945. no vem ber 28.
A no vem ber 25−én ki ne ve zett Tildy Zol tán új ma gyar mi nisz ter el nök le vél ben ér −
te sí ti Dal i bor M. Krnót, hogy a ma gyar kor mány kész tár gya lá sok ba bo csát koz ni
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a la kos ság cse ré ről. A tár gya lá sok elő fel té te le ugyan ak kor, hogy cseh szlo vák
rész ről ves se nek vé get a ma gyar ki sebb ség ül dö zé sé nek, s füg ges  szék fel a ma −
gyar el le nes ren de le tek vég re haj tá sát.

1945 őszén
Hentz Zol tán és Lipc sey Gyu la po zso nyi fő is ko lai hall ga tók – Paxy Lász ló ró mai
ka to li kus káp lán ta ná csá ra – a ma gyar ki sebb ség sé rel me i nek do ku men tá lá sa,
til ta ko zó jegy zé kek ös  sze ál lí tá sa s Ma gyar or szág és a kül föld tá jé koz ta tá sa cél −
já ból Cseh szlo vá ki ai Ma gyar De mok ra ti kus Né pi Szö vet ség (CSMADNÉSZ) né −
ven tit kos szer ve ze tet hoz nak lét re. A fő ként a ka to li kus ér tel mi sé get tö mö rí tő
szer ve zet ve ze tő egyé ni sé ge Arany A. Lász ló nyelv tu dós, egye te mi ta nár lesz.

1945. de cem ber 1.
Az elő ze tes szov jet és ame ri kai meg ál la po dás nak meg fe le lő en be fe je ző dik a
szov jet és ame ri kai csa pa tok ki vo ná sa Cseh szlo vá ki á ból.

1945. de cem ber 3.
Prá gá ban a Vla di mír Clemen tis kül ügyi ál lam tit kár ve zet te cseh szlo vák és a
Gyön gyö si Já nos kül ügy mi nisz ter ve zet te ma gyar kül dött ség tár gya lá so kat kezd
a csehs zlovák– mag yar la kos ság cse ré ről. A cseh szlo vák fél ál tal elő ter jesz tett ja −
vas lat sze rint a ma gyar ki sebb ség egy ré szét a pa ri tá sos la kos ság cse re ke re té −
ben, a töb bit egy ol da lú an te le pí te nék át Ma gyar or szág ra; a ma gyar la kos ság egy
ré sze vé gül meg kap hat ná a cseh szlo vák ál lam pol gár sá got, de ki sebb sé gi jo gok −
kal nem ren del kez het ne. A ma gyar fél az egy ol da lú ki te le pí tést el uta sít ja, a nép −
cse re fel té te lé ül pe dig a ma gyar el le nes in téz ke dé sek ha tály ta la ní tá sát, az át te −
le pí ten dő ma gya rok ki vá lasz tá sá ba va ló be le szó lást, va la mint a nép cse re után
is Cseh szlo vá ki á ban ma ra dó ma gya rok ki sebb sé gi jo ga i nak biz to sí tá sát vagy la −
kó te rü let ük kel együtt Ma gyar or szág hoz csa to lá sát szab ja. Gyön gyö si sze rint, ha
Cseh szlo vá kia min den áron a cse hek és szlo vá kok nem ze ti ál la má vá akar vál ni,
és meg akar sza ba dul ni ma gyar ki sebb sé gé től, úgy ad ja át őket „a hoz zá juk tar −
to zó föld del, te rü le tek kel” együt t.

1945. de cem ber 4.
A tár gya lá sok fel vé tel ének ered mé nye ként a cseh szlo vák ha tó sá gok le ál lít ják a
ma gyar fér fi ak cseh or szá gi de por tá lá sát. Az SZTH de cem ber 1−jé ig 9247 ma −
gyart szál lí tott Cseh− és Mor va or szág ba, több sé gü ket Dél nyu gat−Szlo vá ki á ból, a
Somor jai, Dunasz er da he ly i, Ko má ro mi, Galán tai, Vágsel lyei, Vere bé ly i, Lé vai, Ér −
sek új vá ri, Ógyal lai és Zselizi já rás te rü le té ről. A de por tál tak túl nyo mó ré szét
nem a szu dé ta né met ha tár vi dék re, ha nem Cseh or szág köz pon ti te rü le te i re szál −
lít ják.

Vla di mír Clemen tis a cseh szlo vák kor mány ülé sén a la kos ság cse re−tár gya lá sok
ad di gi me ne té ről be szá mol va el mond ja: tud tá ra ad ta Gyön gyö si nek, hogy Cseh −
szlo vá ki át nem ér dek li a Szlo vá ki á ba va ló át te le pü lést el uta sí tó szlo vá kok sor −
sa, s el ma gya ro sí tá suk hoz „sok sze ren csét” kí vánt.
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1945. de cem ber 6.
Mi u tán a két fél me rő ben el len té tes ál lás pont ja mi att nyil ván va ló vá vá lik, hogy
nincs mód a meg egye zés re, a ma gyar de le gá ció meg sza kít ja a la kos ság cse ré −
ről foly ta tott prá gai tár gya lá so kat, és ha za u ta zik Bu da pest re.

1945. de cem ber 11.
Gyön gyö si Já nos kül ügy mi nisz ter jegy zék ben ké ri fel az ame ri kai, brit és szov jet
kor mányt hogy jár ja nak köz ben a cseh szlo vák kor mány nál a ma gyar ki sebb ség
ül döz te té sé nek meg szün te té se ér de ké ben, a la kos ság cse re so rán pe dig kép vi −
sel tes sék ma gu kat a cse rét fel ügye lő bi zott ság ban.

1945. de cem ber 28.
Az SZLKP te rü le ti és já rá si párt tit ká ra i nak po zso nyi ér te kez le te a ma gya rok párt −
tag sá gá val kap cso lat ban alap elv ként fo gal maz za meg, hogy nem kell en ge dé −
lyez ni új ma gyar ta gok fel vé tel ét, a ma gyar párt tag ok párt tag sá gát fel kell füg −
gesz te ni, a ma gyar kom mu nis tá kat pe dig fel kell szó lí ta ni, hogy tá voz za nak ön −
ként Ma gyar or szág ra.

1946 ele jén
Rozs nyón Krausz Zol tán és Var ró Ist ván meg szer ve zi a CSMADNÉSZ ke let−szlo −
vá ki ai cso port ját.

1946. ja nu ár 5.
Gyön gyö si Já nos ma gyar kül ügy mi nisz ter Dal i bor M. Krnóhoz, a cseh szlo vák kor −
mány bu da pes ti kép vi se lő jé hez in té zett le ve lé ben ja vas la tot tesz a la kos ság cse −
ré ről foly ta tott tár gya lá sok új ra fel vé te lé re.

1946. ja nu ár 7.
Bu da pes ten a nép bí ró ság a zsi dó la kos ság de por tá lá sá ban va ló köz re mű kö dé −
se mi att ha lál ra íté li Jaross An dort, a Sztó jay−ko r mány bel ügy mi nisz ter ét, az egy −
ko ri Egye sült Ma gyar Párt or szá gos el nö két.

1946. ja nu ár 14.
Dal i bor M. Krno Gyön gyö si Já nos ja nu ár 5−i le ve lé re vá la szol va üd vöz li a tár gya lá −
sok új ra fel vé te lé re irá nyu ló ma gyar szán dé kot, egy ben re mé nyét fe je zi ki, hogy ez
az elő ző tár gya lá so kon elő ter jesz tett cseh szlo vák ja vas la tok el fo ga dá sát is je len ti.

1946. ja nu ár 15.
A cseh szlo vák kor mány hoz zá já ru lá sát ad ja az ún. res zlo vak izá ció meg in dí tá sá −
hoz.

1946. ja nu ár 20.
Po zsony ban egy ko ri szo ci ál de mok ra ta po li ti ku sok Mun ka párt né ven új já a la kít ják
a szlo vák szo ci ál de mok ra ta pár tot. El nö ké vé Ivan Frličkát, tisz te let be li el nö ké vé
Ivan Dér ert vá laszt ják. A párt ja nu ár 26−án fel vé tel ét ké ri a Nem ze ti Front ba.

84 A jogfosztottság időszaka



1946. ja nu ár 24.
A „je len le gi Cseh szlo vá ki á ban élő ma gya rok” kép vi se lői Tildy Zol tán ma gyar mi −
nisz ter el nök höz in té zett me mo ran du muk ban csa ló dott sá gu kat fe je zik ki a la kos −
ság cse ré ről foly ta tott tár gya lá sok fel újí tá sa mi att. A me mo ran dum szer zői a tar −
tós és igaz sá gos bé ke fel té tel ét a ma gyar lak ta te rü le tek Ma gyar or szág hoz csa −
to lá sá ban je lö lik meg, s el uta sí ta nak min den olyan meg ol dást, amely a szlo vá −
ki ai ma gyar sá got az ál ta la la kott te rü let nél kül kí ván ná Ma gyar or szág ra te le pí te −
ni.

1946. ja nu ár 25.
A ma gyar kor mány az ame ri kai, brit és szov jet kor mány hoz in té zett jegy zé ké ben
az el ső vi lág há bo rú utá ni bé ke kö té sek nél el kö ve tett hi bák el ke rü lé se ér de ké ben
egy szak ér tők ből ál ló bi zott ság ki kül dé sét ké ri „a ma gyar kér dés igaz sá gos és
ál ta lá nos meg nyug vást ho zó ren de zé sé nek elő ké szí té sé re”, a ma gyar bé ke szer −
ző dés sel kap cso la tos po li ti kai, gaz da sá gi és te rü le ti kér dé sek meg vizs gá lá sá ra.

1946. ja nu ár 27.
A szlo vá ki ai re for má tus egy ház Szer ve ző Bi zott sá ga Kalvínske hlasy cím mel
szlo vák nyel vű hav i lap ki adá sá ba kezd. El ső szá ma Mag yarizsépen, kö vet ke ző
szá mai már Kas sán je len nek meg.

1946. ja nu ár 30.
Prá gá ban ki cse ré lik a meg erő sí tő ok ira to kat, ez zel hi va ta lo san is élet be lép a
Kár pát al ja Szov jet uni ó nak va ló át adá sát ki mon dó csehs zlovák–s zov jet szer ző −
dés.

1946. feb ru ár 1.
A ma gyar kor mány újabb jegy zék kel for dul az ame ri kai, brit és szov jet kor mány −
hoz a bé ke tár gya lás ok elő ké szí té sé vel kap cso lat ban, amely ben re mé nyét fe je zi
ki, hogy a bé ke kö tés nem a bos  szú ál lás szel le mé ben fog tör tén ni, mi vel hosszú
tá von csak az igaz ság ra épü lő mél tá nyos ren de zés te remt het bé kés lég kört. A
jegy zék sze rint a dél ke let−eu ró pai ren de zés egyik alap elv ének „a nem ze ti sé gi és
te rü le ti kér dés össz hang ba ho za ta lá nak” kel le ne len nie.

1946. feb ru ár 4.
Az SZTH fel ké ri a Meg bí zot tak Tes tü le tét, hogy a la kos ság cse re si ke res le bo nyo −
lí tá sa ér de ké ben ren del je el a ma gyar és né met la kos ság ös  sze írá sát. Az SZTH
sze rint az ös  sze írás ada ta it fel le het majd hasz nál ni a bé ke tár gya lás okon, az ez −
zel pár hu za mo san zaj ló va gyon ös  sze írás pe dig elő se gí ti a bel ső te le pí tés le bo −
nyo lí tá sát.

1946. feb ru ár 6–10.
Prá gá ban újabb tár gya lá sok ra ke rül sor Vla di mír Clemen tis és Gyön gyö si Já nos
kö zött a csehs zlovák– mag yar la kos ság cse ré ről, ame lyen a ma gyar kül dött ség –
fenn tar tá sai el le né re – el fo gad ja a cseh szlo vák fél ál tal ja va solt la kos ság cse re−
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egyez ményt, még pe dig az zal a ko ráb ban el len zett cseh szlo vák fel té tel lel együt t,
hogy a cseh szlo vák kor mány kap jon sza bad ke zet a ki te le pí ten dő ma gya rok ki −
vá lasz tá sá ra. A cseh szlo vák fél csu pán ar ra vál lal kö te le zett sé get, hogy a ki te −
le pí ten dők ki vá lasz tá sá nál fi gye lem mel lesz ar ra, hogy az rep re zen tál ja a ma −
gyar ki sebb ség tár sa dal mi ös  sze té tel ét. A ma gyar kül dött ség ugyan ak kor to −
vább ra sem haj lan dó tár gyal ni a la kos ság cse re és a terv be vett res zlo vak izá ció
után – Clemen tis köz lé se sze rint – Cseh szlo vá ki á ban ma ra dó 150−200 ezer ma −
gyar egy ol da lú át vé te lé ről.

1946. feb ru ár 9.
Az ame ri kai kor mány az 1945. no vem ber 20−i ma gyar jegy zék re vá la szol va le szö −
ge zi, hogy nem tart ja meg va ló sít ha tó nak nem zet kö zi bi zott ság lét re ho zá sát sem
a mag yar–c sehs zlovák ki sebb sé gi prob lé ma, sem a la kos ság cse re el len őr zé se
cél já ból, s nem tá mo gat ja a ma gyar lak ta szlo vá ki ai te rü le tek nem zet kö zi el len −
őr zés alá he lye zé sét sem. El is mer és tá mo gat ni fog ugyan ak kor min den olyan
„em ber sé ges” meg ol dást, amely ben a ma gyar és a cseh szlo vák kor mány köl −
csö nö sen meg egye zik.

1946. feb ru ár 15.
A Meg bí zot tak Tes tü le te a la kos ság cse ré vel kap cso la tos fel ada tok el vég zé sé re
lét re hoz za a Cseh szlo vák Át te le pí té si Bi zott sá got, ha tá ro za tot hoz a ma gyar és
né met la kos ság ös  sze írá sá ról, egyút tal meg bíz za a Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va talt,
hogy dol goz za ki a res zlo vak izá ció fő irány el ve it.

1946. feb ru ár 18.
Az SZTH a já rá si nem ze ti bi zott sá gok hoz és köz igaz ga tá si bi zott sá gok hoz in té −
zett kör le ve lé ben el ren de li a szlo vá ki ai ma gyar és né met la kos ság ös  sze írá sát.
Az ös  sze ír tak nak az ös  sze írá si íve ken sze mé lyi ada ta i kon kí vül fel kell tün tet ni −
ük töb bek kö zött me ző gaz da sá gi va gyo nu kat, fel sze re lé sü ket, köz le ke dé si esz −
kö ze i ket, in gó és in gat lan va gyo nu kat, bank be tét je ik, rész vé nye ik és ér ték pa pír −
ja ik ér té két, a csa lá di érint ke zés ben hasz nált nyel vet és az elő ző nép szám lá lá −
s okon be val lott nem ze ti sé gü ket.

1946. feb ru ár 20.
A cseh szlo vák kor mány jó vá hagy ja a Cseh szlo vák Át te le pí té si Bi zott ság lét re ho −
zá sát, s el nö ké vé Daniel Okálit ne ve zi ki.

1946. feb ru ár 21.
Az Ide ig le nes Nem zet gyű lés 28/1946. szám mal tör vényt fo gad el az ál lan dó vá −
lasz tói név jegy zé kek ről, amely ki mond ja, hogy a vá lasz tói jog gya kor lá sá nak elő −
fel té te le az ál lan dó vá lasz tói név jegy zék be va ló fel vé tel, eb be azon ban csak
cseh, szlo vák vagy más szláv nem ze ti sé gű cseh szlo vák ál lam pol gár ok ve he tők
fel. Ez zel el ve szí tik vá lasz tó jo gu kat a cseh szlo vák ál lam pol gár sá guk tól meg nem
fosz tott né me tek és ma gya rok is.
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1946. feb ru ár 23.
Ján Čech, az SZTH el nö ke és Daniel Okáli, a Cseh szlo vák Át te le pí té si Bi zott ság
el nö ke tá jé koz tat ja az SZLKP KB Tit kár sá gát a la kos ság cse re elő ké szü le te i ről.
Okáli be je len té se sze rint a Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal 50 ezer ma gyar vád alá he −
lye zé sét ter ve zi, hogy eze ket há bo rús bű nös ség cí mén egy ol da lú an át le hes sen
te le pí te ni Ma gyar or szág ra. A Tit kár ság ha tá ro zat ban mond ja ki, hogy a la kos ság −
cse re so rán el ső sor ban a szlo vá ki ai ma gyar ság va gyo no sabb ré te ge it kell ki te −
le pí te ni, a la kos ság cse rét kí sé rő pro pa gan da so rán pe dig a cseh szlo vá ki ai ma −
gya rok ki te le pí té sé nek kér dé sét ös  sze kell kap csol ni a ma gyar or szá gi né me tek
ki te le pí té sé nek kér dé sé vel.

1946. feb ru ár 24.
„Fel vi dé ki ma gya rok” me mo ran dum mal for dul nak Gyön gyö si Já nos kül ügy mi −
nisz ter hez, amely ben is mét az et ni kai ha tá rok kal meg egye ző ha tá rok ki ala kí tá −
sá ban je lö lik meg a tar tós és igaz sá gos bé ke alap fel té tel ét. A me mo ran dum
sze rint Ma gyar or szág nak még a „jó szom szé di vi szony” ér de ké ben sem sza bad
le mon da nia az egy tömb ben élő ma gya rok ról.

1946. feb ru ár 25.
A Meg bí zot tak Tes tü le te ki ad ja 37/1946. sz. vég re haj tá si uta sí tá sát „azon né −
me tek és ma gya rok fog lal koz ta tá sá ról, akik a köz tár sa sá gi el nök 33/1945. sz.
al kot mány dek ré tu ma ér tel mé ben el vesz tet ték cseh szlo vák ál lam pol gár sá gu −
kat”. A vég re haj tá si uta sí tás sze rint az ál lam pol gár sá guk tól meg fosz tott né me −
te ket és ma gya ro kat a kül föl di ek fog lal koz ta tá sá ról szó ló tör vé nyek alap ján sem
sza bad al kal maz ni, ha nem ál ta lá nos mun ka kö te le zett ség nek van nak alá vet ve a
88/1945. sz. dek ré tum alap ján. 

1946. feb ru ár 27. 
Bu da pes ten Vla di mír Clemen tis kül ügyi ál lam tit kár és Gyön gyö si Já nos kül ügy −
mi nisz ter alá ír ják a csehs zlovák– mag yar la kos ság cse re−egyez ményt, amely nek
V. cik ke fel ha tal maz za a cseh szlo vák kor mányt ar ra, hogy an  nyi ma gyar nem ze −
ti sé gű sze mélyt te le pít hes sen át Ma gyar or szág ra, amen  nyi ma gyar or szá gi szlo −
vák (és cseh) ön ként je lent ke zik a Cseh szlo vá ki á ba va ló át te le pü lés re. Az egyez −
mény VI. cik ke biz to sít ja az át te le pü lő ket, hogy min den in gó sá gu kat ma guk kal
vi he tik, VII. cik ke ér tel mé ben vi szont in gat lan va gyo nuk kár té rí tés el le né ben át −
száll ar ra az ál lam ra, ame lyet el hagy nak, VIII. cik ké ben pe dig a ma gyar kor mány
kö te le zett sé get vál lal ar ra, hogy pa ri tá son felül át ve szi a szlo vák nép bí ró ság ok
ál tal az SZNT 33/1945. sz. ren de le te alap ján há bo rús bű nös nek mi nő sí tett ma −
gya ro kat is. A X. cikk az egyez mény vég re haj tá sá nak meg kön  nyí té se cél já ból 2
cseh szlo vák és 2 ma gyar tag ból ál ló ve gyes bi zott ság lét re ho zá sát ír ja elő. Az
egyez mény hez csa tolt füg ge lék úgy in téz ke dik, hogy az át te le pü lők szá má ba be
kell tud ni a már ko ráb ban át te le pül te ket is. Az egyez mény hez mel lé kelt jegy ző −
köny ven a cseh szlo vák kor mány ígé re tet tesz ar ra, hogy a ma gyar ki sebb ség kér −
dé sé nek vég le ges ren de zé sé ig fel füg gesz ti a va gyon el kob zá so kat, az el bo csá −
tott ma gyar köz al kal ma zot tak szá má ra szo ci á lis se gélyt fo lyó sít, s kö te le zett sé −
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get vál lal az 1945. ok tó ber 25−i kor mány ha tá ro zat „pon tos be tar tá sá ra”. Mind −
két fél rög zí ti, hogy a cseh szlo vá ki ai ma gyar ság kér dé se az egyez mény alá írá sa
el le né re meg ol dás ra vár, s amen  nyi ben a két kor mány ezt nem tud ná ren dez ni,
jo guk ban áll a bé ke kon fe ren ci á hoz for dul ni.

A la kos ság cse re−egyez mény alá írá sát kö ve tő ta lál ko zón Vla di mír Clemen tis fel −
szó lít ja a ma gyar ko a lí ci ós pár tok ve ze tő it egy újabb egyez mény alá írá sá ra a la −
kos ság cse re után Cseh szlo vá ki á ban ma ra dó ma gya rok egy ol da lú át vé te lé ről.
Clemen tis sze rint a Cseh szlo vá ki á ban ma ra dó ma gya rok ki sebb sé gi jo gok ra
nem szá mít hat nak, sőt a cseh szlo vák kor mány az egy tömb ben élő ma gyar la −
kos sá got szét fog ja te le pí ti az or szág kü lön bö ző te rü le te i re. A je len le vő ma gyar
po li ti ku sok (Gyön gyö si Já nos, Rá ko si Má tyás, Sza k a sits Ár pád, Ko vács Im re és
Ve res Pé ter) egy ön te tű en vis  sza uta sít ják a tel jes ma gyar la kos ság át vé te lé re vo −
nat ko zó cseh szlo vák kö ve te lést. (Clementis szó ban elő a dott ja vas la tát Gyön gyö −
si hez in té zett le ve lé ben is meg is mét li, amely ben rá adá sul anya gi tá mo ga tást is
ki lá tás ba he lyez ar ra az eset re, ha Ma gyar or szág vál lal ná a tel jes szlo vá ki ai ma −
gyar la kos ság át vé tel ét.)

1946. már ci us ele jén
A cseh szlo vá ki ai ma gyar ság kép vi se lői Gyön gyö si Já nos kül ügy mi nisz ter hez, a
ma gyar kor mány hoz és par la ment hez in té zett me mo ran du muk ban fog lal ják ösz  −
sze a la kos ság cse re−egyez mén  nyel kap cso la tos ki fo gá sa i kat. A me mo ran dum
sé rel mes nek mi nő sí ti már azt is, hogy a fel vi dé ki ma gyar ság sor sá ról an nak
meg kér de zé se nél kül dön töt tek, s ki lá tás ba he lye zi, hogy amen  nyi ben a ma gyar
kor mány nem tud ja meg vé de ni a ma gyar ki sebb ség ér de ke it, az az ENSZ−hez for −
dul vé de le mért.

1946. már ci us 1.
Az Ide ig le nes Nem zet gyű lés és az SZNT 15 de mok ra ta pár ti kép vi se lő je Andrej
Cvinček nyi trai ka no nok ve ze té sé vel meg ala kít ja a Ke resz tény−re pub li ká nus Pár −
tot. A párt már ci us 5−én fel vé tel ét ké ri a Nem ze ti Front ba.

1946. már ci us 4.
Meg kez di ma gyar or szá gi te vé keny sé gét a Cseh szlo vák Át te le pí té si Bi zott ság,
amely a la kos ság cse re−egyez mény ben jo got szer zett ar ra, hogy 6 hé ten ke resz tül
sza ba don pro pa gál has sa a ma gyar or szá gi szlo vá kok kö zött a Cseh szlo vá ki á ba
va ló át te le pü lés gon do la tát. Mun ka tár sai a to bor zás fo lya mán 133 ma gyar or szá −
gi köz ség ben 277 nép gyű lést szer vez nek, a bu da pes ti rá di ó ban 154 óra mű sor −
idő ben 266 adást su gá roz nak, szét osz ta nak 118 100 pla ká tot, 790 ezer új ság −
pél dányt, 46 335 köny vet, 490 ezer bro sú rát és 540 ezer röp la pot. A to bor zás −
ban a bi zott ság mun ka tár sa in kí vül részt vesz csak nem az egész szlo vák po li ti −
kai ve ze tés, a kul tu rá lis, egy há zi és köz élet szá mos je len tős kép vi se lő je, töb bek
kö zött Vil iam Široký mi nisz ter el nök−he lyet tes, Jozef Let trich, az SZNT el nö ke, Ka −
rol Šmid ke, a Meg bí zot tak Tes tü le te el nö ke, Gustáv Husák, Ladislav Novomeský
és Mar tin Kvetko meg bí zot tak, va la mint Šte fan Osuský evan gé li kus püs pök.
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1946. már ci us 13.
Fran tišek Komza la szo ci á lis ügyi meg bí zott 751/1946. sz. hir det mé nyé vel kö zzé −
te szi a Meg bí zot tak Tes tü le té nek a há bo rús ká ro sul tak nak nyúj tan dó elő leg ről
ren del ke ző irány el ve it, ame lyek sze rint az elő leg meg íté lé sé nek fel té te le a cseh −
szlo vák ál lam pol gár ság, va la mint a „nem ze ti és po li ti kai meg bíz ha tó ság”.

A Nem ze ti Front az újon nan ala kult szlo vák pár tok fel vé te li ké rel mé ről tár gyal va jó −
vá hagy ja a Mun ka párt fel vé te li ké rel mét, a Ke resz tény−re pub li ká nus Párt fel vé te lét
azon ban a kom mu nis ták nyo má sá ra a párt ne vé nek meg vál toz ta tá sá hoz kö ti.

1946. már ci us 14.
Ma gyar or szá gon 15 évi kény szer mun ká ra íté lik Fer ber Vik tort, a nyi las kor mány
po zso nyi kul tú rat ta sé ját és kö vet sé gi el ső tit ká rát, aki nek töb bek kö zött egy
szlo vá ki ai ma gyar nyi las párt meg szer ve zé se volt a fel ada ta.

1946. már ci us 18.
Ján Čech, az SZTH el nö ke az SZNT El nök sé ge előtt szá mol be a la kos ság cse re
ke re té ben ki te le pí ten dő ma gya rok ki vá lasz tá sá nak elő ké szü le te i ről. Čech sze −
rint mint egy 100−120 ezer ma gyar or szá gi szlo vák je lent ke zé sé vel le het szá mol −
ni, te hát ugyan en  nyi szlo vá ki ai ma gyart, a há bo rús bű nö sök kel együtt mint egy
180 ez ret le het át te le pí te ni Ma gyar or szág ra. A ki te le pí ten dők ki vá lasz tá sá nál el −
ső sor ban a va gyo ni, po li ti kai, te rü le ti és et ni kai kri té ri u mo kat fog ják fi gye lem be
ven ni úgy, hogy a ki te le pí té sek ál tal há rom vagy négy rész re da ra bol ják a ma −
gyar nyelv te rü le tet.

A ma gyar kor mány a cseh szlo vák kor mány hoz in té zett jegy zé ké ben til ta ko zik a
ma gyar la kos ság fo lya mat ban le vő ösz  sze írá sa el len, s kér fel vi lá go sí tást az ösz−
sze írás oka i ról.

1946. már ci us 19.
A brit kor mány az 1945. no vem ber 20−i ma gyar jegy zék re vá la szol va – az ame ri −
kai kor mány hoz ha son ló an – ki je len ti, hogy nem kí ván részt ven ni sem mi lyen, a
cseh szlo vá ki ai ma gyar ki sebb ség hely ze tét vizs gá ló vagy a la kos ság cse rét el len −
őr ző bi zott ság ban. A brit jegy zék azt is le szö ge zi, hogy nem haj lan dó Cseh szlo −
vá ki át bár mely, Ma gyar or szág ja vá ra tör té nő ha tár ki iga zí tás el fo ga dá sá ra rá bír −
ni, de el is mer ne bár mi lyen olyan mó do sí tást, amely ben a két or szág egy más kö −
zött meg egyez ne.

1946. már ci us 21.
A ma gyar kor mány nyi lat ko zat ban til ta ko zik a Cseh szlo vák Át te le pí té si Bi zott ság
la kos ság cse re−egyez ményt sér tő pro pa gan da mód sze rei el len. A kor mány nyi lat −
ko zat sze rint az ön ként tá voz ni óhaj tó szlo vá kok út já ba sem mi aka dály nem gör −
dít he tő, a ma gyar kor mány azon ban sen kit nem kény sze rít tá vo zás ra, a szü lő −
föld jén ma ra dó szlo vá kok szá má ra pe dig biz to sít ja a tel jes jog vé del met. (A
Cseh szlo vák Át te le pí té si Bi zott ság sok he lyütt Ma gyar or szág sú lyos gaz da sá gi
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hely ze té re és Cseh szlo vá ki á nak a há bo rú győz te sei kö zé tar to zá sá ra hi vat koz va
igyek szik át te le pü lés re bír ni a szlo vá ko kat, szé les kör ben ter jeszt ve azt a rém −
hírt is, hogy az ön ként nem je lent ke ző ket a ma gyar kor mány erő szak kal te le pí ti
majd át Cseh szlo vá ki á ba.)

1946. már ci us 22.
A „cseh szlo vá ki ai ma gya rok” a Nagy Fe renc ma gyar mi nisz ter el nök höz és Var ga
Bé lá hoz, a ma gyar Nem zet gyű lés el nö ké hez el jut ta tott em lék irat ban til ta koz nak
a la kos ság cse re−egyez mény meg kö té se el len. Az em lék irat kü lö nö sen az egyez −
mény nek az ún. há bo rús bű nö sök kvó tán fe lü li át te le pí té sét le he tő vé té vő VIII.
cik két sé rel me zi, mi vel ez a ma gya rok el le ni pe rek so ro za tát fog ja ered mé nyez −
ni, ezért ar ra ké ri a Nem zet gyű lést, hogy ne ra ti fi kál ja az egyez ményt, ha nem
kös sön Cseh szlo vá ki á val egy új és el fo gad ha tó szer ző dést.

1946. már ci us 28.
Az Ide ig le nes Nem zet gyű lés az 57/1946. sz. al kot mány tör vén  nyel tör vény erő re
eme li Edvard Beneš el nö ki dek ré tu ma it és al kot mány dek ré tu ma it, még pe dig az
ere de ti ha tál  lyal.

1946. már ci us 28–31.
Prá gá ban tart ja a há bo rú utá ni el ső, ös  szes sé gé ben VIII. kong res  szu sát Cseh −
szlo vá kia Kom mu nis ta Párt ja, amely a párt leg főbb fel ada ta ként a nem ze ti és
de mok ra ti kus for ra da lom kö vet ke ze tes vég hez vi tel ét, va la mint a né pi de mok rá −
cia meg szi lár dí tá sát je lö li meg. A párt el nö ké vé is mét Kle ment Gottwal dot, fő tit −
ká rá vá Ru dolf Slán skýt vá laszt ják.

1946. már ci us 30.
A kom mu nis ta párt ma gyar funk ci o ná ri u sai ál tal Ér sek új vár ba ös  sze hí vott „dél−
szlo vá ki ai an ti fa sisz ta ma gyar ság ta nács ko zá sá nak” rész ve vői 12 pont ban fo −
gal maz zák meg sé rel me i ket. Az ún. Szlo vá ki ai Ma gyar An ti fa sisz ták Bi zott sá ga
ne vé ben Fábry Jó zsef, Kugler Já nos, Ma jor Sán dor és Sza lay Ist ván ál tal alá írt
em lék irat til ta ko zik töb bek kö zött a ma gya rok nak a párt ból és a tö meg szer ve ze −
tek ből va ló ki zá rá sa, a ma gyar nyelv hasz ná lat, a saj tó és iro da lom til tá sa, a ma −
gyar is ko lák be zá rá sa, a gyer mek ne ve lé si se gély és nyug díj meg vo ná sa, a ma −
gyar ma gán−, köz− és ál la mi al kal ma zot tak el bo csá tá sa s a ma gya rok nak a föld −
osz tás ból va ló ki zá rá sa el len. 

1946. már ci us 31.
Václav Nosek bel ügy mi nisz ter a la kos ság cse re−egyez mény re hi vat koz va fel füg −
gesz ti a ma gyar nem ze ti sé gű ter mé sze tes sze mé lyek va gyo ná nak a 108/1945.
sz. el nö ki dek ré tum ál tal el ren delt el kob zá sát.

A DP ve ze té se egyez ményt ír alá a párt ka to li kus szár nyá nak kép vi se lő i vel,
amely ér tel mé ben a párt fel vál lal ja a ka to li kus egy ház ér de ke i nek kép vi se le tét,
ami ért cse ré be a ka to li kus szárny le mond pár ta la pí tá si szán dé ká ról, a ka to li kus
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egy ház pe dig a vá lasz tá sok so rán a párt tá mo ga tá sá ra szó lít ja fel a ka to li kus
vá lasz tó kat. A párt ve ze té se a meg ál la po dást áp ri lis 5−én hagy ja jó vá, így az „áp −
ri li si egyez mény” né ven vá lik is mert té.

1946. már ci us
A bu da pes ti Va ló ság cí mű fo lyó irat Posonien sis ál név alatt köz li Peéry Re zső
Hét so vány esz ten dõ gaz dag ter mé se. A szlo vá ki ai ma gya rok má so dik ki sebb sé -
gi kor sza ká nak ta nul sá gai (1938–1945) cí mű ta nul má nyát. Er re az idő szak ra te −
he tő Sza lat nai Re zső A cseh szlo vá ki ai ma gya rok 1918 és 1945 kö zött cí mű,
kéz irat ban ma radt me mo ran du má nak el ké szül te is.

1946. áp ri lis 1.
A Ke resz tény−re pub li ká nus Pár tot – ne vé nek mó do sí tá sa után – Sza bad ság párt
né ven fel ve szik a Nem ze ti Front ba.

1946. áp ri lis 3.
A cseh szlo vák kor mány – az idő köz ben az ENSZ fő tit kár he lyet tes évé vá lasz tott
Dal i bor M. Krno út ján – há rom: a po zso nyi híd fő ki szé le sí té sé re, 200 000 ma −
gyar egy ol da lú ki te le pí té sé nek en ge dé lye zé sé re, va la mint a Ma gyar or szág gal
szem be ni cseh szlo vák gaz da sá gi kö ve te lé sek re vo nat ko zó jegy zé ket jut tat el a
brit kor mány hoz. A kor mány, mi köz ben azt igény li, hogy Ma gyar or szág a tri a no −
ni ha tárt „jo gos nak, vég le ges nek és meg vál toz tat ha tat lan nak” is mer je el, Po −
zsony tól dél re öt du nán tú li köz ség (Dunacsún, Orosz vár, Horvátjár falu, Raj ka és
Bezenye) Cseh szlo vá ki á hoz csa to lá sát kö ve te li, amit Po zsony vá ros fej lesz té si
ter ve i vel és a ma gyar tü zér ség eset le ges tá ma dá sa el le ni vé de ke zés sel ma gya −
ráz. A ma gyar ki sebb ség el tá vo lí tá sá nak szán dé kát az zal in do kol ja, hogy „el len −
sé ges és ide gen elem”, amely ve szélyt je lent az or szág ra, s re mé nyét fe je zi ki,
hogy a bé ke szer ző dés kö te lez ni fog ja Ma gyar or szá got a 3 hó na pon be lü li át vé −
tel ük re, el len ke ző eset ben ki te le pí té sü ket Cseh szlo vá kia egy ol da lú an is vég re −
hajt ja. (A há rom jegy zé ket áp ri lis 10−én a nagy ha tal mak lon do ni kül ügy mi nisz ter−
he lyet te si ér te kez le té hez is el jut tat ják.)

1946. áp ri lis 5.
A re for má tus egy ház Szer ve ző Bi zott sá ga kas sai ülé sén egyet ér tés ét fe je zi ki a
ma gyar la kos ság ki te le pí té sé vel, ill. a csehs zlovák– mag yar la kos ság cse ré vel,
fel ké ri ugyan ak kor az SZNT−t, hogy a ki te le pí ten dő ma gya rok ki vá lasz tá sá nál ne
le gyen mérv adó val lá si ho va tar to zá suk, mi vel a re for má tus val lá sú ak nem fel tét −
le nül ma gyar nem ze ti sé gű ek is.

1946. áp ri lis 6.
Prá gá ban Vla di mír Clemen tis kül ügyi ál lam tit kár és Erőss Já nos mi nisz ter el nök −
sé gi ál lam tit kár alá ír ja a csehs zlovák– mag yar jó vá té te li egyez ményt, amely sze −
rint Ma gyar or szág a ma gyar fegy ver szü ne ti egyez mény ér tel mé ben tel je sí ten dő
jó vá té te li szál lí tá sok ke re tén be lül 1951. ja nu ár 20−ig 30 mil lió ame ri kai dol lár
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ér ték ben gép fel sze re lést, ha jó kat, me ző gaz da sá gi cik ke ket és egyéb árut szál −
lít Cseh szlo vá ki á nak.

1946. áp ri lis 9–11.
A cseh szlo vák kor mány és az SZNT kép vi se lői tár gya lá so kat foly tat nak Prá gá ban
a két szerv kö zöt ti vi szony új ra ren de zé sé ről. Az áp ri lis 11−én alá írt ún. má so dik
prá gai egyez mény is mét meg erő sí ti a tör vény ho zói jog kör meg osz tá sát, ugyan −
ak kor az SZNT jog kö re it kor lá toz va be avat ko zá si jo got biz to sít a kor mány szá má −
ra.

1946. áp ri lis 9–18.
Nagy Fe renc mi nisz ter el nök ve ze té sé vel ma gyar kor mány kül dött ség lá to gat
Moszk vá ba. A de le gá ció fő cél ja ked ve zőbb fel té te lek te rem té se a ma gyar bé ke −
cé lok szá má ra, a Cseh szlo vá ki át érin tő kér dé sek ben azon ban sem J. V. Sztá lin −
tól, sem V. M. Molo tovtól nem kap ja meg a re mélt tá mo ga tást.

1946. áp ri lis 11.
Az Ide ig le nes Nem zet gyű lés 65/1946. szám mal al kot mány tör vényt fo gad el az
Al kot má nyo zó Nem zet gyű lés ről, amely sze rint az ál ta lá nos, egyen lő, köz vet len
és tit kos vá lasz tó jog, va la mint az ará nyos kép vi se le ti elv alap ján meg vá lasz tan −
dó Al kot má nyo zó Nem zet gyű lés fel ad ta lesz, hogy új al kot mányt ad jon a Cseh −
szlo vák Köz tár sa ság nak. Vá lasz tó jog gal azon ban ki zá ró lag a cseh, szlo vák vagy
más szláv nem ze ti sé gű cseh szlo vák ál lam pol gár ok ren del kez nek, par la men ti
kép vi se lő vé pe dig szin tén csu pán cseh, szlo vák vagy más szláv nem ze ti sé gű
cseh szlo vák ál lam pol gár ok vá laszt ha tó ak. 

Az Ide ig le nes Nem zet gyű lés a cseh or szág ré szek ben ha tá lyos 83/1946. szá mú
tör vé nyé vel meg szün te ti a mun ka− és ta nu lói vi szo nyát mind azok nak a né me tek −
nek és ma gya rok nak, akik a 33/1945. sz. el nö ki al kot mány dek ré tum ér tel mé −
ben el ve szí tet ték cseh szlo vák ál lam pol gár sá gu kat. 

Bu da pes ten ki vég zik a nép bí ró ság ál tal há bo rús bű nös ként ha lál ra ítélt Jaross
An dort.

1946. áp ri lis 12.
Az Ide ig le nes Nem zet gyű lés ra ti fi kál ja a csehs zlovák– mag yar la kos ság cse re−
egyez ményt, s el fo gad ja a 74/1946. sz. al kot mány tör vényt a kül föld ről, kü lö nö −
sen Ma gyar or szág ról ha za te le pü lő szlo vá kok ál lam pol gár sá gá ról, va la mint a
75/1946. sz. tör vényt jo gi és gaz da sá gi ked vez mé nye zett sé gük ről.

1946. áp ri lis 17.
Érsekújvárott a já rá si nem ze ti bi zott ság ar ra hi vat koz va, hogy a vá ros la kos sá −
gá nak 80%−a szlo vák nem ze ti sé gű, be tilt ja a ma gyar nyel vű hús vé ti kör me ne tet,
s a temp lo mok ban is kor lá toz za a ma gyar nyel vű is ten tisz te le te ket.
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1946. áp ri lis 19–22.
Prá gá ban tart ja I. kong res  szu sát a cseh és a szlo vák szak szer ve ze tek egye sü lé −
sé vel lét re jö vő For ra dal mi Szak szer ve ze ti Moz ga lom. A Szak szer ve ze tek Köz pon −
ti Ta ná csá nak el nö ké vé a kom mu nis ta Antonín Zápo tock ýt vá laszt ják.

1946. áp ri lis 24.
A ma gyar Nem zet gyű lés Kül ügyi Bi zott sá gá nak Ma gyar or szág bé ke cél ja i val fog −
lal ko zó ülé sén Gyön gyö si Já nos kül ügy mi nisz ter be je len ti, hogy Ma gyar or szág −
nak Cseh szlo vá ki á val szem ben nin cse nek te rü le ti kö ve te lé sei, de ra gasz ko dik
ah hoz, hogy a la kos ság cse re után Cseh szlo vá ki á ban ma ra dó ma gya rok ki sebb −
sé gi jo go kat kap ja nak. Ha azon ban Cseh szlo vá kia to vább ra is szor gal maz ni fog −
ja a tel jes ma gyar la kos ság ki te le pí té sét, Ma gyar or szág kény te len lesz te rü le ti
igé nye ket tá masz ta ni Cseh szlo vá ki á val szem ben.

Gyön gyö si Já nos kül ügy mi nisz ter Vla di mír Clemen tis kül ügyi ál lam tit kár feb ru ár
27−i le ve lé re adott vá lasz le ve lé ben Ma gyar or szág szá má ra el fo gad ha tat lan nak
mi nő sí ti a tel jes szlo vá ki ai ma gyar la kos ság át vé tel ének igé nyét; ez zel szem ben
a ma gyar el le nes in téz ke dé sek ha tá lyon kí vül he lye zé sét és az ENSZ alap ok má −
nyá ban biz to sí tott em be ri jo gok vis  sza adá sát ké ri a cseh szlo vák kor mány tól.

1946. áp ri lis 25.
Pá rizs ban meg kez dő dik a Kül ügy mi nisz te rek Ta ná csá nak a Ma gyar or szág gal,
Olasz or szág gal, Ro má ni á val, Bul gá ri á val és Finn or szág gal kö ten dő bé ke szer ző −
dé sek fel tét ele i nek vég le ge sí té sé vel fog lal ko zó ér te kez le te. A cseh szlo vák kor −
mány – mi u tán a brit kor mány azo kat el uta sí tot ta, a lon do ni kül ügy mi nisz ter−he −
lyet te si ér te kez let pe dig ér dem ben nem fog lal ko zott ve lük – a kül ügy mi nisz te ri
ér te kez let elé ter jesz ti a há bo rú előt ti csehs zlovák– mag yar ha tár vis  sza ál lí tá sá −
ra, a po zso nyi híd fő ki szé le sí té sé re s a la kos ság cse re és a res zlo vak izá ció után
Cseh szlo vá ki á ban ma ra dó ma gya rok egy ol da lú ki te le pí té sé nek jó vá ha gyás ára
vo nat ko zó áp ri lis 3−i kö ve te lé se it az zal, hogy fog lal ják be le azo kat a Ma gyar or −
szág gal kö ten dő bé ke szer ző dés be.

Az SZNT la kó vé de lem ről szó ló 54/1946. sz. ren de le te kor lá toz za a fel mon dás
le he tő sé gét, nem vé di vi szont azo kat a ma gya ro kat és né me te ket, akik a
33/1945. sz. el nö ki al kot mány dek ré tum alap ján el ve szí tet ték cseh szlo vák ál −
lam pol gár sá gu kat, va la mint azo kat, aki ket az SZNT 33/1945. sz. ren de le te
alap ján el ítél tek.

1946. áp ri lis 30.
Ko má rom ban a ma gyar la kos ság ki te le pí té sét kö ve te lő, több na pig tar tó tün te −
tés so ro zat az egy ko ri Jó kai Egye sü let szék há za előtt ál ló Jó kai−szo bor el tá vo lí tá −
sá ba tor kol lik. Az eset mi att a ko má ro mi ma gyar mun kás ság más nap tün te tő −
leg tá vol ma rad a má jus 1−jei ün nep sé gek ről.
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1946. má jus 2.
Az SZTH el ké szí ti a la kos ság cse re esz mei terv váz la tát, amely sze rint mint egy
100 000 ma gyar or szá gi szlo vák je lent ke zé sé vel le het szá mol ni, így en nek meg −
fe le lő en a pa ri tá sos cse re ke re té ben Cseh szlo vá ki á ból is ugyan en  nyi ma gyart
te le pí te né nek ki, el ső sor ban a Somor jai, Dunasz er da he ly i, Ko má ro mi, Galán tai,
Vágsel lyei, Ógyal lai, Pár ká nyi, Zseliz i, Lé vai, Ipoly sá gi, Fe le di, Tor nal jai, Szep si,
Kirá ly helme ci és Nagyka posi já rás ból.

1946. má jus 6.
A ma gyar kor mány a Kül ügy mi nisz te rek Ta ná csá hoz va ló to váb bí tás cél já ból
jegy zék ben tá jé koz tat ja a nagy ha tal mak bu da pes ti kép vi se lő it a Ma gyar or szág
és Cseh szlo vá kia kö zöt ti vi tás nem ze ti sé gi kér dés ről, va la mint a mag yar–c seh −
s zlovák tár gya lá sok ered mé nye i ről. Egyút tal fel ké ri őket, hogy a bé ke szer ző dés −
ben nem zet kö zi ga ran ci ák kal el lá tott ki sebb ség vé del mi ren del ke zé sek kel biz to −
sít sák a cseh szlo vá ki ai ma gyar ság ré szé re az ENSZ alap ok má nyá ban fog lalt em −
be ri jo go kat, s ér jék el a cseh szlo vák kor mány nál, hogy ad ja vis  sza a ma gya rok
ál lam pol gár sá gát, mun kál ta tói és mun ka vál la lói sza bad sá gát, te gye le he tő vé
szá muk ra kul tu rá lis in téz mé nyek, po li ti kai pár tok és szak szer ve zet ala kí tá sát,
va la mint a sza bad gaz da sá gi szer vez ke dést.

1946. má jus 7.
A Pá rizs ban ülé se ző Kül ügy mi nisz te rek Ta ná csa nyil vá nos ság ra hoz za ha tá ro za −
tát, amely ben Ma gyar or szág 1937. de cem ber 31−i ál lam ha tá ra i nak vis  sza ál lí tá −
sát ja va sol ja, mag yar–c sehs zlovák vi szony lat ban azon ban ki lá tás ba he lye zi a be −
ter jesz tett cseh szlo vák kö ve te lés és az eset le ges ma gyar el len kö ve te lés mér le −
ge lé sét.

1946. má jus 8.
A ma gyar kor mány újabb jegy zék kel for dul a nagy ha tal mak hoz, amely ben az
ENSZ alap ok mány ára hi vat koz va meg fo gal maz za a ki sebb sé gek vé del mé nek a
bé ke szer ző dés be va ló be le fog la lá sá nak, a ki sebb ség el le nes tör vé nyek ha tá lyon
kí vül he lye zé sé nek, az új ha tá rok meg vo ná sa után fenn ma ra dó ki sebb sé gek
szá má ra au to nó mia biz to sí tá sá nak, ill. az au to nó mi ák és a ki sebb sé gi jo gok
nem zet kö zi el len őr zé sé nek igé nyét. Az ott ho nuk ból el ül dö zött ma gya rok szá má −
ra ezen kí vül a la kó hely ük re va ló vis  sza té rés le he tő sé gét és rész le ges kár té rí −
tést kér.

Az Ide ig le nes Nem zet gyű lés el fo gad ja a 115/1946. sz. ún. am nesz tia tör vényt,
amely sze rint a cse hek és szlo vá kok sza bad sá gá nak vis  sza nye ré sé ért, va la mint
a meg szál lók és se gí tő tár sa ik el le ni harc ban 1938. szep tem ber 30−a és 1945.
ok tó ber 28−a kö zött el kö ve tett cse lek mé nyek ak kor sem mi nő sül nek tör vény el le −
nes nek, ha az ér vé nyes jog sza bály ok sze rint egyéb ként bün te ten dők len né nek.

Ján Púll ipar− és ke res ke de lem ügyi meg bí zott 1104/1946. sz. hir det mé nyé vel
ún. nem ze ti gond no kok fel ügye le te alá he lye zi az „ál la mi lag meg bíz ha tat lan”, te −
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hát töb bek kö zött a né met és ma gyar nem ze ti sé gű sze mé lyek tu laj do ná ban le −
vő sza ba dal ma kat. 

1946. má jus 11.
A ma gyar kor mány szó be li jegy zék ben til ta ko zik a cseh szlo vák kor mány nál a
Cseh szlo vák Át te le pí té si Bi zott ság pro pa gan da mód sze rei el len, min de nek előtt
azon ál lí tá sa el len, hogy az át te le pül ni nem szán dé ko zó szlo vá ko kat a ma gyar
kor mány né hány ki lo gram mos cso mag gal fog ja ki te le pí te ni az or szág ból.

1946. má jus 14.
Az SZNT 62/1946. sz. ren de le té vel meg foszt ja hi va ta luk tól töb bek kö zött a né −
met és ma gyar nem ze ti sé gű köz jegy ző ket, 64/1946. sz. ren de le té vel pe dig oly
ér te lem ben mó do sít ja a né me tek, ma gya rok, va la mint a szlo vák nem zet áru lói
és el len sé gei me ző gaz da sá gi va gyo ná nak el kob zá sá ról és ha la dék ta lan el osz tá −
sá ról szó ló ko ráb bi ren de le tét, hogy nem kor lá toz za 50 hek tár ban a ma gya rok −
tól el kob zan dó föld te rü let nagy sá gát, ha nem ös  szes me ző gaz da sá gi in gat la nuk
el kob zá sá ról ren del ke zik.

A ma gyar Nem zet gyű lés több na pos he ves vi tát kö ve tő en ra ti fi kál ja a csehs zlo −
vák– mag yar la kos ság cse re−egyez ményt.

1946. má jus 15.
Prá gá ban ki cse ré lik a csehs zlovák– mag yar la kos ság cse re−egyez mény meg erő sí −
tő ok má nya it, ami vel az egyez mény hi va ta lo san is élet be lép.

1946. má jus 16.
Az Ide ig le nes Nem zet gyű lés 128/1945. szá mú ún. restitú ciós tör vé nyé vel ér −
vény te len nek nyil vá nít min den va gyon jo gi ügy le tet, ha azt 1938. szep tem ber 29.
után „a meg szál lás, nem ze ti, fa ji vagy po li ti kai ül döz te tés kény sze re alatt haj tot −
ták vég re”, a restitú ciós igén  nyel ren del ke zők kö ré ből azon ban ki zár ja az „ál la −
mi lag meg bíz ha tat lan”, va gyis töb bek kö zött a né met és ma gyar nem ze ti sé gű
sze mé lye ket. 

1946. má jus 18.
A ma gyar kor mány a cseh szlo vák kor mány hoz in té zett újabb jegy zé ké ben 21
pont ban so rol ja fel a Cseh szlo vák Át te le pí té si Bi zott ság to bor zó ak ci ó ja so rán el −
kö ve tett egyez mény sze gé se ket. A ma gyar jegy zék kü lö nö sen azt sé rel me zi, hogy
a bi zott ság nem szlo vák nem ze ti sé gű e ket is igyek szik rá bír ni a Cseh szlo vá ki á −
ba va ló át te le pü lés re.

1946. má jus 20.
Fran tišek Dastych tá bor nok, a cseh szlo vák kor mány bu da pes ti kép vi se lő je a
ma gyar kor mány hoz in té zett jegy zé ké ben a to bor zó ak ció aka dá lyo zá sá val és a
la kos ság cse re−egyez mény sza bo tá lá sá val vá dol ja meg Ma gyar or szá got. A cseh −
szlo vák sé rel mek fel so ro lá sát kö ve tő en töb bek kö zött ar ra szó lít ja fel a ma gyar
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kor mányt, hogy en ge dé lyez ze az át te le pül ni szán dé ko zók je lent ke zé si ha tár ide −
jé nek meg hos  szab bí tá sát s a már je lent ke zet tek azon na li át te le pí té sét, el len ke −
ző eset ben „el len in téz ke dé se ket” he lyez ki lá tás ba.

1946. má jus 26.
Par la men ti vá lasz tá so kat tar ta nak Cseh szlo vá ki á ban, ame lye ken azon ban a vá −
lasz tó jo gá tól meg fosz tott ma gyar és né met la kos ság nem ve het részt. A cseh
or szág ré szek ben a sza va za tok 40,2%−á nak meg szer zé sé vel a kom mu nis ták,
Szlo vá ki á ban 61,4%−kal a de mok ra ták győz nek. Az Al kot má nyo zó Nem zet gyű lés −
ben – amely nek 300 tag ja kö zül 231−et vá lasz ta nak Cseh− és Mor va or szág ban,
69−et Szlo vá ki á ban – a két kom mu nis ta párt ös  sze sen 114 (a CSKP 93, az
SZLKP 21), a CSNSZP 55, a Cseh szlo vák Nép párt 46, a DP 43, a CSSZDP 37,
a Sza bad ság párt 3, a Mun ka párt 2 kép vi se lői man dá tu mot sze rez. A meg vá lasz −
tott kép vi se lők kö zül 231 cseh, 65 szlo vák, 2 orosz, 1−1 pe dig len gyel, ill. uk −
rán nem ze ti sé gű.

1946. má jus 27.
Le jár a Cseh szlo vá ki á ba át te le pül ni szán dé ko zó ma gyar or szá gi szlo vá kok (és
cse hek) je lent ke zé sé nek ös  sze gyűj té sé re a la kos ság cse re−egyez mény ál tal biz −
to sí tott 3 hó na pos ha tár idő. A Cseh szlo vák Át te le pí té si Bi zott ság nak ed dig az
idő pon tig 90 090 sze mély je lent ke zé sét si ke rül ös  sze gyűj te nie.

A cseh szlo vák kor mány rend kí vü li ülé sén a kom mu nis ta kor mány ta gok ré szé ről
éles tá ma dás éri a DP−t. A pár tot a Tiso−féle re zsim hí ve i vel, az ún. ludákokkal
kö tött pak tum mal, sze pa ra tiz mus sal és cseh szlo vák−el le nes ség gel vá dol va kö −
ve te lik a köz pon ti és a szlo vák nem ze ti szer vek kö zöt ti vi szony új ra sza bá lyo zá −
sát, va la mint a kor mány jog kö re i nek nö ve lé sét.

1946. má jus 31.
A Meg bí zot tak Tes tü le te ki ad ja 82/1946. sz. vég re haj tá si uta sí tá sát az SZNT
ren de le tei alap ján el kob zott me ző gaz da sá gi va gyon ál lan dó al kal ma zot ta i nak
kár té rí té sé ről. A vég re haj tá si uta sí tás sze rint kár té rí tés csak szlo vák, cseh vagy
más szláv nem ze ti sé gű cseh szlo vák ál lam pol gár ok nak jár.

1946. má jus
Stó szon Fábry Zol tán be fe je zi a ma gyar ság kol lek tív bű nös sé gé nek vád ja el len
til ta ko zó A vád lott meg szó lal cí mű me mo ran du mát, ame lyet meg küld több cseh
és szlo vák ve ze tő po li ti kus és ér tel mi sé gi, töb bek kö zött Jan Masaryk kül ügy mi −
nisz ter, Vla di mír Clemen tis kül ügyi ál lam tit kár, Gustáv Husák köz le ke dés− és
köz mun ka ügyi meg bí zott, Jozef Let trich, az SZNT el nö ke, Ladislav Novomeský
ok ta tás− és nép mű ve lés ügyi meg bí zott, va la mint Peter Jilem nický és Emil
Boleslav Lukáč szlo vák köl tők cí mé re.
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1946 ta va szán
A CSMADNÉSZ ak ti vis tái kap cso lat ba lép nek Mind szen ty Jó zsef her ceg prí más −
sal, akit tá jé koz tat nak a szlo vá ki ai ma gyar ság hely ze té ről, a ha tó sá gok ma gyar −
el le nes in téz ke dé se i ről. Az év fo lya mán a szer ve zet tag jai kö zül a nyu ga ti cso −
port ból Restá ly Mi hály és Mé szá ros Gyu la, a ke le ti ből Krausz Zol tán, Var ró Ist −
ván és Haj dú Lász ló ke re si fel sze mé lye sen is a ma gyar egy ház főt.

1946. jú ni us 4.
Gyön gyö si Já nos ma gyar kül ügy mi nisz ter a má jus 20−i cseh szlo vák jegy zék re
adott vá la szá ban vis  sza uta sít ja a szer ző dés sze gés vád ját és a cseh szlo vák fél
ál tal meg fo gal ma zott kö ve te lé se ket. A ma gyar vá lasz jegy zék ugyan ak kor ar ra fi −
gyel mez tet, hogy a cseh szlo vák kor mány to vább ra is diszk ri mi na tív in téz ke dé se −
ket fo ga na to sít a ma gyar ki sebb ség gel szem ben, ezért sür ge ti a ma gyar ság ül −
dö zé sé nek meg szün te té sét, a ká ro sul tak kár ta la ní tá sát, az At lan ti Char ta és az
ENSZ alap ok má nyá nak tisz te let ben tar tá sát.

1946. jú ni us 5.
A la kos ság cse rét fel ügye lő csehs zlovák– mag yar ve gyes bi zott ság Bu da pes ten
meg hoz za 1. sz. vég ha tá ro za tát, amely sze rint a ma gyar kor mány hoz zá já rul ah −
hoz, hogy 141 ma gyar or szá gi szlo vák bá nyász csa lád még a la kos ság cse re ál ta −
lá nos vég re haj tá sa előtt át te le pül hes sen Cseh szlo vá ki á ba. Az érin tet tek át te le −
pü lé sé re jú ni us 11–14. kö zött ke rül sor.

1946. jú ni us 11.
Nagy Fe renc mi nisz ter el nök ve ze té sé vel ma gyar kor mány kül dött ség in dul Wa −
shing ton ba, Lon don ba, majd Pá rizs ba, hogy a nyu ga ti nagy ha tal mak tá mo ga tá −
sát kér je Ma gyar or szág bé ke cél jai szá má ra. A jú ni us 25−ig tar tó úton az ame ri −
kai, brit és fran cia dip lo má cia nem vál lal kö te le zett sé get sem a Ro má ni á val
szem be ni ma gyar te rü le ti igé nyek, sem a Cseh szlo vá ki á val szem be ni ki sebb ség −
vé del mi bé ke cé lok tá mo ga tá sá ra, s a vi tás kér dé sek meg ol dá sá ra a szom szé −
dok kal va ló köz vet len tár gya lá so kat szor gal maz za.

A ma gyar kor mány jegy zék kí sé re té ben me mo ran dum mal for dul a nagy ha tal mak
kül ügy mi nisz te re i hez, amely ben a nem ze ti ki sebb sé gek ENSZ ál tal sza va tolt vé −
del mét cél zó ren del ke zé sek be ik ta tá sát ké ri a bé ke szer ző dé sek be.

1946. jú ni us 14.
A cseh szlo vák kor mány át nyújt ja a ma gyar kor mány nak azok nak a ma gyar or szá −
gi szlo vák vagy szlo vák szár ma zá sú sze mé lyek nek a név so rát, akik a la kos ság −
cse re ke re té ben át kí ván nak te le pül ni Cseh szlo vá ki á ba. A jegy zék 92 390 je lent −
ke ző ne vét tar tal maz za.

1946. jú ni us 17.
Jú li us Vik to ry bel ügyi meg bí zott ki ad ja 20 000/I−IV/1−1946. sz. res zlo vak izá ciós
hir det mé nyét, amel  lyel hi va ta lo san is út já ra in dít ja a res zlo vak izá ciót. A hir det −
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mény ér tel mé ben a res zlo vak izá ció ke re tén be lül szlo vák nem ze ti sé gű nek je lent −
kez het nek azok, akik már az 1930. évi nép szám lá lás so rán is szlo vák, cseh
vagy más szláv nem ze ti sé gű nek val lot ták ma gu kat, ill. azok, akik szlo vák, cseh
vagy más szláv szár ma zá sú ak. A saj tó, a ha tó sá gok és az ak ció pro pa gá lá sá ba
te vé ke nyen be kap cso ló dó Szlo vák Li ga az ál lam pol gár ság vis  sza adá sá nak és a
va gyon el kob zás aló li men te sü lés ígé re te mel lett ál ta lá ban a ki te le pí tés sel fe −
nye ge tőz ve igye kez nek je lent ke zés re bír ni a ma gya ro kat. Ez zel szem ben szá mos
ma gyar lak ta te le pü lé sen il le gá li san ter jesz tett röp lap ok szó lít ják fel a ma gyar sá −
got a res zlo vak izá ció el uta sí tá sá ra.

1946. jú ni us 18.
Az Al kot má nyo zó Nem zet gyű lés ala ku ló ülé sén a bal ol da li pár tok kö zös je lölt jét,
a kom mu nis ta Antonín Zápo tock ýt vá laszt ják meg a tes tü let el nö ké vé.

1946. jú ni us 19.
Az Al kot má nyo zó Nem zet gyű lés egy han gú lag új ra Edvard Benešt vá laszt ja meg
köz tár sa sá gi el nök ké, aki a kom mu nis ták vá lasz tá si győ zel mé nek meg fe le lő en
Kle ment Gottwal dot, a CSKP el nö két bíz za meg kor mány ala kí tás sal.

1946. jú ni us 21.
Po zsony ban a res zlo vak izá ció irá nyí tá sa és vég re haj tá sa cél já ból meg ala kul a
Köz pon ti Res zlo vak izá ciós Bi zott ság. A Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal ál tal jú ni us
26−án ki ne ve zett el nö ke Mikuláš Hu ba.

A cseh szlo vák kor mány ülé sén fel me rül a res zlo vak izál tak cseh− és mor va or szá −
gi át te le pí té sé nek le he tő sé ge. Az át te le pí ten dők szá mát 50 ezer ben je lö lik meg.

1946. jú ni us 24.
Moszk vá ban ki hir de tik az 1945 jú ni u sá ban a Szov jet uni ó ba hur colt po zso nyi ma −
gya rok kon cep ci ós pe ré ben ho zott íté le te ket. Es ter házy Já nost, Neu mann Ti bort
és Csáky Mi hályt tíz, Teszár Bé lát, Böj tös Jó zse fet, Jabloniczky Já nost, Birn −
baum Fri gyest és Pár kány La jost nyol c, Virc sik Ká rolyt és Szül lő Sán dort öt évi
mun ka tá bor ra íté lik.

A ma gyar Nem zet gyű lés Kül ügyi Bi zott sá gá nak bé ke−elő ké szí tő al bi zott sá ga vég −
le ge sí ti a bé ke kon fe ren cia elé ter jesz ten dő ma gyar bé ke ter ve zet szö ve gét. Ez
konk rét te rü le ti igényt csu pán Ro má ni á val szem ben fo gal maz meg, Cseh szlo vá −
ki á val kap cso lat ban azon ban ki je len ti, hogy amen  nyi ben „nem haj lan dó el is mer −
ni a ma gyar ki sebb ség jo gi sta tus quóját, nem ra gasz kod hat a te rü le ti sta tus
quóhoz sem”.

Ra vasz Lász ló dunamel lé ki re for má tus püs pök a re for má tus egye te mes kon vent
ne vé ben le vél ben ké ri fel az Egy há zak Vi lág ta ná csát: a cseh szlo vák pro tes táns
egy há za kon ke resz tül has son oda, hogy a la kos ság cse re után Cseh szlo vá ki á −
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ban ma ra dó ma gyar pro tes tán sok egy ház köz sé ge it ne tö res sék szét, s hogy
temp lo ma ik ban hasz nál has sák anya nyel vü ket.

1946. jú ni us 27.
A la kos ság cse re−egyez mény ben biz to sí tott egy hó na pos pót ha tár idő le jár tá val
Cseh szlo vá kia 97 610 ne vet tar tal ma zó új jegy zé ket nyújt át Ma gyar or szág nak
a Cseh szlo vá ki á ba át te le pül ni szán dé ko zók lis tá já val. A ké sőb bi vis  sza je lent ke −
zé sek, ill. a név jegy zék pon to sí tá sa után az át te le pül ni szán dé ko zó szlo vá kok
szá ma cseh szlo vák ada tok sze rint 95 421−re, ma gyar ada tok sze rint 95 724−re
mó do sul.

A Nem ze ti Front cseh és szlo vák párt jai, a kom mu nis ták kez de mé nye zé sé re
hos  szas tár gya lá so kat kö ve tő en meg kö tik a köz pon ti és a szlo vák nem ze ti szer −
vek kö zöt ti vi szonyt új ra sza bá lyo zó ún. har ma dik prá gai egyez ményt, amely az
SZNT jog kö re it erő sen kor lá toz va mes  sze me nő el len őr zé si és be fo lyá so lá si le −
he tő sé get biz to sít a cseh szlo vák kor mány szá má ra. A kor mány ra bíz za az SZNT
ha tá ro za ti ja vas la ta i nak el len őr zé sét, or szá gos jel le gű ügyek ben pe dig a Meg bí −
zot tak Tes tü le tét alá ren de li a kor mány nak. A meg bí zot tak gya kor la ti lag a mi nisz −
te rek vég re haj tó szer ve i vé vál nak, s a Meg bí zot tak Tes tü le té nek az SZNT El nök −
sé ge ál ta li ki ne ve zé sét is a kor mány nak kell meg erő sí te nie. Az egyez ményt a
kor mány jú ni us 28−án, az SZNT jú li us 16−án hagy ja jó vá.

1946. jú ni us 28.
A ma gyar kor mány a Kül ügy mi nisz te rek Ta ná csá hoz in té zett táv ira tá ban til ta ko −
zik a cseh szlo vá ki ai ma gyar ság egy ol da lú ki te le pí té sé nek ter ve és a res zlo va −
kizá ciós kam pány el len A táv irat sze rint a cseh szlo vák kor mány el já rá sa „min −
den to váb bi ren de zés nek elé be vág va fa it accom plit akar te rem te ni”. 

Sza lat nai Re zső a bu da pes ti Sza bad Szó ha sáb ja in Ki ált vány a vi lág hoz cí mű írá −
sá ban til ta ko zik a res zlo vak izá ciós ren de let s ál ta lá ban a ma gyar ki sebb ség jog −
fosz tá sa és ül dö zé se el len.

1946. jú li us 1.
Vé get ér a res zlo vak izá ciós kér vé nyek le adá sá ra ki je lölt 2 he tes ha tár idő, amely
so rán 108 387 csa lád, az az 352 038 sze mély kér te szlo vák ká mi nő sí té sét. A
res zlo vak izá ció a Csal ló köz ben, a Dunasz er da he lyi és Ko má ro mi já rás ban, va la −
mint Gömör ben a Fe le di já rás ban üt kö zik a leg erő sebb el len ál lás ba, ez zel szem −
ben a ma gyar et ni kai sáv ke le ti és rész ben kö zép ső ré szé nek ma gyar sá ga, a vá −
ro si pol gár ság, a nyelv ha tá ron vagy an nak kö ze lé ben fek vő, nyelv szi ge ti jel le gű
és ve gyes et ni kai ös  sze té te lű te le pü lé sek ma gyar la kos sá ga az át la got meg ha −
la dó mér ték ben res zlo vak izál.

1946. jú li us 2.
Edvard Beneš köz tár sa sá gi el nök Kle ment Gottwald dal az élen ki ne ve zi az új
kor mányt, amely ben a CSKP 7, a CSNSZP, a Cseh szlo vák Nép párt és a DP 4−4,
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a CSSZDP 3, az SZLKP 2 mi nisz te ri tár cát kap, to váb bi 2 tag ja pár ton kí vü li. A
kor mány tag jai töb bek kö zött Zdeněk Fier linger (CSSZDP), Ján Ursíny (DP) és Vi −
l iam Široký (SZLKP) mi nisz ter el nök−he lyet te sek, Jan Masaryk (pár ton kí vü li) kül −
ügy mi nisz ter, Lud vík Svo bo da tá bor nok (pár ton kí vü li) nem zet vé del mi mi nisz ter,
Václav Nosek (CSKP) bel ügy mi nisz ter, Prokop Drti na (CSNSZP) igaz ság ügyi mi −
nisz ter, Jú li us Ďuriš (SZLKP) föld mű ve lés ügyi mi nisz ter, Jaroslav Strán ský
(CSNSZP) ok ta tás− és nép mű ve lés ügyi mi nisz ter, va la mint Vla di mír Clemen tis
(SZLKP) kül ügyi ál lam tit kár.

1946. jú li us 3.
A Meg bí zot tak Tes tü le te ar ra uta sít ja a Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va talt, hogy a re −
szlo  vak izál tak szlo vák nem ze ti sé gét iga zo ló vég zé se ket sem mi eset re se ad ja ki
ko ráb ban, mint ahogy be fe je ző dik a la kos ság cse re ke re té ben ki te le pí ten dő ma −
gya rok ki vá lasz tá sa, ill. a ma gya rok va gyo ná nak el kob zá sa.

A csehs zlovák– mag yar ve gyes bi zott ság Ótá trafüre den meg hoz za 7. sz. vég ha −
tá ro za tát, amel  lyel köl csö nö sen kon zu li jog vé de lem ben ré sze sí ti a Ma gyar or −
szág ról át te le pül ni szán dé ko zó szlo vá ko kat és a Cseh szlo vá ki á ból ki te le pí tés re
je lölt ma gya ro kat.

1946. jú li us 4.
A csehs zlovák– mag yar ve gyes bi zott ság Ótá trafüre den meg ho zott 8. sz. vég ha −
tá ro za tá val a cseh szlo vá ki ai mun ka erő hi ány ra va ló te kin tet tel hoz zá já rul a va −
gyon ta lan ma gyar or szá gi szlo vá kok so ron kí vü li egy ol da lú át te le pü lé sé hez Cseh −
szlo vá ki á ba. Át te le pü lé sük szep tem ber 18−án kez dő dik meg.

1946. jú li us 6.
A Köz pon ti Res zlo vak izá ciós Bi zott ság Daniel Okáli át te le pí té si kor mány biz tos
ja vas la tá ra ha tá ro za tot hoz a res zlo vak izá ció át me ne ti fé ke zé sé ről, ne hogy a
szlo vák nem ze ti ség meg adá sa le he tet len né te gye a la kos ság cse re ke re té ben ki −
te le pí tés re je löl tek át te le pí té sét Ma gyar or szág ra. Okáli a kor mány ál lás pont ját
is mer tet ve le szö ge zi, hogy el ső sor ban a va gyon ta lan és sze gé nyebb ré te ge ket
kell res zlo vak izál ni, az ér tel mi sé get és a va gyo no sab ba kat vi szont át kell te le pí −
te ni Ma gyar or szág ra.

1946. jú li us 8.
Kle ment Gottwald mi nisz ter el nök az Al kot má nyo zó Nem zet gyű lés elé ter jesz ti
kor má nya prog ram nyi lat ko za tát, amely sze rint a kor mány ra gasz ko dik a né me −
tek és ma gya rok ki te le pí té sé hez, va la mint a ha tár vi dék elc se hesítéséhez, ill.
els zlovákosításához. Mind eze ket az új al kot mány ba fog lalt biz to sí ték fog ja be te −
tőz ni, amely ki mond ja, hogy a köz tár sa ság a cse hek és szlo vá kok nem ze ti ál la −
ma, s hogy a jö vő ben min den köz− és ál lam ügy ről ki zá ró lag a cseh és a szlo vák
nem zet nek lesz jo ga dön te ni. (Az Al kot má nyo zó Nem zet gyű lés a prog ram nyi lat −
ko za tot jú li us 11−én hagy ja jó vá.)
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1946. jú li us 10.
A ma gyar mi nisz ter ta nács a la kos ság cse ré vel kap cso la tos te en dők el lá tá sa cél −
já ból lét re hoz za a Ma gyar Át te le pí té si Kor mány biz tos sá got, majd jú li us 12−én az
ér sek új vá ri szü le té sű Jóc sik La jos ke res ke del mi ál lam tit kárt ki ne ve zi át te le pí té −
si kor mány biz tos sá.

1946. jú li us 12.
Mi u tán a Kül ügy mi nisz te rek Ta ná csa a 200 000 ma gyar egy ol da lú ki te le pí té sé −
re vo nat ko zó cseh szlo vák in dít ványt nem vet te fel a Ma gyar or szág gal kö ten dő
bé ke szer ző dés ter ve ze té be, a cseh szlo vák kor mány ülé sén fel me rül an nak le he −
tő sé ge, hogy a ké rést fel sem ve tik a bé ke kon fe ren ci án. A kor mány hos  szas vi −
tát kö ve tő en még is úgy ha tá roz, hogy a 200 000 ma gyar ki to lon co lá sá nak igé −
nyét a bé ke kon fe ren cia elé ter jesz ti.

A DP Köz pon ti Tit kár sá ga a res zlo vak izál tak eset le ges párt tag sá gá val kap cso lat −
ban ar ra uta sít ja te rü le ti és já rá si tit kár sá ga it, hogy sen kit ne ve gye nek fel a
párt ba, amíg nem sze rez te meg vég ér vé nye sen a cseh szlo vák ál lam pol gár sá got.

1946. jú li us 16.
A cseh szlo vák kor mány ha tá ro za tot hoz szlo vák és ma gyar ön kén tes mun ka vál −
la lók to bor zá sá ról a né me tek ki te le pí té se után mun ka erő hi án  nyal küz dő cseh
or szág ré szek szá má ra. A kor mány re mé nyei sze rint 40−50 ezer ma gyar ön kén −
tes át te le pü lé se meg kön  nyí te né a ma gyar lak ta te rü le tek szlo vá kok kal va ló be −
te le pí té sét.

Az SZNT el fo gad ja 91/1946. sz. ren de le tét a tes tü let nek az al kot má nyo zó nem −
zet gyű lé si vá lasz tá sok ered mé nyei alap ján tör té nő új já a la kí tá sá ról, amely sze −
rint az SZNT tag já vá csu pán szlo vák, cseh vagy más szláv nem ze ti sé gű cseh −
szlo vák ál lam pol gár ok je löl he tő ek. Ha son ló nem ze ti sé gi kor lá to zá so kat tar tal −
maz a szlo vá ki ai nem ze ti bi zott sá gok új já a la kí tá sát elő író 92/1946. sz. ren de −
le te is.

1946. jú li us 18.
Az Al kot má nyo zó Nem zet gyű lés újon nan meg vá lasz tott El nök sé ge Antonín Zápo −
tocký he lyett is mét a nem ze ti szo ci a lis ta Josef Davi dot vá laszt ja meg a tes tü let
el nö ké vé.

Az Al kot má nyo zó Nem zet gyű lés el fo gad ja a la kó vé de lem ről szó ló 163/1946. sz.
tör vényt, amely ér tel mé ben az ún. ál la mi lag meg bíz ha tat lan sze mé lyek kel, va gy −
is a ma gya rok kal és né me tek kel is bár mi kor fel bont ha tó a bér le ti szer ző dés;
164/1946. szám mal pe dig tör vényt hoz „a há bo rús ká ro sul tak ról, va la mint a
há bo rú és a fa sisz ta ül döz te tés ál do za ta i ról va ló gon dos ko dás ról”, amely sze −
rint ha di se gély csak a cseh szlo vák ál lam pol gár ok nak jár, meg foszt va ez ál tal a
se gély től az ál lam pol gár sá gu kat el ve szí tett ma gya ro kat és né me te ket. A jog sza −
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bály ér tel mé ben se gély re va ló igény nem ke let ke zik a cseh szlo vák ál lam pol gár −
ság ké sőb bi meg szer ve zé sé vel sem. 

1946. jú li us 20–26.
Kle ment Gottwald mi nisz ter el nök ve ze té sé vel cseh szlo vák kor mány kül dött ség
lá to gat Moszk vá ba, ahol ígé re tet kap a szov jet ve ze tés től, hogy a Szov jet unió a
bé ke tár gya lás okon tá mo gat ni fog ja a Cseh szlo vá kia ál tal elő ter jesz tett kö ve te −
lé se ket, köz tük 200 000 ma gyar egy ol da lú ki te le pí té sét.

1946. jú li us 22.
Kas sán a já rá si nép bí ró sá gon kez de tét ve szi a kas sai ma gya rok el le ni pe rek so −
ro za ta. Az el ső tár gya lá si na pon a kol la bo rá lás, áru lás és a köz tár sa ság szét ve −
ré se cí mén vád alá he lye zett 40 kas sai ma gyar nő kö zül 15−öt har minc hat na pi
mun ka tá bor ra és tel jes va gyon el kob zás ra ítél nek, ket ten eny hébb bün te tést
kap nak, 23 vád lott ese té ben az íté let ho za talt el ha laszt ják. Az el ítél tek bű ne,
hogy 1938. no vem ber 11−én ma gyar nép vi se let be öl töz ve fo gad ták a vá ros ba
be vo nu ló ma gyar hon vé de ket.

A csehs zlovák– mag yar ve gyes bi zott ság Ótá trafüre den meg hoz za 16. sz. vég ha −
tá ro za tát, amely a la kos ság cse re ke re té ben át te le pü lő ket meg foszt ja at tól a –
la kos ság cse re−egyez mény ben biz to sí tott – le he tő ség től, hogy min den in gó sá gu −
kat ma guk kal vi hes sék.

Meg kez dő dik az ön kén tes mun ka erő to bor zá sa a mun ka erő hi án  nyal küz dő cseh
or szág ré szek szá má ra. Az egy hó na pig tar tó to bor zás több mint 200 000 szlo −
vák mun ka vál la lá sá val vég ző dik, a ma gyar je lent ke zők szá ma azon ban csu pán
mint egy 2000.

1946. jú li us 26.
A kas sai já rá si nép bí ró sá gon kez de tét ve szi a ma gyar ki sebb ség el le ni leg na −
gyobb tö me ges per. A vád alá he lye zett 715 sze mélyt azon a cí men, hogy 1938
no vem be re előtt ma gyar pár tok (az Or szá gos Ke resz tény szo ci a lis ta Párt, a Ma −
gyar Nem ze ti Párt, ill. az Egye sült Ma gyar Párt) vagy a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar
Nép szö vet sé gi Li ga tag jai vol tak, Cseh szlo vá kia szét ve ré sé ben va ló rész vé tel lel
és há bo rús bű nös ség gel vá dol ják.

1946. jú li us 29.
Pá rizs ban meg nyí lik a bé ke kon fe ren cia a Ma gyar or szág gal, Olasz or szág gal, Ro −
má ni á val, Bul gá ri á val és Finn or szág gal kö ten dő bé ke szer ző dés elő ké szí té sé re.
A cseh szlo vák kül dött ség ve ze tő je Jan Masaryk, a ma gyar de le gá ci ót Gyön gyö si
Já nos ve ze ti.

1946. jú li us vé ge
Bu da pes ten, a ma gyar Kül ügy mi nisz té ri um ki adá sá ban – a ma gyar ki sebb ség
jog fosz tá sát cseh szlo vák és ma gyar do ku men tu mok kal il luszt rál va – meg je le nik
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a fran cia nyel vű ún. cseh szlo vák fe hér könyv és an nak ki egé szí tő kö te te. Cél ja
a szlo vá ki ai ma gyar ság egy ol da lú ki te le pí té sé nek meg aka dá lyo zá sa, va la mint a
vi lág és a bé ke kon fe ren cia fi gyel mé nek fel hí vá sa a ma gyar ki sebb ség jog fosz −
tás ára.

1946. au gusz tus 1.
Po zsony ban a Cseh szlo vá ki á ból ki te le pí ten dő ma gya rok ér dek vé del mé nek el lá −
tá sá ra meg nyí lik a Ma gyar Át te le pí té si Kor mány biz tos ság Wag ner Fe renc mi nisz −
té ri u mi jog ta ná csos ve zet te Meg ha tal ma zot ti Hi va ta la.

A szlo vák ha tó sá gok fel osz lat ják a szlo vá ki ai né me tek és ma gya rok leg na gyobb
in ter ná ló tá bo rát, a poz sonyliget falui in ter ná ló tá bort.

1946. au gusz tus 3.
A CSMADNÉSZ me mo ran dum mal for dul Gyön gyö si Já nos ma gyar kül ügy mi nisz −
ter hez, amely ben – el uta sít va a la kos ság cse re−egyez mény ben meg ál la pí tott lét −
szá mon fe lü li egy ol da lú át te le pí tést – ki fo gá sol ja, hogy a bé ke kon fe ren cia a fel −
vi dé ki ma gyar ság ról és a ma gyar lak ta te rü le tek ho va tar to zá sá ról az érin tet tek
meg kér de zé se nél kül akar dön te ni, egyút tal fel ké ri Gyön gyö sit, hogy a bé ke kon −
fe ren ci án tol má csol ja ké ré sü ket, mi sze rint a ma gyar lak ta te rü le tek ho va tar to zá −
sá ról tart sa nak nem zet kö zi el len őr zés alat ti nép sza va zást. 

1946. au gusz tus 6–7.
A cseh or szá gi mun ka erő−to bor zást vég re haj tó köz pon ti és szlo vák hi va ta lok po −
zso nyi ér te kez le tü kön úgy ha tá roz nak, hogy az ön kén tes ma gyar je lent ke zők ala −
csony szá ma mi att a szlo vá ki ai ma gya rok kal szem ben Edvard Beneš ál ta lá nos
mun ka kö te le zett ség ről ren del ke ző 88/1945. sz. dek ré tu má ra hi vat koz va kény −
sze rí tő esz kö zö ket fog nak al kal maz ni.

1946. au gusz tus 9.
A cseh szlo vák kor mány ha tá ro zat ban mond ja ki, hogy amíg a ma gya rok egy ol da −
lú ki te le pí té sé re vo nat ko zó cseh szlo vák kö ve te lés sel kap cso lat ban nem lesz is −
mert a bé ke kon fe ren cia ha tá ro za ta, a res zlo vak izá ciós kér vé nyek el bí rá lá sá nál
úgy kell el jár ni, hogy ne hi ú sít sák meg a la kos ság cse re ke re té ben át te le pí ten −
dő kön kí vül to váb bi 150 000 ma gyar át te le pí té sé nek a le he tő sé gét Ma gyar or −
szág ra. Nem kell res zlo vak izál ni töb bek kö zött az áru ló nak és kol la bo ráns nak
mi nő sü lő sze mé lye ket, az ún. be te le pí té si öve zet ben élő ket, va la mint az 5 ka −
taszt rá lis hold nál na gyobb föld va gyon nal ren del ke ző föld mű ve se ket, mi vel ezek −
nek a ki te le pí té sét ter ve zik. 

1946. au gusz tus 11.
A Cseh szlo vá kia ál tal igé nyelt 5 du nán tú li köz ség: Horvátjár falu, Orosz vár,
Dunac sún, Raj ka és Bezenye la kos sá ga kö zös nagy gyű lé sen, ill. a bé ke kon fe −
ren ci á hoz in té zett táv ira tá ban til ta ko zik a te rü let Cseh szlo vá ki á hoz csa to lá sa el −
len. A táv irat sze rint a cseh szlo vák kö ve te lés „a né pek ön ren del ke zé si jo gá nak

1944. augusztus 29–1948. október 25. 103



meg csú fo lá sa”, ezért ké ri, hogy azt az ENSZ alap ok má nyá nak el vei alap ján uta −
sít sák el.

1946. au gusz tus 14.
A pá ri zsi bé ke kon fe ren ci án Gyön gyö si Já nos kül ügy mi nisz ter fel szó la lá sá val –
aki be szé dé nek kö zép pont já ba a ma gyar ki sebb sé gek jo ga i nak biz to sí tá sát ál −
lít ja, s az ENSZ égi sze alatt egy nem zet kö zi ki sebb ség vé del mi rend szer ki épí té −
sét ja va sol ja – kez de tét ve szi a ma gyar bé ke szer ző dés ter ve ze té nek vi tá ja.
Gyön gyö si sze rint, ha Cseh szlo vá kia meg akar ja tar ta ni a ma gyar lak ta te rü le te −
ket, tart sa meg a ma gya ro kat is, s biz to sít sa szá muk ra az em be ri és pol gá ri jo −
go kat, ha azon ban Cseh szlo vá kia ezt nem vál lal ná, a ma gyar kor mány ra gasz −
kod ni kény sze rül ne ah hoz az alap elv hez, mi sze rint „a nem zet nek jo ga van a föld −
höz, ame lyen él”.

Kas sán a já rá si nép bí ró ság íté le tet hir det a há bo rús bű nök kel vá dolt 715 kas −
sai ma gyar pe ré ben, akik kö zül 194 sze mélyt hét nap tól két hó na pig ter je dő bör −
tön bün te tés re, ill. mun ka tá bor ra, va la mint tel jes va gyon el kob zás ra ítél, 169
vád lott ese té ben el ha laszt ja az íté let hir de tést, 253 vád lot tat fel ment, 94 eset −
ben pe dig vis  sza von ja a vá dat.

A ma gyar kor mány szó be li jegy zék ben hív ja fel a nagy ha tal mak fi gyel mét a cseh −
szlo vá ki ai ma gyar ság gal szem be ni nép bí ró sá gi el já rá sok ma gas szá má ra, s
Cseh szlo vá kia igye ke ze té re a la kos ság cse re−egyez mény ki ját szá sá ra. A jegy zék
sze rint a la kos ság cse re−egyez mény ilyen kö rül mé nyek kö zött „tárgy ta lan ná vá lik
és vég re nem hajt ha tó”.

A po zso nyi Szlo vák Nem ze ti Bí ró ság ha lál ra íté li Vojtech Tukát, a há bo rús Szlo −
vák Köz tár sa ság mi nisz ter el nök ét.

1946. au gusz tus 15. 
A pá ri zsi bé ke kon fe ren ci án Jan Masaryk cseh szlo vák kül ügy mi nisz ter – Gyön gyö −
si Já nos be szé dé re re a gál va – visz  sza uta sít ja a cseh szlo vák ki sebb sé gi po li ti ka
bí rá la tát, s Ma gyar or szág há bo rús fe le lős sé gé re és a ma gyar ki sebb ség bűn ré −
szes sé gé re hi vat koz va jo gos nak mi nő sí ti a ma gyar la kos ság ki te le pí té sét,
egyút tal re vi zi o niz mus sal vá dol ja meg Ma gyar or szá got. 

1946. au gusz tus 16.
Az SZNT El nök sé ge – a DP és az SZLKP kö zöt ti hos  szas tár gya lá so kat kö ve tő −
en – ki ne ve zi az új Meg bí zot tak Tes tü le tét. A 15 fő ből ál ló tes tü let 9 tag ját a DP,
5−öt az SZLKP ad ja, a kom mu nis ták nak azon ban vá lasz tá si ve re sé gük el le né re
Gustáv Husák sze mé lyé ben si ke rül meg sze rez ni ük az el nö ki tiszt sé get. A Meg −
bí zot tak Tes tü le té nek tag ja töb bek kö zött Mikuláš Fer jenčík (pár ton kí vü li) bel −
ügyi meg bí zott, Ladislav Novomeský (SZLKP) ok ta tás− és nép mű ve lés ügyi meg −
bí zott, Ivan Šte fánik (DP) igaz ság ügyi meg bí zott, Mar tin Kvetko (DP) föld mű ve −
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lés− és föld re form ügyi meg bí zott, va la mint Jozef Šoltész (SZLKP) szo ci á lis ügyi
meg bí zott.

1946. au gusz tus 19.
A bu da pes ti szék he lyű Szlo vá ki á ból Ki uta sí tott és El me ne kült De mok ra ta Ma −
gya rok Ta ná csa – mi u tán a SZEB szov jet ve ze tő je nem en ge dé lye zi, hogy kül döt −
te ki utaz zon a pá ri zsi bé ke kon fe ren ci á ra – táv irat ban ké ri a bé ke kon fe ren ci át,
hogy mi e lőtt a szlo vá ki ai ma gya rok sor sá ról dön te ne, küld jön nem zet kö zi vizs gá −
ló bi zott sá got Szlo vá ki á ba. Ha a ma gyar ki sebb ség nem kap ja meg az ENSZ ál −
tal is ga ran tált em be ri és ki sebb sé gi jo go kat, az egyet len igaz sá gos meg ol dás −
nak a ma gyar lak ta te rü le tek Ma gyar or szág hoz csa to lá sát te kin ti. (A ta nács au −
gusz tus 23−án egy rész le te sebb me mo ran dum mal for dul a bé ke kon fe ren ci á hoz.)

1946. au gusz tus 20.
A Köz pon ti Res zlo vak izá ciós Bi zott ság az ál ta lá nos pe da gó gus hi ány mi att meg −
kez di a res zlo vak izáló ma gyar pe da gó gu sok át iga zo lá sát: a 683 res zlo vak izáló
pe da gó gus kö zül az év vé gé ig 217−nek a ké rel mét bí rál ja el po zi tí van. A res zlo −
vak izált pe da gó gu sok nagy ré szét szlo vák et ni kai te rü let re he lye zik át.

1946. au gusz tus 26.
A cseh szlo vák kor mány Wag ner Fe renc po zso nyi ma gyar meg ha tal ma zott út ján
át nyújt ja a ma gyar kor mány nak azok nak a ma gya rok nak a jegy zé két, aki ket a pa −
ri tá sos la kos ság cse re ke re té ben, ill. a pa ri tá son felül „há bo rús bű nös ként” át
kí ván te le pí te ni Ma gyar or szág ra. A la kos ság cse re−egyez mény V. cik ke alap ján át −
te le pí tés re je löl tek szá ma cseh szlo vák ada tok sze rint 105 047, ma gyar ada tok
sze rint 106 398; a VIII. cikk alap ján ún. há bo rús bű nös ként át te le pí ten dők kel
együtt a jegy zék ös  sze sen 181 512 ne vet tar tal maz, ami a szlo vá ki ai ma gyar −
ság kö zel egy har ma dá nak át te le pí té sét je len te né. (A cseh szlo vák fél a pa ri tá sos
cse re ke re té ben ki te le pí tés re je lölt já rá sok kö rét ki bő vít ve, az SZTH má jus 2−i
terv váz la tá ban sze rep lő 15 já rá son túl me nő en a Po zso nyi, Ér sek új vá ri, Vere bé −
ly i, Kék kői, Lo son ci, Ri ma szom ba ti, Rozs nyói és Kas sai já rást, va la mint Po −
zsony és Kas sa vá ro sát is fel vet te a lis tá ra.)

1946. au gusz tus 27.
A pá ri zsi bé ke kon fe ren ci án tar tóz ko dó Gyön gyö si Já nos ar ról tá jé koz tat ja Vla di −
mír Clemen tist, hogy a ma gyar kor mány az át te le pí tés re je lölt „há bo rús bű nö −
sök” név jegy zék ét nem fo gad ja el, s csak azo kat haj lan dó át ven ni, aki ket az
SZNT 33/1945. sz. ren de le te alap ján 1946. má jus 15−ig, az az a ren de let ha tá −
lyos sá gá nak le jár tá ig el ítél tek, de a la kos ság cse re−egyez mény ér tel mé ben ezek
szá ma sem ha lad hat ja meg az ez ret.

1946. szep tem ber 1.
A CSMADNÉSZ a Keresz tu ry De zső ma gyar val lás− és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter −
hez in té zett me mo ran du má ban ké ri, te gye le he tő vé, hogy a cseh és szlo vák
egye te mek ről és fő is ko lák ról el bo csá tott ma gyar hall ga tók ma gán úton vé gez −
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hes sék ta nul má nya i kat, s cson ka fél éve i ket a ma gyar fel ső fo kú ok ta tá si in téz −
mé nyek be szá mít sák.

1946. szep tem ber 3–5.
Ala ku ló ülé sét tart ja az al kot má nyo zó nem zet gyű lé si vá lasz tá sok ered mé nyei
alap ján új já a la ku ló Szlo vák Nem ze ti Ta nács, amely ben a DP 63, az SZLKP 31,
a Mun ka párt és a Sza bad ság párt 3−3 he lyet kap; ma gyar és né met tag ja ninc s.
A tes tü let el nö ké vé is mét Jozef Let trichet, a DP el nö két vá laszt ják.

1946. szep tem ber 5.
Pá rizs ban a cseh szlo vák és ma gyar kül dött ség ered mény te len tár gya lá so kat
foly tat a la kos ság cse re vég re haj tá sá nak le he tő sé gé ről. A cseh szlo vák fél az át −
te le pí ten dő há bo rús bű nö sök szá má nak csök ken té se fe jé ben a ma gyar or szá gi
szlo vá kok szá má ra újabb 1 hó na pos je lent ke zé si le he tő sé get, s a nép cse re 30
na pon be lü li meg kez dé sét igény li, el len ke ző eset ben az át te le pí tés re je löl tek
egy ol da lú ki to lon co lá sát he lye zi ki lá tás ba. A ma gyar fél a cseh szlo vák ja vas la −
tot ul ti má tum nak mi nő sít ve a nép cse re meg in dí tá sát a vi tás kér dé sek, min de −
nek előtt a „há bo rús bű nö sök” kér dé sé nek ren de zé sé től te szi füg gő vé.

1946. szep tem ber 6. 
A pá ri zsi bé ke kon fe ren cia Ma gyar Te rü le ti és Po li ti kai Bi zott sá gá ban Cseh szlo −
vá kia elő ter jesz ti Ma gyar or szág gal szem be ni te rü le ti kö ve te lé se it: a Du na jobb
part ján 5 fa lu (Horvátjárfalu, Orosz vár, Dunac sún, Raj ka és Bezenye) át adá sát
kö ve te li a po zso nyi híd fő meg na gyob bí tá sa cél já ból. Juraj Slávik wa shing to ni

cseh szlo vák kö vet ér ve lé se sze rint a 150 km2 nagy sá gú te rü let el en ged he tet le −

nül szük sé ges Po zsony vá ro sá nak és ki kö tő jé nek fej lesz té sé hez. A bi zott ság
meg hall gat ja Se bes tyén Pál ma gyar kül döt tet is, aki ab szurd hely zet nek ne ve zi,
hogy mi köz ben Cseh szlo vá kia 200 000 ma gyar ki to lon co lá sát kö ve te li, újabb
ma gyar te rü le tek kel kí ván ja nö vel ni az or szág te rü le tét.

1946. szep tem ber 8.
Az SZTH ki dol goz za a la kos ság cse re so rán ki cse ré len dő la kos ság „ik re sí té sé re”
vo nat ko zó irány el ve it, ame lyek ben meg ha tá roz za, hogy az egyes dél−szlo vá ki ai
tér sé gek be, köz sé gek be és gaz da sá gok ba mely ma gyar or szá gi tér sé gek, köz sé −
gek és gaz da sá gok szlo vák la kos sá gát kell be te le pí te ni.

1946. szep tem ber 9.
A pá ri zsi bé ke kon fe ren cia Ma gyar Te rü le ti és Po li ti kai Bi zott sá ga a cseh szlo vák
te rü le ti igé nyek meg vi ta tá sát A. T. Stir ling auszt rál kül dött ja vas la tá ra egy öt ta −
gú al bi zott ság ra bíz za, amely ben Auszt rá lia, Ka na da, Új−Zé land és Uk raj na kül −
döt te mel lett az érin tett Cseh szlo vá kia kép vi se lő je is he lyet kap.

Mi u tán a Köz pon ti Res zlo vak izá ciós Bi zott ság hoz a jú li us 1−jei ha tár idő le jár tát
kö ve tő en is nagy szám ban ér kez nek a res zlo vak izál ni szán dé ko zók je lent ke zé −
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sei, a bi zott ság úgy ha tá roz, hogy eze ket a ké sőn ér ke zett és a még be ér ke ző
res zlo vak izá ciós ké rel me ket is fi gye lem be ve szi.

1946. szep tem ber 10.
A Meg bí zot tak Tes tü le te az ál la mi bá nyá szok nyug dí já nak és el lá tá si il let mé nyé −
nek eme lé sé ről ren del ke ző 109/1946. sz. vég re haj tá si uta sí tá sá ban ki mond ja,
hogy nem jár nyug díj eme lés töb bek kö zött azok nak a nyug dí jas bá nyá szok nak,
akik a 33/1945. sz. al kot mány dek ré tum ér tel mé ben el ve szí tet ték cseh szlo vák
ál lam pol gár sá gu kat. 

1946. szep tem ber 12.
A Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal kör le vél ben uta sít ja a já rá si nem ze ti bi zott sá go kat
és köz igaz ga tá si bi zott sá go kat, hogy a res zlo vak izálás ra je lent ke zők nél ne fo ga −
na to sít sák a va gyon el kob zást, ill. a már fo lya mat ban le vő va gyon el kob zá si el já −
rá so kat ál lít sák le.

A Nem ze ti Front szlo vák párt jai meg egyez nek a szlo vá ki ai nem ze ti bi zott sá gok −
nak az al kot má nyo zó nem zet gyű lé si vá lasz tá sok ered mé nyei alap ján tör té nő új −
já a la kí tá sá ban. Mi vel a vá lasz tá so kon vesz tes kom mu nis ták nak a nem ze ti bi −
zott sá gok új já a la kí tá sa nem áll ér de kük ben, a fo lya mat 1947 feb ru ár já ig el hú −
zó dik.

1946. szep tem ber 13.
Az Al kot má nyo zó Nem zet gyű lés a 179/1946. sz. al kot mány tör vé nyé vel ki mond −
ja, hogy a ma gyar or szá gi szlo vá kok és cse hek Cseh szlo vá ki á ba va ló át te le pü lé −
sük nap ján el nye rik a cseh szlo vák ál lam pol gár sá got.

1946. szep tem ber 14.
Az SZTH kör le vél ben uta sít ja te rü le ti ki ren delt sé ge it a Ma gyar or szág ra át te le pí −
ten dő ma gya rok név jegy zék ének utó la gos kor ri gá lá sá ra. A kör le vél sze rint a lis −
tá ról tör len dők töb bek kö zött a ve gyes há zas ság ban élők, a cseh szlo vák ál lam −
pol gár ság gal ren del ke zők, a há bo rús bű nös ként át te le pí tés re je löl tek kö zül pe −
dig a fel men tő nép bí ró sá gi íté let tel ren del ke zők. A név jegy zék ből ki kell hagy ni
a res zlo vak izá cióra je lent ke zet te ket is, de nem res zlo vak izá landók a be te le pí té −
si öve zet ben élők és az 5 ka taszt rá lis hold nál na gyobb föld va gyon nal ren del ke −
zők.

1946. szep tem ber 16.
A pá ri zsi bé ke kon fe ren cia Ma gyar Te rü le ti és Po li ti kai Bi zott sá gá ban Vla di mír
Clemen tis fel szó la lá sá val meg kez dő dik a 200 000 ma gyar egy ol da lú ki te le pí té −
sé nek en ge dé lye zé sé re elő ter jesz tett cseh szlo vák in dít vány vi tá ja. Clemen tis a
ki te le pí té sen kí vül le he tet len nek mi nő sít min den más meg ol dást, s el fo gad ha −
tat lan nak bár mi fé le ki sebb ség vé del mi po li ti kát.
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Az Ok ta tás− és Nép mű ve lés ügyi Meg bí zot ti Hi va tal a ma gya rok szá má ra meg tilt −
ja a be irat ko zást a cseh szlo vá ki ai egye te mek re és fő is ko lák ra.

1946. szep tem ber 18.
A Ma gyar Te rü le ti és Po li ti kai Bi zott ság ülé sén Szegedy−Maszák Ala dár wa shing −
to ni ma gyar kö vet az egy ol da lú ki te le pí tést szor gal ma zó cseh szlo vák in dít vány
el uta sí tá sát ké ri. Ér ve lé se sze rint an nak el fo ga dá sa igen ve szé lyes pre ce denst
te rem te ne, s szin tén hang sú lyoz za, hogy ha Cseh szlo vá kia meg akar sza ba dul −
ni a ma gyar ki sebb ség től, mond jon le az ál ta la la kott te rü let ről is.

1946. szep tem ber 19.
A Ma gyar Te rü le ti és Po li ti kai Bi zott ság cseh szlo vák in dít vá nyo kat vizs gá ló al bi −
zott sá gá nak ülé sén kez de tét ve szi a Ma gyar or szág gal szem be ni cseh szlo vák te −
rü le ti kö ve te lés vi tá ja. Mau rice Pop tá bor nok, Ka na da kép vi se lő je az igé nyek 3
fa lu ra csök ken té sét, ill. a ha tár egy má sik sza ka szán azo nos nagy sá gú te rü let
Ma gyar or szág nak tör té nő át en ge dé sét ja va sol ja, amit Vavro Hajdu cseh szlo vák
kül dött azon a cí men, hogy Cseh szlo vá kia győz tes, Ma gyar or szág pe dig vesz tes
ál lam, vis  sza uta sít.

1946. szep tem ber 20.
A Ma gyar Te rü le ti és Po li ti kai Bi zott ság ülé sén Wal ter Bedell Smith tá bor nok, az
USA kép vi se lő je be je len ti, hogy kor má nya szá má ra a ma gyar ki sebb ség egy ol −
da lú kény szer−ki te le pí té se el fo gad ha tat lan, s a kér dés nek az al bi zott ság elé uta −
lá sát ja va sol ja. Ez zel szem ben Andrej Jan u ar je vics Visin szk ij szov jet kül ügy mi −
nisz ter−he lyet tes tá mo ga tá sá ról biz to sít ja, és igaz sá gos nak mi nő sí ti a cseh szlo −
vák ál lás pon tot, egy ben ér tet len sé gét fe je zi ki ami att, hogy Ma gyar or szág el uta −
sít ja 200 000 szlo vá ki ai ma gyar be fo ga dá sát. Ér ve lé sét az zal tá maszt ja alá,
hogy a ma gyar or szá gi né me tek ki te le pí té se után jut bő ven hely a cseh szlo vá ki −
ai ma gya rok szá má ra.

1946. szep tem ber 23.
A Ma gyar Te rü le ti és Po li ti kai Bi zott ság ülé sén Samuel Hood, Nagy−Bri tan nia
kép vi se lő je szin tén a cseh szlo vá ki ai ma gyar ság egy ol da lú ki te le pí té se el len fog −
lal ál lást, Ju go szlá via, Uk raj na és Be lo rus  szia kép vi se lői ugyan ak kor a Szov jet −
uni ó hoz ha son ló an tá mo gat ják a cseh szlo vák ja vas la tot. Jan Masaryk az ame ri −
kai és brit el uta sí tást kö ve tő en be le egye zik a kér dés nek az al bi zott ság elé uta −
lá sá ba.

1946. szep tem ber 24.
A Meg bí zot tak Tes tü le te ülé sén dön tés szü le tik ar ról, hogy a res zlo vak izáló ma −
gya ro kat ké rel mük ked ve ző el bí rá lá sa ese tén ki le het húz ni a ki te le pí tés re je lölt
sze mé lyek jegy zé ké ből. Ugyan ak kor el fo gad ják azt az el vet is, hogy nem kell re −
s zlo vak izál ni az ún. be te le pí té si öve zet ben élő ket, va la mint az 5 ka taszt rá lis
hold nál na gyobb föld va gyon nal ren del ke ző ket.
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Vla di mír Clemen tis Gyön gyö si Já nos hoz in té zett le ve lé ben be le egye zé sét ad ja,
hogy a la kos ság cse re−egyez mény VIII. cik ke alap ján há bo rús bű nös ként át te le −
pí ten dők szá ma ne ha lad ja meg a 999−et, ugyan ak kor be je len ti azt az igényt,
hogy 30−30 ezer sze mély köl csö nös át te le pí té sé vel ok tó ber 1−jén kez de tét ve −
gye a nép cse re.

1946. szep tem ber 25.
A Ri ma szom ba ti Já rá si Nem ze ti Bi zott ság el ko boz za a ri ma szom ba ti re for má tus
egy ház va gyo nát. A ha tá ro zat in dok lá sa sze rint az egy há zat „olyan tár sa ság nak
kell te kin te ni, amely fa sisz ta cé lo kat szol gált”.

1946. szep tem ber 28.
A Ma gyar Te rü le ti és Po li ti kai Bi zott ság al bi zott sá ga – 4 igen sza va zat tal és 1
tar tóz ko dás sal – 3 köz ség re (Horvátjárfalu, Orosz vár, Dunac sún) kor lá toz va el fo −
gad ja a po zso nyi híd fő ki szé le sí té sé re vo nat ko zó cseh szlo vák kö ve te lést. A tar −
tóz ko dó A. T. Stir ling auszt rál de le gá tus sze rint Cseh szlo vá ki á nak va la hol má −
sutt azo nos ér té kű te rü le tet kel le ne fel aján la nia Ma gyar or szág szá má ra.

A Mun ka párt fel ve szi a Szlo vá ki ai Szo ci ál de mok ra ta Párt ne vet. A név vál toz ta −
tást a Nem ze ti Front csu pán 1947. feb ru ár 23−án hagy ja jó vá.

1946. szep tem ber 29.
Pá rizs ban a ma gyar és cseh szlo vák bé ke kül dött ség a Ma gyar Te rü le ti és Po li ti −
kai Bi zott ság cseh szlo vák igé nye ket vizs gá ló al bi zott sá gá nak kez de mé nye zé sé −
re köz vet len tár gya lást foly tat a ma gyar la kos ság egy ol da lú ki te le pí té sé re vo nat −
ko zó cseh szlo vák in dít vány ról. A ma gyar de le gá ció a transz fert ha tár mó do sí tás −
hoz kö ti az zal, hogy bi zo nyos szá mú ma gyart haj lan dó át ven ni az érin tett te rü let
la kos sá gán felül is, a Cseh szlo vá ki á ban ma ra dók pe dig vis  sza kap nák em be ri jo −
ga i kat. Mi u tán a cseh szlo vák fél el uta sít ja a Ma gyar or szág ja vá ra tör té nő ha tár −
mó do sí tás le he tő sé gét, a két ol da lú meg be szé lés ered mény nél kül zá rul.

A brit kül dött ség ez zel pár hu za mo san a transz fer rész le ges meg va ló sí tá sá ra, ill.
te rü let cse re út ján Ma gyar or szág te rü le ti kom pen zá lá sá ra vo nat ko zó nem hi va ta −
los komp ro mis  szu mos ja vas la tot nyújt át mind két fél szá má ra. Ez Cseh szlo vá −
kia ja vá ra Rozs nyó tól és Kas sá tól dél re 510 km2−nyi 20 000 la ko sú, míg Ma gyar −
or szág ja vá ra Pár kány tér sé gé ben, Gömör ben, va la mint a Bod rog köz ben 1130
km2−nyi 78 000 la ko sú te rü let át adá sát ja va sol ja.

1946. szep tem ber 30.
Az ered mény te len két ol da lú tár gya lá so kat kö ve tő en a Ma gyar Te rü le ti és Po li ti −
kai Bi zott ság al bi zott sá gá ban foly ta tó dik a cseh szlo vák transz fer ja vas lat vi tá ja.
Se bes tyén Pál az elő ző na pi tár gya lá so kat is mer tet ve be je len ti, hogy Ma gyar or −
szág a ma gyar ki sebb ség két har ma dát az ál ta la la kott te rü let tel, egy har ma dát
te rü let nél kül is haj lan dó át ven ni, s kész a köl csö nös ha tár ki iga zí tás ra is. Juraj
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Slávik azon ban is mét el uta sít ja a te rü let cse ré vel kom bi nált nép cse re gon do la −
tát, mint ami a győz tes Cseh szlo vá kia szá má ra el fo gad ha tat lan.

1946. szep tem ber
Krausz Zol tán és Var ró Ist ván, a CSMADNÉSZ ak ti vis tái Mind szen ty Jó zsef esz −
ter go mi ér sek meg bí zá sá ból Fran cia or szág ba in dul nak, hogy tá jé koz tas sák a
nyu ga ti köz vé le ményt a cseh szlo vá ki ai ma gyar ság hely ze té ről, s meg pró bál ják
be fo lyá sol ni a bé ke kon fe ren cia me ne tét. Mi u tán azon ban idő köz ben a ma gyar
bé ke szer ző dés vi tá ja be fe je ző dött, Salz burg ból vis  sza ren de lik őket Ma gyar or −
szág ra.

1946. ok tó ber 2.
A Ma gyar Te rü le ti és Po li ti kai Bi zott ság al bi zott sá ga Patrick Costel lo új−zé lan di
kül dött komp ro mis  szu mos ja vas la tá val, amely a la kos ság cse re után Cseh szlo −
vá ki á ban ma ra dó ma gya rok kér dé sé nek ren de zé se cél já ból tár gya lá sok ra kö te −
le zi Ma gyar or szá got, el ve ti a 200 000 ma gyar egy ol da lú ki te le pí té sé re vo nat ko −
zó cseh szlo vák in dít ványt.

1946. ok tó ber 3.
A bé ke kon fe ren cia Ma gyar Te rü le ti és Po li ti kai Bi zott sá ga jó vá hagy ja az al bi zott −
ság nak a cseh szlo vák te rü le ti kö ve te lés sel, va la mint a transz fer ja vas lat tal kap −
cso lat ban el fo ga dott komp ro mis  szu mos ja vas la ta it.

Daniel Okáli át te le pí té si kor mány biz tos Pá rizs ból táv irat ban ér te sí ti a cseh szlo −
vák Kül ügy mi nisz té ri u mot, hogy amen  nyi ben ma gyar rész ről nem ér ke zik ked ve −
ző vá lasz a la kos ság cse ré vel kap cso lat ban Cseh szlo vá kia ál tal Pá rizs ban elő ter −
jesz tett ja vas lat ra, a Meg bí zot tak Tes tü le te és az SZNT El nök sé ge „ha tá roz za −
nak a bel ső in téz ke dé sek ről”.

1946. ok tó ber 4.
Az SZTH a Meg bí zot tak Tes tü le te El nök sé gé hez in té zett le ve lé ben a la kos ság −
cse re meg in dí tá sá ra vo nat ko zó cseh szlo vák ja vas la tok ma gyar rész ről tör té nő
el uta sí tá sa ese té re a há bo rús bű nös ként át te le pí tés re je löl tek egy ol da lú át te le −
pí té sé nek meg kez dé sét, ill. az át te le pí tés re nem je lölt ma gya rok Cseh or szág ba
te le pí té sét ja va sol ja. (Az SZTH ok tó ber 9−én ha son ló ja vas lat tal for dul a kor −
mány hoz is.)

1946. ok tó ber 5.
Az SZLKP KB Tit kár sá ga ha tá ro zat ban mond ja ki, hogy ki kell dol goz ni a szlo vá −
ki ai ma gya rok Cseh or szág ba te le pí té sé nek ter vét.

1946. ok tó ber 6.
A Èas cí mű na pi lap köz li a pá ri zsi bé ke kon fe ren ci án tar tóz ko dó Jan Masaryk kül −
ügy mi nisz ter nyi lat ko za tát, aki saj ná la tát fe je zi ki ami att, hogy a nagy ha tal mak
nem egyez tek be le 200 000 szlo vá ki ai ma gyar egy ol da lú ki te le pí té sé be, s hang −
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sú lyoz za, hogy Cseh szlo vá kia „nem fo gad el sem mi fé le ki sebb sé gi sta tú tu mot”,
az or szág ban ma ra dó ma gya rok gyer me kei pe dig szlo vák is ko lá kat lesz nek kö −
te le sek lá to gat ni.

1946. ok tó ber 8.
Wag ner Fe renc po zso nyi ma gyar meg ha tal ma zott a köz nyelv ál tal fe hér lap nak
ne ve zett iga zol ván  nyal ér te sí ti a la kos ság cse re−egyez mény V. cik ke alap ján ma −
gyar or szá gi át te le pí tés re je lölt szlo vá ki ai ma gya ro kat, hogy az át te le pí tés re je löl −
tek név jegy zék ében sze re pel nek, té te le sen fel so rol va mind azo kat a jo go kat is,
me lyek az egyez mény alap ján meg il le tik őket.

1946. ok tó ber 10.
Mar tin Kvetko föld mű ve lés− és föld re form ügyi meg bí zott az Al kot má nyo zó Nem −
zet gyű lés Me ző gaz da sá gi Bi zott sá ga előtt tesz je len tést a Szlo vá ki á ban el kob −
zott me ző gaz da sá gi va gyon ról. A je len tés sze rint a ha tó sá gok ös  sze sen 293 000
hek tár föld bir to kot kon fis kál tak, eb ből 108 000 hek tárt ma gya rok tól, 56 000
hek tárt né me tek től, 33 000 hek tárt ma gyar és né met tár sa sá gok tól, 95 000
hek tárt pe dig „a szlo vák nem zet áru ló i tól és el len sé ge i től”.

1946. ok tó ber 12.
A pá ri zsi bé ke kon fe ren cia plá nu ma el fo gad ja a Ma gyar or szág gal kö ten dő bé ke −
szer ző dés nek a Kül ügy mi nisz te rek Ta ná csa elé ter jesz ten dő ter ve ze tét: be le −
egye zik 3 du nán tú li köz ség (Horvátjárfalu, Orosz vár és Dunac sún) Cseh szlo vá ki −
á hoz csa to lá sá ba, de el uta sít ja a 200 000 szlo vá ki ai ma gyar Cseh szlo vá kia ál −
tal igé nyelt egy ol da lú ki te le pí té sét Ma gyar or szág ra, s a Cseh szlo vá ki á ban ma ra −
dó ma gya rok kér dé sé nek ren de zé se cél já ból tár gya lá sok ra kö te le zi Ma gyar or −
szá got. A plé num ülé sén Vla di mír Clemen tis be je len ti, hogy Cseh szlo vá kia a
dön tés el le né re sem mond le a ma gya rok ki te le pí té sé re irá nyu ló szán dé ká ról, s
re mé nyét fe je zi ki, hogy a kon fe ren cia ál tal elő írt két ol da lú tár gya lá sok so rán
Ma gyar or szág meg ta lál ja a ma gyar ki sebb ség be fo ga dá sá nak mód ját.

1946. ok tó ber 13.
A cseh szlo vák po li ti kai ve ze tés a Vla di mír Clemen tis, Gustáv Husák, Daniel
Okáli, Jú li us Ďuriš és Ru dolf Slán ský rész vé te lé vel meg tar tott ta nács ko zá son
be le egye zé sét ad ja a szlo vá ki ai ma gyar ság Cseh or szág ba te le pí té sé hez. A ta −
nács ko zás részt ve vői nem tit kol ják, hogy a de por tá lá sok kal nyo mást kí ván nak
gya ko rol ni Ma gyar or szág ra a la kos ság cse re mi előb bi meg kez dé se ér de ké ben.

Szlo vá ki ai ma gyar kom mu nis ták a ma gyar kor mány hoz és a kor mány ko a lí ció
párt ja i hoz in té zett le ve lük ben – a la kos ság cse re−egyez mény hi á nyos sá ga it és a
csehs zlovák– mag yar ve gyes bi zott ság tény ke dé sét bí rál va – ké rik töb bek kö zött
a szlo vá ki ai ma gyar sá got sú lyo san meg ká ro sí tó 16. sz. vég ha tá ro zat meg vál toz −
ta tá sát, va la mint a ma gyar or szá gi szlo vá kok min tá já ra egy bi zott ság fel ál lí tá sá −
nak le he tő sé gét, amely az át te le pü lés előtt meg te kint het né a ki te le pí ten dők
szá má ra ki je lölt he lye ket. Az ún. Cseh szlo vá ki ai An ti fa sisz ta Ma gya rok In té ző bi −
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zott sá ga ne vé ben meg fo gal ma zott do ku men tum alá írói Ba log−Dé nes Ár pád,
Kugler Já nos, Ölveczky Jó zsef, Pálenyik Fe renc és Sok Ist ván.

1946. ok tó ber 22.
A la kos ság cse re le bo nyo lí tá sá ról fo lyó tár gya lá so kon Gyön gyö si Já nos el uta sít −
ja a nép cse re meg kez dé sé re vo nat ko zó cseh szlo vák in dít ványt, s az át te le pí tés
meg in dí tá sát a la kos ság cse re−egyez mény vi tás kér dé se i nek, min de nek előtt a
há bo rús bű nös ként át te le pí ten dők kér dé sé nek ren de zé sé hez és a va gyon el kob −
zás ok meg szün te té sé hez kö ti.

1946. ok tó ber 25.
Az Al kot má nyo zó Nem zet gyű lés 192/1946. szám mal tör vényt fo gad el a két −
éves (1947–1948) gaz da ság fej lesz té si terv ről, amely nek fő cél ja a há bo rú ál tal
tönk re tett gaz da ság meg újí tá sa, az ipa ri ter me lés nö ve lé se, Szlo vá kia ipa ro sí tá −
sa, a ha tár vi dék be te le pí té se és a jegy rend szer meg szün te té se fel tét ele i nek
meg te rem té se.

1946. ok tó ber 26.
Mind szen ty Jó zsef esz ter go mi ér sek pász tor le vél ben is mer te ti Ma gyar or szág ka −
to li kus püs pö ke i vel a fel vi dé ki ma gyar sá got súj tó jog fosz tó in téz ke dé se ket s a
cseh szlo vák kor mány 200 000 ma gyar egy ol da lú ki te le pí té sé re vo nat ko zó szán −
dé kát. A pász tor le vél sze rint a ma gya rok fö lött ítél ke zők ugyan azok a szlo vá kok,
akik an nak ide jén Hit ler ösz tön zé sé re élen jár tak a zsi dó ül dö zés ben is.

1946. ok tó ber 31.
Vla di mír Clemen tis kül ügyi ál lam tit kár az Al kot má nyo zó Nem zet gyű lés Kül ügyi
Bi zott sá gá ban a bé ke kon fe ren ci á ról tar tott be szá mo ló ja so rán ki je len ti, hogy
amen  nyi ben Ma gyar or szág nem egye zik be le a szlo vá ki ai ma gyar ki sebb ség kér −
dé sé nek a cseh szlo vák fél ál tal el kép zelt meg ol dá sá ba, ak kor „a vég le ges meg −
ol dást a leg ros  szabb eset ben el tud juk in téz ni ma gunk is”.

1946. no vem ber 4.
Az SZTH bi zal mas irány el vek ben rész le te zi a szlo vá ki ai ma gyar ság ter ve zett
cseh or szá gi de por tá lá sá val kap cso la tos főbb te en dő ket. Ezek sze rint Dél−Szlo −
vá kia 23 já rá sá ból – a Somor jai, Dunasz er da he ly i, Galán tai, Vágsel lyei, Ér sek új −
vá ri, Ógyal lai, Ko má ro mi, Pár ká nyi, Zseliz i, Vere bé ly i, Lé vai, Ipoly sá gi, Kék kői,
Lo son ci, Fe le di, Ri ma szom ba ti, Tor nal jai, Rozs nyói, Szep si, Kas sai, Tőketerebe −
si, Kirá ly helme ci és Nagyka posi já rás ból – a res zlo vak izál tak és a la kos ság cse −
re ke re té ben ma gyar or szá gi át te le pí tés re je löl tek ki vé te lé vel „át cso por to sít ha −
tó” Cseh or szág ba az ös  szes ma gyar nem ze ti sé gű sze mély, akit a 33/1945. sz.
el nö ki dek ré tum meg fosz tott cseh szlo vák ál lam pol gár sá gá tól.

1946. no vem ber 5.
Az üze mi és vál la la ti ta ná csok ra vo nat ko zó el nö ki dek ré tum egyes ren del ke zé −
se i nek vég re haj tá sá ra ki adott 216/1946. sz. kor mány ren de let ki mond ja, hogy
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az üze mi ta ná csok ba tör té nő vá lasz tá sok nál ak tív és pas  szív vá lasz tó jo ga csak
az ál lan dó vá lasz tói név jegy zé kek be fel vett cseh szlo vák ál lam pol gár ok nak van,
ki zár va ez zel a vá lasz tó jog ból az ál lam pol gár sá guk tól meg nem fosz tott ma gya −
ro kat és né me te ket is.

1946. no vem ber 14.
A CSKP KB El nök sé ge a szlo vá ki ai ma gyar ság Cseh or szág ba te le pí té sé ről elő −
ter jesz tett je len tés ről tár gyal va meg ál la pít ja, hogy az ki tű nő le he tő sé get te remt
ar ra, hogy Dél−Szlo vá ki át szlo vá kok kal te le pít sék be, s nyo mást gya ko rol ja nak
Ma gyar or szág ra a la kos ság cse re mi előb bi meg kez dé sé re és eset leg to váb bi
200 000 ma gyar egy ol da lú át vé te lé re. Az El nök ség 50 ezer ma gyar csa lád cseh −
or szá gi át te le pí té sé vel szá mol.

1946. no vem ber 15.
Ri ma szom bat ban le dön tik Tom pa Mi hály nak a Tom pa té ren ál ló szob rát.

1946. no vem ber 15–19.
A Pár ká nyi já rás hoz tar to zó Kö böl kút és Muzs la, va la mint a Somor jai já rás ban
le vő Gutor és Sze met köz sé gek ka to nai egy sé gek kel tör té nő kör be zá rá sá val és
la kos sá guk erő sza kos el hur co lá sá val kez de tét ve szi a szlo vá ki ai ma gyar csa lá −
dok cseh or szá gi de por tá lá sa. Az érin tett te le pü lé sek la kos sá ga, ha te he ti, el me −
ne kül, a ma gyar ha tár hoz kö zel eső fal vak la kói Ma gyar or szá gon ke res nek me −
ne dé ket. Az ak ci ót vég re haj tó ka to na ság az el len sze gü lők kel vagy me ne kü lők kel
szem ben több he lyütt fegy vert is hasz nál: Gutoron a Du na vé dő gát ján cir ká ló
cseh szlo vák ha tár őr ség no vem ber 19−én tü zet nyit a csó na ko kon a Du na ma gyar
ol da lá ra me ne kü lők re, s le lö vi Sindler Fe renc gutori la kost.

1946. no vem ber 16.
A ma gyar kor mány a bu da pes ti SZEB út ján jegy zék ben ér te sí ti a cseh szlo vák
kor mányt, hogy a pá ri zsi bé ke kon fe ren cia ha tá ro za ta alap ján kész a két or szág
kö zöt ti vi tás kér dé sek két ol da lú tár gya lá so kon tör té nő ren de zé sé re.

1946. no vem ber 20.
Gyön gyö si Já nos ma gyar kül ügy mi nisz ter ma gá hoz ké re ti Fran tišek Dastych tá −
bor no kot, Cseh szlo vá kia bu da pes ti kép vi se lő jét, s köz li ve le, hogy a ma gyar kor −
mány a de por tá lá so kat a la kos ság cse re−egyez mény és a pá ri zsi bé ke kon fe ren −
cia ha tá ro za tai meg sér té sé nek te kin ti, s kény te len lesz tá jé koz tat ni a nagy ha tal −
ma kat a cseh szlo vák el já rás ról.

1946. no vem ber 22.
A Meg bí zot tak Tes tü le te a ma gyar til ta ko zás el le né re a de por tá lá sok foly ta tá sa
mel lett dönt, s fel ké ri a cseh szlo vák Kül ügy mi nisz té ri u mot, hogy cá fol ja meg a
de por tá lá sok kal kap cso la tos ma gyar hí resz te lé se ket.
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1946. no vem ber 23.
A ma gyar kor mány a cseh szlo vák kor mány hoz in té zett jegy zé ké ben til ta ko zik a
ma gyar la kos ság de por tá lá sa el len, majd no vem ber 25−én ar ra uta sít ja Szegedy−
Maszák Ala dár wa shing to ni ma gyar kö ve tet, hogy tá jé koz tas sa a Kül ügy mi nisz −
te rek Ta ná csát a szlo vá ki ai ma gyar ság szét te le pí té sé ről.

1946. no vem ber 26.
Kár olyi Mi hály Edvard Benešhez in té zett le ve lé ben – 25 éves is me ret sé gük re hi −
vat koz va, s ab ban a re mény ben, hogy a de por tá lá sok az ő tud ta nél kül foly nak
– a köz tár sa sá gi el nök köz ben já rá sát ké ri az ak ció le ál lí tá sa ér de ké ben.

1946. no vem ber 27.
Gyön gyö si Já nos a cseh szlo vák kor mány hoz in té zett újabb jegy zé ké ben köz li,
hogy a ma gyar kor mány a szlo vá ki ai ma gyar ság gal szem be ni bá nás mód mi att
no vem ber 29−év el kez dő dő en fel füg gesz ti a va gyon ta lan ma gyar or szá gi szlo vá −
kok nak a cseh szlo vák fél ál tal szor gal ma zott át köl töz te té sét Cseh szlo vá ki á ba.

1946. no vem ber 29.
Mind szen ty Jó zsef esz ter go mi ér sek táv irat ban ké ri Fran cis Joseph Spell man
New York−i és Bernard Grif fin lon do ni bí bo ros ér sek köz ben já rá sát a brit kül ügyi
szer vek nél és az ENSZ−nél a de por tá lá sok le ál lí tá sa ér de ké ben. Mind szen ty
egyút tal be uta zá si ké re lem mel for dul a cseh szlo vák ha tó sá gok hoz, hogy a hi va −
ta los egy há zi ügyek in té zé se mel lett szót emel hes sen a de por tá lá sok le ál lí tá sa
ér de ké ben is.

1946. de cem ber 1.
A cseh szlo vá ki ai ma gyar ság „pártkülömb ség nél kü li meg bí zot tai” nyi trai ér te kez −
le tü kön 10 pont ba fog lalt ha tá ro za tuk ban ké rik fel a ma gyar kor mányt a ma gyar
ki sebb ség ér de ke i nek vé del mé re. A de por tá lá si ak ció mi att ké rik töb bek kö zött
a la kos ság cse re−egyez mény ér vény te len nek nyil vá ní tá sát, a mi nisz ter el nök ség
ke re té ben pe dig egy, a cseh szlo vá ki ai ma gyar ság ügye i vel fog lal ko zó ügy osz tály
fel ál lí tá sát.

1946. de cem ber 2.
Prá gá ban a CSKP KB és az SZLKP KB El nök sé gé nek együt tes ülé se meg bíz za
Jozef Šoltész szo ci á lis ügyi meg bí zot tat, hogy in téz ked jen 250 000 szlo vá ki ai
ma gyar Cseh or szág ba szál lí tá sá ról, egyút tal ha tá ro zat ban mond ja ki, hogy a de −
por tál tak hát ra ha gyott va gyo nát ún. nem ze ti gond nok ság alá kell he lyez ni. Az
ülés részt ve vői a volt Szlo vák Köz tár sa ság há bo rús bű nök kel vá dolt ve ze tő i nek
(Jozef Tiso köz tár sa sá gi el nök, Ale xan der Mach bel ügy mi nisz ter és Fer di nand
Ďurčan ský kül ügy mi nisz ter) az nap kez dő dő po zso nyi pe re kap csán, amel lett
hogy el íté lé sü ket el ső ren dű po li ti kai fel adat nak mi nő sí tik, el ha tá roz zák a DP−
ben le vő ún. ludákok el le ni fel lé pést is.
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Jászi Osz kár a The New York Ti mes ha sáb ja in vá la szol a lap res zlo vak izá ciót
mél ta tó no vem ber 10−i cseh szlo vá ki ai tu dó sí tá sá ra, s ki fej ti, hogy a de mok ra ti −
kus vi lág a res zlo vak izá ciót nem fo gad hat ja el a ki sebb sé gi kér dés meg ol dá sá −
nak.

1946. de cem ber 8.
Cseh szlo vá ki ai ma gya rok egy cso port ja a po zso nyi ma gyar Meg ha tal ma zot ti Hi −
va ta lon ke resz tül 18 alá írás sal el lá tott se gély ké rés sel for dul a Szent szék hez,
amely ben a Va ti kán és XII. Pius pá pa köz ben já rá sát ké rik a ma gyar ki sebb ség
ül döz te té sé nek meg szün te té se ér de ké ben.

1946. de cem ber 10. 
Az Al kot má nyo zó Nem zet gyű lés az es küdt bí ró ság ok ról szó ló 232/1946. sz. tör −
vé nyé vel ki zár ja az es küd tek kö zül a né met és ma gyar nem ze ti sé gű e ket, s ki −
mond ja, hogy es küdt csak az le het, aki sze re pel az ál lan dó vá lasz tói név jegy zé −
kek ben. 

1946. de cem ber 11.
A re for má tus egy ház es pe re sei tátralom ni ci ér te kez le tü kön a cseh szlo vák kor −
mány hoz in té zett me mo ran du muk ban szót emel nek a ma gyar re for má tus egy −
ház köz sé gek s ál ta lá ban a ma gyar re for má tus ság ül dö zé se el len. Ki fo gást emel −
nek az el len is, hogy a ja nu ár ban ese dé kes egy ház me gyei és al kot má nyo zó zsi −
na ti vá lasz tá so kon tiszt sé gek be csu pán cseh szlo vák ál lam pol gár ság gal ren del −
ke ző, „ál la mi lag meg bíz ha tó”, va la mint szlo vá kul be szé lő lel ké szek és vi lá gi ak
lesz nek vá laszt ha tó ak.

1946. de cem ber 12.
Václav Nosek bel ügy mi nisz ter ki ad ja 241/1946. sz. hir det mé nyét a Szlo vák Te −
le pí té si Hi va tal sta tú tu má ról. A sta tú tum sze rint az SZTH fel ada ta töb bek kö zött
a bel ső te le pí tés, va la mint a kül föl di és a ha zai szlo vák, cseh és más szláv la −
kos ság le te le pí té sé nek irá nyí tá sa, az új ra né pe sí ten dő te rü le tek la kos sá gá nak
ki te le pí té sé re, il let ve szláv la kos ság gal va ló be te le pí té sé re vo nat ko zó, va la mint
a né me tek től és ma gya rok tól el kob zott va gyon szét osz tá sá ra vo nat ko zó irány el −
vek ki dol go zá sa.

1946. de cem ber 13.
Edvard Beneš Kár olyi Mi hály no vem ber 26−i le ve lé re adott vá la szá ban vé del mé −
be ve szi a szlo vá ki ai ma gyar ság Cseh or szág ba te le pí té sét, mint ami csu pán a
két éves terv és a köz mun ka ren de let vég re haj tá sát szol gál ja.

1946. de cem ber 16.
Mi u tán a de por tá lá sok el le ni ma gyar til ta ko zá sok ra cseh szlo vák rész ről sem mi −
fé le vá lasz nem ér ke zett, a ma gyar kor mány meg sza kít ja a la kos ság cse re gya −
kor la ti meg va ló sí tá sá ról foly ta tott tár gya lá so kat.
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A bu da pes ti Páz mány Pé ter Tu do mány egye tem Ta ná csa a SZEB−nél til ta ko zik a
cseh szlo vá ki ai ma gyar if jú ság nak a cseh szlo vá ki ai egye te mek ről va ló ki til tá sa
el len. Az egye tem ezt kö ve tő en de cem ber 23−án a vi lág egye te me i hez in té zett
kör le ve lé ben is til ta ko zá sát fe je zi ki a cseh szlo vák el já rás el len.

1946. de cem ber 17.
Gyön gyö si Já nos kül ügy mi nisz ter a ma gyar Nem zet gyű lés ülé sén be je len ti, hogy
mi vel Cseh szlo vá kia meg szeg te a la kos ság cse re−egyez ményt, Ma gyar or szág
mind ad dig nem já rul hoz zá az egyez mény vég re haj tá sá hoz, amíg Cseh szlo vá kia
le nem ál lít ja a ma gyar ki sebb ség cseh or szá gi de por tá lá sát. Gyön gyö si sze rint
az ak ció nyil ván va ló an vá lasz a pá ri zsi bé ke kon fe ren cia dön té sé re, amely el uta −
sí tot ta a 200 000 ma gyar egy ol da lú ki te le pí té sé re tett cseh szlo vák in dít ványt.

1946. de cem ber 19.
Az Al kot má nyo zó Nem zet gyű lés 255/1946. szám mal tör vényt fo gad el a kül föl −
di cseh szlo vák had se reg tag ja i nak és a nem ze ti fel sza ba dí tó harc részt ve vő i nek
nyúj tan dó ked vez mé nyek ről, amely azon ban a ma gya ro kat és né me te ket ki zár ja
a ked vez mény ben ré sze sít he tők kö ré ből.

1946. de cem ber 20.
Az SZTH a 27/1945. sz. el nö ki dek ré tum alap ján ki ad ja a bel ső te le pí tés Szlo −
vá kia te rü le té re ér vé nyes irány el ve it, ame lyek ben el ren de li az egyes já rá sok,
köz sé gek és gaz da sá gi egy sé gek ik re sí té sét, s pon to san meg ha tá roz za, hogy az
egyes ma gyar lak ta já rá sok ba mely szlo vák já rás la kos sá gát kell te le pí te ni.

Az Al kot má nyo zó Nem zet gyű lés el fo gad ja a 252/1946. sz. tör vényt, amely sze −
rint a nagy bir tok ok volt al kal ma zot tai és csa lád tag ja ik egy sze ri kü lön se gély ben
és el lá tá si il let mé nye ik ki egé szí té sé ben ré sze sül het nek, ki vé ve azo kat a né me −
te ket és ma gya ro kat, akik a 33/1945. sz. el nö ki al kot mány dek ré tum ér tel mé −
ben el ve szí tet ték cseh szlo vák ál lam pol gár sá gu kat. 

Václav Nosek bel ügy mi nisz ter 254/1946. sz. hir det mé nyé vel bi zo nyos fel té te −
lek mel lett le he tő vé te szi a cseh szlo vák ál lam pol gár ság vis  sza adá sát a cseh −
szlo vák ál lam pol gár ság gal ren del ke ző fe le sé gek ma gyar vagy né met nem ze ti sé −
gű fér je i nek.

1946. de cem ber 21.
A cseh szlo vák ha tó sá gok el uta sít ják Mind szen ty Jó zsef esz ter go mi ér sek be uta −
zá si ké rel mét. Mind szen ty a ma gyar ka to li ciz mus ne vé ben még az nap ki ált vány −
ban til ta ko zik a szlo vá ki ai ma gyar ság ül dö zé se el len, egyút tal egy füg get len
nem zet kö zi bi zott ság ki kül dé sét ké ri, amely ala pot biz to sít hat na az ENSZ szá −
má ra a köz be lé pés re.

116 A jogfosztottság időszaka



1946. de cem ber 28.
Érsekújvárott a cseh és szlo vák egye te mek ről és fő is ko lák ról ki til tott ma gyar fi −
a ta lok egy cso port ja „egy jö ven dő ki sebb sé gi kul tú ré let elő fel té te le i nek” meg te −
rem té se szán dé ká val lét re hoz za a Szent Györ gy Kol lé gi u mot. Ala pí tó tag jai: Csi −
c sát ka Ot tó, Décsy Gyu la, Dikácz Kál mán, Hlav ic s ka Lász ló, Kecs kés La jos,
Luzsicza La jos, Soóky De zső és Sző ke Ist ván. 

Az SZTH a bel ső te le pí tés ha té kony sá gát gát ló la kás hi ány csök ken té se ér de ké −
ben el ren de li, hogy a Cseh or szág ba de por tált ma gya rok há za it és gaz da sá ga it
utal ják ki a bel ső te le pe sek nek.

1946 fo lya mán
A CSMADNÉSZ sok szo ro sí tott for má ban ké szü lő il le gá lis hír le ve le ket je len tet
meg. A Barsléde cen és Po zsony ban szer kesz tett nyu gat−szlo vá ki ai ter jesz té sű
Gye pû Hang ja ké szí tő je Hentz Zol tán és Lipc sey Gyu la, a Rozs nyón szer kesz tett
kö zép− és ke let−szlo vá ki ai ter jesz té sű Észak Sza va ké szí tő je pe dig Krausz Zol −
tán, Var ró Ist ván és Haj dú Lász ló. Az év fo lya mán Fel vi dék cím mel egy har ma −
dik il le gá lis ma gyar nyel vű lap is meg je le nik.

1947 ele jén
A Ma gyar Kül ügyi Tár sa ság – a Ma gyar Át te le pí té si Kor mány biz tos ság út ján hoz −
zá el jut ta tott do ku men tu mok ra ala poz va – A szlo vá ki ai ma gya rok de por tá lá sa
cím mel, a ma gyar mel lett an gol, fran cia és orosz nyel ven ki adott do ku men tum −
gyűj te mény ben tá jé koz tat ja a nagy ha tal ma kat és a köz vé le ményt a szlo vá ki ai
ma gyar ság cseh or szá gi de por tá lá sá nak rész le te i ről.

1947. ja nu ár 6.
Az SZLKP KB El nök sé ge Jozef Šoltész szo ci á lis ügyi meg bí zott elő ter jesz té se
alap ján ha tá ro za tot hoz a ma gyar la kos ság cseh or szá gi de por tá lá sá nak „kö vet −
ke ze tes” foly ta tá sá ról és meg gyor sí tá sá ról.

1947. ja nu ár 7.
A cseh szlo vák kor mány a ma gyar kor mány hoz in té zett jegy zé ké ben ki nyil vá nít ja
a la kos ság cse ré ről foly ta tott tár gya lá sok új ra fel vé te lé re irá nyu ló szán dé kát,
ugyan ak kor újabb 30 na pos ha tár időt kér a ma gyar or szá gi szlo vá kok je lent ke zé −
sé re, s oly mó don kí ván ja mó do sí ta ni a la kos ság cse re−egyez ményt, hogy a ki −
cse ré len dők szá má ba ne szá mít sák be a már át te le pül te ket, ill. a me ne kül te −
ket.

1947. ja nu ár 9. 
Ró bert Pobožný rozs nyói ró mai ka to li kus meg bí zott püs pök Josef Beran prá gai
ér sek hez in té zett le ve lé ben köz ben já rá sát ké ri, hogy leg alább a szo kat la nul erős
té li hi deg ben szü ne tel tes sék a szlo vá ki ai ma gya rok cseh or szá gi de por tá lá sát.
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1947. ja nu ár 14.
A ma gyar kor mány a ja nu ár 7−i cseh szlo vák jegy zék re adott vá la szá ban el vi be −
le egye zé sét ad ja a la kos ság cse ré ről foly ta tott tár gya lá sok új ra fel vé tel éhez,
hang sú lyoz za ugyan ak kor ra gasz ko dá sát az ere de ti egyez mény hez és az ab ban
vál lalt cseh szlo vák kö te le zett sé gek be tar tá sá hoz, va gyis töb bek kö zött a va −
gyon el kob zás ok meg szün te té sé hez, a há bo rús bű nös ként át te le pí ten dők szá −
má nak csök ken té sé hez, az át te le pí ten dők in gat la ná nak sza bad át szál lí tá sá hoz,
va la mint a de por tá lá sok le ál lí tá sá hoz.

1947. ja nu ár 17.
A Meg bí zot tak Tes tü le te a Jozef Šoltész szo ci á lis ügyi meg bí zott ál tal elő ter jesz −
tett be szá mo ló meg hall ga tá sa után – a kom mu nis ta párt ve ze tés hez ha son ló an
– a de por tá lá sok „kö vet ke ze tes” foly ta tá sá ról ha tá roz.

1947. ja nu ár 19.
A szlo vá ki ai ma gyar kom mu nis ták ér sek új vá ri ta nács ko zá sá nak részt ve vői úgy
ha tá roz nak, hogy a ma gyar la kos ság cseh or szá gi de por tá lá sa el len a Szlo vá ki ai
Ma gyar An ti fa sisz ták Szö vet sé ge ne vé ben írt til ta ko zó me mo ran du mu kat – ame −
lyet ko ráb ban már el jut tat tak Edvard Benešhez, Kle ment Gottwald hoz, Jan
Masarykhoz, Vla di mír Clemen tishez, Vil iam Širokýhoz, Gustáv Husákhoz és
Mikuláš Fer jenčíkhez, de ame lyet a cím zet tek vá lasz nél kül hagy tak – meg kül dik
a szov jet, ill. a ju go szláv ál la mi és párt ve ze tés nek is. A do ku men tum alá írói töb −
bek kö zött: Fábry Jó zsef, Ma jor Sán dor, Pén zes Jó zsef, Pálenyik Fe renc és
Ölveczky Jó zsef.

1947. ja nu ár 21.
Laczkóné Kiss Ibo lya szlo vá ki ai ma gyar író nő Tomáš Gar rigue Masaryk hú gá hoz,
Alice Masarykovához írt le ve lé ben köz ben já rá sát ké ri a Cseh or szág ba de por tált
ma gya rok kal szem be ni em ber sé ge sebb bá nás mód ér de ké ben.

1947. ja nu ár 22. 
A Szlo vák Szak szer ve ze ti Ta nács El nök sé ge a mun ka vi szony ban le vő ma gyar és
né met dol go zók szá má ra a szak szer ve ze ti tag ság jo gát ja va sol ja, a Szak szer ve −
ze tek Köz pon ti Ta ná csa azon ban el uta sít ja a ja vas la tot. 

1947. ja nu ár 25–26.
Gyön gyö si Já nos ma gyar kül ügy mi nisz ter és Vla di mír Clemen tis cseh szlo vák kül −
ügyi ál lam tit kár ma gán jel le gű tár gya lá so kat foly tat Po zsony ban a la kos ság cse re
meg kez dé sé ről. Mi u tán Clemen tis a de por tá lá sok le ál lí tá sát a ja nu ár 7−i cseh −
szlo vák ja vas la tok el fo ga dá sá tól te szi füg gő vé, Gyön gyö si vi szont a la kos ság −
cse ré ről foly ta tan dó tár gya lá sok új ra fel vé tel ének fel té te lé ül a de por tá lás le ál lí −
tá sát szab ja, meg egye zés re nem ke rül sor. 
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1947. ja nu ár 30. 
Mi vel a ma gyar la kos ság a de por tá lás elől tö me ge sen me ne kül át Ma gyar or −
szág ra, Mikuláš Fer jenčík bel ügyi meg bí zott a va gyon tár gyak ki vi tel ének meg aka −
dá lyo zá sa cél já ból el ren de li a Cseh szlo vá kia és Ma gyar or szág kö zöt ti kis ha tár −
for ga lom le ál lí tá sát.

1947. ja nu ár
A re for má tus egy ház Szer ve ző Bi zott sá gá nak ha tá ro za ta ér tel mé ben va la men  nyi
re for má tus egy ház me gyé ben meg vá laszt ják azok elöl já ró it, s ez zel pár hu za mo −
san vá lasz tá so kat tar ta nak az egy ház Al kot má nyo zó Zsi na tá ba is.

1947. feb ru ár 1.
Pavol Jan tausch nagy szom ba ti püs pök a Szlo vák Ka to li kus Püs pö ki Kar ne vé ben
Edvard Beneš köz tár sa sá gi el nök höz, Jan Masaryk kül ügy mi nisz ter hez és az
SZNT El nök sé gé hez in té zett me mo ran du má ban til ta ko zik a ma gyar la kos ság
cseh or szá gi de por tá lá sa el len. Az ak ci ót a zsi dók el hur co lá sá hoz ha son lít ja, s
ar ra fi gyel mez tet, hogy a 88/1945. sz. el nö ki dek ré tum, amely re hi vat koz va a
„to bor zást” vég zik, nem ad le he tő sé get egész csa lá dok, köz tük ag gas tyá nok,
ter hes nők és gyer me kek erő sza kos el hur co lá sá ra és a de por tál tak va gyo ná nak
el kob zá sá ra.

1947. feb ru ár 5.
Mind szen ty Jó zsef esz ter go mi her ceg prí más rá dió gram ban ké ri VI. Györ gy an gol
ki rály és Harry S. Tru man ame ri kai el nök köz ben já rá sát a szlo vá ki ai ma gyar ság
cseh or szá gi de por tá lá sá nak le ál lí tá sa ér de ké ben.

Gyön gyö si Já nos ma gyar kül ügy mi nisz ter át ad ja az USA, Nagy−Bri tan nia, Fran cia −
or szág és a Szov jet unió bu da pes ti kép vi se lő i nek a ma gyar kor mány hi va ta los
jegy zé két, amely ben be avat ko zá su kat ké ri a cseh szlo vák kor mány nál a jog fosz −
tott ma gyar ki sebb ség hely ze té nek ren de zé se ér de ké ben.

1947. feb ru ár 7.
A Szent Györ gy Kol lé gi um a cseh szlo vák ál la mi és egy há zi ve ze tők höz in té zett
me mo ran du má ban til ta ko zik a ma gyar egye te mi és fő is ko lai hall ga tók nak a
cseh szlo vák fel ső fo kú ok ta tá si in téz mé nyek ből va ló ki til tá sa el len. A me mo ran −
du mot meg kül di töb bek kö zött Edvard Beneš köz tár sa sá gi el nök nek, Kle ment
Gottwald mi nisz ter el nök nek, Ladislav Novomeský ok ta tás− és nép mű ve lés ügyi
meg bí zott nak, Jozef Let trich SZNT−elnöknek, Ka rol Kmeťko nyi trai ró mai ka to li −
kus ér sek nek, Vla di mír Čobr da lip tószent mik lósi evan gé li kus püs pök nek és
Fedor Rup peldt zsol nai evan gé li kus püs pök nek.

1947. feb ru ár 9.
A szlo vá ki ai ma gyar ka to li kus ság „ve ze tői” ko má ro mi meg be szé lé sü kön 14
pont ba fog lal va ös  sze ál lít ják és a szlo vá ki ai ka to li kus egy ház ve ze té se elé ter −
jesz tik a ma gyar ka to li ku sok egy há zi vo nat ko zá sú ké rel me it. Sík ra száll nak töb −
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bek kö zött a ma gyar nyel vű kat e chézis és ige hir de tés, va la mint a ma gyar ka to −
li kus egye sü le tek mű kö dé sé nek en ge dé lye zé sé ért, a ma gyar nyel vű pap kép zés
biz to sí tá sá ért és ma gyar ka to li kus saj tó ter mé kek meg je len te té sé nek le he tő vé
té te lé ért.

1947. feb ru ár 10.
Pá rizs ban a háború győztes államai – köz tük Cseh szlo vá kia – alá ír ják Ma gyar or −
szág gal a bé ke szer ző dést, amely az el ső bé csi dön tést „sem mis nek és ér vény −
te len nek” nyil vá nít va vis  sza ál lít ja az 1938. ja nu ár 1−jei csehs zlovák– mag yar ha −
tárt az zal a mó do sí tás sal, hogy Cseh szlo vá ki á hoz csa tol ja Horvátjár falu, Orosz −
vár és Dunac sún köz sé get. Ma gyar or szá got kö te le zi, hogy bo csát koz zon tár gya −
lá sok ba Cseh szlo vá ki á val azon ma gya rok kér dé sé nek a ren de zé sé ről, aki ket a
la kos ság cse re−egyez mény ke re té ben nem te le pí te nek át Ma gyar or szág ra. Amen y −
nyi ben a bé ke szer ző dés ér vény be lé pé sé től szá mí tott 6 hó na pon be lül nem si −
ke rül ne meg ál la pod ni uk, Cseh szlo vá ki á nak jo gá ban áll a Kül ügy mi nisz te rek Ta −
ná csá hoz for dul nia.

A bé ke szer ző dés alá írá sa előtt a ma gyar kor mány a nagy ha tal mak hoz in té zett
jegy zé ké ben elé ge det len sé gét fe je zi ki az igaz ság ta lan bé ké vel szem ben. Kü lö −
nö sen azt ki fo gá sol ja, hogy az alá íran dó bé ke szer ző dés sem mi lyen biz to sí té kot
nem tar tal maz a Ma gyar or szág ha tá ra in kí vül, min de nek előtt Cseh szlo vá ki á ban
élő ma gya rok alap ve tő em be ri jo ga i nak tisz te let ben tar tá sá ra, ami le he tő vé te −
szi a cseh szlo vák kor mány szá má ra a ma gyar ság to váb bi ül dö zé sét.

Az SZNT és a Meg bí zot tak Tes tü le te ki ált vány ban mond kö szö ne tet a „test vé ri
szláv nem ze tek nek” azért a se gít sé gért, amel  lyel a bé ke kon fe ren ci án Cseh szlo −
vá kia „igaz sá gos ügyét” tá mo gat ták.

1947. feb ru ár 12.
A cseh szlo vák kor mány négy jegy zé ket jut tat el a ma gyar kor mány hoz, ame lyek −
ben – a ma gyar ki sebb ség cseh or szá gi de por tá lá sa el le ni til ta ko zá sa mi att –
Cseh szlo vá kia bel ügye i be va ló be avat ko zás sal, a la kos ság cse re−egyez mény
meg sér té sé vel, az ál lam ha tá ron szí tott za var gá sok kal és a re vi zi o niz mus fel éle −
dé sé vel vá dol ja Ma gyar or szá got.

1947. feb ru ár 17.
Az Al kot má nyo zó Nem zet gyű lés nek a 108/1945. sz. el nö ki dek ré tum alap ján el −
kob zott „el len sé ges va gyon” el osz tá sát sza bá lyo zó 31/1947. sz. tör vé nye ki −
mond ja, hogy a ha tár öve ze tek ben fek vő kis ipa ri vál la la tok és csa lá di há zak ki −
uta lá sá nál csak is azok nak a cseh szlo vák ál lam pol gár ok nak az igé nye ve he tő fi −
gye lem be, akik cseh, szlo vák vagy más szláv nem ze ti sé gű ek, és nem él ve lük
kö zös ház tar tás ban né met vagy ma gyar nem ze ti sé gű sze mély. 
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1947. feb ru ár 22.
A cseh szlo vák ha tó sá gok – a la kos ság cse ré ről foly ta tan dó tár gya lá sok kö zel gő
fel újí tá sa kap csán – le ál lít ják a szlo vá ki ai ma gyar ság cseh or szá gi de por tá lá sát.
Hi va ta los cseh szlo vák ada tok sze rint 1946–1947 te lén 17 dél−szlo vá ki ai já rás −
ból ös  sze sen 41 666 sze mélyt (9610 csa lá dot) te le pí tet tek át erő szak kal Cseh−
és Mor va or szág ba, akik 6602 la kó há zat és 14 149 ka taszt rá lis hold föl det
hagy tak hát ra Szlo vá ki á ban. A de por tá lás ez út tal is el ső sor ban a dél nyu gat−szlo −
vá ki ai já rá so kat: a Somor jai, Zseliz i, Ko má ro mi, Ógyal lai, Galán tai, Vágsel lyei,
Ér sek új vá ri, Pár ká nyi és Lé vai já rást, va la mint két gömöri já rást: a Fe le di és Tor −
nal jai já rást súj tot ta. Az erő szak kal át te le pí tet te ken kí vül to váb bi 2489 sze mély
(2154 csa lád) ön ként köl tö zött át a cseh or szág ré szek be, ös  sze sen te hát
44 155 ma gyar (11 764 csa lád) tá vo zott Szlo vá ki á ból Cseh− és Mor va or szág ba.
Ma gyar becs lé sek ez zel szem ben 60–100 ezer kö zöt ti re te szik a de por tál tak
szá mát.

1947. feb ru ár 23.
Az SZLKP KB El nök sé ge tá mo ga tá sá ról biz to sít ja a 3−3 ezer csa lád köl csö nös
ki cse ré lé sé ről a kö zel gő la kos ság cse re−tár gya lá sok ra ter ve zett meg ál la po dást
és a de por tá lá sok le ál lí tá sát, de szük sé ges nek tart ja an nak le szö ge zé sét, hogy
a meg ál la po dás el ma ra dá sa ese tén foly tat ni kell a „to bor zó ak ci ót”.

1947. feb ru ár 27.
Jozef Čársky kas sai ró mai ka to li kus püs pök le vél ben ér te sí ti Szlo vá kia ró mai ka −
to li kus püs pö ke it, hogy tu dat ta a po li ti kai pár tok tit kár sá ga i val, mi sze rint a pár −
tok nak nincs jo guk be avat koz ni az is ten tisz te le ti nyelv kér dé sé be.

1947. feb ru ár 28.
A „cseh szlo vá ki ai ma gyar ság kép vi se lői” feb ru ár 26–27−i po zso nyi ér te kez le té −
nek részt ve vői a ma gyar köz tár sa sá gi el nök höz, par la ment hez, kor mány hoz és
kor mány párt ok hoz in té zett em lék ira tuk ban ké rik, hogy a ma gyar kül dött ség a kö −
zel gő prá gai tár gya lá so kon vál lal ja fel a ma gyar ki sebb ség ér de ke i nek kép vi se −
le tét, s bár mi fé le meg egye zés elő fel té te le „a köz mun ka ren de let ürü gye alatt
vég zett et ni kai szét te le pí tés és va gyon el kob zás azon na li meg szün te té se és az
ed dig szét te le pí tet tek nek la kó hely ük re va ló azon na li vis  sza szál lí tá sa” le gyen.

1947. már ci us 2–7.
Vla di mír Clemen tis és Gyön gyö si Já nos tár gya lá so kat foly tat Prá gá ban a la kos −
ság cse re meg kez dé sé ről és mó do za tá ról. A si ke res nek in du ló, s az el ső 3−3
ezer csa lád át te le pí té sé ről is ha tá ro zó meg be szé lés azon ban – mi u tán a cseh −
szlo vák fél nem haj lan dó a de por tál tak ha za te le pí té sé nek és kár té rí tés ének
ügyét meg vi tat ni, s azt az or szág bel ügy ének nyil vá nít ja – is mét ered mény te le −
nül ér vé get.
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1947. már ci us 4.
Kü lön vá lik a po zso nyi ma gyar Meg ha tal ma zot ti Hi va tal kon zu li és át te le pí té si
rész le ge, s a meg ha tal ma zott he lyet te se ként Berecz Kál mán ve gyes bi zott sá gi
pót tag ve szi át a la kos ság cse ré vel kap cso la tos mun ká la tok irá nyí tá sát.

1947. már ci us 14.
A cseh szlo vák kor mány ha tá ro za tot hoz az 1946 ősze óta szü ne te lő res zlo vak i −
zá ció foly ta tá sá ról, egyút tal el ren de li, hogy a ma gyar fél el uta sí tó vá la sza, il let −
ve a la kos ság cse re meg kez dé sé nek a cseh szlo vák fél ál tal el fo gad ha tat lan idő −
pont ja ese tén a cseh szlo vák hi va ta lok foly tas sák a ma gyar la kos ság cseh or szá −
gi „át cso por to sí tá sát”.

1947. már ci us 20.
Kas sán új já a la kul a re for má tus egy ház élén ál ló Szer ve ző Bi zott ság. A to vább ra
is ki zá ró lag szlo vá kok ból ál ló tes tü let lel ké szi el nö ke is mét Ján Tomašuľa kas −
sai lel kész, al el nö ke Andrej Maťašík lucs kai lel kész, vi lá gi el nö ke Vojtech
Ozorovský, jegy ző je Šte fan Turn ský pályi ni lel kész. A Szer ve ző Bi zott ság ar ra hi −
vat koz va, hogy nem ren del kez nek cseh szlo vák ál lam pol gár ság gal, több zsi na ti
tag meg vá lasz tá sát nem hagy ja jó vá, így el ma rad az Al kot má nyo zó Zsi nat ter ve −
zett ös  sze hí vá sa is.

1947. már ci us 23.
A la kos ság cse re vi tás kér dé se i nek meg tár gya lá sa cél já ból Se bes tyén Pál rend −
kí vü li kö vet és meg ha tal ma zott mi nisz ter ve ze té sé vel 23 ta gú ma gyar de le gá ció
ér ke zik Po zsony ba. 

1947. már ci us 25.
A Szlo vá ki ai Ma gyar An ti fa sisz ták Szö vet sé ge Se bes tyén Pál hoz in té zett le ve lé −
ben ki fo gá sol ja, hogy a ma gyar fél fel ad ta a de por tál tak ha za te le pí té se és kár −
té rí té se ügyé ben Prá gá ban kép vi selt ál lás pont ját, s ez zel „el árul ta és el ad ta a
szlo vá ki ai ma gya rok lét ér de ke it”.

1947. már ci us 26.
A po zso nyi tár gya lá so kon meg ál la po dás szü le tik ar ról, hogy az el ső 3−3 ezer csa −
lád köl csö nös át te le pí té sé vel áp ri lis 8−án kez de tét ve szi a la kos ság cse re.

1947. már ci us 31.
A ma gyar mi nisz ter ta nács rend kí vü li ülé sén be le egye zé sét ad ja a la kos ság cse −
re meg kez dé sé hez, egy ben úgy ha tá roz, hogy a szlo vá ki ai ma gya rok le te le pí té −
sét – hely hi ány mi att – a ma gyar or szá gi né me tek ide ig le nes ös  sze köl töz te té sé −
vel kell meg ol da ni.

1947. áp ri lis 1.
Po zsony ban a kor mány kül dött sé gek tár gya lá sa i val egyi de jű leg ülé se ző cseh −
szlovák– mag yar ve gyes bi zott ság meg hoz za 26. sz. vég ha tá ro za tát, amely ha tá −
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lyon kí vül he lyez ve a ma gyar fél ál tal ki fo gá solt 16. vég ha tá ro za tot, meg szün te −
ti az át te le pí ten dő ma gya rok va gyo ná ra ki írt nem ze ti gond nok sá got, s új ra le he −
tő vé te szi, hogy a la kos ság cse re ke re té ben át te le pü lők min den in gó sá gu kat ma −
guk kal vi hes sék.

1947. áp ri lis 6.
A Po zsony ban tár gya ló ma gyar kül dött ség pénz ügyi ne héz sé gek re hi vat koz va a
la kos ság cse re kez de té nek el ha lasz tá sát ké ri. A cse re áp ri lis 8−i el in dí tá sát úgy
sem vál lal ja, hogy Cseh szlo vá kia 10 mil lió ko ro na hi telt ajánl fel an nak mi előb −
bi meg in dí tá sa ér de ké ben. A cseh szlo vák de le gá ció vé gül áp ri lis 8−án be le egye −
zik a nép cse re kez de té nek áp ri lis 11−re ha lasz tá sá ba.

1947. áp ri lis 7.
A Ma gyar Vég re haj tó Bi zott ság és a Szlo vá ki ai Ma gyar An ti fa sisz ták Szö vet sé ge
több ki sebb szer ve zet tel szö vet ség re lép ve meg ala kít ja a Cseh szlo vá ki ai Ma gya −
rok Vég re haj tó Bi zott sá gát, amely a Tildy Zol tán köz tár sa sá gi el nök höz, Nagy Fe −
renc mi nisz ter el nök höz, Gyön gyö si Já nos kül ügy mi nisz ter hez és Se bes tyén Pál −
hoz in té zett le ve lé ben ös  szeg zi a ma gyar ki sebb ség nek a la kos ság cse ré vel kap −
cso la tos ki fo gá sa it. Sé rel me zi töb bek kö zött, hogy az egyez ményt a szlo vá ki ai
ma gyar ság meg kér de zé se nél kül kö töt ték meg, s hogy a po zso nyi tár gya lá sok
so rán Se bes tyén Pál sem lé pett érint ke zés be a ma gyar ki sebb ség kép vi se lő i vel.

1947. áp ri lis 8. 
Az Ok ta tás− és Nép mű ve lés ügyi Meg bí zot ti Hi va tal a ma gyar és né met nem ze ti −
sé gű lel ké szek szá má ra meg tilt ja az is ko lai hit tan ok ta tást. 

1947. áp ri lis 9.
Bu da pes ten Bólya La jos el nök le té vel meg ala kul a la kos ság cse re−egyez mény ke −
re té ben át te le pí ten dő, ill. a Cseh szlo vá ki á ból már át me ne kült ma gya ro kat ös z −
sze fog ni és gaz da sá gi lag se gí te ni kí vá nó „Ott hon” Be szer ző és Ér té ke sí tő Szö −
vet ke zet.

1947. áp ri lis 11.
A ma gyar mi nisz ter ta nács a sze mé lyét cseh szlo vák rész ről ért tá ma dá sok mi att
hi va ta lá ról még 1947 feb ru ár já ban le mon dott Jóc sik La jos he lyett Hajdu Ist vánt,
az Or szá gos Föld hi va tal igaz ga tó ját ne ve zi ki ma gyar át te le pí té si kor mány biz tos −
sá.

1947. áp ri lis 12.
A haj na li órák ban a Galán tai já rás be li Nagymác sé dról és Nagy fö dé mes ről, va la −
mint a Zselizi já rás ban le vő Tergenyéről át te le pí ten dők kel el in dul az el ső két vo −
nat sze rel vény Ma gyar or szág fe lé, s ez zel a csehs zlovák– mag yar la kos ság cse re
ke re tén be lül kez de tét ve szi a szlo vá ki ai ma gya rok át te le pí té se.
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A ma gyar kor mány szó be li jegy zék ben ké ri Cseh szlo vá ki á tól a kis ha tár for ga lom
fel újí tá sát, egy ben ja va sol ja, hogy a kis ha tár for gal mat ál lam kö zi egyez mény ben
sza bá lyoz zák. (Mikuláš Fer jenčík bel ügyi meg bí zott áp ri lis 18−án in téz ke dik a kis −
ha tár for ga lom fel újí tá sá ról.)

1947. áp ri lis 13.
Sze re den 8 ezer sze mély rész vé te lé vel meg tar tott ün ne pi nagy gyű lé sen fo gad −
ják a la kos ság cse re ke re té ben át te le pü lő ma gyar or szá gi szlo vá ko kat szál lí tó el −
ső vo nat sze rel vényt. A Nagymác sé dra és Nagy fö dé mes re te le pü lő szlo vá kok fo −
ga dá sán részt vesz töb bek kö zött Milan Po lák és Ivan Hor váth, az SZNT két al −
el nö ke, va la mint Gustáv Husák, a Meg bí zot tak Tes tü le té nek el nö ke.

1947. áp ri lis 15.
Po zsony ban a Szlo vák Nem ze ti Bí ró ság kö tél ál ta li ha lál ra íté li Jozef Tiso volt
szlo vák köz tár sa sá gi el nö köt és a kül föld re emig rált Fer di nand Ďurčan ský kül −
ügy mi nisz tert, má jus 15−én pe dig 30 évi bör tön bün te tés re Ale xan der Mach bel −
ügy mi nisz tert. (Tiso ha lá los íté le tét áp ri lis 18−án hajt ják vég re.)

1947. áp ri lis 23.
Ko má rom ban kez de tét ve szi az új ha jó gyár épí té se.

1947. má jus 8.
Az Al kot má nyo zó Nem zet gyű lés el fo gad ja a va gyon el kob zá si vég zé sek gya kor la −
ti vég re haj tá sát cél zó 90/1947. sz. tör vényt a né me tek, ma gya rok és az „el len −
ség” el kob zott me ző gaz da sá gi va gyo ná nak te lek köny vi át ve ze té sé ről.

1947. má jus 12–13.
Az SZLKP KB ülé se re ak ci ós nak és az ál la mot ve szé lyez te tő nek mi nő sí ti a Jozef
Tiso ha lá los íté le te és ki vég zé se el len til ta ko zá so kat és tün te té se ket szer ve ző
DP po li ti ká ját, s el ha tá roz za a párt ha tal mi po zí ci ó i nak meg gyen gí té sét.

1947. má jus 14.
A Ma gyar Át te le pí té sei Kor mány biz tos ság gon do zá sá ban meg je le nik Bu da pes −
ten az „Ott hon” Be szer ző és Ér té ke sí tő Szö vet ke zet ér te sí tő jé nek, az Új Ott hon
cí mű he ti lap nak az el ső szá ma. Fe le lős szer kesz tő je Sán dor De zső, fe le lős ki −
adó ja Hor váth Fe renc, mun ka tár sai kö zött ott ta lál ha tó szá mos Cseh szlo vá ki á −
ból el me ne kült vagy át te le pí tett ma gyar ér tel mi sé gi és pub li cis ta, mint pl. Sza −
lat nai Re zső, Peéry Re zső, Dobossy Lász ló, Kram mer Je nő, Ko vács End re és
Vass Lász ló. A lap Hon nan-ho vá te le pül tek? cí mű ro va ta a la kos ság cse re egész
idő tar ta ma alatt fo lya ma to san köz li a Cseh szlo vá ki á ból át te le pí tett ma gya rok
köz sé gen kén ti név so rát.

1947. má jus 19.
A CSKP KB El nök sé ge ter ve ze tet dol goz ki a DP komp ro mit tá lá sá ra és be fo lyá −
sá nak meg gyen gí té sé re. A terv sze rint a kom mu nis ta irá nyí tás alatt ál ló ál lam −
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biz ton sá gi szer vek be vo ná sá val pro vo ká ci ók út ján ál lam el le nes ös  sze es kü vés re
va ló elő ké szü le tet kell pro du kál ni, s ezt kap cso lat ba kell hoz ni a DP ve ze tő tiszt −
ség vi se lő i vel.

1947. má jus 20. 
Jú li us Kochan, a DP pár ká nyi já rá si tit ká ra a párt he lyi szer ve ze te i hez in té zett
kör le ve lé ben a res zlo vak izált ma gya rok nak a párt ba va ló fel vé tel ét és De mok ra -
ta párt új ság cím mel egy ma gyar nyel vű párt lap ki adá sát kez de mé nye zi, ame lyet
a párt ös  szes res zlo vak izált tag ja meg kap na. (A DP Köz pon ti Tit kár sá ga a kez −
de mé nye zés re já rá si tit ká rá nak el bo csá tá sá val vá la szol.)

Poz sonyliget falu kö ze lé ben egy lég vé del mi fu tó ár kok ban meg ta lál ják an nak a 90
ma gyar le ven té nek a holt test ét, aki ket ame ri kai fog ság ból ha za té rő ben 1945
au gusz tu sá ban Poz sonyliget falunál fel tar tóz tat tak, ki fosz tot tak, majd agyon lőt −
tek. Az eset ről csu pán a de mok ra ta Èas kö zöl tu dó sí tá so kat, ha ma ro san azon −
ban a lap szá má ra is meg tilt ják a hír szol gál ta tást.

1947. má jus 24.
Az ún. pöstyéni jegy ző könyv alá írá sá val vé get ér nek a la kos ság cse re gya kor la ti
le bo nyo lí tá sá ról már ci us 23−án Po zsony ban meg kez dett, majd Trenc sén −
teplicben és Pöstyén ben foly ta tó dott csehs zlovák– mag yar tár gya lá sok. Meg ál la −
po dás szü le tik töb bek kö zött az át te le pí ten dő ma gya rok föld va gyo ná nak nagy sá −
gá ról, az át te le pü lők tár sa dal mi ré teg ző dé sé ről és a cse re kvó tá ba be szá mí tan −
dó me ne kül tek ről. Nem szü le tik vi szont meg egye zés a cseh szlo vák fél ál tal át −
te le pí tés re je lölt ún. nagy há bo rús bű nö sök át vé tel ének kér dé sé ben.

1947. má jus 29.
Az Al kot má nyo zó Nem zet gyű lés 107/1947. szám mal tör vényt fo gad el a til tott
ha tár át lé pés ről, amely a til tott ha tár át lé pést szi go rúb ban bün te ti a Ma gyar or −
szág ra át te le pí tett ma gyar nem ze ti sé gű volt cseh szlo vák ál lam pol gár ok ese té −
ben. Ugyan csak szi go rúb ban bün te ti azo kat, akik ilyen ma gya rok nak szál lást ad −
nak.

1947 ta va szán
A ka to li kus, a re for má tus és az evan gé li kus egy ház a po zso nyi ma gyar Meg ha −
tal ma zot ti Hi va tal lal együtt mű köd ve Cseh or szág ba kül di pap ja it – köz tük a re for −
má tus Tóth Kál mánt és Sza bó An talt, az evan gé li kus Smíd Ist ván Le helt és
Math aei des Gyu lát, va la mint a ka to li kus Pethő Ká rolyt – a de por tált ma gya rok
lel ki gon do zá sá nak el lá tá sá ra. Az egy há zak ez zel pár hu za mo san lev él pasz torá −
ciós mun kát is szer vez nek, amely ben töb bek kö zött Havasy Gyu la, Koller Gyu la,
Vida Ti va dar és Burián Lász ló ka to li kus lel kész vesz részt.

1947. jú ni us 3.
Az SZLKP KB Tit kár sá ga ha tá ro zat ban mond ja ki, hogy meg kell kez de ni a re szlo  −
vak izál tak nak be szer ve zé sét a kom mu nis ta párt ba.
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1947. jú ni us 5.
Jan Miře jovský és Ru dolf Řičan, a cseh test vér egy ház lel ké szei a prá gai Kost -
nické jiskøy, majd a Kres�an ská revue cí mű egy há zi la pok ban a ma gya rok kal ro −
kon szen ve ző írá sok ban szá mol nak be a szlo vá ki ai ma gyar ság em ber te len és
meg alá zó hely ze té ről. Ezt kö ve tő en Jú li us Dérer mo do ri szlo vák evan gé li kus lel −
kész a Kost nické jiskøy ha sáb ja in íté li el a cseh lel ké szek ma gya rok irán ti ro kon −
szenv ét.

1947. jú ni us 10.
A Szlo vák Nem ze ti Bí ró ság el fo ga tó pa ran csot ad ki az „is me ret len he lyen tar tóz −
ko dó” Es ter házy Já nos el len. A vád pont ok sze rint Es ter házy nak sze re pe volt
Cseh szlo vá kia szét bom lasz tá sá ban, s Né met or szág és Ma gyar or szág tá mo ga tá −
sa, va la mint a fa sisz ta rend szer ki szol gá lá sa mi att kol la bo ráns nak te kint he tő.
A Szlo vák Nem ze ti Bí ró ság egyút tal fel ké ri a Bel ügy mi nisz té ri u mot, hogy a há bo −
rús bű nö sök kel fog lal ko zó ENSZ−bi zott ság mel let ti cseh szlo vák kép vi se lő út ján
vé tes se fel Es ter házyt a há bo rús bű nö sök lis tá já ra.

1947. jú ni us 11.
A Nem ze ti Front – mi u tán a kom mu nis ták ál lam el le nes fel for ga tó te vé keny ség −
gel, az emig rá ci ó val és a re ak ci ós ludák ele mek kel va ló együtt mű kö dés sel vá −
dol ják a DP több ve ze tő jét, töb bek kö zött Miloš Bugár és Ján Kemp ný fő tit kárt
– bi zott sá got hoz lét re az ügy ki vizs gá lá sá ra, s fel szó lít ja az ös  szes pár tot, hogy
tá vo lít sa el so ra i ból „a re ak ci ós, a fa sisz ta és az ál la mot fel for ga tó ele me ket”.

1947. jú ni us 12.
A Res zlo vak izá ciós Bi zott ság me mo ran dum mal for dul a Meg bí zot tak Tes tü le té −
hez, amely ben ké ri, hogy a ma gya rok ál tal la kott vi dé kek köz igaz ga tá sá ba ki zá −
ró lag ma gya rul nem tu dó sze mé lye ket ne vez zen ki.

1947. jú ni us 17. 
A kor mány 106/1947. sz. ren de le té vel csak azok nak az igény lők nek te szi le he −
tő vé, hogy hoz zá jus sa nak egy− e gy el kob zott kis ipa ri vál la lat hoz, akik iga zol ják,
hogy cseh szlo vák ál lam pol gár ok, cseh, szlo vák vagy más szláv nem ze ti sé gű ek,
nem ze ti leg és ál la mi lag meg bíz ha tó ak, s ve lük kö zös ház tar tás ban élő csa lád −
tag ja ik nem né met vagy ma gyar nem ze ti sé gű ek.

Mikuláš Fer jenčík bel ügyi meg bí zott ar ról ér te sí ti Wag ner Fe renc po zso nyi ma −
gyar meg ha tal ma zot tat, hogy ki vé telt ad va a ma gyar or szá gi saj tó ter mé kek szlo −
vá ki ai ter jesz té sé nek ti lal ma alól, 50 ez res pél dány szá mig en ge dé lye zi a bu da −
pes ti Új Ott hon cí mű he ti lap szlo vá ki ai ter jesz té sét.

1947. jú ni us 23. 
A Res zlo vak izá ciós Bi zott ság dél−szlo vá ki ai szlo vák ta ní tók köz re mű kö dé sé vel
meg kez di a res zlo vak izálást ké rő sze mé lyek „szláv ere de té nek” fe lül vizs gá la tát.
A kér vé nyek el bí rá sá nál fi gye lem be ve szik töb bek kö zött a ké rel me ző csa lád já −
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nak érint ke zé si nyel vét, va gyo ni hely ze tét, az el len ál lás ban va ló rész vé tel ét,
szer ve ze ti tag sá gát, to váb bá azt, hogy mi lyen nyel vű is ko lát lá to ga tott ő és csa −
lád tag jai. 

1947. jú ni us 23–25.
Prá gá ba lá to gat Rá ko si Má tyás, az MKP fő tit ká ra, ma gyar mi nisz ter el nök−he lyet −
tes és Far kas Mi hály fő tit kár he lyet tes, akik a meg vál to zott nem zet kö zi hely zet −
re hi vat koz va meg pró bál ják rá bír ni a cseh szlo vák kom mu nis ta ve ze tést és
Edvard Beneš köz tár sa sá gi el nö köt a ma gyar ki sebb ség gel szem be ni po li ti ká juk
meg vál toz ta tá sá ra. A cseh szlo vák ve ze tők azon ban an nak el le né re, hogy el is −
me rik, a hely zet más, mint 1945−ben volt, nem tart ják in do kolt nak a ma gyar la −
kos ság ki te le pí té sé re vo nat ko zó el kép ze lé se ik fe lül vizs gá lá sát.

1947. jú ni us 24.
A ma gyar Nem zet gyű lés be cik ke lye zi az 1947. feb ru ár 10−én alá írt pá ri zsi bé ke −
szer ző dést.

1947. jú ni us
A Cseh or szág ba de por tált ma gya rok be ad vány ok so ka sá gá ban for dul nak a prá −
gai ma gyar kül kép vi se let hez és a po zso nyi ma gyar meg ha tal ma zott hoz, ame −
lyek ben ér dek vé del mük el lá tá sát, ha za te le pí té sük, eset leg Ma gyar or szág ra va ló
át te le pü lé sük elő moz dí tá sát ké rik.

1947 nya rán
A ka taszt ro fá li san rossz ter més el lá tá si gon do kat okoz Szlo vá ki á ban. A rossz
ter mést hi va ta lo san aszál  lyal in do kol ják, va ló já ban azon ban je len tős sze re pet
ját szik ben ne, hogy a föld va gyo ná tól meg fosz tott és ki te le pí tés sel fe nye ge tett
ma gyar pa raszt ság nem mű ve li meg a föld jét.

1947. jú li us 1.
A Meg bí zot tak Tes tü le te ha tá ro zat ban mond ja ki, hogy a Ro má ni á ból, Ju go szlá −
vi á ból és Bul gá ri á ból át te le pül ni szán dé ko zó szlo vá ko kat a Dunasz er da he ly i, Ko −
má ro mi, Ógyal lai, Pár ká nyi, Zseliz i, Ipoly sá gi, Fe le di, Tor nal jai, Rozs nyói, Szep −
si, Kirá ly helme ci és Nagyka posi já rás ba kell te le pí te ni. Egyút tal meg bíz za a Bel −
ügyi Meg bí zot ti Hi va talt, hogy az egy re na gyobb szám ban ha za szö kő ma gyar de −
por tál ta kat to lon col ja vis  sza Cseh or szág ba.

1947. jú li us 4.
A cseh szlo vák kor mány el fo gad ja a meg hí vást a Mars hall−terv vel fog lal ko zó jú li −
us 12–16−a kö zött meg ren de zen dő pá ri zsi kon fe ren ci á ra.

1947. jú li us 9.
A Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal el ren de li az en ge dély nél kül ha za tért de por tál tak
vis  sza to lon co lá sát Cseh or szág ba. Jú li us 11−én ha son ló ren de le tet ad ki az
SZTH is. A de por tál tak ös  sze sze dé se és el szál lí tá sa jú li us 16−án kez dő dik meg.
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Cseh szlo vá kia és Ma gyar or szág meg ál la po dik, hogy az ara tá si mun kák ide jé re
egy hé tig szü ne tel te tik a la kos ság cse rét.

1947. jú li us 9–12.
Kle ment Gottwald mi nisz ter el nök ve ze té sé vel cseh szlo vák kor mány kül dött ség
lá to gat Moszk vá ba. Szov jet uta sí tás ra a cseh szlo vák kor mány jú li us 10−én be je −
len ti, hogy le mond ja rész vé tel ét a Mars hall−terv vel fog lal ko zó pá ri zsi kon fe ren ci −
án, cse ré be gaz da sá gi se gít sé get kap a Szov jet uni ó tól.

1947. jú li us 11.
Az Al kot má nyo zó Nem zet gyű lés 142/1947. szám mal tör vényt fo gad el az el ső,
1919. évi föld re form re ví zi ó já ról. A tör vény ér tel mé ben föld jut ta tás ban csak
azok ré sze sül het nek, akik iga zol ják, hogy cseh szlo vák ál lam pol gár ok, cseh,
szlo vák vagy más szláv nem ze ti sé gű ek, nem ze ti leg és ál la mi lag meg bíz ha tó ak,
s ve lük kö zös ház tar tás ban élő csa lád tag ja ik nem né met vagy ma gyar nem ze ti −
sé gű ek.

1947. jú li us 25.
A Szlo vák Li ga fel hí vás sal for dul a res zlo vak izál takhoz, amely ben fel szó lít ja őket
a szer ve zet be va ló be lé pés re, ami vel nyil vá no san is be bi zo nyít hat ják res zlo va −
kizálási szán dé kuk őszin te sé gét, s „biz to sít hat ják sa ját ma guk és hoz zá tar to zó −
ik bé kés jö vő jét”.

1947. jú li us vé gén
A szlo vák ha tó sá gok a la kó vé del mi tör vény alap ján a la kás hi ány ra hi vat koz va
több dél−szlo vá ki ai vá ros ban – töb bek kö zött Po zsony ban, Ko má rom ban,
Érsekújvárot t, Lé ván, Ipoly sá gon, Ri ma szom bat ban, Rozs nyón és Kas sán –
meg kez dik a ma gyar la kos ság ki la kol ta tá sát.

1947. au gusz tus 14.
A Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal a Kül ügy mi nisz té ri um hoz in té zett át ira tá ban fel ké ri
Vla di mír Clemen tis kül ügyi ál lam tit kárt, hogy a mi nisz té ri um hi va ta los úton kér −
je ki Es ter házy Já nost a Szov jet uni ó tól, mi vel va ló szí nű sít he tő, hogy a szov jet
ha tó sá gok a Szov jet uni ó ba szál lí tot ták.

1947. au gusz tus 16.
A bu da pes ti Új Ott hon ban Mi volt a szlo vá ki ai ma gyar ság? cím mel rö vid rész let
je le nik meg Fábry Zol tán A vád lott meg szó lal cí mű me mo ran du má ból, ami nek
kö vet kez té ben a szlo vák ha tó sá gok au gusz tus vé gén be tilt ják a lap szlo vá ki ai
ter jesz té sét.

A CSKP KB El nök sé ge ar ra uta sít ja a párt szer ve ket, hogy a kom mu nis ta ve ze tés
alatt ál ló tit kos rend őr ség ügy nö ke i nek köz re mű kö dé sé vel kezd jék meg a pol gá −
ri pár to kon be lü li „bal ol da li cso por tok” ki épí té sét.
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1947. au gusz tus 22.
A Res zlo vak izá ciós Bi zott ság nak a já rá si és he lyi nem ze ti bi zott sá gok hoz, ill.
köz igaz ga tá si bi zott sá gok hoz in té zett kör le ve le alap ján meg kez dő dik a szlo vák
nem ze ti sé get iga zo ló vég zé sek át adá sa azon sze mé lyek szá má ra, akik res zlo −
vak izá ciós ké rel mét el fo gad ták. A res zlo vak izál tak a kö vet ke ző hű ség fo ga dal −
mat kö te le sek le ten ni: „Ön ként visz  sza tér ve a szlo vák nem zet ke be lé be, amely −
ből szár ma zom, s amely ből a mos to ha sors a múlt ban ki sza kí tott, ün ne pé lye −
sen fo ga dom, hogy a szlo vák nem zet hez és a Cseh szlo vák Köz tár sa ság hoz hű
ma ra dok, s hogy min dig és min den hol hű sé ge sen fo gok dol goz ni szlo vák nem −
ze tem jó lé te és fel emel ke dé se ér de ké ben.”

1947. szep tem ber 2. 
A kor mány 163/1947. sz. ren de le té vel csak azok nak az igény lők nek te szi le he −
tő vé, hogy hoz zá jus sa nak egy− e gy el kob zott csa lá di ház hoz, akik iga zol ják, hogy
cseh szlo vák ál lam pol gár ok, cseh, szlo vák vagy más szláv nem ze ti sé gű ek, nem −
ze ti leg és ál la mi lag meg bíz ha tó ak, és ve lük kö zös ház tar tás ban élő csa lád tag −
ja ik nem né met vagy ma gyar nem ze ti sé gű ek. 

1947. szep tem ber 3.
A Föld mű ve lés− és Föld re form ügyi Meg bí zot ti Hi va tal ki ad ja 696/1947. sz. kör −
le ve lét, mely sze rint „a né met vagy ma gyar nem ze ti sé gű sze mé lyek cseh szlo vák
ál lam pol gár sá gá nak meg ha gyá sa vagy vis  sza adá sa nincs ha tás sal me ző gaz da −
sá gi va gyo nuk el kob zá sá ra”.

1947. szep tem ber 12.
A Nép jó lé ti Mi nisz té ri um – ar ra hi vat koz va, hogy Cseh or szág ban még nem si ke −
rült fel szá mol ni a mun ka erő hi ányt – 231. sz. ren de le té vel 6 hó nap pal meg hosz  −
szab bít ja a Cseh or szág ba de por tált ma gya rok ere de ti leg egy év re szó ló mun ka −
kö te le zett ség ét.

1947. szep tem ber 14.
A Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal be je len ti, hogy Zsol nán le lep lez ték a volt szlo vák ál −
lam hí ve i nek „ál lam el le nes ös  sze es kü vé sét”, amely nek szá lai a DP−hez ve zet −
nek. Ez zel kap cso lat ban le tar tóz tat nak mint egy 700 sze mélyt, a DP több ve ze −
tő jét és par la men ti kép vi se lő jét, köz tük Miloš Bugár és Ján Kemp ný fő tit kárt, va −
la mint a de mok ra ta ve ze té sű meg bí zot ti hi va ta lok tiszt ség vi se lő it, s gya nú ba ke −
ve rik Ján Ursíny mi nisz ter el nök−he lyet test is. (A DP el len in dí tott or szá gos mé re −
tű kam pány meg bé nít ja a párt te vé keny sé gét.)

1947. szep tem ber 15.
Ér vény be lép a pá ri zsi bé ke szer ző dés, s ez zel pár hu za mo san Cseh szlo vá kia és
Ma gyar or szág fel újít ja dip lo má ci ai kap cso la ta it. A Far kas Le hel ve zet te prá gai
ma gyar kép vi se let át ala kul kö vet ség gé, a po zso nyi kép vi se let pe dig fő kon zu lá −
tus sá. A fő kon zul Wag ner Fe renc lesz, akit Berecz Kál mán vált fel a ma gyar Meg −
ha tal ma zot ti Hi va tal élén.
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1947. szep tem ber 16.
Po zsony ban a Szlo vák Nem ze ti Bí ró ság a Cseh szlo vák Köz tár sa ság szét ve ré sé −
ben va ló rész vé tel és fa sisz ta esz mék ter jesz té sé nek vád já val – hi va tal ból ki ren −
delt vé dő je, Maria Čikvanová−Stará ér ve lé sei el le né re, aki töb bek kö zött hang sú −
lyoz za, hogy Es ter házy volt a szlo vák par la ment egyet len kép vi se lő je, aki 1942.
má jus 15−én nem sza vaz ta meg a zsi dók de por tá lá sát el ren de lő tör vényt – tá −
vol lét ében kö tél ál ta li ha lál ra íté li Es ter házy Já nost. Čikvanová−Stará az íté le tet
kö ve tő en ke gyel mi kér vényt nyújt be a Szlo vák Nem ze ti Bí ró ság hoz.

1947. szep tem ber 22.
A Bel ügy mi nisz té ri um a Szlo vák Nem ze ti Bí ró ság hoz in té zett át ira tá ban ké ri,
hogy Es ter házy Já nos nak a há bo rús bű nö sök lis tá já ra va ló fel vé te le ér de ké ben
küld je meg az el le ne szó ló bi zo nyí tó anya go kat. (A Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal en −
nek kap csán no vem ber 22−én ar ról tá jé koz tat ja a Szlo vák Nem ze ti Bí ró sá got,
hogy Es ter házy val szem ben nem ren del kez nek sem mi fé le bi zo nyí ték kal.)

1947. szep tem ber 23.
Var só ban a Kom mu nis ta és Mun kás párt ok Tá jé koz ta tó Iro dá já nak (Kominform)
ala ku ló ülé sén a ma gyar kül döt tek (Ré vai Jó zsef és Far kas Mi hály) Cseh szlo vá −
kia ma gyar el le nes po li ti ká já ban je lö lik meg a két or szág kö zöt ti együtt mű kö dés
és az ún. né pi de mok ra ti kus or szá gok egy sé ges front ja lét re ho zá sá nak aka dá −
lyát. Ré vai sze rint Ma gyar or szág a né zet el té ré sek ki küsz öbö lé se után kész
együtt mű kö dé si egyez ményt köt ni Cseh szlo vá ki á val.

1947. szep tem ber 26.
Vé get ér a kár pát al jai op tán sok szer ve zett transz por tok kal tör té nő át te le pí té se
Cseh szlo vá ki á ba. Az át te le pült kö zel 5 ezer sze mély 80%−át Szlo vá ki á ban, a ki −
te le pí tett né met fal vak ban, ill. a Tor nal jai, Kirá ly helme ci és Kas sai já rás ma gyar −
lak ta fal va i ban he lye zik el.

1947. ok tó ber 1.
Az Al kot má nyo zó Nem zet gyű lés ra ti fi kál ja a Ma gyar or szág gal meg kö tött pá ri zsi
bé ke szer ző dést.

1947. ok tó ber 3.
A Res zlo vak izá ciós Bi zott ság kör le vél ben uta sít ja a já rá si nem ze ti bi zott sá go kat
és köz igaz ga tá si bi zott sá go kat, hogy ne kéz be sít se nek res zlo vak izá ciós vég zést
azok nak, akik va gyo nát le fog lal ták, nem ze ti gond nok ság alá he lyez ték vagy jog −
erő sen el ko boz ták.

A Meg bí zot tak Tes tü le te több ha tá ro za tot hoz a Cseh szlo vá ki á nak ítélt há rom
du nán tú li köz ség gel kap cso lat ban, ki mond va töb bek kö zött a „tisz ta szlo vák já −
rá sok ból szár ma zó két ség te le nül szlo vák ere de tű” la ko sok kal va ló be te le pí té −
sük szük sé ges sé gét.
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1947. ok tó ber 5.
A bu da pes ti Ma gyar Nem zet cí mű na pi lap Ez tisz ta gyil kos ság cím mel köz li Fábry
Zol tán név nél kü li re a gá lá sát Es ter házy Já nos szep tem ber 16−i ha lá los íté le té −
re. Fábry sze rint „Es ter házy sze mé lyé ben az egész szlo vá ki ai ma gyar ság nya ká −
ra dob ták a kö te let”, a ma gyar ki sebb ség bű nös sé nyil vá ní tá sa pe dig a „na −
gyobb szlo vák bű nök” ha tály ta la ní tá sát szol gál ja.

1947. ok tó ber 10. 
A Meg bí zot tak Tes tü le te ar ra uta sít ja a szlo vák ál la mi szer ve ket, hogy azo kat az
al kal ma zá suk ban le vő sze mé lye ket, akik ko ráb ban ma gyar nem ze ti sé gű nek val −
lot ták ma gu kat, még ha idő köz ben res zlo vak izál tak is, he lyez zék át Szlo vá kia
észa ki te rü le te i re, he lyet tük pe dig ma gya rul nem be szé lő szlo vá ko kat al kal maz −
za nak. 

1947. ok tó ber 11.
Az SZLKP KB El nök sé ge cél ként fo gal maz za meg a szlo vá ki ai po li ti kai struk tú −
rán be lü li, el ső sor ban pe dig a Meg bí zot tak Tes tü le tén be lü li erő vi szony ok meg −
vál toz ta tá sát és a DP kor mány ból va ló ki zá rá sát, vég ered mény ben pe dig a párt
fel bom lasz tá sát.

1947. ok tó ber 14.
A cseh szlo vák kor mány jó vá hagy ja a Vla di mír Clemen tis kül ügyi ál lam tit kár ál tal
elő ter jesz tett ja vas la tot, mi sze rint kér jék fel a Szov jet uni ót, hogy sa ját né met or −
szá gi meg szál lá si öve ze té be fo gad jon be 50 ezer ma gyar or szá gi né me tet, akik
he lyé re szlo vá ki ai ma gya ro kat le het ne te le pí te ni. Clemen tis sze rint a res zlo va −
kizá ció, a la kos ság cse re és az egy ol da lú ki te le pí tés után Cseh szlo vá ki á ban ma −
ra dó mint egy 100−120 ezer ma gyart úgy kel le ne szét te le pí te ni, hogy ne al kos sa −
nak ho mo gén egy sé get.

Az Al kot má nyo zó Nem zet gyű lés 172/1947. sz. tör vé nyé vel a pá ri zsi bé ke szer −
ző dés ál tal Cseh szlo vá ki á nak ítélt há rom du nán tú li köz ség te rü le té re is ki ter −
jesz ti a cseh szlo vák jog sza bá lyo kat.

1947. ok tó ber 15.
A cseh szlo vák ha tó sá gok bir tok ba ve szik Dunac sún t, Orosz várt és Horvátjár fa −
lut. Ezt kö ve tő en azon nal el bo csát ják a ma gyar köz al kal ma zot ta kat, be szün te tik
a ma gyar nyel vű ok ta tást és is ten tisz te le te ket, ha tály ta la nít ják a ma gyar ál lam
ál tal esz kö zölt föld jut ta tá so kat, s kü lö nö sen Orosz vár ra meg kez dik a szlo vák te −
le pe sek be te le pí té sét. 

1947. ok tó ber 20.
A Szlo vák Nem ze ti Bí ró ság el uta sít ja a ha lál ra ítélt Es ter házy Já nos ke gyel mi
kér vé nyét.
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1947. ok tó ber 28.
A Szlo vá ki ai Ma gyar An ti fa sisz ták Szö vet sé ge és a po zso nyi ma gyar ság til ta ko −
zó le ve let in téz a Ma gyar Rá dió igaz ga tó já hoz, ami ért az ün ne pi mű sort su gár −
zott Cseh szlo vá kia nem ze ti ün ne pe al kal má ból.

1947. ok tó ber 30.
A kom mu nis ta be fo lyás alatt ál ló üze mi ta ná csok po zso nyi kong res  szu sa ha tá −
ro zat ban kö ve te li a de mok ra ta több sé gű „nép el le nes” Meg bí zot tak Tes tü le te le −
mon dá sát. A párt ra ne he ze dő nyo más kö vet kez té ben le mond mi nisz ter el nök−he −
lyet te si poszt já ról Ján Ursíny, a DP al el nö ke.

1947. ok tó ber 31.
A Meg bí zot tak Tes tü le te kom mu nis ta tag jai és a pár ton kí vü li Mikuláš Fer jenčík
be nyújt ják le mon dá su kat, ami re Gustáv Husák, a tes tü let kom mu nis ta el nö ke
be je len ti az egész Meg bí zot tak Tes tü le te le mon dá sát.

1947. no vem ber 8.
A cseh szlo vák kor mány több tag já val együtt Po zsony ba ér ke zik Kle ment Gottwald
mi nisz ter el nök, aki meg be szé lé se ket kezd a szlo vák pár tok ve ze tő i vel a szlo vá ki −
ai po li ti kai vál ság meg ol dá sá ról. Jozef Let trich, az SZNT de mok ra ta pár ti el nö ke
no vem ber 10−én be le egye zik a Meg bí zot tak Tes tü le te át ala kí tá sá ba.

1947. no vem ber 11.
A cseh szlo vák kor mány a szov jet kor mány hoz in té zett me mo ran du má ban a
csehs zlovák– mag yar la kos ság cse re meg gyor sí tá sát s to váb bi 150 000 ma gyar
ki te le pí té sé nek le he tő vé té te le ér de ké ben ugyan en  nyi ma gyar or szá gi né met nek
Né met or szág szov jet meg szál lá si öve ze té be te le pí té sét ké ri a Szov jet uni ó tól.

A ma gyar kor mány szó be li jegy zé ké ben til ta ko zik a cseh szlo vák kor mány nál a
172/1947. sz. tör vény el len, ami ért az az át csa tolt köz sé gek re is ki ter jesz tet te
az ér vény ben le vő cseh szlo vák jog sza bá lyo kat, te hát a ma gyar el le nes jog fosz tó
ren del ke zé se ket is, ho lott a bé ke szer ző dés ér tel mé ben in téz ked nie kel lett vol −
na a diszk ri mi ná ci ós ren de le tek ha tá lyá nak fel füg gesz té sé ről.

1947. no vem ber 14–16.
Brünnben tart ja XXI. kong res  szu sát a Cseh szlo vák Szo ci ál de mok ra ta Párt,
amely a pár ton be lü li kom mu nis ta ba rát erők ve re sé gét hoz va le vált ja el nö ki
tiszt sé gé ből a bal szárny ve zé rét, Zdeněk Fier lingert, s a párt el nö ké vé Bohu mil
Lauš mant vá laszt ja. Be je len tik a Szlo vá ki ai Szo ci ál de mok ra ta Párt egye sü lé sét
az or szá gos párt tal, amely ezt kö ve tő en an nak szlo vá ki ai rész le ge ként foly tat ja
te vé keny sé gét.

1947. no vem ber 19.
Az SZNT El nök sé ge ki ne ve zi az új Meg bí zot tak Tes tü le tét, amely ben a DP el vesz −
ti ko ráb bi ab szo lút több sé gét, s be ke rül a tes tü let be a két kis szlo vák párt is.
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El nö ke to vább ra is a kom mu nis ta Gustáv Husák, al el nö ke a de mok ra ta pár ti
Milan Po lák; tag jai töb bek kö zött: Mikuláš Fer jenčík (pár ton kí vü li) bel ügyi meg bí −
zott, Ladislav Novomeský (SZLKP) ok ta tás− és nép mű ve lés ügyi meg bí zott, Jozef
Styk (DP) föld mű ve lés− és föld re form ügyi meg bí zott. A tes tü let át ala kí tá sa je len −
tős kom mu nis ta si ker a po li ti kai ha ta lom meg szer zé sé ért ví vott harc ban.

1947. no vem ber 22.
A DP Vég re haj tó Bi zott sá ga a párt ra ne he ze dő nyo más kö vet kez té ben ér vény te −
len nek nyil vá nít ja az ún. áp ri li si egyez ményt.

1947. no vem ber 27–28.
A CSKP KB meg elé ge dés sel nyug táz za, hogy „le lep lez ték a bur zso á zia el len for −
ra dal mi for du lat ra tett kí sér le tét”, s jó vá hagy ja a párt tak ti ká ját a ha ta lom meg −
szer zé sé ért foly ta tott to váb bi harc ra.

1947. de cem ber 2.
A cseh szlo vák kor mány 206/1947. sz. ren de le té vel a bé ke szer ző dés re hi vat −
koz va el ren de li a ma gyar ál lam pol gár ok Cseh szlo vá kia te rü le tén le vő va gyo ná −
nak ös  sze írá sát és le fog la lá sát.

1947. de cem ber 4–5.
Az SZLKP KB le szö ge zi, hogy a Meg bí zot tak Tes tü le te át ala kí tá sá val még nem
ért vé get a po li ti kai ha ta lom meg szer zé sé ért foly ta tott küz de lem.

1947. de cem ber 10.
Egy Po zsony ban kel te zett s a ma gyar kor mány hoz cím zett me mo ran dum a cseh −
szlo vá ki ai ma gyar ság hely ze té nek ren de zé se cél já ból ál lam kö zi egyez mény meg −
kö té sét szor gal maz za Cseh szlo vá kia és Ma gyar or szág kö zött. A ren de zés négy
alap fel té te le a me mo ran dum sze rint a ma gyar el le nes jog fosz tó ren del ke zé sek
ha tály ta la ní tá sa, a res zlo vak izá ció be szün te té se, a csehs zlovák– mag yar la kos −
ság cse re le ál lí tá sa és a Cseh or szág ba de por tált ma gya rok ha za té ré se. A me mo −
ran dum ugyan ak kor kö ve te li a ma gyar nyel vű ok ta tás új ra in dí tá sát, egy köz pon −
ti ma gyar na pi lap és fo lyó irat, a ma gyar könyv ki adás, a ma gyar or szá gi könyv be −
ho za tal és egy or szá gos köz mű ve lő dé si egye sü let en ge dé lye zé sét, va la mint az
1945 előt ti ma gyar köz mű ve lő dé si egye sü le tek, el ső sor ban a Cseh szlo vá ki ai
Ma gyar Tu do má nyos, Iro dal mi és Mű vé sze ti Tár sa ság, a po zso nyi Toldy Kör és
a kas sai Ka zin czy Tár sa ság re ak ti vá lá sát.

F. Černý, Cseh szlo vá kia má so dik vi lág há bo rú utá ni el ső bu da pes ti kö ve te át ad −
ja meg bí zó le ve lét Tildy Zol tán ma gyar köz tár sa sá gi el nök nek.

1947. de cem ber 18.
A Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal ki ad ja 2/1948. sz. hir det mé nyét „a nyel vi leg hi bás
vagy hely te len szláv szö ve gű kü lön fé le fel irat ok és hir de té sek nyil vá nos hasz ná −
la tá nak ti lal má ról”. A jog sza bály a nyil vá nos vagy a nyil vá nos ság szá má ra hoz −
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zá fér he tő he lye ken meg tilt ja az olyan szlo vák vagy más szláv nyel vű cég− és rek −
lám táb lák, fal ra gasz ok, fel irat ok, fi gyel mez te tő és tá jé koz ta tó táb lák el he lye zé −
sét, ame lyek hi bás he lyes írás sal ké szül tek vagy nyel vi szem pont ból ki fo gá sol −
ha tó ak, s így fel há bo ro dást vált hat nak ki, ill. ve szé lyez te tik a szlo vák nyelv tisz −
ta sá gát. 

1947. de cem ber 19.
Az SZNT 89/1947. sz. ren de le té vel to vább szi go rít ja va gyon el kob zó ren del ke zé −
se it, s elő ír ja töb bek kö zött azon me ző gaz da sá gi va gyon el kob zá sát, ame lyet a
né met és ma gyar nem ze ti sé gű sze mé lyek 1938. szep tem ber 29. után ad tak el
és olyan sze mé lyek tu laj do nát ké pe zi, akik va gyo na egyéb ként nem es ne kon −
fiská ció alá.

1947. de cem ber 20. 
A kö zel gő ka rá csony ra és a nagy hi deg re va ló te kin tet tel a cseh szlo vák és a ma −
gyar fél meg egye zik a la kos ság cse re szü ne tel te té sé ben.

1947. de cem ber 22.
A cseh szlo vák és ma gyar kor mány kép vi se lő i ből ál ló Ha tár meg ál la pí tó Bi zott ság
záró j e gyzőkönyve sza bá lyoz za a Cseh szlo vá ki á hoz csa tolt du nán tú li te le pü lé sek
la kos sá gá nak jo gi hely ze tét. A cseh szlo vák fél ígé re tet tesz rá, hogy a há rom fa −
lu la kos sá gá nak meg ad ja a cseh szlo vák ál lam pol gár sá got, s nem lesz nek rá juk
ér vé nye sek a szlo vá ki ai ma gyar ság ra vo nat ko zó „kü lön le ges cseh szlo vák jo gi in −
téz ke dé sek”.

1947. de cem ber 23.
Bol gár Elek, Ma gyar or szág má so dik vi lág há bo rú utá ni el ső prá gai kö ve te át ad ja
meg bí zó le ve lét Edvard Beneš cseh szlo vák köz tár sa sá gi el nök nek.

1947. de cem ber 31.
Be fe je zi te vé keny sé gét a po zso nyi Szlo vák Nem ze ti Bí ró ság és a 77 já rá si nép −
bí ró ság. A bí ró sá gok 11 945 íté le tet hoz tak, ame lyek 20 550 vád lot tat érin tet −
tek, akik kö zül 8055 sze mélyt el ítél tek, 12 495−öt pe dig fel men tet tek. Ha lá los
íté let 65 vád lott ügyé ben szü le tett, de azt csak 29 eset ben haj tot ták vég re. A
bí ró sá gok ál tal el ítélt 8055 sze mély kö zül 4812 (59,7%) ma gyar, 2295 (28,5%)
szlo vák, 848  (10,5%) né met, 100 (1,2%) pe dig egyéb nem ze ti sé gű.

1947. de cem ber
Ko má rom ban Bí ró Lu ci án ben cés szer ze tes a fe let tes egy há zi ha tó sá gok en ge −
dé lyé vel az 1948. év re szó ló ma gyar nyel vű ka len dá ri u mot je len tet meg, a nap −
tár ki nyom ta tott pél dá nya it azon ban az ál la mi ha tó sá gok el ko boz zák, szer kesz −
tői és ki adói el len pe dig el já rást in dí ta nak.
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1947 fo lya mán
Az ér sek új vá ri Szent Györ gy Kol lé gi um gép ira tos for má ban ter jesz tett fü zet so ro −
za tot, s egy ugyan csak gép ira tos, két szá mot meg élt iro dal mi−mű vé sze ti la pot
szer keszt Me ne dék cím mel. Tag ja i nak szét szó ró dá sá val azon ban a Kol lé gi um
még az év fo lya mán fel osz lik.

1948. ja nu ár 3.
A Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal a já rá si nem ze ti bi zott sá gok hoz és köz igaz ga tá si bi −
zott sá gok hoz in té zett kör le ve lé ben sür ge ti a res zlo vak izá ciós vég zé sek át adá sá −
nak meg gyor sí tá sát, s ar ra fi gyel mez tet, hogy a vég zé sek át adá sá nak elo dá zá −
sa ked ve zőt len ha tás sal van a gaz da sá gi élet re és Dél−Szlo vá kia kon szo li dá ci ós
fo lya ma tá ra.

1948. ja nu ár 6. 
A Res zlo vak izá ciós Bi zott ság zá ró je len tés ben is mer te ti a res zlo vak izá ció ja nu ár
1−jé ig el ért ered mé nye it, egy ben meg hir de ti a res zlo vak izá ció má so dik sza ka −
szát. A je len tés sze rint a bi zott ság 423 264 sze mély kér vé nyé vel fog lal ko zott,
kö zü lük 282 594 sze mély ké rel mét bí rál ta el po zi tí van, 99 401−ét el uta sí tot ta,
41 269 sze mély ké rel me pe dig kü lön bö ző okok mi att (né met nem ze ti ség, cseh −
or szá gi mun ka szol gá lat, ki te le pí tés, vis  sza lé pés, el ha lá lo zás stb.) el in té zés re
vár.

1948. ja nu ár 14.
Az SZLKP KB El nök sé ge a ma gyar ság ki sebb sé gi jo ga i nak vis  sza adá sá ról ter je −
dő hí rek re re a gál va ha tá ro zat ban szö ge zi le, hogy a párt to vább ra sem szán dé −
ko zik vál toz tat ni a ma gyar ki sebb ség gel szem be ni po li ti ká ján, va la mint hogy el −
le ne van an nak is, hogy a ma gyar or szá gi szlo vá kok ki sebb sé gi jo gok kal ren del −
kez ze nek. Az El nök ség ha tá ro za tot hoz a res zlo vak izál tak „nem ze ti át ne ve lé sé −
ről”, s Ma jor Ist vánt meg bíz za, hogy gon dos kod jon a res zlo vak izál tak meg nye ré −
sé ről a párt po li ti ká ja szá má ra.

1948. ja nu ár 15.
A prá gai ma gyar kö vet ség szó be li jegy zék ben til ta ko zik a cseh szlo vák Kül ügy mi −
nisz té ri um nál az 1947. de cem ber 2−i 206/1947. sz. kor mány ren de let el len, s
azt a nem zet kö zi jog gal és a bé ke szer ző dés sel el len tét ben ál ló nak mi nő sí ti.

1948. ja nu ár 23.
A Nép jó lé ti Mi nisz té ri um a de por tált ma gya rok ha za té ré sé nek meg aka dá lyo zá sa
cél já ból olyan tör vény ja vas la tot ter jeszt a kor mány elé, amely az ál lan dó cseh −
or szá gi le te le pe dést vál la lók szá má ra le he tő vé ten né cseh szlo vák ál lam pol gár −
sá guk vis  sza szer zé sét. Az érin tet tek azon ban elő ször csu pán 3−5 évi idő tar tam −
ra szó ló ide ig le nes ál lam pol gár sá got kap ná nak, ame lyet cseh or szá gi le te le pe −
dé si kö te le zett sé gük meg sze gé se ese tén meg von hat ná nak tő lük.
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1948. ja nu ár 24–25.
Po zsony ban tart ja II. kong res  szu sát a meg gyen gült s po li ti kai be fo lyá sát gya kor −
la ti lag el ve szí tett De mok ra ta Párt, amely a párt el nö ké vé is mét Jozef Let trichet
vá laszt ja.

1948. feb ru ár 3–6.
Po zsony ban csehs zlovák– mag yar tár gya lá sok foly nak a la kos ság cse re to váb bi
sor sá ról, ame lyen a ma gyar fél be je len ti, hogy mi vel Cseh szlo vá kia az 1947. évi
te le pí té sek so rán a pöstyéni jegy ző könyv több ren del ke zé sét is meg szeg te (nem
tar tot ta be töb bek kö zött a sze mé lyi és va gyo ni kvó tát), a vi tás kér dé sek ren de −
zé sé ig fel füg gesz ti a la kos ság cse rét.

1948. feb ru ár 20.
A kor mány rend kí vü li ülé sén a CSNSZP, a Cseh szlo vák Nép párt és a DP mi nisz −
te rei be nyújt ják le mon dá su kat. Így til ta koz nak a kom mu nis ta Václav Nosek bel −
ügy mi nisz ter dön té se el len, aki tör vény te le nül el bo csá tot ta a Nem zet biz ton sá gi
Tes tü let nyolc nem kom mu nis ta tiszt jét. Re mé nye ik sze rint le mon dá suk Kle −
ment Gottwald kor má nyá nak bu ká sát fog ja ered mé nyez ni.

A CSKP és az SZLKP KB El nök sé gé nek kö zös nyi lat ko za ta a jobb ol da li pár tok
mi nisz te re i nek lé pé sét re ak ci ós nak mi nő sí ti, amely nek cél ja a kor mány prog ram
meg va ló sí tá sá nak és a né pi de mok ra ti kus al kot mány ki dol go zá sá nak meg hi ú sí −
tá sa.

1948. feb ru ár 21.
A kom mu nis ták ál tal szer ve zett prá gai tün te té sen Kle ment Gottwald mi nisz ter −
el nök fel szó lít ja Edvard Beneš köz tár sa sá gi el nö köt a mi nisz te rek le mon dá sá −
nak el fo ga dá sá ra és „a Nem ze ti Front prog ram já hoz hű” új mi nisz te rek ki ne ve −
zé sé re.

A kom mu nis ta párt fel szó lít ja hí ve it, hogy ala kít sák meg a Nem ze ti Front ún. ak −
ció bi zott sá ga it, s a Nem ze ti Front szer ve it tisz tít sák meg a „jobb ol da li re ak ció”
kép vi se lő i től, a par ti zá nok és a mun ká sok fel fegy ver zé sé vel egyút tal lét re hoz za
a párt had se re get, az ún. né pi mi lí ci át.

Gustáv Husák, a Meg bí zot tak Tes tü le té nek el nö ke ar ra hi vat koz va, hogy a de −
mok ra ta pár ti mi nisz te rek le mon dá sa egy ben a de mok ra ta pár ti meg bí zot tak le −
mon dá sát is je len ti, le vált ja tiszt sé gük ből a de mok ra ta meg bí zot ta kat.

1948. feb ru ár 22.
Az üze mi ta ná csok és szak szer ve ze ti cso por tok prá gai kong res  szu sa – tá mo ga −
tá sá ról biz to sít va a kom mu nis ta pár tot – kö ve te li a jobb ol da li mi nisz te rek le mon −
dá sá nak el fo ga dá sát, az új al kot mány ki dol go zá sát, va la mint a to váb bi ál la mo −
sí tá so kat. Kö ve te lé sei tá mo ga tá sá ra feb ru ár 24−re or szá gos ál ta lá nos sztráj kot
hir det.
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1948. feb ru ár 23.
Gustáv Husák ar ról ér te sí ti Kle ment Gottwald mi nisz ter el nö köt, hogy a Meg bí −
zot tak Tes tü le te de mok ra ta pár ti tag ja i nak he lyé re új, kom mu nis ta vagy kom mu −
nis ta ba rát meg bí zot ta kat ne ve zett ki.

1948. feb ru ár 23–−25.
Az MKP és a CSKP kép vi se lői kö zöt ti bu da pes ti meg be szé lé sen meg egye zés
szü le tik ar ról, hogy a két or szág kö zöt ti vi tás kér dé se ket a jö vő ben párt vo na lon
ren de zik. A ma gyar párt ve ze tés be le egye zik a la kos ság cse re foly ta tá sá ba, s ígé −
re tet tesz rá, hogy a má jus ban ese dé kes cseh szlo vá ki ai vá lasz tá so kig nem ve −
ti fel a szlo vá ki ai ma gyar ság hely ze tét, ami ért cse ré be a cseh szlo vák fél meg −
ígé ri, hogy nem rom lik to vább a ma gyar ki sebb ség hely ze te.

1948. feb ru ár 25.
Edvard Beneš köz tár sa sá gi el nök az elő ző na pi or szá gos sztrájk ha tá sá ra, a
kom mu nis ták nyo má sá nak en ged ve el fo gad ja a jobb ol da li mi nisz te rek feb ru ár
20−án be nyúj tott le mon dá sát, s Kle ment Gottwald dal az élen olyan új kor mányt
ne vez ki, amely ben ti zen két tár cát a kom mu nis ták bir to kol nak, a töb bi párt
együt te sen ti zet, két mi nisz te re pár ton kí vü li. A kor mány tag jai töb bek kö zött Vi −
l iam Široký (SZLKP), Antonín Zápo tocký (CSKP) és Bohu mil Lauš man (CSSZDP)
mi nisz ter el nök−he lyet te sek, Jan Masaryk (pár ton kí vü li) kül ügy mi nisz ter, Lud vík
Svo bo da (pár ton kí vü li) nem zet vé del mi mi nisz ter, Václav Nosek (CSKP) bel ügy mi −
nisz ter, Zdeněk Nejedlý (CSKP) ok ta tás− és nép mű ve lés ügyi mi nisz ter, Jú li us
Ďuriš (SZLKP) föld mű ve lés ügyi mi nisz ter és Vla di mír Clemen tis (SZLKP) kül ügyi
ál lam tit kár.

Prá gá ban Antonín Zápo tock ý, Po zsony ban Vil iam Široký ve ze té sé vel meg ala kul
a Nem ze ti Front Köz pon ti Ak ció bi zott sá ga, amely a pol gá ri pár tok ve ze tő sé ge i −
ben a né pi mi lí cia se gít sé gé vel vég re haj tott tisz to ga tá sok kal el éri azok fel bom −
lasz tá sát. A kom mu nis ta ha ta lom át vé tel egy ben a pol gá ri de mok rá cia bu ká sát
ered mé nye zi.

1948. feb ru ár 26.
Le mond tiszt sé ge i ről Jozef Let trich, az SZNT és a DP el nö ke. A pár ton be lü li
kom mu nis ta ba rát cso port be je len ti a DP Ak ció bi zott sá gá nak meg ala ku lá sát,
amely el íté li a párt ad di gi po li ti zá lá sát, vis  sza hív ja tiszt sé ge i ből a párt több par −
la men ti kép vi se lő jét, s ki zár ja a párt ból an nak több ve ze tő jét. Az Ak ció bi zott ság
el nö ke Ján Ševčík, ügy ve ze tő el nö ke Milan Po lák.

1948. feb ru ár 27.
A Nem ze ti Front Galán tai já rá si ak ció bi zott sá ga a já rás te rü le tén azon na li ha tály  −
lyal be tilt ja a ma gyar nyel vű is ten tisz te le te ket. (Ambróz Lazík nagy szom ba ti
apos to li kor mány zó már ci us 18−án a Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal hoz in té zett le ve −
lé ben til ta ko zik a ren del ke zés el len, en nek el le né re 1948 nya rá ig a já rá si ak ció −
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bi zott sá gok Dél−Szlo vá kia szá mos já rá sá ban fo ga na to sí ta nak ha son ló in téz ke −
dé se ket.)

1948. feb ru ár 28.
Az Ok ta tás− és Nép mű ve lés ügyi Meg bí zot ti Hi va tal Po zsony ban azon na li ha tál  lyal
be tilt ja a ma gyar nyel vű evan gé li kus is ten tisz te le te ket.

1948. már ci us 2.
Is mét foly ta tó dik az 1947. de cem ber 20−a óta szü ne te lő csehs zlovák– mag yar
la kos ság cse re.

1948. már ci us 6.
Az SZNT El nök sé ge ki ne ve zi az új Meg bí zot tak Tes tü le tét, amely tag ja i nak több −
sé gét már a kom mu nis ták ad ják. El nö ke Gustáv Husák, tag jai töb bek kö zött
Daniel Okáli bel ügyi meg bí zott, Michal Falťan föld mű ve lés− és föld re form ügyi
meg bí zott, Ladislav Novomeský (mind SZLKP) ok ta tás− és nép mű ve lés ügyi meg −
bí zott, va la mint Jú li us Vik to ry (pár ton kí vü li) igaz ság ügyi meg bí zott.

1948. már ci us 7.
Daniel Okáli bel ügyi meg bí zott el ren de li, hogy a nem ze ti bi zott sá gok a ve gyes la −
kos sá gú já rá sok ban a hir det mé nye ket ma gyar nyel ven is te gyék köz zé.

1948. már ci us 8.
Po zsony ban be tilt ják a ma gyar nyel vű re for má tus is ten tisz te le te ket is. A po zso −
nyi ma gyar re for má tus és evan gé li kus egy ház ezt kö ve tő en kö zös em lék irat ban
til ta ko zik a ma gyar is ten tisz te le tek be til tá sa el len.

A szét bom lasz tott De mok ra ta Párt kom mu nis ta ba rát tag jai ál tal lét re ho zott Szlo −
vák Meg új ho dás Párt ját új párt ként fel ve szik a Nem ze ti Front ba. A párt el nö ke
Ján Ševčík.

1948. már ci us 12.
Az SZNT új el nö ké vé a le mon dott Jozef Let trich he lyett a kom mu nis ta Ka rol
Šmid két vá laszt ják. Az SZNT ki ad ja 5/1948. sz. ren de le tét „a ma gyar ál lam te −
rü le tén tett né mely bí rói és ügy vé di vizs ga el is me ré sé ről”, amely el is me ri az
1938. no vem ber 2−a és 1944. szep tem ber 1−je kö zött Ma gyar or szá gon tett bí −
rói és ügy vé di vizs gát, ki vé ve a né met és ma gyar nem ze ti sé gű sze mé lyek ese −
té ben. 

1948. már ci us 14.
A Szlo vá ki ai Szo ci ál de mok ra ta Párt ve ze té se be je len ti a párt fel osz la tá sát, a
párt ta go kat pe dig fel szó lít ja a kom mu nis ta párt ba va ló be lé pés re.

138 A jogfosztottság időszaka



1948. már ci us 15.
Az SZNT El nök sé ge el ren de li, hogy azo kon a te le pü lé se ken, ahol a res zlo vak izá −
ciót kö ve tő en a szlo vák la kos ság szá ma meg ha lad ja a ma gya ro két, az is ten tisz −
te le tek ne ma gya rul, ha nem szlo vá kul foly ja nak.

A Meg bí zot tak Tes tü le te ha tá ro za tot hoz a bel ső te le pí tés to váb bi foly ta tá sá ról
és az ál lam biz ton sá gi okok ból meg bíz ha tat lan ma gya rok ki te le pí té sé ről Dél−Szlo −
vá ki á ból.

1948. már ci us 16–18.
Po zsony ban újabb csehs zlovák– mag yar tár gya lá sok zaj la nak a la kos ság cse re vi −
tás kér dé se i ről. A cseh szlo vák fél ígé re tet tesz a va gyo ni kvó ta be tar tá sá ra és
a kü lön bö zet ki egyen lí té sé re. A sze mé lyi kvó ta kér dé sé ben azon ban to vább ra
sem szü le tik meg egye zés, mi vel cseh szlo vák rész ről nem te kin tik meg ál la pí tott −
nak a kvó tá ba be szá mí tan dó cseh szlo vá ki ai ma gyar me ne kül tek szá mát.

1948. már ci us 18.
A re for má tus egy ház Szer ve ző Bi zott sá ga a po zso nyi ma gyar re for má tus is ten −
tisz te le tek be til tá sa kap csán ál lás fog la lás ban rög zí ti, hogy az egy ház al kot má −
nya sze rint az is ten tisz te le ti nyelv meg vá lasz tá sa az egy ház köz sé gek re tar to zik.

A már ci us 10−én má ig tisz tá zat lan kö rül mé nyek kö zött el hunyt Jan Masaryk he −
lyett Vla di mír Clemen tist ne ve zik ki a cseh szlo vák kor mány új kül ügy mi nisz te −
révé.

Le mond Bohu mil Lauš man, a CSSZDP el nö ke, s a párt élé re is mét a kom mu nis −
ta ba rát Zdeněk Fier linger ke rül.

1948. már ci us 19.
A cseh szlo vák kor mány ha tá ro zat ban mond ja ki, hogy azok a cseh or szág ré szek −
ben dol go zó ma gya rok, akik kö te le zik ma gu kat, hogy nem tér nek vis  sza Szlo vá −
ki á ba, ha nem ál lan dó jel leg gel le te le ped nek Cseh or szág ban, vis  sza kap hat ják
cseh szlo vák ál lam pol gár sá gu kat, egyút tal el ren de li a de por tál tak Szlo vá ki á ban
ha gyott in gat lan va gyo ná nak el kob zá sát és szlo vák ún. bi zal mi ak nak va ló át adá −
sát. A kor mány ha tá ro za tot hoz a la kos ság cse re−egyez mény alap ján Ma gyar or −
szág ra te le pí tett ma gya rok Cseh szlo vá ki á ban hát ra ha gyott va gyo ná nak a szlo −
vák és cseh át te le pü lők kö zöt ti szét osz tá sá nak mó do za tá ról is.

1948. már ci us 21.
Az Al kot má nyo zó Nem zet gyű lés 45/1948. sz. tör vé nyé vel a me ző gaz da sá gi in −
gat la nok el ide ge ní té sét az il le té kes já rá si nem ze ti bi zott ság en ge dé lyé hez kö ti
az zal, hogy az en ge dély csak cseh szlo vák ál lam pol gár sá gú, cseh, szlo vák vagy
más szláv nem ze ti sé gű vá sár ló nak ad ha tó meg, ha ve le kö zös ház tar tás ban élő
csa lád tag jai nem né met vagy ma gyar nem ze ti sé gű ek.
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Az „új föld re form ról” ren del ke ző 46/1948. sz. tör vény ki mond ja, hogy az ál lam
fel vá sá rol (va ló já ban ki sa já tít) és az ar ra rá szo ru lók kö zött szét oszt min den 50
hek tárt meg ha la dó föld bir to kot, föld jut ta tás ban azon ban csu pán azok ré sze sül −
het nek, akik iga zol ják, hogy cseh szlo vák ál lam pol gár ok és mind ők, mind ve lük
egy ház tar tás ban élő csa lád tag ja ik cseh, szlo vák vagy más szláv nem ze ti sé gű ek.

1948. már ci us 23.
Az SZNT 7/1948. szám mal ren de le tet ad ki a mun ka tá bor ok lét re ho zá sá ról,
amely sze rint mun ka tá bor ba be so rol ha tók töb bek kö zött a né pi de mok ra ti kus
rend szer épí té sét ve szé lyez te tő sze mé lyek, va la mint azok, akik a 88/1945. sz.
el nö ki dek ré tum ér tel mé ben ré szük re ki utalt mun ka he lyet nem fo gad ják el, vagy
az ilyen mun kát in do ko lat la nul el hagy ják.

1948. már ci us 24.
A Szlo vák Nem ze ti Front Köz pon ti Ak ció bi zott sá ga a já rá si ak ció bi zott sá gok hoz
in té zett kör le ve lé ben ki mond ja, hogy nem meg en ge dett, hogy né me tek vagy ma −
gya rok az ak ció bi zott sá gok tag jai le gye nek.

A Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal a cseh szlo vák ál lam pol gár sá guk tól meg fosz tott sze −
mé lyek cseh szlo vá ki ai tar tóz ko dá sá ról ki adott kör ren de let ében meg ál la pít ja,
hogy az ilyen sze mé lyek kül föl di nek te kin ten dők, ezért tar tóz ko dá su kat bi zo nyos
te rü le te ken be tilt hat ják. A kör ren de let alap ján a já rá si nem ze ti bi zott sá gok hir −
det mé nyek ben hív ják fel a ma gyar la kos ság fi gyel mét, hogy 30 na pon be lül kö −
te le sek tar tóz ko dá si en ge dé lyért fo lya mod ni.

1948. már ci us 25.
Az Al kot má nyo zó Nem zet gyű lés a 33/1948. sz. tör vén  nyel fel újít ja és 1948. de −
cem ber 31−ig meg hos  szab bít ja a retribú ciós el nö ki dek ré tum, va la mint az SZNT
nép bí ró ság ok ról szó ló ren de le té nek ér vé nyes sé gét.

1948. áp ri lis 1.
Bol gár Elek prá gai ma gyar kö vet a ma gyar kor mány ne vé ben a cseh szlo vák Kül −
ügy mi nisz té ri um hoz el jut ta tott jegy zé ké ben til ta ko zik a ma gyar nyel vű is ten tisz −
te le tek egy re gya ko ribb be til tá sa el len.

1948. áp ri lis 5.
A CSKP KB El nök sé ge – ko ráb bi ál lás pont ját meg vál toz tat va – úgy ha tá roz, hogy
a má ju si par la men ti vá lasz tá so kon az egyes pár tok csu pán a kom mu nis ta párt
ve zet te Nem ze ti Front kö zös vá lasz tó lis tá ján in dít hat ják je lölt je i ket. Áp ri lis 11−én
ha son ló ha tá ro za tot hoz az SZLKP El nök sé ge is.

1948. áp ri lis 12–16.
Bu da pes ten ma gyar kez de mé nye zés re újabb tár gya lá sok zaj la nak a la kos ság −
cse ré ről, ame lyen ma gyar rész ről is mét sür ge tik a va gyo ni és sze mé lyi kvó ta be −
tar tá sát.
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1948. áp ri lis 13.
A kor mány ki ad ja 76/1948. sz. ren de le tét „a né met és ma gyar nem ze ti sé gű
sze mé lyek cseh szlo vák ál lam pol gár sá gá nak vis  sza adá sá ról”, amely a „cseh −
szlo vák ál lam pol gár kö te les sé ge it” meg nem sze gő, más ál lam pol gár sá got nem
szer ző s a Cseh szlo vák Köz tár sa ság ban ál lan dó lak hel  lyel ren del ke ző né me tek
és ma gya rok szá má ra le he tő vé te szi a cseh szlo vák ál lam pol gár ság vis  sza adá −
sát, a vég le ges ál lam pol gár ság meg szer zé sét ugyan ak kor 3−5 éves pró ba idő höz
kö ti.

1948. áp ri lis 16.
Az Al kot má nyo zó Nem zet gyű lés 75/1948. szám mal tör vényt fo gad el a nem zet −
gyű lé si vá lasz tá sok ról, amel  lyel to vább ra is ér vény ben hagy ja a nem ze ti sé gi cen −
zust.

Václav Nosek bel ügy mi nisz ter ki ad ja 77/1948. sz. hir det mé nyét, amely sze rint
azok a ma gya rok, akik ál lan dó lak he lye Cseh or szág ban van, vagy csa lád tag ja ik −
kal leg alább egy éve ott tar tóz kod nak, eset leg ezt kö ve tő en te le pül nek át a cseh
or szág ré szek be, hat hó na pon be lül kér vé nyez he tik cseh szlo vák ál lam pol gár sá −
guk vis  sza adá sát.

1948. áp ri lis 18.
A ma gyar kor mány a cseh szlo vák kor mány hoz in té zett jegy zé ké ben til ta ko zik a
ma gyar ki sebb ség foly ta tó dó jog fosz tá sa el len, s ki lá tás ba he lye zi a la kos ság −
cse re fel füg gesz té sét is, amen  nyi ben Cseh szlo vá kia nem or vo sol ja az utób bi
idő ben el kö ve tett sé rel me ket.

1948. áp ri lis 19.
Bol gár Elek prá gai ma gyar kö vet Evžen Erban nép jó lé ti mi nisz ter nél in ter ve ni ál a
Cseh or szág ba de por tált ma gya rok ha za té ré sé nek le he tő vé té te le ér de ké ben, s
hang sú lyoz za, hogy a ma gyar kor mány a „leg na gyobb ér dek lő dés sel” vi sel te tik
sor suk irán t.

1948. áp ri lis 20.
Rá ko si Má tyás, az MKP fő tit ká ra a CSKP ve ze té sé hez in té zett le ve lé ben ké ri
szá mon a két párt ve ze tés feb ru á ri bu da pes ti meg be szé lé sén kö tött meg ál la po −
dás be nem tar tá sát. A le vél sze rint a cseh szlo vák fél a ma gyar ki sebb ség kér −
dé sé ben „be fe je zett té nye ket” akar te rem te ni, s hang sú lyoz za, hogy a ma gyar −
el le nes po li ti ka foly ta tá sa le he tet len né te szi a Cseh szlo vá kia és Ma gyar or szág
kö zöt ti kö ze le dést.

1948. áp ri lis 21.
Az Al kot má nyo zó Nem zet gyű lés a 95/1948. sz. ún. is ko la tör vén  nyel ál la mo sít −
ja az or szág va la men  nyi ok ta tá si in téz mé nyét. A tör vény, amely sze rint az is ko −
lák kül de té se, hogy a ne ve lés „csa lád−, nem zet−, szláv ság− és em be ri ség köz pon −
tú” le gyen, az ok ta tás nyel ve ként a cseh or szág ré szek ben a cseh, Szlo vá ki á ban
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a szlo vák nyel vet je lö li meg, ami alól csu pán a kor mány ad hat ki vé telt. A ki lenc −
éves is ko la lá to ga tást kö te le ző vé té vő is ko la rend szer el ső lép cső jét az ún. nem −
ze ti (ele mi) is ko la 1–5. osz tá lya, a má so di kat a kö zép is ko la (a volt pol gá ri) 1–4.
osz tá lya, a har ma di kat a gim ná zi um és a szak is ko la al kot ja.

1948. áp ri lis 27.
A cseh szlo vák kor mány el ha tá roz za a bel ső te le pí tés foly ta tá sát, s hang sú lyoz −
za, hogy ez to vább ra is or szá go san irá nyí tott, kö zös ter vek alap ján meg va ló sí −
tott egy sé ges fo lya mat lesz, a ma gyar lak ta te rü le tek szlo vá kok kal va ló be te le pí −
té sét azon ban a jö vő ben a szo ci a lis ta ipa ro sí tás sal és a me ző gaz da ság szo ci a −
li zá lá sá val kell in do kol ni.

1948. áp ri lis 28.
Az Al kot má nyo zó Nem zet gyű lés tör vé nyek so rát hagy ja jó vá egyes ipa ri üze mek,
élel mi szer ipa ri vál la la tok, a nagy ke res ke de lem, a kül ke res ke de lem és nem zet −
kö zi szál lít má nyo zás, az 50−nél több al kal ma zot tat fog lal koz ta tó üze mek és az
épí té szet ál la mo sí tá sá ról. A tör vé nyek ér tel mé ben nem fi ze ten dő kár té rí tés töb −
bek kö zött azért az ál la mo sí tott va gyo nért, amely ma gyar és né met jo gi ill. ter −
mé sze tes sze mé lyek tu laj do ná ban volt vagy van. 

1948. áp ri lis 29.
A po zso nyi Ál lam bí ró ság íté le tet hir det a DP több ve ze tő tiszt ség vi se lő je el len
„ál lam el le nes ös  sze es kü vés” cí mén in dí tott bűn per ben. A kom mu nis ta ha ta −
lom át vé tel utá ni el ső po li ti kai per 16 el ítélt jét ös  sze sen 99 év sza bad ság vesz −
tés sel sújt ják. Köz tük van Ján Ursíny egy ko ri mi nisz ter el nök−he lyet tes, a párt al −
el nö ke, akit 7 év bör tön bün te tés re ítél nek.

1948. áp ri lis 30.
A Nép jó lé ti Mi nisz té ri um ar ra uta sít ja a cseh or szá gi mun ka hi va ta lo kat, hogy az
ál lam pol gár ság vis  sza adá sá ra tett ígé ret el le né ben bír ják rá a de por tált ma gya −
ro kat a vég le ges cseh or szá gi le te le pe dés re. 1948. jú ni us 2−ig a még Cseh or −
szág ban tar tóz ko dó 32 201 de por tált kö zül mind ös  sze 2209 ké ri ál lam pol gár −
sá ga vis  sza adá sát, s kö zü lük is csu pán 1531 jel zi le te le pe dé si szán dé kát.

1948. má jus 3–4.
A la kos ság cse ré ről foly ta tott újabb po zso nyi tár gya lá so kon a cseh szlo vák fél is −
mét be le egye zik a va gyo ni kvó ta és a pa ri tás el vé nek be tar tá sá ba, ér de mi vál −
to zás azon ban ezt kö ve tő en sem tör té nik, a Cseh szlo vá ki á ból ki te le pí tett ma −
gya rok szá ma és az ál ta luk hát ra ha gyott va gyon men  nyi sé ge to vább ra is mesz  −
sze meg ha lad ja a Ma gyar or szág ról ki te le pü lő szlo vá kok szá mát és va gyo nuk
men  nyi sé gét.

1948. má jus 4.
A Bel ügy mi nisz té ri um ki ad ja a 76/1948. sz. kor mány ren de let és a 77/1948.
sz. bel ügy mi nisz te ri hir det mény vég re haj tá si uta sí tá sa it, ame lyek sze rint a cseh −
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szlo vák ál lam pol gár sá gu kat vis  sza igény lő ma gya rok nak nyi lat ko zat ban kell kö te −
le zett sé get vál lal ni uk ar ra, hogy a Bel ügy mi nisz té ri um ál tal szá muk ra ki je lölt he −
lyen fog nak le te le ped ni.

1948. má jus 5–6.
Az Al kot má nyo zó Nem zet gyű lés to váb bi ál la mo sí tá si tör vé nye ket hagy jó vá az
uta zá si iro dák, a nyom da üze mek, né mely ven dég lők és szál lo dák, a gyógy für −
dők, va la mint egyes mag ne me sí tő vál la la tok ál la mo sí tá sá ról, ame lyek a ko ráb −
bi tör vé nyek hez ha son ló an ki zár ják a kár ta la ní tás ból a né met és ma gyar nem ze −
ti sé gű volt tu laj do no so kat. 

1948. má jus 9.
Az Al kot má nyo zó Nem zet gyű lés el fo gad ja Cseh szlo vá kia szov jet min tá ra ké szült új
al kot má nyát, amely tör vé nye sí ti a „dol go zó nép ha tal mát”, s le szö ge zi, hogy az or −
szág ban a né pi de mok rá cia ural ko dik. A 150/1948. sz. al kot mány tör vény pre am −
bu luma meg ál la pít ja, hogy „fel sza ba dult ál la munk nem zet ál lam lesz, men tes min −
den el len sé ges elem től”, II. cik ke lye pe dig a Cseh szlo vák Köz tár sa sá got „két
egyen jo gú szláv nem zet”, a cse hek és szlo vá kok ál la ma ként ha tá roz za meg. Nem −
ze ti sé gi jo go kat nem tar tal maz, a ki sebb sé gek lé te zé sé ről em lí tést sem tesz. 

1948. má jus 12.
Jú li us Ďuriš föld mű ve lés ügyi mi nisz ter 145/1948. szám mal ki hir de ti „az el ső
föld re form re ví zi ó já ról” szó ló tör vé nyek egy sé ges szö ve gét. A föld igény lők re vo −
nat ko zó va la men  nyi nem ze ti sé gi kor lá to zás ér vény ben ma rad, va gyis to vább ra is
iga zol ni uk kell, hogy cseh szlo vák ál lam pol gár ok, cseh, szlo vák vagy más szláv
nem ze ti sé gű ek, nem ze ti leg és ál la mi lag meg bíz ha tó ak s ve lük kö zös ház tar tás −
ban élő csa lád tag ja ik nem né met vagy ma gyar nem ze ti sé gű ek. 

1948. má jus 15.
A Kalvínske hlasy köz lé se sze rint 1945 óta a ma gyar is ten tisz te le ti nyel vet a re −
for má tus egy ház 14 gyü le ke ze té ben „ön ként”, Kas sa kör nyé kén pe dig to váb bi
11−ben a Szer ve ző Bi zott ság uta sí tá sá ra vál toz tat ták szlo vák ra, s a 136 re for má −
tus va sár na pi is ko la kö zül 118−ban fo lyik ma gya rul, 18−ban szlo vá kul az ok ta tás.
Az egy ház nak 9 egy ház me gyé je (9 ma gyar, 3 szlo vák), 208 anya egy ház köz sé ge
(169 ma gyar, 28 szlo vák, 10 ve gyes), 82 le ány egy ház köz sé ge (67 ma gyar, 12
szlo vák, 3 ve gyes) és 46 fi ók egy ház köz sé ge (36 ma gyar, 10 szlo vák) van.

A po zso nyi Ál lam bí ró ság a DP to váb bi, szin tén „ál lam el le nes ös  sze es kü vés sel”
vá dolt volt ve ze tő tiszt ség vi se lői el le ni per ben hir det íté le tet. Az el ítél tek kö zött
van Ján Kemp ný és Miloš Bugár, a párt egy ko ri fő tit ká rai, aki ket 6, ill. 1 évi bör −
tön bün te tés re ítél nek.

1948. má jus 18.
A ma gyar kor mány a pa ri tás el vé nek a cseh szlo vák fél ál tal tör té nő be nem
tar tá sa mi att ide ig le ne sen fel füg gesz ti a la kos ság cse rét, majd a nép cse re
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má jus 28−i új ra in dí tá sát kö ve tő en a fel füg gesz tést jú ni us 4–8−a kö zött meg is −
mét li.

1948. má jus 30. 
Vá lasz tá so kat tar ta nak a Nem zet gyű lés be, amely so rán a vá lasz tó pol gár ok csu −
pán a kom mu nis ta párt ve zet te Nem ze ti Front kö zös lis tá já ra vok sol hat nak, mi −
köz ben a vá lasz tó lis tá ra fel vett kép vi se lő je löl tek 71%−a kom mu nis ta. A ma ni pu −
lált vég ered mény sze rint a vá lasz tók 89,2%−a meg sza vaz za a kö zös lis tát, a lis −
tát el uta sí tó „üres lap pal” 10,8%−uk sza vaz. A né me tek és ma gya rok – a res zlo −
vak izál tak ki vé te lé vel – to vább ra sem já rul hat nak az ur nák hoz. A 300 ta gú Nem −
zet gyű lés ben, amely ben 71 fő kép vi se li Szlo vá ki át, a CSKP 160, az SZLKP 54,
a CSSZDP, a Cseh szlo vák Szo ci a lis ta Párt és a Cseh szlo vák Szo ci a lis ta Párt
23−23, a Szlo vák Meg új ho dás Párt ja 12, a Sza bad ság párt 4 kép vi se lői he lyet
kap, 1 tag ja pár ton kí vü li.

1948. má jus 31.
Az SZLKP KB El nök sé ge há rom ta gú kü lön bi zott sá got hoz lét re az zal a fel adat tal,
hogy dol goz za ki és ter jes  sze a párt ve ze tés elé a ma gyar kér dés ren de zé sé re, ill.
a ma gyar párt ve ze tés sel foly ta tan dó tár gya lá sok ra vo nat ko zó ja vas la ta it. A bi −
zott ság tag ja Gustáv Husák, Edo Friš és Daniel Okáli.

1948 ta va szán
Az egyes dél−szlo vá ki ai já rá si nem ze ti bi zott sá gok ak ció bi zott sá gai, ill. a já rá si
ipar tár su la tok ar ra fi gyel mez te tik az ipa ro so kat és ke res ke dő ket, hogy üz le te ik −
ben és ipa ri he lyi sé ge ik ben csak is a szlo vák vagy más szláv nyel vet hasz nál hat −
ják, s a ma gya rul be szé lő ket ipar en ge dély ük meg vo ná sá val bün tet he tik.

1948. jú ni us 2.
A fo lya mat ban le vő kom mu nis ta ha ta lom át vé tel lel azo no sul ni nem tu dó s az új
al kot mány alá írá sát is el uta sí tó Edvard Beneš le mond köz tár sa sá gi el nö ki tisz −
té ről. Le mon dá sát jú ni us 7−én hoz zák nyil vá nos ság ra.

1948. jú ni us 4.
A ma gyar kor mány a cseh szlo vák kor mány hoz in té zett újabb jegy zé ké ben sür ge −
ti a nem ze ti sé gi in dok lás sal ki bo csá tott va gyon el kob zó vég zé sek vis  sza vo ná sát,
az érin tet tek kár ta la ní tá sát, a de por tál tak sza bad köl tö zé si jo gá nak biz to sí tá sát,
va gyis ha za en ge dé sét, a ma gyar mun ka vál la lók nak a cse hek kel és szlo vá kok kal
va ló egyen lő ke ze lé sét, s a ma gya rok va gyo ná ra ki írt ún. nem ze ti gond nok ság
meg szün te té sét. A jegy zék sze rint, amen  nyi ben cseh szlo vák rész ről 7 na pon be −
lül nem ér ke zik meg nyug ta tó vá lasz, a ma gyar kor mány azon nal le ál lít ja a la kos −
ság cse rét.

1948. jú ni us 9.
Kle ment Gottwald a CSKP KB ülé sén be je len ti, hogy mi vel a ma gyar ki sebb sé −
get nem si ke rült a né met hez ha son ló an ki te le pí te ni, az or szág ban ma ra dó ma −
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gya rok szá má ra kül po li ti kai okok mi att né mi jo go kat kell biz to sí ta ni, kö rül be lül
olya no kat, ami lye nek kel a len gye lek és uk rá nok ren del kez nek. Gottwald sze rint
ez „ál lam pol gár sá gi és vá lasz tó jo got je lent, va la mi lyen is ko lá kat, egye sü le te ket,
de ter mé sze te sen sem mi lyen önál ló pár tot, sem mi lyen szak szer ve ze tet, sem mi −
lyen kü lön le ges sta tú tu mot”. A KB a köz tár sa sá gi el nö ki tiszt ség be Gottwal dot,
a mi nisz ter el nö ki be Antonín Zápo tock ýt ja va sol ja.

1948. jú ni us 10.
A Nem zet gyű lés ala ku ló ülé sén a tes tü let el nö ké vé a kom mu nis ta Oldřich Johnt
vá laszt ják.

1948. jú ni us 11.
Daniel Okáli bel ügyi meg bí zott ki ad ja 964/1948. sz. hir det mé nyét a szlo vá ki ai
te le pü lé sek hi va ta los ne vé nek meg vál toz ta tá sá ról, amely 710 te le pü lés ma gyar
vagy né met ere de tű, il let ve hang zá sú ne vét cse ré li fel mes ter sé ges szlo vák név −
vel, meg szün tet ve egyút tal a ve gyes la kos sá gú te le pü lé sek két nyel vű meg ne ve −
zé sét is. Az ily mó don át ke resz telt köz sé ge ket, mint pl. Pár kányt (új ne ve Štúro−
vo), Dió sze get (Sládkovičovo), Bőst (Gabčíkovo), Sza pot (Palkovičovo), Tor nalját
(Šafárikovo), Fe le det (Jesenské), Ógyal lát (Hurbanovo) sok eset ben szlo vák tör −
té nel mi sze mé lyek ről, iro dal má rok ról, mű vé szek ről ne ve zik el.

1948. jú ni us 11–13.
Az MKP és a Magyarországi Szo ci ál de mok ra ta Párt egye sí tő kong res  szu sa al kal −
má ból Bu da pes ten tar tóz ko dó cseh szlo vák párt kül dött ség (ve ze tői: Vilém Nový,
a CSKP KB el nök sé gi tag ja és Šte fan Bašťo van ský, az SZLKP KB fő tit ká ra) és a
ma gyar párt ve ze tés (Rá ko si Má tyás, Far kas Mi hály, Ré vai Jó zsef) kö zöt ti meg −
be szé lé se ken a ma gyar fél is mét sür ge ti a ma gyar ki sebb ség hely ze té nek ren −
de zé sét, s hang sú lyoz za, hogy a kér dés elo dá zá sa le he tet len né te szi a cseh −
szlovák– mag yar meg egye zést. A cseh szlo vák fél be je len ti, hogy ha ma ro san ren −
dez ni fog ja a kér dést, de mint az or szág bel ügy ét, ugyan ak kor ra gasz kod ni fog
a re cip ro ci tás el vé nek ér vé nye sí té sé hez.

1948. jú ni us 12.
A jú ni us 4−i ma gyar jegy zék fi gyel men kí vül ha gyá sa és a pa ri tás el vé nek be nem
tar tá sa mi att Hajdu Ist ván ma gyar át te le pí té si kor mány biz tos a kor mány ha tá ro −
za ta alap ján fel füg gesz ti a la kos ság cse re vég re haj tá sát. Ma gyar szá mí tá sok
sze rint ed dig az idő pon tig Cseh szlo vá ki á ból 75 264 ma gyart te le pí tet tek át Ma −
gyar or szág ra, a Ma gyar or szág ról Cseh szlo vá ki á ba át te le pült szlo vá kok szá ma
pe dig 52 457.

1948. jú ni us 14.
A Nem zet gyű lés egy han gú lag Kle ment Gottwal dot, a CSKP el nö két, ad di gi mi −
nisz ter el nö köt vá laszt ja meg Cseh szlo vá kia új köz tár sa sá gi el nö ké vé. 
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Meg kez dő dik a Cseh or szág ba de por tált ma gya rok va gyo ná nak el kob zá sa és át −
adá sa a szlo vák bi zal mi ak nak. A de por tál tak va gyo ná ba be te le pült 2767 szlo −
vák bi zal mi csa lád kö zül 1703 csa lád 3884 hek tár föld te rü let és a hoz zá tar to −
zó la kó ház tu laj don jo gát kap ja meg.

1948. jú ni us 15.
Kle ment Gottwald a szin tén kom mu nis ta Antonín Zápo tocký mi nisz ter el nök kel
az élen ki ne ve zi az új kor mányt, amely nek tag ja töb bek kö zött Vla di mír Clemen −
tis kül ügy mi nisz ter, Lud vík Svo bo da nem zet vé del mi mi nisz ter, Václav Nosek bel −
ügy mi nisz ter, Zdeněk Nejedlý ok ta tás ügyi mi nisz ter és Jú li us Ďuriš föld mű ve lés −
ügyi mi nisz ter.

1948. jú ni us 16.
Az SZLKP KB El nök sé gé nek kü lön bi zott sá ga a párt ve ze tés elé ter jesz ti a ma −
gyar kér dés ren de zé sé re vo nat ko zó ja vas la ta it. A 12 pont ba fog lalt ja vas lat ter ve −
zet – ab ból ki in dul va, hogy a szlo vá ki ai ma gya rok szá ma a res zlo vak izá ció, a
cseh or szá gi de por tá lás és a rész le ges la kos ság cse re után már csu pán 190 000
– ajánl ja a ma gya rok kal szem be ni hát rá nyos meg kü lön böz te tés meg szün te té −
sét, ál lam pol gár sá guk és vá lasz tó jo guk vis  sza adá sát, a párt ba va ló fel vé tel ük
le he tő vé té te lét, s bi zo nyos ki sebb sé gi jo gok (kul tu rá lis szer ve zet lét re ho zá sa,
saj tó ter mé kek meg je len te té se, szlo vák ele mi is ko lák mel let ti ma gyar osz tá lyok
nyi tá sa) meg adá sát, ugyan ak kor szor gal maz za a bel ső te le pí tés és a la kos ság −
cse re foly ta tá sát, a res zlo vak izál tak as  szi mi lá lá sá nak meg gyor sí tá sát, s ki −
mond  ja, hogy nem en ge dé lyez he tő el kob zott va gyo nuk vis  sza adá sa, önál ló ma −
gyar párt és gaz da sá gi szer ve zet lét re ho zá sa.

1948. jú ni us 17.
A Nem zet gyű lés jó vá hagy ja a Zápo tock ý−ko r mány prog ram nyi lat ko za tát, amely
egye bek mel lett be je len ti, hogy „be lát ha tó időn be lül meg old juk azo kat az alap −
ve tő po li ti kai prob lé má kat is, ame lyek mind má ig a Ma gyar or szág gal va ló meg ér −
té sünk út já ban áll nak”.

1948. jú ni us 18.
A kor mány ki ne ve zi az új Meg bí zot tak Tes tü le tét. El nö ke to vább ra is Gustáv
Husák, tag ja töb bek kö zött Daniel Okáli bel ügyi meg bí zott, Ladislav Novomeský
ok ta tás− és nép mű ve lés ügyi meg bí zott, Jú li us Vik to ry igaz ság ügyi meg bí zott,
Ondrej Pavlík tá jé koz ta tás ügyi meg bí zott, va la mint Michal Falťan föld mű ve lés− és
föld re form ügyi meg bí zott.

A cseh szlo vák ha tó sá gok ki to lon col ják Ma gyar or szág ra az 1944 ok tó be ré ben
már a nyi la sok ál tal is el hur colt, majd 1945 után a szent györ gyi in ter ná ló tá bor −
ban ra bos ko dott Ki rály Jó zsef csic sói es pe rest.
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1948. jú ni us 19.
Kle ment Gottwald köz tár sa sá gi el nök ké vá lasz tá sa al kal má ból am nesz ti át hir −
det. Az am nesz tia ren de let azon ban a né me te ket ele ve ki zár ja a köz ke gye lem ből,
s nem vo nat ko zik a retribú ciós dek ré tu mok és a nép bí ró sá gi ren de le tek alap ján
el ítél tek re, te hát a ma gyar el ítél tek tö me ge i re sem.

1948. jú ni us 23.
A Szo ci á lis ügyi Meg bí zot ti Hi va tal 1001/1948. szám mal köz zé te szi az új la kó −
tör vény vég re haj tá si uta sí tá sa it, ame lyek sze rint a nem ze ti bi zott sá gok az ál la −
mi lag meg bíz ha tat lan nak mi nő sü lő sze mé lyek kel – köz tük az ál lam pol gár sá guk −
tól meg fosz tott ma gya rok kal – bár mi kor fel bont hat ják a la kás bér le ti szer ző dést,
ki vé ve ab ban az eset ben, ha ál lan dó lak hely ük Cseh− és Mor va or szág ban van,
vagy egy éve ott él nek.

1948. jú ni us 27.
Prá gá ban be je len tik Cseh szlo vá kia Kom mu nis ta Párt ja és a Cseh szlo vák Szo ci −
ál de mok ra ta Párt „egye sü lé sét”, ami va ló já ban a CSSZDP−nek a CSKP−ba va ló
be ol vasz tá sát je len ti.

1948. jú li us 8.
A CSKP KB El nök sé ge meg tár gyal ja és jó vá hagy ja a ma gyar ki sebb ség hely ze té −
nek ren de zé sé re ki dol go zott ja vas la to kat. A Vla di mír Clemen tis ál tal elő ter jesz −
tett ja vas la tok sze rint a ma gya rok szá má ra biz to sí ta ni kell az ál lam pol gá ri jo go −
kat, ugyan ak kor meg en ged he tet len, hogy bár mi lyen kü lön le ges ki sebb sé gi sta −
tú tum mal ren del kez ze nek. Ugyan csak meg en ged he tet len bár mi lyen po li ti kai tö −
mö rü lés vagy párt lét re ho zá sa, s a ma gyar kom mu nis tá kat a kom mu nis ta párt −
ba kell fel ven ni. Az is ko lák ban pár hu za mos osz tá lyo kat kell nyit ni a ma gyar gyer −
me kek szá má ra, de gon dos kod ni kell ar ról, hogy a res zlo vak izált szü lők gyer me −
ke it a ma gyar osz tá lyok ba ne ve gyék fel. A ter ve zett in téz ke dé sek le bo nyo lí tá sá −
val Vil iam Širokýt, az SZLKP el nö két bíz zák meg. 

1948. jú li us 13.
Az SZLKP KB Po li ti kai Tit kár sá ga szin tén jó vá hagy ja a ma gyar kér dés ren de zé sé −
re ki do go zott ja vas la to kat, el ren de li a ma gya rok párt ba va ló fel vé tel ét sza bá lyo −
zó irány el vek ki dol go zá sát; a párt te rü le ti tit kár sá ga it meg bíz za az ak ti vi zá lan dó
„ré gi ma gyar kom mu nis ták” jegy zé ké nek ös  sze ál lí tá sá val, s el ha tá roz za egy bi −
zott ság fel ál lí tá sát, amely nek fel ada ta lesz töb bek kö zött a ma gyar kul tu rá lis
szer ve zet lét re ho zá sá ra, a ma gyar saj tó ter mé kek meg je len te té sé re és a ma gyar
if jú ság fel ka ro lá sá ra vo nat ko zó ja vas la tok elő ké szí té se.

A bé ke szer ző dés ér tel mé ben Cseh szlo vá ki á hoz csa tolt há rom köz ség: Duna −
csún, Horvátjár falu és Orosz vár la kos sá ga meg kap ja a cseh szlo vák ál lam pol gár −
sá got. Az ál lam pol gár sá gi bi zo nyít vá nyok át adá sá ra ün ne pi ke re tek kö zött
Daniel Okáli bel ügyi meg bí zott je len lét ében ke rül sor.
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1948. jú li us 15.
Fábry Zol tán és Ba logh−Dé nes Ár pád a kö zel gő csehs zlovák– mag yar párt kö zi tár −
gya lá sok kap csán a cseh szlo vá ki ai ma gyar kom mu nis ták ne vé ben em lék irat ban
for dul nak a leg fel sőbb ma gyar ál la mi és párt ve ze tés hez. Eb ben meg fo gal maz −
zák azt az igé nyü ket, hogy a meg kö ten dő csehs zlovák– mag yar szer ző dés vis  sza −
me nő ha tál  lyal és tel jes kár té rí té si igén  nyel biz to sít sa a ma gyar ki sebb ség
egyen jo gú sá gát, s te gye le he tő vé egy olyan ma gyar tö mö rü lés lét re ho zá sát,
amely a ma gyar ki sebb ség po li ti kai, kul tu rá lis és gaz da sá gi ér de ke it len ne hi va −
tott kép vi sel ni.

A re for má tus egy ház Szer ve ző Bi zott sá gá nak El nök sé ge vis  sza uta sít ja a já rá si
nem ze ti bi zott sá gok ak ció bi zott sá ga i nak be avat ko zá sát az is ten tisz te le ti nyelv
kér dé sé be, s fel szó lít ja az egy ház köz sé ge ket, hogy is ten tisz te le te i ket – ameny  −
nyi ben nem ha tá roz nak más ként – to vább ra is az ad dig hasz ná la tos nyel ven
tart sák.

1948. jú li us 19. 
A CSKP KB El nök sé ge a kor mány elé ter jesz ti a ma gyar ki sebb ség hely ze té nek
ren de zé sé re ki dol go zott ja vas la ta it. Ezek sze rint a kor mány nak biz to sí ta nia kell
a ma gya rok ál lam pol gár sá gá nak vis  sza adá sát, me ző gaz da sá gi va gyo nuk el kob −
zá sá nak fel füg gesz té sét, a de por tál tak ha za té ré sé nek le he tő vé té te lét, ma gyar
nyel vű saj tó ter mé kek meg je len te té sét, az is ko la kö te les gyer me kek szá má ra a
ma gyar nyel vű ok ta tást s a ma gyar la kos ság nak a már meg le vő tár sa dal mi szer −
ve ze tek ben és egy ma gyar kul tu rá lis szer ve zet ben va ló tö mö rü lé sét. 

1948. jú li us 21.
A Nem zet gyű lés a 175/1948. sz. tör vén  nyel oly ér te lem ben mó do sít ja az ál ta −
lá nos mun ka kö te le zett ség ről ren del ke ző 88/1945. sz. el nö ki dek ré tu mot, hogy
az egy éves mun ka szol gá lat ide je két szer egy év vel meg hos  szab bít ha tó, le he tő −
vé té ve ez zel a de por tál tak to váb bi Cseh or szág ban tar tá sát. A 213/1948. sz.
tör vén  nyel utó lag tör vé nye sí ti az 1948 feb ru ár já ban lét re jött ak ció bi zott sá gok −
nak „a né pi de mok ra ti kus rend szer vé del mét vagy a köz élet meg tisz tí tá sát”
szol gá ló in téz ke dé se it még ab ban az eset ben is, ha azok nem vol tak össz hang −
ban az ér vé nyes jo gi elő írá sok kal.

1948. jú li us 23–24.
A CSKP és a Ma gyar Dol go zók Párt ja (MDP) ma gas ran gú ve ze tői (Ru dolf Slán −
ský, Vil iam Široký, Vla di mír Clemen tis, Václav Kopeck ý, ill. Ré vai Jó zsef, Ká dár
Já nos és Far kas Mi hály) tár gya lá so kat foly tat nak Po zsony ban a ma gyar ki sebb −
ség hely ze té nek ren de zé sé ről. Meg egye zé sük sze rint a cseh szlo vá ki ai ma gya rok
– a köz tár sa ság és a né pi de mok rá cia el len sé gei ki vé te lé vel – tör vé nyes úton
és au to ma ti ku san vis  sza kap ják cseh szlo vák ál lam pol gár sá gu kat, meg in dul a
ma gyar nyel vű ok ta tás, s a ma gyar osz tá lyok ba a res zlo vak izált szü lők is be írat −
hat ják gyer me ke i ket. A cseh szlo vák fél ígé re tet tesz egy ma gyar nyel vű na pi lap
és hav i lap ki adá sá ra is, ugyan ak kor el uta sít ja azt a ma gyar igényt, hogy az ál −
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lam pol gár sá gu kat vis  sza ka pó ma gya rok el kob zott va gyo nu kért leg alább rész le −
ge sen kár pót lás ban ré sze sül je nek.

1948. jú li us 28.
Ala ku ló ülé sét tart ja a nem zet gyű lé si vá lasz tá sok ered mé nyei alap ján új já a la kult
SZNT, amely ben he lyet kap ugyan a kom mu nis ta párt „sza tel lit pártjává” deg ra −
dált Szlo vák Meg új ho dás Párt ja és a Sza bad ság párt is, kép vi se lő i nek túl nyo mó
több sé ge azon ban már kom mu nis ta. Az ülé sen részt ve vő Antonín Zápo tocký mi −
nisz ter el nök be je len ti, hogy mi vel Ma gyar or szá gon már „el nyom ták a re ak ci ót”,
Cseh szlo vá kia ren dez ni kí ván ja vi szo nyát Ma gyar or szág gal, va gyis ter ve zik egy
csehs zlovák– mag yar ba rát sá gi szer ző dés alá írá sát és a Cseh szlo vá ki á ban ma −
radt ma gya rok hely ze té nek ren de zé sét. A tes tü let el nö ké vé is mét Ka rol Šmid két
vá laszt ják.

Prá gá ban a Föld mű ve lés ügyi Mi nisz té ri um és a Nép jó lé ti Mi nisz té ri um ki adá sá −
ban a Cseh or szág ba de por tált ma gya rok nak szánt he ti lap je le nik meg Jó Ba rát
cím mel. A má so dik vi lág há bo rú utá ni Cseh szlo vá kia el ső en ge dé lye zett ma gyar
nyel vű saj tó ter mék ének fő− és fe le lős szer kesz tő je Szily Im re. A lap fő kül de té −
se a de por tál tak vég le ges cseh or szá gi le te le pe dé sé nek pro pa gá lá sa, de fon tos
sze re pet ját szik a szét sza kí tott csa lá dok, csa lád tag ok fel ku ta tá sá ban is.

1948. jú li us 29.
A CSKP KB El nök sé ge ha tá ro zat ban szö ge zi le, hogy az SZLKP KB leg kö ze leb bi
ülé sén ki kell mon da ni az SZLKP önál ló párt ként va ló meg szű né sét és be ol va −
dá sát a CSKP−ba.

1948. jú li us 30.
A já rá si és te rü le ti párt tit kár ok po zso nyi országos ér te kez le tén Vil iam Široký, az
SZLKP el nö ke be je len ti, hogy no ha a párt a meg vál to zott nem zet kö zi hely zet ha −
tá sá ra vál toz tat ni fog a ma gyar ki sebb ség gel szem be ni po li ti ká ján, to vább ra is
ra gasz kod ni fog a res zlo vak izá ció ered mé nye i hez, önál ló ma gyar párt lé te sí té sét
nem en ge dé lye zi, s önál ló ma gyar is ko lá kat sem nyit nak, csu pán a szlo vák ele −
mi is ko lák mel let ti ma gyar ta go za to kat.

1948. au gusz tus 1.
Fábry Zol tán és Ba logh−Dé nes Ár pád újabb le ve let in téz nek Rá ko si Má tyás hoz,
az MDP fő tit ká rá hoz, amely ben ar ra fi gyel mez tet nek, hogy a szlo vák kom mu nis −
ták az „osz tály harc” jel sza va alatt mér sé kel ve, de kö vet ke ze te sen to vább foly −
tat ják ko ráb bi na ci o na lis ta po li ti ká ju kat. Sze rin tük Ma gyar or szág csak ab ban az
eset ben köt het se gély nyúj tá si egyez ményt Cseh szlo vá ki á val, ha az vis  sza me nő −
le ges ha tál  lyal meg szün te ti a ma gyar ság diszk ri mi ná lá sát, biz to sít ja ki sebb sé gi
jo ga it, a nem ze ti sé gi ho va tar to zás sza bad meg ha tá ro zá sát, s le he tő vé te szi egy
or szá gos ma gyar ér dek vé del mi szerv lét re ho zá sát.
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1948. au gusz tus 5–7.
Az SZLKP és az MDP kül dött sé ge (a két kül dött ség ve ze tő je Daniel Okáli, ill.
Heltai Györ gy) tár gya lá so kat foly tat Po zsony ban a la kos ság cse re to váb bi sor sá −
ról. Az au gusz tus 7−én alá írt ún. Okáli–Heltai pak tum sze rint a nép cse rét szep −
tem ber 1−jén új ra in dít ják, s az év vé gé ig be fe je zik, mi köz ben ma xi má li san
10 000 főt cse rél nek ki. Ezen felül Ma gyar or szág az egyez mény VIII. cik ke alap −
ján át vesz még 1500 „há bo rús bű nöst”, csa lád tag ok kal együtt ma xi má li san
5000 sze mélyt.

1948. szep tem ber 3.
A cseh or szá gi Sez i mo vo Ústíban éle té nek hat van ötö dik évé ben el hunyt Edvard
Beneš volt köz tár sa sá gi el nök.

1948. szep tem ber 13.
A Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal a já rá si nem ze ti bi zott sá gok hoz in té zett kör le ve lé −
ben el ren de li, hogy a cseh or szá gi de por tá lás elől Ma gyar or szág ra me ne kült, de
az utób bi idő ben on nan ha za tért ma gya ro kat ve gyék őri zet be, majd bün te té sük
le töl té se után ha la dék ta la nul to lon col ják vis  sza Ma gyar or szág ra. 

1948. szep tem ber 18.
A Szov jet unió Ál lam biz ton sá gi Mi nisz té ri u ma dön tést hoz ar ról, hogy Es ter házy
Já nost a cseh szlo vák ha tó sá gok ké ré sé re ki ad ják Cseh szlo vá ki á nak.

1948. szep tem ber 22.
A Bel ügy mi nisz té ri um a res zlo vak izál tak cseh szlo vák ál lam pol gár sá gá val kap −
cso lat ban úgy ha tá roz, hogy azok, akik res zlo vak izálá sukat hi va ta los vég zés sel
do ku men tál ják, nem ve szí tet ték el ál lam pol gár sá gu kat a 33/1945. sz. el nö ki
dek ré tum alap ján, ha nem meg sza kí tás nél kü li cseh szlo vák ál lam pol gár ok nak
kell őket te kin te ni.

1948. szep tem ber 27.
Tő rén Furin da Ru dolf ve ze té sé vel meg ala kul Szlo vá kia el ső egy sé ges föld mű ves−
szö vet ke ze te (ef sz−e).

1948. szep tem ber 27–28.
Az SZLKP KB a prá gai párt ve ze tés jó vá ha gyá sát kö ve tő en szin tén ha tá ro za tot
hoz a ma gyar ki sebb ség hely ze té nek ren de zé sé ről. A KB ülé sén töb ben meg kér −
dő je le zik a ma gyar ság gal szem be ni po li ti ka meg vál toz ta tá sá nak Vil iam Široký
és Gustáv Husák ál tal meg in do kolt szük sé ges sé gét, s az elő ter jesz tett ja vas la −
to kat csu pán azt kö ve tő en hagy ják jó vá, mi u tán Široký biz to sít ja a je len le vő ket,
hogy az ál lam és a párt to vább ra is gon dos kod ni fog ar ról, hogy a dél−szlo vá ki ai
já rá sok ban a szlo vák ság po zí ci ói erő söd je nek, s a res zlo vak izál tak ne tér hes se −
nek vis  sza a ma gyar ság so ra i ba. Az ülé sen egyút tal be je len tik a ko ráb ban önál −
ló SZLKP egye sü lé sét a CSKP−val. A szlo vá ki ai párt szer ve zet to vább ra is meg őr −
zi az SZLKP el ne ve zést, de Köz pon ti Bi zott sá ga alá lesz ren del ve a CSKP KB−
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nek, an nak irány el vei sze rint fog te vé keny ked ni, s köz pon ti tit ká rát szin tén Prá −
gá ból ja va sol hat ják.

1948. szep tem ber 28.
Din  nyés La jos ma gyar mi nisz ter el nök Ván dor Jó zsef mi nisz te ri osz tály ta ná csost
ne ve zi ki a po zso nyi ma gyar Meg ha tal ma zot ti Hi va tal új ve ze tő jé vé.

1948. szep tem ber 30.
A cseh szlo vák kor mány ülé sén po zi tív dön tés szü le tik a ma gyar ki sebb ség hely −
ze té nek ren de zé se cél já ból a párt ve ze tés ál tal elő ter jesz tett ja vas la tok ról. Szin −
tén hang sú lyoz zák ugyan ak kor, hogy meg kell aka dá lyoz ni a res zlo vak izál tak visz−
sza té ré sét a ma gyar ság so ra i ba, s el kell ér ni, hogy as  szi mi lá ci ó juk a leg na −
gyobb mér té kű le gyen.

Az SZLKP KB Po li ti kai Tit kár sá ga egy ma gyar nem ze ti sé gű ta gok ból (Ma jor Ist −
ván, Lőrincz Gyu la, Fábry Ist ván, Rabay Fe renc és Réthy Ist ván) ál ló bi zott sá got
hoz lét re a cseh szlo vák ál lam pol gár sá gu kat vis  sza nem ka pó ma gya rok jegy zé −
ké nek fe lül vizs gá lá sá ra. (A bi zott ság a még au gusz tus ban ös  sze ál lí tott s 4761
ne vet tar tal ma zó jegy zé ket ok tó ber fo lya mán el len őr zi, s 3010−ben ál la pít ja meg
azok nak a ma gyar csa lá dok nak a szá mát, ame lyek nem kap hat ják meg az ál −
lam pol gár sá got.)

1948. ok tó ber 1.
A re for má tus egy ház kán tor−kat e chetikai is ko lát nyit Kas sán, amely ben szlo vák
és ma gyar nyel ven is fo lyik kép zés.

1948. ok tó ber 2.
A csehs zlovák– mag yar ve gyes bi zott ság Bu da pes ten meg hoz za 57. sz. vég ha tá −
ro za tát, amely le he tő vé te szi, hogy „kü lö nös mél tány lást ér dem lő ese tek ben”
de cem ber 31−ig át te le pül je nek a má sik or szág ba azok is, aki ket a la kos ság cse −
re ke re té ben nem je löl tek ki, ill. nem je lent kez tek át te le pü lés re, át te le pü lé si
szán dé ku kat azon ban utó lag je lez ték.

1948. ok tó ber 6.
A Nem zet gyű lés 231/1948. szám mal tör vényt fo gad el „a né pi de mok ra ti kus
köz tár sa ság vé del mé ről”, amel  lyel gya kor la ti lag fel szá mol ja a de mok ra ti kus jog −
rend szer utol só ma rad vá nya it is. Az 1950−es évek ben e tör vény alap ján íté lik el
a kon cep ci ós pe rek ál do za ta i nak nagy ré szét.

A Föld mű ve lés− és Föld re form ügyi Meg bí zot ti Hi va tal a já rá si nem ze ti bi zott sá −
gok hoz és köz igaz ga tá si bi zott sá gok hoz in té zett kör le ve lé ben azon na li ha tál  lyal
le ál lít ja a ma gya rok tól el kob zott me ző gaz da sá gi va gyon ki uta lá sát.
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1948. ok tó ber 12.
Az Ok ta tás ügyi Meg bí zot ti Hi va tal el fo gad ja a ma gyar tan nyel vű ele mi is ko lai
osz tá lyok in dí tá sá nak alap el ve it. Ezek sze rint azok ban a szlo vák ele mi is ko lák −
ban, ahol azt leg alább 30 tan kö te les ma gyar gyer mek szü lő je ké ri, en ge dé lyez −
ni kell pár hu za mos ma gyar osz tá lyok nyi tá sát. A res zlo vak izált szü lők gyer me kei
azon ban nem jár hat nak a ma gyar osz tá lyok ba, s azok ban csak is szlo vák ta ní tók
ta nít hat nak.

A cseh szlo vák mi nisz ter ta nács el fo gad ja és a Nem zet gyű lés elé ter jesz ti a ma −
gya rok ál lam pol gár sá gá nak ren de zé sé re vo nat ko zó tör vény ja vas la tot. 

1948. ok tó ber 16.
A Res zlo vak izá ciós Bi zott ság ha tá ro zat ban mond ja ki, hogy azok a res zlo vak izált
sze mé lyek, akik va gyo nát a szlo vák nem ze ti sé get iga zo ló vég zés át vé te le előtt
jog ér vé nye sen el ko boz ták, va gyo nu kat már nem kap hat ják vis  sza. 
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II. EGYEN JO GÚ SÍ TÁS PÁRT HA TÁ RO ZAT OK KAL.
A PÁRT ÁL LAM EL SŐ MÁS FÉL ÉV TI ZE DE

(1948. OK TÓ BER 25–1963. ÁP RI LIS 3–4.)

1948. ok tó ber 25.
A Nem zet gyű lés el fo gad ja a 245/1948. sz. tör vényt „a ma gyar nem ze ti sé gű
sze mé lyek ál lam pol gár sá gá ról”, amely le he tő vé te szi, hogy azok a ma gya rok,
akik 1938. no vem ber 1−jén cseh szlo vák ál lam pol gár ok vol tak, la kó hely ük a
Cseh szlo vák Köz tár sa ság te rü le tén van és nem kül föl di ál lam pol gár ok, vis  sza −
kap ják cseh szlo vák ál lam pol gár sá gu kat, amen  nyi ben a tör vény ha tály ba lé pé sé −
től szá mí tott 90 na pon be lül hű ség es küt tesz nek a Cseh szlo vák Köz tár sa ság ra.
Nem kap hat ják meg az ál lam pol gár sá got töb bek kö zött azok, akik „sú lyo san vé −
tet tek a Cseh szlo vák Köz tár sa ság vagy né pi de mok ra ti kus rend sze re el len” és
aki ket a la kos ság cse re−egyez mény alap ján ma gyar or szá gi át te le pí tés re je löl tek.

Az SZNT után a Nem zet gyű lés is tör vényt hoz a kény szer mun ka tá bo rok ról. A
247/1948. sz. tör vény sze rint a tá bo rok ba azo kat a ren des bör tön bün te té sü ket
le töl tött sze mé lye ket küld he tik, akik „ve szé lyez te tik a né pi de mok ra ti kus rend −
szer épí té sét”, el ső sor ban pe dig az ok tó ber 6−i 231/1948. sz. tör vény alap ján
el ítél te ket.

1948. ok tó ber 27.
A Nem zet gyű lés 241/1948. szám mal tör vényt fo gad el a nép gaz da ság fej lesz −
té sé nek 1949–1953−ra szó ló el ső öt éves ter vé ről. A szov jet min tá ra ki dol go zott
öt éves terv cé lul tű zi ki a ne héz ipar fej lesz té sét, Szlo vá kia ipa ro sí tá sát és a me −
ző gaz da ság szö vet ke ze te sí té sét.

1948. no vem ber 4.
A Meg bí zot tak Tes tü le te ki ad ja 26/1948. sz. ren de le tét „a ma gyar nem ze ti sé −
gű sze mé lyek me ző gaz da sá gi va gyo ná nak az el kob zás aló li men te sí té sé ről”. A
jog sza bály 50 hek tá rig meg szün te ti azon ma gya rok me ző gaz da sá gi va gyo ná nak
el kob zá sát, akik meg sze rez ték a cseh szlo vák ál lam pol gár sá got, és „föld jü ket a
ren des gaz da gon dos sá gá val mű ve lik”, de csak ab ban az eset ben, ha azt az ad −
di gi kon fiská ciós jog sza bály ok alap ján nem jut tat ták más nak. A ren de let hang −
sú lyoz za, hogy az el kob zás aló li men te sí tés kö vet kez té ben nem tá maszt ha tó
sem mi lyen kár té rí té si igény.



1948. no vem ber 5.
A Res zlo vak izá ciós Bi zott ság prá gai uta sí tás ra ha tá ro za tot hoz a res zlo vak izá ció
és a bi zott ság mun ká já nak az év vé gé ig tör té nő be fe je zé sé ről. A res zlo vak izá ció
vég le ges ada tai sze rint ös  sze sen 410 820 sze mély (135 317 csa lád) nyúj tott
be res zlo vak izá ciós kér vényt, akik kö zül 326 679 sze mélyt is mer tek el szlo vák
nem ze ti sé gű nek, 84 141 sze mély res zlo vak izálását ugyan ak kor el uta sí tot ták.

1948. no vem ber 11.
A Meg bí zot tak Tes tü le te ha tá ro za tot hoz a ma gyar tan kö te les gyer me kek anya −
nyel ven tör té nő ok ta tá sá nak biz to sí tá sá ról. Ed dig az idő pon tig a szlo vák ele mi
is ko lák mel lett 10 köz ség ben (Dunakisfalud, Lég, Csal lóközná das d, Csal −
lóköztárnok, Jóka, Csilizrad vány, Csiliz patas, Andód, Kamoc sa és Het ény) már
14 ma gyar tan nyel vű osz tályt nyi tot tak, a tan év vé gé ig pe dig ös  sze sen 154 ma −
gyar is ko lai osz tály nyí lik több mint öt ezer ta nu ló val.

1948. no vem ber 12.
Az SZLKP KB Po li ti kai Tit kár sá ga jó vá hagy ja a ma gya rok nak a párt ba va ló fel vé −
tel ét sza bá lyo zó irány el ve ket, a ma gyar ság gal kap cso la tos párt ha tá ro zat ok vég −
re haj tá sá ra pe dig – a KB se géd− és ta nács adó szer ve ként – egy ún. Ma gyar Bi −
zott sá got hoz lét re. El nö ké vé Daniel Okáli bel ügyi meg bí zot tat, tit ká rá vá Fábry
Ist ván párt mun kást, to váb bi tag ja i vá Lőrincz Gyu la fes tő mű vészt, Ma jor Ist vánt,
a Prav da Ki adó vál la lat igaz ga tó ját, Kugler Já nos föld mű vest és Rabay Fe renc
párt mun kást ne ve zi ki. A bi zott ság el ső fel ada ta ként egy ma gyar nyel vű párt lap
ki adá sá ra vo nat ko zó ja vas lat ki dol go zá sá ra kap meg bí zást.

A Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal a já rá si nem ze ti bi zott sá gok hoz és köz igaz ga tá si bi −
zott sá gok hoz in té zett kör le ve lé ben sza bá lyoz za a Cseh or szág ba de por tált ma −
gya rok ha za té ré sét. A kör le vél sze rint el ső sor ban a szlo vák bi zal mi ak ér de ke it
kell szem előtt tar ta ni, ezért sa ját va gyo ná ba csak azt a de por tál tat le het visz  −
sza he lyez ni, aki va gyo nát még nem utal ták ki a bi zal mi ak nak. Azo kat a de por tál −
ta kat, akik va gyo nát el ko boz ták, a föld re form cél ja i ra fenn tar tott más bir to kon
kell el he lyez ni.

1948. no vem ber 19.
Ala ku ló ülé sét tart ja Po zsony ban a szlo vák párt ve ze tés ál tal lét re ho zott Ma gyar
Bi zott ság. A lét re ho zan dó ma gyar nyel vű párt lap pal kap cso lat ban meg fo gal maz −
za azt a ja vas la tot, hogy cí me Új Élet le gyen, a nyom da, pa pír és pénz biz to sí tá −
sá val Ma jor Ist vánt, szer kesz tő sé gé nek ös  sze ál lí tá sá val Lőrincz Gyu lát bíz za
meg, mi köz ben a lap fő szer kesz tő jé vé Schulz La jost ja va sol ja.

1948. no vem ber 20.
Cseh szlo vá kia hos  szú le já ra tú, 1953. de cem ber 31−ig ér vé nyes ke res ke del mi
egyez ményt köt Ma gyar or szág gal.
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1948. no vem ber 21.
Daniel Okáli bel ügyi meg bí zott kör le vél ben uta sít ja a já rá si nem ze ti bi zott sá go −
kat és köz igaz ga tá si bi zott sá go kat, hogy a „jog ta la nul ha za tért” ma gyar de por −
tál ta kat ha la dék ta la nul to lon col ják vis  sza cseh or szá gi mun ka hely ük re.

1948. no vem ber 23.
Jú li us Ďuriš föld mű ve lés ügyi és Evžen Erban nép jó lé ti mi nisz ter fel hí vás sal for −
dul a Cseh or szág ba de por tált ma gya rok hoz, amely ben amel lett, hogy tar tós
cseh or szá gi le te le pe dés re szó lít ják fel őket, tu do má suk ra hoz zák, hogy a tá voz −
ni szán dé ko zók 1949. ja nu ár 1−je és áp ri lis 30−a kö zött az il le té kes ha tó sá gok
en ge dé lyé vel vis  sza tér het nek Szlo vá ki á ba. Az en ge dély nél kül ha za té rők szá má −
ra ugyan ak kor szi go rú bün te tést he lyez nek ki lá tás ba, s jel zik azt is, hogy nem
mind egyik ha za té rő fog ja vis  sza kap ni egy ko ri va gyo nát.

1948. no vem ber 24.
Az SZLKP KB Po li ti kai Tit kár sá ga jó vá hagy ja a Cseh or szág ba de por tált ma gya rok
ha za té ré sé re vo nat ko zó irány el ve ket, ame lyek ki mond ják, hogy azo kat a ha za té −
rő ma gya ro kat, akik föld va gyo nát el ko boz ták, a „ma gyar ku lá kok tól” el kob zott
va gyon ból kell kár pó tol ni.

A Res zlo vak izá ciós Bi zott ság a já rá si nem ze ti bi zott sá gok hoz és köz igaz ga tá si
bi zott sá gok hoz in té zett kör le ve lé ben a res zlo vak izá ciós vég zés át vé tel ét el uta sí −
tó ma gya rok ra gya ko rolt nyo más meg szün te té sé re uta sít ja a ha tó sá go kat, s el −
ren de li, hogy a vég zést csak an nak ad ják át, aki sza bad aka ra tá ból ki tart res zlo −
vak izálása mel lett.

1948. no vem ber 30.
A Bel ügy mi nisz té ri um ös  sze ál lít ja azok nak a ma gya rok nak a lis tá ját, akik a
245/1948. sz. tör vény alap ján mint „há bo rús bű nö sök” nem kap hat ják vis  sza
cseh szlo vák ál lam pol gár sá gu kat. A jegy zék 1446 csa lád fő ne vét tar tal maz za.

1948. de cem ber 1.
A Nem zet gyű lés a 266/1948. sz. tör vén  nyel mó do sít ja és ki egé szí ti az ál lan dó
vá lasz tói név jegy zé kek ről szó ló ko ráb bi tör vényt. Az új jog sza bály a vá lasz tói név −
jegy zé kek be va ló fel vé telt egye dül a cseh szlo vák ál lam pol gár ság hoz kö ti, ami vel
a cseh szlo vák ál lam pol gár sá gu kat vis  sza ka pott ma gya rok új ra vá lasz tó jog hoz
jut nak.

Lőrincz Gyu la a Ma gyar Bi zott ság ülé sén be je len ti, hogy a ma gyar párt lap cí me
Új Szó lesz. A bi zott ság egyút tal sík ra száll amel lett, hogy a párt la pon kí vül más
ma gyar nyel vű lap ne je len jen meg, el le nez ve a szak szer ve ze tek ál tal Mun ka
cím mel ter ve zett lap ki adá sát, s szor gal maz va a prá gai Jó Ba rát nak a de por tál −
tak ha za tér te utá ni meg szün te té sét is.
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1948. de cem ber 3.
A Meg bí zot tak Tes tü le te a de por tált ma gya rok ha za szál lí tá sá nak és el he lye zé −
sé nek rész le te i ről ha tá roz va szin tén ki mond ja, hogy sa ját há zuk ba csak azok
tér het nek vis  sza, akik va gyo nát még nem ko boz ták el, ill. nem jut tat ták szlo vák
bi zal mi ak nak. Azo kat a ha za te le pü lő föld mű ve se ket, akik bir to kát már el ko boz −
ták, és bi zal mi ak nak jut tat ták, más „meg fe le lő” bir to kon kell el he lyez ni, a nem
föld mű ve se ket pe dig Szlo vá kia más te rü le te in kell mun ká ba ál lí ta ni. 

1948. de cem ber 8.
Az SZLKP KB Tit kár sá ga kör le vél ben tá jé koz tat ja a párt já rá si és te rü le ti tit kár −
sá ga it az Új Szó meg je le né sé ről, s fel szó lít ja őket a lap ter jesz té sé nek tá mo ga −
tá sá ra.

1948. de cem ber 9.
Az SZLKP KB El nök sé ge ha tá ro zat ban mond ja ki, hogy a Ma gyar Bi zott sá got ki
kell egé szí te ni Ladislav Novomeský ok ta tás− és nép mű ve lés ügyi, va la mint
Ondrej Pavlík tá jé koz ta tás ügyi meg bí zot tal, s meg kell bíz ni a ma gyar kultúrsz er −
vezet meg szer ve zé sé vel. Az El nök ség sze rint a ma gyar kor mány ké ré sé re szlo −
vák ta ní tó kat kell kül de ni Ma gyar or szág ra, de ezt le he tő leg a re cip ro ci tás el vé −
nek al kal ma zá sa nél kül kell meg ol da ni.

Az SZLKP KB Tit kár sá ga meg kül di a párt te rü le ti tit kár sá ga i nak a ma gya rok párt −
ba va ló fel vé tel ét sza bá lyo zó irány el ve ket. Ezek sze rint a ma gya rok – tag je lölt −
ként – ak kor ve he tők fel a párt ba, ha leg alább két ré gi párt tag ajánl ja őket; az
1938 előt ti párt tag ok nál azon ban, akik ak tív an ti fa sisz ták vol tak, ki vé te les eset −
ben el le het te kin te ni a tag je löl ti ha tár idő től, sőt egé szen ki vé te les eset ben
párt tag sá guk fo lya ma tos sá gát is el le het is mer ni.

1948. de cem ber 11.
A Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal a já rá si nem ze ti bi zott sá gok hoz és köz igaz ga tá si bi −
zott sá gok hoz in té zett kör le ve lé ben meg kül di a ma gya rok ál lam pol gár sá gá nak
vis  sza adá sá ról szó ló tör vény vég re haj tá si irány el ve it. Ezek ben ki mond ja, hogy a
tör vény nem vo nat ko zik a meg bíz ha tó sá gi iga zol ván  nyal ren del ke zők re és a re −
szlo vak izál takra, mi vel ők már mint szlo vá kok cseh szlo vák ál lam pol gár nak te kin −
ten dők.

1948. de cem ber 14.
Rá ko si Má tyás Kle ment Gottwald hoz in té zett le ve lé ben emel ki fo gást az el len,
hogy a 245/1948. sz. tör vény ki zár ja az ál lam pol gár ság vis  sza szer zé sé nek le −
he tő sé gé ből a ma gyar or szá gi át te le pí tés re je lölt, de át nem te le pí tett ma gya ro −
kat, s a cseh szlo vák fél a két párt kül dött ség 1948. jú li u si po zso nyi ta lál ko zó ján
el fo ga dott meg ál la po dás szá mos más pont ját sem tel je sí ti, mi ál tal fenn áll an −
nak a ve szé lye, hogy „a szlo vá ki ai ma gya rok kér dé se új ra el mér ge se dik s to vább
gá tol ja a két or szág jó vi szo nyá nak ki ala kí tá sát”.
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1948. de cem ber 15.
Meg je le nik Po zsony ban a he ti lap ként in du ló Új Szó el ső szá ma. Fej lé cén a cseh −
szlo vá ki ai ma gyar dol go zók he ti lap já nak ne ve zi ma gát, fő szer kesz tő je az ere de −
ti leg ja va solt Schulz La jos he lyett Lőrincz Gyu la.

1948. de cem ber 20.
Vé get ér a csehs zlovák– mag yar la kos ság cse re, no ha né hány át te le pü lő még
1949 ta va szán is ér ke zik Cseh szlo vá ki á ból Ma gyar or szág ra. A Cseh szlo vák Át −
te le pí té si Bi zott ság ada tai sze rint Cseh szlo vá ki á ból a la kos ság cse re ke re tén be −
lül, ill. az zal pár hu za mo san ös  sze sen 89 660 ma gyart te le pí tet tek át vagy te le −
pült át Ma gyar or szág ra, Ma gyar or szág ról ez zel szem ben 71 787 szlo vák te le pült
át Cseh szlo vá ki á ba; a Ma gyar Át te le pí té si Kor mány biz tos ság ada tai sze rint a
Cseh szlo vá ki á ból ki te le pí tett ma gya rok szá ma 87 839, a Ma gyar or szág ról Cseh −
szlo vá ki á ba át te le pült szlo vá ko ké pe dig 71 215. A szlo vá ki ai ma gyar nyelv te rü −
let nép cse re ál tal leg in kább súj tott ré gi ói a Fel ső−Csal ló köz, a Mátyus föld, a Ga −
ram men te és Gömör egyes te le pü lé sei vol tak.

A Nem zet gyű lés Kül ügyi Bi zott sá gá ban Vla di mír Clemen tis kül ügy mi nisz ter be je −
len ti, hogy mi u tán a ko ráb ban el len sé ges Ma gyar or szág ból „ba rá ti or szág” lett,
a Cseh szlo vá ki á ban és Ma gyar or szá gon egy aránt be kö vet ke zett po li ti kai fej le −
mé nyek jó ki in du lá si ala pot te rem te nek a két or szág kö zöt ti vi tás kér dé sek ren −
de zé sé hez, s töb bé már sem mi nem áll út já ban a már amúgy is jó gaz da sá gi,
po li ti kai és kul tu rá lis kap cso la tok ren de zé sé nek és fej lesz té sé nek.

A Ma gyar Bi zott ság a szlo vák párt ve ze tés elé ter jesz ti a ma gyar kul tu rá lis szö −
vet ség, egy ma gyar nő szö vet ség s a cseh szlo vák if jú sá gi szö vet sé gen be lü li ma −
gyar he lyi cso por tok lét re ho zá sá ra vo nat ko zó ja vas la ta it.

1948. de cem ber 21.
A Nem zet gyű lés a 280/1948. sz. tör vén  nyel meg szün te ti a tar to má nyi rend −
szert, s Cseh szlo vá kia te rü le tét 19, ezen be lül Szlo vá kia te rü le tét 6 ke rü let re
oszt ja Po zsony, Nyi tra, Zsol na, Besz ter ce bá nya, Eper jes és Kas sa szék hel  lyel.

A Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal en ge dé lye zi, hogy a szlo vák vagy cseh nyel vet nem
bí ró ma gya rok ma gyar nyel ven is le te hes sék a cseh szlo vák ál lam pol gár sá guk
vis  sza szer zé sé hez szük sé ges hű ség fo ga dal mat, de le szö ge zi, hogy a szlo vák
vagy cseh nyel vet bí rók nak azt szlo vák vagy cseh nyel ven kell le ten ni ük.

1948. de cem ber 31.
Szlo vá ki á ban vég ér vé nye sen be fe je zik te vé keny sé gü ket az 1948 már ci u sá ban
ide ig le nes jel leg gel fel újí tott nép bí ró ság ok. A ko ráb bi ak hoz vi szo nyít va ez út tal
már ke ve sebb az el ítélt ma gya rok szá ma és ará nya: a 900 el ítélt ből 120
(14,7%) a ma gyar nem ze ti sé gű.
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1949. ja nu ár 3.
A Cseh szlo vák Rá dió po zso nyi stú di ó ja na pi 15 per ces ma gyar hír mű so rok su −
gár zá sá ba kezd. A ma gyar adás el ső fe le lős szer kesz tő je a há bo rú után Ma gyar −
or szág ról át te le pült író, Mono szlóy De zső lesz.

1949. ja nu ár 4.
A Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal szin tén el ké szí ti azok nak a ma gya rok nak a név jegy −
zék ét, akik a 245/1948. sz. tör vény alap ján nem kap hat ják vis  sza cseh szlo vák
ál lam pol gár sá gu kat. A jegy zék 2031 csa lád fő, csa lád tag ok kal együtt 5678 sze −
mély ne vét tar tal maz za.

1949. ja nu ár 7.
Meg kez dő dik a Cseh or szág ba de por tált ma gya rok hi va ta los transz por tok kal tör −
té nő ha za szál lí tá sa. 1949. áp ri lis 15−ig 4602 csa lád (19 184 sze mély) te le pül
vis  sza Szlo vá ki á ba, ame lyek kö zül azon ban csu pán 2070 csa lád tér het vis  sza
sa ját ott ho ná ba, 1186 csa lá dot ro ko na i nál, 1346 csa lá dot pe dig ki utalt la ká −
sok ban he lyez nek el. (1949 ja nu ár já ig 19 530 de por tált már en ge dély nél kül
vis  sza tért Szlo vá ki á ba.)

A Ma gyar Bi zott ság ülé sén Ondrej Pavlík tá jé koz ta tás ügyi meg bí zott is mer te ti a
lét re ho zan dó ma gyar kul tu rá lis szö vet ség nek a meg bí zot ti hi va ta la ál tal ki dol go −
zott alap sza bály−ter ve ze tét, amely sze rint az egye sü let mun ká ja nem ter jed het −
ne ki a res zlo vak izál takra. Mi u tán a bi zott ság ma gyar tag jai ez zel nem ér te nek
egyet, hos  szas és ered mény te len vi ta bon ta ko zik ki a kér dés ről. A bi zott ság az
egye sü let köz pon ti vá laszt má nya és el len őr ző bi zott sá ga tag ja i nak ki vá lasz tá sá −
val Fábry Ist vánt, az ala ku ló köz gyű lés kül döt te i nek ki vá lasz tá sá val Rabay Fe ren −
cet, az ala ku ló köz gyű lés meg szer ve zé sé vel Kugler Já nost bíz za meg.

1949. ja nu ár 11.
Ondrej Pavlík tá jé koz ta tás ügyi meg bí zott öt ta gú elő ké szí tő bi zott sá got ne vez ki
a ma gyar kul tú re gye sü let meg ala kí tá sá nak elő ké szí té se cél já ból. Az elő ké szí tő
bi zott ság el nö ke Daniel Okáli bel ügyi meg bí zott.

1949. ja nu ár 12.
Daniel Okáli bel ügyi meg bí zott a csehs zlovák– mag yar ve gyes bi zott ság ma gyar
ta go za tá hoz in té zett át ira tá ban az ál lam pol gár sá got nem ka pó mint egy 5000
ma gyar nak a la kos ság cse re ke re tén be lü li utó la gos át te le pí té sét ké ri, a ma gyar
fél azon ban ezt vis  sza uta sít ja.

1949. ja nu ár 13.
Az SZLKP KB Tit kár sá ga kör le vél ben tá jé koz tat ja a já rá si párt tit ká ro kat a ma gyar
kul tú re gye sü let meg ala ku lá sá val kap cso la tos te en dő ik ről. A kör le vél sze rint, mi −
vel a re ak ci ós ele mek kí sér le tet tesz nek rá, hogy ha tal muk ba ke rít sék a ma gyar
kul tu rá lis éle tet, s a ma gyar la kos sá got Cseh szlo vá ki á val szem ben el len sé ges
szel lem ben ne vel jék, az ala ku ló köz gyű lés kül döt te i nek ki vá lasz tá sá nál ügyel ni −
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ük kell ar ra, hogy az egye sü let ve ze té se meg bíz ha tó, de mok ra ti kus és a re zsim −
hez hű sze mé lyek ke zé be ke rül jön.

1949. ja nu ár 20.
A bu da pes ti cseh szlo vák kö vet ség szó be li jegy zék ben köz li a ma gyar Kül ügy mi −
nisz té ri um mal, hogy a Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal en ge dé lyez te bi zo nyos ma gyar −
or szá gi saj tó ter mé kek be ho za ta lát Szlo vá ki á ba, egy ben el vár ja, hogy köl csö nös −
sé gi ala pon a ma gyar ha tó sá gok en ge dé lyez zék a cseh és szlo vák la pok ma gyar −
or szá gi ter jesz té sét. (A má jus 11−i ma gyar vá lasz jegy zék köz li, hogy a cseh szlo −
vák saj tó ter mé kek ma gyar or szá gi ter jesz té sét sem mi lyen in téz ke dés nem kor lá −
toz za.)

Kle ment Gottwald a CSKP KB El nök sé gé nek ülé sén a Rá ko si Má tyás 1948. de −
cem ber 14−i le ve lé re adan dó vá lasz le vél vi tá ja so rán ke mény bí rá lat tal il le ti a
szlo vák párt ve ze tést, ami ért kés le ke dik a ma gyar ki sebb ség hely ze té nek ren de −
zé sé vel, s ürü gyet szol gál tat ez zel a ma gyar fél nek a be avat ko zás ra.

Daniel Okáli bel ügyi meg bí zott a Meg bí zot tak Tes tü le te ülé sén be je len ti, hogy
mi u tán 1948. de cem ber 31−év el vé get ért a la kos ság cse re ke re té ben ma gyar −
or szá gi át te le pí tés re je lölt, de át nem te le pí tett ma gya rok kon zu li jog vé del me,
így rá juk is vo nat ko zik a ma gya rok ál lam pol gár sá gá ról ren del ke ző 245/1948.
sz. tör vény.

Az SZLKP KB Szer ve ző Tit kár sá ga úgy ha tá roz, hogy az Új Szót a ki mon dot tan
szlo vák já rá sok ban pa pír hi ány ra hi vat koz va ne ter jes  szék.

1949. ja nu ár 23.
Kle ment Gottwald Rá ko si Má tyás hoz in té zett vá lasz le ve lé ben vis  sza uta sít ja, s
hely te len, ill. nem tel jes in for má ci ó kon ala pu ló nak ne ve zi a ma gyar párt ve ze tő
ál tal meg fo gal ma zott bí rá la to kat, gaz da sá gi jel le gű kér dé sek meg vi ta tá sa cél já −
ból ugyan ak kor szak em be rek két ol da lú ta lál ko zó ját ja va sol ja.

1949. ja nu ár 25.
Moszk vá ban a Szov jet unió, va la mint az ér dek szfé rá já ba tar to zó Cseh szlo vá kia,
Ma gyar or szág, Len gyel or szág, Ro má nia és Bul gá ria a Mars hall−terv el len sú lyo zá −
sa cél já ból meg ala kít ja a Köl csö nös Gaz da sá gi Se gít ség Ta ná csát, a KGST−t.

1949. ja nu ár 26.
A Meg bí zot tak Tes tü le te Michal Falťan föld mű ve lés− és föld re form ügyi meg bí zott
meg hall ga tá sa után – aki ar ról tá jé koz tat ja a tes tü le tet, hogy a Cseh or szág ból
ha za té rő de por tál tak vis  sza uta sít ják a ki utalt la ká so kat, s ra gasz kod nak sa ját
há zuk hoz, va gyo nuk hoz, ami a szlo vák bi zal mi ak kö ré ben nyug ta lan sá got vált ki
– úgy ha tá roz, hogy to vább ra is ra gasz kod ni kell a po li ti kai ve ze tés ál tal meg fo −
gal ma zott irány el vek hez.
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1949. ja nu ár 27.
A ma gyar kor mány szó be li jegy zék ben ké ri a cseh szlo vák kor mány tól a Cseh or −
szág ból ha za té rő ma gyar de por tál tak ügyé nek „ki elé gí tő” ren de zé sét, az az ere −
de ti ott ho nuk ba va ló vis  sza té ré sük le he tő vé té te lét.

1949. ja nu ár 28.
Michal Falťan föld mű ve lés− és föld re form ügyi meg bí zott az SZNT ülé sén is mer −
te ti a bel ső te le pí tés szlo vá ki ai ös  sze fog la ló ada ta it. Ezek sze rint a bel ső te le −
pí tés ke re té ben Dél−Szlo vá kia 25 ma gyar lak ta já rá sá nak 281 köz sé gé be 23 027
szlo vák sze mély (5011 csa lád) te le pült be, akik 44 822 hek tár föl det és 1881
há zat kap tak a ma gya rok és né me tek el kob zott va gyo ná ból. A hely be li szlo vá −
kok kö zül 47 376 sze mély (12 274 csa lád) 26 785 hek tár föl det és 706 há zat
ve he tett át az el kob zott ma gyar va gyon ból.

Az SZNT 14/1949. sz. tör vé nyé vel 89 já rás ra oszt ja a 6 szlo vá ki ai ke rü le tet. A
ma gya rok ál tal la kott dél−szlo vá ki ai ré gi ó ban új já rás ként meg ala kul a Szen ci, a
Nagym egy eri és a Nagy surányi já rás, s önál ló já rás sá ala kul a ko ráb ban a Kor −
pon ai já rás ki ren delt sé ge ként mű kö dött Ipoly sá gi já rás is.

1949. ja nu ár 31.
A Ma gyar Bi zott ság a lét re ho zan dó ma gyar kul tú re gye sü let el nö ké vé Fábry Zol −
tánt, köz pon ti tit ká rá vá Ba logh−Dé nes Ár pá dot ja va sol ja; a ma gyar if jú ság nak az
if jú sá gi szö vet ség be va ló be szer ve zé sé vel kap cso la tos te en dők el vég zé sé vel
Szá raz Jó zse fet bíz za meg, szor gal maz za az Új Szó át ala kí tá sát na pi lap pá, sür −
ge ti az ál lam pol gár sá got nem ka pó ma gya rok név jegy zék ének to váb bi fe lül vizs −
gá lá sát, va la mint a ma gya rok párt ba va ló fel vé tel ének meg gyor sí tá sát.

1949. feb ru ár 5.
Az SZLKP KB El nök sé gé nek ülé sén, mi köz ben töb ben bí rál ják a Ma gyar Bi zott −
sá got, ami ért a párt önál ló ma gyar szek ci ó ja ként pró bál fel lép ni, va la mint az Új
Szót is, ami ért az en ge dé lye zett 50 ez res he lyett 90 ez res pél dány szám ban je −
le nik meg, s túl sokat fog lal ko zik Ma gyar or szá ggal, 12 pont ból ál ló ha tá ro za tot
fo gad nak el „a ma gyar nem ze ti sé gű sze mé lyek egyen jo gú sí tá sá nak né mely kér −
dé se i ről”. Ezek el ren de lik töb bek kö zött a Ma gyar Bi zott ság ha tás kör ének pon −
tos kö rül ha tá ro lá sát, az Új Szó át ala kí tá sát na pi lap pá és irány vo na lá nak meg −
vál toz ta tá sát, a ma gya rok be szer ve zé sét a Szlo vák If jú sá gi Szö vet ség be, a Szlo −
vák Nő szö vet ség be, a For ra dal mi Szak szer ve ze ti Moz ga lom ba és a föld mű ves−
szö vet ke ze tek be, s ki mond ják a ma gyar kul tú re gye sü let mi előb bi lét re ho zá sá −
nak szük sé ges sé gét. El ren de lik az ál lam pol gár sá gu kat vis  sza nem ka pó ma gya −
rok va gyo ná nak el kob zá sát, le mon da nak a ta ní tók Cseh szlo vá kia és Ma gyar or −
szág kö zött ter ve zett cse ré jé ről, s hang sú lyoz zák, 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 ve zet −
nie”.
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1949. feb ru ár 9.
A Res zlo vak izá ciós Bi zott ság a já rá si nem ze ti bi zott sá gok hoz és köz igaz ga tá si
bi zott sá gok hoz in té zett kör le ve lé ben – 1947. ok tó ber 3−i uta sí tá sát fe lül vizs gál −
va – bi zo nyos ese tek ben le he tő vé te szi, hogy res zlo vak izá ciós vég zést ad ja nak
olyan sze mé lyek nek is, akik va gyo nát le fog lal ták, nem ze ti gond nok ság alá he −
lyez ték vagy el ko boz ták.

1949. feb ru ár 10.
Prá gá ban cseh szlo vák kez de mé nye zés re meg ala kul a Csehszlovák–Magyar Kul −
tu rá lis és Gaz da sá gi Tár sa ság. El nö ke Jú li us Ďuriš föld mű ve lés ügyi mi nisz ter,
vá laszt má nyá ban he lyet kap Lőrincz Gyu la és Ma jor Ist ván, va la mint szá mos
szlo vák köz éle ti sze mé lyi ség is. A tár sa ság a meg ala ku lá sa al kal má ból ki adott
kom mü ni ké jé ben sík ra száll a két nép kö zöt ti ba rát ság fej lesz té sé nek szük sé −
ges sé ge mel lett.

1949. feb ru ár 14.
A Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal ki ad ja 371/1949. sz. hir det mé nyét, amely sze rint
a cseh szlo vák ál lam pol gár sá got szer zett ma gya rok ugyan olyan fel té te lek mel lett
kér het nek meg bíz ha tó sá gi iga zol ványt, mint a szláv nem ze ti sé gű sze mé lyek.

1949. feb ru ár 15.
A szlo vák te le pe sek ré szé ről a ha za té rő és el kob zott va gyo nu kat vis  sza igény lő
ma gyar de por tál tak ra be ér ke zett pa na szok nyo mán az SZLKP KB Szer ve ző Tit −
kár sá ga ha tá ro zat ban mond ja ki, hogy a Ma gyar Bi zott ság út ján fel kell szó lí ta −
ni az Új Szót: győz ze meg a de por tál ta kat, hogy azok fo gad ják el a szá muk ra ki −
utalt föl det, s ne kö ve tel jék vis  sza a szlo vá kok nak jut ta tott egy ko ri va gyo nu kat.

1949. feb ru ár 16.
Rá ko si Má tyás Kle ment Gottwald hoz in té zett újabb le ve lé ben egyet ér tés ét fe je −
zi ki a két or szág párt ve ze tő i nek ta lál ko zó já val, de azt ja va sol ja, hogy azon gaz −
da sá gi kér dé sek mel lett po li ti kai kér dé sek kel is fog lal koz za nak.

A Ma gyar Bi zott ság jó vá ha gyó lag tu do má sul ve szi, hogy az SZLKP KB ká der bi −
zott sá ga fe lül vizs gál ta a ma gyar kul tú re gye sü let ala ku ló köz gyű lé sé re meg hí van −
dó kül döt tek név so rát, s az ere de ti leg ter ve zett feb ru ár 26−a he lyett már ci us 5−
re te szi át az ala ku ló köz gyű lés idő pont ját.

1949. feb ru ár 17.
Daniel Okáli bel ügyi meg bí zott ar ról ér te sí ti a Ma gyar Bi zott sá got, hogy Vil iam
Široký, az SZLKP el nö ke egyet ér tett a res zlo vak izál tak tag sá gát til tó szö veg rész
ki ha gyá sá val a ma gyar kul tu rá lis egye sü let alap sza bá lyá ból.
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1949. feb ru ár 22.
Az SZLKP KB Szer ve ző Tit kár sá ga úgy ha tá roz, hogy amen  nyi ben a szov jet ha tó −
sá gok Es ter házy Já nost ki ad ják Cseh szlo vá ki á nak, ha lá los íté le tét bör tön bün te −
tés re kell vál toz tat ni.

1949. feb ru ár 23.
A Nem zet gyű lés 63/1949. szá mú tör vé nyé vel ki mond ja, hogy „az el nyo ma tás
ide jén a Cseh szlo vák Köz tár sa ság ide gen ha tal mak ál tal meg szállt te rü le tén ma −
radt” köz al kal ma zot tak mun ka vi szo nya és nyug díj jo go sult sá ga a meg szál lás hó −
nap já nak utol só nap já val meg szűnt nek te kin ten dő. Meg en ge di ugyan a ki vé te le −
zés ké ré sét, ki zár ja azon ban a ki vé te le zés le he tő sé gét azok nál a né me tek nél és
ma gya rok nál, akik a 33/1945. sz. el nö ki al kot mány dek ré tum ér tel mé ben el ve −
szí tet ték cseh szlo vák ál lam pol gár sá gu kat. 

A Nem zet gyű lés 69/1949. szám mal tör vényt fo gad el az egy sé ges föld mű ves−
szö vet ke ze tek ről, amel  lyel meg te rem ti a me ző gaz da ság szov jet min tá jú kol lek ti −
vi zá lá sá nak fel tét ele it. (A ma gyar fal vak ban ezt kö ve tő en lét re jö vő szö vet ke ze −
tek meg ala pí tói el ső sor ban nem a he lyi ma gyar la kos ság, ha nem az oda be köl −
tö zött szlo vák te le pe sek lesz nek.)

1949. feb ru ár 26.
A Ma gyar Bi zott ság a szlo vák párt ve ze tés jó vá ha gyá sát kö ve tő en fel ké ri Fábry
Zol tánt a lét re ho zan dó ma gyar kul tú re gye sü let el nö ki tiszt sé gé nek el lá tá sá ra.

Bu da pes ten utol só al ka lom mal je le nik meg a Cseh szlo vá ki á ból át te le pí tett ma −
gya rok szá má ra ki adott Új Ott hon cí mű he ti lap.

1949. feb ru ár 28.
Prá gá ban a Rá ko si Má tyás és Kle ment Gottwald kö zöt ti le vél vál tás ered mé nye −
ként újabb meg be szé lés zaj lik a CSKP és az MDP kül dött sé ge kö zött a két or −
szág kö zöt ti vi tás kér dé sek ről, töb bek kö zött a ma gyar ki sebb ség hely ze té nek
ren de zé sé ről. A ma gyar fél ki fo gá sa it is mer te tő Rajk Lász ló szó vá te szi töb bek
kö zött a ma gyar osz tá lyok ala csony szá mát, a res zlo vak izál tak gyer me ke i nek a
ma gyar iskolai osztályokból va ló ki til tá sát, az ál lás ta lan ma gyar ta ní tók nak a ter −
me lő mun ká ba va ló be ál lí tá sát, mi köz ben a ma gyar osz tá lyok ban szlo vák ta ní tók
ta ní ta nak. A Rajk fel ve té se i re re a gá ló Vil iam Široký szlo vák párt ve ze tő, no ha a
bí rá la to kat té ves in for má ci ó kon ala pu ló nak mi nő sí ti, ígé re tet tesz egyes sé rel −
mek or vos lá sá ra és a nem ze ti bi zott sá gok ma gya rok kal va ló ki egé szí té sé re.

1949. feb ru ár vé ge
Bu da pes ten – a Mind szen ty Jó zsef 1948. de cem ber 25−i le tar tóz ta tá sa után ná −
la meg ta lált írá sos do ku men tu mok alap ján – le tar tóz tat ják Krausz Zol tánt és
Var ró Ist vánt, a CSMADNÉSZ ak ti vis tá it, aki ket át ad nak a cseh szlo vák bel ügyi
szer vek nek. Ezt kö ve tő en Cseh szlo vá ki á ban is kez de tét ve szi a szer ve zet fel gön −
gyö lí té se és mun ka tár sa i nak le tar tóz ta tá sa.
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1949. már ci us 2.
A Ma gyar Bi zott ság vég le ge sí ti a ma gyar kul tú re gye sü let ala ku ló köz gyű lés ének
le fo lyá sát, az ar ra meg hí van dó kül döt tek és az egye sü let meg vá lasz tan dó ve ze −
tő sé gé nek név so rát. El nö ké vé Fábry Zol tánt, ügy ve ze tő el nö ké vé Ma jor Ist vánt,
al el nök évé Kugler Já nost, köz pon ti tit ká rá vá Fel le gi Ist vánt, a köz pon ti tit kár he −
lyet te sé vé Ker tész Kál mánt ja va sol ja.

A Ma gyar Bi zott ság négy ta gú kül dött sé ge (Daniel Okáli, Ma jor Ist ván, Lőrincz
Gyu la és Fábry Ist ván) ezt kö ve tő en az SZLKP Szer ve ző Tit kár sá gán egyez te ti az
ala ku ló köz gyű lés rész le te it, ahol meg ál la po dás szü le tik ar ról, hogy az egye sü −
let a Tá jé koz ta tás ügyi Meg bí zot ti Hi va tal irá nyí tá sa alá fog tar toz ni. A Szer ve ző
Tit kár ság – a köz pon ti tit kár he lyet te sé vé je lölt Ker tész Kál mán ki vé te lé vel – jó −
vá hagy ja az egye sü let ve ze tő sé gé re elő ter jesz tett ja vas la tot.

1949. már ci us 3.
Kugler Já nost fel ve szik az SZLKP KB föld mű ves osz tá lyá ra az zal a fel adat tal,
hogy a ma gyar föld mű ve sek nek az egy sé ges föld mű ves−szö vet ke ze tek be va ló
be szer ve zé sét irá nyít sa.

1949. már ci us 4.
Mi u tán a lét re ho zan dó ma gyar kul tú re gye sü let ki je lölt ve ze tő sé gé nek ös  sze té te −
lé vel elé ge det len Fábry Zol tán nem vál lal ta el az el nö ki meg bí za tást, a Ma gyar
Bi zott ság Lőrincz Gyu la, Ma jor Ist ván és Fábry Ist ván ös  sze té te lű kül dött sé ge a
párt köz pont ban egye ne sen Vil iam Široký val, az SZLKP el nö ké vel egyez tet az
egye sü let el nö ké nek sze mé lyé ről. Široký az zal az in dok kal, hogy res zlo vak izált,
el uta sít ja a kül dött ség Ma jor el nök ké vá lasz tá sá ra vo nat ko zó ja vas la tát, s
Lőrinczet bíz za meg az el nö ki tiszt ség el lá tá sá val.

1949. már ci us 5.
Po zsony ban meg ala kul a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Dol go zók Kul tú re gye sü le te, a
Cse ma dok. Az ala ku ló köz gyű lés – ame lyen a kom mu nis ta párt, a kor mány, a
Meg bí zot tak Tes tü le te és a tö meg szer ve ze tek kép vi se lői is meg je len nek – ün ne −
pi szó no kai: Ondrej Pavlík, Lőrincz Gyu la és Ma jor Ist ván egy aránt hang sú lyoz −
zák, hogy a szer ve zet nem párt, ha nem kul tu rá lis egye sü let lesz, leg fon to sabb
fel ada ta i ként pe dig a párt po li ti ká já nak a ma gyar la kos ság kö ré ben va ló nép sze −
rű sí té sét és a szo ci a lis ta kul tú ra anya nyel vű ter jesz té sét je lö lik meg. Az egye sü −
let élé re há rom évi idő tar tam ra meg vá lasz tott Köz pon ti Bi zott ság el nö ké vé
Lőrincz Gyu lát, el ső al el nök évé Kugler Já nost, má so dik al el nök évé Eg ri Vik tort,
köz pon ti tit ká rá vá Fel le gi Ist vánt, a köz pon ti tit kár he lyet te sé vé Wet zler Dó rát vá −
laszt ják, Fábry Zol tán örö kös dísz el nök lesz.

1949. már ci us 15–16.
A re for má tus egy ház lel ké szei ál ta lá nos pasz torális kon fe ren ci át tar ta nak Ko má −
rom ban, ame lyen Andrej Maťašík a Szer ve ző Bi zott ság ne vé ben be je len ti az új
zsi na ti vá lasz tá sok ki írá sát. Köz lé se sze rint az egyes egy ház me gyék ben meg vá −
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lasz tott kül döt tek a Szer ve ző Bi zott ság El nök sé gé vel együtt fog ják al kot ni az
egy ház Zsi na tát, amely nek el sőd le ges fel ada ta az egy ház új al kot má nyá nak ki −
dol go zá sa lesz. A lel kész kon fe ren cia részt ve vői már ci us 16−án, az egy ház szlo −
vák ve ze té se és ma gyar tag sá ga kö zöt ti vi szony ren de zé se cél já ból Ga lam bos
Zol tán ko má ro mi lel ki pász tor ve ze té sé vel lét re hoz zák az Or szá gos Re for má tus
Lel kész egye sü le tet.

1949. már ci us 18.
Az SZLKP KB El nök sé ge a nem ze ti bi zott sá gok át ala kí tá sá ról ha tá roz va fel ada −
tul ad ja a párt al sóbb szin tű szer ve i nek, hogy a nem ze ti bi zott sá gok ba von ják
be „a tisz tes sé ges ma gyar an ti fa sisz tá kat” is. A párt ve ze tés sze rint a ma gya rok
szá má ra a ke rü le ti és a já rá si nem ze ti bi zott sá gok ban szám ará nyuk nak meg fe −
le lő he lyet kell biz to sí ta ni, ará nyuk azon ban egy já rá si nem ze ti bi zott ság ban
sem ha lad hat ja meg az 50%−ot.

1949. már ci us 19.
Václav Nosek bel ügy mi nisz ter a több szö ri mó do sí tás ra va ló te kin tet tel
97/1949. sz. hir det mé nyé vel vég le ge sí ti az el kob zott csa lá di há zak ki uta lá sá ra
vo nat ko zó kor mány ren de le tek ha tá lyos szö ve gét. Az igény lők re vo nat ko zó va la −
mennyi ko ráb bi nem ze ti sé gi kor lá to zás ér vény ben ma rad, va gyis iga zol ni uk kell,
hogy cseh szlo vák ál lam pol gár ok, cseh, szlo vák vagy más szláv nem ze ti sé gű ek,
nem ze ti leg és ál la mi lag meg bíz ha tó ak, s ve lük kö zös ház tar tás ban élő csa lád −
tag jai nem né met vagy ma gyar nem ze ti sé gű ek.

Szá raz Jó zsef, a Szlo vák If jú sá gi Szö vet ség ma gyar osz tá lyá nak ki je lölt ve ze tő je
az Új Szó ha sáb ja in ke resz tül fel hí vás sal for dul az or szág ma gyar if jú sá gá hoz,
hogy mi nél na gyobb szám ban lép jen be a szö vet ség be, és kép vi sel tes se ma gát
a Cseh szlo vák If jú sá gi Szö vet ség áp ri lis 23−i ala ku ló kon fe ren ci á ján.

1949. már ci us 20.
Érsekújvárott Tatarik Emil nyu gal ma zott ta ní tó ve ze té sé vel meg ala kul a Cse ma −
dok el ső he lyi szer ve ze te. (A Cse ma dok he lyi szer ve ze te i nek szá ma az év vé gé −
ig 63−ra, tag ja i nak szá ma 3800−ra emel ke dik.)

1949. már ci us 22.
A ma gya rok ál lam pol gár sá gá nak vis  sza adá sa és a de por tál tak ha za té ré se mi att
egy re fe szül teb bé vá ló dél−szlo vá ki ai lég kör eny hí té se cél já ból az SZLKP KB Tit −
kár sá ga kö zös ér te kez le tet ren dez Érsekújvárott a dél−szlo vá ki ai já rá si párt tit kár −
ok és a ma gyar kom mu nis ták ré szé re, ame lyen Šte fan Bašťo van ský, a párt fő −
tit ká ra is mer te ti a párt nak a ma gyar kér dés sel kap cso la tos ál lás pont ját. Bašťo −
van ský dél−szlo vá ki ai vo nat ko zás ban a párt előtt ál ló leg fon to sabb fel ada tok kö −
zött a nem ze ti bi zott sá gok ma gya rok kal va ló ki egé szí té sét, va la mint a Cseh or −
szág ból ha za té rő ma gya rok „szer ve zett” le te le pí té sé nek szük sé ges sé gét em lí ti,
mi köz ben hang sú lyoz za, hogy el kob zott va gyo nu kat nincs jo guk vis  sza kö ve tel ni.
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1949. már ci us 23.
A Nem zet gyű lés a 84/1949. sz. tör vén  nyel mó do sít ja az el len sé ges va gyon el −
kob zá sá ról és a nem ze ti új já épí té si ala pok ról ren del ke ző el nö ki dek ré tu mot. Az
új jog sza bály to vább ra is ér vény ben hagy ja a dek ré tum nak a né me tek és ma gya −
rok min den in gó és in gat lan va gyo ná nak el kob zá sát ki mon dó ha tá ro za ta it. 

1949. már ci us 28.
A Ma gyar Bi zott ság „tu do má sul ve szi” a Ko má ro mi Vá ro si Nem ze ti Bi zott ság nak
a cseh szlo vák Kül ügy mi nisz té ri um ál tal már jó vá ha gyott ja vas la tát, hogy a Ko −
má rom ból el tá vo lí tott Klap ka− és Jó kai−szob rot, va la mint Ki rály püs pök szob rát
ad ják át Ma gyar or szág nak. (A ma gyar kul tu rá lis em lé kek át vé tel ét a ma gyar fél
el uta sít ja, így azok át adá sá ra vé gül nem ke rül sor.)

1949. áp ri lis 4.
Gútától észak ra – 1400 hek tár nyi par la gon he ve rő te rü le ten – kez de tét ve szi egy
„szo ci a lis ta min ta te le pü lés”, If jú ság fal va épí té se.

1949. áp ri lis 5.
A Cse ma dok ve ze té se az egye sü let he lyi cso port ja i nak meg ala kí tá sá nak mód ját
sza bá lyo zó kör le ve lé ben hang sú lyoz za, hogy azok meg szer ve zé sé re a „leg ha la −
dóbb pol gá ro kat” kell meg nyer ni, s ügyel ni kell ar ra, hogy a szer ve zést „ne hogy
eset leg so vi nisz ta és fa sisz ta ele mek ve gyék ke zük be és ve szé lyez tes sék a
meg ala ku ló he lyi cso port sor sát”.

1949. áp ri lis 10.
Prá gá ban a Cseh or szág ba de por tált ma gya rok nagy ré szé nek ha za té ré se és az
Új Szó na pi lap pá va ló ter ve zett át ala ku lá sa mi att utol só al ka lom mal je le nik meg
a Jó Ba rát cí mű he ti lap.

1949. áp ri lis 14–16.
Antonín Zápo tocký ve ze té sé vel – Cseh szlo vá kia fenn ál lá sa óta el ső íz ben –
cseh szlo vák kor mány kül dött ség lá to gat Bu da pest re, ahol áp ri lis 16−án cseh szlo −
vák rész ről Antonín Zápo tocký mi nisz ter el nök és Vla di mír Clemen tis kül ügy mi −
nisz ter, ma gyar rész ről Do bi Ist ván mi nisz ter el nök és Rajk Lász ló kül ügy mi nisz −
ter alá ír ja a csehs zlovák– mag yar ba rát sá gi, együtt mű kö dé si és köl csö nös se −
gély nyúj tá si egyez ményt. A húsz év re szó ló egyez mény pre am bu luma le szö ge zi,
hogy a nép ha ta lom át vé te le meg szün tet te a két or szág kö zöt ti el len té te ket, s le −
he tő vé tet te, hogy köl csö nös kap cso la ta ik a jö vő ben új mó don fej lőd je nek, IV.
cik ke sze rint a két fél ta nács koz ni fog a két or szág ér de ke it érin tő va la men  nyi
ko moly nem zet kö zi kér dés ben, V. cik ke sze rint nem vesz nek részt a má sik fél
el len irá nyu ló sem mi fé le szö vet ség ben és ak ci ó ban, VI. cik ke sze rint pe dig a ba −
rát ság szel le mé ben fej lesz te ni és erő sí te ni fog ják gaz da sá gi, kul tu rá lis és egyéb
kap cso la ta i kat.
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1949. áp ri lis 20.
A szov jet ha tó sá gok a Szlo vák Nem ze ti Bí ró ság ál tal ha lál ra ítélt Es ter házy Já −
nost Csap ha tár ál lo má son át ad ják a cseh szlo vák bel ügyi szer vek nek. 

1949. áp ri lis 22.
Es ter házy Já nost Po zsony ba szál lít ják, ahol ha lá los íté le te fel füg gesz té se ér de −
ké ben csa lád ja, is me rő sei és a po zso nyi zsi dó ság meg bí zot tai töb bek kö zött a
Ma gyar Bi zott sá got és a po zso nyi ma gyar fő kon zu lá tust is fel ké rik a köz ben já −
rás ra, azok azon ban el zár kóz nak az in ter ven ci ó tól. Ezek ben a na pok ban az Új
Szó is tö me gé vel kap ja az Es ter házy ér de ké ben szót eme lő ol va sói le ve le ket.

1949. áp ri lis 23–24.
Prá gá ban az or szág if jú sá gi szer ve ze te i nek egye sí tő kon fe ren ci á ján meg ala kít ják
az egy sé ges Cseh szlo vák If jú sá gi Szö vet sé get (CSISZ), amely nek Köz pon ti Bi −
zott sá gá ba be vá laszt ják Szá raz Jó zse fet mint a CSISZ ma gyar osz tá lyá nak ve ze −
tő jét, Szlo vá ki ai Köz pon ti Bi zott sá gá ba pe dig Szá raz mel lett Hor váth El vi rát és
Se bes tyén Já nost.

1949. áp ri lis 29.
A Cse ma dok KB el nök sé gi ülé sén Fel le gi Ist ván köz pon ti tit kár ar ról tá jé koz tat −
ja az egye sü let ve ze té sét, hogy a he lyi cso por tok meg ala ku lá sá nak leg na gyobb
aka dá lya, hogy a he lyi ha tó sá gok a res zlo vak izál tak szá má ra aka dá lyoz zák a
szer  ve zet be va ló be lé pést.

1949. má jus 1.
A he ti lap ként in du ló Új Szó el ső íz ben je le nik meg na pi lap ként.

1949. má jus 2.
Fábry Zol tán Vil iam Širokýhoz in té zett le ve lé ben kér ke gyel met Es ter házy Já nos
szá má ra. Fábry sze rint A vád lott meg szó lal cí mű me mo ran du má nak hi te lét ron −
ta ná, ha nem emel ne szót Es ter házy ér de ké ben, mi vel az ő ér de me, hogy a szlo −
vá ki ai ma gyar ság szin te tel jes egé szé ben né met el le nes ma radt.

1949. má jus 7.
Az Új Szó a hi ány zó ma gyar nyel vű if jú sá gi lap pót lá sa cél já ból If jú sá gi Szem le
cím mel – 1951. de cem ber vé gé ig meg je le nő – he ti mel lék le tet in dít.

1949. má jus 11.
Ondrej Pavlík tá jé koz ta tás ügyi meg bí zott a Ma gyar Bi zott ság ülé sén ke mény bí −
rá lat tal il le ti a Cse ma do kot, ami ért egye sek po li ti kai szer ve zet té akar ják for mál −
ni, s a res zlo vak izál takra is igyek szik ki ter jesz te ni te vé keny sé gét.
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1949. má jus 17.
A Cse ma dok ve ze té se a Tá jé koz ta tás ügyi Meg bí zot ti Hi va tal uta sí tá sá ra kör le −
vél ben szó lít ja fel ala ku ló fél ben le vő he lyi szer ve ze te it, hogy uta sít sák vis  sza a
res zlo vak izál tak és a Ma gyar or szág ról át te le pül tek fel vé tel ét.

A ma gyar nyel vű ká de rek hi á nyá nak pót lá sá ra Dió sze gen meg nyí lik az el ső, két −
he tes ma gyar nyel vű párt is ko la. A párt is ko la részt ve vői táv irat ban kö szö nik meg
Kle ment Gottwald nak és Vil iam Široký nak, ami ért le he tő vé tet ték, hogy anya −
nyelv ükön sa já tít has sák el a marx i–leni ni ta no kat.

1949. má jus 19.
A Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal Lőrincz Gyu lá hoz, a Cse ma dok KB el nö ké hez in té −
zett le ve lé ben uta sít ja az egye sü let ve ze té sét az ala ku ló köz gyű lé sen el fo ga dott
alap sza bály mó do sí tá sá ra, s ab ból töb bek kö zött a res zlo vak izál tak tag sá gát le −
he tő vé té vő ki té te lek ki ha gyá sá ra. A le vél ki fo gá sol ja azt is, hogy a Cse ma dok
kul túr po li ti kai sze mi ná ri u mo kat kí ván szer vez ni, te hát po li ti kai te vé keny ség re is
igényt tart, ami el lent mond az egye sü let „kul tu rá lis” meg ha tá ro zá sá nak, az zal
az in dok lás sal pe dig, hogy nem tö meg szer ve zet ről, ha nem egye sü let ről van szó,
el uta sít ja ke rü le ti szer vek lét re ho zá sát, ál la mi és po li ti kai ér dek nek ne vez ve,
hogy a Cse ma do kot ki zá ró lag a köz pont ból irá nyít sák.

1949. má jus 25–29.
Prá gá ban tart ja a ha ta lom át vé tel utá ni el ső, ös  szes sé gé ben IX. kong res  szu sát
Cseh szlo vá kia Kom mu nis ta Párt ja, amely a Kle ment Gottwald ál tal elő ter jesz tett
10 pont alap ján el fo gad ja a „szo ci a liz mus épí té sé nek fő irány vo na lát”. A kong −
res  szus hang sú lyoz za az osz tály harc ki éle zé sé nek, a marx is ta–lenin ista ide o ló −
gia cél tu da tos ter jesz té sé nek, a ne héz ipar fej lesz té sé nek, Szlo vá kia ipa ro sí tá −
sá nak és a me ző gaz da ság szö vet ke ze te sí té sé nek szük sé ges sé gét. A párt el nö −
ké vé is mét Kle ment Gottwal dot, fő tit ká rá vá Ru dolf Slán skýt vá laszt ják; a 97 ta −
gú KB−ban he lyet kap töb bek kö zött Ma jor Ist ván, a KB 31 pót tag ja kö zött pe dig
Fábry Ist ván.

1949. má jus vé ge
Meg kez dőd nek a be íra tá sok az ele mi is ko lák ba. Ál ta lá nos je len ség, hogy a ma −
gyar osz tá lyok ba a res zlo vak izált szü lők gyer me ke it nem en ge dik be írat ni, ezért
a ma gyar la kos ság kér vé nyek tö me ge it in té zi a párt− és ál la mi szer vek hez, az Új
Szó hoz és a Cse ma dok hoz a ma gyar osz tá lyok en ge dé lye zé se ér de ké ben. A be −
ad vány ok kez de mé nye zői el len gyak ran csend őr sé gi nyo mo zás in dul.

1949. jú ni us 1.
Meg szű nik a Ma gyar Át te le pí té si Kor mány biz tos ság, s ez zel pár hu za mo san be −
szün te ti te vé keny sé gét a po zso nyi ma gyar Meg ha tal ma zot ti Hi va tal is, amely be −
ol vad a ma gyar fő kon zu lá tus ba.
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1949. jú ni us 3.
Az SZLKP KB El nök sé ge a ha za tért de por tál tak va gyon jo gi prob lé má i ról tár gyal −
va – töb bek kö zött a Ma gyar Bi zott ság két tag já nak (Kugler Já nos, Rabay Fe renc)
rész vé te lé vel – bi zott sá got hoz lét re az zal a fel adat tal, hogy hely szí ni vizs gá ló −
dás után te gyen ja vas la tot a vi tás ese tek ren de zé sé re. Az El nök ség sze rint a la −
kás nél kül marad takat meg kell nyer ni az ál la mi gaz da sá gok és szén bá nyák szá −
má ra, el szál lá so lá su kat pe dig az adott te le pü lé sen élő mó do sabb gaz dák, kü lö −
nö sen azok nak a po li ti ka i lag komp ro mit tált sze mé lyek nek a ro vá sá ra kell meg −
ol da ni, akik va gyo nát már el ko boz ták vagy még el ko boz hat ják.

1949. jú ni us 10.
Prá gá ban a „ha za fi as” ka to li kus pa pok és hí vők kom mu nis ta párt ál tal kez de −
mé nye zett ér te kez le tén meg ala kít ják a Ka to li kus Ak ció ne vű moz gal mat, mely −
nek cél ja a pa pok és a hí vők meg nye ré se a né pi de mok rá cia szá má ra.

1949. jú ni us 15.
A Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal a ki fo gá solt ré szek mó do sí tá sát kö ve tő en jó vá hagy −
ja a Cse ma dok alap sza bá lyát. A vég le ge sí tett alap sza bály a Vil iam Široký és
Lőrincz Gyu la ál tal vég re haj tott mó do sí tá so kat kö ve tő en a res zlo vak izál tak Cse −
ma dok−tag sá gá nak kér dé sét már nem sza bá lyoz za.

A cseh szlo vák Nem zet gyű lés és a ma gyar Or szág gyű lés egy aránt ra ti fi kál ja az
áp ri lis 16−án alá írt csehs zlovák– mag yar ba rát sá gi, együtt mű kö dé si és köl csö −
nös se gély nyúj tá si egyez ményt.

A cseh és szlo vák ka to li kus püs pö kök tit kos prá gai ta lál ko zó ju kon ös  sze ál lí tott
pász tor le ve lük ben a Ka to li kus Ak ci ót sza ka dár moz ga lom nak nyil vá nít ják. A Va −
ti kán jú ni us 20−án szin tén el íté li a Ka to li kus Ak ci ót, tag ja it pe dig ki kö zö sí ti az
egy ház ból. (Cseh szlo vá kia ezt kö ve tő en meg sza kít ja dip lo má ci ai kap cso la ta it a
Va ti kán nal, több egy há zi ve ze tőt pe dig hos  szú bör tön bün te tés re ítél.)

1949. jú ni us 21.
A csehs zlovák– mag yar ve gyes bi zott ság Bu da pes ten meg ho zott 66. szá mú vég −
ha tá ro za tá val hi va ta lo san is be fe je zett nek nyil vá nít ja a la kos ság cse rét, le he tő −
vé té ve egyút tal, hogy azok, akik a la kos ság cse re so rán el sza kad tak leg kö ze leb −
bi hoz zá tar to zó ik tól, át te le pü lé si, ill. vis  sza köl tö zé si ké rel met nyújt sa nak be.

1949. jú ni us 21–23.
Do bi Ist ván mi nisz ter el nök ve ze té sé vel ma gyar kor mány kül dött ség lá to gat Prá −
gá ba, ahol ki cse ré lik a csehs zlovák– mag yar ba rát sá gi, együtt mű kö dé si és köl −
csö nös se gély nyúj tá si egyez mény ra ti fi ká ci ós ok má nya it, s elő ké szí tik a két or −
szág kö zöt ti vi tás pénz ügyi és gaz da sá gi kér dé se ket ren de ző jegy ző köny vet.
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1949. jú ni us 24.
A ha lál ra ítélt Es ter házy Já nos ke gyel mi kér vén  nyel for dul Kle ment Gottwald köz −
tár sa sá gi el nök höz. A Ba logh−Dé nes Ár pád ál tal ké szí tett be ad vány ban töb bek
kö zött ar ra va ló te kin tet tel ké ri a ha lá los íté let eny hí té sét, hogy ha lá los íté le tét
tá vol lét ében hoz ták, s így nem volt le he tő sé ge a vé de ke zés re, va la mint hogy a
szlo vák par la ment ben el uta sí tot ta a zsi dó la kos ság de por tá lá sá nak meg sza va −
zá sát.

1949. június–július
Mi u tán a ha tó sá gok meg pró bál ják meg aka dá lyoz ni a jú ni us 15−i pász tor le vél fel −
ol va sá sát, a he lyi la kos ság Szlo vá kia több köz sé gé ben el len áll az azt el ko boz ni
igyek vő kar ha ta lom nak. A mint egy 20−25 ezer hí vő rész vé te lé vel zaj ló meg moz −
du lá sok góc pont ja Ár va és Kiszu ca, de a til ta ko zá si hul lám ki ter jed egész Szlo −
vá ki á ra.

1949. jú li us 2.
Kle ment Gottwald köz tár sa sá gi el nök el ha laszt ja Es ter házy Já nos ha lá los íté le −
té nek vég re haj tá sát.

1949. jú li us 13.
A Nem zet gyű lés el fo gad ja a 194/1949. sz. tör vényt, amel  lyel le he tő vé te szi,
hogy az „ál lam el le nes te vé keny sé get” ki fej tő, va la mint a Cseh szlo vák Köz tár sa −
ság te rü le tét tör vény te le nül el ha gyó s a meg ha tá ro zott időn be lül vis  sza nem té −
rő sze mé lye ket meg fos  szák cseh szlo vák ál lam pol gár sá guk tól.

A re for má tus egy ház nak a Szlo vák Nem ze ti Front Köz pon ti Ak ció bi zott sá gán a
ké szü lő új egy ház ügyi tör vé nyek ről tár gya ló kül dött sé ge meg elé ge dés sel nyug −
táz za, hogy a tör vény a re for má tus egy há zat egyen jo gú sít ja a töb bi egy ház zal.

1949. jú li us 15.
Andrej Maťašíkot meg vá laszt ják a re for má tus egy ház Szer ve ző Bi zott sá gá nak tit −
ká rá vá. Az így meg üre se dett lel ké szi al el nö ki tiszt ség be ké sőbb Bö ször mé nyi
Lász lót de le gál ják.

1949. jú li us 25.
Vla di mír Clemen tis cseh szlo vák kül ügy mi nisz ter és Antos Ist ván ma gyar pénz −
ügyi ál lam tit kár alá ír ja a két or szág kö zöt ti füg gő pénz ügyi és gaz da sá gi kér dé −
se ket ren de ző ún. csor ba tói egyez ményt, amel  lyel Cseh szlo vá kia és Ma gyar or −
szág köl csö nö sen le mond az ál lam, a köz jo gi és ter mé sze tes sze mé lyek ál tal a
la kos ság cse re−egyez mény, a bé ke szer ző dés, va la mint az eze ket ki egé szí tő meg −
ál la po dá sok és ok má nyok alap ján tá maszt ha tó kö ve te lé sek ről, töb bek kö zött a
la kos ság cse re ma gyar át te le pí tett jei ál tal hát ra ha gyott va gyon ból fa ka dó kö ve −
te lé sek ről. Az egyez mény bi zal mas ki egé szí tő jegy ző köny ve ki mond ja, hogy Ma −
gyar or szág vis  sza szol gál tat ja Cseh szlo vá ki á nak az el ső bé csi dön tés után Cseh −
szlo vá ki á ból „el hur colt”, ill. hogy a két ál lam át ad ja egy más nak „a má sik ál lam
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né pe i nek szel le mi örök sé gé hez tar to zó” mű vé sze ti, tör té nel mi vagy ré gé sze ti ér −
té kű tár gya kat.

1949. jú li us 31.
Po zsony ban a szlo vák po li ti kai és kul tu rá lis élet ve ze tő sze mé lyi sé ge i nek rész −
vé te lé vel nagy sza bá sú ren dez vény so ro za ton em lé kez nek meg Pe tő fi Sán dor ha −
lá lá nak 100. év for du ló já ról, ame lyen a Ma gyar Író szö vet ség kép vi se le té ben
részt vesz Il lés Bé la is.

1949. au gusz tus 3.
A Cse ma dok KB El nök sé ge úgy ha tá roz, hogy a párt ve ze tés hez for dul a he lyi
szer vek nek a res zlo vak izál tak Cse ma dok−tag sá gát til tó in téz ke dé sei mi att, mi vel
ezek le he tet len né te szik a he lyi cso por tok meg ala kí tá sát, s a hely zet or vos lá sát
fog ják kér ni. A Po zsony köz pont já ból még 1921−ben el tá vo lí tott, s 1949 ta va −
szán meg ta lált Pe tő fi−szo bor eset le ges új ra fel ál lí tá sá nak kér dé sé vel kap cso lat −
ban az El nök ség ar ra az ál lás pont ra he lyez ke dik, hogy az „nem tar to zik a Cse −
ma dok ha tás kö ré be”.

1949. au gusz tus 13–14.
A ka to li kus egy ház Nagy szom bat ban zaj ló püs pö ki kon fe ren ci á ja az egy ház szá −
má ra el fo gad ha tat lan nak nyil vá nít ja s el uta sít ja a ké szü lő egy ház ügyi tör vé nye −
ket.

1949 nya rán
Po zsony ban, a Prav da Ki adó vál la lat ke re té ben Stern Sa rol ta ve ze té sé vel meg −
ala kul a ma gyar köny vek ki adá sá val fog lal ko zó Ma gyar Könyv tár.

1949. szep tem ber 1.
Az új tan év kez de tén Szlo vá kia 164 köz sé gé nek 267 ele mi osz tály ában in dul
ma gyar nyel vű ok ta tás. A ma gyar ele mi is ko lai osz tá lyok szá ma a tan év vé gé re
319−re emel ke dik, ame lye ket több mint 17 ezer gyer mek lá to gat.

1949. szep tem ber 7.
Az SZLKP KB El nök sé ge ha tá ro za tot hoz „a dé li ha tár vi dék né mely kér dé se i nek
meg ol dá sá ról”, amel  lyel út já ra in dít ja az ún. Dél−ak ci ót. A párt ve ze tés a Cseh or −
szág ból ha za tért ma gyar de por tál tak el he lye zé si gond ja it egy részt új há zak épí −
té sé vel, más részt az ál lam biz ton sá gi szem pont ból meg bíz ha tat lan nak mi nő sí −
tett ma gya rok Cseh or szág ba te le pí té sé vel, s a ha za tér tek nek az ő há za ik ban va −
ló el he lye zé sé vel szán dé ko zik meg ol da ni. A fel adat vég re haj tá sa Daniel Okáli
bel ügyi meg bí zott ve ze té sé vel lét re hoz za a Dél−ack ió Köz pon ti Bi zott sá gát,
amely nek mun ká já ban a Ma gyar Bi zott ság kép vi se le té ben be kap cso ló dik Kugler
Já nos is.
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1949. szep tem ber 8.
A Po zso nyi Já rás bí ró ság, Es ter házy Já nos ke gyel mi kér vé nyé ről tár gyal va, a ha −
lá los íté let tíz évi bör tön bün te tés re vál toz ta tá sát ja va sol ja, amit töb bek kö zött
az zal in do kol, hogy az egy ko ri szlo vák par la ment töb bi kép vi se lő je – rit ka ki vé −
tel től el te kint ve – ál ta lá ban szin tén csu pán 3–10 év kö zöt ti bör tön bün te tést ka −
pott.

1949. szep tem ber 12.
A Meg bí zot tak Tes tü le te Gustáv Husák és Daniel Okáli be szá mo ló ja alap ján ál −
la mi vo na lon is el fo gad ja és konk re ti zál ja a Dél−ak ci ót. A szlo vák párt ve ze tés ha −
tá ro za tát meg is mé tel ve ha tá ro za tot hoz a Dél−ak ció Köz pon ti Bi zott sá gá nak lét −
re ho zá sá ról, s já rá si szin ten is el ren de li ha son ló bi zott sá gok lét re ho zá sát.

A Meg bí zot tak Tes tü le te meg bíz za Ladislav Novomeský ok ta tás− és nép mű ve lés −
ügyi meg bí zot tat, hogy a szlo vák ele mi is ko lák mel let ti ma gyar osz tá lyok szá má −
ra gon dos kod jon tan erő biz to sí tá sá ról, s pár hu za mos ma gyar osz tá lyok in dí tá sá −
ról né hány szlo vák kö zép is ko la (pol gá ri) mel lett is. (A tan év vé gé ig hét ma gyar
ún. kö zép is ko lai osz tály nyí lik: 2−2 Nagym egy eren és Gútán, 1−1 pe dig
Bátorkesz in, Bény ben és Muzs lán.)

1949. szep tem ber
A re for má tus egy ház me gyék ben meg tart ják az új vá lasz tá so kat az egy ház Al kot −
má nyo zó Zsi na tá ba.

1949. ok tó ber 12.
No ha a prá gai párt ve ze tés a Dél−ak ci ót hi va ta lo san nem hagy ta jó vá, a szlo vák
ha tó sá gok a Somor jai já rás ból ki je lölt csa lá do kat (szá muk a kü lön bö ző for rá sok
sze rint 26–38 kö zött mo zog) út nak in dít ják Cseh or szág fe lé. A transz por tot
azon ban a cseh ha tó sá gok nem haj lan dók át ven ni, ezért azt a Nyi tra novák mel −
let ti in ter ná ló tá bor ba irá nyít ják. (A de por tál tak egy ré sze meg szö kik, má so kat a
kö ze li ál la mi bir to ko kon és er dő gaz da ság ok ban he lyez nek el.)

Szk ladán Ágos ton prá gai ma gyar kö vet Vil iam Široký mi nisz ter el nök−he lyet tes nél
és Ru dolf Slán ský párt fő tit kár nál til ta ko zik a ma gyar la kos ság újabb ki te le pí té −
se mi att.

1949. ok tó ber 13.
Ván dor Jó zsef po zso nyi ma gyar fő kon zul Šte fan Bašťo van skýnál, az SZLKP KB
fő tit ká rá nál til ta ko zik a te le pí té sek mi att. Ez zel egy idő ben az MDP ne vé ben Far −
kas Mi hály fő tit kár he lyet tes a CSKP Tit kár sá gá hoz in té zett le ve lé ben til ta ko zik
a te le pí té si ak ció el len, s ké ri fel a prá gai párt ve ze tést a köz be lé pés re. A le vél
sze rint az ak ció újabb nem ze ti el len té te ket szít, s hát rá nyo san be fo lyá sol hat ná
a két or szág kö zöt ti ba rá ti vi szony to váb bi ala ku lá sát.
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1949. ok tó ber 14.
A Nem zet gyű lés az egy há zak kép vi se lő i nek je len lét ében – a re for má tus egy há −
zat Šte fan Turn ský kép vi se li, a ka to li kus egy ház azon ban tün te tő leg tá vol ma rad
– el fo gad ja a 217/1949. és a 218/1949. sz. ún. egy ház ügyi tör vényeket, ame −
lyek bár mi lyen egy há zi tiszt ség, hi va tal be töl té sét a hű ség es kü le té tel éhez és
az ál la mi szer vek elő ze tes jó vá ha gyá sá hoz kö tik, az egy há za kat pe dig az újon −
nan lét re ho zott prá gai Ál la mi Egy ház ügyi Hi va tal, ill. po zso nyi Szlo vák Egy ház ügyi
Hi va tal el len őr zé se alá he lye zik.

A Ma gyar Bi zott ság a szlo vák párt ve ze tés nél til ta ko zik az osz tály szem pon tú nak
fel tün te tett Dél−ak ció egy ol da lú ma gyar el le nes sé ge el len, egyút tal be je len ti a
föld re form ból ki zárt ma gyar ság föld höz jut ta tá sá nak igé nyét is.

1949. ok tó ber 18.
A kor mány ren de le tek so rát ad ja ki a ró mai ka to li kus, a cseh szlo vák, a pra vosz −
láv egy ház és a pro tes táns egy há zak (be le ért ve a re for má tus egy há zat is) ál lam
ál ta li gaz da sá gi el lá tá sá ról, ame lyek az egy há zak ös  szes va gyo nát az ál lam fel −
ügye le te alá he lye zik.

1949. ok tó ber 19.
A ma gyar ta ní tók hi á nyá nak pót lá sá ra – az Ok ta tás− és Nép mű ve lés ügyi Meg bí −
zot ti Hi va tal ren de zé sé ben – meg nyí lik Trenc sén tepli cen a le en dő ma gyar ta ní −
tók el ső át kép ző tan fo lya ma, ame lyen 360 le en dő pe da gó gus vesz részt.

1949. ok tó ber 20.
Az Új Szó szer kesz tő sé ge a csök ke nő elő fi ze té sek nö ve lé se cél já ból saj tó ta lál −
ko zót ren dez Po zsony ban, ame lyen a je len le vők nagy ré sze a ma gyar ki sebb ség
sé rel me i nek fel so ro lá sa mel lett a ma gyar ér de kek kép vi se le té nek és vé del mé −
nek hi á nyát ké ri szá mon a lap tól. (A lap pél dány szá ma az egy ko ri 90 ezer ről 20
ezer alá sül  lyedt.)

1949. ok tó ber 21.
Az SZLKP KB El nök sé gé nek ülé sén Vil iam Široký amel lett, hogy vé del mé be ve −
szi a Dél−ak ci ót, a ma gyar or szá gi til ta ko zás mi att a le ál lí tá sát ja va sol ja, az ak −
ció el le ni fel lé pé se és a ma gyar kon zu lá tus sal fenn tar tott kap cso la tai mi att
ugyan ak kor a Ma gyar Bi zott ság fel osz la tá sát is szük sé ges nek tart ja. Az El nök −
ség ezt kö ve tő en ha tá ro za tot hoz a Dél−ak ció le ál lí tá sá ról és a Ma gyar Bi zott ság
fel osz la tá sá ról az zal, hogy Fábry Ist ván az SZLKP Tit kár sá gá nak ma gyar ügyek −
ben il le té kes re fe ren se ma rad.

1949. ok tó ber 24.
A CSKP KB El nök sé ge ugyan csak ki mond ja a Dél−ak ció azon na li le ál lí tá sát, egy −
ben fe gyel mi el já rást kez de mé nyez az ak ci ó ért fe le lős sé tett Daniel Okáli el len.

1731948. október 25–1963. április 3–4.



1949. ok tó ber 26.
Ru dolf Slán ský, a CSKP fő tit ká ra le vél ben tá jé koz tat ja Far kas Mi hályt, az MDP
fő tit kár he lyet tes ét a Dél−ak ció le ál lí tá sá ról.

1949. no vem ber 10–11.
Az SZLKP KB ki bő ví tett ülé sén Ma jor Ist ván ke mény bí rá lat tal il le ti a ma gyar ki −
sebb ség jo ga i nak ér vé nye sí té se elé aka dá lyo kat gör dí tő he lyi szer vek „bur zsoá
na ci o na lis ta” túl ka pá sa it, konk ré tan meg em lít ve a Cse ma dok he lyi szer ve ze te i −
nek ala pí tá sa és a ma gyar osz tá lyok lé te sí té se so rán fel me rü lő aka dá lyo kat, va −
la mint a Dél−ak ció egy ol da lú an ma gyar el le nes élét. A Ma jor fel szó la lá sá ra re a −
gá ló Vil iam Široký el is me ri ugyan a bí rá la tok jo gos sá gát, de óv at tól, hogy a ma −
gyar la kos ság ezek re a je len sé gek re egy faj ta „ma gyar nem ze ti szo li da ri tás sal”
re a gál jon. A KB ha tá ro za tot hoz a he lyi nem ze ti bi zott sá gok át szer ve zé sé ről,
mel  lyel kap cso lat ban ki mond ja, hogy azok ban meg fe le lő kép vi se le tet kell biz to −
sí ta ni a ma gya rok szá má ra is.

1949. no vem ber 22–23.
A nép mű ve lők és kul tu rá lis dol go zók Tá jé koz ta tás ügyi Meg bí zot ti Hi va tal ál tal
meg ren de zett po zso nyi kon fe ren ci á ján Ondrej Pavlík meg bí zott he ves ki ro ha nást
in téz a Cse ma dok el len a res zlo vak izál tak be szer ve zé sé re irá nyu ló igye ke ze te,
va la mint ér dek kép vi se le ti tö rek vé sei mi att. Pavlík sze rint, aki a Cse ma dok ból
ma gyar ér dek kép vi se le tet akar for mál ni, az „a dol go zó nép egy sé gé nek” el len −
sé gé vé vá lik.

1949. no vem ber 27.
A Cse ma dok KB Tit kár sá gá ra szer ve ző tit ká ri mi nő ség ben fel ve szik Pathó Ká −
rolyt.

1949. no vem ber 28.
Meg kez dő dik a szlo vá ki ai nem ze ti bi zott sá gok nak a szlo vák párt ve ze tés ál tal el −
ren delt át ala kí tá sa. Ez a ma gyar lak ta te le pü lé se ken gyak ran ne héz sé gek kel jár,
mi vel a ma gyar és szlo vák la kos ság szá mos he lyen nem fo gad ja el a má sik je −
lölt je it, a je lö lé se ket és a vá lasz tá so kat így meg kell is mé tel ni. Az 1950. áp ri lis
10−én zá ru ló át szer ve zé se ket kö ve tő en a 61 339 szlo vá ki ai he lyi nem ze ti bi zott −
sá gi tag 87,9%−a szlo vák, 6,4%−a ma gyar, 5,6%−a pe dig uk rán (ru szin) nem ze ti −
sé gű.

1949. no vem ber 30.
A re for má tus egy ház Kalvínske hlasy cí mű szlo vák nyel vű hi va ta los lap ja Služ ba
maïarským sborom [A ma gyar gyü le ke ze tek szol gá la ta] cím mel ma gyar nyel vű
mel lék le tet in dít.

1949. de cem ber ele je
A Prav da Ki adó vál la lat Nép nap tár cím mel – a kö vet ke ző év ti ze dek ben évi rend −
sze res ség gel meg je le nő – ka len dá ri u mot je len tet meg.
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1949. de cem ber 12.
A cseh szlo vák Kül ügy mi nisz té ri um el jut tat ja a ma gyar Kül ügy mi nisz té ri um ba az
elő ké szí tés alatt ál ló csehs zlovák– mag yar kul tu rá lis egyez mény cseh szlo vák ter −
ve ze tét. Amíg a cseh szlo vák ter ve zet a nem ze ti sé gi kap cso la tok kal nem fog lal −
ko zik, ad dig a két nap múl va át nyúj tott ma gyar ter ve zet fő tö rek vé se, hogy a
szer ző dés ben ki fe je zés re jus son a nem ze ti sé gek kul tu rá lis, anya nyel vi, tu do má −
nyos és ok ta tá si jo gai köl csö nös tá mo ga tá sá nak az el ve. Mi u tán a cseh szlo vák
fél el uta sít ja a nem ze ti sé gek kel kap cso la tos ki té te lek be le fog la lá sát az egyez −
mény be, an nak tár gya lá sai hosszú idő re el hú zód nak.

1949. de cem ber 30. 
A po zso nyi Ál lam bí ró ság íté le tet hir det a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar De mok ra ti kus
Né pi Szö vet ség ak ti vis tái, va la mint az ugyan csak ma gyar or szá gi kap cso la to kat
fenn tar tó Bo kor Fe renc kán tor ta ní tó és tár sai el le ni per ben, aki ket „a köz tár sa −
ság el le ni bűn cse lek mény” és a né pi de mok ra ti kus rend szer meg dön té sé nek
elő ké szí té sé vel, ill. ál lam tit kok el áru lá sá val vá dol nak. Az ún. cseh szlo vá ki ai ma −
gyar Mind szen ty−per ben, amely ben ös  sze sen 32 sze mély, köz tük 20 ró mai ka to −
li kus pap és 4 re for má tus lel kész el len emel tek vá dat, Arany A. Lász ló nyel −
vészt, egye te mi ta nárt, a szer ve zet ve ze tő jét 8 év, Hentz Zol tán fő is ko lai hall ga −
tót, Haj dú Lász ló gé pész mér nö köt, Var ró Ist ván egye te mi hall ga tót, Krausz Zol −
tán film ren de zőt és Restá ly Mi hály ka to li kus lel készt 6 év, Mé szá ros Gyu la ka −
to li kus káp lánt, Lipc sey Gyu la fő is ko lai hall ga tót és Bo kor Fe renc ka to li kus kán −
tor ta ní tót 5 év, Vízváry Lász ló re for má tus lel készt 2 év fegy ház bün te tés re íté lik,
a töb bi 22 vád lot tat fel men tik a vád alól.

1950. ja nu ár 1.
A Szlo vák Gaz dák Egy sé ges Szö vet sé ge Oráč ki adó vál la la tá nak ke re tén be lül a
ma gyar me ző gaz da sá gi szak iro da lom ki adá sá val fog lal ko zó ma gyar szer kesz tő −
ség ala kul.

1950. ja nu ár 6.
Az SZLKP KB El nök sé gé nek ki bő ví tett ülé sén Lőrincz Gyu la a ma gyar ki sebb ség
tény le ges egyen jo gú sí tá sát cél zó ha tá ro zat ter ve ze tet ter jeszt elő. A ter ve zet nek
az El nök sé get meg osz tó vi tá ja so rán a Cse ma dok kal szem be ni fel lé pé sei mi att
töb ben bí rál ják Ondrej Pavlíkot, s te rí ték re ke rül a párt há bo rú utá ni ma gyar el le −
nes po li ti ká já nak ér té ke lé se is. Az El nök ség – az elő ter jesz tett ja vas la tok nagy
ré szét jó vá hagy va – 26 pont ból ál ló ha tá ro zat cso ma got fo gad el, amely elő ír ja
töb bek kö zött Dél−Szlo vá kia be ru há zá si ter vé nek ki dol go zá sát, a bur zsoá na ci o −
na liz mus el le ni har cot, a cseh szlo vák ál lam pol gár ság gyor sí tott meg adá sát, a
va gyon el kob zás meg szün te té sét, a ha za tért ma gyar de por tál tak meg fe le lő el he −
lye zé sét s a va gyo nu kat el ve szí tet tek kár té rí tés ét, a nem ze ti bi zott sá gok ma gya −
rok kal va ló ki egé szí té sét, a Cse ma dok fel vé tel ét a Nem ze ti Front Köz pon ti Ak −
ció bi zott sá gá ba, a res zlo vak izál tak Cse ma dok−tag sá gá nak en ge dé lye zé sét, a
hir det mé nyek két nyel vű köz zé té tel ét, a ma gyar ta ní tók után pót lá sá nak biz to sí tá −
sát, az Új Szó pél dány szá má nak eme lé sét, a Cse ma dok lap já nak meg je len te té −
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sét, ma gyar nyel vű me ző gaz da sá gi, szak szer ve ze ti és párt fo lyó irat ok ki adá sát,
a fil mek ma gyar nyel vű fel ira to zá sát, ma gyar ván dor szín ház lét re ho zá sát, a kö −
zel gő nép szám lá lás so rán pe dig min den faj ta so vi nisz ta agi tá ció meg aka dá lyo zá −
sát.

1950. ja nu ár 7.
Hi deg hé ten az SZLKP po zso nyi ke rü le ti tit kár sá gá nak kez de mé nye zé sé re ál lan −
dó jel le gű ma gyar nyel vű párt is ko la nyí lik.

1950. ja nu ár 14.
A Cse ma dok KB el nök sé gi ülé sén Lőrincz Gyu la a el kö vet ke ző év fel ada ta i ról
szól va „az egye sü let sa ját so ra i ban mu tat ko zó bur zsoá na ci o na lis ta el haj lá sok”
el le ni har cot, a ma gyar dol go zók nak a szo ci a lis ta mun ka ver seny be, a fal va kon
pe dig az egy sé ges föld mű ves−szö vet ke ze tek szer ve zé sé be va ló be kap cso lá sát
je lö li meg a Cse ma dok leg fon to sabb fel ada ta i ként.

1950. ja nu ár 20.
Meg kez dő dik a szlo vá ki ai al sóbb pap ság egy ház ügyi tör vé nyek ál tal elő írt hű ség −
fo ga dal má nak le té te le.

1950. ja nu ár 21.
A Szín há zi és Dra ma tur gi ai Ta nács el ren de li a szlo vák Ál la mi Fa lu szín há zon be −
lü li ma gyar rész leg lét re ho zá sát.

1950. ja nu ár 23.
Mo dor ban meg nyí lik a szö vet ke ze ti dol go zók el ső ma gyar nyel vű ok ta tó kép ző
tan fo lya ma.

1950. ja nu ár 28.
A Szlo vák Nem ze ti Front Köz pon ti Ak ció bi zott sá gá nak El nök sé ge ha tá ro za tot
hoz a Cse ma dok fel vé te lé ről a Nem ze ti Front ba, el nö két, Lőrincz Gyu lát pe dig
ko op tál ja an nak El nök sé gé be.

1950. feb ru ár 1.
Az SZLKP KB Tit kár sá ga ha tá ro za tot hoz egy ma gyar nyel vű me ző gaz da sá gi he −
ti lap ki adá sá ról.

1950. feb ru ár 3.
Az SZLKP KB El nök sé ge a Cseh or szág ból ha za tért s va gyo nu kat vis  sza nem ka −
pott ma gyar de por tál tak kár ta la ní tá sá ra Michal Falťan föld mű ve lés− és föld re −
form ügyi meg bí zott ál tal elő ter jesz tett ja vas lat ról tár gyal. A ha za tért de por tál tak
kö zül 258 csa lád nem kap ta még vis  sza há zát, 171 a föld jét, to váb bi 2453 csa −
lád pe dig nem kap ta vis  sza tel jes ter je del mé ben a gaz da sá gá hoz tar to zó ál la to −
kat és fel sze re lést. A kár ta la ní tá si ja vas la tot azon ban az El nök ség nem fo gad ja
el, s a ké sőb bi ek ben már nem is tér rá vis  sza.
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1950. feb ru ár 10.
A pro tes táns egy há zak ve ze tői, köz tük Ján Tomašuľa, a re for má tus egy ház Szer −
ve ző Bi zott sá gá nak el nö ke Vil iam Široký mi nisz ter el nök előtt le te szik az egy ház −
ügyi tör vé nyek ál tal elő írt hű ség fo ga dal mat.

1950. feb ru ár 15.
Prá gá ban a ma gyar kö vet ség kez de mé nye zé sé re So mo gyi Lász ló ve ze té sé vel
ma gyar köny ves bolt nyí lik. Szk ladán Ágos ton ma gyar kö vet a meg nyi tó al kal má −
ból re mé nyét fe je zi ki, hogy a prá gai ma gyar köny ves bol tot több ha son ló köny −
ves bolt fog ja kö vet ni Szlo vá kia ma gyar lak ta vi dé ke in is.

1950. feb ru ár 24–25.
A CSKP KB ülé se sür ge ti a nép gaz da ság át ala kí tá sá nak, kü lö nö sen a ne héz ipar
fej lesz té sé nek és Szlo vá kia ipa ro sí tá sá nak meg gyor sí tá sát. Ide o ló gi ai té ren fel −
szó lít ja a párt tag sá gát a „for ra dal mi éber ség re” és a „bur zsoá na ci o na liz mus”
el le ni harc ra.

1950. feb ru ár 27.
Dunasz er da he lyen az Ok ta tás− és Nép mű ve lés ügyi Meg bí zot ti Hi va tal szer ve zé −
sé ben meg nyí lik a mun kás− és pa raszt if jú ság el ső ma gyar nyel vű ún. ma ga sabb
fo kú ta ní tó kép ző is ko lá ja.

1950. feb ru ár 28.
Az SZLKP KB Tit kár sá ga ha tá ro za tot hoz a párt funk ci o ná ri us ok szá má ra ki adott
Život strany cí mű lap ma gyar nyel vű mu tá ci ó já nak meg je len te té sé ről Párt élet
cím mel.

1950. már ci us 1.
A má so dik vi lág há bo rú utá ni el ső nép szám lá lást tart ják Cseh szlo vá ki á ban. Az
or szág össz la kos sá ga 12 338 450 fő, ezen be lül Szlo vá kia la kos sá ga 3 442 317
fő, akik kö zül 2 982 524 sze mély vall ja ma gát szlo vák, 354 532 ma gyar, 48 231
uk rán, ru szin és orosz, 40 365 cseh, 5179 né met, 1808 pe dig len gyel nem ze −
ti sé gű nek. A ma gu kat ma gyar nak val lók ará nya – a ki te le pí té sek, a la kos ság cse −
re és a res zlo vak izá ció s a nép szám lá lás so rán a res zlo vak izál takra gya ko rolt
nyo más kö vet kez té ben – az 1930. évi 17,8%−ról 10,3%−ra sül  lyed, szá ma pe dig
az 1930−as ér ték (592 337) 59,8%−ára csök ken. A ma gyar több sé gű ként ki mu −
ta tott já rá sok szá ma a há bo rú előt ti 14−ről 8−ra csök ken, ezek a Nagym egy eri
(75,9%), Pár ká nyi (75,6%), Dunasz er da he lyi (72,5%), Fe le di (66,5%), Tor nal jai
(60,9%), Ko má ro mi (59,1%), Somor jai (52,8%) és Ógyal lai (51,4%) já rás. A szlo −
vá ki ai ma gyar la kos ság 74,9%−a (265 729 fő) ró mai ka to li kus, 20,5%−a (72 584
fő) re for má tus, 3,1%−a (10 929 fő) evan gé li kus, 1,2%−a (4209 fő) gö rög ka to li −
kus val lá sú, 0,1%−a (492 fő) fe le ke ze ten kí vü li. A cseh or szá gi ma gya rok lé lek −
szá ma 13 201.
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1950. már ci us 9.
A Nem zet gyű lés 18/1950. sz. tör vé nyé vel ki mond ja a Szlo vák Te le pí té si Hi va tal
meg szün te té sét és be ol vasz tá sát a Nem ze ti Új já épí té si Alap ba.

1950. már ci us 10.
A Cse ma dok KB el nök sé gi ülé sén meg hí vott ven dég ként je len le vő Stern Sa rol −
ta Po zsony ban, Kas sán s le he tő ség sze rint to váb bi ma gyar lak ta vá ro sok ban a
Ma gyar Könyv tár égi sze alat ti ma gyar köny ves bolt ok meg nyi tá sá ra tesz ja vas la −
tot. Az El nök ség a ja vas la tot az il le té kes kor mány− és párt szer vek elé ter jesz ti.

1950. már ci us 11.
A CSKP KB El nök sé ge bur zsoá na ci o na liz mus sal vá dol va le vált ja tiszt sé gé ből,
és ön kri ti ká ra kény sze rí ti Vla di mír Clemen tis kül ügy mi nisz tert. He lyé re Vil iam
Širokýt ne ve zik ki.

1950. már ci us 15.
Po zsony ban a Szlo vá ki ai Egy sé ges Föld mű ves Szö vet ség és a Szlo vá ki ai Szö vet −
ke ze ti Ta nács ki adá sá ban meg je le nik a Sza bad Föld mû ves cí mű ma gyar nyel vű
me ző gaz da sá gi he ti lap el ső szá ma. Fe le lős szer kesz tő je Kugler Já nos.

Po zsony ban a Szlo vák Egye te men – a kö zel múlt ban Bu da pes ten meg ren de zett
cseh szlo vák ki ál lí tás vi szon zá sa ként – a Tá jé koz ta tás ügyi Meg bí zot ti Hi va tal ren −
de zé sé ben Ma gyar or szá got be mu ta tó ki ál lí tás nyí lik.

1950. már ci us 16.
Az SZLKP KB Tit kár sá gá nak ülé sén a res zlo vak izál takra gya ko rolt nyo más és a
ru szi nok (uk rá nok) nagy ará nyú szlo vák nak va ló je lent ke zé se mi att fel me rül a
nép szám lá lás eset le ges meg is mét lé sé nek le he tő sé ge, ezt azon ban vé gül el ve −
tik, s csu pán az ered mé nyek el len őr zé sé ről ha tá roz nak.

1950. már ci us 30.
A Meg bí zot tak Tes tü le te ar ra uta sít ja a Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va talt, hogy vizs gál −
ja ki a nép szám lá lás so rán ta pasz talt „za va ró je len sé ge ket”, ez az uta sí tás
azon ban el ső sor ban azok ra az ese tek re vo nat ko zik, ami kor a ma gyar la kos ság
igye ke zett meg győz ni a res zlo vak izál takat, hogy ma gyar nak je lent kez ze nek. 

1950. már ci us 31–április 2.
Prá gá ban a cseh és a szlo vák nő szö vet ség egye sí tő kong res  szu sán meg ala kul
az egy sé ges Cseh szlo vák Nő szö vet ség.

1950. áp ri lis 1.
Az Odborár rö vi dí tett ma gyar nyel vű vál to za ta ként meg je le nik Po zsony ban a For −
ra dal mi Szak szer ve ze ti Moz ga lom Szak szer ve ze ti Köz löny cí mű he ti lap já nak el −
ső szá ma.
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1950. áp ri lis 2.
Po zsony ban tart ja I. or szá gos köz gyű lés ét a Cse ma dok, ame lyen az egye sü let
147 he lyi szer ve ze te kép vi sel te ti ma gát. Lőrincz Gyu la el nö ki be szá mo ló já ban
rész le te sen fog lal ko zik a he lyi ha tó sá gok ál tal az egye sü let alap szer ve ze te i nek
meg ala ku lá sa elé gör dí tett aka dá lyok kal, majd több fel szó la ló is fel hív ja a fi gyel −
met a to vább ra is ész lel he tő ma gyar el le nes ség re, töb bek kö zött a ma gyar tan −
nyel vű osz tá lyok meg nyi tá sá nak ne héz sé ge i re.

1950. áp ri lis 3.
Az SZLKP KB El nök sé gé nek ülé sén Vil iam Široký párt el nök cseh el le nes „bur −
zsoá na ci o na lis ta el haj lás sal” vá dol ja Gustáv Husákot és Ladislav Novomeskýt.
Az ezt kö ve tő vi ta so rán a ma gát szin tén érint ve ér ző Daniel Okáli el íté lő en nyi −
lat ko zik a cseh or szá gi de por tá lás ról, a res zlo vak izá cióról és a Dél−ak ci ó ról –
ugyan csak a bur zsoá na ci o na liz mus meg nyil vá nu lá sa i nak tart va eze ket.

1950. áp ri lis 6–7.
Az SZLKP KB ülé sén Vil iam Široký be szá mo ló ja alap ján kez de tét ve szi a bur zsoá
na ci o na liz mus sal vá dolt Gustáv Husák, Ladislav Novomeský és Vla di mír
Clemen tis el le ni szer ve zett kam pány. Široký, mi köz ben a há bo rú utá ni ma gyar−
és né met el le nes po li ti kát vé del mé be ve szi, az eset le ges „túl ka pá so kért” a bur −
zsoá na ci o na liz mus sal vá dol tak ra há rít ja a fe le lős sé get. A ma gyar bur zsoá na ci −
o na liz mus ról Lőrincz Gyu la szól, aki ilyen meg nyil vá nu lás nak ne ve zi a ma gyar is −
ko lák túl zott kö ve te lé sét, va la mint az ún. ma gyar egy sé ges föld mű ves−szö vet ke −
ze tek lét re ho zá sá ra irá nyu ló tö rek vé se ket.

1950. áp ri lis 7.
Kle ment Gottwald köz tár sa sá gi el nök Es ter házy Já nos ha lá los íté le tét élet fogy −
tig la ni bör tön bün te tés re vál toz tat ja. Ezt kö ve tő en Es ter házy a szlo vá ki ai Lipótvár
és Illava, a cseh or szá gi Bory, va la mint a mor va or szá gi Mírov bör tö ne i ben ra bos −
ko dik.

1950. áp ri lis 13–14.
Meg kez dő dik az ún. K−ak ció, va gyis a szer ze tes ren dek fel szá mo lá sa: a né pi mi −
lí cia és a rend őr ség egy sé gei az éj sza ka fo lya mán rá tör nek a fér fi rend há zak ra,
s a szer ze te se ket in ter ná ló tá bor ok ba de por tál ják, majd a raj ta üté se ket má jus
3–4−én meg is mét lik. A két ak ció so rán Szlo vá kia 75 rend há zá ból több mint ezer
szer ze test hur col nak el, több sé gü ket Bacs fára, Podolin ba és Garam szent −
benedekre in ter nál ják.

1950. áp ri lis 17.
A Cse ma dok KB el nök sé gi ülé sén Lőrincz Gyu la ar ra fi gyel mez tet, hogy mi u tán
a párt fel lé pett a szlo vák rész ről meg nyil vá nu ló na ci o na liz mus el len, a Cse ma −
dok nak is fo ko zot tabb mér ték ben kell szem be he lyez ked nie a so ra i ban mu tat ko −
zó na ci o na lis ta tö rek vé sek kel.
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1950. áp ri lis 28.
Eper je sen a gö rög ka to li kus lel ké szek nek és hí vők nek az ál lam ha ta lom kez de −
mé nye zé sé re ös  sze ülő nagy gyű lé se sem mis nek nyil vá nít ja az 1649. évi ung vá ri
uni ót, s ki mond ja a gö rög ka to li ku sok vis  sza té ré sét a pra vosz láv egy ház ba. (A
ha tá ro za tot a kor mány má jus 27−én „tu do má sul ve szi”, ami vel a gö rög ka to li kus
egy ház Cseh szlo vá ki á ban gya kor la ti lag meg szű nik lé tez ni.)

1950. áp ri lis 29.
A bur zsoá na ci o na lis ta el haj lás sal vá dolt Gustáv Husák és Ladislav Novomeský
az SZLKP KB El nök sé ge előtt egy aránt ön kri ti kát gya ko rol. En nek so rán
Novomeský ma gá ra vál lal ja a fe le lős sé get a ma gyar nyel vű ok ta tás fej lesz té sé −
nek „sza bo tá lá sá ért” is.

1950. áp ri lis
Po zsony ban a Prav da Ki adó vál la lat ki adá sá ban, a Život strany ma gyar nyel vű
mu tá ci ó ja ként meg je le nik az SZLKP ma gyar nem ze ti sé gű funk ci o ná ri u sai szá −
má ra in dí tott Párt élet cí mű fo lyó irat el ső szá ma.

1950. má jus 1.
Az Új Szó fej lé cén el ső íz ben je le nik meg a „Vi lág pro le tár jai, egye sül je tek!” jel −
szó.

1950. má jus 5.
A kor mány le vált ja tiszt sé gé ből Gustáv Husákot, a Meg bí zot tak Tes tü le te el nö −
két, va la mint Ladislav Novomeský ok ta tás− és nép mű ve lés ügyi meg bí zot tat; a
Meg bí zot tak Tes tü le te új el nö ké vé Ka rol Bacíleket, az új ok ta tás− és nép mű ve −
lés ügyi meg bí zot tá Ernest Sýko rát ne ve zi ki.

1950. má jus 11.
Az SZLKP KB Tit kár sá ga egy po zso nyi és egy kas sai ma gyar köny ves bolt meg −
nyi tá sá ról ha tá roz, s en ge dé lye zi, hogy Dél−Szlo vá kia töb bi köny ves bolt já ban is
áru sít has sa nak ma gyar köny ve ket.

1950. má jus 13.
A ma gyar kor mány 8 ezer kö tet ma gyar köny vet aján dé koz a Cse ma dok nak. Az
aján dék – Lőrincz Gyu la, Fel le gi Ist ván, va la mint Ondrej Pavlík tá jé koz ta tás ügyi
meg bí zott rész vé te lé vel zaj ló – ün ne pé lyes ke re tek kö zöt ti át adá sá ra a ko má ro −
mi Du na−hí don ke rül sor.

1950. má jus 24–27.
Po zsony ban tart ja IX. kong res  szu sát Szlo vá kia Kom mu nis ta Párt ja, amely fő leg
Szlo vá kia ipa ro sí tá sá nak kér dé sé vel és a bur zsoá na ci o na liz mus pár ton be lü li
kép vi se lő i nek le lep le zé sé vel fog lal ko zik, akik hez Gustáv Husák, Ladislav
Novomeský és Vla di mír Clemen tis mel lett ez út tal már Ka rol Šmid két is oda so −
rol ják. A párt el nö ké vé is mét Vil iam Širokýt, fő tit ká rá vá Šte fan Bašťo van skýt vá −
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laszt ják, 59 ta gú új Köz pon ti Bi zott sá gá ban pe dig he lyet kap töb bek kö zött Ma −
jor Ist ván, Fábry Ist ván és Furin da Ru dolf.

1950. jú ni us 3.
Az Ok ta tás ügyi Meg bí zot ti Hi va tal kör le vél ben ér te sí ti az ele mi és kö zép is ko lák
igaz ga tó it, hogy két nyel vű hir det mé nyek kel vagy más meg fe le lő mó don tá jé koz −
tas sák a szü lő ket az ős  szel meg nyí ló ma gyar is ko lák ba va ló be irat ko zás le he tő −
sé gé ről.

1950. jú ni us 7–11.
Prá gá ban tart ja I. kong res  szu sát a Cseh szlo vák If jú sá gi Szö vet ség, ame lyen a
CSISZ új Köz pon ti Bi zott sá gá ba Szá raz Jó zse fen, a ma gyar osz tály ve ze tő jén kí −
vül be vá laszt ják Mé szá ros Sa rol tát, a szlo vák köz pon ti pi o nír ta nács tit ká rát, pót −
tag jai kö zé pe dig Sziegl Fe renc kő mű vest is.

1950. jú ni us 14.
A szlo vá ki ai ma gyar ka to li kus pap ság Ál la mi Egy ház ügyi Hi va tal ál tal kez de mé −
nye zett szliác si ér te kez le té nek részt ve vői be je len tik csat la ko zá su kat az ún. ha −
za fi as pa pok moz gal má hoz.

1950. jú ni us 22.
Az Új Szó ban meg je le nik az Ok ta tás ügyi Meg bí zot ti Hi va tal hi va ta los fel hí vá sa a
szep tem ber ben meg nyí ló ma gyar tan nyel vű is ko lák ba va ló be irat ko zás le he tő sé −
gé ről.

1950. jú ni us 24.
Az SZLKP KB El nök sé ge a szlo vá ki ai he lyi nem ze ti bi zott sá gok áp ri lis 10−én zá rult
át szer ve zé sé ről tár gyal va ha tá ro zat ban mond ja ki az át szer ve zé sek so rán be kö vet −
ke zett hi á nyos sá gok ki küsz öbö lé sé nek szük sé ges sé gét, töb bek kö zött azok ban
az ese tek ben is, ami kor a ma gya rok nem kap tak elég sé ges kép vi se le tet.

1950. jú ni us 25.
A Csehszlovák–Szovjet Ba rá ti Szö vet ség Szlo vá ki ai Köz pon ti Bi zott sá gá nak ülé −
sén be je len tik a köz pon ti tit kár ság kultúr pro pa gan da osz tá lya mel let ti, Rabay
Zol tán ve zet te ma gyar ügy osz tály meg ala ku lá sát.

1950. jú ni us 26.
A CSKP KB ha tá ro za tot hoz a párt iga zol vány ok ki cse ré lé sé ről, ill. a párt tag ok és tag −
je löl tek át iga zo lá sá ról. A ha tá ro zat cél ja a párt meg tisz tí tá sa „a párt ba be fu ra ko dott
el len sé ges ele mek től”. Az év vé gé ig tar tó át iga zo lá sok so rán a párt tag ok nak és tag −
je löl tek nek mint egy 25%−át tör lik, ki zár ják vagy tag je lölt té mi nő sí tik vis  sza.

1950. jú ni us 29.
Az Ok ta tás ügyi Meg bí zot ti Hi va tal meg szün te ti a szlo vák is ko lák mel let ti ma gyar
osz tá lyo kat, s en ge dé lye zi, hogy azo kon a he lye ken, ahol azt a ma gyar gyer me −
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kek szü lei ké rik, önál ló ma gyar tan nyel vű óvo dá kat, ele mi és kö zép is ko lá kat
hoz za nak lét re. A meg bí zot ti hi va tal más nap ha tá ro za tot hoz önál ló ma gyar tan −
nyel vű gim ná zi u mok és szak is ko lák, eset leg pár hu za mos ma gyar osz tá lyok lé te −
sí té sé nek le he tő sé gé ről.

1950. jú li us 1.
A Cse ma dok KB El nök sé ge ha tá ro zat ban mond ja ki az egye sü let be „be fu ra ko −
dott” ku lák ság „le lep le zé sé nek”, va la mint „ká ros be fo lyá sa” el le ni in téz ke dé −
sek azon na li meg té tel ének szük sé ges sé gét.

1950. jú li us 7.
Az Ok ta tás ügyi Meg bí zot ti Hi va tal ren de zé sé ben 165 részt ve vő vel kez de tét ve −
szi Po zsony ban a ma gyar ta ní tók és ta ná rok el ső, két he tes ál lam po li ti kai tan fo −
lya ma.

1950. jú li us 10.
Az Ok ta tás ügyi Meg bí zot ti Hi va tal 317 sze mély rész vé te lé vel hat he tes ta ní tó kép −
ző tan fo lya mot in dít Po zsony ban a ta ní tói érett sé gi vel nem ren del ke ző mun kás−
és pa raszt szár ma zá sú if jak ré szé re.

1950. jú li us 14.
Az SZNT ülé sén a tiszt sé gé ről és man dá tu má ról is le mon da tott Ka rol Šmid ke
he lyett Fran tišek Kubačot vá laszt ják meg a tes tü let új el nö ké vé.

A kor mány ki ad ja 112/1950. sz. ren de le tét a lel kész kép ző ka rok ról, amely sze −
rint a ró mai ka to li kus lel ké szek kép zé se a prá gai és a po zso nyi Ró mai Ka to li kus
Ci rill és Me tód Te o ló gi ai Ka ron, a cseh szlo vák egy ház lel ké sze ié a prá gai Husz
Cseh szlo vák Te o ló gi ai Ka ron, a cseh test vér egy ház lel ké sze ié a prá gai Come −
nius Evan gé li kus Te o ló gi ai Ka ron, az evan gé li ku so ké a po zso nyi Szlo vák Evan −
gé li kus Te o ló gi ai Ka ron, a pra vosz lá vo ké az újon nan lé te sí tett prá gai Pra vosz láv
Te o ló gi ai Ka ron tör té nik. A re for má tus egy ház te o ló gus hall ga tó i nak a Come nius
Evan gé li kus Te o ló gi ai Kar biz to sít he lyet.

1950. au gusz tus 14.
Po zsony ban, a Mihá lyka pu ut cá ban Sző ke Lőrinc né ve ze té sé vel ma gyar köny −
ves bolt nyí lik.

1950. au gusz tus 29–31.
A rend őr ség és a né pi mi lí cia egy sé gei az ún. R−ak ció ke re té ben Szlo vá kia 137
ko los to rá ból 1962 apá cát hur col nak el, akik több sé gét a barsléde ci, poz so ny −
ivánkai, poz sonypüspök i, fő ré vi és znióváral jai gyűj tő tá bor ba in ter nál ják.

1950 nya rán
Az Ok ta tás ügyi Meg bí zot ti Hi va tal be von ja a ma gyar or szá gi egye te me ken és kö −
zép is ko lá kon ta nu ló cseh szlo vá ki ai ma gyar di á kok kol lek tív út le ve lét. (A vi lág há −
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bo rút kö ve tő évek ben ma gyar is ko lák hi á nyá ban kö zel ezer fel vi dé ki ma gyar di −
ák ta nult il le gá li san Ma gyar or szá gon, akik szá má ra a cseh szlo vák ha tó sá gok
1949 jú ni u sá ban ún. kol lek tív út le ve let biz to sí tot tak.)

1950. szep tem ber 1.
Meg nyíl nak Szlo vá ki á ban az el ső ma gyar tan nyel vű óvo dák és is ko lák. Az óvo −
dák szá ma az 1950/51−es tan év ben 142, ame lyek ben 4985 gye rmek kel 151
osz tály mű kö dik. Az ele mi is ko lák szá ma 522, a kö zép is ko lá ké (a 11–15 éves
gye rme kek szá má ra) 91, me lyek be együt te sen 45 497 ta nu ló irat ko zik be. Az
ele mi és ún. kö zép is ko lá kon kí vül Ko má rom ban ma gyar tan nyel vű gim ná zi um,
Po zsony ban ma gyar pe da gó gi ai gim ná zi um nyí lik, a po zso nyi és kas sai ipa ri
szak is ko la mel lett pe dig ma gyar ta go za tot in dí ta nak.

Po zsony ban Ondrás Lász ló ve ze té sé vel meg ala kul az Ál la mi Fa lu szín ház ma gyar
ta go za ta, a má so dik vi lág há bo rú utá ni el ső hi va tá sos szlo vá ki ai ma gyar szín tár −
su lat.

1950. szep tem ber 28.
Az Ok ta tás ügyi Meg bí zot ti Hi va tal az Új Szó ha sáb ja in ke resz tül a szlo vá ki ai fő−
és szak is ko lák ba va ló be irat ko zás ra szó lít ja fel a ko ráb ban Ma gyar or szá gon ta −
nu ló szlo vá ki ai ma gyar di á ko kat.

1950. szep tem ber 30.
Poz sonyliget faluban Jozef Gre gor Tajovský Ha as  szo nyé a gyep lõ cí mű víg já té ká −
val tart ja be mu tat ko zó elő adá sát az Ál la mi Fa lu szín ház ma gyar ta go za ta.

1950. szep tem ber
A CSISZ Al ko tó If jú ság cím mel Po zsony ban meg je le nő ne gyed évi if jú sá gi kul tu −
rá lis fo lyó ira tot in dít. Fe le lős szer kesz tő je Szá raz Jó zsef, szer kesz tő bi zott sá gá −
nak ve ze tő je Hrub ják Emil.

1950. ok tó ber 1.
A ma gyar nem ze ti sé gű had kö te les fi a ta lo kat el ső íz ben hív ják be a kö te le ző ka −
to nai szol gá lat ra, s le he tő vé te szik azt is, hogy tisz ti is ko lá ba je lent kez ze nek.

A Kultúrny pre h¾ad ma gyar nyel vű mu tá ci ó ja ként meg je le nik Po zsony ban a Tá jé −
koz ta tás ügyi Meg bí zot ti Hi va tal Kultúrszem le cí mű lap já nak el ső szá ma. A lap
pár szá mot kö ve tő en meg szű nik. 

1950. ok tó ber 3.
Po zsony ban a Vá ro si Könyv tár önál ló rész le ge ként ma gyar köz könyv tár nyí lik.
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1950. no vem ber 1.
Po zsony ban Turi Má ria fő szer kesz té sé ben meg je le nik az Út tö rõk Lap ja cí mű havi −
lap el ső szá ma, fej lé cén az „is ko lai if jú ság és az út tö rők fo lyó ira tá nak” ne vez ve
ma gát.

1950. no vem ber 14.
A to vább ra is nagy fo kú ma gyar ta ní tó hi ány mi att a Po zso nyi Ke rü le ti Nem ze ti Bi −
zott ság az Új Szón ke resz tül je lent ke zés re szó lít ja fel az egy kor ma gyar tan nyel −
vű is ko lák ban ta ní tó ké pe sí tett ta ní tó kat.

1950. no vem ber 22.
Ivan Hor váth bu da pes ti cseh szlo vák kö vet köz li az il le té kes ma gyar szer vek kel,
hogy a to váb bi ak ban csak azok a cseh szlo vá ki ai ma gyar di á kok foly tat hat ják ta −
nul má nya i kat Ma gyar or szá gon, akik olyan sza ko kon ta nul nak, ame lyek Cseh −
szlo vá ki á ban nin cse nek ki fej leszt ve, ill. akik a kö zép is ko lák vagy egye te mek
utol só év fo lya ma it lá to gat ják.

1950. no vem ber 28. 
A Meg bí zot tak Tes tü le te a he lyi nem ze ti bi zott sá gok át ala kí tá sá nak má so dik
sza ka sza so rán a na gyobb köz sé gek ben ki ne ve zen dő kör ze ti tit ká rok kal kap cso −
lat ban fel ada tul ad ja Daniel Okáli bel ügyi meg bí zott nak, hogy a ve gyes la kos sá −
gú te rü le te ken olyan sze mé lye ket ne vez zen ki a nem ze ti bi zott sá gok kör ze ti tit −
ká rá vá, akik be szé lik a ma gyar nyel vet. 

1950 fo lya mán
A Nyu gat−Eu ró pá ba és az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ba ki ván do rolt cseh szlo vá ki −
ai ma gyar ér tel mi sé gi ek, po li ti ku sok a cseh szlo vá ki ai ma gyar ság ér dek kép vi se −
le te cél já ból meg ala kít ják a – te vé keny sé gét ké sőbb az USA−ban foly ta tó – Cseh −
szlo vá ki ai Ma gya rok Nem ze ti Bi zott má nyát. El nö ke Szi lassy Bé la, egy ko ri prá gai
nem zet gyű lé si kép vi se lő, al el nö ke Hi tes Kris tóf ben cés szer ze tes, fő tit ká ra Szi −
lárd Mar cell, a Ma gyar Párt volt fő tit ká ra.

Job bá ra a szlo vák nyel vű új sá gok ma gyar vál to za ta i ként, ill. két nyel vű la pok ként
meg je len nek Dél−Szlo vá kia ma gyar lak ta já rá sa i ban az el ső ma gyar nyel vű já rá si
föld mű ves la pok. A Po zso nyi já rás ban Oráèi na – Szán tó föld, a Ko má ro mi já rás −
ban Za lepší život – A Jobb Éle tért, az Ér sek új vá ri já rás ban Rozo rané medze –
Fel szán tott Ba ráz dák, az Ógyal lai já rás ban Rozo rané medze – Ös  sze szán tott
Mezs gyék cím mel in dul já rá si föld mű ves új ság.

Po zsony ban a ma gyar köny vek ter jesz té sé nek elő moz dí tá sa cél já ból Ma gyar
Könyv ba rát ok Kö re né ven könyv klub−jel le gű szer ve ző dés jön lét re.

Az SZLKP Tit kár sá gá nak kultúr pro pa gan da osz tá lya Iga zat mon dunk a nép nek
cím mel ma gyar nyel vű agi tá ci ós ki ad vány so ro zat meg je len te té sé be kezd, amely
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1952−től A Nép ne ve lõ Sza va cím mel je le nik meg, majd 1954 szep tem be ré ben
meg szű nik.

Az il le gá li san nyu gat ra tá voz ni pró bá ló és ezért kény szer mun ka tá bor ra ítélt
Mono szlóy De zsőt az Új Szó kül po li ti kai ro va tá nak ve ze tő je, Nagy Je nő vált ja fel
a Cseh szlo vák Rá dió ma gyar adá sá nak élén.

1951. ja nu ár 1.
Meg szű nik a Fe le di já rás, te rü le tét fel oszt ják a Tor nal jai, Ri ma szom ba ti és az
újon nan lét re ho zott Füle ki já rás kö zött.

1951. ja nu ár 15.
Po zsony ban az Ál lam bí ró ság kon cep ci ós per ben, ha za áru lás és ál lam el le nes ösz−
sze es kü vés vád já val élet fogy tig la ni bör tön bün te tés re íté li Michal Buza l ka ró mai
ka to li kus szen telőpüspököt és Pavel Gojdič eper je si gö rög ka to li kus püs pö köt,
va la mint 24 évi sza bad ság vesz tés re Ján Voj taššák sze pe si ró mai ka to li kus püs −
pö köt.

1951. ja nu ár 27.
Ré vai Jó zsef ma gyar nép mű ve lé si mi nisz ter Václav Kopecký cseh szlo vák tá jé −
koz ta tás ügyi mi nisz ter hez in té zett le ve lé ben jel zi, hogy a ma gyar fél fel ad ja a
nem ze ti sé gek köl csö nös tá mo ga tá sá nak a kul tu rá lis egyez mény ben va ló rög zí −
té sé re irá nyu ló szán dé kát, s be le egye zik a cseh szlo vák fél ál tal leg in kább ki fo −
gá solt szö veg ré szek ki ha gyá sá ba. (Kopecký szep tem ber 29−i vá lasz le ve lé ben
köz li, hogy ezek után nincs aka dá lya az egyez mény alá írá sá nak.)

1951. ja nu ár 28.
Le tar tóz tat ják Vla di mír Clemen tist, majd feb ru ár ele jén Daniel Okál it, Gustáv
Husákot, Ladislav Novomeskýt és Ladislav Holdošt, a Szlo vák Egy ház ügyi Hi va −
tal ve ze tő jét.

1951. ja nu ár 30.
A kor mány le vált ja tiszt sé gé ből Daniel Okáli bel ügyi meg bí zot tat, utó dá vá Jozef
Lietave cet ne ve zi ki. 

1951. ja nu ár
A Csehszlovák–Szovjet Ba rá ti Szö vet ség Szov jet ba rát cím mel ma gyar nyel vű
hav i lapot in dít.

1951. feb ru ár 9.
A ma gyar or szá gi cseh szlo vák film hét tel egy idő ben ma gyar film hét kez dő dik
Cseh szlo vá ki á ban.
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1951. feb ru ár 21–24.
A CSKP KB ülé sén Šte fan Bašťo van ský szlo vák párt fő tit kár be szá mo ló ját kö ve −
tő en ki zár ják a párt ból és meg foszt ják par la men ti man dá tu muk tól a bur zsoá na −
ci o na lis ta frak ci ó zás sal vá dolt Gustáv Husákot és Ladislav Novomeskýt, va la −
mint az „im pe ri a lis ta kém ke dés szol gá la tá ba állt” Vla di mír Clemen tist.

1951. már ci us 6.
Bu da pes ten alá ír ják a mag yar–c sehs zlovák pol gá ri és bűn ügyi jog se gély egyez −
ményt, amely sze rint „az egyik fél ál lam pol gá rai a má sik fél te rü le tén sze mé lyük
és va gyo nuk tör vé nyes vé del mét il le tő en ugyan olyan el bá nás ban ré sze sül nek,
mint a bel föl di ek”.

1951. már ci us 17.
Gidrafán 46 részt ve vő vel kez de tét ve szi a Cse ma dok el ső hat he tes kul túr po li ti −
kai inst ruk tor kép ző tan fo lya ma.

1951. áp ri lis 1.
Az Út tö rõk Lap ja utó da ként, ugyan csak Turi Má ria fő szer kesz té sé ben, meg je le −
nik Po zsony ban a Pi o ní rok Lap ja cí mű két he ti lap el ső szá ma.

1951. áp ri lis 6.
Az SZLKP KB El nök sé ge meg bíz za Jozef Lietavec bel ügyi, Ernest Sýko ra ok ta tás −
ügyi, Ondrej Klokoč tá jé koz ta tás ügyi és Michal Falťan föld mű ve lés ügyi meg bí zot −
tat, hogy ter jes  sze nek a párt ve ze tés elé a ma gyar la kos ság hely ze té nek ren de −
zé sé ről ho zott párt ha tá ro za to kat konk re ti zá ló ja vas la to kat.

1951. áp ri lis 18–20.
Az SZLKP KB ülé sén Vil iam Široký párt el nök és Ru dolf Slán ský, a CSKP fő tit ká −
ra ke mény hang vé te lű be széd ben szá mol be a nem rég „le lep le zett” bur zsoá na −
ci o na lis ta frak ci ós cso port „rom bo ló te vé keny sé gé ről”. A kér dés ma gyar vo nat −
ko zá sa i ról szó ló Fábry Ist ván Gustáv Husák szám lá já ra ír ja töb bek kö tött az
1950. évi nép szám lá lás so rán el kö ve tett vis  sza élé se ket.

1951. áp ri lis 28.
Az SZLKP KB El nök sé ge az Ondrej Klokoč tá jé koz ta tás ügyi meg bí zott ál tal „a
ma gyar la kos ság kö ré ben vég zett mun ka hi á nyos sá ga i nak” ki küsz öbö lé sé re elő −
ter jesz tett ja vas la tok ról tár gyal, azo kat azon ban konk rét ha tá ro zat ho za tal nél kül
át dol go zás ra vis  sza ad ja

1951. áp ri lis
In ter ná ló tá bor ból meg szö kött pa pok Auszt ri á ba szö ké sé nek elő se gí té se mi att
le tar tóz tat ják, majd 2,5 év bör tön bün te tés re íté lik Burián Lász ló nagylévár di és
Szi tás Bé la búrszent mik lósi ka to li kus káp lánt.
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1951. má jus 25–27.
Po zsony ban tart ja I. szlo vá ki ai kong res  szu sát a Cseh szlo vák If jú sá gi Szö vet ség,
ame lyen a CSISZ új Szlo vá ki ai KB−ba be vá laszt ják töb bek kö zött Szá raz Jó zse −
fet, Mé szá ros Sa rol tát, Ma jor Ágos tont, va la mint Sziegl Fe ren cet, a CSISZ szlo −
vá ki ai köz pon ti szak elő adó ját; Mé szá ros Sa rol ta egyút tal he lyet kap a KB El nök −
sé gé ben is.

1951. má jus 26.
A csor ba tói egyez mény vég re haj tá sá ra lé te sí tett csehs zlovák– mag yar ve gyes bi zott −
ság Bu da pes ten meg hoz za 12. sz. ér de mi ha tá ro za tát, amely a la kos ság cse re ke −
re tén kí vül át te le pül tek szá má ra le he tő vé te szi a má sik or szág ban ha gyott in gó sá −
ga ik köl csö nös át szál lí tá sát, amen  nyi ben azok „a dol go zó osz tá lyok szo ká sos va −
gyo ná hoz” tar toz nak, és amen  nyi ben azo kat tény le ge sen nem ko boz ták el.

1951. má jus 30.
Kle ment Gottwald köz tár sa sá gi el nök Ivan Hor váth he lyett Ma jor Ist vánt ne ve zi
ki Cseh szlo vá kia új bu da pes ti kö ve té vé.

1951. jú ni us 16.
Az SZLKP KB hoz zá já ru lá sát ad ja a Cse ma dok alap sza bá lyá nak oly ér tel mű mó −
do sí tá sá hoz, hogy a szö vet ség lét re hoz has sa ke rü le ti és já rá si szer ve it, s en ge −
dé lye zi Köz pon ti Bi zott sá ga ki bő ví té sét is.

1951. jú ni us 23–24.
Po zsony ban tart ja II. or szá gos köz gyű lés ét a Cse ma dok (tag lét szá ma ek kor kb.
20 ezer, he lyi szer ve ze te i nek szá ma 300), amely ha tá ro za tot hoz az egye sü let
já rá si és ke rü le ti tit kár sá ga i nak fel ál lí tá sá ról, tag lét szá má nak nö ve lé sé ről, egy
kul túr po li ti kai ha vi fo lyó irat s egy szé les kö rű saj tó− és könyv ter jesz tő moz ga lom
in dí tá sá ról, a Cse ma dok KB élé re pe dig a ko ráb bi 24 he lyett 50 ta gú Köz pon ti
Bi zott sá got vá laszt.

1951. jú ni us
A Po zso nyi Ke rü le ti Nem ze ti Bi zott ság a nem ze ti bi zott sá gok ma gyar dol go zói
szá má ra Bratislavai Ke rü let cím mel – 1954 de cem be ré ig meg je le nő – ma gyar
nyel vű tá jé koz ta tó köz löny ki adá sá ba kezd. (1952–1953 fo lya mán a Kas sai Ke −
rü le ti Nem ze ti Bi zott ság ki adá sá ban ha son ló tá jé koz ta tó je le nik meg Koši cei Ke -
rü let cím mel.)

Meg je le nik Ri ma szom bat ban a Cesta k social iz mu – A Szo ci a liz mus Fe lé Ve ze -
tõ Út cí mű két nyel vű já rá si lap el ső szá ma.

1951. jú li us 8.
Az SZLKP KB El nök sé ge is mét a ma gyar la kos ság egyen jo gú sí tá sá nak gya kor la −
ti meg va ló sí tá sá ra – ez út tal Ka rol Bacílek, a Meg bí zot tak Tes tü le te el nö ke ál tal
– elő ter jesz tett ha tá ro zat ter ve zet ről tár gyal, ame lyet azon ban szin tén vis  sza ad
át dol go zás ra. 
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Kugler Já nos fe le lős szer kesz tőt Ma jor Sán dor fő szer kesz tő vált ja fel a Sza bad
Föld mû ves élén. A lap fej lé cén ugyan ek kor meg je le nik a fel irat: „A cseh szlo vá −
ki ai ma gyar dol go zó pa rasz tok he ti lap ja”.

1951. jú li us 13.
Az SZLKP KB Tit kár sá ga ha tá ro zat ban mond ja ki, hogy a ma gyar pe da gó gus kép −
zés biz to sí tá sa cél já ból a po zso nyi Szlo vák Egye tem Pe da gó gi ai Ka rán ma gyar
ta go za tot kell in dí ta ni.

1951. jú li us 15.
Kas sán a Kalvínske hlasy önál ló ma gyar nyel vű vál to za ta ként meg je le nik a szlo −
vá ki ai re for má tus egy ház Kál vi nis ta Szem le cí mű hi va ta los lap já nak el ső szá ma.
Fe le lős szer kesz tő je Andrej Maťašík.

1951. jú li us 21.
Meg je le nik Som or ján a Horný Žitný ostrov – Fel sõ-Csal ló köz cí mű két nyel vű já rá −
si he ti lap el ső szá ma.

1951. jú li us
Az Igaz ság ügyi Meg bí zot ti Hi va tal a Sudca ¾udu mel lék le te ként A Nép bí ró cím mel
Po zsony ban meg je le nő ma gyar nyel vű hav i lapot in dít.

A Nová cesta ro¾ní ka ma gyar nyel vű mu tá ci ó ja ként meg je le nik Rozs nyón A Föld -
mû ves Új Út ja cí mű já rá si föld mű ves új ság el ső szá ma.

A ko ráb ban ne gyed évi rend sze res ség gel meg je lent Al ko tó If jú ság át ala kul hav i −
lap pá, ugyan ak kor Hrub ják Emilt Szűcs Bé la vált ja fel a lap szer kesz tő bi zott sá −
gá nak ve ze tői poszt ján.

1951. au gusz tus 3–4.
A re for má tus egy ház Al kot má nyo zó Zsi na tá nak po zso nyi ala ku ló ülé sén el fo gad −
ják az egy ház új al kot má nyát, az ide ig le nes jel leg gel, az ál ta lá nos tiszt újí tá sig
meg vá lasz tott Zsi na ti El nök ség be pe dig Ján Tomašuľa lel ké szi el nök, egye te −
mes es pe res és Vojtech Ozorovský vi lá gi el nök mel lé ma gyar al el nö kö ket vá lasz −
ta nak Var ga Im re (egy ben az egye te mes es pe res he lyet te se) és Vá gó Ede lel ké −
szi, ill. Soós Im re és Csáji Ber ta lan vi lá gi al el nö kök sze mé lyé ben. (Az al kot −
mányt a Szlo vák Egy ház ügyi Hi va tal 1951. ok tó ber 22−én hagy ja jó vá, ki hir de té −
sé re 1951. no vem ber 6−án Kas sán ke rül sor.)

1951. szep tem ber 1.
A po zso nyi Szlo vák Egye tem Pe da gó gi ai Ka rán Sas An dor do cens ve ze té sé vel
meg nyí lik a ma gyar ta go zat, amely nek 5 ta nul má nyi sza kán 44 hall ga tó kez di
meg ta nul má nya it.

Fü le ken újabb ma gyar tan nyel vű gim ná zi um, a dunasz er da he lyi szlo vák gim ná zi −
um mel lett ha ma ro san önál ló su ló ma gyar ta go zat, Ko má rom ban óvó nő kép ző
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ma gyar pe da gó gi ai gim ná zi um, Lo son con ma gyar épí té sze ti ipar is ko la, a rozs −
nyói egész ség ügyi is ko la mel lett pe dig ma gyar ta go zat nyí lik.

A tan év fo lya mán a ma gyar tan nyel vű ele mi is ko lák szá ma el éri az 560−at, az
ún. kö zép is ko lá ké a 113−at. A ma gyar tan nyel vű ele mi és kö zép is ko lá kat lá to ga −
tó di á kok szá ma 56 959; szlo vák is ko lák ba 8669 ma gyar di ák jár, a ma gyar di −
á kok 13,2%−a.

Sza bó Bé la fő szer kesz té sé ben meg je le nik Po zsony ban a Cse ma dok Fák lya cí mű
kul tu rá lis és po li ti kai fo lyó ira tá nak el ső szá ma.

1951. szep tem ber 2.
A Cse ma dok KB új Köz pon ti Bi zott sá gá nak el ső ülé sén – amel lett, hogy üd vöz −
lik az ún. szlo vák bur zsoá na ci o na lis ták „le lep le zé sét”, s fel hív ják a fi gyel met az
egye sü let ke re te in be lül meg nyil vá nu ló bur zsoá na ci o na lis ta el haj lá sok le lep le −
zé sé nek fon tos sá gá ra – 11 ta gú új El nök sé get vá lasz ta nak. El nök to vább ra is
Lőrincz Gyu la, el ső al el nök Bátky Lász ló, má so dik al el nök Kugler Já nos, fő tit kár
Fel le gi Ist ván, szer ve ző tit kár Pathó Kár oly; az El nök ség tag ja még Ma jor Sán dor,
Dora Ist ván, Fábry Ist ván, Sza bó Bé la, Sas An dor és Kla jnik Fe renc.

1951. szep tem ber 6.
A CSKP KB le vált ja Ru dolf Slán ský párt fő tit kárt, s a fő tit ká ri tiszt sé get meg szün −
tet ve an nak fel ada ta it Kle ment Gottwald párt el nök re ru ház za át. Slán skýt mi −
nisz ter el nök−he lyet tes sé ne ve zik ki, no vem ber 23−án azon ban le tar tóz tat ják.

1951. szep tem ber 11.
A cseh szlo vák kor mány ál la mi el len őr zé si mi nisz te ré vé ki ne ve zett Karel Bacílek
he lyett Jú li us Ďurišt ne ve zik ki a Meg bí zot tak Tes tü le te el nö ké vé.

1951. szep tem ber 17.
A CSKP KB El nök sé ge fel szó lít ja a szlo vák párt ve ze tést és a Meg bí zot tak Tes tü −
le tét, hogy dol goz zák ki a ma gyar la kos ság egyen jo gú sí tá sá ra vo nat ko zó in téz −
ke dé sek irány el ve it, kü lö nö sen az is ko la ügy, a nyelv hasz ná lat és az ál lam igaz −
ga tá si szer vek ben va ló kép vi se let te rén.

1951. szep tem ber 27–28.
A cseh szlo vá ki ai ka to li kus lel ké szek prá gai „bé ke kong res  szu sá nak” részt ve vői
meg ala kít ják a Ka to li kus Bé ke pa pi Moz gal mat. A moz ga lom élén ál ló Összál la −
mi Bé ke bi zott ság fő tit ká rá vá Záreczky Ist vánt vá laszt ják.

1951 szep tem be ré ben
A Družstevná výro ba ma gyar nyel vű mu tá ci ó ja ként meg je le nik Po zsony ban a Szö -
vet ke ze ti Ter me lés cí mű szö vet ke ze ti hav i lap el ső szá ma. Ki adá sa 1956 de −
cem be ré vel meg szű nik.
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1951. ok tó ber 7.
Bu da pes ten öt ven hét éves ko rá ban meg hal az 1948−ban Ma gyar or szág ra te le −
pült Berecz Gyu la ko má ro mi szob rász.

1951. ok tó ber 13.
Az SZLKP KB El nök sé ge a prá gai párt ve ze tés ha tá ro za ta alap ján „a ma gyar la −
kos ság egyen jo gú sí tá sá nak biz to sí tá sá ra” elő ter jesz tett in téz ke dés ter ve zet ről
tár gyal, amely töb bek kö zött a nem ze ti bi zott sá gok ma gya rok kal va ló újabb ki −
egé szí té sét, a ma gya rok nak a párt ba és a tö meg szer ve ze tek be va ló na gyobb
ará nyú fel vé tel ét, a ma gyar nyelv hi va ta los érint ke zés ben va ló hasz ná la tá nak
biz to sí tá sát, újabb ma gyar gim ná zi u mok és szak is ko lák in dí tá sát, va la mint ma −
gyar szín ház lé te sí té sét ja va sol ja. Az El nök ség a ja vas lat to váb bi ki egé szí té sét
ren de li el.

1951. ok tó ber 18.
A Cseh szlo vá ki ai Ma gya rok Nem ze ti Bi zott má nya em lék irat tal for dul az ENSZ−
hez, amely ben amel lett, hogy fel hív ja a vi lág szer ve zet fi gyel mét a cseh szlo vá ki −
ai ma gyar ság el len 1945 után el kö ve tett jog sé rel mek re, be je len ti igé nyét a ma −
gyar la kos ság ön ren del ke zé si jo gá nak biz to sí tá sá ra, a la kó hely ük ről el ül dö zöt −
tek vis  sza te le pí té sé re és kár ta la ní tá sá ra, va la mint az 1918. évi et ni kai ál la po −
tok „ma ra dék ta lan hely re ál lí tá sá ra”.

1951. ok tó ber 19.
A CSKP KB−hoz ha son ló an az SZLKP KB is meg szün te ti a fő tit ká ri tiszt sé get, fel −
ada ta it pe dig Vil iam Široký párt el nök re ru ház za át.

1951. ok tó ber 20.
Az SZLKP KB El nök sé ge ha tá ro za tot hoz Dol go zó Nõ cím mel egy ma gyar női ha −
vi  lap ki adá sá ról.

1951. ok tó ber
Az SZLKP KB kultúr pro pa gan da osz tá lya párt ok ta tá si se géd anyag nak szánt ma −
gyar nyel vű hav i lapot in dít Pro pa gan dis ta cím mel. Utol só szá ma 1954 au gusz −
tu sá ban je le nik meg.

1951. no vem ber 2.
A Nem zet gyű lés a 93/1951. szá mú tör vén  nyel Cseh szlo vá kia fel sza ba du lá sá −
nak nap ja ként az or szág nem ze ti ün ne pé vé nyil vá nít ja má jus 9−ét.

1951. no vem ber 10.
Az SZLKP KB El nök sé ge a ma gyar la kos ság egyen jo gú sí tá sá nak biz to sí tá sá ra ki −
dol go zott újabb ja vas lat ról tár gyal, amely az elő ző ter ve zet ben meg fo gal ma zot −
ta kon túl me nő en ja va sol ja, hogy a ma gyar lak ta te rü le tek köz épü le te it lás sák el
ma gyar fel irat tal, s a Po zso nyi, a Nyi trai, a Besz ter ce bá nyai és a Kas sai ke rü let −
ben a ke rü le ti nem ze ti bi zott ság al el nök évé és az is ko la ügyi és nép mű ve lé si
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szak elő adó he lyet te sé vé, va la mint 28 dél−szlo vá ki ai já rá si nem ze ti bi zott ság al −
el nök évé ma gyar nem ze ti sé gű sze mélyt ne vez ze nek ki.

1951. no vem ber 11.
Karlovy Vary ban Kluka Im re ve ze té sé vel meg ala kul a Cse ma dok el ső cseh or szá −
gi he lyi szer ve ze te.

1951. no vem ber 13.
Prá gá ban cseh szlo vák rész ről Vil iam Široký mi nisz ter el nök−he lyet tes, kül ügy mi −
nisz ter, ma gyar rész ről Ré vai Jó zsef nép mű ve lé si mi nisz ter alá ír ja a tíz év re szó −
ló csehs zlovák– mag yar kul tu rá lis együtt mű kö dé si egyez ményt, amely ből ki ma −
rad nak a nem ze ti sé gek köl csö nös tá mo ga tá sá ra vo nat ko zó ki té te lek. Ré vai
más nap Fü lek re lá to gat, ahol a zo mánc edény gyár mun ká sai előtt be je len ti, hogy
a mun kás osz tály győ zel me mind két or szág ban meg te rem tet te a fel tét ele it a
lenini–sztáli ni nem ze ti sé gi po li ti ka al kal ma zá sá nak.

1951. no vem ber 17.
Az SZLKP KB El nök sé ge jó vá hagy ja a ma gyar nem ze ti sé gű la kos ság gal kap cso −
la tos né mely kér dé sek ren de zé sé re vo nat ko zó irány el vek ter ve ze tét, amely
azon ban az egy hét tel ko ráb ban tár gyalt ja vas lat tal el len tét ben már csu pán két
– a Nyi trai és a Kas sai – ke rü let ben ja va sol ja ma gyar ke rü le ti nem ze ti bi zott sá −
gi al el nök ki ne ve zé sét, s nem tar tal maz za a 28 ma gyar dél−szlo vá ki ai já rá si
nem ze ti bi zott sá gi al el nök ki ne ve zé sé re vo nat ko zó ja vas la tot sem.

1951. de cem ber 5.
A re for má tus egy ház Zsi na ta meg vá laszt ja a Zsi na ti Ta ná csot mint az egy ház
leg fel sőbb tör vény ho zó szer vét. Egy ben ha tá ro za tot hoz a ma gyar or szá gi új éne −
kes könyv szlo vá ki ai ki adá sá ról, az zal a vál toz ta tás sal, hogy ki ha gyan dó be lő le
há rom ének, és a ma gyar him nusz he lyé be a cseh szlo vák him nusz ve en dő fel.

1951. de cem ber 6.
A CSKP KB ülé sén be je len tik Ru dolf Slán ský és tár sai „párt− és ál lam el le nes ösz−
sze es kü vé sé nek” le lep le zé sét, Slán skýt meg foszt ják va la men  nyi párt tiszt sé gé −
től, és ki zár ják a párt ból. Ezt kö ve tő en köz pon ti lag irá nyí tott harc in dul az ún.
koz mo po li tiz mus és a ci o niz mus el len.

1951. de cem ber 7.
A szlo vák párt ve ze tés, a Bel ügy mi nisz té ri um mal foly ta tott egyez te tést kö ve tő en
meg kül di a CSKP KB El nök sé ge szá má ra a ma gyar la kos ság gal kap cso la tos kér −
dé sek ren de zé sé re vo nat ko zó irány el vek ter ve ze tét.

1951. de cem ber 8.
A Cse ma dok II. or szá gos köz gyű lés ének ha tá ro za ta alap ján kez de tét ve szi az
egye sü let tag to bor zá si kam pá nya. A ki tű zött cél, hogy de cem ber 24−ig a meg le −
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vő 20−22 ezer ről 50 ezer re nö vel jék az egye sü let tag lét szá mát. A ha tár időt ké −
sőbb 1952. ja nu ár 31−ig meg hos  szab bít ják.

1951. de cem ber 9.
Le tar tóz ta tott pa pok Auszt ri á ba szö ké sé nek elő se gí té se mi att őri zet be ve szik,
majd 1952. ok tó ber 2−án 17 évi bör tön bün te tés re íté lik Lénár Kár oly lukanényei
ka to li kus plé bá nost. (Fel té te les sza bad láb ra he lye zé sé re 1962. au gusz tus 20−
án ke rül sor.)

1951. de cem ber
Az USA−be li Por to la Val ley−ben meg je le nik a Cseh szlo vá ki ai Ma gya rok Nem ze ti
Bi zott má nya Ket tõs Já rom Alatt cí mű kör le ve lé nek el ső szá ma.

1951 fo lya mán
A po zso nyi Ál la mi Pe da gó gi ai Ki adón (1952−től: Szlo vák Pe da gó gi ai Ki adó) be lül
a ma gyar tan köny vek ki adá sa cél já ból ma gyar szer kesz tő ség jön lét re.

A Cseh szlo vák Írók Szö vet sé ge 1949−ben lét re jött szlo vá ki ai szek ci ó já nak ke re −
té ben Eg ri Vik tor ve ze té sé vel ma gyar mun ka kö zös ség ala kul.

Dunasz er da he lyen Družstevná ded i na – Szö vet ke ze ti Fa lu, Nagym egy eren Socia -
l i stická ded i na – Szo ci a lis ta Fa lu, Lé ván Hlas ro¾ní ka – Föld mû ves Sza va, Tor −
nalján Náš cie¾ – A Mi Cé lunk cím mel in dul nak két nyel vű já rá si föld mű ves la pok.

1952. ja nu ár 14.
A vorku tai fo goly tá bor ban meg hal Neu mann Ti bor, a Ma gyar Párt po zso nyi he lyi
szer ve ze té nek 1945−ben a Szov jet uni ó ba hur colt el nö ke.

1952. ja nu ár 15.
Po zsony ban meg je le nik a Cseh szlo vák Nő szö vet ség Dol go zó Nõ cí mű ké pes
hav i lapjá nak el ső szá ma. Fe le lős szer kesz tő je Hanka Nová. A lap 1955 ja nu ár −
já ban át tér a ha vi két sze ri meg je le nés re.

1952. ja nu ár 26.
Az Új Szó if jú sá gi mel lék le té nek sze re pét át vé ve Sző ke Jó zsef fő szer kesz té sé −
ben meg je le nik Po zsony ban a CSISZ Szlo vá ki ai KB Új If jú ság cí mű he ti lap já nak
el ső szá ma.

1952. ja nu ár 31.
A Cse ma dok KB ki mond ja, hogy bár a de cem ber ben in dí tott tag to bor zá si kam −
pány nem ér te el ki tű zött cél ját, va gyis az 50 ez res tag lét szá mot, ezt az ered −
ményt az évi or szá gos köz gyű lé sig el kell ér ni.

1952. ja nu ár
A Národ né výbo ry ma gyar nyel vű mel lék le te ként meg je le nik Po zsony ban a Bel −
ügyi Meg bí zot ti Hi va tal Nem ze ti Bi zott sá gok cí mű fo lyó ira tá nak el ső szá ma.
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1952. feb ru ár 26.
A Meg bí zot tak Tes tü le te fel ada tul ad ja Ernest Sýko ra ok ta tás ügyi meg bí zott nak,
hogy még az év fo lya mán gon dos kod jon egy ma gyar nyel vű pro fes  szi o ná lis szín −
tár su lat lét re ho zá sá ról, ugyan ak kor el ve ti a meg bí zott ja vas la tát, hogy a szín tár −
su lat ki épí té se so rán Ma gyar or szág tól kér je nek se gít sé get.

1952. már ci us 1.
Az SZLKP KB El nök sé ge le vél ben szó lít ja fel a ke rü le ti párt bi zott sá go kat: a bur −
zsoá na ci o na liz mus el le ni harc ke re té ben biz to sít sák, hogy a já rá si párt bi zott −
ság ok ba ese dé kes vá lasz tá sok so rán a ma gyar lak ta já rá sok ban ma gya ro kat is
vá las  sza nak a bi zott sá gok ba, az alap szer ve ze tek pe dig na gyobb szám ban ve −
gye nek fel ma gya ro kat a párt ba.

1952. már ci us 20.
A re for má tus egy ház Zsi na ti El nök sé ge az ál la mi ha tó sá gok uta sí tá sá ra fel füg −
gesz ti az Or szá gos Re for má tus Lel kész egye sü let mű kö dé sét.

1952. áp ri lis 7.
Po zsony ban Cseh szlo vá kia a ha tár pá lya ud var ok ról, a vám egyez mény ről és a kis −
ha tár for ga lom ról szó ló szer ző dé se ket köt Ma gyar or szág gal, ame lyek je len tő sen
meg kön  nyí tik a két or szág kö zöt ti for ga lom le bo nyo lí tá sát.

1952. áp ri lis 12.
Pár kány ban meg je le nik a Naša cesta – A Mi Utunk cí mű két nyel vű já rá si he ti lap
el ső szá ma.

1952. áp ri lis
A Fák lya cí mű hav i lap fő szer kesz tői tiszt sé gé ben Sza bó Bé lát Bátky Lász ló, a
Kál vi nis ta Szem le és a Kalvínske hlasy cí mű la pok fő szer kesz tői poszt ján pe dig
Andrej Maťašíkot Ga lam bos Zol tán ko má ro mi lel kész vált ja fel, ezért ez utób bi −
ak szer kesz tő sé ge Kas sá ról Ko má rom ba köl tö zik.

1952. áp ri lis 19.
A SZLKP KB El nök sé ge úgy ha tá roz, hogy a Szlo vá ki ai Egy sé ges Föld mű ves Szö −
vet ség től és a Szlo vá ki ai Szö vet ke ze ti Ta nács tól a Föld mű ve lés ügyi Meg bí zot ti
Hi va tal ve gye át a Sza bad Föld mû ves cí mű he ti lap ki adá sát.

1952. má jus 1.
Meg je le nik Fü le ken a Budovate¾ okre su Fi¾ako vo – Épí tõ a Füle ki Já rás Ré szé re
cí mű két nyel vű já rá si he ti lap el ső szá ma.

1952. má jus 9.
Kle ment Gottwald köz tár sa sá gi el nök a Kö zös út cí mű se ma ti kus irány drá má já −
ért II. fo kú Ál la mi Díj jal tün te ti ki Eg ri Vik tort.
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1952. má jus 21.
A CSKP KB El nök sé ge Vil iam Široký szlo vák párt el nök elő ter jesz té se alap ján
meg tár gyal ja és jó vá hagy ja a ma gyar la kos ság gal kap cso la tos kér dé sek egy sé −
ges ren de zé sé re vo nat ko zó irány el vek nek a szlo vák párt ve ze tés ál tal 1951 no −
vem be ré ben már jó vá ha gyott ter ve ze tét.

Az Új Szó fej lé cén az SZLKP KB El nök sé gé nek má jus 17−i ha tá ro za ta alap ján
meg je le nik a fel irat: „A szlo vá ki ai Kom mu nis ta Párt na pi lap ja”. (Má jus 22−től:
„Szlo vá kia Kom mu nis ta Párt já nak na pi lap ja”.)

1952. má jus 23.
A Cse ma dok – más nap kez dő dő or szá gos köz gyű lé se al kal má ból – a po zso nyi
Új Szín pa don né pi tánc cso port ok és ének kar ok rész vé te lé vel meg ren de zi az el −
ső je len tő sebb, or szá gos mé re tű ma gyar nép mű vé sze ti se reg szem lét.

1952. má jus 24–25.
Po zsony ban tart ja III. or szá gos köz gyű lés ét a Cse ma dok, ame lyen Lőrincz Gyu −
la el íté li a ma gyar ság kö ré ben mu tat ko zó „el kü lö nü lé si” szán dé kot, amely épp −
oly hely te len tö rek vés, mint a szlo vák bur zsoá na ci o na liz mus, s fel szó lít ja az
egye sü let tag sá gát a sze pa ra tis ta, na ci o na lis ta ele mek től va ló meg sza ba du lás −
ra. A Cse ma dok új Köz pon ti Bi zott sá gá nak el nö ké vé is mét Lőrincz Gyu lát vá −
laszt ják. (A ter ve zett 50 ez res tag lét szá mot a köz gyű lé sig nem si ke rült el ér ni: az
egye sü let tag sá gá nak szá ma 34 985, he lyi szer ve ze te ié 380.)

1952. jú ni us 3.
A kor mány a CSKP KB ja vas la tá ra ha tá ro za tot hoz az egy sé ges föld mű ves−szö −
vet ke ze tek „meg szi lár dí tá sá ról és to vább fej lesz té sé ről”, ami vel kez de tét ve szi a
föld mű ve sek min den ko ráb bi nál erő sza ko sabb be kény sze rí té se a szö vet ke ze −
tek be.

1952. jú ni us 6.
A Cse ma dok KB el nök sé gi ülé sén le mon dat ják Fel le gi Ist ván fő tit kárt, s a fő tit −
ká ri tiszt ség meg szün te té se mel lett po li ti kai tit kár nak Var ga Já nost, szer ve ző tit −
kár nak Pathó Ká rolyt, kul tu rá lis tit kár nak Vaj da Jó zse fet je lö lik. A Ma gyar Könyv −
tár ral kap cso lat ban úgy ha tá roz nak, hogy a Cse ma dok az év vé gé ig át ve szi a ki −
adót.

1952. jú ni us 17.
A cseh szlo vák kor mány a po zso nyi és prá gai párt ve ze tés jó vá ha gyá sát kö ve tő −
en ha tá ro za tot hoz „a ma gyar nem ze ti sé gű la kos ság gal kap cso la tos né mely kér −
dé sek ren de zé sé ről”, amel  lyel el ren de li töb bek kö zött a ma gya rok szá má nak nö −
ve lé sét az ál lam igaz ga tá si szer vek ben, a ma gyar lak ta te rü le te ken a ma gyar
nyelv hi va ta los érint ke zés ben va ló hasz ná la tá nak biz to sí tá sát, az ál la mi szer −
vek, köz in téz mé nyek és gaz da sá gi épü le tek ma gyar nyel vű meg je lö lé sét, va la −
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mint a ma gyar lak ta te rü le tek fej lesz té sét. A ha tá ro zat cso mag vég re haj tá sát a
kor mány az egyes mi nisz te rek re és a Meg bí zot tak Tes tü le té re bíz za.

1952. jú ni us 23.
A Cse ma dok KB meg vá laszt ja az egye sü let El nök ség ál tal ja va solt ve ze tő tiszt −
ség vi se lő it, s be vá laszt ja az El nök ség be töb bek kö zött Lőrincz Gyu lát, Bátky
Lász lót, Kugler Já nost, Eg ri Vik tort, Ma jor Sán dort, Kla jnik Fe ren cet és Szűcs Bé −
lát.

1952. jú li us 1.
A Meg bí zot tak Tes tü le te a jú ni us 17−i kor mány ha tá ro zat tal azo nos tar tal mú, de
rész le te sebb uta sí tá so kat tar tal ma zó, 9 pont ból ál ló ha tá ro za tá ban el ren de li a
ma gya rok szá má nak nö ve lé sét az ál lam igaz ga tá si szer vek ben, a ma gyar lak ta te −
rü le tek két nyel vű sé gé nek biz to sí tá sát és a ma gyar lak ta te rü le tek fej lesz té sét.
Az in téz ke dés rend szer egye bek közt el ren de li, hogy a Nyi trai és Kas sai ke rü let −
ben ma gyar sze mélyt ne vez ze nek ki a ke rü le ti nem ze ti bi zott ság al el nök évé, a
Po zso nyi, Nyi trai, Besz ter ce bá nyai és Kas sai ke rü let ke rü le ti nem ze ti bi zott sá −
ga it és 28 dél−szlo vá ki ai já rás nem ze ti bi zott sá ga it egé szít sék ki ma gya rok kal,
s a ma gyar ta got ne vez zék ki az is ko la ügyi és nép mű ve lé si szak elő adó he lyet −
te sé vé. A köz sé ge ket je löl jék meg ma gyar nyel ven is; biz to sít sák az ál la mi és
köz in téz mé nyek, va la mint a gaz da sá gi in téz mé nyek ma gyar nyel vű meg je lö lé sét;
a nem ze ti bi zott sá gok kal, hi va ta lok kal és bí ró sá gok kal va ló érint ke zés ben te −
gyék le he tő vé a ma gyar nyelv hasz ná la tát; biz to sít sák a nem ze ti bi zott sá gok nak
szó ló irány el vek, uta sí tá sok, kör ren de le tek és hir det mé nyek ma gyar nyel vű meg −
je len te té sét; a nem ze ti bi zott sá gok és más ál la mi szer vek és szer ve ze tek a ma −
gya rok szá má ra ad ja nak ki ma gyar nyel vű ha tá ro za to kat, vég zé se ket, bi zony la −
to kat és iga zo lá so kat; a hir det mé nye ket, fel hí vá so kat és ren de le te ket te gyék
köz zé ma gya rul is; a nyil vá nos ság szá má ra hoz zá fér he tő he lye ken he lyez ze nek
el ma gyar nyel vű tá jé koz ta tó, jel ző és fi gyel mez te tő táb lá kat is; s a ma gya rul írt
be ad vá nyo kat, ké rel me ket és pa na szo kat ma gyar nyel ven in téz zék el. A ha tá ro −
zat ter ve zet in dok lá sa sze rint el fo ga dá sá ra azért van szük ség, hogy jó vá te gyék
Husák és Novomeský „bur zsoá na ci o na lis ta klikk je” ál tal oko zott ká ro kat.

1952. jú li us 3.
Az SZLKP KB Tit kár sá ga ha tá ro za tot hoz az ún. B−ak ció el in dí tá sá ról, va gyis az
ál la mi lag meg bíz ha tat lan nak mi nő sí tett sze mé lyek: a fel szá molt egy ko ri pár tok,
köz tük a Ma gyar Párt volt ve ze tői, a volt gyá ro sok, ipa ro sok, föld bir to kos ok,
„áru lók” és „ké mek” csa lád tag ja i nak Po zsony ból va ló ki te le pí té sé ről. Az ak ció
so rán Po zsony ból 1953 szep tem be ré ig 678 csa lá dot te le pí te nek ki, de ez zel
pár hu za mo san Szlo vá kia más vá ro sa i ból is foly nak ki te le pí té sek: Turóc szent −
már ton ból 136, Zsol ná ról 68, Ko má rom ból 160 csa lá dot te le pí te nek ki.

A Cse ma dok ala ku ló ban le vő 120 ta gú né pi együt te se a szlo vák és ma gyar po −
li ti kai és kul tu rá lis élet kép vi se lői előtt nagy si ke rű kul túr mű sort ad a po zso nyi
vár sza bad té ri szín pa dán.
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1952. au gusz tus 2.
Cseh szlo vá kia és Ma gyar or szág kor mány bi zott sá gai egyez ményt ír nak alá a Du −
na ha tár sza ka szá nak kö zös hasz no sí tá sá ról.

1952. au gusz tus 21.
A re for má tus egy ház Lé ván ülé se ző Zsi na ta ha tá ro za tot hoz az új egy ház me gyei
be osz tás ról és az egy ház me gyék új meg ne ve zé sé ről. A tör té nel mi ne vek el ha −
gyá sát Var ga Im re he lyet tes egye te mes es pe res az zal in do kol ja, hogy az ál la mi
ha tó ság azo kat „fe u dá lis ma rad vány nak” te kin ti, ezért az új ál la mi köz igaz ga tást
rep re zen tá ló ke rü le tek sze rin ti meg ne ve zést ja va sol ja. A ko ráb bi 9 he lyett a kö −
vet ke ző 7 egy ház me gyét hoz zák lét re: Po zso nyi, Észak−Nyitrai, Dél−Nyitrai, Besz −
ter ce bá nyai, Nyu gat−Kas sai, Ke let−Kas sai és Eper je si.

1952. au gusz tus 27.
Az Ok ta tás ügyi Meg bí zot ti Hi va tal Fel le gi Ist vánt, a Cse ma dok KB volt ve ze tő tit −
ká rát bíz za meg a ma gyar szín ház meg szer ve zé sé vel kap cso la tos te en dők vég −
re haj tá sá val.

1952. szep tem ber 1.
Kas sán a szlo vák ipa ri is ko la ma gyar osz tá lya i nak önál ló su lá sá val ma gyar tan −
nyel vű ipa ri is ko la, Érsekújvárott pe dig a szlo vák gim ná zi um mel lett ma gyar ta −
go zat nyí lik.

Trenc sén tepli cen az Ok ta tás ügyi Meg bí zot ti Hi va tal ren de zé sé ben négy hó na pos
tan fo lyam kez dő dik a ma gyar tan nyel vű ele mi is ko lák pe da gó gu sai szá má ra,
ame lyen 85 hall ga tó vesz részt.

1952. szep tem ber 15.
A Príro da a tech ni ka ma gyar nyel vű mu tá ci ó ja ként meg je le nik Po zsony ban a
CSISZ Szlo vá ki ai KB Ter mé szet és Tech ni ka cí mű if jú sá gi hav i lapjá nak el ső szá −
ma. Fe le lős szer kesz tő je Sza ba di Já nos.

1952. szep tem ber 28.
Ko má rom ban, a Cse ma dok és a Cseh szlo vák Írók Szö vet sé ge kez de mé nye zé sé −
re, ün ne pé lyes ke re tek kö zött vis  sza he lye zik a Du na Men ti Mú ze um ud va rá ban
le vő ré gi he lyé re Jó kai Mór 1946−ban el tá vo lí tott szob rát.

1952. szep tem ber 29.
Jú li us Bránik, a Szlo vák Terv hi va tal el nö ke a Meg bí zot tak Tes tü le te elé ter jesz −
ti a ma gyar lak ta te rü le tek fej lesz té sé ről szó ló je len tést, amely az elő ké szü let
alatt ál ló dél−szlo vá ki ai be ru há zá sok kö zött el ső he lyen a du nai víz i erő mű vet
em lí ti, mint amely biz to sí ta ni fog ja „a Csal ló köz ha tal mas fej lő dé sét”.

1952. szep tem ber
A CSISZ Szlo vá ki ai KB ki adá sá ban meg je le nik Po zsony ban a Kis Épí tõ cí mű gyer −
mek lap el ső szá ma. A szer kesz tő ség meg bí zott ve ze tő je Beňo An tal, akit ok tó −
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ber 15−től szer kesz tő ként Kor bu ly Má ria, majd de cem ber 1−jé től Var ga Mag da
vált a lap élén.

1952. ok tó ber 1.
Ko má rom ban Fel le gi Ist ván igaz ga tó ve ze té sé vel Ma gyar Te rü le ti Szín ház
(Matesz) né ven meg ala kul Cseh szlo vá kia el ső ál lan dó ma gyar szín há za. Ti zen −
hat ala pí tó tag ja kö zül ti zen ket tő az Ál la mi Fa lu szín ház ma gyar rész le gé ből, négy
pe dig kü lön fé le dél−szlo vá ki ai ma gyar ama tőr szín ját szó együt te sek ből ke rül a
tár su lat hoz.

Az Ok ta tás ügyi Meg bí zot ti Hi va tal ren de zé sé ben kez de tét ve szi Ótá trafüre den a
ma gyar tan nyel vű ele mi is ko lák pe da gó gu sai szá má ra szer ve zett utol só, egy ben
leg na gyobb tan fo lyam. A Sza bó Im re ko má ro mi pe da gó gus ve ze té sé vel le bo nyo −
lí tott tíz hó na pos tan fo lya mot 120 pe da gó gus vég zi el.

1952. ok tó ber 10.
Bonn ban a cseh szlo vá ki ai nem ze ti ki sebb sé gek és a szlo vá kok nyolc emig ráns
ér dek kép vi se le ti szer ve ze te, köz tük a Cseh szlo vá ki ai Ma gya rok Nem ze ti Bi zott −
má nya kö zös nyi lat ko zat ban til ta ko zik az 1948 feb ru ár ja után emig rált pol gá ri
po li ti ku so kat tö mö rí tő Sza bad Cseh szlo vá kia Ta ná csa 1952 má ju sá ban köz zé −
tett prog ram nyi lat ko za ta el len, mi vel az ki áll a szu dé ta né me tek ki te le pí té se és
a ma gya rok jog fosz tá sa mel lett. A bon ni nyi lat ko zat alá írói az érin tett ke let−kö −
zép−eu ró pai nem ze tek egyen jo gú sá gán ala pu ló fö de rá ció lét re ho zá sa mel lett
száll nak sík ra.

1952. ok tó ber
Szen cen JRD-Náš cie¾ – EFSz-Célunk cím mel in dul két nyel vű já rá si lap. 

1952. no vem ber 11.
A Meg bí zot tak Tes tü le te jú li us 1−jei ha tá ro za tá nak a tel je sí té sé ről ké szült el le −
nőr ző je len tés ről tár gyal, amely sze rint a Nyi trai és a Kas sai ke rü let ben a ke rü −
le ti nem ze ti bi zott sá gok nak Mandák Jó zsef és Dé nes Fe renc sze mé lyé ben már
ma gyar al el nö kei van nak, az is ko la ügyi szak elő adó nak azon ban 4 he lyett csak
3 ke rü let ben, ill. 28 já rás he lyett csak 6−ban van ma gyar he lyet te se. A kü lön bö −
ző szin tű nem ze ti bi zott sá gok plé nu ma i nak 67 131 tag ja kö zül 8000 a ma gyar,
az az 12%, de a já rá si és ke rü le ti nem ze ti bi zott sá gok ban ked ve zőt le nebb a hely −
zet. A ma gyar nyelv hasz ná la ta a hi va ta los érint ke zés ben biz to sí tott, a köz sé gek
és köz in téz mé nyek ma gyar nyel vű meg je lö lé se, va la mint a ma gyar tá jé koz ta tó,
jel ző és fi gyel mez te tő táb lák el he lye zé se azon ban nincs meg old va.

1952. no vem ber 15.
A Cse ma dok KB El nök sé ge a Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal fel ké ré sé re a Daniel
Okáli ál tal 1948−ban meg vál toz ta tott hely ség ne vek vis  sza ál lí tá sá nak, ill. a szen −
tek ről el ne ve zett hely ség ne vek meg vál toz ta tá sá nak le he tő sé gé ről tár gyal. Konk −
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rét el kép ze lé se ket nem fo gal maz meg, egye dül Komárom szent péter ne vé nek
Dózsafalvára vál toz ta tá sát in dít vá nyoz za.

1952. no vem ber 17–18.
A CSISZ Szlo vá ki ai KB po zso nyi ülé sén le mond KB−tag sá gá ról Mé szá ros Sa rol −
ta, Ma jor Ágos tont ugyan ak kor meg vá laszt ják a Szlo vá ki ai KB egyik tit ká rá vá.

1952. no vem ber 27.
Prá gá ban az Ál lam bí ró ság ál lam el le nes ös  sze es kü vés vád já val kon cep ci ós per −
ben ha lál ra íté li Ru dolf Slán skýt, a CSKP volt fő tit ká rát, Vla di mír Clemen tis volt
kül ügy mi nisz tert és to váb bi 9 vád lot tat.

1952. no vem ber 28.
Prá gá ban a Ven cel té ren meg nyí lik a Ma gyar Kul tú ra Há za.

1952. de cem ber 15.
Kék kőn a szlo vák nyel vű já rá si lap Nový ro¾ník – Új Föld mû ves cím mel két nyel −
ven kezd meg je len ni.

1952. de cem ber 16–18.
A CSKP prá gai or szá gos kon fe ren ci á ja új párt alap sza bályt fo gad el, s a KB pót −
tag ja i nak so rá ból 11 új ta got ko op tál a KB−ba, köz tük a ma gyar Fábry Ist vánt.

1952. de cem ber 20.
A Cse ma dok KB El nök sé ge ha tá ro za tot hoz az egye sü let ve ze tő sé gén be lü li
párt cso port meg ala kí tá sá ról. Az El nök ség a Karlovy Vary−i he lyi cso port pa na szá −
val fog lal koz va, mi sze rint a he lyi ha tó sá gok nyo mást gya ko rol nak rá juk cso port −
juk fel osz la tá sa cél já ból, ar ra az el ha tá ro zás ra jut, hogy a cseh or szá gi he lyi cso −
por tok mű kö dé sét a to váb bi ak ban nem tart ja kí vá na tos nak, s fel osz la tá suk kér −
dé sét a párt ve ze tés elé ter jesz ti.

1952 fo lya mán
Po zsony ban, a Ma gyar Könyv tár ki adá sá ban meg je le nik Dé nes Györ gy Mag ra vár
a föld cí mű kö te te, a má so dik vi lág há bo rú utá ni el ső ma gyar ver ses kö tet.

A nógrád szent pé teri szén bá nya Slovo baní ka – A Bá nyász Sza va cím mel, a ko −
má ro mi épí té sze ti kom bi nát pe dig Slovo stavbára – Épí tõ Hang ja cím mel két −
nyel vű üze mi lap ki adá sá ba kezd.

Zselizen Smelšie vpred – Bát rab ban Elõ re, Ipoly sá gon Za pokrokovú ded inu – A
Ha la dó Fa lu ért, Nagyka po son Po nových ces tách – Új Uta kon cím mel in dul két −
nyel vű já rá si he ti lap.
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1953. ja nu ár 1.
A meg szű nő Ma gyar Könyv tár sze re pét át vé ve Fendt Pál igaz ga tó ve ze té sé vel
meg ala kul Po zsony ban a for má li san a Cse ma dok KB−hoz tar to zó, te vé keny sé gé −
ben azon ban önál ló Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Könyv ki adó. (A Ma gyar Könyv tár
1949−ben hat, 1950−ben ti zen há rom, 1951−ben hu szon öt, 1952−ben har minc −
egy ma gyar köny vet je len te tett meg.)

Ga lam bos Zol tán ko má ro mi lel készt Gaál Ist ván po zso nyi lel kész vált ja fel a Kál -
vi nis ta Szem le és a Kalvínske hlasy cí mű la pok fő szer kesz tői poszt ján, így szer −
kesz tő sé gük Ko má rom ból Po zsony ba köl tö zik.

1953. ja nu ár 12–19.
Az újon nan lét re ho zott 7 re for má tus egy ház me gyé ben meg tart ják azok „szer vez −
ke dő gyű lé se it”, s min de nütt meg tör tén nek a je lö lé sek az új ra vá lasz tan dó egy −
ház me gyei és zsi na ti tiszt sé gek be is.

1953. ja nu ár 15.
Ma gyar or szág jegy zék ben köz li Cseh szlo vá ki á val, hogy egyet ért a csehs zlovák–
mag yar ve gyes bi zott ság 66. szá mú vég ha tá ro za tá ban biz to sí tott át te le pü lé si,
ill. vis  sza köl tö zé si le he tő ség meg szün te té sé re vo nat ko zó cseh szlo vák ja vas lat −
tal, a még ren de zet len ál lam pol gár sá gi prob lé mák meg ol dá sa cél já ból egyút tal
ál lam pol gár sá gi egyez mény meg kö té sét kez de mé nye zi.

1953. ja nu ár 18.
A Cse ma dok KB ülé sén Lőrincz Gyu la „fel sőbb” uta sí tás ra ele jét ve szi, hogy a
KB a kor mány és a Meg bí zot tak Tes tü le te ma gya rok ra vo nat ko zó ha tá ro za ta i nak
tel je sí té sé ben mu tat ko zó hi á nyos sá gok ról ta nács koz zon, e he lyett az ülés fő té −
má ja a ma gyar ság so ra i ban meg mu tat ko zó bur zsoá na ci o na liz mus el le ni harc
lesz.

1953. ja nu ár 31.
A ko má ro mi Matesz Urbán Er nő Tûz ke reszt ség cí mű drá má já nak szín re vi te lé vel
meg tart ja el ső be mu ta tó ját.

A kor mány Jú li us Ďuriš he lyett Ru dolf Strecha jt ne ve zi ki a Meg bí zot tak Tes tü le −
te új el nö ké vé.

1953. ja nu ár
Po zsony ban a Cseh szlo vák Nő szö vet ség Szlo vá ki ai Bi zott sá ga Di vat és Tex til
cím mel ma gyar nyel vű hav i lapot, a Csehszlovák–Szovjet Ba rá ti Szö vet ség Szov -
jet unió a Bé ke harc ban cím mel 1954 de cem be ré ig meg je le nő ma gyar nyel vű
nem zet kö zi po li ti kai szem lét in dít. 

1991948. október 25–1963. április 3–4.



1953. feb ru ár 2.
Bu da pes ten alá ír ják a csehs zlovák– mag yar kul tu rá lis egyez mény 1953. évi mun −
ka terv ét, egyút tal jegy ző köny vet ír nak alá a kö zös könyv ki adás ról is.

1953. már ci us 3.
Po zsony ban Fed er may er Ist ván fő szer kesz té sé ben Cseh szlo vá ki ai Sport cím mel
ma gyar nyel vű sport he ti lap in dul.

1953. már ci us 6.
A Sza bad Föld mû ves fej lé cé ről el tű nik „A cseh szlo vá ki ai ma gyar dol go zó pa rasz −
tok he ti lap ja” fel irat, he lyet te a kö vet ke ző szö veg ol vas ha tó: „A Föld mű ve lés ügyi
Meg bí zot ti Hi va tal lap ja”.

1953. már ci us 14.
Prá gá ban, öt ven he te dik élet év ében meg hal Kle ment Gottwald köz tár sa sá gi el −
nök, a CSKP el nö ke.

1953. már ci us 17.
A Cse ma dok KB El nök sé ge rend kí vü li gyász ülé sen em lé ke zik meg Kle ment
Gottwald ha lá lá ról. Lőrincz Gyu la meg em lé ke ző be szé de sze rint Gottwald „har −
colt leg töb bet a nem ze ti sé gi jo gok meg ol dá sá ért”.

1953. már ci us 20.
A CSKP KB El nök sé ge a Kle ment Gottwald ha lá la után meg üre se dő ál lam fői és
párt el nö ki tiszt ség be töl té sé ről tár gyal va – mi köz ben fel me rül az ál lam fői tiszt −
ség szov jet és ma gyar min tá ra tör té nő meg szün te té sé nek le he tő sé ge is – köz −
tár sa sá gi el nök ké Antonín Zápo tocký ad di gi mi nisz ter el nö köt, mi nisz ter el nök ké
Vil iam Širokýt ja va sol ja, s a párt el nö ki tiszt sé get meg szün tet ve a KB Tit kár sá gá −
nak ve ze té sé vel Antonín Novot ný mi nisz ter el nök−he lyet test bíz za meg.

1953. már ci us 21.
A Nem zet gyű lés Antonín Zápo tock ýt meg vá laszt ja Cseh szlo vá kia új köz tár sa sá −
gi el nö ké vé, aki még az nap ki ne ve zi Vil iam Širokýt mi nisz ter el nök ké

1953. áp ri lis 18.
Kas sán a nép mű vé sze ti együt te sek II. szlo vá ki ai se reg szem lé jén a szín ját szók
ka te gó ri á já ban a Cse ma dok ko má ro mi he lyi cso port já nak szín ját szó együt te se
szer zi meg az el ső he lyet.

1953. áp ri lis 24.
A Nem zet gyű lés 31/1953. szám mal új is ko la tör vényt fo gad el, mely a ko ráb bi
öt éves ele mi is ko la és négy éves kö zép is ko la he lyett be ve ze ti az ún. nyolc éves
kö zép is ko lát, amely be fe jez té vel a gim ná zi u mo kat fel vál tó ún. tizen e gyéves kö −
zép is ko lák 9–11. osz tá lyán kí vül szak is ko lák ban és szak tan in té ze tek ben le het
to vább ta nul ni.
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1953. má jus 1.
Prá gá ban meg kez dőd nek az el ső, kí sér le ti te le ví zi ós adá sok.

1953. má jus 11.
A Cseh szlo vák Írók Szö vet sé ge szlo vá ki ai szek ci ó já nak ma gyar mun ka kö zös sé −
ge a szlo vá ki ai szek ció ve ze té sé hez in té zett be ad vá nyá ban egy ma gyar nyel vű
iro dal mi fo lyó irat meg je len te té sét ké ri. Az 1953. ok tó ber 19−én, majd 1954 ja −
nu ár já ban meg is mé telt kér vény sze rint a lap ja va solt cí me Híd vagy Sza bad Írás,
fő szer kesz tő je Eg ri Vik tor len ne.

1953. má jus 20.
Mi u tán ki szi vár gott a ter ve zett pénz re form hí re, ko ráb ban pél dát lan or szá gos
mé re tű fel vá sár lá si pá nik tör ki, ami kö vet kez té ben pár nap alatt ki ürül nek az
üz le tek. A ha tó sá gok ezt kö ve tő en a pénz re form kez de té ig be zár nak csak nem
min den üz le tet.

1953. má jus 30.
A Nem zet gyű lés 41/1953. szám mal tör vényt fo gad el a pénz re form ról, ez zel
egyi de jű leg meg szün te ti az élel mi sze rek re és az ipar cik kek re vo nat ko zó jegy −
rend szert és sza bad pi a ci ára kat, s be ve ze ti az egy sé ges ál la mi kis ke res ke del −
mi ára kat. A pénz re form ra vo nat ko zó irány el vek ér tel mé ben min den sze mély leg −
fel jebb 300 ko ro nát vált hat be 5:1 arány ban, 300 ko ro na fe lett a be vál tá si
arány 50:1−hez. A meg ta ka rí tá so kat elérték te lenítő és a la kos ság vá sár ló ere jét
csök ken tő pénz re form kap csán – 1948 óta el ső íz ben – or szág szer te tö meg tün −
te té sek zaj la nak, a leg na gyobb ra Plzeňben ke rül sor, ahol 20 ez ren vo nul nak az
ut cák ra.

Az Új Szó köz lé se sze rint, mi u tán a bur zsoá na ci o na lis ták „le lep le zé sé vel” le he −
tő ség nyílt a ma gyar is ko la há ló zat ki épí té sé re, az Ok ta tás ügyi Meg bí zot ti Hi va −
tal 17 tizen e gyéves ma gyar kö zép is ko la meg nyi tá sát ter ve zi, a ma gyar ta nár hi −
ány mi att egyút tal je lent ke zés re szó lít ja fel az is ko lai szol gá lat ban nem le vő ma −
gyar ta ní tó kat.

1953. jú ni us 1.
A Cse ma dok má jus 24−én kez dő dött gidrafai kul túr po li ti kai tan fo lya má nak részt −
ve vői meg ala kít ják a hi va tá sos Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Nép mű vé sze ti Együt test,
a Né pest. A Cse ma dok ha tás kö ré be tar to zó együt tes igaz ga tó ja Bé res Jó zsef,
mű vé sze ti ve ze tő je és kar na gya Ág Ti bor, tánc cso port já nak mű vé sze ti ve ze tő je
és ko re og rá fu sa Ta kács And rás, ze ne kar ve ze tő je Pi ros ka Mi hály lesz.

1953. jú ni us 5.
Ko má rom ban a ma gyar kor mány újab b, 10 ezer kö te tet tar tal ma zó könyv aján dé −
kát ad ják át a Cse ma dok nak.
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1953. jú ni us 13–15.
Po zsony ban tart ja X. kong res  szu sát Szlo vá kia Kom mu nis ta Párt ja, ame lyen el −
ső sor ban Szlo vá kia „szo ci a lis ta ipa ro sí tá sá nak” kér dé sé vel fog lal koz nak. A párt
61 ta gú új Köz pon ti Bi zott sá gá ban he lyet kap töb bek kö zött Ma jor Ist ván bu da −
pes ti kö vet, az 1952−ben a kas sai ke rü le ti párt bi zott ság tit ká rá vá meg vá lasz tott
Fábry Ist ván, Lőrincz Gyu la, a Cse ma dok KB el nö ke és Nagy Ist ván föld mű ves.

1953. jú ni us 15.
Meg je le nik Po zsony ban az Al ko tó If jú ság cí mű if jú sá gi kul tu rá lis hav i lap utol só
szá ma.

1953. jú ni us 20.
A Cse ma dok KB El nök sé ge a párt ve ze tés sel tör tént kon zul tá ci ót kö ve tő en el ha −
tá roz za az egye sü let cseh or szá gi he lyi cso port ja i nak fel osz la tá sát. (Cseh or szág −
ban a Cse ma dok nak ed dig az idő pon tig Karlovy Vary ban, Loket ben, Chodovban,
Kynšperk ben, Chomu tovban, Sokolovban, Opavában és Ostravában jöt tek lét re
he lyi cso port jai.)

1953. jú ni us
Var ga Im re he lyet tes egye te mes es pe res és Vá gó Ede be ik tat ja tiszt sé ge ik be az
új re for má tus egy ház me gyék es pe re se it.

1953. jú li us 11.
Lőrincz Gyu la a Cse ma dok KB El nök sé gi ülé sén a ma gyar dol go zók „izo lá lá sá −
val” vá dol ja Kör men di Fe ren cet és Pálfi Já nost, akik a ko má ro mi ha jó gyár ban
ural ko dó ma gyar el le nes han gu lat mi att el uta sí tot ták, hogy a Cse ma dok Ko má −
ro mi He lyi Szer ve ze te a ha jó gyár üze mi klub já ban tart sa ös  sze jö ve te le it.

1953. jú li us 30.
A Zvesti Èer veného kríža ma gyar nyel vű vál to za ta ként meg je le nik Po zsony ban a
Cseh szlo vák Vö rös ke reszt Vö rös ke resz tes Hír adó cí mű köz lö nyé nek el ső szá −
ma.

1953. jú li us
A ma gyar or szá gi pél da nyo mán Cseh szlo vá ki á ban is kez de tét ve szi az egy sé ges
föld mű ves−szö vet ke ze tek fel bom lá sa. Az eről te tett kollek tivizá ció és a szö vet ke −
ze tek rossz gaz da sá gi ered mé nyei kö vet kez té ben a föld mű ve sek – kü lö nö sen
Ke let−Szlo vá ki á ban – tö me ge sen lép nek ki a szö vet ke ze tek ből, és tér nek vis  sza
a ma gán gaz dál ko dás hoz, ami 1955 jú li u sá ig több mint 300 szö vet ke zet, a szlo −
vá ki ai szö vet ke ze tek több mint egy ne gye dé nek szét esé sé hez ve zet.

1953. au gusz tus 11.
Az SZLKP KB El nök sé gé nek és a Meg bí zot tak Tes tü le te El nök sé gé nek rend kí vü −
li együt tes ülé se az SZNT át szer ve zé sé ről tár gyal va töb bek kö zött Árvay Jó zsef
és Nagy Ist ván kép vi se lő vé va ló ki ne ve zé sé nek szük sé ges sé gé ről ha tá roz.
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1953. au gusz tus 23.
Hos  szas elő ké szü le te ket kö ve tő en Kas sán is meg nyí lik a ma gyar köny ves bolt.

1953. szep tem ber 1.
Ma gyar tan nyel vű tizen e gyéves kö zép is ko la nyí lik Galán tán, Pár kány ban és Kirá ly  −
helme cen, s a ko má ro mi, dunasz er da he ly i, füle ki és ér sek új vá ri gim ná zi um is
át ala kul tizen e gyéves kö zép is ko lá vá, az elő re jel zett 17 ma gyar tizen e gyéves kö −
zép is ko la meg nyi tá sá ra azon ban nem ke rül sor.

A ma gyar pe da gó gus kép zés a po zso nyi Szlo vák Egye tem meg szű nő Pe da gó gi ai
Ka rá ról át ke rül a nyolc éves kö zép is ko la után vé gez he tő – újon nan lét re ho zott –
rozs nyói ma gyar pe da gó gi ai is ko lá ba, va la mint a tizen e gyéves kö zép is ko la után
vé gez he tő két éves po zso nyi Fel sőbb Pe da gó gi ai Is ko lá ba és a négy éves po zso −
nyi Pe da gó gi ai Fő is ko lá ra.

1953. szep tem ber 4–5.
A CSKP KB – amel lett, hogy a szo ci á lis fe szült ség nö ve ke dé sé nek ha tá sá ra mó −
do sít ja az öt éves terv túl zott cél ki tű zé se it – ha tá ro za tot hoz az el ső tit ká ri tiszt −
ség lét re ho zá sá ról, Antonín Novot nýt vá laszt va a párt el ső tit ká rá vá.

1953. szep tem ber 9.
A CSKP KB El nök sé ge – anél kül, hogy a szlo vák párt ve ze tés meg vá lasz tot ta vol −
na – Ka rol Bacíleket ne ve zi ki az SZLKP el ső tit ká rá vá.

1953. szep tem ber 15.
Zdeněk Fier lingert meg vá laszt ják a Nem zet gyű lés új el nö ké vé.

1953. szep tem ber 11.
A Cse ma dok ve ze té se a párt ve ze tés meg bí zá sá ból je len tést ter jeszt az SZLKP
KB El nök sé ge elé „a szlo vá ki ai ma gyar nem ze ti sé gű la kos ság po li ti kai és kul tu −
rá lis hely ze té ről”, amely az egye sü let egyik leg fon to sabb fel ada ta ként a ma gyar
bur zsoá na ci o na liz mus el le ni har cot je lö li meg. A je len tés a hi va ta los szer vek ré −
szé ről ta pasz talt Cse ma dok−el le nes sé get – a hi va ta los pro pa gan dát át vé ve – a
szlo vák bur zsoá na ci o na lis ták, el ső sor ban Clemen tis és Husák „nyo má sá nak”
tu laj do nít ja.

1953. szep tem ber 29.
A re for má tus egy ház Po zsony ban ülé se ző Zsi na ta a Zsi nat lel ké szi el nö ké vé,
egy ben az egy ház má so dik vi lág há bo rú utá ni el ső püs pö ké vé Var ga Im rét, el ső
püspökhe lyettessé Juraj Gaz dovičot, má so dik püspökhe lyettessé Vá gó Edét, a
Zsi nat vi lá gi el nö ké vé és egye te mes fő gond nok ká Csáji Ber ta lant vá laszt ja.

1953. ok tó ber 3–4.
Po zsony ban tart ja IV. or szá gos köz gyű lés ét a Cse ma dok (he lyi szer ve ze te i nek
szá ma 453, tag lét szá ma 43 061), amely meg erő sí ti el nö ki tiszt sé gé ben Lőrincz
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Gyu lát, az egye sü let ve ze tő tit ká rá vá Var ga Já nost, szer ve ző tit ká rá vá is mét
Pathó Ká rolyt, kul tu rá lis tit kár rá Vaj da Jó zse fet vá laszt ja. A 66 fő ből ál ló új KB
18 ta gú El nök sé gé be be ke rül még töb bek kö zött Kugler Já nos, Kla jnik Fe renc,
Ma jor Sán dor, Bátky Lász ló, Sza bó Bé la, Szűcs Bé la és Bé res Jó zsef. Lőrincz
Gyu la el nö ki be szá mo ló ja is mét csak nem tel jes egé szé ben a ma gyar bur zsoá
na ci o na liz mus el íté lé sé vel fog lal ko zik, szem be ál lít va az Esterházy–Jaross–Szül −
lő−féle bur zsoá na ci o na lis ta po li ti kát a kom mu nis ta párt in ter na ci o na lis ta po li ti −
ká já val.

1953. ok tó ber 14–25.
Prá gá ban a né pi szín ját szó együt te sek or szá gos fesz ti vál já nak dön tő jé ben a
Cse ma dok ko má ro mi he lyi cso port já nak szín ját szói Ger gely Sán dor Vi té zek és
hõ sök cí mű da rab já nak elő adá sá val meg szer zik az el ső he lyet.

1953. de cem ber 3–5.
A CSKP KB ülé sén be je len tik a X. párt kong res  szus ös  sze hí vá sát, va la mint a
nem ze ti bi zott sá gi és nem zet gyű lé si vá lasz tá sok meg tar tá sát.

1953. de cem ber 18–19.
Az SZLKP KB ülé sén Ka rol Bacílek – akit a KB hi va ta lo san is meg vá laszt a párt
el ső tit ká rá vá – az „el len sé ges ide o ló gi ák ról” tar tott be szá mo ló já ban az uk rán
és ma gyar bur zsoá na ci o na liz mus ról szól va gútai, ér sek új vá ri, sárói és ko má ro −
mi pél dá kat hoz fel a ma gyar bur zsoá na ci o na liz mus meg lét ének iga zo lá sá ra:
Gútán a ma gya rok nem haj lan dók együtt mű köd ni a he lyi nem ze ti bi zott ság szlo −
vák ve ze tő i vel, Érsekújvárott és Sár ón a ma gya rok a szlo vák ve ze té sű egy sé ges
föld mű ves−szö vet ke zet mel lett egy önál ló „ma gyar” föld mű ves−szö vet ke ze tet
hoz tak lét re, a Cse ma dok Ko má ro mi He lyi Szer ve ze te pe dig nem haj lan dó hasz −
nál ni a ha jó gyár üze mi klub ját.

1953 fo lya mán
Po zsony ban, a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Könyv ki adó ki adá sá ban, Sző ke Jó zsef
szer kesz té sé ben Új haj tá sok cím mel meg je le nik a cseh szlo vá ki ai ma gyar írók és
köl tők má so dik vi lág há bo rú utá ni el ső an to ló gi á ja.

Ógyal lán Nový ro¾ník – Új Föld mû ves, Kirá ly helme cen Družstevný život – Szö vet -
ke ze ti Élet cím mel je le nik meg két nyel vű já rá si új ság.

1954. ja nu ár 1.
Lőrincz Gyu la az Új Szó új évi szá má nak ve zér cikk ében – Bacílek bí rá la tá val
egyet ért ve – nyil vá no san fel szó lít ja a Cse ma dok ko má ro mi he lyi cso port ját az
ön kri ti ká ra és „hely te len ma ga tar tá sá nak” meg vál toz ta tá sá ra.
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1954. ja nu ár
A ko ráb ban Ter mé szet és Tech ni ka cím mel meg je lent lap fel ve szi a Tu do mány
és Tech ni ka cí met, és át tér a ha vi két sze ri meg je le nés re. Fe le lős szer kesz tő je
Dó sa Jó zsef.

1954. feb ru ár 7.
Cseh szlo vá kia és Ma gyar or szág, a szov jet blokk töb bi or szá gá hoz ha son ló an,
köl csö nö sen nagy kö ve ti rang ra eme li dip lo má ci ai kap cso la ta it.

1954. feb ru ár 12.
A Cse ma dok KB El nök sé gé nek párt cso port ja a nem ze ti bi zott sá gi vá lasz tá sok
so rán a Cse ma dok ra há ru ló fel ada tok kal fog lal koz va „hely te len né zet nek” mi nő −
sí ti a ma gyar la kos ság kö ré ben meg nyil vá nu ló tö rek vést, hogy a vá lasz tá so kon
a Cse ma dok sa ját je löl te ket in dít son.

1954. feb ru ár 13.
Az SZLKP KB El nök sé ge jó vá hagy ja a nem ze ti bi zott sá gi vá lasz tá sok le bo nyo lí −
tá sá nak a nem ze ti sé gi leg ve gye sen la kott te rü le tek re vo nat ko zó irány el ve it.
Ezek sze rint a vá lasz tá si bi zott sá gok ban biz to sí ta ni kell a nem ze ti sé gek rész vé −
tel ét, a vá lasz tó kör ze te ket a nem ze ti sé gi ös  sze té tel fi gye lem be vé te lé vel kell ki −
ala kí ta ni, a ve gyes la kos sá gú vá lasz tó kör ze tek ben olyan nem ze ti sé gű je löl te ket
kell in dí ta ni, akik az adott kör zet ben több ség ben le vő nem ze ti ség hez tar toz nak,
a vá lasz tá sok hoz szük sé ges nyom tat vá nyo kat pe dig a nem ze ti sé gek nyel vén is
ki kell ad ni.

1954. feb ru ár 21.
Az Új Szó el ma rasz tal ja a Cse ma dok Pár ká nyi He lyi Szer ve ze tét, mi vel az ál ta la
meg ren de zett Pe tő fi−es ten fel lé pő tánc cso port öl tö zé kén a pi ros−fe hér−zöld szí −
nek do mi nál tak, amit a lap a bur zsoá na ci o na liz mus meg nyil vá nu lá sa ként ér tel −
mez.

1954. már ci us 3.
A Nem zet gyű lés el fo gad ja a 14/1954. sz. tör vényt a nem ze ti bi zott sá gi vá lasz −
tá sok ról, amely sze rint nem ze ti ség re va ló te kin tet nél kül vá lasz tó jog gal ren del −
ke zik va la men  nyi 18. élet év ét be töl tött cseh szlo vák ál lam pol gár. A tör vény tar −
tal maz za ugyan az ál ta lá nos, egyen lő, köz vet len és tit kos vá lasz tó jog el vét, de
ki mond ja, hogy a kép vi se lő ket a Nem ze ti Front je lö li.

1954. már ci us 22.
Az SZLKP KB El nök sé ge meg kül di a ke rü le ti párt bi zott ság ok nak a Cse ma dok
mun ká já ról és fel ada ta i ról ké szí tett ha tá ro za tát, amely sze rint bár az egye sü let
hasz nos mun kát vé gez, te vé keny sé gé ben hi á nyos sá gok mu tat koz nak. Ezek ki −
küsz öbö lé sé re a Cse ma dok leg fon to sabb fel ada ta i ként a kö vet ke ző ket ha tá roz −
za meg: a ma gyar és szlo vák la kos ság kö zöt ti ba rá ti kap cso la tok fej lesz té se, a
ma gyar la kos ság nak a Cseh szlo vá kia és Szov jet unió irán ti sze re tet re ne ve lé se,
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a For ra dal mi Szak szer ve ze ti Moz ga lom és a CSISZ mun ká já ba va ló be kap cso lá −
sa, va la mint „a ma gyar bur zsoá na ci o na liz mus és a Szent István−i ir re den ta tra −
dí ció el le ni har c”.

1954. már ci us 25.
Az SZNT−be Árvay Jó zsef me ző gaz da sá gi mun kás sze mé lyé ben el ső íz ben ke rül
ma gyar nem ze ti sé gű kép vi se lő.

1954. áp ri lis 5–6.
A Cseh szlo vák Írók Szö vet sé gé nek kon fe ren ci á ján el fo ga dott új alap sza bály ér −
tel mé ben a szö vet ség szlo vá ki ai szek ci ó ja fel ve szi a Szlo vák Írók Szö vet sé ge
ne vet, az an nak ke re té ben mű kö dő ma gyar mun ka kö zös ség pe dig át ala kul Ma −
gyar Szek ci ó vá, amely nek tit ká rá vá jú ni us ban Eg ri Vik tort vá laszt ják meg.

1954. áp ri lis 8.
Az SZLKP KB ülé sén Ka rol Bacílek el ső tit kár a nem ze ti bi zott sá gi vá lasz tá sok −
kal kap cso lat ban hang sú lyoz za, hogy a je löl tek ki vá lasz tá sá nál gon dol ni kell va −
la men  nyi nem ze ti ség igaz sá gos kép vi se le té re. A kép vi se lő je löl tek nem ze ti sé gi
be so ro lá sa és a res zlo vak izál tak nem ze ti ho va tar to zá sá nak kér dé se kap csán
hely te le ní ti, hogy a szlo vá kul gyak ran nem is be szé lő res zlo vak izál tak a kép vi se −
lő −tes tü le tek be szlo vák ként ke rül je nek be, ezért ki je len ti, hogy „le kell szá mol ni
az ún. res zlo vak izá ció kö vet kez mé nye i vel”, s „min den ki sza ba don vall ja ma gát
olyan nem ze ti sé gű nek, ame ly nyelven leg job ban ki tud ja fe jez ni ma gát, amely a
leg kö ze lebb áll hoz zá”.

Az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um 2471/54. sz. kör le ve lé ben úgy ren del ke zik, hogy a
bí ró sá gi íté le te ket, amen  nyi ben azt az ér de kelt úgy kí ván ja, ma gyar nyel ven is
kéz be sí te ni kell.

1954. áp ri lis 24.
Po zsony ban íté le tet hir det nek a cseh el le nes nem ze ti el fo gult ság gal és egy önál −
ló szlo vák ál lam lét re ho zá sá ra irá nyu ló tö rek vés sel vá dolt ún. szlo vák bur zsoá
na ci o na lis ták kon cep ci ós pe ré ben. A fő vád lott Gustáv Husák élet fogy tig la ni,
Ivan Hor váth 22 évi, Daniel Okáli 18 évi, Ladislav Holdoš 13 évi, Ladislav
Novomeský 10 évi bör tön bün te tést kap.

1954. áp ri lis 25.
A po zso nyi Szlo vák Nem ze ti Szín ház ban meg tart ja el ső be mu ta tó ját a Cseh szlo −
vá ki ai Ma gyar Nép mű vé sze ti Együt tes.

1954. áp ri lis 27.
Az SZNT−ben Nagy Ist ván sze mé lyé ben a tes tü let má so dik ma gyar nem ze ti sé gű
kép vi se lő je is le te szi a kép vi se lői es küt.

206 Egyenjogúsítás párthatározatokkal. A pártállam első másfél évtizede



1954. má jus 4.
Az SZNT 7/1954. szám mal tör vényt fo gad el a szlo vák nem ze ti ta ná csi vá lasz −
tá sok ról, amely sze rint nem ze ti ség re va ló te kin tet nél kül vá lasz tó jog gal ren del −
ke zik va la men  nyi 18. élet év ét be töl tött Szlo vá ki á ban élő cseh szlo vák ál lam pol −
gár.

1954. má jus 16.
El ső íz ben tar ta nak köz vet len vá lasz tá so kat a nem ze ti bi zott sá gok ba. A hi va ta −
los vég ered mény sze rint a vá lasz tá so kon a vá lasz tó pol gár ok 98,3%−a vesz részt,
akik 93−94%−a meg sza vaz za a kom mu nis ta párt ve zet te Nem ze ti Front je lölt je it
a kü lön bö ző szin tű nem ze ti bi zott sá gok ba.

1954. má jus 22.
A Cse ma dok KB El nök sé ge az egye sü let vá lasz tá si kam pány ban ki fej tett te vé −
keny sé gét po zi tí van ér té ke li, meg ál la pít ja ugyan ak kor, hogy töb bek kö zött
Gútán, Per benyik ben, Izsán, Per betén, Nagyka po son és Bés ben a Cse ma dok ba
„be fér kő zött bur zsoá na ci o na lis ta ele mek” igye kez tek meg hi ú sí ta ni a szlo vák je −
löl tek be vá lasz tá sát a nem ze ti bi zott sá gok ba.

1954. má jus 26.
A Nem zet gyű lés 27/1954. sz. vá lasz tá si tör vé nye szin tén ki mond ja, hogy nem −
ze ti ség re va ló te kin tet nél kül vá lasz tó jog gal ren del ke zik va la men  nyi 18. élet é vét
be töl tött cseh szlo vák ál lam pol gár. A tör vény – az SZNT má jus 4−i tör vé nyé hez
ha son ló an – a ko ráb bi ará nyos he lyett a több sé gi vá lasz tá si rend szert ve ze ti be,
egy man dá tu mos vá lasz tó kör ze te ket hoz lét re, s ki mond ja, hogy a kép vi se lő je löl −
te ket a Nem ze ti Front je lö li.

1954. má jus 30.
Jó kai Mór ha lá lá nak 50. év for du ló ja al kal má ból nagy sza bá sú csehs zlovák– ma −
gyar „kultúr találkozót” ren dez nek Ko má rom ban. A 21 ta gú ma gyar kül dött ség
tag ja töb bek kö zött Ve res Pé ter, Il  lyés Gyu la, Er dei Sán dor, Sza bó Pál és Urbán
Er nő, a cseh szlo vák kül dött ség ben Jan Drda, a Cseh szlo vák Írók Szö vet sé gé nek
el nö ke és Cti bor Štít nick ý, a Szlo vák Írók Szö vet sé gé nek ve ze tő tit ká ra mel lett
he lyet kap Eg ri Vik tor, a Szlo vák Írók Szö vet sé ge Ma gyar Szek ci ó já nak tit ká ra is.
Az ün nep ség ke re té ben fel lép a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Nép mű vé sze ti Együt tes
és a győ ri Kis fa ludy Szín ház.

1954. jú ni us 11–15.
Prá gá ban tart ja X. kong res  szu sát Cseh szlo vá kia Kom mu nis ta Párt ja, ame lyen
meg erő sí tik el ső tit ká ri tiszt sé gé ben Antonín Novot nýt, a 84 ta gú új KB−ba is mét
be vá laszt ják Fábry Ist vánt, a párt élé re pe dig a ko ráb bi El nök ség he lyett szov jet
min tá ra Po li ti kai Iro dát (Po li ti kai Bi zott sá got) vá lasz ta nak. A kong res  szus hang −
sú lyoz za ugyan a „szo ci a lis ta tör vé nyes ség” be tar tá sá nak szük sé ges sé gét, a
ko ráb bi tör vény te len sé gek hely re ho za ta lá ról azon ban nem gon dos ko dik.
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1954. jú li us 1.
A Fák lya meg kez di Fábry Zol tán Har mad virágzás cí mű ta nul má nyá nak foly ta tá −
sos köz lé sét, amely amel lett, hogy ér té ke li a má so dik vi lág há bo rú utá ni cseh −
szlo vá ki ai ma gyar iro dal mat, a po li ti kai jel sza vak ha tá sa alá ke rült író kat fi gyel −
mez te ti a frá zis ve szé lyek re.

1954. jú li us 2.
A CSKP−t kö ve tő en az SZLKP KB is új ve ze tő tes tü le tet vá laszt, amely az El nök −
ség he lyett az Iro da (Bi zott ság) meg ne ve zést kap ja.

1954. jú li us 23.
Az SZLKP KB Iro dá ja a nem ze ti sé gi nép mű vé sze ti együt te sek fi nan szí ro zá si ne −
héz sé gei mi att úgy ha tá roz, hogy a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Nép mű vé sze ti Együt −
test és az Uk rán Dal− és Tánc együt test 1955. ja nu ár 1−jei ha tál  lyal a Kul tu rá lis
Meg bí zot ti Hi va tal ha tás kö ré be kell so rol ni.

1954. au gusz tus 9.
A CSKP KB Po li ti kai Iro dá já ban dön tés szü le tik ar ról, hogy a cseh or szág ré szek −
ben, ahol na gyobb lét szá mú ma gyar gyer mek él, az Ok ta tás ügyi Mi nisz té ri um az
1954/55−ös tan év től kez dő dő en szer vez zen szá muk ra ma gyar nyel vi kö rö ket.
(1953. szep tem ber 30−án a cseh or szág ré szek ben ös  sze sen 1724 ma gyar ta −
nu lót tar tot tak nyil ván, eb ből 795−öt a ha tár vi dé ken.)

1954. au gusz tus 12.
Az Új Szó ve zér cik ke (Né pe ink test vé ri együtt élé sé ért) is mét sür ge ti, hogy a szlo −
vák bur zsoá na ci o na lis ták kal va ló le szá mo lás pél dá já ra lep lez zék le a ma gyar
bur zsoá na ci o na lis tá kat is.

1954. au gusz tus 20.
Az SZLKP KB Iro dá ja a szlo vák nem ze ti ta ná csi vá lasz tá sok kal kap cso lat ban ha −
tá ro zat ban mond ja ki, hogy a vá lasz tó kör ze tek ki je lö lé sé nél fi gye lem be kell ven −
ni a nem ze ti sé gi ará nyo kat, a 104 ta gú új SZNT−ben pe dig leg alább 10 ma gyar
és 3 uk rán nem ze ti sé gű kép vi se lő szá má ra kell he lyet biz to sí ta ni.

1954. au gusz tus 29.
A szlo vák nem ze ti fel ke lés 10. év for du ló ján a Škoda Mű vek ne vet vi se lő ko má −
ro mi ha jó gyár fel ve szi Stein er Gá bor, a buchen wal di kon cent rá ci ós tá bor ban el −
hunyt ko má ro mi szü le té sű mun kás moz gal mi har cos, egy ko ri prá gai nem zet gyű −
lé si kép vi se lő ne vét.

1954. au gusz tus
Az SZLKP po zso nyi ke rü le ti és vá ro si bi zott sá gá nak agitp rop osz tá lya a Zápis ník
agi tá to ra ma gyar nyel vű mu tá ci ó ja ként A Nép ne ve lõ Nap ló ja cím mel – 1958
már ci u sá ig meg je le nő – ma gyar hav i lapot in dít.
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1954. szep tem ber 1.
Ma gyar tan nyel vű tizen e gyéves kö zép is ko lák mű köd nek Ko má rom ban, Dunasz er −
da he lyen, Fü le ken, Galán tán, Pár kány ban, Ipoly sá gon és Kirá ly helme cen, szlo −
vák is ko lák mel let ti ma gyar ta go za tok pe dig Érsekújvárot t, Som or ján, Tor nalján
és Szepsi ben.

1954. szep tem ber 6.
A Kas sá ra tá vo zó Gaál Ist ván he lyett Andrej Maťašíkot vá laszt ják a po zso nyi re −
for má tus egy ház köz ség lel ké szé vé, aki így 1954 ok tó be ré től is mét el fog lal ja a
Kál vi nis ta Szem le és a Kalvínske hlasy cí mű la pok fő szer kesz tői poszt ját.

1954. ok tó ber 13.
A CSKP KB Po li ti kai Iro dá ja az zal a meg oko lás sal, hogy ne ga tív fény ben tün te ti
fel a szlo vá ko kat, ha tá ro za tot hoz a Rá kó czi had na gya cí mű ma gyar film cseh −
szlo vá ki ai ve tí té sé nek be til tá sá ról.

1954. ok tó ber 19.
A Szlo vák Írók Szö vet sé ge és a Cse ma dok ko szo rú zás sal egy be kö tött ün ne pi
meg em lé ke zést tart Hyb bén Ba las si Bá lint szü le té sé nek 400. év for du ló ja al kal −
má ból. Az ün nep ség re a prá gai ma gyar nagy kö vet ség szó be li in ter ven ci ó ja után
ke rül sor.

1954. ok tó ber 29.
Az SZLKP KB Iro dá ja meg bíz za Ernest Sýko ra ok ta tás ügyi meg bí zot tat, hogy biz −
to sít sa az uk rán és ma gyar tan nyel vű is ko lák tan terv ének oly ér tel mű mó do sí tá −
sát, hogy a szlo vák nyelv tan órá i nak nö ve lé sé vel a gye re kek a 8. osz tály el vég −
zé se után fo lyé ko nyan bír ják a szlo vák nyel vet. Azok ban a köz sé gek ben pe dig,
ahol a la ko sok ke ves lik a szlo vák nyelv ok ta tá sá ra ho zott in téz ke dé se ket, ve −
zes se be né hány tan tárgy szlo vák nyel vű ok ta tá sát is.

1954. no vem ber 13.
A po zso nyi Szlo vák Egye tem a fenn ál lá sá nak 35. év for du ló ja al kal má ból meg −
ren de zett ün nep sé gek ke re té ben is mét fel ve szi a Come nius Egye tem ne vet.

1954. no vem ber 18.
Az Új Szó egyik írá sa ki fo gá sol ja, hogy a Cse ma dok lo son ci szín ját szói a Já nos
vi téz cí mű dal já ték ban a ma gyar nem ze ti lo bo gót sze re pel tet ték, s az tün te tő
meg nyil vá nu lá so kat vál tott ki a ma gyar né zők ből. Az írás egyút tal el ma rasz ta ló −
an szól a cseh szlo vák film szín há zak mű so rá ról már le vett Rá kó czi had na gya cí −
mű ma gyar film ről is.

1954. no vem ber 28.
Vá lasz tá so kat tar ta nak a prá gai Nem zet gyű lés be, s ez zel egy idő ben el ső al ka −
lom mal a po zso nyi Szlo vák Nem ze ti Ta nács ba is. A ma gyar és né met la kos ság
a má so dik vi lág há bo rú utá ni par la men ti vá lasz tá sok so rán el ső íz ben já rul hat az
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ur nák hoz. A hi va ta los vég ered mény sze rint a vá lasz tás ra jo go sul tak nak több
mint 99%−a le ad ja vok sát, s a vá lasz tá son részt ve vők kö zel 98%−a meg sza vaz za
a Nem ze ti Front je lölt je it. A 368 ta gú Nem zet gyű lés ben 9 (töb bek kö zött Lőrincz
Gyu la, a Cse ma dok KB el nö ke és Szigl Má ria mun kás nő), a 104 ta gú SZNT−ben
13 (töb bek kö zött Dé nes Fe renc, a Kas sai Ke rü le ti Nem ze ti Bi zott ság al el nö ke,
va la mint Árvay Jó zsef és Nagy Ist ván föld mű ve sek) ma gyar nem ze ti sé gű kép vi −
se lő kap he lyet. Az SZNT−ben az SZLKP−nak 77, a Szlo vák Meg új ho dás Párt já −
nak 10, a Sza bad ság párt nak 5 kép vi se lő je van, 12 tag ja pár ton kí vü li.

1954. de cem ber 3–4.
Az SZLKP KB agitp rop osz tá lyá nak a bur zsoá na ci o na liz mus kér dé sé ről ren de −
zett po zso nyi sze mi ná ri u mán az uk rán bur zsoá na ci o na liz mus ról Vasil Biľak
eper je si ke rü le ti párt tit kár, a ma gyar bur zsoá na ci o na liz mus ról Lőrincz Gyu la tart
elő adást. Lőrincz is mét a bur zsoá na ci o na liz mus vád já val il le ti a Cse ma dok Ko −
má ro mi He lyi Szer ve ze té nek ve ze tő it: Pálfi Já nost és Kör men di Fe ren cet, va la −
mint a gútai ma gya ro kat, akik a he lyi nem ze ti bi zott ság élé re a hi va ta los szlo −
vák je lölt el le né ben Tánc zos Ist vánt sze ret ték vol na vá lasz ta ni.

1954. de cem ber 12.
Antonín Zápo tocký köz tár sa sá gi el nök Vil iam Široký val az élen új kor mányt ne −
vez ki, amely nek tag ja töb bek kö zött Ru dolf Barák bel ügy mi nisz ter, Alex ej Čepič −
ka nem zet vé del mi mi nisz ter, Václav David kül ügy mi nisz ter és Jú li us Ďuriš pénz −
ügy mi nisz ter.

1954. de cem ber 13.
A Nem zet gyű lés ala ku ló ülé sén is mét Zdeněk Fier lingert vá laszt ják meg a tes tü −
let el nö ké vé. A Nem zet gyű lés más nap el fo ga dott ügy ren di tör vé nye ki mond ja,
hogy „min den fel szó la ló nak jo ga van sa ját anya nyel vén be szél nie”.

1954. de cem ber 17.
A kor mány Ru dolf Strecha j jal az élen ki ne ve zi az új Meg bí zot tak Tes tü le tét. Tag −
ja töb bek kö zött Šte fan Gažík föld mű ve lés ügyi meg bí zott, Ondrej Klokoč kul tu rá −
lis meg bí zott és Ernest Sýko ra ok ta tás ügyi meg bí zott.

1954. de cem ber 18.
Az SZNT ala ku ló ülé sén is mét Fran tišek Kubačot vá laszt ják a tes tü let el nö ké vé,
s Dé nes Fe renc sze mé lyé ben el ső íz ben ma gyar nem ze ti sé gű al el nö köt is vá −
lasz ta nak. Az SZNT ügy ren di tör vé nye szin tén ki mond ja, hogy a kép vi se lők nek
jo guk ban áll sa ját anya nyelv ükön fel szó lal ni uk.

1954. de cem ber 28.
Át ad ják a for ga lom nak az Észa k− és Dél−Ko má rom kö zött meg épült vas úti hi dat,
az ún. Ba rát ság hi dat.
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1954 fo lya mán
Po zsony ban, a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Könyv ki adó ki adá sá ban Há rom fi a tal köl -
tõ cím mel meg je le nik Ozs vald Ár pád, Tö rök Elem ér és Ve res Já nos kö zös ver −
ses kö te te.

1955. ja nu ár 1.
A Cse ma dok a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Nép mű vé sze ti Együt test át ad ja a Kul tu rá −
lis Meg bí zot ti Hi va tal nak.

1955. ja nu ár 10.
A CSKP KB a szov jet uni ó be li, ma gyar or szá gi és len gyel or szá gi re ha bi li tá lá sok
ha tá sá ra bi zott sá got hoz lét re az 1948 utá ni po li ti kai pe rek fe lül vizs gá lá sá ra,
ve ze té sé vel Ru dolf Barák bel ügy mi nisz tert bíz za meg.

1955. ja nu ár 14.
Az SZLKP KB Iro dá ja ha tá ro zat ban mond ja ki, hogy a Kul tu rá lis Meg bí zot ti Hi va −
tal ha tás kö ré be so rolt Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Nép mű vé sze ti Együt test és az Uk −
rán Dal− és Tánc együt test már ci us 30−ig be kell ol vasz ta ni a Szlo vák Nép mű vé −
sze ti Együt tes be.

1955. ja nu ár 24.
A CSKP KB Po li ti kai Iro dá ja Rá ko si Má tyás 1954. de cem be ri le ve le kap csán,
amely ben az MDP fő tit ká ra ar ra hi vat koz va, hogy a film „a né met im pe ri a liz mus
el le ni él lel ké szült”, a Rá kó czi had na gya cí mű film cseh szlo vá ki ai ve tí té sé nek le −
he tő vé té te lét kér te a prá gai párt ve ze tés től, jó vá hagy ja a film ve tí té sé nek be til −
tá sát, s azt szük sé ges in téz ke dés nek mi nő sí ti.

1955. feb ru ár 3–6.
Prá gá ban tart ja II. kong res  szu sát a Cseh szlo vák If jú sá gi Szö vet ség, amely nek új
Köz pon ti Bi zott sá gá ban he lyet kap töb bek kö zött Szigl Má ria nem zet gyű lé si kép −
vi se lő és Ma jor Ágos ton, akit egyút tal be vá lasz ta nak a KB El nök sé gé be is.

1955. feb ru ár 5–6.
Po zsony ban tart ja V. or szá gos köz gyű lés ét a Cse ma dok (he lyi szer ve ze te i nek
szá ma 473, tag lét szá ma 45 543), amelyen az egye sü let el nö ké vé is mét Lőrincz
Gyu lát, ve ze tő tit ká rá vá – a tiszt ség be ere de ti leg je lölt, ám a párt ve ze tés ál tal
jó vá nem ha gyott Koncz Bé la he lyett – a ko ráb bi szer ve ző tit kár Pathó Ká rolyt, új
szer ve ző tit ká rá vá Sza bó Re zsőt, kul tu rá lis tit ká rá vá Vaj da Jó zse fet vá laszt ják.
Az új KB 18 ta gú El nök sé gé ben he lyet kap még töb bek kö zött Kla jnik Fe renc,
Kugler Já nos, Ma jor Sán dor, Sza bó Bé la, Szűcs Bé la és Bé res Jó zsef. A köz gyű −
lé si ha tá ro zat az egye sü let egyik leg fon to sabb fel ada ta ként a ma gyar bur zsoá
na ci o na liz mus el le ni har cot je lö li meg: „Kér lel he tet len har cot foly ta tunk a bur −
zsoá na ci o na lis ta ide o ló gia min den meg nyil vá nu lá sa el len a cseh szlo vá ki ai ma −
gyar dol go zók kö zött. Nem en ged jük meg, hogy a ma gyar bur zsoá na ci o na lis ták
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meg bont sák ha zánk ma gyar dol go zó i nak a cseh, szlo vák és Cseh szlo vá kia töb −
bi nem ze ti sé ge i hez fű ző dő ba rát sá gát és né pünk egy sé gét.”

1955. feb ru ár 18–19.
Az SZLKP KB Iro dá já nak ülé sén Lőrincz Gyu la he lyett Dé nes Fe ren cet ne ve zik ki
az Új Szó fő szer kesz tő jé vé, aki már ci us 1−jé vel ve szi át a lap ve ze té sét.

1955. áp ri lis 15.
Az SZLKP KB Iro dá ja a párt nak a kö zel gő párt kong res  szu son meg vá lasz tan dó
ve ze tő tes tü le te i ről tár gyal va Lőrincz Gyu lá nak a KB Iro dá já ba va ló be vá lasz tá −
sát ja va sol ja, ezt a ha tá ro za tát azon ban áp ri lis 21−én meg vál toz tat ja.

1955. áp ri lis 22–24.
Po zsony ban tart ja kong res  szu sát Szlo vá kia Kom mu nis ta Párt ja, amely is mét
har cot hir det a bur zsoá na ci o na liz mus és a „szo ciáldemokra tiz mus” el len. Ka −
rol Bacílek el ső tit kár meg ál la pít ja, hogy a bur zsoá na ci o na liz mus gyak ran meg −
nyil vá nul a köz tár sa ság ma gyar pol gá rai kö zött is, akik „el fe lej tik, hogy az ő ha −
zá juk a né pi de mok ra ti kus Cseh szlo vák Köz tár sa ság”, a kong res  szus ezért fel −
ada tul tű zi ki a ma gyar la kos ság nak a Cseh szlo vá kia irán ti ha za fi ság ra va ló ne −
ve lé sét. A párt el ső tit ká rá vá is mét Ka rol Bacíleket vá laszt ják; a 60 ta gú új Köz −
pon ti Bi zott ság ban he lyet kap töb bek kö zött Ma jor Ist ván, Dé nes Fe renc, Lőrincz
Gyu la, Nagy Gyu la, Réthy Ist ván és Bozó Je nő.

1955. má jus 1.
Prá gá ban Antonín Zápo tocký köz tár sa sá gi el nök Köz tár sa sá gi Ér dem rend del
tün te ti ki töb bek kö zött Ma jor Ist vánt s az Épí tés ben szer zett ér de me kért ki tün −
te tés sel Lőrincz Gyu lát és Dé nes Fe ren cet.

1955. má jus 9.
Antonín Zápo tocký köz tár sa sá gi el nök Cseh szlo vá kia fel sza ba du lá sá nak 10. év −
for du ló ja al kal má ból am nesz ti át hir det, amely so rán or szá gos vi szony lat ban
6827, Szlo vá ki á ban 1455 sze mélyt he lyez nek sza bad láb ra, 1987, ill. 444 el −
ítélt ese té ben pe dig csök ken tik az íté let mér té két. Az el en ge dés re ke rü lő ra bok
kö zé ere de ti leg Es ter házy Já nost is be so rol ják, a köz ke gyel met azon ban az ő
ese té ben élet fogy tig la ni bün te té sé nek 25 évi bör tön bün te tés re va ló mér sék lé −
sé re vál toz tat ják.

1955. má jus 11–14.
A Szov jet unió, Cseh szlo vá kia, Ma gyar or szág, Len gyel or szág, az NDK, Ro má nia,
Bul gá ria és Al bá nia kor mány kül dött sé ge i nek var sói tár gya lá sán alá ír ják a ba rát −
sá gi, együtt mű kö dé si és köl csö nös se gít ség nyúj tá si egyez ményt, az ún. Var sói
Szer ző dést, és lét re hoz zák fegy ve res erő ik kö zös pa rancs nok sá gát. A Nem zet −
gyű lés a Var sói Szer ző dést má jus 24−én ik tat ja tör vény be.
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1955. má jus 28.
New York ban több ame ri kai ma gyar emig ráns ér dek vé del mi szer ve zet – köz tük
a Cseh szlo vá ki ai Ma gya rok Nem ze ti Bi zott má nya – rész vé te lé vel meg ala kul a
Ma gyar Fel sza ba dí tó Bi zott ság. El nö ké vé Szi lassy Bé lát, a Cseh szlo vá ki ai Ma −
gya rok Nem ze ti Bi zott má nya el nö két vá laszt ják.

1955. jú ni us 11.
Az Új Szó „Több bi zal mat ál la mi szer ve ink irán t” cí mű el vi je len tő sé gű írá sá nak
szer ző je „na ci o na lis ta ten den ci á nak” ne ve zi, hogy a szlo vá ki ai ma gyar ság az ál −
lam ha tal mi szer ve ket mel lőz ve gyak ran a Cse ma dok és az Új Szó köz ben já rá sát
ké ri a ma gyar is ko lák lé te sí té se ér de ké ben, s hang sú lyoz za, hogy sem a Cse −
ma dok, sem pe dig az Új Szó nem a szlo vá ki ai ma gya rok ér dek vé del mi szer ve ze −
te.

1955. jú ni us 29–30.
A CSKP KB el fo gad ja az egy sé ges föld mű ves−szö vet ke ze tek lét re ho zá sá nak új
irány el ve it, ami vel kez de tét ve szi a szö vet ke ze te sí tés má so dik sza ka sza.

1955. jú ni us
Há rom cseh szlo vá ki ai pro tes táns egy ház: a cseh test vér, a szlo vák evan gé li kus
és a re for má tus egy ház meg ala kít ja az Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csát.

1955. jú li us 8.
Mi u tán egy re több olyan eset for dul elő, hogy a má so dik vi lág há bo rú után Cseh −
szlo vá ki á ból ki te le pí tett s az utób bi idő ben oda vis  sza lá to ga tó ma gya rok lá to ga −
tá si ide jük le tel te után nem tér nek vis  sza Ma gyar or szág ra, ha nem cseh szlo vák
ál lam pol gár ság ért fo lya mod nak, an nak meg szer zé se után pe dig egy ko ri va gyo −
nu kat is vis  sza igény lik, az SZLKP KB Iro dá ja úgy ha tá roz, meg kell szi go rí ta ni a
cseh szlo vá ki ai tar tóz ko dá si en ge dély meg hos  szab bí tá sá nak fel tét ele it.

1955. jú li us 27–31.
A ma gyar Or szág gyű lés meg hí vá sá ra Ma gyar or szág ra lá to gat a cseh szlo vák
Nem zet gyű lés Zdeněk Fier linger ve zet te kül dött sé ge.

1955. szep tem ber 1.
A po zso nyi Nép mű ve lé si Köz pon ton be lül Kocz ka Ist ván ve ze té sé vel nem ze ti sé −
gi osz tály ala kul. Fel ada ta a ma gyar és uk rán ki sebb ség nép mű ve lé si te vé keny −
sé gé nek köz pon ti irá nyí tá sa.

A Fák lya augusz tus–szeptem beri dup la szá má ban meg je le nik Fábry Zol tán Ke ve -
sebb ver set – több köl té sze tet cí mű ta nul má nya, mely ben Fábry új ra fel hív ja a
cseh szlo vá ki ai ma gyar köl tők fi gyel mét a se ma tiz mus ve szé lye i re.
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1955. ok tó ber 5.
A Cse ma dok KB be ad ván  nyal for dul a Kul tu rá lis Meg bí zot ti Hi va tal hoz, amely −
ben a ma gyar la kos ság kö ré ben vég zen dő kul tu rá lis és nép mű ve lő te vé keny ség
irá nyí tá sa cél já ból a meg bí zot ti hi va ta lon be lül egy önál ló fő osz tály lét re ho zá sát
in dít vá nyoz za. Ugyan csak ja va sol ja egy olyan szer kesz tő ség ki épí té sét, amely
egy fő szer kesz tő ve ze té sé vel há rom önál ló la pot ad na ki: a Nép mû ve lést, a Nép -
mû vé sze tet és a Szo ci a lis ta Ne ve lést.

1955. ok tó ber 22.
Az SZLKP KB Tit kár sá ga el uta sít ja a Cse ma dok KB El nök sé gé nek a Fák lya cí mű
hav i lap he ti lap pá ala kí tá sá ra vo nat ko zó ké ré sét.

1955. ok tó ber 25.
A CSKP KB Po li ti kai Iro dá ja úgy ha tá roz, hogy a Cse ma dok és a Cseh szlo vá ki ai
Uk rán Dol go zók Kul tú re gye sü le te mel lett ki sebb pro fes  szi o ná lis nép mű vé sze ti
együt te sek ala kul hat nak.

1955. no vem ber 22.
A Cse ma dok KB El nök sé gé nek rend kí vü li ülé se ha tá ro zat ban mond ja ki: he lyes −
nek tar ta ná, ha a Pe da gó gi ai Fő is ko la ma gyar hall ga tó i ból – a szlo vák Lúčni ca
min tá já ra – egy fél hi va tá sos ma gyar né pi együt tes jön ne lét re.

1955. no vem ber
Po zsony ban ta nu ló ma gyar egye te mi és fő is ko lai hall ga tók – töb bek kö zött
Gyüre La jos, Mede Ist ván, Tóth Já nos és Kuc sera Klá ra – meg ala kít ják az ének −
kart, ze ne kart, tánc cso por tot, szín ját szó cso por tot és iro dal mi kört is ma gá ban
fog la ló Ma gyar Fő is ko lás ok Mű vész együt tes ét.

1955. de cem ber 7.
A prá gai Come nius Evan gé li kus Te o ló gi ai Ka ron dísz dok tor rá avat ják Var ga Im re
re for má tus püs pö köt.

1955. de cem ber 8.
Az Új Szó szer kesz tő sé gi cik ke (Élet re-ha lál ra a szlo vák mun kás sal, a szlo vák
pa raszt tal) ros  szal lá sát fe je zi ki ami att, hogy a „cseh szlo vá ki ai ma gyar re ak −
ció”, sőt a ma gyar dol go zók kö ré ben is még min dig gya ko ri „a múlt sé rel me i nek
a fel hány tor ga tá sa”, s min den olyan in téz ke dést, amely az osz tály el len ség el len
irá nyult, s min den elő for du ló hi bát nem ze ti sé gi sé re lem ként tün tet nek fel.

1955. de cem ber 15.
Pé csett éle té nek öt ven ki len ce dik évé ben el hunyt Flach barth Er nő pub li cis ta, jo −
gi szak író, a cseh szlo vá ki ai ma gyar el len zé ki pár tok Köz pon ti Iro dá já nak egy ko −
ri ve ze tő je.
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1955. de cem ber 17.
A ma gyar és a cseh szlo vák kor mány szó be li jegy zék vál tás sal meg egye zik a la −
kos ság cse re vég re haj tá sát el len őr ző ve gyes bi zott ság mű kö dé sé nek be fe je zé −
sé ben. Meg egye zé sük sze rint a la kos ság cse ré vel kap cso la tos kér dé se ket a jö −
vő ben a két kor mány dip lo má ci ai úton fog ja ren dez ni.

Az Új Szó nagy vissz han got ki vál tó írást (Mi le gyen a gye rek bõl) kö zöl a ma gyar
tan nyel vű is ko lák ban fo lyó szlo vák nyelv ok ta tás ról. A té má val kap cso lat ban ezt
kö ve tő en hó na po kig tar tó vé le mény cse re in dul a lap ha sáb ja in.

1955 fo lya mán
Po zsony ban, a vox humanáról ter ve zett tri ló gi á ja el ső kö te te ként a Cseh szlo vá −
ki ai Ma gyar Könyv ki adó ki adá sá ban meg je le nik Fábry Zol tán má so dik vi lág há bo −
rú utá ni el ső ta nul mány kö te te, A gon do lat iga za. (A bé ke iga za 1956−ban, az Ady
iga za azon ban csu pán Fábry ha lá la után, 1977−ben je le nik meg Tur czel La jos ösz−
sze ál lí tá sá ban.)

1956. ja nu ár 1.
Meg szű nik a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Könyv ki adó, s ma gyar szer kesz tő ség ként
be ol vad a po zso nyi Szlo vá ki ai Szép iro dal mi Könyv ki adó ba. A szer kesz tő ség ve −
ze tő je Fendt Pál.

1956. ja nu ár
Az Ok ta tás ügyi Meg bí zot ti Hi va tal ki adá sá ban meg je le nik Po zsony ban a Szo ci a -
lis ta Ne ve lés cí mű ok ta tás− és ne ve lés ügyi szak lap el ső szá ma. Fe le lős szer −
kesz tő je Náhlovsky Zol tán, majd no vem ber től Tur czel La jos.

Bátky Lász lót Bojsza Im re vált ja fel a Cse ma dok Fák lya cí mű hav i lapjá nak fő −
szer kesz tői poszt ján.

1956. feb ru ár 2.
Az SZLKP KB Tit kár sá ga az zal kap cso lat ban, hogy a Cse ma dok ban ese dé kes
tag könyv cse re so rán több mint 14 000 tag je lez te ki lé pé si szán dé kát az egye −
sü let ből, in téz ke dé se ket hoz a Cse ma dok mű kö dé sé nek ha té ko nyab bá té te lé −
re. Ha tá ro zat ban szó lít ja fel az egye sü le tet, hogy szer vez zen iro dal mi es te ket,
ol va só kö rö ket, elő adás so ro za to kat, s te gye ha tá so sab bá a kul tu rá lis és po li ti −
kai ne ve lést.

1956. feb ru ár
A Nép mű ve lé si Köz pont Nép mû ve lés cím mel Po zsony ban meg je le nő ma gyar
nyel vű ha vi tá jé koz ta tó köz löny ki adá sá ba kezd.

1956. már ci us 1–14.
A cseh szlo vák Nem zet gyű lés meg hí vá sá ra Cseh szlo vá ki á ba lá to gat a ma gyar Or −
szág gyű lés Ró nai Sán dor ve zet te kül dött sé ge.
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1956. már ci us 23–25.
Po zsony ban tart ja II. szlo vá ki ai kong res  szu sát a Cseh szlo vák If jú sá gi Szö vet ség,
ame lyen a CSISZ új Szlo vá ki ai Köz pon ti Bi zott sá gá ba be vá laszt ják töb bek kö zött
Do bos Lász lót, Ma jor Ágos tont és Sziegl Fe ren cet; Do bos, a Pe da gó gi ai Fő is ko −
la ta nár se gé de, a Szlo vá ki ai KB ko ráb bi szak elő adó ja és Ma jor Ágos ton egyút −
tal be ke rül a KB El nök sé gé be is, Ma jort pe dig is mét meg vá laszt ják a KB egyik
tit ká rá vá.

1956. már ci us 28.
A Cse ma dok KB rend kí vü li el nök sé gi ülé sén dön tés szü le tik ar ról, hogy ala csony
szín vo na la s csök ke nő pél dány szá ma mi att is mét kér ni fog ják a párt ve ze tés től,
hogy a Fák lya ok tó ber 1−jé től he ti lap ként je len hes sen meg.

1956. már ci us 29−30.
A CSKP KB ülé se – ame lyen Antonín Novot ný el ső tit kár be szá mol a Szov jet unió
Kom mu nis ta Párt já nak feb ru ár 14–25. kö zöt ti XX. kong res  szu sá ról, s Nyiki ta
Hrus csov nak a Sztá lin sze mé lye kö rül ki ala kult kul tusz ról tar tott elő adá sá ról –
a sze mé lyi kul tusz cseh szlo vá ki ai meg nyil vá nu lá sa i ról és a „szo ci a lis ta tör vé −
nyes ség” meg sér té sé nek ese te i ről tár gyal, mi vel azon ban azok ban a párt ve ze −
tés nagy ré sze érin tett, konk rét ered mé nyek nem szü let nek, s a kon cep ci ós pe −
re kért a fe le lős sé get az ugyan csak el ítélt Ru dolf Slán skýra há rít ják.

1956. áp ri lis 19–20.
A CSKP KB – a már ci u si nál nyíl tabb hang vé te lű ülé sén – a párt tag ság nyo má sá −
ra na gyobb ön kri ti ká ra vál lal ko zik, de el uta sít ja a rend kí vü li párt kong res  szus igé −
nyelt ös  sze hí vá sát, s a po li ti kai pe rek vi tá ja so rán jo gos nak nyil vá nít ja mind Ru −
dolf Slán ský, mind az ún. szlo vák bur zsoá na ci o na lis ták el íté lé sét. A KB bí rál ja
a túl zott cent ra liz must és bü rok ra tiz must, és sík ra száll a kol lek tív ve ze tés meg −
va ló sí tá sá ért, ugyan ak kor csu pán egyet len sze mé lyi vál to zás ról ha tá roz: le vált ja
párt− és ál la mi tiszt sé ge i ből Alex ej Čepič ka nem zet vé del mi mi nisz tert, Kle ment
Gottwald ve jét.

1956. áp ri lis 22–29.
A Cseh szlo vák Írók Szö vet sé gé nek II. kong res  szu sa éles bí rá lat tal il le ti a dog −
ma tiz must és a párt kul túr po li ti ká ját, s ki ált vány ban sür ge ti a párt irá nyí tás és a
pár tos ság meg szün te té sét.

1956. áp ri lis 24.
A Cse ma dok KB El nök sé ge ja vas la tot ter jeszt az SZLKP KB kultúrosztálya elé egy
fél hi va tá sos ma gyar fő is ko lai nép mű vé sze ti együt tes lét re ho zá sa ér de ké ben.

1956. má jus 2.
Mi u tán a vi ta kezd ki lép ni a párt ke re tek ből, s több he lyütt rend szer el le nes nek
mi nő sí tett kö ve te lé se ket is meg fo gal maz nak, a CSKP KB Po li ti kai Iro dá ja el ha −
tá roz za a XX. szov jet párt kong res  szus ról fo lyó vi ta le zá rá sát.
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1956. má jus 10–11.
Az SZLKP KB ülé se a cent ra li zá ció el le ni kam pány ke re té ben sür ge ti a szlo vák
nem ze ti szer vek jog kör ének bő ví té sét, ugyan ak kor meg erő sí ti az ún. szlo vák
bur zsoá na ci o na lis ták el íté lé sé nek – a szov jet párt kong res  szus után szin tén két −
ség be vont – jo gos sá gát. Ka rol Bacílek el ső tit kár a bur zsoá na ci o na lis ták ál tal
ve ze tett ap pa rá tust te szi fe le lős sé töb bek kö zött a ma gyar la kos ság gal szem −
ben a má so dik vi lág há bo rú után el kö ve tett „túl ka pá so kért” is.

1956. má jus
Prá gá ban több ezer egye te mis ta tün te té se ken kö ve te li a de mok rá cia és a po li −
ti kai re for mok meg va ló sí tá sát.

1956. jú ni us 1.
Az SZLKP KB Tit kár sá ga a Cse ma dok ál tal szor gal ma zott ok tó ber 1−je he lyett
1957. ja nu ár 1−jé től en ge dé lye zi a Fák lya he ti lap pá ala ku lá sát s új cím mel (A
Hét) va ló meg je len te té sét.

1956. jú ni us 3.
Nagym egy eren meg tart ja el ső fel lé pé sét a Ma gyar Fő is ko lás ok Mű vész együt te −
se.

1956. jú ni us 11–15.
A CSKP prá gai or szá gos kon fe ren ci á ja el íté li a Cseh szlo vák Írók Szö vet sé gé nek
II. kong res  szu sát és a má ju si prá gai di ák meg moz du lá so kat. Ha tá ro za tot hoz a
túl zott cent ra li zá ció mér sék lé sé ről, a „szo ci a lis ta de mok ra tiz mus” meg va ló sí tá −
sá ról és a szlo vák nem ze ti szer vek jog kör ének bő ví té sé ről, a kon cep ci ós pe rek
eset le ges fe lül vizs gá lá sá nak le he tő sé ge azon ban már fel sem me rül.

1956. jú ni us 16.
A kor mány meg szün te ti az egy há za kat fel ügye lő Ál la mi Egy ház ügyi Hi va talt, majd
jú li us 14−én a Szlo vák Egy ház ügyi Hi va talt. Jog kö rü ket az Ok ta tás ügyi Mi nisz té −
ri um, ill. az Ok ta tás ügyi Meg bí zot ti Hi va tal ve szi át.

1956. jú li us 3.
A Meg bí zot tak Tes tü le te jó vá hagy ja az Ok ta tás ügyi Meg bí zot ti Hi va tal ál tal a ma −
gyar és uk rán tan nyel vű is ko lák szín vo na lá nak nö ve lé se ér de ké ben elő ter jesz −
tett in téz ke dés ter ve ze tet. A ja vas lat a ma gyar is ko lák vo nat ko zá sá ban leg in −
kább a szlo vák nyelv ok ta tás szín vo na lá nak ja ví tá sát szor gal maz za.

1956. jú li us 7.
A Cseh szlo vá ki ai Ma gya rok Nem ze ti Bi zott má nyá nak pitts burg hi köz gyű lé se új
tisz ti kart vá laszt: el nök to vább ra is Szi lassy Bé la, új al el nö kök Szent Ivány Gé −
za és Sirchich Lász ló, fő tit kár Hi tes Kris tóf.
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1956. jú li us 31.
A Nem zet gyű lés el fo gad ja a 33/1956. sz. al kot mány tör vényt a szlo vák nem ze ti
szer vek ről, amely cse kély mér ték ben, de né mi leg nö ve li az SZNT és a Meg bí zot −
tak Tes tü le te ha tás kör ét, ugyan ak kor to vább ra is mes  sze me nő be avat ko zá si le −
he tő sé get biz to sít a köz pon ti szer vek szá má ra. Egyút tal ez az el ső al kot mány −
ere jű tör vény, amely meg em lé ke zik a ma gyar ki sebb ség ről is, ami kor 2. §−a ki −
mond ja: az SZNT ha tás kö ré be tar to zik töb bek kö zött, hogy „az egyen jo gú ság
szel le mé ben biz to sít sa a ma gyar és uk rán nem ze ti sé gű ál lam pol gár ok gaz da sá −
gi és kul tu rá lis éle té nek ked ve ző fel tét ele it”.

1956. au gusz tus 2.
A Meg bí zot tak Tes tü le te át ala kí tá sa so rán az Ok ta tás ügyi Meg bí zot ti Hi va tal át −
ala kul Ok ta tás ügyi és Kul tu rá lis Meg bí zot ti Hi va tal lá, a meg bí zot ti hi va ta lon be −
lül pe dig – az uk rán is ko lák ügye it in té ző rész leg bő ví té sé vel – lét re jön egy kü −
lön osz tály a ma gyar és az uk rán is ko lák ré szé re.

1956. szep tem ber 1.
Rozs nyón, Zselizen, va la mint Po zsony ban és Kas sán – utób bi két vá ros ban azt
a ha tó sá gok a ma gyar szü lők meg is mé telt ké ré sei el le né re több éven át nem
en ge dé lyez ték – ma gyar tan nyel vű tizen e gyéves kö zép is ko la nyí lik.

1956. ok tó ber 19.
Az SZLKP KB Tit kár sá ga a bu da pes ti Sza bad Nép egy ki fo gá solt írá sa mi att be −
tilt ja a lap szlo vá ki ai áru sí tá sát, s in téz ke dé se ket hoz a ma gyar or szá gi saj tó ter −
mé kek be ho za ta lá nak kor lá to zá sá ra.

1956. ok tó ber 24.
A ma gyar or szá gi for ra da lom más nap ján a CSKP KB Po li ti kai Iro dá ja a ma gyar or −
szá gi ese mé nyek ről tár gyal. Az ülés azon ban konk rét ha tá ro zat ho za tal nél kül ér
vé get, meg vár ják Antonín Novot ný ha za ér ke zé sét, aki Nyiki ta Hrus csov meg hí vá −
sá ra a szov jet párt ve ze tés nek a len gyel or szá gi és ma gyar or szá gi hely zet ről tár −
gya ló moszk vai rend kí vü li ülé sén vesz részt.

Az SZLKP KB Iro dá ja jó vá hagy ja a Tit kár ság nak a ma gyar or szá gi saj tó be ho za ta −
lá nak ide ig le nes kor lá to zá sá ra vo nat ko zó in téz ke dé se it és a ke rü le ti párt bi zott −
ság ok hoz in té zett – a ke rü le ti és já rá si párt bi zott ság okon ké szült sé get hir de tő
– le ve lét.

Ka rol Bacílek, az SZLKP el ső tit ká ra fel szó lít ja a Cse ma dok ve ze tő it, hogy a ma −
gyar or szá gi ese mé nyek re va ló te kin tet tel mi nél előbb je len tes sék meg az ere de −
ti leg 1957. ja nu ár 1−jé től en ge dé lye zett A Hét cí mű la pot.

1956. ok tó ber 25.
A CSKP KB Po li ti kai Iro dá ja Antonín Novot ný nak a moszk vai ta nács ko zás ról szó −
ló tá jé koz ta tó ját kö ve tő en egyet ér tés ét fe je zi ki Hrus csov ér té ke lé sé vel, aki sze −
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rint a ma gyar fel ke lés „el len for ra dal mi pucc s”, a fel ke lők pe dig „ban di ták”, s
fel ada tul ad ja a Tit kár ság nak, hogy a ma gyar or szá gi ese mé nyek kel kap cso lat −
ban te gye meg a szük sé ges in téz ke dé se ket, a csehs zlovák– mag yar ha tá ron pe −
dig kü lön le ges in téz ke dé se ket lép tes sen élet be.

Az Új Szó el ső íz ben tu dó sít az ok tó ber 23−i ma gyar or szá gi ese mé nyek ről. A lap
be szá mo ló ja sze rint „a za var gá so kat el len for ra dal mi ele mek szí tot ták, ame lyek
meg kí sé rel ték a né pi de mok ra ti kus rend szer meg dön té sét”. Ez zel pár hu za mo −
san cím ol da lon köz li a Rudé právo cí mű prá gai köz pon ti párt lap Szi lár dan a szo -
ci a liz mus út ján cí mű szer kesz tő sé gi cik két, amely el len for ra dal mi erők vé res za −
var gá sa i nak mi nő sí ti az ese mé nye ket.

1956. ok tó ber 26.
A CSKP KB Po li ti kai Iro dá ja úgy ha tá roz, hogy ok tó ber 28−ra tel jes harc ké szült −
ség be kell he lyez ni a Bel ügy mi nisz té ri um fegy ve res erő it és a né pi mi lí ci át,
egyút tal meg bíz za a bel ügy mi nisz tert, hogy kon zul tál jon a szov jet ve ze tők kel
„ön kén tes egy sé gek” Ma gyar or szág ra kül dé sé nek le he tő sé gé ről.

Az Új Szó cím ol da lon köz li az ér sek új vá ri Elek trosvit vál la lat dol go zó i nak a ma −
gyar or szá gi ese mé nye ket el íté lő nyi lat ko za tát. A CSKP KB−hez és a kor mány hoz
in té zett nyi lat ko zat sze rint: „Na gyon jól tud juk, hogy a ma gyar nép nem akar és
nem is akar hat za var gá so kat. Ezért el ítél jük a za var gá sok kez de mé nye ző it, akik
nem le het tek má sok, csu pán a nép és a né pi de mok ra ti kus rend szer el len sé −
gei.” A lap ha sáb ja in ezt kö ve tő en sor ra je len nek meg a for ra dal mat el íté lő ha −
son ló nyi lat ko za tok.

1956. ok tó ber 27.
A hi va tal ban le vő négy szlo vá ki ai ka to li kus püs pök, Jozef Čársky kas sai, Eduard
Néc sey nyi trai, Ambróz Lazík nagy szom ba ti és Ró bert Pobožný rozs nyói püs pök
kö zös pe tí ci ó val for dul a kor mány hoz, amely ben a Len gyel or szág ban és Ma gyar −
or szá gon be kö vet ke zett vál to zá sok ra hi vat koz va az egy ház ügyi tör vé nyek mó do −
sí tá sát ké rik.

1956. ok tó ber 28.
Az Új Szó a párt szer vek uta sí tá sá ra ma gyar or szá gi ter jesz tés re szánt rend kí vü li
kü lön szám ok ki adá sá ba kezd, ame lye ket no vem ber vé gé ig je len tet meg. Ugyan −
ak kor ok tó ber vé gén és no vem ber fo lya mán az Új If jú ság négy kü lön ki adá sát is
el jut tat ják Ma gyar or szág ra, s hat szlo vá ki ai rá dió ál lo más su gá roz za a pro pa gan −
dát Ma gyar or szág fe lé.

1956. ok tó ber 29.
Az SZLKP KB Iro dá ja a ha zai pro pa gan da meg szer ve zé sé ről és az MDP−nek nyúj −
tan dó se gít ség ről tár gyal va ha tá ro zat ban mond ja ki, hogy a Cse ma do kot be kell
von ni a ma gyar la kos ság kö ré ben foly ta tott pro pa gan dá ba, a CSISZ−nek pe dig
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fel ada tul ad ja, hogy mi nél több ma gyart ve gyen fel tag jai kö zé. Fel ál lít ja a KB
mel let ti pro pa gan da köz pon tot, amely nek ve ze té sé vel Lőrincz Gyu lát bíz za meg.

A CSKP KB és a cseh szlo vák kor mány az MDP−hez és a ma gyar kor mány hoz in −
té zett le ve lük ben fel szó lít ják a cím zet te ket „a né pi de mok ra ti kus rend szer el len
in dí tott tá ma dás” vis  sza ve ré sé re és „a né pi de mok ra ti kus ha ta lom ér de ke i nek”
meg vé dé sé re. A párt le ve le a ma gyar or szá gi ese mé nye ket „fa sisz ta za var gá sok −
nak” mi nő sí ti.

1956. ok tó ber 30.
Meg je le nik az Új Szó ban a Cse ma dok KB El nök sé gé nek ok tó ber 29−én kelt nyi −
lat ko za ta, amely amel lett, hogy el íté li a ma gyar or szá gi for ra dal mat, a cseh szlo −
vá ki ai ma gyar sá got mint kö zös sé get el is ha tá rol ja tő le: „Mi, cseh szlo vá ki ai ma −
gyar dol go zók (…) hű ség gel tö mö rü lünk pár tunk, Cseh szlo vá kia Kom mu nis ta
Párt ja és né pi de mok ra ti kus kor má nya kö ré.”

A kas sai Mű sza ki Fő is ko la Bányamérö ki Ka rá nak di ák jai egy per ces né ma csend −
del em lé kez nek meg a ma gyar or szá gi har cok ban el esett di á kok ról. Az ak ció kez −
de mé nye ző it más nap ki zár ják a fő is ko lá ról.

1956. ok tó ber 31.
Az egyes szlo vá ki ai ke rü le tek ben és já rá sok ban párt ve ze tők, mi nisz te rek, meg −
bí zot tak, kép vi se lők rész vé te lé vel meg ren de zett ak tí vá kon íté lik el a ma gyar or −
szá gi ese mé nye ket. A szer ve zők a ma gyar or szá gi „re ak ció” rém tet te it szá mos
he lyen ma gyar nyel vű fel szó la lá sok ban, ma gyar mun ká sok kal ítél te tik el, akik
egy ben a ma gyar la kos ság hű sé gé ről biz to sít ják a cseh szlo vák ál la mi és párt ve −
ze tést.

1956. no vem ber 1.
A Cse ma dok ve ze té se ar ról tá jé koz tat ja a szlo vák párt ve ze tést, hogy a po zso nyi
ma gyar fő is ko lai hall ga tók és a Cse ma dok tag sá ga nem azo no sul az El nök ség
ok tó ber 30−án köz zé tett nyi lat ko za tá val, s a ma gyar or szá gi ese mé nye ket ha za fi −
as moz ga lom ként ér té ke li, ezért a ma gyar or szá gi pro pa gan da el len sú lyo zá sa
cél já ból a Cseh szlo vák Rá dió ma gyar adá sa mű sor ide jé nek nö ve lé sét ja va sol ja. 

1956. no vem ber 2.
Antonín Novot ný és Vil iam Široký tá jé koz tat ja a CSKP KB Po li ti kai Iro dá ját a kom −
mu nis ta párt ve ze tők nek a ké szü lő ma gyar or szá gi ka to nai be avat ko zás ról foly ta −
tott no vem ber 1–2−i moszk vai ta nács ko zá sá ról. A Po li ti kai Iro da egyet ér tés ét fe −
je zi ki a ka to nai be avat ko zás sal, s úgy ha tá roz, hogy „szük ség ese tén” Cseh −
szlo vá kia akár részt is vesz ben ne.

Az SZLKP KB Tit kár sá ga ha tá ro zat ban mond ja ki, hogy ma gyar nem ze ti sé gű
mun ká so kat és föld mű ve se ket na gyobb szám ban kell fel ven ni a párt ba, az ál −
lam biz ton sá gi szer vek be pe dig ma gya rul be szé lő sze mé lye ket kell to bo roz ni.
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A po zso nyi Szlo vák Mű sza ki Fő is ko la Vil la mos mér nö ki Ka rá nak vi ta est jén a di á −
kok egy ré sze nyíl tan szim pá ti á ját fe je zi ki a ma gyar for ra da lom irán t.

1956. no vem ber 3.
Antonín Zápo tocký köz tár sa sá gi el nök rá dió be széd ben íté li el a ma gyar or szá gi
fel ke lést. Zápo tocký sze rint a nem zet kö zi re ak ció ál tal tá mo ga tott ma gyar or szá −
gi re ak ció – a po li ti kai ve ze tés en ged mé nye it ki hasz nál va – „el len for ra dal mat”
rob ban tott ki, amely „fa sisz ta fe hér ter ror ral” fe nye ge ti a ma gyar dol go zó né pet,
Nagy Im re mi nisz ter el nö köt pe dig az zal vá dol ja, hogy „le pak tált a ka pi ta lis ta or −
szá gok kal”.

A Rudé právo a ma gyar for ra dal mat el íté lő nyi lat ko za tot kö zöl Fábry Zol tán tól,
amely ben Fábry a ma gyar or szá gi ese mé nye ket úgy ér té ke li, mint ame lyek „az
im pe ri a lis ták mal má ra hajt ják a vi zet”. Nyi lat ko za tát Fábry pár nap múl va a Szlo −
vák Írók Szö vet sé ge Ma gyar Szek ci ó já nak ülé sén – Cti bor Štít nick ý, a Szlo vák
Írók Szö vet sé gé nek tit ká ra ál tal – fel ol va sott le ve lé ben vis  sza von ja.

A prá gai és ost ra vai után meg kez di mű kö dé sét a Cseh szlo vák Te le ví zió po zso −
nyi stú di ó ja is.

1956. no vem ber 3–7.
Cseh szlo vá kia „had gya kor lat” cí mén, va ló já ban a ma gyar ha tár biz to sí tá sa cél −
já ból kö zel 14 000 tar ta lé kost moz gó sít, a ma gyar és len gyel nem ze ti sé gű had −
kö te le se ket azon ban nem hív ják be. A ma gyar ha tár ra ve zé nyelt egy sé ge ket de −
cem ber kö ze pén ren de lik vis  sza.

1956. no vem ber 5.
A cseh szlo vák na pi lap ok, köz tük az Új Szó is, rend kí vü li kü lön szám ok ban ad ják
hí rül, hogy „a ma gyar nép le győz te az el len for ra dal mat”.

A ma gyar for ra da lom le ve ré sét kö ve tő en a po zso nyi és ko má ro mi ma gyar tizen −
e gyéves kö zép is ko la di ák jai gyász sza la got vi sel ve je len nek meg az is ko lá ban. A
til ta ko zó meg moz du lá sok szer ve ző it és az is ko lák igaz ga tó it egy aránt fe le lős −
ség re von ják.

A CSKP KB Po li ti kai Iro dá ja ún. Szo li da ri tá si Ala pot hoz lét re a Ma gyar Nép köz −
tár sa ság dol go zói szá má ra, amely re az el kö vet ke ző na pok ban 60 mil lió ko ro na
ado mány gyű lik ös  sze.

1956. no vem ber 9.
Az SZLKP KB Iro dá já nak ülé sén a ma gyar or szá gi ese mé nyek szlo vá ki ai vissz −
hang já ról tár gyal va töb ben ki eme lik, hogy a ma gyar ki sebb ség „ma gas fo kú ha −
za fi ság ról” tett ta nú sá got, amit Ru dolf Strecha j, a Meg bí zot tak Tes tü le te el nö −
ke a ma gyar la kos ság nak a dé li ha tár vi dék Ma gyar or szág hoz va ló 1938−as visz  −
sza csa to lá sa után szer zett rossz ta pasz ta la ta i nak tu laj do nít.
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1956. no vem ber 12.
A CSKP KB Po li ti kai Iro dá ja el ha tá roz za, hogy Cseh szlo vá kia 90 mil lió ko ro na ér −
té kű gaz da sá gi se gít sé get nyújt Ma gyar or szág nak.

1956. no vem ber 15.
Vil iam Široký ve ze té sé vel cseh szlo vák kor mány kül dött ség uta zik Bu da pest re,
ahol Ká dár Já nos „mun kás−pa raszt” kor má nyá val tár gyal a Ma gyar or szág nak
nyúj tan dó anya gi és pénz ügyi se gít ség ről. A ma gyar kor mány kö szö ne tét fe je zi
ki a cseh szlo vák kor mány nak az „el len for ra da lom” le ve ré sé ben nyúj tott se gít sé −
gé ért. (A cseh szlo vák kül dött ség az el ső kül föl di kor mány de le gá ció, amely a
nép fel ke lés után Ma gyar or szág ra lá to gat.)

1956. no vem ber 16.
Az SZLKP KB Iro dá ja a ma gyar or szá gi ese mé nyek re hi vat koz va a Dol go zó Nõ, az
Új If jú ság és a Sza bad Föld mû ves pél dány szá má nak nö ve lé sé ről, A Hét meg je −
len te té sé nek elő re ho za ta lá ról és a ma gyar or szá gi saj tó ter mé kek be ho za ta lá nak
kor lá to zá sá ról ha tá roz.

1956. no vem ber
Meg je le nik Po zsony ban a Cse ma dok Fák lya cí mű hav i lapjá nak utol só, novem −
ber–de cem beri ös  sze vont szá ma.

1956 őszén
Több éves elő ké szü le tet s több szö ri ha lasz tást kö ve tő en a poz sonyliget falui
park ban fel ál lít ják a Po zsony köz pont já ból 1921−ben el tá vo lí tott Pe tő fi−szob rot.
A szo bor fel ál lí tá sa azon ban a ma gyar for ra da lom ese mé nyei mi att a nyil vá nos −
ság ki zá rá sá val tör té nik, és tel je sen vissz hang ta lan ma rad.

Az ame ri kai emig rá ci ó ban te vé keny ke dő Fel vi dé ki Tu do má nyos Tár sa ság a New
York ál lam be li Yonkers ben évi négy al ka lom mal meg je le nő Ér te sí tõ ki adá sá ba
kezd.

1956. de cem ber 2.
Eg ri Vik tor fő szer kesz té sé ben meg je le nik Po zsony ban a Cse ma dok A Hét cí mű
he ti lap já nak el ső szá ma. Amíg a Fák lya a Cse ma dok mű ve lő dés po li ti kai fo lyó −
ira ta volt, ad dig A Hét „a cseh szlo vá ki ai ma gyar ság kul tu rá lis lap ja”−ként ha tá −
roz za meg ma gát.

1956. de cem ber 5–6.
A CSKP KB−nak a ma gyar or szá gi ese mé nyek nek szen telt ülé sén a szlo vá ki ai kül −
döt tek igye kez nek el ba ga tel li zál ni a nép fel ke lés nek a szlo vá ki ai ma gyar ság ra
gya ko rolt ha tá sát. Ru dolf Strecha j, a Meg bí zot tak Tes tü le te el nö ke ki je len ti,
hogy a szlo vá ki ai ma gya rok és uk rá nok ki áll ták „a cseh szlo vák szo ci a lis ta ha za −
fi ság” pró bá ját, ami azt bi zo nyít ja, hogy nagy ra be csü lik a párt nem ze ti sé gi po −
li ti ká ját.

222 Egyenjogúsítás párthatározatokkal. A pártállam első másfél évtizede



1956. de cem ber 7.
Az SZLKP KB Iro dá já nak ülé sén Ka rol Bacílek el ső tit kár a ma gyar or szá gi for ra −
da lom szlo vá ki ai vissz hang ját ele mez ve el is me ri ugyan a kas sai és po zso nyi di −
á kok nak a for ra da lom mel let ti szim pá ti ameg ny il vánulá sait, de le szö ge zi, hogy
„a ma gyar nem ze ti sé gű la kos ság kö ré ben még so ha nem nyil vá nult úgy meg a
Cseh szlo vák Köz tár sa ság irán ti ha za fi as ér zés, mint eb ben az idő ben”.

1956. de cem ber 12–13.
Az SZLKP KB ülé sén Ka rol Bacíleknek a ma gyar or szá gi ese mé nyek szlo vá ki ai
vissz hang já ról tar tott újabb elő adá sát kö ve tő en – aki egyút tal új ra har cot hir det
a „bur zsoá na ci o na liz mus”, a „ludák ele mek” és a „troc kis ták” el len – Dé nes
Fe renc, az Új Szó fő szer kesz tő je szá mol be a szlo vá ki ai ma gyar ság nak a for ra −
da lom alat ti ma ga tar tá sá ról. Dé nes ros  szal ló an ál la pít ja meg, hogy a lap szer −
kesz tő sé gé nek egyes tag jai is „meg inog tak, na ci o na lis ta jel sza vak ha tá sa alá
ke rül tek”, az ér tel mi ség kö ré ben pe dig a ma gyar or szá gi ese mé nye ket töb ben
„nem ze ti for ra da lom nak”, „igaz sá gos fel ke lés nek” hit ték. Esz mei alap ál lá su kat
a Szlo vák Írók Szö vet sé ge Ma gyar Szek ci ó já nak ös  sze jö ve te lén meg is fo gal −
maz ták, sőt ar ra akar ták rá bír ni az Új Szót, hogy te gye köz zé ha tá ro za tu kat. Dé −
nes egyút tal fel ve ti egy ma gyar nyel vű el mé le ti párt lap meg je len te té sé nek szük −
sé ges sé gét, mi vel en nek hi á nyá ban a ma gyar la kos ság a ma gyar or szá gi ha son −
ló la po kat kény te len ol vas ni.

1956. de cem ber 21.
A CSKP KB Po li ti kai Iro dá ja jó vá hagy ja, hogy Po zsony ban nyom tas sák ki a ma −
gyar or szá gi for ra dal mat el íté lő ún. Fe hér könyv má so dik kö te tét.

1956. de cem ber 22.
A Cse ma dok KB El nök sé ge el zár kó zik a Szlo vák Írók Szö vet sé ge mel let ti Ma gyar
Szek ció ké ré sé nek tá mo ga tá sá tól, hogy le gyen se gít sé gé re egy iro dal mi fo lyó −
irat meg je len te té sé ben, amely a meg szűnt Fák lya cí mét is át ven né.

1956. de cem ber 23.
Antonín Zápo tocký köz tár sa sá gi el nök vis  sza hív ja tiszt sé gé ből Ma jor Ist vánt,
Cseh szlo vá kia bu da pes ti nagy kö vet ét. Utó dá vá Jú li us Vik to ry volt bel ügyi, majd
igaz ság ügyi meg bí zot tat ne ve zi ki.

A Hét 4. szá má nak fej lé cén „a cseh szlo vá ki ai ma gyar ság kul tu rá lis lap ja” fel ira −
tot „a cseh szlo vá ki ai ma gyar dol go zók lap ja” vált ja fel.

1956. de cem ber 28.
Az SZLKP KB Tit kár sá ga Dé nes Fe renc nek a KB ülé sén el hang zott fel ve té se
alap ján ha tá ro zat ban mond ja ki, hogy a Párt éle tet a cseh Nová mysl és a szlo −
vák Pod zás tavbou social iz mu cí mű la pok ból át vett el mé le ti írá sok kal kell ki egé −
szí te ni.
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1956. de cem ber 30.
A Cse ma dok KB nagy sza bá sú or szá gos nép mű vé sze ti szem lét ren dez Lo son −
con, ame lyen az egye sü let nép mű vé sze ti cso port ja i nak több mint 400 sze rep lő −
je lép szín pad ra. A ren dez vén  nyel kez de tét ve szi az Or szá gos Dal− és Tánc ün ne −
pé lyek so ro za ta.

1956 fo lya mán
Eg ri Vik tort Tóth Ti bor vált ja fel a Szlo vák Írók Szö vet sé ge Ma gyar Szek ci ó já nak
tit ká ri poszt ján.

1957. ja nu ár 11.
A Cse ma dok KB el nök sé gi ülé sén az év zá ró gyű lé sek me ne tét ér té ke lő be szá −
mo ló je len tés ki eme li, hogy több he lyi cso port gyű lé sén is élénk vi ta ala kult ki
a ma gyar or szá gi ese mé nyek ről, Ri ma szom bat ban pe dig rá adá sul a Cse ma dok
KB El nök sé gé nek nyi lat ko za ta el le ni til ta ko zá sul az év zá ró köz gyű lés meg tar tá −
sát is meg ta gad ták.

1957. ja nu ár 13.
A Hét – a ko ra be li cseh szlo vá ki ai ma gyar la pok kö zül egye dü li ként – meg em lé −
ke zik a Pe tő fi−szo bor poz sonyliget falui fel ál lí tá sá ról.

1957. ja nu ár 20.
Mo son ma gya ró vá ron Ká dár Já nos rend sze ré nek tá mo ga tá sa cél já ból – töb bek
kö zött a poz sonypüspö ki Cse ma dok tánc cso port já nak rész vé te lé vel – meg ren de −
zik a mag yar–c sehs zlovák–s zov jet ba rát ság est jét.

1957. ja nu ár 21–24.
Mün nich Fe renc ma gyar bel ügy mi nisz ter és Karel Klí ma cseh szlo vák bel ügy mi −
nisz ter−he lyet tes A. D. Beszc sasznov szov jet fő ta nács adó je len lét ében tár gya lá −
so kat foly tat Bu da pes ten a Ma gyar or szág nak nyúj tan dó cseh szlo vák anya gi, mű −
sza ki és fegy ver ze ti se gít ség ről.

1957. feb ru ár 16–24.
Eg ri Vik tor rész vé te lé vel négy ta gú cseh szlo vák író kül dött ség lá to gat Ma gyar or −
szág ra. A töb bek kö zött Il lés Bé lá val, Bölöni Györg  gyel, Ka rin thy Fe renc cel, Ör −
kény Ist ván nal, Ve res Pé ter rel, Sza bó Pál lal és Dar vas Jó zsef fel is ta lál ko zó de −
le gá ció cél ja a ma gyar írók han gu la tá nak fel tér ké pe zé se és meg nye ré sük a Ká −
dár−rend szer szá má ra.

1957. feb ru ár 21.
A CSKP KB Po li ti kai Iro dá ja be le egye zé sét ad ja, hogy a ja nu á ri bu da pes ti tár gya −
lá sok alap ján Cseh szlo vá kia 2 mil lió ko ro na ér té kű se gélyt nyújt son a ma gyar
rend őr ség nek, egyút tal be le egye zik 180 mil li ós hi tel nyúj tá sá ba is.
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1957. már ci us 3.
Po zsony ban Na pok, ame lyek meg ráz ták Ma gyar or szá got cím mel ki ál lí tás nyí lik
az 1956−os ma gyar or szá gi ese mé nyek ről.

1957. már ci us 8.
A mor va or szá gi Mírov bör tön kór há zá ban sú lyos be te gen, 56 éves ko rá ban el −
hunyt gróf Es ter házy Já nos, az egy ko ri Ma gyar Párt el nö ke.

Az SZLKP KB Iro dá ja jó vá hagy ja Mács Jó zsef el bo csá tá sát az Új Szó szer kesz −
tő sé gé ből, ahon nan a lap szer kesz tő bi zott sá ga ja nu ár 5−én – a Cseh szlo vák Rá −
dió ma gyar adá sá nak új évi mű so rá ban az iro da lom kri ti kát és az iro da lom irá nyí −
tás gya kor la tát bí rá ló nyi lat ko za ta mi att – bo csá tot ta el.

1957. már ci us 9.
A Szlo vák Írók Szö vet sé gé nek Kultúrny život cí mű he ti lap ja nem kö zöl he ti Eg ri
Vik tor Ve res Pé ter rel és Sza bó Pál lal ké szí tett in ter jú ját, va la mint ma gyar or szá −
gi úti be szá mo ló ját, s a ki nyom ta tott la pot a párt ve ze tés uta sí tá sá ra be zúz zák.

1957. már ci us 22–23.
Prá gá ban az egy sé ges föld mű ves−szö vet ke ze tek III. kong res  szu sa meg hir de ti a
me ző gaz da ság szö vet ke ze te sí té sé nek foly ta tá sát, ami vel kez de tét ve szi a
kollek tivizá ció má so dik sza ka sza s a föld mű ve sek vis  sza kény sze rí té se a szö vet −
ke ze tek be.

1957. már ci us 27.
A Kas sai Ke rü le ti Nem ze ti Bi zott ság Tiszac sernyő né ven önál ló köz ség gé nyil vá −
nít ja a szov jet ha tá ron fek vő Ágc sernyő mel lett lét re ho zott vas úti át ra ko dó ál lo −
mást.

1957. áp ri lis 12.
Az SZLKP KB Iro dá ja a ko ráb ban ön te vé keny ala pon mű kö dő Ma gyar Fő is ko lá −
sok Mű vész együt tes ét a Cse ma dok kez de mé nye zé sé re hi va tá sos együt tes sé
mi nő sí ti, és ál la mi tá mo ga tás ban ré sze sí ti.

1957. áp ri lis 26–28.
Po zsony ban tart ja kong res  szu sát Szlo vá kia Kom mu nis ta Párt ja, amely be je len ti,
hogy a párt fel tár ta a sze mé lyi kul tusz kö vet kez té ben elő for dult hi bá kat, ugyan −
ak kor to vább ra is he lyes nek mi nő sí ti az ún. szlo vák bur zsoá na ci o na lis ták el íté −
lé sét. A párt el ső tit ká rá vá is mét Ka rol Bacíleket vá laszt ják, a 70 ta gú új Köz −
pon ti Bi zott ság ban he lyet kap töb bek kö zött Ma jor Ist ván, Dé nes Fe renc, Lőrincz
Gyu la, Réthy Ist ván, Dusza Bá lint, Árvay Jó zsef és Mon dok Gá bor.

1957. má jus 3–4.
Az SZLKP KB kül dött sé ge – a CSKP KB meg bí zá sá ból – tár gya lá so kat foly tat Bu −
da pes ten a Ká dár Já nos ve zet te Ma gyar Szo ci a lis ta Mun kás párt (MSZMP) kép −
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vi se lő i vel a ha tár men ti já rá sok és me gyék együtt mű kö dé sé ről. A két fél a ha tár
men ti te rü le tek párt szer ve i nek a ma gyar or szá gi „el len for ra da lom” alat ti és an −
nak le ve ré se utá ni együtt mű kö dé sét ered mé nyes nek mi nő sí ti, s meg ál la po dik
az együtt mű kö dés in téz mé nye sí té sé ben.

1957. má jus 19.
Vá lasz tá so kat tar ta nak a nem ze ti bi zott sá gok ba. A hi va ta los vég ered mény sze −
rint a vá lasz tá so kon a vá lasz tó pol gár ok 99,3%−a vesz részt, akik 99,1%−a meg −
sza vaz za a Nem ze ti Front je lölt je it. Ez zel egy idő ben pót vá lasz tást tar ta nak a
Nem zet gyű lés be is, ame lyen a man dá tu má ról már ci us 5−én le mon dott Szigl Má −
ria he lyett kép vi se lő vé vá laszt ják Fe hér Zdenkát.

1957. má jus 25–26.
Po zsony ban tart ja VI. or szá gos köz gyű lés ét a Cse ma dok. A köz gyű lé si be szá mo −
ló ban – ame lyet el ső íz ben nem Lőrincz Gyu la el nök, ha nem Pathó Kár oly ve ze −
tő tit kár tart – ki emelt he lyet kap a ma gyar or szá gi for ra da lom és an nak cseh −
szlo vá ki ai vo nat ko zá sai, va la mint az ún. ma gyar bur zsoá na ci o na liz mus el le ni
harc fo ko zá sá nak hang sú lyo zá sa. Az egye sü let el nö ké vé is mét Lőrincz Gyu lát,
ve ze tő tit ká rá vá Pathó Ká rolyt, má sod tit ká rá vá Sza bó Re zsőt vá laszt ják, az új
Köz pon ti Bi zott ság El nök sé gé be be ke rül töb bek kö zött Kla jnik Fe renc, Fábry Ist −
ván, Fel le gi Ist ván Szűcs Bé la, Sza bó Bé la, Eg ri Vik tor, Kugler Já nos, Csan da
Sán dor és Vad ker ty Ka ta lin. (Az egye sü let tag lét szá ma a párt ve ze tés 1956 feb −
ru ár já ban el fo ga dott in téz ke dé sei el le né re az 1955. évi 45 543−ról 32 044−re
csök kent, he lyi szer ve ze te i nek szá ma 498.)

1957. jú ni us 11.
Ru dolf Strecha j, a Meg bí zot tak Tes tü le te el nö ke köz li Sztankó Pál po zso nyi ma −
gyar kon zul lal, hogy Szlo vá ki á ban az 1956−os ma gyar or szá gi ese mé nyek kel kap −
cso la tos ma ga tar tá sa mi att 43 ma gyar nem ze ti sé gű sze mélyt vet tek őri zet be.

1957. jú ni us 14.
A Cse ma dok KB El nök sé ge ha tá ro zat ban mond ja ki, hogy köz ben kell jár ni az il −
le té kes ri ma szom ba ti ha tó sá gok nál an nak ér de ké ben, hogy Tom pa Mi hály szob −
ra még az év fo lya mán vis  sza ke rül jön ere de ti he lyé re. (A szo bor fel ál lí tá sá ra
nem ke rül sor.)

1957. jú ni us 19.
Az SZLKP KB Tit kár sá ga jó vá hagy ja a ma gyar or szá gi saj tó be ho za ta lá nak és ter −
jesz té sé nek irány el ve it, ame lyek sze rint bi zo nyos saj tó ter mé kek be ho za ta lát a
jö vő ben is kor lá toz ni kell, a be ho zott saj tó ter mé ke ket nem sza bad tö me ge sen
áru sí ta ni, nagy ré szü ket a ke rü le ti szék he lyek re és az üdü lő köz pon tok ba, te hát
a szlovák lak ta ré gi ók ba kell irá nyí ta ni, s nem en ge dé lye zett szé les kö rű pro pa −
gá lá suk sem.
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1957. jú ni us 29.
Po zsony ban az új ság írók el ső szlo vá ki ai kon fe ren ci á ján Dé nes Fe ren cet, az Új Szó
fő szer kesz tő jét be vá laszt ják a Szlo vák Új ság írók Szö vet sé gé nek El nök sé gé be.

1957. jú li us 1.
A Ma gyar Fő is ko lás ok Mű vész együt te se a CSISZ Szlo vá ki ai KB égi sze alá ke rül −
ve If jú Szivek Ma gyar Nép mű vé sze ti Együt tes né ven fél hi va tá sos együt tes sé vá −
lik. El ső igaz ga tó ja Ág Ti bor, szer ve ző tit ká ra Mede Ist ván, ének ka rá nak ve ze tő
kar na gya Janda Iván, tánc cso port já nak ve ze tő ko re og rá fu sa Ta kács And rás, né −
pi ze ne ka rá nak ve ze tő kar mes te re Né meth Lász ló.

1957. jú li us 28.
A ma gyar or szá gi Kis fa lu don nyolc van ötö dik élet év ében el hunyt Szül lő Gé za, az
Or szá gos Ke resz tény szo ci a lis ta Párt egy ko ri el nö ke és prá gai nem zet gyű lé si
kép vi se lő je.

1957. au gusz tus 24–25.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Zselizen a II. Or szá gos Dal− és Tánc ün ne pélyt.

1957. szep tem ber 1.
A ma gyar is ko lák új ra in dí tá sa óta az 1957/58−as tan év ben nyí lik meg a leg több
ma gyar tan nyel vű nyolc éves kö zép is ko la (566), s ek kor ta nul a leg ke ve sebb ma −
gyar gyer mek szlo vák tan nyel vű is ko lá ban (7166). A szlo vá ki ai egye te mek és fő −
is ko lák hall ga tói kö zül 680 a ma gyar nem ze ti sé gű, az ös  szes hall ga tó 4,2%−a.

1957. szep tem ber 24.
A Cse ma dok KB El nök sé ge ha tá ro zat ban mond ja ki egy köz pon ti ma gyar könyv −
tár lét re ho zá sá nak szük sé ges sé gét, s meg bíz za az egye sü let Tit kár sá gát, hogy
a könyv tár Rozs nyón tör té nő fel ál lí tá sa ügyé ben ve gye fel a kap cso la tot az Ok −
ta tás ügyi és Kul tu rá lis Meg bí zot ti Hi va tal lal. Ugyan csak el ha tá roz za, hogy kez −
de mé nyez ni fog ja a párt köz pont ban egy ke let−szlo vá ki ai ma gyar szín ház lét re ho −
zá sát.

1957. ok tó ber 2.
A Ru dolf Barák bel ügy mi nisz ter ál tal ve ze tett bi zott ság a CSKP KB elé ter jesz ti
a po li ti kai pe rek fe lül vizs gá lá sá ról ké szí tett je len té sét, amely sze rint a bi zott ság
6978 eset tel fog lal ko zott, s kö zü lük csu pán 263−nál ja va solt per új ra fel vé telt. A
bí ró sá gok 50 íté le tet meg ala po zat lan nak nyil vá ní tot tak, 213 sze mély íté le tét
arány ta la nul ma gas nak mi nő sí tet ték, a töb bi 6715 sze mély ese té ben pe dig a
vá dat és az íté le tet is meg erő sí tet ték.

1957. no vem ber 13.
Prá gá ban het ven há rom éves ko rá ban el hunyt Antonín Zápo tocký köz tár sa sá gi el −
nök.
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1957. no vem ber 19.
A Nem zet gyű lés Antonín Novot nýt, a CSKP el ső tit ká rát vá laszt ja Cseh szlo vá kia
új köz tár sa sá gi el nö ké vé. A párt− és ál la mi ve ze tés Novot nýt a szov jet párt ve ze −
tés dön té se alap ján ré sze sí ti előny ben a szlo vák rész ről pre fe rált Vil iam Široký −
val szem ben.

1957. de cem ber 12.
A Po zsony ba lá to ga tó – s a szlo vák ve ze tés ré szé ről meg le he tő sen hű vös fo gad −
ta tás ban ré sze sí tett – Antonín Novot ný köz tár sa sá gi el nök Kle ment Gottwald Ér −
dem rend del tün te ti ki Ma jor Ist vánt.

1957. de cem ber 14.
Po zsony ban íté le tet hir det nek a párt− és ál lam el le nes te vé keny ség, röp lap ok ter −
jesz té se, va la mint a XX. szov jet párt kong res  szus és az 1956−os ma gyar or szá gi
for ra da lom nép sze rű sí té se mi att au gusz tus ban le tar tóz ta tott ún. troc kis ta el len −
zé ki cso port pe ré ben. Az öt fő ből ál ló cso port tag ja ként 9 évi bör tön bün te tés re
íté lik Terebessy Kár oly írót, lap szer kesz tőt, aki 1960 má ju sá ban am nesz ti á val
sza ba dul.

1957. de cem ber 18.
Kas sán Pavol Dubovský, az ok ta tás ügyi és kul tu rá lis meg bí zott he lyet te se át ad −
ja Fábry Zol tán nak a kor mány ál tal ado má nyo zott ér de mes mű vész cí met.

1957. de cem ber 23.
Gá bor Jó zsef prá gai ma gyar nagy kö vet kor má nya ne vé ben a Ma gyar Nép köz tár −
sa ság gyé mán tok kal éke sí tett I. osz tá lyú ér dem rend jé vel tün te ti ki Ma jor Ist −
vánt.

1957 fo lya mán
A ma gyar or szá gi for ra da lom nép sze rű sí té sé ért és a for ra da lom mel lett hi tet té −
vő ver se i ért le tar tóz tat ják és több hó na pig bör tön ben tart ják Ba bos Lász ló köl −
tőt, mű for dí tót, A Hét szer kesz tő jét.

Prá gá ban ta nu ló ma gyar egye te mi és fő is ko lai hall ga tók ma gyar if jú sá gi klu bot
ala kí ta nak.

1958. ja nu ár 9–10.
Az SZLKP KB ülé sén Ka rol Bacílek el ső tit kár ar ra fi gyel mez tet, hogy Szlo vá ki á −
ban a XX. szov jet párt kong res  szus után a dog ma tiz mus és a sze mé lyi kul tusz el −
le ni harc lep le alatt kü lön fé le re vi zi o nis ta és im pe ri a lis ta irány za tok ütöt ték fel
a fe jü ket, ame lyek nek Szlo vá ki á ban bur zsoá na ci o na lis ta szí ne ze tük van.

1958. ja nu ár 28.
Po zsony ban het ven öt éves ko rá ban el hunyt Or bán Gá bor nyel vész, az egy ko ri
Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Tu do má nyos, Iro dal mi és Mű vé sze ti Tár sa ság el nö ke.
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1958. feb ru ár 25.
Mün chen ben a cseh szlo vá ki ai nem ze ti ki sebb sé gek emig ráns ér dek kép vi se le tei
– köz tük a Cseh szlo vá ki ai Ma gya rok Nem ze ti Bi zott má nya – a cseh szlo vá ki ai
kom mu nis ta ha ta lom át vé tel 10. év for du ló ja al kal má ból kö zös dek la rá ci ót tesz −
nek köz zé. Nyi lat ko za tá ban a Cseh szlo vá ki ai Ma gya rok Nem ze ti Bi zott má nya
sík ra száll a cseh szlo vá ki ai ma gyar ság ön ren del ke zé si jo gá nak a kom mu nis ta
dik ta tú ra bu ká sa utá ni biz to sí tá sá ért.

1958. már ci us
A Cse ma dok Lo son ci Já rá si Bi zott sá ga mel lett 1957−ben meg ala kult Kár mán Jó −
zsef Iro dal mi Kör In du lás cím mel idő sza ki iro dal mi szem le ki adá sá ba kezd,
amely nek 1958−ban há rom, 1959−ben négy szá ma je le nik meg.

1958. má jus 12.
Po zsony ban a Hviez doslav Szín ház ban meg tart ja el ső be mu ta tó ját az If jú Szivek
Ma gyar Nép mű vé sze ti Együt tes.

1958. má jus 16–18.
Po zsony ban tart ja kong res  szu sát Szlo vá kia Kom mu nis ta Párt ja, ame lyen ki lá tás −
ba he lye zik a köz igaz ga tás két nyel vű sé gé nek erő sí té sét, az 1948−ban el szlo vá −
ko sí tott ma gyar köz ség ne vek vis  sza ál lí tá sát s a cseh szlo vák ál lam pol gár sá gu −
kat még vis  sza nem ka pott ma gya rok ügyé nek ren de zé sét. Ka rol Bacílek is mét
fel hív ja a fi gyel met az ún. ludákok és a bur zsoá na ci o na liz mus csö ke vé nyei el −
le ni harc ra. A párt el ső tit ká rá vá új ból Ka rol Bacíleket vá laszt ják, az 77 ta gú új
KB−ba be ke rül töb bek kö zött Dé nes Fe renc, Lőrincz Gyu la, Ma jor Ist ván, Árvay
Jó zsef, Mon dok Gá bor, Dusza Bá lint, Réthy Ist ván és Esek Pál.

1958. má jus 23.
Az SZLKP KB Iro dá ja a ma gyar ki sebb ség gel kap cso la tos ko ráb bi párt ha tá ro za −
t ok tel je sí té sé ről tár gyal va dön tést hoz a szlo vák nyelv ok ta tás szín vo na lá nak ja ví −
tá sa, a ma gyar tan köny vek ki adá sá nak meg ol dá sa, a ma gyar nem ze ti sé gű hon −
ta la nok cseh szlo vák ál lam pol gár sá gá nak ren de zé se és az el szlo vá ko sí tott köz −
ség ne vek mó do sí tá sá ra vo nat ko zó ja vas la tok elő ter jesz té se szük sé ges sé gé ről.

1958. jú ni us 18–21.
Prá gá ban tart ja XI. kong res  szu sát Cseh szlo vá kia Kom mu nis ta Párt ja, amely a
gaz da ság bi zo nyos fo kú sta bi li zá ló dá sá nak ha tá sá ra el fo gad ja a „szo ci a lis ta or −
szág épí tés be fe je zé sé nek” prog ram ját. A párt el ső tit ká rá vá is mét Antonín
Novot nýt vá laszt ják, a 97 ta gú új KB−ban Fábry Ist vánt Lőrincz Gyu la vált ja fel.

1958. jú ni us 23.
Az SZNT−ben a jú ni us 15−én el hunyt Fran tišek Kubač he lyett Ľudovít Benadát vá −
laszt ják meg a tes tü let el nö ké vé.
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1958. jú ni us 28–29.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Zselizen a III. Or szá gos Dal− és Tánc ün ne pélyt.

1958. au gusz tus 30–31.
Po zsony ban tart ja III. szlo vá ki ai kong res  szu sát a Cseh szlo vák If jú sá gi Szö vet −
ség, ame lyen a CSISZ új Szlo vá ki ai Köz pon ti Bi zott sá gá ba be vá laszt ják töb bek
kö zött Do bos Lász lót, Ma jor Ágos tont, Sziegl Fe ren cet és Eg ri Lász lót. Do bos és
Ma jor is mét be ke rül a KB El nök sé gé be, Ma jort azon ban már nem vá laszt ják meg
a KB tit ká rá vá.

1958. szep tem ber 1.
Vágsel lyén meg kez dő dik a Duslo ve gyi mű vek épí té se.

1958. szep tem ber 24.
A ma gyar Kül ügy mi nisz té ri um több szó be li jegy zék ben til ta ko zik Cseh szlo vá ki á −
nál ami att, hogy a cseh szlo vák ha tó sá gok a la kos ság cse re−egyez mény re, ill. a
csor ba tói jegy ző könyv re hi vat koz va a cseh szlo vák ál lam ra át szállt nak nyil vá nít −
ják olyan ma gyar ál lam pol gár ok cseh szlo vá ki ai in gat la na i nak tu laj don jo gát is,
akik nem a la kos ság cse re ke re té ben te le pül tek át Ma gyar or szág ra.

1958. szep tem ber
A Szlo vák Írók Szö vet sé gé nek ki adá sá ban, Fábry Zol tán Ide je már bi zony cí mű
be kö szön tő írá sá val, Iro dal mi Szem le cím mel meg je le nik Po zsony ban a má so dik
vi lág há bo rú utá ni el ső ma gyar nyel vű cseh szlo vá ki ai iro dal mi fo lyó irat. Fő szer −
kesz tő je Do bos Lász ló, fő mun ka tár sa Fábry Zol tán. A lap kez det ben ne gyed −
éven ként, 1961−től két ha von ta, 1964−től éven te tíz szer je le nik meg.

1958. ok tó ber 7.
Prá gá ban a cseh szlo vák és a ma gyar kor mány bi zott ság ok ülé sén meg ál la po dás
szü le tik a kö zös du nai vízi  erő mű meg épí té sét cél zó be ru há zá si prog ram ja vas −
lat elő ké szí té sé ről.

1958. ok tó ber 17.
A Nem zet gyű lés el fo gad ja a 72/1958. sz. tör vényt, amel  lyel vég le ge sen ren de −
zi a má so dik vi lág há bo rú után cseh szlo vák ál lam pol gár sá guk tól meg fosz tott ma −
gya rok ál lam pol gár sá gá nak kér dé sét. A tör vény sze rint „azok a ma gyar nem ze −
ti sé gű sze mé lyek, akik a 33/1945. sz. el nö ki dek ré tum alap ján el ve szí tet ték
cseh szlo vák ál lam pol gár sá gu kat, s e tör vény ha tály ba lé pé sé nek nap ján la kó −
hely ük a Cseh szlo vák Köz tár sa ság te rü le tén van, cseh szlo vák ál lam pol gár ok ká
vál nak, amen  nyi ben nem sze rez ték meg a cseh szlo vák ál lam pol gár sá got már
ko ráb ban, és más ál lam nak nem ál lam pol gá rai”. (A tör vény mint egy 20 ezer
olyan ma gyart érin t, akik 1948 óta még min dig nem kap ták vis  sza cseh szlo vák
ál lam pol gár sá gu kat.)
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1958. no vem ber 6.
Bu da pes ten pa ra fál ják a csehs zlovák– mag yar ál lam pol gár sá gi egyez ményt,
amely ér tel mé ben a két fél a má sik fél ál lam pol gá rát csak ab ban az eset ben ho −
no sít hat ja, amen  nyi ben az le mon dott elő ző ál lam pol gár sá gá ról, ki zár va ez zel a
ket tős ál lam pol gár ság le he tő sé gét.

1958. de cem ber 10–17.
A cseh szlo vák kor mány de le gá ció 1956. no vem be ri lá to ga tá sát vi szo noz va Mün −
nich Fe renc mi nisz ter el nök és Ma ro sán Györ gy ál lam mi nisz ter ve ze té sé vel ma −
gyar kor mány− és párt kül dött ség lá to gat Cseh szlo vá ki á ba. A ma gyar de le gá ció
tár gya lá si na pi rend jén ere de ti leg a má so dik vi lág há bo rú utá ni ma gyar el le nes va −
gyon el kob zó jog sza bály ok ha tály ta la ní tá sa, va la mint a la kos ság cse re kö vet kez −
té ben fel me rü lő pénz ügyi és va gyon jo gi kér dé sek ren de zé se is sze re pel, ezek
fel ve té sé re azon ban Ká dár Já nos meg be te ge dé se és ott hon ma ra dá sa mi att
nem ke rül sor. De cem ber 16−án nyi lat ko za tot ír nak alá a csehs zlovák– mag yar
együtt mű kö dés to váb bi bő ví té sé ről és el mé lyí té sé ről, amely sze rint en nek az
együtt mű kö dés nek a ki fe je ző je töb bek kö zött a du nai víz i erő mű fel épí té sé ről
szó ló egyez mény meg kö té se.

1958. de cem ber 13–15.
Prá gá ban tart ja III. kong res  szu sát a Cseh szlo vák If jú sá gi Szö vet ség, ame lyen
Eg ri Lász lót be vá laszt ják a CSISZ új Köz pon ti Bi zott sá gá ba.

1958. de cem ber 15.
Az Új Szó meg je le né sé nek 10. év for du ló ja al kal má ból írt ve zér cikk ében Dé nes
Fe renc fő szer kesz tő hang sú lyoz za, hogy a lap „mint a párt szó szó ló ja, har cos
szer ve” nagy mér ték ben hoz zá já rult ah hoz, hogy „a ma gyar dol go zók kö ré ben je −
len tő sen el mé lyült a cseh szlo vák szo ci a lis ta ha za sze re tet”.

1958 fo lya mán
Po zsony ban, a Szlo vá ki ai Szép iro dal mi Könyv ki adó ki adá sá ban, Tur czel La jos
vá lo ga tá sá ban meg je le nik nyolc pá lya kez dő köl tő Fi a tal szlo vá ki ai ma gyar köl tõk
cí mű an to ló gi á ja. A „nyol cak” an to ló gi á ja ként is mert té vá ló s egy új köl tő nem −
ze dék szín re lé pés ét je len tő kö tet szer zői: Tő zsér Ár pád, Cselényi Lász ló, Zs.
Nagy La jos, Kul csár Ti bor, Gyüre La jos, Fecsó Pál, Petrik Jó zsef és Simkó Ti bor.

1959. ja nu ár 16.
Az SZLKP KB Iro dá ja a ma gyar ki sebb ség gel kap cso la tos ko ráb bi párt ha tá ro za −
t ok tel je sí té sét elem ző s az el ért ered mé nye ket nagy részt elég te len nek mi nő sí −
tő je len tés ről tár gyal. A je len tés egy részt azt ki fo gá sol ja, hogy a ve gyes la kos sá −
gú já rá sok ban a já rá si nem ze ti bi zott sá gok tiszt ség vi se lői nem be szé lik a ma −
gyar nyel vet, s a ren de le te ket és tör vé nye ket nem te szik köz zé ma gyar nyel ven
is, más részt pe dig azt, hogy nem te rem tet ték meg a fel tét ele it an nak, hogy a
ma gya rok kel lő kép pen el sa já tít has sák a szlo vák nyel vet, bí rál va egyút tal a ma −
gyar tan nyel vű is ko lák ban fo lyó szlo vák nyelv ok ta tás ha té kony sá gát is. Az Iro da
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a hely zet ja ví tá sa ér de ké ben újabb ha tá ro za to kat hoz töb bek kö zött a két nyel vű −
ség biz to sí tá sá ról, a ma gyar ki sebb sé get is érin tő jog sza bály ok ma gyar nyel vű
meg je len te té sé ről, a szlo vák nyelv ok ta tás szín vo na lá nak ja ví tá sá ról és a „po li ti −
ka i lag hi bás vagy hely te len” el ne ve zé sű köz sé gek ne vé nek fe lül vizs gá lá sá ról, a
Meg bí zot tak Tes tü le tét pe dig meg bíz za a ko ráb bi párt− és kor mány ha tá ro za tok
tel je sí té sé ben mu tat ko zó hi á nyos sá gok ki küsz öbö lé sé vel. A je len tés ben és a
párt ha tá ro zat ban egy aránt ki emelt he lyet kap a bur zsoá na ci o na liz mus cí mén el −
ítélt Gustáv Husák és tár sai „kár te vő” po li ti ká já nak el íté lé se.

1959. feb ru ár 5.
A Meg bí zot tak Tes tü le te el fo gad ja 37. sz. ha tá ro za tát a ma gyar ság gal kap cso −
la tos ko ráb bi ha tá ro za tok tel je sí té sé ben mu tat ko zó hi á nyos sá gok ki küsz öbö lé −
sé ről. Ez ki mond ja, hogy biz to sí ta ni kell a he lyi nem ze ti bi zott sá gok nak szó ló
irány el vek ma gyar nyel vű ki adá sát, a tör vé nyek és egyéb jog sza bály ok ma gyar
for dí tás ban va ló meg je len te té sét, a hi va ta los érint ke zés ben a ma gyar nyelv
hasz ná la tá nak biz to sí tá sát, va gyis hogy a nem ze ti bi zott sá gok ha tá ro za ta i kat,
ren de le te i ket és uta sí tá sa i kat a ma gyar lak ta te rü le te ken két nyel ven ad ják ki, a
ma gya rok írás be li és szó be li be ad vá nya it ma gyar nyel ven in téz zék el, s a nem −
ze ti bi zott sá gok ma gyar tag jai az ülé se ken anya nyelv ükön is fel szó lal has sa nak.
In téz ke dé se ket hoz a szlo vák nyelv ok ta tás szín vo na lá nak nö ve lé sé re, el ren de li a
ma gyar lak ta köz sé gek ne vé nek fe lül vizs gá lá sát, a „hi bás és hely te len” meg ne −
ve zé sek el tá vo lí tá sát, a ha zai és a kül föl di fil mek ma gyar fel irat tal va ló el lá tá −
sát.

1959. feb ru ár 17.
Mi vel a cseh szlo vák tör vé nyek sze rint a cseh szlo vák ál lam pol gár sá gá ról le mon −
dó sze mély nek egy ben min den in gat lan va gyo ná ról is le kell mon da nia, Ma gyar −
or szág szó be li jegy zék ben ké ri a csehs zlovák– mag yar ál lam pol gár sá gi egyez −
mény olyan ér tel mű ki egé szí té sét, hogy a fe lek nem kö tik az ál lam pol gár sá gi kö −
te lék ből va ló el bo csá tást a va gyon ról va ló le mon dás hoz. A má jus 12−i cseh szlo −
vák vá lasz a ma gyar ja vas la tot el uta sít ja.

1959. feb ru ár 18–21.
Cseh szlo vá ki á ba lá to gat Ká dár Já nos, az MSZMP KB el ső tit ká ra, ahol az or szág
ál la mi és párt ve ze tő i vel ta lál ko zik. A lá to ga tá sá ról ki adott köz le mény sze rint az
MSZMP és a CSKP egy aránt „har col ni fog a bur zsoá na ci o na liz mus min den meg −
nyil vá nu lá sa, va la mint a je len le gi re vi zi o nis ták bom lasz tó tö rek vé sei el len”.

1959. már ci us 1.
Eg ri Vik tort Sza bó Re zső vált ja fel a Cse ma dok A Hét cí mű he ti lap já nak fő szer −
kesz tői poszt ján. Lőrincz Gyu la az egye sü let meg ala ku lá sá nak 10. év for du ló ja
al kal má ból a he ti lap ve zér cikk ében is mét le szö ge zi: a Cse ma dok leg fon to sabb
fel ada ta, hogy pro le tár nem zet kö zi ség re, szo ci a lis ta ha za fi ság ra és a cseh szlo −
vák ha za sze re te té re ne vel je az or szág ma gyar sá gát.
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1959. már ci us 5.
Meg ala ku lá sá nak 10. év for du ló ja al kal má ból ün ne pi ülést tart Po zsony ban a
Cse ma dok KB, ame lyen em lék lap pal, ill. érem mel tün te tik ki az egye sü let 35
kul tu rá lis dol go zó ját.

Az Új Szó nak a Cse ma dok tíz éves te vé keny sé gét ér té ke lő ve zér cik ke sze rint az
egye sü let mű kö dé sé nek el ső éve i ben azért tud ta ne he zen tel je sí te ni a fel ada −
tát, mi vel a „bur zsoá na ci o na liz mus sal meg mé te lye zett kis pol gá ri ele mek” a
ma gyar ság ér dek vé del mi szer ve ze té nek te kin tet ték.

1959. már ci us 23–26.
Kas sán a ke rü le ti bí ró ság ta ná csa előtt fo lyik az 1944 novem bere–1945 ja nu −
ár ja kö zöt ti, mint egy 500−600 ha lá los ál do za tot kö ve te lő kas sai nyi las vé reng −
zé sek el kö ve tő i nek bűn pe re. Da ra bos Lász lót és Kőrössy Gyu lát ha lál bün te tés −
re, Ruszinyák Zol tánt 25 évi, Mursa Ká rolyt 22 évi, Ka lász Gyu lát 20 évi sza bad −
ság vesz tés re íté lik.

1959. áp ri lis 6–7.
Po zsony ban tart ja VIII. or szá gos köz gyű lés ét a Cse ma dok (he lyi szer ve ze te i nek
szá ma 498, tag lét szá ma 32 527). A köz gyű lés, ame lyen a fel szó la lá so kat és
ha tá ro za to kat egy aránt a cseh szlo vák szo ci a lis ta ha za fi ság ra va ló ne ve lés prog −
ram ja ural ja, az egye sü let 10 éves fenn ál lá sa alatt el ért ered mé nye ket po zi tí van
ér té ke li. Lőrincz Gyu la be szá mo ló ja szin tén hang sú lyoz za, hogy a Cse ma dok
nem kí ván a cseh szlo vá ki ai ma gyar ság ér dek vé del mi szer ve ze te len ni, fel ada ta
a nép ne ve lés, a nép mű vé sze ti és kul tu rá lis ha gyo má nyok ápo lá sa s a „ma gyar
bur zsoá na ci o na liz mus ma rad vá nyai” el le ni harc. Az 50 ta gú új Köz pon ti Bi zott −
ság el nö ké vé is mét Lőrincz Gyu lát, ve ze tő tit ká rá vá Pathó Ká rolyt vá laszt ják, a
KB El nök sé gé be be ke rül töb bek kö zött Ág Ti bor, Csan da Sán dor, Fábry Ist ván,
Gyurcsó Ist ván, Kugler Já nos, Ma jor Sán dor, Sza bó Re zső, Sza bó Bé la, Szűcs
Bé la, Sziegl Fe renc és Vad ker ty Ka ta lin.

1959. jú li us 27–au gusz tus 6.
Var ga Im re re for má tus püs pö köt a Re for má tus Vi lág szö vet ség Săo Paulo−i nagy −
gyű lé sén meg vá laszt ják a Vi lág szö vet ség al el nök évé.

1959. au gusz tus 22–23.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Zselizen a IV. Or szá gos Dal− és Tánc ün ne pélyt.

1959. au gusz tus 25.
A Cseh szlo vák Vö rös ke reszt kez det ben Vö rös ke resz tes Hír adó, majd 1958 ja nu −
ár já tól Hír adó cím mel meg je lent lap ja fel ve szi a Nép egész ség cí met.

1959 nya rán
A Fel vi dé ki Tu do má nyos Tár sa ság – Es ter házy Já nos em lé ké nek szen tel ve – a
cseh szlo vá ki ai ma gyar ság gal fog lal ko zó an gol nyel vű ta nul mány kö te tet je len tet
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meg New York−ban Hun gar i ans in Czecho slo va kia (Ma gya rok Cseh szlo vá ki á ban)
cím mel.

1959. szep tem ber 1.
A po zso nyi Come nius Egye tem ma gyar sze mi ná ri u má ba be ol vad a meg szű nő Pe −
da gó gi ai Fő is ko la ma gyar tan szé ke, s ez zel az egye tem Böl csé szet tu do má nyi
Ka rán Sas An dor ve ze té sé vel meg ala kul a Ma gyar Nyelv és Iro da lom Tan szék.

Mi u tán a ha tó sá gok el uta sí tot ták Cse ma dok nak a ta go zat Kas sán vagy Rozs −
nyón va ló le te le pí té sé re vo nat ko zó ja vas la tát, az Ál la mi Fa lu szín ház meg szű nő
ma gyar ta go za ta be ol vad a ko má ro mi Mateszba.

A ma gyar tan nyel vű nyolc osz tá lyos kö zép is ko lák ta ná rai szá má ra az Ok ta tás ügyi
és Kul tu rá lis Meg bí zot ti Hi va tal ren de le te alap ján kö te le ző vé vá lik a szlo vák
nyelv há rom éves ma gán ta nu lá sa.

1959. szep tem ber 10.
A Bel ügy mi nisz té ri um az anya köny vek ről ki adott 182/1959. sz. ren de le té vel le −
he tő vé te szi, hogy azok nak a nem cseh és nem szlo vák nem ze ti sé gű sze mé lyek −
nek a sze mély ne vét, akik nek azt 1959. ok tó ber 1−je előtt cse hül vagy szlo vá kul
anya köny vez ték, az anya köny vi ki vo nat ban sa ját ké ré sük re anya nyelv ükön tün −
tes sék fel.

1959. szep tem ber 30.
A Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal A Cseh szlo vák Köz tár sa ság Tör vé nye i nek Gyûj te mé -
nyé bõl és a Hi va ta los Köz löny bõl cím mel meg kez di egyes vá lo ga tott jo gi elő írá −
sok ma gyar for dí tás ban va ló meg je len te té sét. (Ki adá sa 1963−ban meg szű nik, s
majd csak 1967–1968−ban je le nik meg né hány szá ma Vá lo ga tott Jog sza bály ok
a Köz pon ti Köz löny bõl cím mel.)

1959. ok tó ber 4.
A Cse ma dok KB pöstyéni ülé sén A Hét fő szer kesz tő jé vé ki ne ve zett Sza bó Re zső
he lyett Ma jor Ágos tont vá laszt ják meg a Cse ma dok KB má sod tit ká rá vá.

1959. no vem ber 9–19.
Cseh szlo vá ki á ba lá to gat a ma gyar Or szág gyű lés Ró nai Sán dor ve zet te kül dött sé ge.

1959. no vem ber 17.
Mün chen ben öt ven nyolc éves ko rá ban el hunyt Szvatkó Pál köz író, pub li cis ta, esz−
szé is ta.

1960. ja nu ár 3.
A Cse ma dok új – Hét – cím mel meg je le nő he ti lap ja Fó rum cím mel iro dal mi mel −
lék le tet in dít, ame lyet kez det ben Ozs vald Ár pád, majd 1964−től Mács Jó zsef
szer keszt.
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1960. ja nu ár 4.
Kas sán meg kez dő dik Szlo vá kia leg na gyobb ko hó mű vé nek, a Ke let−szlo vá ki ai
Vas mű nek az épí té se.

1960. ja nu ár 13–14.
A CSKP KB ar ra hi vat koz va, hogy a ré gi köz igaz ga tá si el ren de zés „a tár sa da lom
fej lő dé sé ben el ért fok hoz ké pest már el avult”, ha tá ro za tot hoz az or szág köz −
igaz ga tá si át szer ve zé sé ről.

1960. ja nu ár 14.
Antonín Novot ný köz tár sa sá gi el nök Mun ka Ér dem rend del tün te ti ki Lőrincz Gyu −
la fes tő mű vészt, a Cse ma dok KB el nö két.

1960. ja nu ár 15.
A Cse ma dok KB El nök sé ge az or szág ter ve zett köz igaz ga tá si át szer ve zé sé vel
kap cso lat ban mó do sít ja az egye sü let szer ve ze ti fel épí té sét. Az El nök ség ha tá ro −
za ta sze rint a Cse ma dok te vé keny sé ge az át szer ve zés után a ko ráb bi 27 he lyett
12 – a Po zso nyi, Dunasz er da he ly i, Ko má ro mi, Galán tai, Ér sek új vá ri, Nyi trai, Lé −
vai, Lo son ci, Ri ma szom ba ti, Rozs nyói, Kas sai és Tőketerebe si – já rás ra fog ki −
ter jed ni.

1960. feb ru ár 23.
A CSKP KB Po li ti kai Iro dá ja Antonín Novot ný el ső tit kár kez de mé nye zé sé re ha −
tá ro za tot hoz a szlo vák nem ze ti szer vek át szer ve zé sé ről. A szlo vák szer vek jog −
kör ének csök ken té sét ered mé nye ző ha tá ro za tot feb ru ár 26−án az SZLKP KB Iro −
dá ja is meg sza vaz za.

1960. már ci us 10.
A re for má tus egy ház Nyitrán ülé se ző Zsi na ta a ko ráb bi 6−ról 12 év re nö ve li az
egy há zi tiszt ség vi se lők meg bí za tá si ide jét, egy ben meg vá laszt ja az egy ház új ve −
ze té sét. Püs pök ké is mét Var ga Im rét, el ső püspökhe lyettessé Vá gó Edét, má −
so dik püspökhe lyettessé Ján Čonto fal skýt, egye te mes gond nok ká Csáji Ber ta −
lant vá laszt ja.

1960. már ci us 27.
A Cse ma dok Lé ván ülé se ző Köz pon ti Bi zott sá ga úgy ha tá roz, hogy mi vel az egye −
sü let te vé keny sé ge a köz igaz ga tá si át szer ve zés kö vet kez té ben a jö vő ben mind −
ös  sze 12 já rás ra fog kor lá to zód ni, meg szün te ti a ke rü le ti ve ze tő sé ge ket, a já rá −
si ve ze tő sé ge ket pe dig köz vet le nül a KB irá nyí tá sa alá he lye zi. Ugyan ak kor a KB
irá nyí tó mun ká já nak ha té ko nyab bá té te le cél já ból ha tá ro za tot hoz a KB mel lett
mű kö dő kü lön bö ző szak bi zott ság ok – nép mű ve lé si, nép tánc moz galmi, ze nei,
dra ma tur gi ai, va la mint a szlo vák nyelv tan fo lyam ok szer ve zé sét és mű kö dé sét
irá nyí tó szak bi zott ság – lé te sí té sé ről.
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1960. áp ri lis 3.
A köz igaz ga tá si át szer ve zést kö ve tő en lét re jö vő új já rá sok ban meg tart ják a Cse −
ma dok já rá si kon fe ren ci á it. Eze ken több bí rá ló fel szó la lás is el hang zik, ame lyek
sür ge tik töb bek kö zött a Cseh szlo vák Rá dió ma gyar adá sá nak bő ví té sét, ki fo gá −
sol ják, hogy a Cseh szlo vák Te le ví zió nem su gá roz ma gyar nyel vű mű sort, va la −
mint hogy a ma gyar saj tó nem hasz nál ja a köz ség ne vek ma gyar meg fe le lő it.

1960. áp ri lis 7–8.
A CSKP KB el fo gad ja az or szág új, „szo ci a lis ta” al kot má nyá nak ter ve ze tét. Az Új Szó
áp ri lis 19−én köz li a nyil vá nos meg vi ta tás cél já ból köz zé tett al kot mány ter ve ze tet.

1960. áp ri lis 9.
A Nem zet gyű lés el fo gad ja a 36/1960. sz. tör vényt az or szág új köz igaz ga tá si
fel osz tá sá ról, amely a ko ráb bi 20 ke rü le tet 10 ke rü let té, 270 já rá sát 108 já rás −
sá von ja ös  sze. Ezen be lül Szlo vá ki á ban a ko ráb bi 6 ke rü let ből 3 ke rü let (a Po −
zsony szék he lyű Nyu gat−szlo vá ki ai ke rü let, a Besz ter ce bá nya szék he lyű Kö zép−
szlo vá ki ai ke rü let és a Kas sa szék he lyű Ke let−szlo vá ki ai ke rü let), a 90 já rás ból
33 já rás jön lét re. Az ös  sze vo ná sok so rán a ma gyar la kos sá gú já rá so kat ál ta lá −
ban a tő lük észak ra fek vő szlo vák já rá sok kal egye sí tik. A dél−szlo vá ki ai ma gyar −
lak ta já rá sok kö zül meg szű nik a Somor jai, Nagym egy er i, Szen ci, Vágsel lyei,
Ógyal lai, Pár ká nyi, Zseliz i, Nagy surány i, Vere bé ly i, Aranyos maróti, Ipoly sá gi,
Kék  kői, Fülek i, Tor nal jai, Nagyrő cei, Szep si, Kirá ly helme ci és Nagyka posi já rás.

1960. má jus 9.
Antonín Novot ný köz tár sa sá gi el nök Cseh szlo vá kia fel sza ba du lá sá nak 15. év for −
du ló ja al kal má ból am nesz ti át hir det. A köz ke gye lem több ezer (Szlo vá ki á ban
1315), az 1950−es évek kon cep ci ós pe re i ben el ítélt sze mélyt is érin t, töb bek
kö zött a szlo vák bur zsoá na ci o na liz mus vád já val el ítélt Gustáv Husákot és
Daniel Okálit. (Ladislav Novomeský már 1955−ben, Ladislav Holdoš 1957−ben,
Ivan Hor váth 1959−ben sza ba dult.)

1960. má jus 16–22.
Az or szág fel sza ba du lá sá nak 15. év for du ló ja al kal má ból az Ok ta tás ügyi és Kul −
tu rá lis Meg bí zot ti Hi va tal, a Cse ma dok és a Cseh szlo vá ki ai Uk rán Dol go zók Kul −
tú re gye sü le te meg ren de zi Po zsony ban a Ma gyar és Uk rán Kul tú ra He tét.

1960. má jus 21.
A Cse ma dok KB rend kí vü li ülé se meg vi tat ja az új al kot mány ter ve ze tét, s egyet −
ér tés ét fe je zi ki an nak va la men  nyi pont já val. A vi ta so rán ugyan ak kor több fel −
szó la ló is fel hív ja a fi gyel met a ma gyar fel irat ok hi á nyá ra, a ma gyar hely ség ne −
vek szlo vák hasz ná la tá ra a ma gyar saj tó ban, a ma gyar is ko lák lét re ho zá sa elé
gör dí tett aka dá lyok ra, s a nyi trai Me ző gaz da sá gi Fő is ko lán, va la mint a kas sai Ál −
lat or vo si Egye te men egy ma gyar ta go zat lé te sí té sé nek szük sé ges sé gé re.

1960. má jus 28–29.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Érsekújvárott az V. Or szá gos Dal− és Tánc ün ne pélyt.
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1960. jú ni us 12.
Vá lasz tá so kat tar ta nak a Nem zet gyű lés be, a Szlo vák Nem ze ti Ta nács ba és a
nem ze ti bi zott sá gok ba. A hi va ta los vég ered mény sze rint a vá lasz tá so kon a vá −
lasz tó pol gár ok 99,7%−a vesz részt, akik 99,9 %−a meg sza vaz za a Nem ze ti Front
je lölt je it. A 300 ta gú Nem zet gyű lés ben 6 (töb bek kö zött Lőrincz Gyu la és Árvay
Jó zsef), a 87 ta gú SZNT−ben 10 (töb bek kö zött Dé nes Fe renc és Tomaskovics
Kár oly efsz−el nök) ma gyar nem ze ti sé gű kép vi se lő kap he lyet. Az SZNT−ben az
SZLKP−nak 61, a Szlo vák Meg új ho dás Párt já nak 8, a Sza bad ság párt nak 4 kép −
vi se lő je van, 14 tag ja pár ton kí vü li. A szlo vá ki ai nem ze ti bi zott sá gok 60 249 tag −
ja kö zül 6994 a ma gyar nem ze ti sé gű, az ös  szes kép vi se lő 11,6%−a.

1960. jú ni us 13–17.
Ala ku ló ülé sét tart ja Po zsony ban a Csehs zlovák– Mag yar Történész Ve gyesbi zott −
ság. Ma gyar ta go za tá nak el nö ke Led er er Em ma, a cseh szlo vák szek ció el nö ke
Jaroslav Dub nick ý.

1960. jú li us 3.
A Sza bad Föld mû ves fej lé ce sze rint a he ti lap „a me ző gaz da sá gi dol go zók lap ja”.

1960. jú li us 5–7.
Prá gá ban tart ja or szá gos kon fe ren ci á ját Cseh szlo vá kia Kom mu nis ta Párt ja,
ame lyen be je len tik, hogy Cseh szlo vá ki á ban „győ zött a szo ci a liz mus”, meg elé ge −
dés sel nyug táz zák, hogy az or szá gos vi ta so rán a la kos ság „büsz ke ség gel fo −
gad ta” az ún. szo ci a lis ta al kot mány ter ve ze tét, ezért azt a Nem zet gyű lés elé ter −
jesz tik. A kon fe ren ci án el fo ga dott ha tá ro zat sze rint az új al kot mány tör vény be ik −
tat ja „a nem ze ti sé gi kér dés marx is ta–lenin ista meg ol dá sát”.

1960. jú li us 9.
Az új Nem zet gyű lés ala ku ló ülé sén is mét Zdeněk Fier lingert vá laszt ják meg a
tes tü let el nö ké vé. Lőrincz Gyu la sze mé lyé ben el ső íz ben kap he lyet ma gyar is a
Nem zet gyű lés El nök sé gé ben.

1960. jú li us 11.
A Nem zet gyű lés 100/1960. szám mal el fo gad ja Cseh szlo vá kia új, ún. szo ci a lis −
ta al kot má nyát, amely ki nyil vá nít ja, hogy Cseh szlo vá ki á ban „győ zött a szo ci a liz −
mus”, az or szág hi va ta los ne vét Cseh szlo vák Szo ci a lis ta Köz tár sa ság ra vál toz −
tat ja, rög zí ti a kom mu nis ta párt ve ze tő sze re pét, s olyan új ál la mi cí mert ve zet
be, amely ből el tá vo lí tot ták Szlo vá kia tör té nel mi szim bó lu ma it. Az al kot mány 1.
cik ke lye sze rint a köz tár sa ság „két egyen jo gú test vér nem zet, a cse hek és szlo −
vá kok egy sé ges ál la ma”, 20. cik ke lye sza va tol ja az ál lam pol gár ok egyen jo gú sá −
gát az élet min den te rü le tén „nem ze ti ség re és faj ra va ló te kin tet nél kül”, 25.
cik ke lye pe dig – amely sze rint „az ál lam biz to sít ja a ma gyar, az uk rán és a len −
gyel nem ze ti sé gű ál lam pol gár ok szá má ra az anya nyel vi ok ta tás és a kul tu rá lis
fej lő dés min den le he tő sé gét és esz kö zét” – elő ször mond ja ki a nem ze ti sé gek
anya nyel vi mű ve lő dés hez va ló jo gát. Az SZNT−nek az al kot mány ban rög zí tett ha −
tás kö rei jel ké pe sek, meg szű nik a Meg bí zot tak Tes tü le te is, a vég re haj tó szerv
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sze re pét az SZNT bi zott sá gai és meg bí zot tai ve szik át. Az al kot mány 74. cik ke −
lye sze rint az SZNT fel ada ta töb bek kö zött, hogy „a ma gyar és az uk rán nem ze −
ti sé gű ál lam pol gár ok szá má ra az egyen jo gú ság szel le mé ben biz to sít sa éle tük
sok ol da lú fej lesz té sé nek ked ve ző fel tét ele it”.

Antonín Zápo tocký köz tár sa sá gi el nök Vil iam Široký mi nisz ter el nök kel az élen új
kor mányt ne vez ki, amely nek tag ja töb bek kö zött Václav David kül ügy mi nisz ter,
Jú li us Ďuriš pénz ügy mi nisz ter, Bohumír Lom ský nem zet vé del mi mi nisz ter és Ru −
dolf Barák bel ügy mi nisz ter.

1960. jú li us 14.
Az új SZNT ala ku ló ülé sén is mét Ru dolf Strecha jt vá laszt ják a tes tü let el nö ké vé,
El nök sé gé ben to vább ra is he lyet kap Dé nes Fe renc, akit azon ban ez út tal már
nem vá lasz ta nak meg al el nök nek.

1960. jú li us 16.
Az SZLKP KB Iro dá ja az 1959. ja nu ár 16−i ha tá ro za tá nak tel je sí té sét el len őr ző
je len tés ről tár gyal, amely el is me ri, hogy – mi vel az új já rá sok ban csök kent a ma −
gyar la kos ság ará nya, s az új hi va tal no kok nem be szél nek ma gya rul – a ma gyar
nyelv hi va ta los érint ke zés ben va ló hasz ná la ta ne héz sé gek be üt kö zik. Az Iro da új
ha tá ro za ta ki mond ja, hogy az elő ző ha tá ro zat el ve it az új köz igaz ga tá si el ren de −
zés fel tét elei kö zött is be kell tar ta ni, elő ír ja ma gyar já rá si la pok meg je len te té −
sét, egyes ma gyar he ti lap ok pél dány szá má nak nö ve lé sét, egy ma gyar tu do má −
nyos−is me ret ter jesz tő fo lyó irat ki adá sát, a Cseh szlo vák Rá dió ma gyar adá sa mű −
sor ide jé nek nö ve lé sét, ugyan ak kor azt is el ren de li, hogy a ma gyar és a szlo vák
is ko lá kat kö zös is ko la épü le tek ben he lyez zék el.

1960. au gusz tus 26.
A Cse ma dok KB El nök sé ge Pathó Kár oly he lyett Sza bó Re zsőt ne ve zi ki a Cse −
ma dok KB ve ze tő tit ká rá vá.

1960. szep tem ber 1.
Nyitrán, a po zso nyi Fel sőbb Pe da gó gi ai Is ko la ma gyar ta go za tá nak át köl töz te té −
sé vel, Csan da Sán dor ve ze té sé vel meg kez di mű kö dé sét az 1959−ben ala pí tott
Pe da gó gi ai In té zet (1964−től Pe da gó gi ai Kar) ma gyar ta go za ta.

A ma gyar nem ze ti sé gű egye te mi és fő is ko lai hall ga tók ará nya az 1960/61−es
aka dé mi ai év ben a leg ma ga sabb: szá muk 1208, az ös  szes hall ga tó 5,9%−a.

Kez de tét ve szi a szlo vák és a ma gyar tan nyel vű nyolc éves kö zép is ko lák (alap is −
ko lák) ös  sze vo ná sa. Há rom év alatt 110 is ko la ös  sze vo ná sá ra ke rül sor, kö zü −
lük 68 szlo vák, 42 pe dig ma gyar igaz ga tót kap.

Az Új Szó az SZLKP he lyett az SZLKP KB na pi lap já vá vá lik.

Cseh szlo vá kia és Ma gyar or szág kö zött meg szű nik a ví zum kény szer.
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1960. szep tem ber 21.
Antonín Novot ný köz tár sa sá gi el nök a saj tó nap al kal má ból Mun ka Ér dem rend −
del tün te ti ki Dé nes Fe ren cet, az Új Szó fő szer kesz tő jét.

1960. ok tó ber 3.
Je len tő sen, mint egy há rom szo ro sá ra bő vül a Cseh szlo vák Rá dió ma gyar adá sá −
nak mű sor ide je: a ko ráb bi 8 és fél óra he lyett he ten te 25 órát su gá roz. Ez zel
egy idő ben az adás fog ha tó vá vá lik va la men  nyi ma gyar lak ta ré gi ó ban.

1960. ok tó ber 27.
Az SZNT El nök sé ge 64. sz. ha tá ro za tá val el ren de li, hogy a já rá si és ke rü le ti
nem ze ti bi zott sá gok épít sék ki a nem ze ti sé gi is ko lák fel ügye le ti rend sze rét,
szen tel je nek na gyobb fi gyel met a nem ze ti sé gi is ko lák anya gi hely ze te ja ví tá sá −
nak, va la mint a ma gyar is ko lák ban ta ní tó pe da gó gu sok ré szé re szer ve zett szlo −
vák nyelv tan fo lyam ok szín vo na lá nak.

1960. no vem ber 1.
A pro tes táns Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak po zso nyi nagy gyű lé sén Var ga
Im re re for má tus püs pö köt meg vá laszt ják a tes tü let el nö ké vé.

1960. no vem ber 4.
Prá gá ban Cseh szlo vá kia és Ma gyar or szág új ál lam pol gár sá gi egyez ményt ír alá,
amely ki mond ja, hogy a fe lek az ál lam pol gár sá gi kö te lék ből va ló el bo csá tást
nem kö tik a ké rel me ző sze mé lyi tu laj do ná ról és a sze mé lyi tu laj don ra vo nat ko −
zó örö kö sö dé si igé nyé ről va ló le mon dá sá hoz.

1960. de cem ber 15.
A Nem zet gyű lés 186/1960. szám mal újabb is ko la tör vényt fo gad el, amely is −
mét a ki lenc éves is ko la lá to ga tást té ve kö te le ző vé lét re hoz za a ki lenc éves alap −
is ko lát, ill. an nak az 1–5. osz tá lyát ké pe ző kis is ko lát. A kö zép is ko lák so rá ba az
ál ta lá nos mű velt sé get nyúj tó kö zép is ko lák, a szak kö zép is ko lák, a szak is ko lák,
a szak tan in té ze tek, a ta nonc is ko lák, a dol go zók kö zép is ko lá ja és a kon zer va tó −
ri u mok tar toz nak. Ez az el ső is ko la tör vény, amely ren del ke zik az anya nyel vű ok −
ta tás le he tő sé gé ről is, s ki mond ja, hogy a ma gyar, az uk rán és a len gyel nem −
ze ti sé gű gye re kek szá má ra lé te sí tett is ko lák ban az ok ta tás nyel ve az adott nem −
ze ti ség anya nyel ve.

1960. de cem ber 16.
A ma gyar kor mány a cseh szlo vák kor mány hoz in té zett szó be li jegy zé ké ben tár −
gya lá sok meg kez dé sét ja va sol ja a két or szág kö zöt ti vi tás va gyon jo gi kér dé sek −
ről. A cseh szlo vák fél 1961. áp ri lis 24−i vá la sza egyet ért a tár gya lá si ja vas lat tal.

1960 fo lya mán
Az újon nan lét re ho zott ma gyar lak ta já rá sok ban – a Nyi trai já rás ki vé te lé vel – az
SZLKP já rá si bi zott sá gai és a já rá si nem ze ti bi zott sá gok ki adá sá ban új két nyel −
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vű já rá si na pi lap ok in dul nak. A Po zso nyi já rás ban Nový Život – Új Élet, a Duna −
sz er da he lyi já rás ban Žitný ostrov – Csal ló köz, a Ko má ro mi já rás ban Komáròan -
ské noviny, a Galán tai já rás ban Ví�azná cesta – Gyõ zel mes Út, az Ér sek új vá ri já −
rás ban Naša cesta – Mi Utunk, a Lé vai já rás ban ugyan csak Nový Život – Új Élet,
a Lo son ci já rás ban Pokrok – Ha la dás, a Ri ma szom ba ti já rás ban Budovate¾ – Épí -
tõ, a Kas sai já rás ban Zora východu – Ke le ti Haj nal, a Tőketerebe si já rás ban pe −
dig Život južného Zem plí na – Dél-zemp lé ni Élet cím mel je le nik meg két nyel vű já −
rá si he ti lap.

Vis  sza kap ja ko ráb ban el ve szí tett vá ro si rang ját több te le pü lés, töb bek kö zött
Somor ja, Dunasz er da he ly, Nagym egy er, Ko má rom, Szenc, Galán ta, Vágsel lye,
Ógyal la, Ér sek új vár, Pár kány, Zseliz, Lé va, Vere bé ly, Ipoly ság, Lo sonc, Fü lek, Ri −
ma szom bat, Tor nal ja és Rozs nyó.

Nagy Je nőt Krivošík Ist ván vált ja fel a Cseh szlo vák Rá dió ma gyar adá sá nak fő −
szer kesz tői poszt ján.

1961. ja nu ár
A Príro da a spoloènos� ma gyar nyel vű mu tá ci ó ja ként – a Cseh szlo vák Po li ti kai
és Tu do má nyos Is me ret ter jesz tő Tár su lat ki adá sá ban – meg je le nik Po zsony ban
a Ter mé szet és Tár sa da lom cí mű tu do má nyos−is me ret ter jesz tő hav i lap el ső szá −
ma. 

A ko ráb ban A Nép bí ró cím mel meg je lent lap a to váb bi ak ban a Social i stické súd -
nict vo ma gyar vál to za ta ként Szo ci a lis ta Bí rás ko dás cím mel je le nik meg.

1961. feb ru ár 16.
Alá ír ják a csehs zlovák– mag yar mű sza ki−tu do má nyos együtt mű kö dés ről szó ló
jegy ző köny vet, egyút tal meg ala kul a Csehszlovák–Magyar Gaz da sá gi és
Műszaki−Tudományos Együtt mű kö dé si Bi zott ság.

1961. feb ru ár 20–24.
Ká dár Já nos és Do bi Ist ván, az El nö ki Ta nács el nö ké nek meg hí vá sá ra Antonín
Novot ný ve ze té sé vel cseh szlo vák ál la mi és párt kül dött ség lá to gat Ma gyar or −
szág ra. A lá to ga tás zá ró nap ján Václav David cseh szlo vák kül ügy mi nisz ter és
Benke Va lé ria ma gyar mű ve lő dés ügyi mi nisz ter alá ír ja az új csehs zlovák– mag yar
kul tu rá lis együtt mű kö dé si egyez ményt.

1961. már ci us 1.
Nép szám lá lást tar ta nak Cseh szlo vá ki á ban. Az or szág össz la kos sá ga 13 745 577
fő, ezen be lül Szlo vá kia la kos sá ga 4 174 046 fő, akik kö zül 3 560 216 sze mély
vall ja ma gát szlo vák, 518 782 ma gyar, 45 721 cseh, 35 435 uk rán (és orosz),
6259 né met, 1012 pe dig len gyel nem ze ti sé gű nek. A ma gyar ság szá ma – a re −
s zlo vak izál tak meg vál to zott nem ze ti sé gi be val lá sa kö vet kez té ben – az 1950. évi
nép szám lá lás óta mint egy 164 ezer rel nő, az össz la kos sá gon be lü li rész ará nya
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pe dig 10,3%−ról 12,4%−ra emel ke dik. A ma gyar la kos ság ará nya 452 köz ség ben
ha lad ja meg az 50%−ot, a ma gyar több sé gű já rá sok szá ma azon ban a já rá sok
ös  sze vo ná sa kö vet kez té ben a ko ráb bi nyolc ról ket tő re csök ken: a Dunasz er da −
he lyi já rás ban a ma gya rok ará nya 86,7%, a Ko má ro mi ban 69,4%. Cseh or szág −
ban 15 152−en vall ják ma gu kat ma gyar nem ze ti sé gű nek.

1961. már ci us 8.
A CSKP KB Po li ti kai Iro dá ja az SZLKP KB Iro dá ja 1959. ja nu ár 16−i ha tá ro za tá nak
tel je sí té sét el len őr ző je len tés ről tár gyal va el is me ri, hogy a já rá sok ös  sze vo ná sa
nem hasz nált a nyel vi jo gok ér vé nye sü lé sé nek, ös  szes sé gé ben azon ban po zi tí van
ér té ke li a vál to zást, mi vel az se gít a nem ze ti sé gi el szi ge te lő dés le győ zé sé ben. A
Po li ti kai Iro da ha tá ro za ta a ma gyar ság egyen jo gú sí tá sát a két nyel vű ség biz to sí tá −
sa he lyett in kább a szlo vák nyelv ha té ko nyabb el sa já tí tá sá val kí ván ja meg ol da ni.

1961. már ci us
Kas sai ma gyar fő is ko lai hall ga tók Sza kál Lász ló ve ze té sé vel meg ala kít ják a Cse −
ma dok he lyi szer ve ze te mel lett mű kö dő Új Nem ze dék If jú sá gi Klu bot, amely ke −
re tén be lül tánc cso port (Új Nem ze dék Né pi Együt tes), ének kar és iro dal mi szín −
pad is lé te sül.

1961. áp ri lis 21–22.
A kom mu nis ta párt meg ala ku lá sá nak 40. év for du ló ja al kal má ból ki bő ví tett ün −
ne pi ülést tart a Cse ma dok KB. Az ülés egyik fő pont ja a ma gyar ok ta tás hely −
ze té nek meg tár gya lá sa, amely so rán Lőrincz Gyu la hang sú lyoz za, hogy a ma gyar
is ko lák előtt ál ló leg fon to sabb fel adat a szlo vák nyelv ok ta tás szín vo na lá nak nö −
ve lé se és a cseh szlo vák szo ci a lis ta ha za fi ság ra va ló ne ve lés fo ko zá sa. 

1961. áp ri lis 28.
Az SZNT El nök sé ge ha tá ro za tot hoz a ma gyar ki sebb sé gi ok ta tás ügyet érin tő
kér dé sek ren de zé sé ről, töb bek kö zött meg fe le lő szá mú ké pe sí tett pe da gó gus
kép zé sé nek, tan köny vek szín vo na las for dí tá sá nak és meg je len te té sé nek biz to −
sí tá sá ról, a ma gyar is ko lá kon fo lyó szlo vák nyelv ok ta tás szín vo na lá nak s a ma −
gyar nem ze ti sé gű fő is ko lai hall ga tók szá má nak nö ve lé sé ről, fő leg a mű sza ki és
me ző gaz da sá gi fő is ko lá kon.

1961. má jus 22–31.
Bu da pes ten szak ér tői szin tű csehs zlovák– mag yar pénz ügyi tár gya lá sok zaj la nak
a két or szág kö zöt ti füg gő va gyon jo gi kér dé sek ről, min de nek előtt a csor ba tói
egyez mény alá írá sa után a ma gyar ál lam pol gár ok tól el kob zott va gyo nért a ma −
gyar fél ál tal igé nyelt kár té rí tés ről. A tár gya lá sok azon ban a két fél el té rő ál lás −
pont ja kö vet kez té ben ered mény te le nül zá rul nak.

1961. jú ni us 17–18.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet meg ren de zi Zselizen a cseh szlo vá ki −
ai ma gyar ének− és ze ne kar ok or szá gos fesz ti vál ját, az I. Or szá gos Ének ka ri
Fesz ti vált
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1961. jú li us 1–2.
A Cse ma dok KB a VI. Or szá gos Dal− és Tánc ün ne pélyt Gom ba szö gön ren de zi
meg. A ren dez vény hely szí ne ezt kö ve tő en töb bé nem vál to zik.

1961. au gusz tus 23.
Az 1961 jú ni u sá ban ön gyil kos sá got el kö ve tett Ma jor Sán dor után fő szer kesz tő −
ként Pathó Kár oly ve szi át a Sza bad Föld mû ves cí mű he ti lap ve ze té sét.

1961. szep tem ber 15.
A fe let tes is ko lai ha tó sá gok uta sí tá sá ra Po zsony ból Nyitrára he lye zik át a Szo -
ci a lis ta Ne ve lés szer kesz tő sé gét. Az át köl tö zés kö vet kez té ben Tur czel La jos po −
zso nyi egye te mi elő adót Onódi Já nos, a nyi trai Pe da gó gi ai In té zet igaz ga tó he −
lyet te se vált ja fel a lap fe le lős szer kesz tői poszt ján.

1961. ok tó ber 14–15.
A Cse ma dok KB az El nök ség ja vas la ta alap ján jó vá hagy ja Sza bó Re zső ki ne ve −
zé sét a Cse ma dok KB ve ze tő tit ká rá vá.

1961. no vem ber 2.
Prá gá ban Cseh szlo vá kia és Ma gyar or szág szer ző dést ír alá a két or szág kö zöt ti
pol gá ri, csa lá di és bün te tő jo gi kap cso la tok ren de zé sé ről.

1961. no vem ber 15–17.
A CSKP KB a Szov jet unió Kom mu nis ta Párt ja ok tó be ri XXII. kong res  szu sá nak
min tá já ra ha tá ro za tot hoz Sztá lin em lék mű ve i nek az el tá vo lí tá sá ról, va la mint a
ne vét vi se lő ut cák, üze mek és in téz mé nyek át ne ve zé sé ről.

1961. no vem ber 29.
A Nem zet gyű lés el fo gad ja a Bün te tő tör vény köny vet (141/1961. sz. tör vény),
amely ki mond ja, hogy „min den pol gár jo go sult ar ra, hogy a bün te tő el já rás so rán
el já ró szer vek előtt anya nyelv ét hasz nál ja”, s le he tő vé te szi tol mács al kal ma zá −
sát, amen  nyi ben a val lo más tar tal mát vagy az ira to kat le kell for dí ta ni, vagy ha
a vád lott nem be szé li azt a nyel vet, ame lyen a tár gya lást ve ze tik.

1961. no vem ber
Dunasz er da he lyen – Csal ló kö zi Szín ház né ven – ál lan dó jel leg gel mű köd ni kí vá −
nó mű ked ve lő szín tár su lat ala kul.

1961. de cem ber 13.
A Cse ma dok KB El nök sé ge az egye sü let ve ze tő tit ká rá vá ki ne ve zett Sza bó Re −
zső he lyett Ma jor Ágos tont ne ve zi ki a Hét cí mű he ti lap fő szer kesz tő jé vé.
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1961. de cem ber 15–16.
Po zsony ban tart ja szlo vá ki ai kong res  szu sát a Cseh szlo vák If jú sá gi Szö vet ség,
ame lyen Eg ri Lász lót be vá laszt ják a CSISZ új Szlo vá ki ai Köz pon ti Bi zott sá gá nak
El nök sé gé be.

1961 fo lya mán
A szlo vá ki ai re for má tus egy ház 203 anya egy ház köz sé gé nek és 107 le ány egy −
ház köz sé gé nek gyü le ke ze té ben 155 lel kész vé gez szol gá la tot. Az anya egy ház −
köz sé gek kö zül 163 ma gyar, 23 szlo vák, 17 pe dig ve gyes nyel vű.

1962. már ci us 6.
Ko má rom ban a Hlas okre su Komárno ma gyar nyel vű vál to za ta ként Han gunk cím −
mel új já rá si he ti lap je le nik meg, amely szep tem ber 21−én fel ve szi a Dunatáj cí met.

1962. áp ri lis 12.
A CSKP KB az egy re sú lyos bo dó gaz da sá gi hely zet ha tá sá ra be is me ri az ir re á lis
har ma dik öt éves terv csőd jét, s a ter vet hi va ta lo san is ér vény te len nek nyil vá nít ja.

1962. áp ri lis 14–15.
Po zsony ban tart ja VIII. or szá gos köz gyű lés ét a Cse ma dok (he lyi szer ve ze te i nek
szá ma 507, tag lét szá ma 34 900), amely ki emel ten fog lal ko zik a ma gyar fi a tal −
ság fel ső ok ta tá si kép zé sé vel, a ma gyar is ko la há ló zat tal, s a köz gyű lé si ha tá ro −
zat ban is új elem ként je le nik meg a szlo vá ki ai ma gyar if jú ság egye te mi kép zé −
sé nek, az anya nyelv ápo lás és a hon is me re ti kö rök meg szer ve zé sé nek szor gal −
ma zá sa. Az 56 ta gú új KB el nö ké vé is mét Lőrincz Gyu lát, ve ze tő tit ká rá vá Sza −
bó Re zsőt, tit ká rá vá Var ga Já nost vá laszt ják, a KB El nök sé gé be be ke rül még
töb bek kö zött Ba lázs Bé la, Do bos Lász ló, Eg ri Vik tor, Fábry Ist ván, Sza bó Bé la,
Sziegl Fe renc, Tol vaj Ber ta lan és Vad ker ty Ka ta lin.

1962. má jus 14.
Lőrincz Gyu la a Cse ma dok KB el nök sé gi ülé sén el íté li a VIII. or szá gos köz gyű lé −
sen a ma gyar is ko lák kal és a nem ze ti sé gi kér dés sel kap cso lat ban el hang zott
fel szó la lá so kat, s le szö ge zi, hogy a „Cse ma dok nem ér dek vé del mi szer ve zet,
mint aho gyan azt so kan el kép ze lik”.

1962. má jus 25–27.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet a ma gyar sza va lók és pró za mon dók
or szá gos ver se nyé vel pár hu za mo san meg ren de zi Ko má rom ban a mű ked ve lő
szín ját szó együt te sek Szo ci a lis ta Drá ma Fesz ti vál ja el ne ve zé sű se reg szem lé jé −
nek dön tő jét.

1962. jú ni us 6.
Po zsony ban, az 1961−ben Bu da pes ten és Bé kés csa bán meg ren de zett cseh szlo −
vák könyv ki ál lí tás vi szon zá sa ként az SZNT Ok ta tás ügyi és Kul tu rá lis Szak osz tá −
lya szer ve zé sé ben ma gyar könyv ki ál lí tást nyí lik.
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1962. jú ni us 30–július 1.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Gom ba szö gön a VII. Or szá gos Dal− és Tánc ün ne −
pélyt.

1962. au gusz tus 1.
A ko má ro mi Matesz igaz ga tá sát Fel le gi Ist ván nyug ál lo mány ba vo nu lá sát kö ve −
tő en há rom sze mély ből ál ló ku ra tó ri um ve szi át, amely nek tag jai Munk Ist ván,
Kon rád Jó zsef és Tar ics Já nos.

1962. au gusz tus 23.
Po zsony ban het ven ha to dik élet év ében el hunyt Sas An dor iro da lom tör té nész, a
Come nius Egye tem Ma gyar Nyelv és Iro da lom Tan szék ének ve ze tő je. Az új tan −
szék ve ze tő Tur czel La jos lesz.

1962. au gusz tus 30.
A CSKP KB El nök sé ge a szov jet uni ó be li újabb desz tal in izá ciós hul lám ha tá sá ra
bi zott sá got hoz lét re az 1949–1954 kö zöt ti po li ti kai pe rek fe lül vizs gá lá sá ra,
amely nek ve ze té sé vel Dra homír Kold er KB−tit kárt bíz za meg.

1962. szep tem ber 11.
Prá gá ban Antonín Novot ný köz tár sa sá gi el nök Köz tár sa sá gi Ér dem rend del tün te −
ti ki Dé nes Fe ren cet, az Új Szó fő szer kesz tő jét, az SZNT El nök sé gé nek és az
SZLKP KB tag ját.

1962. ok tó ber 16.
Prá gá ban Cseh szlo vá kia és Ma gyar or szág kis ha tár for gal mi egyez ményt ír alá,
amely ér tel mé ben a kö zös ha tár mind két ol da lán 15 km mély sé gű sáv ban la kók
éven te egy al ka lom mal ked vez mé nye sen utaz hat nak a má sik or szág ba.

1962. ok tó ber 31.
A jú li us 28−án el hunyt Ru dolf Strechaj he lyett Jozef Lenár tot vá laszt ják az SZNT
új el nö ké vé.

1962. no vem ber 4.
Az ipolysza kál losi egy sé ges föld mű ves−szö vet ke zet fel ve szi a Csehszlo vák–Ma −
gyar Ba rát ság Egy sé ges Föld mű ves Szö vet ke zet ne vet.

1962. no vem ber 5.
Bu da pes ten újab b, ez út tal pénz ügy mi nisz ter−he lyet te si szin tű csehs zlovák– ma −
gyar pénz ügyi tár gya lá sok kez dőd nek a két or szág kö zöt ti füg gő va gyon jo gi kér −
dé sek ről, töb bek kö zött a ma gyar ál lam pol gár ok tól a csor ba tói egyez mény alá −
írá sa után el kob zott va gyo nért já ró kár té rí tés ről, a tár gya lá sok azon ban no vem −
ber 12−én is mét ered mény te le nül zá rul nak.

1948. október 25–1963. április 3–4.
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1962. no vem ber 23–25.
Po zsony ban tart ja kong res  szu sát Szlo vá kia Kom mu nis ta Párt ja. A fő leg gaz da −
sá gi kér dé sek kel fog lal ko zó kong resz  szus a párt el ső tit ká rá vá is mét Ka rol
Bacíleket vá laszt ja, 67 ta gú új Köz pon ti Bi zott sá gá ban to vább ra is he lyet kap
Ma jor Ist ván, Dé nes Fe renc, Lőrincz Gyu la, Árvay Jó zsef, Nagy Ist ván és Dusza
Bá lint. A KB élén ál ló Iro da ne ve új ra El nök ség re vál to zik.

1962. no vem ber 26.
A bu da pes ti cseh szlo vák nagy kö vet ség szó be li jegy zék kel for dul a ma gyar Kül −
ügy mi nisz té ri um hoz a kul tu rá lis ér té kek nek a csor ba tói egyez mény bi zal mas ki −
egé szí tő jegy ző könyv ében el ren delt cse ré jé vel kap cso lat ban.

1962. de cem ber 4–8.
Prá gá ban tart ja XII. kong res  szu sát Cseh szlo vá kia Kom mu nis ta Párt ja, amely – a
várt gaz da sá gi és po li ti kai re for mo kat elo dáz va – a pár ton be lü li dog ma ti kus
erők po zí ci ó ban ma ra dá sát ered mé nye zi. Meg erő sí ti tiszt sé gé ben Antonín
Novot ný el ső tit kárt, a 97 ta gú új Köz pon ti Bi zott ság ba is mét be vá laszt ja Lőrincz
Gyu lát, s a Po li ti kai Iro da ne vét szin tén El nök ség re vál toz tat ja.

1962. de cem ber 16.
Az il li no i si Pekin ben nyolc van ket te dik élet év ben el hunyt Szi lassy Bé la, a Cseh −
szlo vá ki ai Ma gya rok Nem ze ti Bi zott má nya és a Ma gyar Fel sza ba dí tó Bi zott ság
el nö ke. A Cseh szlo vá ki ai Ma gya rok Nem ze ti Bi zott má nya ve ze té sét Sirchich
Lász ló ve szi át.

1962 fo lya mán
Tóth Ti bort a Szlo vák Írók Szö vet sé ge Ma gyar Szek ci ó já nak tit ká ri tiszt sé gé ben
Tóth Elem ér, Ág Ti bort az If jú Szivek Ma gyar Nép mű vé sze ti Együt tes igaz ga tói
tiszt sé gé ben Viczay Pál vált ja fel.

1963. már ci us 1.
Krivošík Ist vánt, a Cseh szlo vák Rá dió ma gyar adá sá nak fő szer kesz tő jét ki ne ve −
zik a ko má ro mi Matesz igaz ga tó já vá. Krivošíkot a ma gyar adás fő szer kesz tői
poszt ján a Ma gyar or szág ról át te le pült Juraj Mol nár vált ja fel.

1963. már ci us 21.
Miloš Gosiorovský szlo vák tör té nész A cse hek és szlo vá kok vi szo nyá nak né hány
kér dé sé hez a CSKP po li ti ká já ban cí mű ta nul má nyá ban – a szlo vák ér tel mi ség je −
len tős ré szé nek vé le mé nyét meg fo gal maz va – a szlo vák ál la mi, tár sa dal mi, tu −
do má nyos és gaz da sá gi szer vek au to nó mi á ja, va la mint Cseh szlo vá kia fö de ra tív
el ren de zé se mel lett száll sík ra. Ta nul má nyát meg kül di a CSKP KB és az SZLKP
KB El nök sé gé nek, va la mint Antonín Novot ný köz tár sa sá gi el nök nek. (A ta nul −
mányt mind a prá gai, mind a po zso nyi párt ve ze tés el íté li.)
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III. NEM ZE TI SÉ GI EMAN CI PÁ CI ÓS TÖ REK VÉ SEK ÉS
A REND SZER DE MOK RA TI ZÁ LÁ SÁ NAK KÍ SÉR LE TE

(1963. ÁP RI LIS 3–4–1969. ÁP RI LIS 17.)

1963. áp ri lis 3–4.
A CSKP KB ülé sén meg vi tat ják a Dra homír Kold er KB−tit kár ál tal ve ze tett bi zott −
ság je len té sét „a szo ci a lis ta tör vé nyes ség és a párt alap el vek meg sér té sé ről az
1949–1954 kö zöt ti évek ben”. Mi vel a je len tés meg ala po zat lan nak nyil vá nít
több po li ti kai pert, a KB ha tá ro za tot hoz azok fe lül vizs gá lá sá ról, s le vált ja tiszt −
sé gé ből a párt több ve ze tő funk ci o ná ri u sát, töb bek kö zött az ún. szlo vák bur −
zsoá na ci o na lis ták el íté lé sé ben je len tős sze re pet ját szó Ka rol Bacíleket, az
SZLKP el ső tit ká rát.

1963. áp ri lis 7.
A Hét Fó rum cí mű mel lék le té ben meg je le nik Tő zsér Ár pád nak a se ma tiz mus és
dog ma tiz mus je gye i vel va ló vég le ges le szá mo lást és a cseh szlo vá ki ai ma gyar
iro da lom meg úju lá sát sür ge tő Egy szem lé let el len cí mű írá sa. A lap ezt kö ve tő −
en négy hó na pon át köz li a cseh szlo vá ki ai ma gyar írók, köl tők és ol va sók hoz −
zá szó lá sa it.

1963. áp ri lis 8.
Az SZLKP Antonín Novot ný je len lét ében ülé se ző Köz pon ti Bi zott sá ga a le vál tott
Ka rol Bacílek he lyett Ale xan der Dubčeket vá laszt ja meg a párt új el ső tit ká rá vá.

1963. áp ri lis 20.
Cseh szlo vá kia és Ma gyar or szág kor mány bi zott sá gai meg ál la pod nak a bős– nagy −
marosi víz lép cső rend szer kö zös be ru há zá si prog ram ja vas la tá nak ki dol go zá sá −
ban.

1963. áp ri lis 22.
A Szlo vák Írók Szö vet sé gé nek po zso nyi kong res  szu sa ke mény bí rá lat tal il le ti az
el múlt évek kul túr po li ti ká ját, va la mint a párt ve ze tést, ami ért az nem szá mol le
kö vet ke ze te sen a sze mé lyi kul tusz kö vet kez mé nye i vel, és nem re ha bi li tál ja a
bur zsoá na ci o na liz mus vád já val el ítél te ket.



1963. má jus 17–19.
Ko má rom ban a Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet má sod íz ben ren de zi
meg a Szo ci a lis ta Drá ma Fesz ti vál ját.

1963. má jus 22–24.
A Cseh szlo vák Írók Szö vet sé gé nek prá gai III. kong res  szu sán, amely szin tén bí −
rál ja a párt ve ze tést, ami ért nem szá mol le kö vet ke ze te sen a sze mé lyi kul tusz
kö vet kez mé nye i vel, Do bos Lász ló a sze mé lyi kul tusz szlo vá ki ai ma gyar vo nat ko −
zá sa i ról tar tott fel szó la lá sá ban meg fo gal maz za a má so dik vi lág há bo rú utá ni ma −
gyar el le nes po li ti ka fe lül vizs gá lá sá nak és fe le lő sei meg ne ve zé sé nek igé nyét.

1963. jú ni us 10.
Érsekújvárott Szir mák Im re ve ze té sé vel meg ala kul a Cse ma dok he lyi szer ve ze te
mel lett mű kö dő Hon is me re ti Kör.

1963. jú li us 6–7.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Gom ba szö gön a VIII. Or szá gos Dal− és Tánc ün ne −
pélyt.

1963. jú li us 12.
A Hét szer kesz tő sé ge több mint negy ven cseh szlo vá ki ai ma gyar író, köl tő, kri ti −
kus és meg hí vott ven dég rész vé te lé vel ér te kez le tet tart Poz sonyeper je sen a lap
ha sáb ja in áp ri lis óta zaj ló ún. se ma tiz mus−vi tá ról. Az ér te kez let részt ve vői a
cseh szlo vá ki ai ma gyar iro da lom to vább fej lő dé sét gát ló té nye zők kö zött töb bek
kö zött egy önál ló ma gyar könyv ki adó hi á nyát, va la mint a ma gyar nyelv és iro da −
lom ala csony szín vo na lú ok ta tá sát em lí tik.

1963. au gusz tus 22.
A párt lap ok ban, köz tük az Új Szóban köz le mény je le nik meg az 1949–1954 kö −
zöt ti po li ti kai pe rek fe lül vizs gá lá sá nak ered mé nye i ről. Ezek sze rint fel men tik a
vád alól töb bek kö zött a Ru dolf Slán ský és tár sai el le ni bűn per ben, va la mint az
ún. szlo vák bur zsoá na ci o na lis ták el le ni per ben el ítélt sze mé lye ket.

1963. szep tem ber 19.
Po zsony ban het ven ha to dik élet év ében el hunyt Ma jor Ist ván, az SZLKP KB tag ja,
Cseh szlo vá kia egy ko ri bu da pes ti nagy kö ve te.

1963. szep tem ber 20.
A CSKP KB fel men ti tiszt sé gé ből a párt ve ze tés és a kor mány több tag ját, köz −
tük az ún. szlo vák bur zsoá na ci o na lis ták el le ni pe rért fe le lős sé tett Vil iam Široký
mi nisz ter el nö köt. Antonín Novot ný köz tár sa sá gi el nök a KB dön té se alap ján
Jozef Lenár tot, az SZNT el nö két ne ve zi ki új mi nisz ter el nök ké.
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1963. szep tem ber 23.
Az SZNT a mi nisz ter el nök ké ki ne ve zett Jozef Lenárt he lyett Michal Chudíkot vá −
laszt ja meg a tes tü let el nö ké vé.

1963. szep tem ber 29.
Ba tsá nyi Já nos szü le té sé nek 200. év for du ló ja al kal má ból – a ke rü le ti párt− és
ál la mi szer vek kép vi se lő i nek rész vé te lé vel – szlovák– mag yar két nyel vű em lék −
táb lát lep lez nek le Kas sán. A Mat i ca sloven ská és a Szlo vák Tu do má nyos Aka −
dé mia meg pró bál ta meg aka dá lyoz ni az em lék táb la fel ál lí tá sát, le lep le zé sé re vé −
gül csehs zlovák– mag yar párt kö zi kap cso lat fel vé tel ered mé nye ként ke rül het sor.

1963. szep tem ber 30.
A Cse ma dok KB El nök sé ge a ki sebb sé gi ma gyar mű ve lő dés és is ko la ügy fej lesz −
té sét cél zó be ad ván  nyal for dul az SZNT−hez, amely ben az SZNT mel lett a ma gyar
ki sebb ség kul tu rá lis éle tét irá nyí tó bi zott ság, az SZNT Ok ta tás ügyi és Kul tu rá lis
Szak osz tá lya ke re té ben pe dig a ma gyar ság is ko la ügyi és kul tu rá lis éle tét in té ző
osz tály lét re ho zá sát ja va sol ja.

1963. ok tó ber 1–4.
Ká dár Já nos ve ze té sé vel ma gyar párt− és kor mány kül dött ség lá to gat Cseh szlo −
vá ki á ba, amely tár gya lá so kat foly tat töb bek kö zött a kö zös du nai ví zi erő mű épí −
té sé nek elő ké szü le te i ről, a kul tu rá lis ér té kek cse ré jé ről és a két or szág kö zöt ti
utas for ga lom meg kön  nyí té sé ről.

1963. ok tó ber 23.
Bu da pes ten Cseh szlo vá kia és Ma gyar or szág egyez ményt ír alá a két or szág kö −
zöt ti vas úti for ga lom ról, va la mint az atom ener gia bé kés fel hasz ná lá sá ról.

1963. ok tó ber 27.
A Hét Fó rum cí mű mel lék le te meg kez di Fábry Zol tán Anti se ma tiz mus cí mű vi ta −
zá ró ta nul má nyá nak köz lé sét, amely a dog ma ti kus gon dol ko dást és az iro dal mi
se ma tiz must tör té nel mi és tár sa dal mi okok kal ma gya ráz za, me lyek kö zött el −
sőd le ges nek az 1945–1949 kö zöt ti ma gyar el le nes in téz ke dé se ket s az azok ból
ere dő fé lel met és bi zony ta lan sá got em lí ti. (A lap az írás el ső ré szé nek négy foly −
ta tás ban va ló meg je len te té se után – po li ti kai fenn tar tá sok mi att – el áll to váb bi
köz lé sé től, to váb bi ré szei ezért az Iro dal mi Szem le 1964. má ju si és jú ni u si szá −
má ban lát nak nap vi lá got.)

1963. no vem ber 12–13.
A re for má tus egy ház Lé ván ülé se ző Zsi na ta az 1961. szep tem ber 30−án el hunyt
Vá gó Ede utó da ként Sza bó An tal lé vai lel ki pász tort vá laszt ja meg a Zsi nat el ső
lel ké szi al el nök évé és el ső püspökhe lyettessé.
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1963. no vem ber 27.
Moszk vá ban to váb bi húsz év vel meg hos  szab bít ják az 1943 de cem be ré ben meg −
kö tött csehs zlovák–s zov jet ba rát sá gi, köl csö nös se gít ség nyúj tá si és há bo rú utá −
ni együtt mű kö dé si egyez ményt.

1963. de cem ber 2.
Bu da pes ten a cseh szlo vák és ma gyar ki adó vál la lat ok ve ze tői együtt mű kö dé si
egyez ményt ír nak alá a kö zös könyv ki adás ról, mely nek ér tel mé ben az együtt mű −
kö dést ki ter jesz tik a nép sze rű sí tő tu do má nyos és szak iro dal mi ter mé kek re, va −
la mint az egye te mi és fő is ko lai tan köny vek re.

1963. de cem ber 4.
A Nem zet gyű lés el fo gad ja a 95/1963. sz. tör vényt „a köz jegy ző ség ről és a köz −
jegy ző ség előt ti el já rás ról”, amely ab ban az eset ben, ha va la me lyik fél vagy ta −
nú nem is me ri azt a nyel vet, ame lyen a jegy ző köny vet ve ze tik, le he tő vé te szi tol −
mács al kal ma zá sát. Amen  nyi ben a köz jegy ző is me ri a részt ve vő fél vagy a ta nú
ál tal hasz nált nyel vet, a tör vény sze rint el le het te kin te ni a tol mács al kal ma zá −
sá tól.

A Nem zet gyű lés egyút tal el fo gad ja a Pol gá ri tör vény köny vet (99/1963. sz. tör −
vény), amely ki mond ja, hogy a pol gá ri el já rás részt ve vő i nek jo guk ban áll a bí ró −
ság előtt anya nyel vü ket hasz nál ni uk, mi köz ben az anya nyelv hasz ná la tá val kap −
cso la tos költ sé ge ket az ál lam fe de zi.

1963. de cem ber 11.
Prá gá ban Cseh szlo vá kia és Ma gyar or szág egyez ményt ír alá a két or szág kö zöt −
ti utas for ga lom meg kön  nyí té sé ről. Amíg ko ráb ban csak hi va ta los kül de tés ben,
csa lá di vagy ro ko ni lá to ga tás ra és szer ve zett cso por tos ki rán du lás for má já ban
le he tett a má sik or szág ba utaz ni, az egyez mény le he tő vé te szi, hogy 1964. ja −
nu ár 1−jé től bár ki, bár mi kor éven te több ször egyé ni leg is utaz has son. (Az egyez −
mény ha tá sá ra az 1963. évi 267 478− cal szem ben 1964−ben 1 068 616 ma −
gyar ál lam pol gár lá to gat Cseh szlo vá ki á ba, Cseh szlo vá ki á ból pe dig az 1963. évi
147 477 sze mély he lyett 1964−ben 747 846 lá to gat Ma gyar or szág ra.)

1963. de cem ber 13–15.
Zsol nán ma gyar ének kar ve ze tői tan fo lyam zaj lik, amely nek részt ve vői el ha tá roz −
zák egy ta ní tók ból ál ló ma gyar ének kar meg ala kí tá sát.

1963. de cem ber 18–19.
A CSKP KB ülé se fe lül vizs gál ja az ún. szlo vák bur zsoá na ci o na liz mus sal kap cso −
la tos té zi se ket, ami vel kap cso lat ban bí rá ló an nyi lat ko zik a má so dik vi lág há bo rú
utá ni la kos ság cse re mód sze re i ről, a cseh or szá gi de por tá lás ról és a res zlo va −
kizá cióról is, s el is me ri, hogy eze kért nem az ún. bur zsoá na ci o na lis tá kat ter he −
li a fe le lős ség, ha nem ez a kom mu nis ta párt és ál ta lá ban az egész or szág po li −
ti ká ja is volt. A KB ha tá ro za ta sze rint „gon dos kod ni kell ar ról, hogy a ma gyar,
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len gyel és uk rán nem ze ti sé gű pol gá rok is a köz tár sa ság tel je sen egyen jo gú épí −
tő i nek érez zék ma gu kat, és azt ha zá juk nak te kint sék”, ezért ar ra uta sít ja az ál −
la mi és a párt szer ve ket, hogy gon dos kod ja nak a nem ze ti sé gek egyen jo gú sí tá sá −
ról ho zott ha tá ro za tok kö vet ke ze tes ér vé nye sí té sé ről.

1963. de cem ber 20.
Prá gá ban Cseh szlo vá kia és Ma gyar or szág alá ír ja a két or szág kö zöt ti ke res ke −
del mi és ha jó zá si egyez ményt, amel  lyel köl csö nö sen biz to sít ják egy más szá má −
ra a leg na gyobb ked vez mé nye ket a ke res ke de lem és a bel ső ha jó zás te rü le tén.

1963. de cem ber 21–22.
Az SZLKP KB ülé sén el fo ga dott ha tá ro zat egyet ér tés ét fe je zi ki a prá gai párt ve −
ze tés nek a szlo vák bur zsoá na ci o na liz mus sal kap cso la tos té zi sek fe lül vizs gá lá −
sá ról ho zott ha tá ro za tá val, s ugyan csak hang sú lyoz za a nem ze ti sé gek kel kap −
cso la tos párt ha tá ro zat ok kö vet ke ze tes vég re haj tá sá nak szük sé ges sé gét. A KB
az ide o ló gi ai mun ka ja ví tá sa cél já ból Vasil Biľak ve ze té sé vel lét re hoz za a KB Ide −
o ló gi ai Bi zott sá gát, amely ben he lyet kap Lőrincz Gyu la, a Cse ma dok KB el nö ke
is. Az ülé sen Šte fan Fer en cei, dunasz er da he lyi já rá si párt tit kár fel ve ti a ma gya −
rok hely ze té nek jo gi ren de zé sét s az ál ta luk la kott el kob zott há za ik vis  sza igény −
lé sé nek le he tő sé gét.

1963 fo lya mán
Meg je len nek a fel vi dé ki ma gyar ság má so dik vi lág há bo rús kor sza kát fel dol go zó
el ső pró zai mű vek: Po zsony ban a Szlo vá ki ai Szép iro dal mi Könyv ki adó ki adá sá −
ban Do bos Lász ló Mes  sze vol tak a csil la gok, Kas sán a Ke let−szlo vá ki ai Könyv −
ki adó ki adá sá ban Rácz Oli vér Meg tud tam, hogy élsz cí mű re gé nye.

A Cseh szlo vák Írók Szö vet sé gé nek Nem ze ti sé gi Dí já val tün te tik ki a cseh or szá −
gi Teplicében élő For báth Im rét, a két vi lág há bo rú kö zöt ti cseh szlo vá ki ai ma gyar
iro da lom je les kép vi se lő jét, a Ki vá ló Mun ká ért ál la mi ki tün te tés sel Jako by Gyu −
la kas sai fes tő mű vészt.

1964. ja nu ár 25.
Az Új Szó a poz sonyliget falui eset kap csán, ahol ar ról igye kez tek meg győz ni a
ma gyar szü lő ket, hogy gyer me ke i ket ad ják szlo vák is ko lá ba, mert a ma gyar is −
ko lák nak nincs jö vő jük, A ma gyar is ko lák jö võ je cí mű szer kesz tő sé gi cik ké ben
hív ja fel a fi gyel met a ma gyar is ko lák el sor vasz tá sá nak a ve szé lyé re és az anya −
nyel vű ok ta tás fon tos sá gá ra.

1964. feb ru ár 3.
Bu da pes ten Cseh szlo vá kia és Ma gyar or szág jegy ző köny vet ír alá a két or szág
kö zöt ti egyes va gyon jo gi kér dé sek ren de zé sé ről, amely ben a cseh szlo vák fél vál −
lal ja, hogy 20 mil lió ko ro nás kár té rí tést fi zet a má so dik vi lág há bo rú után Ma −
gyar or szág ra át te le pült vagy át te le pí tett ma gya rok ál tal hát ra ha gyott s tő lük a
csor ba tói egyez mény alá írá sa után el kob zott in gat lan va gyo nért.
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1964. feb ru ár 18.
Po zsony ban a Szlo vák Új ság írók Szö vet sé ge ke re té ben ma gyar ta go zat ala kul,
amely 17 ma gyar nyel vű lap kö zel száz szer kesz tő jét tö mö rí ti.

1964. feb ru ár 21.
Po zso nyi ma gyar egye te mi és fő is ko lai hall ga tók meg ala kít ják a Jó zsef At ti la If −
jú sá gi Klu bot, a JAIK−ot.

1964. feb ru ár 26.
A Nem zet gyű lés 36/1964. szám mal tör vényt fo gad el „a bí ró sá gok szer ve ze té −
ről és a bí rák meg vá lasz tá sá ról”, amely ki mond ja, hogy a tör vény és a bí ró ság
előtt min den pol gár egyen lő, s a bí ró ság előtt min den pol gár hasz nál hat ja az
anya nyelv ét.

1964. már ci us 8.
Lőrincz Gyu la a Cse ma dok meg ala ku lá sá nak 15. év for du ló ja al kal má ból a Hét
ha sáb ja in kö zölt írá sá ban a szo ci a lis ta rend szer irán ti bi za lom meg erő sö dé sé −
vel ma gya ráz za, hogy amíg 1950−ben csu pán 354 ezer, ad dig 1961−ben már
534 ezer sze mély val lot ta ma gát ma gyar nem ze ti sé gű nek. Az el múlt 15 év ered −
mé nye it ös  sze gez ve ki eme li, hogy 82 561 di ák ta nul ma gyar is ko lá ban, s a
cseh szlo vá ki ai ma gyar ság nak 507 óvo dá ja, 544 alap is ko lá ja, 22 ál ta lá nos mű −
velt sé get nyúj tó kö zép is ko lá ja, 34 kü lön fé le me ző gaz da sá gi is ko lá ja, 2 ta ní tó −
kép ző je, 3 ipa ri kö zép is ko lá ja, 2 gaz da sá gi és 1 egész ség ügyi is ko lá ja, va la mint
pe da gó gi ai fő is ko lá ja van, s 1500 ma gyar nem ze ti sé gű hall ga tó ta nul az or szág
fő is ko lá in.

1964. már ci us 9.
A Cse ma dok KB El nök sé ge ja vas lat tal for dul az SZNT−hez és a Szlo vák Tu do má −
nyos Aka dé mi á hoz, amely ben in dít vá nyoz za, hogy a Szlo vák Tu do má nyos Aka dé −
mia mel lett hoz za nak lét re egy, a cseh szlo vá ki ai ma gyar ság iro dal mi, tör té nel −
mi, po li ti kai és mű vé sze ti ha gyo má nya i nak, va la mint egy, a ma gyar ság nép raj zi
ha gyo má nya i nak ku ta tá sá val fog lal ko zó ál lan dó mun ka cso por tot.

1964. áp ri lis 11.
Lőrincz Gyu la a Cse ma dok Köz pon ti Bi zott sá gá nak az egye sü let meg ala ku lá sa
15. év for du ló ja al kal má ból meg tar tott ün ne pi ülé sén be szá mol a Cse ma dok
meg ala ku lá sa elé gör dí tett aka dá lyok ról, és saj ná lat tal ál la pít ja meg, hogy az
egye sü let több olyan mun kát is fel vál lalt, amely nem tar to zott a fel ada tai kö zé
(részt vett töb bek kö zött a kol lek ti vi zá lás ban), s ez ál tal hát tér be szo rult el ső ren −
dű fel ada ta, a kul tu rá lis te vé keny ség.

1964. áp ri lis 20–23.
Václav David kül ügy mi nisz ter meg hí vá sá ra Cseh szlo vá ki á ba lá to gat Pé ter Já nos
ma gyar kül ügy mi nisz ter.
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1964. má jus 22–31.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet nem ze ti sé gi osz tá lya a Szo ci a lis ta
Drá ma Fesz ti vál ja vissz hang ta lan sá ga mi att út já ra in dít ja Ko má rom ban a cseh −
szlo vá ki ai ma gyar vers− és pró za mon dók or szá gos ver se nyén kí vül a mű ked ve lő
szín ját szó együt te sek és iro dal mi szín pad ok se reg szem lé jét is ma gá ban fog la ló
Jó kai Na po kat.

1964. jú ni us 14.
Vá lasz tá so kat tar ta nak a Nem zet gyű lés be, a Szlo vák Nem ze ti Ta nács ba és a
nem ze ti bi zott sá gok ba. A hi va ta los vég ered mény sze rint a vá lasz tá so kon a vá −
lasz tó pol gár ok 99,4%−a vesz részt, akik 99,9 %−a meg sza vaz za a Nem ze ti Front
je lölt je it. A 300 ta gú Nem zet gyű lés ben 10 (töb bek kö zött Lőrincz Gyu la, a Cse −
ma dok KB el nö ke, Fe ke te Jó zsef vál la lat igaz ga tó és Eg ri Lász ló gép ál lo má si
igaz ga tó he lyet tes), a 92 ta gú SZNT−ben 11 (töb bek kö zött Dé nes Fe renc, az Új
Szó fő szer kesz tő je, Fábry Ist ván párt mun kás, Tomaskovics Kár oly efsz−el nök és
Hor váth Vin ce mé szá ros) ma gyar nem ze ti sé gű kép vi se lő kap he lyet. A szlo vá ki −
ai nem ze ti bi zott sá gok 76 467 tag ja kö zül 9039 a ma gyar nem ze ti sé gű, az ösz  −
szes kép vi se lő 11,8 %−a.

1964. jú ni us 18.
Az SZLKP KB ülé sén Lőrincz Gyu la sze mé lyé ben el ső íz ben vá lasz ta nak be ma −
gyart a KB El nök sé gé be.

1964. jú ni us 23.
Az új Nem zet gyű lés ala ku ló ülé sén a tes tü let el nö ké vé Bohuslav Laš tovičkát vá −
laszt ják, El nök sé gé ben to vább ra is he lyet kap Lőrincz Gyu la.

1964. jú ni us 29–30.
Az SZNT ala ku ló ülé sén is mét Michal Chudíkot vá laszt ják a tes tü let el nö ké vé,
El nök sé gé ben azon ban Dé nes Fe ren cet Fábry Ist ván vált ja fel. Fábry sze mé lyé −
ben, akit a He lyi Gaz dál ko dá si Bi zott ság el nö ké vé is meg vá lasz ta nak, el ső íz ben
ke rül ma gyar nem ze ti sé gű az SZNT va la mely bi zott sá gá nak élé re.

1964. jú li us 1.
Dunasz er da he lyen Mar czell Bé la ve ze té sé vel meg ala kul a Csal ló kö zi Mú ze um.

1964. jú li us 4–5.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Gom ba szö gön a IX. Or szá gos Dal− és Tánc ün ne −
pélyt.

1964. jú li us 6–8.
Meg ala kul a Csehszlovák–Magyar Kul tu rá lis Mun ka bi zott ság, amely mi nisz ter −
he lyet te sek ve ze té sé vel éven te két szer – Bu da pes ten és Prá gá ban fel vált va –
ülé se zik. Cseh szlo vák rész ről fel ve tik ma gyar or szá gi né pi együt te sek nek a Cse −
ma dok ren dez vé nye in va ló jö vő be ni sze re pel te té sé nek a le he tő sé gét.

2531963. április 3–4–1969. április 17.



1964. au gusz tus 6.
A Cse ma dok KB El nök sé ge újabb be ad ványt in téz az SZNT−hez, amely ben elő ző
évi ja vas la ta in túl me nő en szor gal maz za töb bek kö zött a ma gyar in téz mény rend −
szer bő ví té sét (pl. egy nép raj zi mú ze um, egy rozs nyói ma gyar szín ház, egy ma −
gyar könyv ki adó lét re ho zá sát), a ma gyar is ko la há ló zat fej lesz té sét, a Cseh szlo −
vák Rá dió ma gyar adá sá nak bő ví té sét, a Cseh szlo vák Te le ví zi ó ban ma gyar adás
in dí tá sát, a ma gyar ta nonc is ko lák és szak kö zép is ko lák há ló za tá nak bő ví té sét,
az is ko lák ös  sze vo ná sá nak fe lül vizs gá lá sát és a ma gyar or szá gi to vább ta nu lás
le he tő sé gé nek biz to sí tá sát. A Cse ma dok be ad vá nya fel ve ti az 1945 utá ni ma −
gyar el le nes jog sza bály ok fe lül vizs gá lá sát, a ma gyar ság gal kap cso la tos párt ha tá −
ro zat ok tel je sí té sét s egy nem ze ti sé gi tör vény meg al ko tá sát is.

1964. au gusz tus 8.
A ma gyar kor mány 17/1964. sz. ren de le té vel kor lá to zott kár pót lás ban ré sze sí −
ti az 1945 után Cseh szlo vá ki á ból és Ju go szlá vi á ból Ma gyar or szág ra me ne kült
ma gya ro kat az ál ta luk hát ra ha gyott in gó és in gat lan va gyo nért. A kár pót lás nem
ter jed ki a la kos ság cse re−egyez mény ke re té ben in téz mé nye sen át te le pül tek re,
va la mint a Ma gyar or szá gon már ház in gat lan jut ta tás ban ré sze sül tek re.

1964. szep tem ber 12–13.
A Cse ma dok Bi ha ri Já nos ci gány prí más szü le té sé nek 200. év for du ló ja al kal má −
ból meg ren de zi Dunasz er da he lyen és Nemesabony ban az I. Bi ha ri Já nos Na po −
kat.

1964. szep tem ber 15.
Antonín Novot ný köz tár sa sá gi el nök az „Épí tés ben szer zett ér de me kért” ál la mi
ki tün te tést ado má nyoz za az Új Szó nak.

1964. szep tem ber 17.
Bu da pes ten Mol nár Já nos ma gyar mű ve lő dés ügyi és Fran tišek Kahu da cseh −
szlo vák ok ta tás− és kul tu rá lis ügyi mi nisz ter he lyet tes jegy ző köny vet ír alá a kul tu −
rá lis ér té kek cse ré jé re vo nat ko zó elő ze tes meg ál la po dás alap el ve i ről, amely
sze rint a két fél az ön kén tes ség alap ján vis  sza ad ja egy más nak a má sik nép
szel le mi örök sé gét ké pe ző „rend kí vü li je len tő ség gel bí ró” tár gya kat.

1964. szep tem ber 21.
Pár kány ban Cseh szlo vá kia és Ma gyar or szág ha tár meg bí zot tai meg egyez nek a
Pár kány és Esz ter gom kö zött 1952−ig mű kö dött ha tár át ke lő új bó li meg nyi tá sá −
ban.

1964. szep tem ber 28–ok tóber 3.
Do bi Ist ván és Ká dár Já nos meg hí vá sá ra, Antonín Novot ný ve ze té sé vel cseh −
szlo vák párt− és kor mány kül dött ség lá to gat Ma gyar or szág ra, amely ben he lyet
kap töb bek kö zött Lőrincz Gyu la is. Meg ál la po dás szü le tik a du nai ví zi erő mű −
rend szer meg épí té sé vel kap cso la tos ter ve zé si és szer ve zé si mun ká la tok meg −
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gyor sí tá sá ról. A ma gyar nyi lat ko zat ter ve zet tar tal maz za, hogy a két fél el ha tá roz −
ta a Pár kány és Esz ter gom kö zöt ti Du na−híd új já épí té sét, ez azon ban a kö zös nyi −
lat ko zat ba nem ke rül be.

1964. ok tó ber 2.
A CSISZ Szlo vá ki ai Köz pon ti Bi zott sá gá nak po zso nyi ülé sén be vá laszt ják a KB
El nök sé gé be Batta Györ gyöt, a nyi trai Pe da gó gi ai Kar hall ga tó ját.

1964. ok tó ber 3–4.
Ma dách Im re ha lá lá nak 100. év for du ló ja al kal má ból az SZNT, a Szlo vák Írók
Szö vet sé gé nek Ma gyar Szek ci ó ja, va la mint a Cse ma dok em lék ün nep sé get ren −
dez Lo son con és Alsósztre gov án, amely ke re té ben Alsósztre gov án meg nyit ják a
Ma dách Mú ze u mot.

1964. no vem ber 12.
A Nem zet gyű lés is mét köz tár sa sá gi el nök ké vá laszt ja Antonín Novot nýt, a CSKP
el ső tit ká rát. A vá ra ko zá sok kal el len tét ben nem ke rül sor az ál lam fői és a párt −
ve ze tői tiszt ség ket té vá lasz tá sá ra.

1964. no vem ber 27.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet kez de mé nye zé sé re meg ala kul Nyitrán
a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ta ní tók Köz pon ti Ének ka ra. El nö ke Kul csár Ti bor, mű −
vé sze ti ve ze tő je és kar na gya Janda Iván, tit ká ra Gyurcsó Ist ván.

1964 őszén
A prá gai ma gyar egye te mi és fő is ko lai hall ga tók if jú sá gi klub ja fel ve szi az Ady
End re Di ák kör (AED) ne vet.

1964 fo lya mán
Bu da pes ten Sza lat nai Re zső kí sé rő ta nul má nyá val meg je le nik az 1947−ben Ma −
gyar or szág ra te le pí tett Gömöry Já nos nak, az egy ko ri eper je si evan gé li kus gim −
ná zi um igaz ga tó já nak és a kas sai Ka zin czy Tár sa ság el nö ké nek Em lé ke im egy
le tûnt vi lág ról cí mű em lék ira ta.

Po zsony ban – a Ma gyar Könyv ba rát ok Kö re min tá já ra – Vers ba rá tok Kö re né ven
újabb könyv klub−jel le gű szer ve ző dés ala kul a ma gyar nyel vű ver ses kö te tek ter −
jesz té se és nép sze rű sí té se cél já ból.

Vá ro si rang ra eme lik a ke let−szlo vá ki ai Szep sit, Nagyka post és Kirá ly helme cet.

Fábry Zol tánt a Cseh szlo vák Írók Szö vet sé gé nek Nem ze ti sé gi Dí já val tün te tik ki.

1965. ja nu ár 23.
Az SZNT El nök sé ge 17. sz. ha tá ro za tá val le he tő vé te szi, hogy bi zo nyos ese tek −
ben ha tály ta la nít sák a ma gya rok csa lá di há zá nak az SZNT 104/1945. sz. ren −
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de le te alap ján vég re haj tott el kob zá sát, ha a volt tu laj do nos vagy örö kö se még
ben ne la kik, s az in gat lant még nem ad ták más nak; ha a volt tu laj do nos cseh −
szlo vák ál lam pol gár, nem kö ve tett el sú lyo sabb bűn cse lek ményt a köz tár sa ság,
a cseh és a szlo vák nép el len, ki vet te ré szét a szo ci a liz mus épí té sé ből; s vé gül
ha meg té rí ti az ál lam nak az in gat lan kar ban tar tá sá val kap cso la tos ki adá so kat.

1965. ja nu ár 27–29.
A CSKP KB ülé sén el fo gad ják a nép gaz da ság tö ké le te sí tett irá nyí tá sá nak alap −
el ve it, amel  lyel út já ra in dít ják az Ota Šik köz gaz dász kez de mé nye zé sé re ki dol go −
zott – a köz pon ti irá nyí tást mér sék lő, a vál la la to kat pe dig ter mé ke ik mi nő sé gé −
nek ja ví tá sá ban és ér té ke sí té sé ben ér de kelt té té vő – „szo ci a lis ta pi ac gaz da −
ság” né ven is mert té vá ló új gaz da sá gi mo dellt.

1965. ja nu ár
A Cseh szlo vák Tűz vé del mi Szö vet ség ki adá sá ban, Koprla Pál fő szer kesz té sé ben
meg je le nik Po zsony ban a Tûz ol tó, a Fo gyasz tá si Szö vet ke ze tek Szlo vá ki ai Bi zott −
sá ga ki adá sá ban a Szö vet ke ze ti Új ság, a Me ző−, Er dő− és Víz gaz dál ko dá si Mi −
nisz té ri um ki adá sá ban, Kad nár Emil fő szer kesz té sé ben a Me zõ gaz da sá gi Ter -
me lés cí mű hav i lap el ső szá ma. (Ez utób bi 1966 de cem be ré ben meg szű nik.)

1965. feb ru ár 13.
Az 1945−ben fel osz la tott Ka zin czy Tár sa ság ha gyo má nya i ra épít ve Bé res Jó zsef
el nök le té vel meg ala kul Kas sán a Cse ma dok he lyi szer ve ze te mel lett mű kö dő
Ba tsá nyi Já nos Iro dal mi Kör.

1965. áp ri lis 1.
A köl tő Er dé lyi Já nos szü le té sé nek 151. év for du ló ja al kal má ból em lék ün ne pélyt
ren dez nek Nagyka poson, amely ke re té ben fel avat ják az Er dé lyi Já nos Iro dal mi
Mú ze u mot.

1965. áp ri lis 13–15.
Pé ter Já nos ma gyar kül ügy mi nisz ter meg hí vá sá ra Ma gyar or szág ra lá to gat Václav
David cseh szlo vák kül ügy mi nisz ter.

1965. má jus 9.
Antonín Novot ný köz tár sa sá gi el nök az „Épí tés ben szer zett ér de me kért” ki tün te −
tést ado má nyoz za Ma jor Ágos ton nak, a Hét fő szer kesz tő jé nek, a Ki vá ló Mun ká −
ért ki tün te tést az If jú Szivek Ma gyar Dal− és Tánc együt tes nek.

1965. má jus 13–23.
A Cse ma dok KB, a Nép mű ve lé si In té zet nem ze ti sé gi osz tá lya és a Matesz meg −
ren de zi Ko má rom ban a II. Jó kai Na po kat. A ren dez vény al kal má ból A cseh szlo -
vá ki ai ma gyar könyv ki adás fel sza ba du lá sunk 20. év for du ló ján cím mel könyv ki ál −
lí tás nyí lik, ame lyen a ma gyar köny ve ket is meg je len te tő cseh szlo vá ki ai ki adók
el ső íz ben mu tat ják be kö zö sen ma gyar nyel vű ki ad vá nya i kat.
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1965. má jus 27.
A Ba tsá nyi Já nos Iro dal mi Kör a név adó köl tő ha lá lá nak 120. év for du ló ja al kal −
má ból nagy sza bá sú Ba tsá nyi Já nos em lék es tet ren dez Kas sán, töb bek kö zött Il y−
lyés Gyu la, Keresz tu ry De zső, Fábry Zol tán és For báth Im re rész vé te lé vel. Az ün −
nep ség utá ni va cso rán Il  lyés Gyu la bí rá ló an nyi lat ko zik a szlo vá ki ai ma gyar ság
má so dik vi lág há bo rú utá ni ki te le pí té sé ről és Ladislav Novomeský ko ra be li te vé −
keny sé gé ről, ami ért a Szlo vák Írók Szö vet sé ge kam pányt in dít el le ne, s le mond −
ja ősz re ter ve zett cseh szlo vá ki ai meg hí vá sát.

1965. jú ni us 15.
A kö zel egy hó nap ja meg áradt Du na Pat köz ség fö lött át tö ri a gá tat. A Dunatáj
cí mű ko má ro mi já rá si he ti lap az ár víz ide je alat t, 1965. szep tem ber 25−ig na pi −
lap ként je le nik meg.

1965. jú ni us 17.
A Du na a csal ló kö zi Csic só kö ze lé ben is át sza kít ja a gá tat, s pár nap le for gá sa
alatt el áraszt 55 ezer hek tár te rü le tet és 45 te le pü lést a Dunasz er da he ly i, Ko −
má ro mi és Ér sek új vá ri já rás te rü le tén. A kö rül zárt Ko má ro mot na po kig csak Ma −
gyar or szág fe lől le het meg kö ze lí te ni. Az ár jú li us kö ze pén vo nul le, a kö zel egy
hó nap alatt 53 693 em bert kell eva ku ál ni. Az ár víz ká ro sul tak meg se gí té sé re or −
szá gos moz ga lom in dul.

1965. jú ni us 21.
Ko má rom ba és a Du na men ti ár víz súj tot ta te rü le tek re lá to gat Ale xan der
Dubček, az SZLKP el ső tit ká ra.

1965. jú ni us 23.
A cseh szlo vák kor mány az ár víz súj tot ta te rü le tek nek nyúj tan dó se gít ség ről tár −
gyal va ár víz vé del mi kor mány bi zott sá got hoz lét re, mely nek el nö ké vé Ján Piller
mi nisz ter el nök−he lyet test ne ve zi ki.

1965. jú ni us 25.
Antonín Novot ný ve ze té sé vel párt− és kor mány kül dött ség lá to gat az ár víz súj tot −
ta te rü le tek re.

1965. jú ni us 29.
A Cse ma dok KB El nök sé ge táv la ti mun ka ter vet dol goz ki, amely ben meg ha tá roz −
za, hogy az egye sü let szer vei és szer ve ze tei mi lyen mó don kap cso lód ja nak be
az ár víz súj tot ta te rü le tek meg se gí té sé be.

1965. jú ni us
Meg ala kul Ko má rom ban a Pe tő fi If jú sá gi Klub.

1965. jú li us 10–11.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Gom ba szö gön a X. Or szá gos Dal− és Tánc ün ne −
pélyt. Az együt te sek elő ször lép nek fel az újon nan épült, kor sze rű kő szín pa don.
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1965. jú li us 13.
Az SZLKP KB El nök sé ge a du nai ár víz ről és kö vet kez mé nyei fel szá mo lá sá ról tár gyal.

1965. jú li us 18–19.
A Dunasz er da he lyi és Ko má ro mi já rás ár víz súj tot ta te rü le te i re lá to gat Jozef
Lenárt mi nisz ter el nök és Michal Chudík, az SZNT el nö ke.

1965. jú li us 25–au gusz tus 1.
A Jó zsef At ti la If jú sá gi Klub, az Ady End re Di ák kör és az Új Nem ze dék If jú sá gi
Klub kap cso lat fel vé tel ének ered mé nye ként a cseh szlo vá ki ai ma gyar if jú sá gi klu −
bok meg ren de zik Berzétekőrösön az I. Nyá ri If jú sá gi Ta lál ko zót, a NYIT−et.

1965. szep tem ber 15.
Az SZNT ülé sén Michal Chudík, a tes tü let el nö ke be szá mol a Du na men ti ár víz súj −
tot ta já rá sok gaz da sá gi és tár sa dal mi meg új ho dá sa ér de ké ben tett in téz ke dé sek −
ről. Be szá mo ló ja sze rint az ár víz okoz ta kár meg kö ze lí tő leg 3,5 mil li árd ko ro na.

1965. ok tó ber 12.
A nyi trai Pe da gó gi ai Kar és a Me ző gaz da sá gi Fő is ko la ma gyar hall ga tói meg ala −
kít ják a Ju hász Gyu la If jú sá gi Klu bot, a JUGYIK−ot.

1965. ok tó ber 15.
A Kultúrny život cí mű he ti lap meg kez di Vla di mír Mináč szlo vák író Egy nem zet él
itt cí mű há rom ré szes cikk so ro za tá nak köz lé sét, amely Ľudovít Štúr szü le té sé −
nek 150. év for du ló ja kap csán a szlo vák nem ze ti tu dat ki ala ku lá sát ele mez ve a
ma gyar sá got a szlo vák po li ti ka „rossz vég ze té nek” ne ve zi. A ma gyar ér tel mi sé −
gi kö rök ben ve gyes fo gad ta tá sú ta nul mányt az Iro dal mi Szem le 1965. de cem −
be ri és 1966. ja nu á ri szá ma a vé le mény cse re ki bon ta koz ta tá sá nak szán dé ká −
val vi tá ra bo csát ja.

1965. ok tó ber 22.
Antonín Novot ný köz tár sa sá gi el nök a Mun ka Ér dem ren det ado má nyoz za Var ga
Im re re for má tus püs pök nek.

1965. ok tó ber 24–29.
Dobozy Im re ve ze té sé vel né pes ma gyar or szá gi író kül dött ség lá to gat Cseh szlo vá −
ki á ba. A kül dött ség, amely nek tag ja töb bek kö zött Ve res Pé ter, Vá ci Mi hály, Dar −
vas Jó zsef, Len gyel Jó zsef és Thury Zsu zsa író−ol va só ta lál ko zó kat tart Kas sán,
Kirá ly helme cen, Po zsony ban és Prá gá ban, s ta lál ko zik a po zso nyi Come nius
Egye tem Ma gyar Nyelv és Iro da lom Tan szék ének ta ná ra i val és di ák ja i val is.

1965. ok tó ber 26.
A Ba tsá nyi Já nos Iro dal mi Kör nagy sza bá sú Bar tók Bé la−em lék es tet ren dez Kas −
sán a ze ne szer ző ha lá lá nak 20. év for du ló ja al kal má ból. Az est ven dé ge a ze ne −
szer ző öz ve gye, Pász to ry Dit ta.
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1965. ok tó ber 27.
A cseh szlo vák kor mány el fo gad ja 522. sz. ha tá ro za tát az alap is ko lák in teg rá ci ó já ról,
amely kö vet kez té ben az egy− és két osz tá lyos alap is ko lák egy ré szét meg szün te tik,
ill. ös  sze von ják más köz sé gek ok ta tá si in téz mé nye i vel. A ma gyar lak ta köz sé gek ben
ez sok he lyütt az anya nyel vű ok ta tás meg szű né sét ered mé nye zi. Az is ko lák in teg rá −
ci ó já nak el ső sza ka szá ban, 1966 és 1972 kö zött Szlo vá ki á ban ös  sze sen 297 alap −
is ko lát szün tet nek meg, ill. von nak ös  sze, köz tük 34 (11,4%) ma gyar tan nyel vűt.

1965. ok tó ber 28.
A Ko má rom vá ros sá nyil vá ní tá sá nak 700. év for du ló ja al kal má ból ren de zett ün −
nep sé gek ke re té ben a vár hoz kö ze li li get ben fel ál lít ják Klap ka Györ gy tá bor nok −
nak a vá ros há za elől 1945−ben el tá vo lí tott szob rát.

1965. no vem ber 12.
A Nem zet gyű lés ülé sén, mi u tán fel ol vas sák a kor mány be szá mo ló ját a dél−szlo −
vá ki ai ár víz károk hely re ál lí tá sá val kap cso la tos mun ká la tok ról, Ha lász Já nos és
Fe ke te Jó zsef kép vi se lők mon da nak kö szö ne tet az ár víz ká ro sul tak nak nyúj tott
se gít sé gért, majd a Nem zet gyű lés ha tá ro za tot hagy jó vá az ár víz súj tot ta Dél−
Szlo vá kia új já épí té sé ről.

1965. no vem ber 15–16.
Po zsony ban csehs zlovák– mag yar tár gya lá sok kez dőd nek a kul tu rá lis ér té kek
cse ré jé ről, ame lyek azon ban, mi u tán a ma gyar fél a cseh szlo vák igé nye ket túl −
mé re te zett nek mi nő sí ti, meg ál la po dás nél kül ér nek vé get.

1965. no vem ber 27–28.
Hat ma gyar if jú sá gi klub – a po zso nyi Jó zsef At ti la If jú sá gi Klub, a prá gai Ady
End re Di ák kör, a nyi trai Ju hász Gyu la If jú sá gi Klub, a kas sai Új Nem ze dék If jú −
sá gi Klub, a ko má ro mi Pe tő fi If jú sá gi Klub és a csa tai Csil lag If jú sá gi Klub – a
Nép mű ve lé si In té zet nem ze ti sé gi osz tá lyá nak tá mo ga tá sá val lét re hoz za a Ma −
gyar If jú sá gi Klu bok Ta nács adó Tes tü le tét.

1965. de cem ber
Po zsony ban, a Po li ti kai Könyv ki adó ki adá sá ban meg je le nik Juraj Zvara szlo vák
tör té nész A ma gyar nem ze ti sé gi kér dés meg ol dá sa Szlo vá ki á ban cí mű köny ve,
az el ső mű, amely a nyil vá nos ság előtt s vi szony la gos ob jek ti vi tás sal tár gyal ja
a ma gyar ki sebb ség 1945 utá ni hely ze tét.

A Nép mû ve lés mel lék le te ként a ma gyar if jú sá gi klu bok éle té ről szó ló tá jé koz ta −
tó in dul Így Élünk Mi cím mel. A po zso nyi Jó zsef At ti la If jú sá gi Klub ból szer kesz −
tett lap ös  sze ál lí tó ja Mácza Mi hály.

1965 fo lya mán
A XIII. párt kong res  szus elő ké szü le tei so rán az SZLKP KB mel lett in ter disz cip li −
ná ris kü lön bi zott ság ala kul az zal a fel adat tal, hogy ja vas la to kat dol goz zon ki a
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cseh szlo vák ki sebb sé gi mo dell tö ké le te sí té sé re. A nyil vá nos ság ki zá rá sá val fo −
lyó mun ká ja so rán a bi zott ság több ja vas la tot is meg fo gal maz: ja va sol ja töb bek
kö zött a nem ze ti sé gek ál lam al ko tó elem ként va ló el is me ré sét, kol lek tív jo gok −
ban ré sze sí té sét, jo ga ik nem ze ti sé gi tör vény ben rög zí té sét, sa ját ér dek kép vi se −
le ti szer ve ik lét re ho zá sát, a tör vény ho zó és ál lam igaz ga tá si szer vek ben va ló
kép vi se le tük nek pe dig a ki zá ró la go san szám ará nyú rend szer he lyett mi nő sé gi
szem pont ok sze rin ti át ala kí tá sát.

A Cseh szlo vák Író szö vet ség Nem ze ti sé gi Dí já val tün te tik ki Tur czel La jos iro da −
lom tör té nészt.

1966. ja nu ár 7.
A Cseh szlo vák Nő szö vet ség Szlo vá ki ai Bi zott sá ga ki adá sá ban meg je le nő Dol go -
zó Nõ fel ve szi a Nõ cí met. Fő szer kesz tő je Szar ká né Lévay Er zsé bet.

1966. ja nu ár 10.
A Nový Život – Új Élet cí mű Lé vai já rá si he ti lap fel ve szi a Južné Pohronie – Dél-
Ga ram völ gye cí met, majd 1968−tól Pohronie – Garamvöl gye cím mel je le nik meg.

1966. feb ru ár 15.
Dunasz er da he lyen meg ala kul a Csal ló kö zi If jú sá gi Klub.

1966. feb ru ár 27.
A Cse ma dok KB ülé sén Lőrincz Gyu la is mer te ti a CSKP XIII. kong res  szu sá ra a
párt kü lön bi zott sá ga ál tal a nem ze ti sé gi kér dés meg ol dá sa cél já ból elő ké szí tett
ja vas la to kat. Az anyag vi tá ja so rán is mét fel ve tő dik a két nyel vű ség biz to sí tá sá −
nak, va la mint a ma gyar is ko la há ló zat fej lesz té sé nek kér dé se, ki fo gá sol ják töb −
bek kö zött a ma gyar in téz mény rend szer hi á nyát, a ma gyar könyv ki adó, a Cseh −
szlo vá ki ai Ma gyar Nép mű vé sze ti Együt tes és a CSISZ ma gyar osz tá lyá nak a le −
épí té sét, ja va sol ják a Cse ma dok ha tás kör ének nö ve lé sét s az ok ta tás ügyi és a
me ző gaz da sá gi meg bí zott mel lé egy ma gyar he lyet tes ki ne ve zé sét.

1966. már ci us 4.
A Ba tsá nyi Já nos Iro dal mi Kör nagy sza bá sú nép bal la da es tet ren dez Kas sán,
amely nek fő elő adó ja Var gyas La jos ma gyar or szá gi nép ze ne ku ta tó.

1966. már ci us 5.
Lo son con meg ala kul a Cse ma dok he lyi szer ve ze te mel lett mű kö dő Ko runk If jú −
sá gi Klub.

1966. már ci us 13.
Brün ni ma gyar egye te mi és fő is ko lai hall ga tók meg ala kít ják a Ka zin czy Fe renc
Di ák kört, a KAFEDIK−ot.
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1966. áp ri lis 26.
A CSKP KB El nök sé ge kri ti ká val il le ti Ale xan der Dubčeket, az SZLKP KB el ső tit −
ká rát, ami ért meg en ge di, hogy a Gustáv Husák kö ré tö mö rü lő pár ton be lü li el −
len zé ki erők a szlo vák nem ze ti szer vek jog kö re bő ví té sé nek és az or szág föde −
ral izálásá nak igé nyé vel lép je nek fel.

1966. áp ri lis 28–29.
Szen cen a Cse ma dok el ső íz ben ren de zi meg a Szenczi Mol nár Al bert Na po kat.

1966. áp ri lis
Az Nép mû ve lés mel lék le te ként meg je le nő Így Élünk Mi fel ve szi a Hang cí met. A
ma gyar if jú sá gi klu bok fó ru má nak szer kesz tői Gágy or Pé ter, Duray Mik lós, Hal −
tenberg er Kin ga, Görcsös−Sárszögi Csil la és Mácza Mi hály.

1966. má jus 12–14.
Po zsony ban tart ja kong res  szu sát Szlo vá kia Kom mu nis ta Párt ja, ame lyen ko moly
fi gyel met szen tel nek a bur zsoá na ci o na liz mus vád já val el ítél tek re ha bi li tá lá sá −
nak és a szlo vák nem ze ti szer vek jog kö re bő ví té sé nek. Meg erő sí tik el ső tit ká ri
tiszt sé gé ben Ale xan der Dubčeket, az új Köz pon ti Bi zott ság 9 ta gú El nök sé gé ben
is mét he lyet kap Lőrincz Gyu la, a 69 ta gú KB−ban pe dig töb bek kö zött Dé nes Fe −
renc, Kosz tanko An tal, Dusza Bá lint, Ber ta Já nos és Kal már Já nos.

1966. má jus 18–19.
Antonín Novot ný köz tár sa sá gi el nök az 1965−ös ár víz so rán ta nú sí tott hő si es
ma ga tar tá sá ért a Mun ka Ér dem ren det ado má nyoz za Ko má rom, Gúta és Nagy −
megy er la kos sá gá nak. Ezen kí vül Marcel háza, Ekecs és Nyárasd köz ség, va la −
mint to váb bi 168 egyén és kol lek tí va kap ma gas ál la mi ki tün te tést.

1966. má jus 22–29.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet nem ze ti sé gi osz tá lya meg ren de zi Ko −
má rom ban a III. Jó kai Na po kat.

1966. má jus 29.
Nemeskosú ton, az 1931. má jus 25−i csend őr sor tűz 35. év for du ló ja al kal má ból
meg ren de zett em lék ün nep ség ke re té ben fel avat ják Ma jor Ist ván bronz mell szob rát.

1966. má jus 31–június 4.
Prá gá ban tart ja XIII. kong res  szu sát Cseh szlo vá kia Kom mu nis ta Párt ja, amely a
pár ton be lü li re for me rek nyo má sá ra ha tá ro za tot hoz az új gaz da ság irá nyí tá si
rend szer ről, a szo ci a lis ta de mok rá cia és a de mok ra ti kus cent ra liz mus el mé lyí −
té sé ről, a szlo vák vá ra ko zá sok el le né re azon ban nem fog lal ko zik a cse h–s zlovák
ál lam jo gi vi szony új ra ren de zé sé vel, s nem ke rül nek a párt kong res  szus elé az in −
ter disz cip li ná ris bi zott ság ál tal a nem ze ti sé gi mo dell tö ké le te sí té sé re ki dol go −
zott ja vas la tok sem. Lőrincz Gyu la szo kat la nul ke mény han gú s a szlo vák párt −
ve ze tők kö ré ben ne ga tív vissz han got ki vál tó fel szó la lá sá ban bí rál ja a nem ze ti sé −

2611963. április 3–4–1969. április 17.



gi po li ti ka gya kor la ti vég re haj tá sá ban mu tat ko zó hi á nyos sá go kat. A kong res  szus
– no ha ko ráb ban fel me rült a párt ve ze tői és az ál lam fői tiszt ség ket té vá lasz tá sa
– Leonyid Il jics Brezs nyev szov jet párt ve ze tő je len lét ében meg erő sí ti tiszt sé gé −
ben Antonín Novot ný el ső tit kárt, s a 110 ta gú új Köz pon ti Bi zott ság ba is mét be −
vá laszt ja Lőrincz Gyu lát.

1966. jú li us 2–3.
A Cse ma dok meg ren de zi Gom ba szö gön a XI. Or szá gos Dal− és Tánc ün ne pélyt.

1966. jú li us 27–au gusz tus 5.
A ma gyar if jú sá gi klu bok meg ren de zik Abarán a II. Nyá ri If jú sá gi Ta lál ko zót. A tá −
bo ro zó fi a ta lo kat meg lá to gat ja a Kas sán tar tóz ko dó Né meth Lász ló is.

1966. jú li us 28.
Az Ér sek új vá ri Vá ro si Nem ze ti Bi zott ság meg tilt ja a Cse ma dok Ér sek új vá ri He lyi
Szer ve ze té nek ma gyar or szá gi mű vé szek és elő adók „nem le gá lis” sze re pel te té −
sét. A ha tó sá gok az év fo lya mán több ha son ló in téz ke dést fo ga na to sí ta nak a
ma gyar or szá gi ven dé gek egy re gya ko ribb szlo vá ki ai fel lé pé se el len.

1966. szep tem ber 1.
A ma gyar tan nyel vű ál ta lá nos kö zép is ko lák szá ma 22, ame lyek 130 osz tá lyá ban
4027 di ák ta nul. A 22 ál ta lá nos kö zép is ko la kö zül 13 önál ló, 9 pe dig kö zös
(szlovák– mag yar) igaz ga tá sú. Önál ló ma gyar ál ta lá nos kö zép is ko la mű kö dik Po −
zsony ban, Som or ján, Galán tán, Szen cen, Dunasz er da he lyen, Nagym egy eren,
Ko má rom ban, Zselizen, Ipoly sá gon, Fü le ken, Tor nalján, Szepsi ben és Kas sán;
kö zös igaz ga tá sú ál ta lá nos kö zép is ko la pe dig Érsekújvárot t, Ógyal lán, Pár kány −
ban, Lé ván, Nyitrán, Ri ma szom bat ban, Rozs nyón, Kirá ly helme cen és Nagyka po −
son. Szlo vák tan nyel vű ál ta lá nos kö zép is ko lák ba 466 ma gyar di ák jár, a ma gyar
nem ze ti sé gű ál ta lá nos kö zép is ko lás ok 10,4%−a.

1966. szep tem ber 25.
Érsekújvárott a Czuc zor Ger gely ha lá lá nak 100. év for du ló ja al kal má ból meg ren −
de zett em lék ün ne pély ke re té ben fel avat ják Czuc zor Ger gely mell szob rát, Melis
Györ gy szob rász mű vész al ko tá sát.

1966. ok tó ber 7–9.
A Cse ma dok KB, a Nép mű ve lé si In té zet nem ze ti sé gi osz tá lya és a Ko runk If jú −
sá gi Klub Lo son con, Fü le ken és Alsósztre gov án el ső íz ben ren de zi meg a Ma −
dách Na po kat.

1966. ok tó ber 9.
A könyv irán ti nagy ér dek lő dés re és ala csony, mind ös  sze 800−as pél dány szám −
ára va ló te kin tet tel, a Hét Fó rum cí mű mel lék le te meg kez di Juraj Zvara A ma gyar
nem ze ti sé gi kér dés meg ol dá sa Szlo vá ki á ban cí mű mű vé nek foly ta tá sos köz lé −
sét.
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1966. ok tó ber 26.
A párt kong res  szust kö ve tő en a kor mány is jó vá hagy ja az új gaz da ság irá nyí tá si
rend szer fő irány el ve it, ame lyek 1967. ja nu ár 1−jén lép nek élet be.

1966. no vem ber 5–7.
A Csal ló kö zi Szín ház meg ala ku lá sá nak ötö dik év for du ló ja al kal má ból meg ren de −
zik Dunasz er da he lyen az I. Csal ló kö zi Szín há zi Na po kat.

1966. no vem ber 8.
Vágsel lyén meg ala kul a Vö rös mar ty Klub. Az év őszén to váb bi ma gyar if jú sá gi
klu bok ala kul nak Rozs nyón (Mó ricz Zsig mond If jú sá gi Klub), Nagyka po son (Er dé −
lyi Já nos If jú sá gi Klub) és Ri ma szom bat ban (Tom pa Mi hály If jú sá gi Klub).

1966. no vem ber
Utol só al ka lom mal je le nik meg a Nép mû ve lés hav i lap Hang cí mű mel lék le te. Ki −
adá sát a szer kesz tő ség azt kö ve tő en kény sze rül be szün tet ni, hogy a mel lék let
kö zöl ni akart egy, a saj tó el len őr zés ál tal ké sőbb vis  sza tar tott cik ket.

1966. de cem ber 10–11.
Po zsony ban tart ja IX. or szá gos köz gyű lés ét a Cse ma dok (he lyi szer ve ze te i nek
szá ma 515, tag lét szá ma 45 ezer), amely nek részt ve vői kri ti kus hang vé te lű fel −
szó la lá sok so rá ban sür ge tik töb bek kö zött a nem ze ti sé gek kel kap cso la tos ha −
tá ro za tok be tar tá sát, a ma gyar nyelv hasz ná lat tény le ges le he tő vé té te lét a hi va −
ta los érint ke zés ben, a ma gyar szak is ko lák há ló za tá nak bő ví té sét, a ta nonc is ko −
lák ban az anya nyel vi ok ta tás be ve ze té sét, a Cseh szlo vák Te le ví zi ó ban ma gyar
adás in dí tá sát. Do bos Lász ló fel ve ti a ma gyar sá got 1945–1948 kö zött ért sé −
rel mek or vos lá sát, a fi a tal ér tel mi sé gi ge ne rá ció ré szé ről pe dig több fel szó la ló,
köz tük Duray Mik lós bí rál ja a szer ve zet kül de té sé nek tisz tá zat lan sá gát, mun ká −
já nak ala csony szín vo na lát s a ha tal mi struk tú rá ba be épült, ill. a Cse ma dok ve −
ze té sé ben dol go zó, an nak meg úju lá sát gát ló ká de re ket. A köz gyű lé si ha tá ro zat
fel ada tul ad ja a tag ság „egész sé ges nem ze ti ön tu da tá nak el mé lyí té sét”, a Cse −
ma dok−klu bok tá mo ga tá sát, szor gal maz za köz pon ti, já rá si és he lyi mé re tű ün ne −
pi ren dez vé nyek szer ve zé sét, fa lu− és táj mú ze u mok, nép raj zi szo bák lét re ho zá −
sát, a cseh szlo vá ki ai ma gyar nép raj zi és kép ző mű vé sze ti ha gyo má nyok gyűj té −
sét. A 75 ta gú új Köz pon ti Bi zott ság meg vá lasz tá sa még is job bá ra a ré gi ve ze −
tő ség si ke rét hoz za, s Lőrincz Gyu la köz be lé pé sét kö ve tő en nem ke rül be a KB−
ba Kocz ka Ist ván, a Nép mû ve lés fő szer kesz tő je sem. A Cse ma dok KB el nö ké vé
is mét Lőrincz Gyu lát, ve ze tő tit ká rá vá Sza bó Re zsőt, tit ká rá vá Var ga Já nost vá −
laszt ják, a 17 ta gú El nök ség to váb bi tag jai Ba lázs Bé la, Do bos Lász ló, Eg ri Vik −
tor, Fábry Ist ván, Kosz tanko An tal, Krivošík Ist ván, Kroc sány De zső, Mede Ist −
ván, Mózsi Fe renc, Pin tér Fe renc, Sza bó Bé la, Sziegl Fe renc, Sző ke Jó zsef és
Vad ker ty Ka ta lin. A köz gyű lé sen el fo ga dott új alap sza bály a Cse ma dok hi va ta los
ne vét – az uk rán szer ve zet min tá já ra – Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Dol go zók Kul tu rá −
lis Szö vet sé gé re vál toz tat ja.
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1966 fo lya mán
A Cseh szlo vák Író szö vet ség Nem ze ti sé gi Dí já val tün te tik ki Bá bi Ti bor köl tőt, írót.

1967. ja nu ár 1.
A po zso nyi Tatran Könyv ki adó (az egy ko ri Szlo vá ki ai Szép iro dal mi Könyv ki adó)
önál ló rész le ge ként Do bos Lász ló ve ze té sé vel meg ala kul a Ma gyar Üzem.

1967. ja nu ár 27.
Az ér sek új vá ri Hon is me re ti Kör a vá ros ve ze té sé nél kez de mé nye zi, hogy a he lyi
szü le té sű Kas sák La jost szü le té sé nek kö zel gő 80. év for du ló ja al kal má ból vá lasz−
szák meg Ér sek új vár dísz pol gá rá vá.

1967. feb ru ár 17.
Az SZNT El nök sé gé nek át ala kí tá sa so rán Fábry Ist vánt fel men tik el nök sé gi tag −
sá ga alól, a tes tü let El nök sé ge így 1954 óta el ső íz ben ma gyar nem ze ti sé gű tag
nél kül ma rad.

1967. feb ru ár
Kocz ka Ist vánt Tóth Sán dor vált ja fel a Nép mű ve lé si In té zet nem ze ti sé gi osz tá −
lyá nak élén.

1967. már ci us 21.
A CSKP KB El nök sé ge a párt ve ze tés mel let ti in ter disz cip li ná ris kü lön bi zott ság −
nak a ki sebb sé gi mo dell tö ké le te sí té se cél já ból ké szü lő ja vas la ta i ról tár gyal va
meg bíz za a bi zott sá got az anyag to váb bi át dol go zá sá val s a XIV. párt kong res  szu −
sig a KB elé ter jesz té sé vel.

Érsekújvárott a Cse ma dok he lyi szer ve ze te mel lett meg ala kul a Kas sák La jos If −
jú sá gi Klub.

1967. má jus 1.
Antonín Novot ný köz tár sa sá gi el nök Mun ka Ér dem rend del tün te ti ki Fábry Ist −
vánt, az SZNT He lyi Gaz dál ko dá si Bi zott sá gá nak el nö két.

Ko má rom ban a ja nu ár 28−án meg szűnt Dunatáj he lyett – a Szak szer ve ze ti Ház
ki adá sá ban – Ho ri zont cím mel új két nyel vű já rá si he ti lap in dul út já ra, no vem ber
30−án azon ban ez is meg szű nik.

1967. má jus 16.
A cseh or szá gi Teplicében hat van ki len ce dik élet év ében el hunyt For báth Im re or −
vos, köl tő.

1967. má jus 18–20.
Po zsony ban tart ja szlo vá ki ai kong res  szu sát a Cseh szlo vák If jú sá gi Szö vet ség,
ame lyen a CSISZ új Szlo vá ki ai KB El nök sé gé be be vá laszt ják Csik mák Im rét, a
Kis Épí tõ fő szer kesz tő jét.
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1967. má jus 20–28.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet nem ze ti sé gi osz tá lya meg ren de zi Ko −
má rom ban a IV. Jó kai Na po kat.

1967. má jus 25–26.
Az SZLKP KB ülé se sík ra száll a cse h–s zlovák ál lam jo gi vi szony új ra ren de zé sé −
ért, va la mint az SZNT jog kö re i nek bő ví té sé ért.

1967. má jus 29.
Érsekújvárott a Hon is me re ti Kör nagy sza bá sú ün ne pi es tet ren dez a 80 esz ten −
dős Kas sák La jos tisz te le té re. Kas sák dísz pol gár rá ava tá sá ra azon ban a hosz  −
szas hi va ta los el já rás mi att nem ke rül sor.

1967. jú ni us 5–9.
Prá gá ban tart ja V. kong res  szu sát a Cseh szlo vák If jú sá gi Szö vet ség, ame lyen a
CSISZ új Köz pon ti Bi zott sá gá ba be vá laszt ják töb bek kö zött Cser ge Ká rolyt és
Má ri á si Lász lót.

1967. jú ni us 11.
Ipoly sá gon meg ren de zik az I. Honti Ének− és Tánc ün ne pélyt, a ké sőb bi Honti Kul −
tu rá lis Na pok előd jét.

1967. jú ni us 22.
Po zsony ban a Szlo vák Írók Szö vet sé gé nek szék há zá ban el ső íz ben ad ják át a
Szlo vák Iro dal mi Alap ál tal lé te sí tett s az év leg jobb cseh szlo vá ki ai ma gyar iro −
dal mi al ko tá sa it dí ja zó Ma dách Im re Iro dal mi Dí jat. A Ma dách−díj el ső ki tün te −
tett jei Bá bi Ti bor, Mono szlóy De zső, Duba Gyu la és Fábry Zol tán.

1967. jú ni us 27–29.
Prá gá ban tart ja IV. kong res  szu sát a Cseh szlo vák Írók Szö vet sé ge, ame lyen nyíl −
tan kri ti zál ják a ho ni po li ti kai vi szo nyo kat, meg kér dő je le zik a kom mu nis ta párt
kul tu rá lis po li ti ká já nak he lyes sé gét, s kö ve te lik az al ko tás sza bad sá gá nak, az
al ko tó mun ka jobb fel tét ele i nek biz to sí tá sát, a na gyobb kul tu rá lis au to nó mi át és
a cen zú ra el tör lé sét.

1967. jú ni us 29.
A Ba tsá nyi Já nos Iro dal mi Kör kez de mé nye zé sé re vis  sza he lye zik a kas sai Szt.
Er zsé bet−szé kes egy ház fa lá ra az 1938−ban fel ava tott, 1945−ben azon ban el tá vo −
lí tott Rá kó czi −dom bor mű vet, Löf fler Bé la kas sai szob rász mű vész al ko tá sát.

1967. jú li us 1–2.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Gom ba szö gön a XII. Or szá gos Dal− és Tánc ün ne −
pélyt.
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1967. jú li us 13–22.
A cseh szlo vá ki ai ma gyar if jú sá gi klu bok meg ren de zik Pin cen a III. Nyá ri If jú sá gi
Ta lál ko zót.

1967. au gusz tus 8.
Antonín Novot ný köz tár sa sá gi el nök iro dal mi élet mű vé ért, 70. szü le tés nap ja al −
kal má ból a Mun ka Ér dem ren det ado má nyoz za Fábry Zol tán nak.

1967. au gusz tus 12.
Az Új Szó Cseh szlo vá ki á ban el ső ként kö zöl rész le tet Fábry Zol tán 1946−ban írt
A vád lott meg szó lal cí mű me mo ran du má ból.

1967. szep tem ber 8–12.
Bu da pes ten az Or bán Lász ló ma gyar és Bohuslav Chňoupek cseh szlo vák kul tu −
rá lis mi nisz ter he lyet tes kö zöt ti meg be szé lé sen rész le ges meg ál la po dás szü le tik
a kul tu rá lis ér té kek cseh szlo vák fél ál tal szor gal ma zott cse ré jé nek kér dé sé ben.

1967. szep tem ber 18–24.
Szlo vá ki á ba lá to gat Ko vács Im re, Ma gyar or szág prá gai nagy kö ve te. Szlo vá ki ai
út ja so rán a szlo vák szer vek – a ko ráb bi gya kor lat tól el té rő en – nagy súlyt fek −
tet nek a ma gyar ki sebb ség kép vi se lő i vel va ló ta lál ko zá sá ra. A nagy kö vet ta lál −
ko zik töb bek kö zött Lőrincz Gyu lá val és Fábry Zol tán nal, aki nek át ad ja a ma gyar
kor mány ál tal ado má nyo zott Mun ka Vö rös Zász ló Ér dem ren det.

1967. szep tem ber 23–29.
A Nyu gat−szlo vá ki ai ke rü let több ma gyar lak ta te le pü lé sén: Érsekújvárot t,
Dunasz er da he lyen, Nemesóc sán, Ógyal lán és Som or ján – az 1967 ta va szán
Ma gyar or szá gon, Bé kés me gyé ben meg ren de zett szlo vák film na pok vi szon zá sa −
ként – ma gyar film na po kat ren dez nek.

1967. szep tem ber 26–27.
A CSKP KB ülé sén több KB−tag, köz tük Ale xan der Dubček bí rál ja Antonín Novot −
ný el ső tit kár szub jek ti viz mu sát és a kol lek tív párt irá nyí tás el vé nek meg sér té sét.
Az 1968−ban ese dé kes vá lasz tá sok kal kap cso lat ban azok de mok ra ti zá lá sa cél −
já ból több man dá tu mos vá lasz tó kör ze tek lé te sí té sét ja va sol ják, ame lyek ben a
vá lasz tók több je lölt kö zül dönt het né nek. A KB ugyan ak kor el íté li a Cseh szlo vák
Írók Szö vet sé ge IV. kong res  szu sán el hang zott „párt el le nes” meg nyil vá nu lá so −
kat, s több írót ki zár a párt ból.

1967. ok tó ber 10–14.
Ká dár Já nos, az MSZMP el ső tit ká ra és Fock Je nő mi nisz ter el nök ve ze té sé vel
ma gyar párt− és kor mány kül dött ség lá to gat Cseh szlo vá ki á ba. Ká dár kez de mé −
nye zé sé re meg ál la po dás szü le tik a két or szág párt− és ál la mi ve ze tői kö zöt ti évi
nem hi va ta los ta lál ko zók rend sze re sí té sé ről.
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1967. ok tó ber 13.
Rozs nyón öt ven nyolc éves ko rá ban el hunyt Arany A. Lász ló nyel vész, a má so dik
vi lág há bo rú utá ni il le gá lis Cseh szlo vá ki ai Ma gyar De mok ra ti kus Né pi Szö vet ség
ve ze tő sze mé lyi sé ge.

1967. ok tó ber 14.
Vá ro si rang ra eme lik Gútát, az or szág leg na gyobb lé lek szá mú, több mint 10 ezer
la ko sú fa lu ját.

1967. ok tó ber 17.
A Cse ma dok ve ze tő sé ge át ad ja Šte fan Brenčič kul tu rá lis meg bí zott nak a cseh −
szlo vá ki ai ma gyar ság kul tu rá lis éle té nek fel len dí té sé re ki dol go zott újabb ja vas −
la ta it, ame lyek ben töb bek kö zött egy köz pon ti ma gyar könyv tár és egy köz pon ti
ma gyar mú ze um lét re ho zá sát, a Cseh szlo vák Rá dió ma gyar adá sá nak ki bő ví té −
sét és a Cseh szlo vák Te le ví zió ma gyar adá sá nak be in dí tá sát kez de mé nye zi.

1967. ok tó ber 20–22.
Kas sán a Cse ma dok KB és a Ba tsá nyi Já nos Iro dal mi Kör el ső íz ben ren de zi
meg a cseh szlo vá ki ai ma gyar nyel vé szek or szá gos ta lál ko zó ját, a Ka zin czy
Nyelv mű ve lő Na po kat.

1967. ok tó ber 30–31.
A CSKP KB ülé sén Ale xan der Dubček fel szó lít ja Antonín Novot ný el ső tit kárt a
le mon dás ra, mi vel hogy sze mé lye fé ke zi a re for mo kat. Novot ný ez zel szem ben a
sze mé lye el le ni tá ma dást cse h–s zlovák el len tét ként igyek szik fel tün tet ni, s szlo −
vák bur zsoá na ci o na liz mus sal vá dol ja Dubčeket.

1967. no vem ber 3–7.
Dunasz er da he lyen a II. Csal ló kö zi Szín há zi Na pok ke re té ben Híd−67 cím mel
meg ren de zik a cseh szlo vá ki ai ma gyar kép ző mű vé szek (De ák Györ gy, Kiss Sán −
dor, Kopócs Ti bor, Nagy Já nos, Nagy Jó zsef és Platzn er Ti bor) kö zös tár la tát.

1967. de cem ber 6.
A CSKP KB és az SZLKP KB El nök sé gé nek együt tes ülé sén szlo vák rész ről visz  −
sza uta sít ják, hogy Antonín Novot ný le mon dá sá nak kö ve te lé sét cse h–s zlovák el −
len tét ként ál lít sák be s fel újít sák a „szlo vák bur zsoá na ci o na liz mus” té zi se it.

1967. de cem ber 8.
Vá rat la nul Prá gá ba ér ke zik Leonyid Il jics Brezs nyev szov jet párt fő tit kár, aki a
cseh szlo vák párt ve ze tők kel foly ta tott meg be szé lé sei so rán a vá ra ko zá sok kal el −
len tét ben nem áll ki Antonín Novot ný mel lett.
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1967. de cem ber 11.
A CSKP KB El nök sé gé nek rend kí vü li ülé se Antonín Novot ný el ső tit kár le vál tá sá −
ról sza vaz: az el nök sé gi ta gok 5:5 arány ban sza vaz nak Novot ný le vál tá sa mel −
lett, ill. el le ne.

A Cse ma dok KB El nök sé ge a Ka zin czy Nyelv mű ve lő Na po kon meg fo gal ma zott
kez de mé nye zés nyo mán egyet ér tés ét fe je zi ki a KB Nyelv mű ve lő Szak bi zott sá −
gá nak lét re ho zá sá val. El nö ke Do bos Lász ló, társ el nö ke Si ma Fe renc, tu do má −
nyos tit ká ra Ja kab Ist ván.

1967. de cem ber 19–21.
A CSKP KB ülé sén, mi u tán egy re töb ben bí rál ják Antonín Novot ný el ső tit kárt és
a párt irá nyí tás gya kor la tát, to vább mé lyül nek a párt ve ze té sén be lü li el len té tek.
Az ülés azon ban Novot ný le vál tá sá ról nem tud ha tá roz ni, ezért a kér dés meg vi −
ta tá sát 1968 ja nu ár já ra ha laszt ják.

1967 fo lya mán
A párt ve ze tés meg bí zá sá ból or szá gos mé re tű szo ci o ló gi ai fel mé rést vé gez nek a
tár sa dal mi ré teg ző dés fel tér ké pe zé sé re. A fel mé rés a kép zett ség, az élet mód,
a vég zett mun ka bo nyo lult sá ga, a jö ve de lem stb. alap ján a cseh szlo vá ki ai ma −
gya ro kat a tár sa dal mi rang te kin te té ben a cse hek, a len gye lek, a szlo vá kok, az
uk rá nok és a né me tek mö gé – s csu pán a ci gá nyo kat meg előz ve – a ha to dik
hely re so rol ja.

Po zsony ban, a Tatran Könyv ki adó Ma gyar Üze mé nek ki adá sá ban meg je le nik Do −
bos Lász ló nak a szlo vá ki ai ma gyar ság má so dik vi lág há bo rú utá ni jog fosz tá sá −
nak idő sza kát el be szé lő Föl dön fu tók cí mű re gé nye. Ugyan csak a Ma gyar Üzem −
nél je le nik meg a két vi lág há bo rú kö zöt ti cseh szlo vá ki ai ma gyar iro da lom− és mű −
ve lő dés tör té net el ső ös  sze fog la lá sa, Tur czel La jos Két kor mezs gyé jén cí mű mo −
nog rá fi á ja.

A cseh szlo vák kor mány az ér de mes mű vész cí met ado má nyoz za Sza bó Gyu la lo −
son ci fes tő mű vész nek, gra fi kus nak.

1968. ja nu ár 1.
Andrej Maťašík po zso nyi lel készt Var ga Im re püs pök vált ja fel a re for má tus egy −
ház Kál vi nis ta Szem le és Kalvínske hlasy cí mű lap ja i nak fő szer kesz tői poszt ján.

1968. ja nu ár 3–5.
A CSKP KB foly ta tó dó ülé se ha tá ro za tot hoz a meg kez dett de mok ra ti zá lá si fo −
lya mat foly ta tá sá ról, a szó lás− és saj tó sza bad ság meg va ló sí tá sá ról, a párt ak −
ció prog ram já nak és az új nem ze ti sé gi po li ti ka alap el ve i nek ki dol go zá sá ról, s el −
ha tá roz za a párt ve ze tői és ál lam fői tiszt ség kü lön vá lasz tá sát. A párt ve ze té sén
be lü li re form erők el érik Antonín Novot ný fel men té sét s Ale xan der Dubček el ső
tit kár rá vá lasz tá sát. Novot ný és hí vei, mi u tán nem sze rez ték meg Moszk va tá −
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mo ga tá sát, az utol só pil la nat ban le mon da nak a pár ton be lü li el len zék kel va ló
fegy ve res le szá mo lás ter vé ről.

1968. ja nu ár 9.
A Nem zet gyű lés El nök sé ge má jus 19−re tű zi ki a par la men ti vá lasz tá sok tól is −
mét kü lön vá lasz tott nem ze ti bi zott sá gi vá lasz tá sok idő pont ját.

1968. ja nu ár 20.
Nagyka po son a Cse ma dok he lyi szer ve ze te ál tal el ső íz ben meg ren de zett Er dé −
lyi Já nos Na pok ke re té ben fel avat ják Er dé lyi Já nos em lék mű vét, Nagy Já nos
szob rász mű vész al ko tá sát.

1968. ja nu ár 22–23.
Az SZLKP KB ülé se tá mo ga tá sá ról biz to sít ja a CSKP KB ál tal a de mok ra ti zá lás
ér de ké ben ho zott ha tá ro za to kat, a CSKP el ső tit ká rá vá vá lasz tott Ale xan der
Dubček he lyett pe dig az uk rán (ru szin) nem ze ti sé gű Vasil Biľakot vá laszt ja meg
az SZLKP KB új el ső tit ká rá vá.

1968. ja nu ár 26.
A ko má ro mi Ma gyar Te rü le ti Szín ház be mu tat ja William Shakes peare Ró meó és
Jú lia cí mű tra gé di á ját. A szín ház tör té ne té ben kor szak ha tár nak te kin tett elő adás
ren de ző je Beke Sán dor.

1968. feb ru ár 4.
Ale xan der Dubček és Ká dár Já nos Ko má rom ban a csehs zlovák– mag yar kap cso −
la tok ala ku lá sá ról, bel po li ti kai kér dé sek ről és a nem zet kö zi hely zet ről tár gyal.

1968. feb ru ár 28.
A kor mány ki ad ja 36/1968. sz. ren de le tét a Nagykürtösi, Varan nói, Víz kö zi és
Ólublói já rás lét re ho zá sá ról, 33−ról 37−re nö vel ve ez ál tal a szlo vá ki ai já rá sok
szá mát.

1968. már ci us 4.
A CSKP KB El nök sé ge ha tá ro za tot hoz a cen zú ra el tör lé sé ről és egy új saj tó tör −
vény elő ké szí té sé ről.

1968. már ci us 11.
Az SZNT El nök sé ge Cseh szlo vá kia fö de ra tív ál lam jo gi el ren de zé sé nek meg ol dá −
sá ra vo nat ko zó ter ve ze tet fo gad el és ter jeszt a prá gai és a po zso nyi párt ve ze tés
elé. A ter ve zet sze rint a fö de rá ció ki épí té se fo ko za to san tör tén ne a XIV. párt kong −
res  szu sig, s az az zal kap cso la tos kér dé se ket egy kü lön bi zott ság dol goz ná ki.

1968. már ci us 12.
A Cse ma dok KB a prá gai és po zso nyi párt ve ze tés ja nu á ri ha tá ro za ta alap ján a
nem ze ti sé gi kér dés meg ol dá sá ra vo nat ko zó ja vas la tot fo gad el és ter jeszt a
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párt ve ze tés elé. Eb ben szor gal maz za, hogy a szlo vák nem zet ál lam jo gi hely ze té −
nek ren de zé sé vel egy idő ben – amely nek egyet len mél tó meg ol dá sa az or szág
fö de ra tív ala pon tör té nő át szer ve zé se – ren dez zék a nem ze ti sé gek hely ze tét is.
Ja va sol ja töb bek kö zött egy nem ze ti sé gi al kot mány tör vény ki dol go zá sát, a nem −
ze ti sé gek arány szá muk nak meg fe le lő kép vi se le té nek biz to sí tá sát, az ál lam ha −
tal mi és a vég re haj tó szer vek mel lett nem ze ti sé gi szer vek (a Nem zet gyű lés és
az SZNT ke re té ben Nem ze ti sé gi Bi zott ság, a kor mány mel lett Nem ze ti sé gi Tit −
kár ság s a Meg bí zot tak Tes tü le te ke re té ben Nem ze ti sé gi Meg bí zot ti Hi va tal) lét −
re ho zá sát, az 1960 előt ti köz igaz ga tá si ren de zés hez va ló vis  sza té rést és a já −
rás ha tá rok nak az et ni kai ha tá rok hoz iga zí tá sát, a Szlo vák Szak szer ve ze ti Ta −
nács ban és a CSISZ Szlo vá ki ai KB−ban nem ze ti sé gi osz tály lé te sí té sét, a ma −
gyar ok ta tás ügy au to nó mi á já nak biz to sí tá sát, a ma gya rok arány szá muk nak
meg fe le lő fel vé tel ét a fő is ko lák ra, a ma gyar or szá gi to vább ta nu lás le he tő vé té te −
lét, va la mint az 1945 után ho zott ma gyar el le nes diszk ri mi na tív jog sza bály ok fe −
lül vizs gá lá sát. A KB egyút tal fel ké ri az SZLKP KB−t, hogy hív ja vis  sza tiszt sé gé −
ből Dé nes Fe ren cet, az Új Szó fő szer kesz tő jét, mert „dog ma ti kus ma ga tar tá sa
mi att fő szer kesz tő ként és az SZNT kép vi se lő je ként is el ve szí tet te a cseh szlo vá −
ki ai ma gyar dol go zók bi zal mát”.

1968. már ci us 13.
A Szlo vák Új ság írók Szö vet sé gé nek ma gyar ta go za ta a Cse ma do ké hoz ha son ló
ja vas la to kat fo gad el a nem ze ti sé gi kér dés ren de zé sé ről. Az or szág föder al i −
zálása mel lett tá mo gat ja az ál lam ha tal mi és a vég re haj tó szer vek mel let ti sa ját
nem ze ti sé gi szer vek meg te rem té sét, a cseh szlo vá ki ai ma gyar saj tó rend szer és
az is ko la há ló zat fej lesz té sét, egy önál ló ma gyar könyv− és lap ki adó, va la mint egy
ma gyar tu do má nyos in té zet lét re ho zá sát.

1968. már ci us 14.
Az SZNT fel men ti el nö ki tiszt sé ge alól Michal Chudíkot, s Fran tišek Bar bírek al −
el nö köt bíz za meg az el nö ki te en dők ide ig le nes el lá tá sá val. Ezt kö ve tő en ha tá −
ro zat ban mond ja ki az aszim met ri kus ál lam jo gi vi szony nak az egyen lő ség alap −
ján ál ló cseh−szlo vák fö de rá ci ó val va ló fel vál tá sá nak szük sé ges sé gét, s el fo gad −
ja a 43/1968. sz. tör vényt, amellyel Po zsonyt hi va ta lo san is Szlo vá kia fő vá ro −
sá vá és ke rü le ti ran gú vá ros sá nyil vá nít ja.

1968. már ci us 15.
A Cse ma dok KB az Új Szó ha sáb ja in szé les kö rű vi tá ra bo csát ja már ci us 12−i ja −
vas la ta it. A Cse ma dok já rá si bi zott sá ga i tól és he lyi szer ve ze te i től ezt kö ve tő en
több száz ál lás fog la lás ér ke zik a Cse ma dok KB−hoz, ill. a lap szer kesz tő sé gé −
hez, ame lyek to váb bi ész re vé te lek kel egé szí tik ki a ja vas la to kat. Ezek sé rel me −
zik töb bek kö zött a ma gyar ság nem ará nyos kép vi se le tét az ál la mi és párt szer −
vek ben, a két nyel vű ség meg sér té sét, az ipar fej lesz tés el ha nya go lá sát, a ma −
gyar szak kö zép is ko lák ala csony szá mát, a ma gyar és szlo vák is ko lák ös  sze vo −
ná sát, a ma gyar te le pü lé sek ma gyar is ko la igé nyé nek el uta sí tá sát, de meg fo gal −
maz zák a ki te le pí tett ma gya rok ha za té ré sé nek, ma gyar nyel vű egye tem és fő is −
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ko lák lé te sí té sé nek, rend kí vü li nép szám lá lás meg tar tá sá nak, az 1948−ban el −
szlo vá ko sí tott tör té nel mi ma gyar hely ség ne vek vis  sza ál lí tá sá nak s a Cse ma dok
ér dek vé del mi szer ve zet té ala kí tá sá nak igé nyét is.

1968. már ci us 16.
A ko má ro mi Matesz be ad ván  nyal for dul az SZNT−hez, amely ben ar ra hi vat koz va,
hogy a cseh szlo vá ki ai ma gyar kul tú ra és po li ti ka szer vei Po zsony ban van nak, ké −
ri a szín ház át he lye zé sét Po zsony ba, s fel ve ti a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Kul tú ra
Há za eset le ges fel épí té sé nek le he tő sé gét, amely ben he lyet kap ná nak a már
meg le vő és a jö vő ben lét re ho zan dó ma gyar in téz mé nyek is.

1968. már ci us 21.
A Ka to li kus Bé ke pa pi Moz ga lom El nök sé gé nek rend kí vü li ülé sén le mond az
egész ve ze tő ség, ami vel a moz ga lom gya kor la ti lag meg szű nik, s egy új ak ció bi −
zott sá got vá lasz ta nak az zal a fel adat tal, hogy egy de mok ra ti ku san meg vá lasz −
tan dó szer ve zet lét re ho zá sa cél já ból hív ja ös  sze a ka to li kus lel ké szek és hí vők
or szá gos kon fe ren ci á ját.

A CSKP KB El nök sé gé nek ülé sén Antonín Novot ný a sze mé lye el le ni egy re erő −
tel je sebb nyo más kö vet kez té ben be je len ti, hogy le mond köz tár sa sá gi el nö ki
tiszt sé gé ről. El ha tá ro zá sá ról más nap a Nem zet gyű lést is ér te sí ti.

1968. már ci us 22.
A Szlo vák Írók Szö vet sé gé nek Ma gyar Szek ci ó ja ja vas la tot fo gad el a ma gyar ki −
sebb ség kul tu rá lis éle té nek az ön igaz ga tás szel le mé ben tör té nő ren de zé sé ről,
amely ben sík ra száll töb bek kö zött a ma gyar is ko la ügy önál ló köz pon ti irá nyí tó
szer vé nek ki épí té sé ért, a nyi trai Pe da gó gi ai Kar ma gyar ta go za tá nak önál ló ma −
gyar fő is ko lá vá bő ví té sé ért, egy ma gyar tu do má nyos in té zet, ma gyar könyv tár,
ma gyar könyv− és lap ki adó, ma gyar if jú sá gi szer ve zet, pe da gó gus−, új ság író és
író szö vet ség lét re ho zá sá ért, egy új ma gyar na pi lap lé te sí té sé ért, az 1945 utá ni
ma gyar el le nes ren del ke zé sek el tör lé sé ért, ál do za ta ik re ha bi li tá lá sá ért, a meg −
vál toz ta tott ma gyar hely ség ne vek vis  sza ál lí tá sá ért s a ma gyar ság komp ro mit tá −
ló dott ve ze tő i nek a köz élet ből va ló tá vo zá sá ért.

1968. már ci us 22–23.
A CSISZ Szlo vá ki ai KB ülé sén ha tá ro za tot hoz nak a szö vet ség fö de ra tív át szer −
ve zé sé nek szük sé ges sé gé ről s if jú sá gi ré teg szer ve ze tek lét re ho zá sá ról.

1968. már ci us 23.
A Szov jet unió, Len gyel or szág, az NDK, Ma gyar or szág, Bul gá ria és Cseh szlo vá kia
ál la mi és párt ve ze tő i nek drez dai ta nács ko zá sán az „ötök” he ves bí rá lat ban ré −
sze sí tik a prá gai ve ze tést, s fel szó lít ják a „ne ga tív ten den ci ák” fel szá mo lá sá ra.
Leonyid Il jics Brezs nyev a cseh szlo vá ki ai hely ze tet – fő leg a cen zú ra el tör lé se és
a nyu ga ti gaz da sá gi nyi tás mi att – el len for ra dal mi jel le gű nek mi nő sí ti.
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1968. már ci us 25.
Fran tišek Tomášek prá gai ér sek a cseh és szlo vák ka to li kus püs pö kök ne vé ben
a kor mány hoz in té zett me mo ran du má ban ké ri az ál lam és az egy ház kö zöt ti vi −
szony ren de zé sét, töb bek kö zött a szer ze tes ren dek és a gö rög ka to li kus egy ház
te vé keny sé gé nek új bó li en ge dé lye zé sét, az egy ház el le nes in téz ke dé sek or vos lá −
sát és a sza bad val lás ok ta tás le he tő vé té te lét.

1968. már ci us 26.
Az Új Szó párt szer ve zet ének ál lás fog la lá sa tá mo ga tá sá ról biz to sít ja a de mok ra −
ti zá lá si fo lya ma tot és a Cse ma dok már ci us 12−i ja vas la ta it, s hi tet tesz a lap
meg új ho dá sa mel lett, ami vel kap cso lat ban egyút tal szor gal maz za a párt ve ze tés −
nél Dé nes Fe renc vis  sza hí vá sát fő szer kesz tői tiszt sé gé ből.

A Nem zet gyű lés El nök sé ge ha tá ro za tot hoz az ere de ti leg má jus 19−re ki tű zött
nem ze ti bi zott sá gi vá lasz tá sok el ha lasz tá sá ról.

1968. már ci us 27.
Az Új Szó be szél ge tést kö zöl Lőrincz Gyu lá val a nem ze ti sé gi kér dés ről, amely −
ben a Cse ma dok KB el nö ke el íté lő en nyi lat ko zik a ma gyar ki sebb ség má so dik
vi lág há bo rú utá ni ül dö zé sé ről. Lőrincz töb bek kö zött ki je len ti: „Min ket 1918−ban
sen ki sem kér de zett meg, hogy ho va aka runk csat la koz ni, mi nem ön ként csat −
la koz tunk a Cseh szlo vák Köz tár sa ság hoz, min ket ide csa tol tak.” A szlo vák saj −
tó ban ezt kö ve tő en he ves kam pány in dul a Cse ma dok és el nö ke el len.

1968. már ci us 28.
A Cse ma dok Galán tai Já rá si Bi zott sá ga szlo vák rész ről ugyan csak éles tá ma dá −
so kat ki vál tó ál lás fog la lás ban kö ve te li töb bek kö zött a kas sai kor mány prog ram −
nak a nem ze ti sé ge ket érin tő re ví zi ó ját, a res zlo vak izá ció, a cseh or szá gi de por −
tá lás és a la kos ság cse re át ér té ke lé sét, a meg hur col tak re ha bi li tá lá sát és kár −
pót lá sát, va la mint ezen ak ci ók szer ve ző i nek fe le lős ség re vo ná sát

A CSKP KB El nök sé ge el fo gad ja Antonín Novot ný le mon dá sát ál lam fői tiszt sé gé −
ről, s Lud vík Svo bo da tá bor nok köz tár sa sá gi el nök ké vá lasz tá sát ja va sol ja.

1968. már ci us 30.
A Nem zet gyű lés Lud vík Svo bo da tá bor no kot meg vá laszt ja Cseh szlo vá kia új köz −
tár sa sá gi el nö ké vé.

A dél−szlo vá ki ai szlo vá kok 38 ta gú kép vi se le té nek bazi ni ta nács ko zá sa nyi lat ko −
zat ban üd vöz li a „vis  sza té rést a kas sai kor mány prog ram el ve i hez”, amely nek ér −
tel mé ben új ra fel ve tő dik a nem ze ti sé gi kér dés „he lyes” meg ol dá sa. A „bazi ni
har minc nyol cak” na ci o na liz mus sal, so vi niz mus sal és ir re den tiz mus sal vá dol ják
Lőrincz Gyu lát és „hoz zá ha son ló tár sa it”, s kö ve te lik vis  sza hí vá su kat ös  szes
párt− és köz éle ti tiszt sé gük ből.
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1968. már ci us 31.
Prá gá ban a Szláv−szi ge ten ren de zett nagy gyű lé sen mint egy 2−2,5 ezer volt po li −
ti kai fo goly rész vé te lé vel meg ala kul az 1948 utá ni po li ti kai pe rek ben el ítélt sze −
mé lye ket tö mö rí tő K−231 ne vű klub (ne vét a 231/1948. sz. tör vény alap ján kap −
ja). Tag ja i nak szá ma rö vid időn be lül el éri a 80 ez ret.

1968. már ci us vé ge
A Cse ma dok Kas sai Já rá si Bi zott sá ga Õszin te szó val cím mel nyílt le ve let jut tat
el a Cse ma dok KB−hoz és já rá si tit kár sá ga i hoz, amely ben – a szö vet ség mun ká −
já nak meg ja ví tá sát cél zó ja vas la tok elő ter jesz té se mel lett – ki fo gá sol ja a Cse −
ma dok kül de té sé nek tisz tá zat lan sá gát, s meg fo gal maz za azt az igényt, hogy a
szö vet ség vál jon a cseh szlo vá ki ai ma gyar ság ér dek vé del mi szer ve ze té vé. A Bé −
res Jó zsef, Gyüre La jos és Mede Ist ván kez de mé nye zé sé re meg fo gal ma zott le −
vél nyíl tan bí rál ja a szö vet ség több ve ze tő tiszt ség vi se lő jé nek a pas  szi vi tá sát és
a „cseh szlo vá ki ai ma gyar sá got komp ro mit tá ló” te vé keny sé gét, név sze rint sür −
get ve töb bek kö zött Lőrincz Gyu la, Eg ri Vik tor, Kroc sány De zső, Sza bó Bé la,
Sziegl Fe renc, Fábry Ist ván és Kosz tanko An tal tá vo zá sát a szö vet ség élé ről, mi −
vel fé ke zik a Cse ma dok meg új ho dá sát, új KB vá lasz tá sát, új prog ram és alap −
sza bály el fo ga dá sát és rend kí vü li köz gyű lés ös  sze hí vá sát.

1968. már ci us–áp ri lis
Az Iro dal mi Szem le nagy vissz han got ki vál tó an ké tot kö zöl A ma gyar ér tel mi ség
hely ze te és fej lõ dé si táv la tai Cseh szlo vá ki á ban cím mel, amely ben az ér tel mi sé −
gi után pót lás biz to sí tá sát szol gá ló klub moz ga lom fel ka ro lá sa mel lett meg fo gal −
ma zó dik a re ál ér tel mi ség na gyobb sze rep vál la lá sá nak, va la mint a nem ze ti ki −
sebb sé gi mű ve lő dés tu do má nyos fó ru mok kal va ló gya ra pí tá sá nak igé nye.

1968. áp ri lis 1.
Az SZNT Ok ta tás ügyi Bi zott sá gá nak Rácz Oli vér ál tal ve ze tett nem ze ti sé gi al bi −
zott sá ga a nem ze ti sé gi is ko la ügy kér dé se i nek ren de zé sét szor gal ma zó ál lás fog −
la lá sá ban ja va sol ja töb bek kö zött a nem ze ti sé gi is ko lák irá nyí tó szer ve i nek a lét −
re ho zá sát, az ös  sze vont igaz ga tá sú is ko lák szét vá lasz tá sát, a nem ze ti sé gi kö −
zép is ko lák há ló za tá nak bő ví té sét, a Szlo vák Tu do má nyos Aka dé mia mel lett pe −
dig egy Ma gyar In té zet lé te sí té sét.

1968. áp ri lis 1–5.
A CSKP KB ülé sén vis  sza ve szik a párt ba a Cseh szlo vák Írók Szö vet sé gé nek IV.
kong res  szu sa után ki zárt író kat, ugyan ak kor ki szo rít ják a párt ve ze tés ből a re for −
mok kal szem be he lyez ke dő Antonín Novot nýt és hí ve it, s a Dubčekhez kö zel ál −
ló Oldřich Černíkkel az élen új kor mány ki ne ve zé sét ja va sol ják. 1968. áp ri lis 5−
én el fo gad ják a párt ak ció prog ram ját, amely ben a de mok ra ti zá lás foly ta tá sa, a
Nem ze ti Fron ton be lü li nem kom mu nis ta pár tok hoz fű ző dő part ne ri vi szony ki ala −
kí tá sa, az alap ve tő pol gá ri jo gok be tar tá sa, a ma gán vál lal ko zás en ge dé lye zé se
és a cse h–s zlovák vi szony ren de zé se mel lett ígé re tet tesz nek a nem ze ti sé gi kér −
dés meg ol dá sá ra: egy nem ze ti sé gi sta tú tum ki dol go zá sá ra, a nem ze ti sé gek ön −
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igaz ga tá sá nak meg va ló sí tá sá ra s ará nyos kép vi se le tük biz to sí tá sá ra az ál lam −
ha tal mi és köz igaz ga tá si szer vek ben. A KB a kö zel gő vá lasz tá sok kal kap cso lat −
ban ki je len ti: azo kat úgy kell elő ké szí te ni, hogy „ne le gye nek töb bé for má lis ese −
mény”.

1968. áp ri lis 5.
A Nõ cí mű he ti lap köz lé se sze rint a lap szer kesz tő sé ge egyet ért a Cseh szlo vák
Nő szö vet ség Szlo vá ki ai Bi zott sá gá nak a meg új ho dá si fo lya ma tot tá mo ga tó már −
ci us 25−i ál lás fog la lá sá val, szük sé ges nek tart ja azon ban azt is, hogy a szö vet −
ség ke re tén be lül a ma gyar nem ze ti sé gű nők kü lön bi zott sá got hoz has sa nak lét −
re.

Prá gá ban meg ala kul az El kö te le zett Pár ton kí vü li ek Klub ja. Prog ram ja sze rint a
Nem ze ti Front tag ja ként a töb bi po li ti kai szer ve zet tel egyen ran gú part ner ként kí −
ván fel lép ni, hos  szú tá von pe dig el kí ván ja ér ni a pár ton kí vü li ek egyen jo gú sí tá −
sát a párt tag ok kal.

1968. áp ri lis 6.
Po zsony ban a ma gyar fi a ta lok el ső or szá gos ér te kez le té nek részt ve vői egy önál −
ló ma gyar if jú sá gi szer ve zet prog ram ja és alap sza bá lya ki dol go zá sá nak fel ada −
tá val meg ala kít ják a Ma gyar If jú ság Köz pon ti Ta ná csát. A 34 ta gú ta nács tag ja
töb bek kö zött Beke Sán dor, Csik mák Im re, Duka Zó lyo mi Ár pád, Duray Mik lós,
Galán Gé za, Gás pár Ti bor, Gren del La jos, Györ gy Ist ván, Kubic skó Irén, Mácza
Mi hály, Né meth Ist ván, Sző ke Jó zsef és Var ga Sán dor.

1968. áp ri lis 8.
Lud vík Svo bo da köz tár sa sá gi el nök Oldřich Černíkkel az élen ki ne ve zi az új kor −
mányt, amely ben he lyet kap nak töb bek kö zött Ota Šik, Peter Colotka, Lubomír
Štrou gal és Gustáv Husák mi nisz ter el nök−he lyet te sek, Jiří Hájek kül ügy mi nisz −
ter, Mar tin Dzúr nem zet vé del mi mi nisz ter és Josef Pavel bel ügy mi nisz ter.

A Nem ze ti Front ülé sén Antonín Novot ný he lyett a re form pár ti Fran tišek Kriegelt
vá laszt ják meg a tes tü let új el nö ké vé.

1968. áp ri lis 9.
Az SZLKP KB szin tén új El nök sé get vá laszt, s ál lás fog la lást tesz köz zé Cseh szlo −
vá kia fö de ra tív ál lam jo gi el ren de zé sé nek szük sé ges sé gé ről, egyút tal bi zott sá got
hoz lét re a fö de ra tív ál lam jo gi el ren de zés tör vény ter ve zet ének elő ké szí té sé re,
amely ben he lyet kap Sza bó Re zső, a Cse ma dok KB ve ze tő tit ká ra is. A KB ülé −
sén Lőrincz Gyu la a sze mé lyét szlo vák rész ről ért tá ma dá sok mi att fel ajánl ja le −
mon dá sát el nök sé gi tag sá gá ról, amit azon ban a KB nem fo gad el.

1968. áp ri lis 10.
A re for má tus egy ház ve ze té se a prá gai és po zso nyi párt ve ze tés hez in té zett le −
ve lé ben az egy ház 310 gyü le ke ze te ne vé ben tá mo ga tá sá ról biz to sít ja a de mok −
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ra ti zá lá si fo lya ma tot. A Kál vi nis ta Szem le má ju si szá ma azon ban, amely ben a
le ve let köz zé te szik, a ka to li kus és evan gé li kus egy ház zal el len tét ben nem fo gal −
maz meg sem mi fé le ki fo gást az 1949. évi egy ház ügyi tör vé nyek kel szem ben,
sőt hang sú lyoz za, hogy azok egyen jo gú sí tot ták a re for má tus egy há zat a töb bi
egy ház zal.

Kas sán az egy ko ri gö rög ka to li kus pa pok és szer ze te sek ta lál ko zó ja ér vény te len −
nek nyil vá nít ja az 1950. évi eper je si nagy gyű lés ha tá ro za tát, meg fo gal maz za az
egy ház kö vet ke ze tes re ha bi li tá lá sá nak igé nyét, s ak ció bi zott sá got hoz lét re a
gö rög ka to li kus egy ház új bó li en ge dé lyez te té se ér de ké ben.

1968. áp ri lis 12.
A Kultúrny život egyik írá sa (Ma gya rok a szlo vá kok el len?) a Cse ma dok KB ja −
vas la ta és a Cse ma dok Galán tai Já rá si Bi zott sá gá nak ál lás fog la lá sa kap csán
éles tá ma dást in téz a szlo vá ki ai ma gyar ság ve ze tői el len, szlo vák el le nes ség gel
vá dol va meg őket. A cikk a galán tai do ku men tu mot re van sis tá nak, a ma gyar
több sé gű já rá sok vis  sza ál lí tá sá nak szán dé kát pe dig Szlo vá kia szu ve re ni tá sa el −
le ni tá ma dás nak ne ve zi.

1968. áp ri lis 18.
Bohuslav Laš tovič ka he lyett a re form pár ti Josef Smrkovskýt vá laszt ják a Nem −
zet gyű lés új el nö ké vé, aki a meg ol dás ra vá ró leg fon to sabb fel ada tok kö zött a
jog ta la nul el ítél tek re ha bi li tá lá sát, a szó lás−, lel ki is me re ti, val lás− és moz gás sza −
bad ság s ál ta lá ban az em be ri sza bad ság jog ok biz to sí tá sát, a szo ci á lis prob lé −
mák meg ol dá sát és az or szág fö de ra tív el ren de zé sé nek meg ol dá sát em lí ti.

A kor mány az 1960−ban meg szün te tett szlo vá ki ai já rá sok vis  sza ál lí tá sá ra, ill. új
já rá sok lét re ho zá sá ra vo nat ko zó nagy szá mú kér vény kap csán ál lás fog la lást
tesz köz zé, amely sze rint a ja vas la tok kal a fö de rá ció meg va ló sí tá sát kö ve tő en
fog nak fog lal koz ni.

1968. áp ri lis 19.
A Kultúrny život Michal Gáfrik tol lá ból újabb nagy port fel ka va ró írást kö zöl a dél−
szlo vá ki ai szlo vák ság hely ze té ről, amely sze rint a dél−szlo vá ki ai vi szo nyok mi att
az ot ta ni szlo vá kok gya kor la ti lag al bér lők nek ér zik ma gu kat sa ját ha zá juk ban.

1968. áp ri lis 21.
A po zso nyi Smena cí mű if jú sá gi na pi lap ar ról tu dó sít, hogy a Csal ló köz ben „szlo −
vák− és ál lam el le nes” ele mek bán tal maz zák a szlo vá ko kat.

1968. áp ri lis 24.
Oldřich Černík mi nisz ter el nök a Nem zet gyű lés elé ter jesz ti kor má nya prog ram −
nyi lat ko za tát, amely a kor mány el ső ren dű fel ada tá nak a cse hek és szlo vá kok ál −
lam jo gi vi szo nyá nak a  ren de zé sét je lö li meg, de ki lá tás ba he lye zi azt is, hogy
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az SZNT−vel együtt mű köd ve ja vas la tot dol goz ki a nem ze ti sé gek po li ti kai, gaz da −
sá gi és kul tu rá lis egyen jo gú sá gá nak jo gi biz to sí tá sá ra.

1968. áp ri lis 25.
Daniel Okáli a Pred voj cí mű he ti lap ban a Cse ma dok Galán tai Já rá si Bi zott sá gá −
nak ál lás fog la lás ára re a gál va ki je len ti, hogy a kas sai kor mány prog ram még ma
is ér vé nyes, a csehs zlovák– mag yar la kos ság cse rét pe dig olyan ak ci ó ként jel −
lem zi, amely a ma gyar kér dést „bé kés úton” pró bál ta ren dez ni.

1968. áp ri lis 27–28.
Fábry Zol tán az Új Szó ha sáb ja in meg je lent A ma gyar ki sebb ség nyo mo rú sá ga
és nagy sá ga cí mű cikk so ro za tá ban an nak kap csán, hogy a Cse ma dok és a Szlo −
vák Írók Szö vet sé ge Ma gyar Szek ci ó já nak ja vas la tá ra még egyet len po zi tív szlo −
vák re a gá lás sem ér ke zett, ké te lye it fe je zi ki az 1945 és 1948 kö zöt ti ma gyar −
el le nes diszk ri mi na tív in téz ke dé sek el íté lé sét il le tő en.

1968. áp ri lis 28.
A Štúr−em lék túra al kal má ból Dé vény be za rán dok ló 7000 po zso nyi egye te mi és
fő is ko lai hall ga tó út köz ben ma gyar el le nes jel sza va kat skan dál va kö vek kel do bál
meg egy ma gyar ka mi ont, a dé vé nyi ün nep ség részt ve vői pe dig fel szó lít ják a ma −
gya ro kat, hogy ha nem tet szik ne kik Szlo vá ki á ban, te le pül je nek át Ma gyar or −
szág ra.

1968. áp ri lis 29.
A Ba tsá nyi Já nos Iro dal mi Kör nagy sza bá sú Ko dály−em lék es tet ren dez Kas sán
öz vegy Ko dály Zoltán né rész vé te lé vel.

1968. áp ri lis 30.
A szlo vák ál la mi és párt ve ze tés tár gya lá so kat foly tat a Cse ma dok és a Cseh −
szlo vá ki ai Uk rán Dol go zók Kul tu rá lis Szö vet sé gé nek ve ze tő i vel a nem ze ti sé gek
ál tal meg fo gal ma zott el kép ze lé sek tel je sí té sé ről (a Cse ma do kot a meg be szé lé −
sen Lőrincz Gyu la, Sza bó Re zső, Do bos Lász ló, Fábry Ist ván és Var ga Já nos kép −
vi se li). Meg egye zé sük sze rint az ál lam fö de ra tív át szer ve zé sét kö ve tő en a szlo −
vák nem ze ti szer vek a sa ját ha tás kör ük ben fog ják biz to sí ta ni a ma gya rok és az
uk rá nok kép vi se le tét, még pe dig úgy, hogy az SZLKP KB, az SZNT és a nem ze ti
bi zott sá gok mel lett nem ze ti sé gi bi zott sá go kat, az SZNT El nök sé ge mel lett pe dig
Nem ze ti sé gi Tit kár sá got hoz nak lét re. A ta nács ko zás ról ki adott kö zös köz le −
mény sze rint an nak rész ve vői el vár ják a saj tó tól, a rá di ó tól és a te le ví zi ó tól,
hogy a nem ze ti sé gi kér dés sel meg fe le lő tárgy is me ret bir to ká ban és szen ve dé −
lyek től men te sen fog lal koz zon.

A Mat i ca sloven ská az SZNT El nök sé gé hez in té zett be ad vá nyá ban a dél−szlo vá −
ki ai hely zet meg vizs gá lá sá ra, az „ál lam al ko tó” szlo vák nem zet jo ga i nak ér vé nye −
sí té sé re és a dél−szlo vá ki ai szlo vá kok nem ze ti ér de ke i nek vé del mé re szó lít ja fel
a tes tü le tet.
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1968. áp ri lis
Dél−Szlo vá kia ma gyar lak ta já rá sa i ban és te le pü lé se in kez de tét ve szi az ún. Mati  −
ca−k lubok szer ve zé se. A klu bok a saj tó hoz, a köz pon ti párt− és ál la mi szer vek hez
el jut ta tott be ad vá nya ik ban na ci o na lis ta uszí tás sal vá dol ják a Cse ma do kot és
an nak ve ze tő it.

1968. má jus 2.
A re for má tus egy ház szlo vák lel ké szei Ján Čonto fal ský püspökhe lyettes ál tal kez −
de mé nye zett nagymi há lyi ta lál ko zó já nak részt ve vői A szlo vák lel ké szek re zo lú ci ó ja
cím mel be ad ván  nyal for dul nak az egy ház Zsi na ti El nök sé gé hez, amely ben töb bek
kö zött egy önál ló szlo vák egy ház me gye lét re ho zá sát és a szlo vák nyel vű egy há zi
lap szer kesz té sé nek a szlo vák egy ház me gyé be va ló át he lye zé sét ké rik.

1968. má jus 3.
Az SZLKP KB El nök sé ge, mi u tán a lap szer kesz tő sé ge meg ta gad ta ve le az együtt −
mű kö dést, Dé nes Fe ren cet le vált ja az Új Szó fő szer kesz tői poszt já ról, s he lyé re is −
mét Lőrincz Gyu lát ne ve zi ki. Lőrincz má jus 15−től ve szi át a lap irá nyí tá sát.

1968. má jus 4.
Az Ale xan der Dubček ve ze té sé vel Moszk vá ban gaz da sá gi tár gya lá so kat foly ta tó
cseh szlo vák ál la mi− és párt kül dött sé get Leonyid Il jics Brezs nyev szov jet párt ve −
ze tő fel szó lít ja „az el len for ra dal mi ve szély” el há rí tá sá ra.

1968. má jus 7.
A Cse ma dok KB El nök sé ge Do bos Lász lót, az Iro dal mi Szem le fő szer kesz tő jét,
Krivošík Ist vánt, a Matesz igaz ga tó ját, Sza bó Re zsőt, a Cse ma dok KB ve ze tő tit −
ká rát, Sző ke Jó zse fet, az Új If jú ság fő szer kesz tő jét, Tol vaj Ber ta lant, a kirá ly −
helme ci alap is ko la igaz ga tó ját és Tur czel La jost, a Come nius Egye tem Ma gyar
Nyelv− és Iro da lom Tan szék ének ve ze tő jét ja va sol ja az SZLKP KB mel lett lét re −
ho zan dó Nem ze ti sé gi Bi zott ság ba.

1968. má jus 8.
A szov jet, bol gár, ma gyar, ke let né met és len gyel párt ve ze tők nek a cseh szlo vák
hely zet ről ta nács ko zó moszk vai ér te kez le tén a szov jet ve ze tés ki lá tás ba he lye −
zi, hogy ha a cseh szlo vák po li ti kai irány vo nal nem vál to zik, „eré lye sebb fel lé pés −
re” is sor ke rül het.

1968. má jus 9–11.
Po zso nyi szlo vák egye te mi és fő is ko lai hall ga tók a Cseklész–Diószeg–Galán −
ta–Vágsellye–Dunaszerdahely–Komárom út vo na lon ún. nem ze ti me ne te lést ren −
dez nek a dél−szlo vá ki ai szlo vá kok tá mo ga tá sa cél já ból.

1968. má jus 10.
Lőrincz Gyu la a Cse ma dok KB−hoz in té zett le ve lé ben fel men té sét ké ri a Cse ma −
dok KB el nö ki tiszt sé ge alól. Ké ré sét az Új Szó fő szer kesz tő jé vé va ló ki ne ve zé −
sé vel in do kol ja.
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1968. má jus 13–14.
A mor va or szá gi Velehrad ban a ka to li kus lel ké szek or szá gos kon fe ren ci á já nak
részt ve vői meg ala kít ják a Zsi na ti Meg úju lá si Bi zott ság ne vű szer ve ze tet. Elő ké −
szí tő bi zott sá gá nak el nö ké vé Fran tišek Tomášek prá gai ér se ket vá laszt ják, al el −
nö ke, egy ben szlo vá ki ai bi zott sá gá nak el nö ke Ambróz Lazík nagy szom ba ti püs −
pök, az or szá gos és szlo vá ki ai bi zott ság tag ja töb bek kö zött Bí ró Lu ci án.

1968. má jus 15.
A kor mány bi zott sá got hoz lét re a fö de rá ci ós tör vény meg al ko tá sa cél já ból,
amely nek el nö ké vé Gustáv Husákot ne ve zi ki.

1968. má jus 16–20.
A Tatran Könyv ki adó Ma gyar Üze me, a Szlo vák Írók Szö vet sé gé nek Ma gyar Szek −
ci ó ja és a Cse ma dok a rend sze re sí tés szán dé ká val meg ren de zi a Cseh szlo vá ki −
ai Ma gyar Könyv He tét, ame lyet azon ban a kö vet ke ző évek ben már nem si ke rül
meg is mé tel ni.

1968. má jus 17.
A Prav da cí mű po zso nyi na pi lap Nincs bé kes ség dé len? cí mű írá sá ban a dél−
szlo vá ki ai szlo vá kok „el nemzetlenítéséről” és kény sze rű el köl tö zé sé ről tu dó sít.

1968. má jus 18.
Po zsony ban a Cse ma dok KB, a CSISZ Szlo vá ki ai KB, az Új If jú ság szer kesz tő sé −
ge, a Nép mű ve lé si In té zet nem ze ti sé gi osz tá lya és a Cseh szlo vák Rá dió ma gyar
szer kesz tő sé ge meg ren de zi az I. Or szá gos Ma gyar Nép− és Tánc dal fesz ti vál dön −
tő jét.

A Bel ügy mi nisz té ri um ide ig le nes jel leg gel en ge dé lye zi az El kö te le zett Pár ton kí vü −
li ek Klub ja mű kö dé sét.

A Cseh szlo vák Szo ci ál de mok ra ta Párt elő ké szí tő bi zott sá ga le vél ben ér te sí ti a
Nem ze ti Fron tot a párt te vé keny sé gé nek fel újí tá sá ról.

1968. má jus 20. 
Az Új Nem ze dék If jú sá gi Klub ún. társ klub ja ként meg ala kul Kas sán a Fábry Zol −
tán Fő is ko lás Klub.

1968. má jus 22–24.
Az SZLKP KB ülé sén szin tén el fo gad ják a párt ak ció prog ram ját, amely ki lá tás ba
he lye zi az SZNT vagy a jö vő be ni szlo vák kor mány mel let ti Nem ze ti sé gi Tit kár ság
s a párt− és az ala cso nyabb szin tű ál la mi szer vek mel let ti nem ze ti sé gi bi zott sá −
gok lét re ho zá sát. Az SZLKP ak ció prog ram já ban azon ban – a CSKP ak ció prog −
ram já val el len tét ben – nem esik szó a nem ze ti sé gek ön igaz ga tá sá nak ér vé nye −
sí té sé ről.
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1968. má jus 24.
A kü lön bö ző sza kú tu do má nyos dol go zók po zso nyi or szá gos sze mi ná ri u má nak
részt ve vői ha tá ro za tot fo gad nak el a nem ze ti sé gi kér dés ről, amely ja va sol ja,
hogy hoz zák lét re a ki sebb sé gek po li ti kai kép vi se le té nek in téz mé nyes for má it,
a nem ze ti sé gi elv fi gye lem be vé te lé vel ala kít sák át a já rá sok te rü le tét, s nö vel −
jék a já rá sok ha tás kör ét, tör vé nye sen biz to sít sák a ki sebb sé gi jo go kat nem csak
az ös  sze füg gő nyelv te rü le ten, ha nem a szór vány ban élők szá má ra is. A ha tá ro −
zat egy ben el uta sít ja az „ál lam nyelv” be ve ze té sé re irá nyu ló kö ve te lé se ket.

A Prav da be szél ge tést kö zöl Lőrincz Gyu lá val, s el ső szlo vák lap ként köz li a Cse −
ma dok nak a nem ze ti sé gi kér dés meg ol dá sá ra ki dol go zott már ci u si ja vas la tát.
Lőrincz – a Cse ma dok ber ke i ben nagy fel há bo ro dást ki vál tó – nyi lat ko za tá ban a
már ci u si ja vas la tok kö zül töb bet „túl di men zi o nált nak” mi nő sít, meg kér dő je le zi
töb bek kö zött a já rá sok át szer ve zé sé nek szük sé ges sé gét, s ki je len ti, hogy a
két nyel vű ség be tar tá sá ra is csu pán a szlo vá kul nem be szé lő idő sebb nem ze dék
ked vé ért van szük ség.

1968. má jus 25–június 2.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet nem ze ti sé gi osz tá lya meg ren de zi Ko −
má rom ban az V. Jó kai Na po kat.

1968. má jus 29–június 1.
A CSKP KB ülé se ki zár ja a párt ból töb bek kö zött Antonín Novot nýt, Ka rol
Bacíleket és Vil iam Širokýt, szep tem ber 9−re ös  sze hív ja a párt rend kí vü li, XIV.
kong res  szu sát, ugyan ak kor el ve ti a szo ci ál de mok ra ta párt új já a la kí tá sá nak le −
he tő sé gét. A KB ki ált ván  nyal for dul az or szág la kos sá gá hoz, amely ben „a jog és
igaz ság ér vé nye sü lé sét” ígé ri.

1968. jú ni us 1.
Gustáv Husák mi nisz ter el nök−he lyet tes a Prav dá nak és az Új Szónak adott in ter −
jú já ban ki je len ti, hogy a kas sai kor mány prog ram ban és az el nö ki dek ré tu mok −
ban ki fe je zés re ju tott ma gyar el le nes ség a „cseh szlo vák kor mány, a szlo vák
nem ze ti szer vek, va la mint a CSKP és az SZLKP egy ér tel mű ál lás pont ja volt”.

1968. jú ni us 7.
Az SZLKP KB El nök sé ge a Cse ma dok kal és a Cseh szlo vá ki ai Uk rán Dol go zók
Kul tu rá lis Szö vet sé gé vel tör tént áp ri lis 30−i meg ál la po dás alap ján ha tá ro za tot
hoz a KB mel let ti Nem ze ti sé gi Bi zott ság lét re ho zá sá ról. Fő fel ada ta, hogy a fö −
de ra tív el ren de zés ki dol go zá sa cél já ból lét re ho zott bi zott ság gal együtt ki dol goz −
za a nem ze ti sé gek ál lam jo gi hely ze té nek ren de zé sé re vo nat ko zó ja vas la to kat.

Ri ma szom bat ban Tom pa Mi hály ha lá lá nak 100. év for du ló ja al kal má ból el ső íz −
ben ren de zik meg a Tom pa Mi hály Na po kat.
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1968. jú ni us 8–9.
A Cse ma dok KB dunasz er da he lyi ülé sén a szö vet ség fenn ál lá sa óta el ső íz ben
ke rül sor lé nye ges sze mély cse rék re a csúcs ve ze tés ben. Éles po li ti kai vi tát kö −
ve tő tit kos vá lasz tás ered mé nye ként – mi köz ben a vá lasz tást meg elő ző en a KB
párt cso port já nak szo ká sos elő ze tes meg be szé lé se i hez ha son ló an, Duray Mik −
lós kez de mé nye zé sé re ös  sze hív ják a pár ton kí vü li ek kü lön gyű lé sét is, ame lyen
azok ös  sze ál lít ják sa ját je lölt lis tá ju kat – le vált ják tiszt sé gé ből a KB El nök sé gé −
nek több ve ze tő tiszt ség vi se lő jét, töb bek kö zött Eg ri Vik tort, Fábry Ist vánt, Sza −
bó Bé lát, Kosz tanko An talt, Krivošík Ist vánt, Kroc sány De zsőt, Mózsi Fe ren cet,
Sziegl Fe ren cet, s új, job bá ra re form pár ti ve ze tő sé get vá lasz ta nak. A Cse ma dok
új el nö ke Do bos Lász ló, fő tit ká ra Sza bó Re zső, tit ká ra Var ga Já nos lesz; az el −
nö ki tisz té ről le mon dott Lőrincz Gyu lát dísz el nök ké vá laszt ják. A 16 fős re bő ví −
tett új El nök ség be be ke rül még Ba lázs Bé la, Csan da Sán dor, Csik mák Im re,
Duray Mik lós, Fónod Zol tán, Mede Ist ván, Mol nár Já nos, Nagy Je nő, Pathó Ká −
roly, Sző ke Jó zsef, Tol vaj Ber ta lan és Újváry Lász ló. A Cse ma dok ból az utób bi
húsz év ben ki zár tak pa na szá nak meg vizs gá lá sa cél já ból re ha bi li tá ci ós bi zott sá −
got hoz nak lét re, dön te nek a Mat i ca sloven ská val va ló kap cso lat fel vé tel szük sé −
ges sé gé ről és a Ma gyar If jú sá gi Szö vet ség meg ala kí tá sá nak tá mo ga tá sá ról.

1968. jú ni us 12.
A cseh or szá gi Kolodějben meg tart ja el ső ülé sét a fö de rá ci ós tör vény meg al ko −
tá sá ra ala kult kor mány bi zott ság Samo Falťan szlo vák tör té nész ve zet te nem ze −
ti sé gi al bi zott sá ga, amely nek fel ada ta a nem ze ti sé gek hely ze té nek ren de zé sé −
ről szó ló al kot mány tör vény ter ve ze té nek elő ké szí té se. Az ülés ről ki adott ál lás −
fog la lás sze rint az al bi zott ság ja va sol ja a ma gya rok ra és né me tek re vo nat ko zó
va gyon el kob zó tör vé nyek fe lül vizs gá lá sát, a ve gye sen la kott te rü le te ken pe dig a
két− vagy több nyel vű ség el vé nek ér vé nye sü lé sét, el uta sít ja ugyan ak kor a ma gyar
több sé gű já rá sok vis  sza ál lí tá sát, a nem ze ti sé gek nem ze ti szub jek tum ként va ló
el is me ré sét, a nem ze te ket meg il le tő ál lam ha tal mi szer ve ik lét re ho zá sá nak le he −
tő sé gét, va la mint a tár sa dal mi szer ve ze tek nem ze ti sé gi ala pon tör té nő lét re ho −
zá sát. Az al bi zott ság sze rint a nem ze ti ki sebb sé gek kép vi se le tét vá lasz tott kép −
vi se lő ik lát nák el, az egyes kép vi se le ti szer vek mel lett nem ze ti sé gi bi zott sá gok,
a nem ze ti kor má nyok mel lett pe dig nem ze ti sé gi ál lam tit kár sá gok jön né nek lét −
re.

1968. jú ni us 13.
A kor mány 205. sz. ha tá ro za tá val hi va ta lo san is en ge dé lye zi az áp ri lis 10−e óta
új já szer ve ző dő gö rög ka to li kus egy ház mű kö dé sét, egyút tal ki ad ja 70/1968. sz.
ren de le tét a gö rög ka to li kus egy ház ál lam ál ta li gaz da sá gi el lá tá sá ról.

1968. jú ni us 13–15.
Ale xan der Dubček és Oldřich Černík ve ze té sé vel cseh szlo vák párt− és kor mány −
kül dött ség lá to gat Bu da pest re, ahol jú ni us 14−én alá ír ják az 1949. évi egyez −
ményt fel vál tó új csehs zlovák– mag yar ba rát sá gi, együtt mű kö dé si és köl csö nös
se gít ség nyúj tá si szer ző dést. A két fél a szer ző dés ben cseh szlo vák kez de mé nye −
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zés re „kez det től fog va” s min den kö vet kez mé nyé vel együtt ér vény te len nek mi −
nő sí ti az 1938. évi mün che ni egyez ményt.

1968. jú ni us 14.
A Cse ma dok KB El nök sé ge meg fo gal maz za és a fö de rá ci ós tör vény meg al ko tá −
sá ra ala kult kor mány bi zott ság nem ze ti sé gi al bi zott sá ga elé ter jesz ti a nem ze ti −
sé gi kér dés ren de zé sé re vo nat ko zó ja vas la ta it. Ezek sze rint a nem ze ti sé ge ket –
ál lam al ko tó elem ként – meg il le tik a vá lasz tott és vég re haj tó szer vek mel let ti
nem ze ti sé gi szer vek: a szö vet sé gi par la ment ben Nem ze ti sé gi Bi zott ság, a szö −
vet sé gi kor mány ban a nem ze ti sé gi ál lam mi nisz te ri poszt, az SZNT−ben a Ma gyar
Nem ze ti sé gi Ta nács, a szlo vák kor mány ban a nem ze ti sé gi mi nisz te ri poszt, ma −
gyar mi nisz te rek és mi nisz ter he lyet te sek ki ne ve zé se. A ja vas lat sík ra száll Szlo −
vá kia új te rü le ti el ren de zé sé nél az et ni kai elv fi gye lem be vé te lé ért, a tár sa dal mi
szer ve ze tek nél a nem ze ti ség sze rin ti szer ve ző dés le he tő sé gé ért, a va gyon el kob −
zó ren de le tek ha tály ta la ní tá sa mel lett va la men  nyi ma gyar el le nes in téz ke dés ha −
tály ta la ní tá sá ért és a meg hur col tak re ha bi li tá lá sá ért.

1968. jú ni us 19.
A fö de rá ci ós tör vény meg al ko tá sá ra ala kult kor mány bi zott ság nem ze ti sé gi al bi −
zott sá gá nak ülé sén an nak két ma gyar tag ja: Do bos Lász ló és Sza bó Re zső elő −
ter jesz ti a Cse ma dok KB El nök sé ge ál tal meg fo gal ma zott mó do sí tó ja vas la to −
kat, az al bi zott ság szlo vák tag jai azon ban eze ket el fo gad ha tat lan nak mi nő sí tik.
Két na pos ered mény te len ta nács ko zást kö ve tő en az al bi zott ság meg sza kít ja a
mun ká ját az zal, hogy ezek ről a kér dé sek ről a po li ti kai kö rök nek kell dön te ni ük.

1968. jú ni us 20.
A na ci o na liz mus sal és sze pa ra tiz mus sal vá dolt Cse ma dok nyi lat ko zat ban uta sít −
ja vis  sza a vá dat, s hang sú lyoz za, hogy csu pán az alap ve tő em be ri és nem ze ti −
sé gi jo gok biz to sí tá sá nak el éré sét te kin ti fel ada tá nak.

A re for má tus egy ház Zsi na ti Ta ná csa el uta sít ja a szlo vák lel ké szek ál tal kö ve −
telt önál ló szlo vák egy ház me gye lét re ho zá sát s az egy ház nem ze ti sé gi ala pon
tör té nő meg osz tá sát.

1968. jú ni us 24.
A Nem zet gyű lés el fo gad ja a 77/1968. sz. tör vényt az ál lam fö de ra tív át szer ve −
zé sé nek elő ké szü le te i ről, más nap pe dig a 82/1968. sz. tör vényt az igaz ság ta −
la nul el ítél tek bí ró sá gi pe ré nek fe lül vizs gá lá sá ról és re ha bi li tá lá suk ról.

1968. jú ni us 25.
Daniel Okáli a kas sai Mat i ca−k lub nagy gyű lé sén ki je len ti, hogy hasz nos vol na,
ha sor ke rül ne a csehs zlovák– mag yar la kos ság cse re be fe je zé sé re.
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1968. jú ni us 26.
A Nem zet gyű lés a rend kí vü li po li ti kai hely zet re va ló te kin tet tel 83/1968. szám −
mal al kot mány tör vényt fo gad el a no vem ber 18−ra ter ve zett par la men ti vá lasz tá −
sok el ha lasz tá sá ról, s meg sza vaz za a cen zú rát jo gi lag is el tör lő 84/1968. sz.
tör vényt.

A fö de rá ci ós tör vény meg al ko tá sá ra ala kult kor mány bi zott ság úgy ha tá roz, hogy
a nem ze ti sé gek hely ze té nek tör vé nyes ren de zé sé nél a ki in du lá si pont a nem ze −
ti sé gi al bi zott ság nak az az ál lás fog la lá sa lesz, mi sze rint a nem ze ti sé gek nek
nincs nem ze ti szub jek tum jel le gük, ezért hely ze tük tör vé nyes ren de zé sét nem a
fö de rá ci ós al kot mány tör vény ben, ha nem egy önál ló nem ze ti sé gi al kot mány tör −
vény ben kell meg ol da ni.

1968. jú ni us 27.
Az SZNT ülé sén – a kom mu nis ta ha ta lom át vé tel óta el ső íz ben tit kos sza va zás −
sal – Ondrej Klokočot vá laszt ják meg a tes tü let új el nö ké vé. 

Egy szer re több cseh lap ban meg je le nik a cseh dis  szi den sek egy cso port já nak Lud −
vík Vac ulík ál tal fo gal ma zott 2000 szó cí mű fel hí vá sa, amely fi gyel mez tet a re form −
fo lya ma tot a kon zer va tí vok ré szé ről fe nye ge tő ve szé lyek re, sür ge ti a plu ra lis ta de −
mok rá cia meg va ló sí tá sát, a vis  sza ren de ző dés ese té re pe dig pol gá ri en ge det len −
ség re és tün te té sek re szó lít ja fel a la kos sá got. (A párt ve ze tés a fel hí vást még az −
nap el íté li, és a párt po li ti ká ja el le ni tá ma dás nak nyil vá nít ja, a Var sói Szer ző dés
tag ál la mai pe dig fo koz zák saj tó kam pá nyu kat Cseh szlo vá kia el len.)

1968. jú ni us 29–30.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Gom ba szö gön a XIII. Or szá gos Dal− és Tánc ün ne pélyt.
A két na pos ren dez vényt re kord szá mú, 35−40 ezer fő nyi kö zön ség te kin ti meg.

1968. jú li us 3.
A Cse ma dok KB El nök sé ge a szö vet ség 20 éves mun ká já nak ér té ke lé se, új he −
lyé nek és sze re pé nek meg ha tá ro zá sa, új szer ve ze ti sza bály za tá nak el fo ga dá sa,
va la mint a Cse ma dok ré szé ről a múlt ban mél tány ta lan sá got vagy sé rel met szen −
ve dett sze mé lyek re ha bi li tá lá sa cél já ból no vem ber 23–24−re ös  sze hív ja a Cse −
ma dok rend kí vü li, X. or szá gos köz gyű lés ét. Az El nök ség az SZLKP KB El nök sé −
gé hez in té zett le ve lé ben elé ge det len sé gét fe je zi ki a fö de rá ci ós tör vény meg al −
ko tá sá ra ala kult kor mány bi zott ság nem ze ti sé gi al bi zott sá gá nak mun ká já val.

1968. jú li us 3–9.
A Cse ma dok KB Nép raj zi Szak bi zott sá ga Poz sonyeper je sen meg ren de zi az ön −
kén tes nép raj zi gyűj tők el ső nyá ri sze mi ná ri u mát.

1968. jú li us 5.
Az Épí tõ utód lap ja ként meg je le nik Ri ma szom bat ban a Gömöri Hír lap cí mű já rá si
he ti lap el ső szá ma.
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1968. jú li us 8.
Tőketerebe sen a Život južného Zemlpí na – Dél-zemp lé ni Élet cí mű két nyel vű já −
rá si he ti lap fel ve szi a Slovo Zem plí na – Zemp lé ni Szó cí met.

1968. jú li us 8–11.
Nyitrán a Szö vet ke ze ti és Egyé ni leg Gaz dál ko dó Föld mű ve sek Szlo vá ki ai Szö vet −
sé gé nek ala ku ló kon fe ren ci á ján a szö vet ség egyik al el nök évé Né meth Je nő mér −
nö köt, az ekec si egy sé ges föld mű ves−szö vet ke zet el nö két vá laszt ják, ugyan ak −
kor el ve tik a szö vet sé gen be lü li ma gyar ta go zat lét re ho zá sá nak szük sé ges sé −
gét.

1968. jú li us 9.
Az Új If jú ság – a cseh szlo vá ki ai ma gyar la pok kö zül egye dü li ként – köz li a cseh
el len zé ki ek 2000 szó cí mű fel hí vá sá nak tel jes szö ve gét.

1968. jú li us 11–22.
Az ala ku ló fél ben le vő Ma gyar If jú sá gi Szö vet ség meg ren de zi Ke szeg fal ván a IV.
Nyá ri If jú sá gi Ta lál ko zót, ame lyen vég le ges for má ba ön tik a szö vet ség prog ram −
ját és alap sza bá lyát. A tá bor ba el lá to gat nak a Sar ló moz ga lom ala pí tó tag jai –
Dobossy  Lász ló, Sza lat nai Re zső, Győry De zső és Jóc sik La jos – is.

1968. jú li us 12.
Az SZLKP KB El nök sé ge a fö de rá ci ós tör vény meg al ko tá sá ra ala kult kor mány bi −
zott ság nem ze ti sé gi al bi zott sá gá nak ál lás fog la lá sá ról, ill. a Cse ma dok mó do sí −
tó ja vas la ta i ról tár gyal va lé nye gé ben vis  sza uta sít ja a Cse ma dok ja vas la ta it, a
vég le ges ha tá ro zat ho za talt azon ban ké sőbb re ha laszt ja.

1968. jú li us 13.
Ale xan der Dubček és Oldřich Černík Ko má rom ban ta lál ko zik Ká dár Já nos sal és
Fock Je nő ma gyar mi nisz ter el nök kel, akik meg pró bál ják őket rá ven ni a cseh szlo −
vá ki ai hely zet meg vi ta tá sa cél já ból ös  sze ülő var sói ta lál ko zón va ló rész vé tel re,
amit Dubček ko ráb ban L. I. Brezs nyev szov jet párt ve ze tő fel szó lí tá sa el le né re el −
uta sí tott.

1968. jú li us 14–15.
A Szov jet unió, Len gyel or szág, az NDK, Ma gyar or szág és Bul gá ria párt− és kor −
mány ve ze tői Var só ban a cseh szlo vá ki ai hely zet ről tár gyal nak. A cseh szlo vák
párt ve ze tés hez in té zett le ve lük sze rint Cseh szlo vá ki á ban el len for ra dal mi ve szély
van, amely az zal fe nye get, hogy az or szá got le té rí ti a szo ci a liz mus út já ról.

1968. jú li us 18.
A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Pe da gó gu sok Or szá gos Szö vet sé gé nek meg ala kí tá sát
cél zó ér te kez let zaj lik Pár kány ban, ame lyen vég le ge sí tik a szö vet ség elő ké szí tő
bi zott sá gá nak sze mé lyi ös  sze té tel ét, s au gusz tus utol só he té re Kö böl kút ra ösz  −
sze hív ják an nak el ső ülé sét.
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A CSKP KB El nök sé ge vis  sza uta sít ja az „ötök” var sói le ve lé ben meg fo gal ma zott
vá da kat, s a cseh szlo vá ki ai hely zet ren de zé sét az or szág bel ügy ének mi nő sí ti.

Az SZLKP KB au gusz tus 26−ra ös  sze hív ja a párt rend kí vü li kong res  szu sát.

1968. jú li us 19.
A Cse ma dok KB táv irat ban tu dat ja a CSKP KB plé nu má val, hogy egyet ért a
CSKP KB El nök sé gé nek a var sói le ve let vis  sza uta sí tó ál lás fog la lá sá val.

1968. jú li us 26.
Po zsony ban a Ma gyar If jú ság Köz pon ti Ta ná csa vég re haj tó bi zott sá gá nak ülé sén
vég le ge sí tik a Ma gyar If jú sá gi Szö vet ség prog ram ját és alap sza bá lyát.

1968. jú li us 29–au gusz tus 1.
Tiszac sernyőn a leg fel sőbb cseh szlo vák és szov jet párt ve ze tés ta lál ko zó ján
Leonyid Il jics Brezs nyev a „nö vek vő el len for ra dal mi ve szély” meg fé ke zé sét kö −
ve te li Ale xan der Dubček től, va la mint sze mély cse ré ket kö ve tel a párt− és ál la mi
ve ze tés ben. A cseh szlo vák párt ve ze tés be le egye zik a „szo ci a lis ta test vér pár −
tok” kö zös ta nács ko zá sá nak meg tar tá sá ba.

1968. jú li us 30.
A Cse ma dok ve ze tői és Ondrej Klokoč, az SZNT el nö ke kö zöt ti tár gya lá so kon
meg egye zés szü le tik az SZNT El nök sé ge mel let ti Nem ze ti sé gi Tit kár ság lét re ho −
zá sá ról s to váb bi 7 ma gyar nem ze ti sé gű kép vi se lő je lö lé sé ről a 150 fős re bő ví −
ten dő szlo vák tör vény ho zás ba.

1968. au gusz tus 2.
A Cse ma dok KB El nök sé gé nek ülé sén a szö vet ség jö vő be li új kon cep ci ó já nak vi −
tá ja so rán több fel szó la ló is fel ve ti a Cse ma dok po li ti kai ér dek vé del mi szer ve −
zet té ala kí tá sá nak szük sé ges sé gét. Do bos Lász ló ki lá tás ba he lye zi a cseh szlo −
vá ki ai szel le mi élet or szá gos ta lál ko zó já nak ös  sze hí vá sát, az ala ku ló fél ben le vő
ma gyar szer ve ze tek: a Ma gyar If jú sá gi Szö vet ség és a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar
Pe da gó gu sok Or szá gos Szö vet sé ge kol lek tív Cse ma dok−tag sá gát s egy Ma gyar
Nem ze ti Front lét re ho zá sá nak le he tő sé gét.

1968. au gusz tus 3.
Po zsony ban a Szov jet unió, Cseh szlo vá kia, Len gyel or szág, az NDK, Ma gyar or −
szág és Bul gá ria leg fel sőbb párt ve ze tői ta nács ko zá sá nak kö zös nyi lat ko za ta el −
fo gad ja az ún. Brezs nyev− dok trínát, va gyis hogy „a szo ci a lis ta vív má nyok vé del −
me az ös  szes szo ci a lis ta ál lam in ter na ci o na lis ta kö te les sé ge”. A ta nács ko zás
so rán el jut tat ják Brezs nyevhez a cseh szlo vák párt ve ze té sen be lü li „egész sé ges
erők” ún. be hí vó le ve lét.

A Cse ma dok KB az El nök ség elő ző na pi ja vas la ta alap ján a Nem ze ti sé gi Tit kár −
ság mun ka− és ha tás kö ré re vo nat ko zó ja vas la tot fo gad el, ve ze tő jé vé Tol vaj Ber −
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ta lant ja va sol ja, a ki bő ví ten dő SZNT−be pe dig Do bos Lász ló, Gyurcsik Jó zsef,
Jan ics Kál mán, Mede Ist ván, Pathó Kár oly, Sza bó Re zső és Tol vaj Ber ta lan be −
vá lasz tá sát ja va sol ja. A KB meg növekedett fel ada ta i ra va ló te kin tet tel Var ga
Sán dort meg vá laszt ja a KB új tit ká rá vá.

A Cse ma dok KB párt cso port ja a CSKP KB−hez in té zett le ve lé ben ag go dal mát fe −
je zi ki, hogy a párt rend kí vü li, XIV. kong res  szu sán a ma gyar ság eset leg nem ke −
rül be arány szá má nak meg fe le lő en a vá lasz tott tiszt sé gek be, ill. olyan sze mé −
lyek ke rül nek funk ci ó ba, akik nem él ve zik a ma gyar párt tag ok bi zal mát. A párt −
cso port a CSKP KB−ba Do bos Lász ló, Lőrincz Gyu la, Csan da Sán dor és Nagy Ár −
pád, az SZLKP KB−ba pe dig Fábry Ist ván, Fónod Zol tán, Man dli Im re, Sza bó Re −
zső, Szoko lai Im re, Sző ke Jó zsef, Tol vaj Ber ta lan és Var ga Bé la be vá lasz tá sát
ja va sol ja.

1968. au gusz tus 4.
A Cse ma dok KB Tu do má nyos Szak bi zott sá ga a Hét Fó rum cí mű mel lék le té ben
köz zé te szi egy cseh szlo vá ki ai nem ze ti sé gi tu do má nyos in té zet lét re ho zá sá ra ki −
dol go zott ja vas la tát. A nyelv tu do má nyi, iro dal mi, tör té net tu do má nyi, szo ci o ló gi −
ai, pszi cho ló gi ai és nép raj zi osz tály ból ál ló in té zet a ja vas lat sze rint vagy köz vet −
le nül a Szlo vák Tu do má nyos Aka dé mia alá tar toz na, vagy önál ló Cseh szlo vá ki ai
Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mi a ként (eset leg Nem ze ti sé gi Tu do má nyos Aka dé mi a  −
ként) mű köd ne.

1968. au gusz tus 5.
A Ma gyar If jú ság Köz pon ti Ta ná csa fel ké ri a Bel ügy mi nisz té ri u mot a Ma gyar If jú −
sá gi Szö vet ség be jegy zé sé re, prog ram já nak és alap sza bá lyá nak el fo ga dá sá ra.

1968. au gusz tus 6.
Ma gyar rész ről vég le ge sen le mond ják a ma gyar par la men ti kül dött ség ere de ti −
leg au gusz tus 5−re ter ve zett, majd au gusz tus 12−re el ha lasz tott cseh szlo vá ki ai
lá to ga tá sát.

1968. au gusz tus 12–15.
Jal tá ban a szov jet párt ve ze tés is mer te ti Ká dár Já nos sal Cseh szlo vá kia ka to nai
meg szál lá sá nak rész le te it, s fel ké ri Ká dárt, hogy még egy szer pró bál ja meg le −
be szél ni Dubčeket a cseh szlo vák füg get le ne dé si tö rek vé sek ről.

1968. au gusz tus 14.
Po zsony ban a Cse ma dok, a Cseh szlo vá ki ai Uk rán Dol go zók Kul tu rá lis Szö vet sé −
ge és a Len gyel Kul tu rá lis Szö vet ség kép vi se lői el ső íz ben tar ta nak kö zös ta −
nács ko zást a ki sebb sé gi kér dés ren de zé sé vel kap cso la tos el kép ze lé se ik ről. Kö −
zös nyi lat ko za tuk sze rint az al kot mány ban kell rög zí te ni a nem ze tek és nem ze −
ti sé gek egyen jo gú sá gát, va la mint a nem ze ti sé gek ön igaz ga tá si jo gát. A nyi lat ko −
za tot a Cse ma dok ré szé ről Sza bó Re zső, Csan da Sán dor, Pathó Kár oly, Nagy Je −
nő és Krivošík Ist ván ír ja alá.
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1968. au gusz tus 15.
A cseh szlo vák kor mány jó vá hagy ja a fö de ra tív ál lam jo gi el ren de zés alap el ve i nek
ter ve ze tét.

1968. au gusz tus 17.
Ale xan der Dubček Ko má rom ban is mét ta lál ko zik Ká dár Já nos sal, aki bur kol tan
fi gyel mez te ti őt az eset le ges ka to nai be avat ko zás le he tő sé gé re.

1968. au gusz tus 18.
Moszk vá ban L. I. Brezs nyev köz li a len gyel, ke let né met, ma gyar és bol gár párt −
ve ze tők kel a Szov jet unió Kom mu nis ta Párt ja Po li ti kai Bi zott sá gá nak ha tá ro za tát
Cseh szlo vá kia ka to nai meg szál lá sá ról.

1968. au gusz tus 20–21.
A Szov jet unió és a Var sói Szer ző dés to váb bi négy tag ál la má nak (Len gyel or szág,
NDK, Ma gyar or szág és Bul gá ria) had se re gei az éj sza kai órák ban meg száll ják
Cseh szlo vá ki át. Ma gyar csa pa tok vo nul nak be töb bek kö zött Pár kány ba, Ér sek −
új vár ba, Lé vá ra, Vere bély be, Nyitrára, Aranyos maró tra, Nagy tapolc sány ba, Sze −
red re, Gal gócra, Pöstyén be, Vágújhe lyre, Ipoly ság ra és Nagy kür tös re.

1968. au gusz tus 21.
A szov je tek le tar tóz tat nak és Moszk vá ba hur col nak több ál la mi és párt ve ze tőt,
köz tük Ale xan der Dubčeket, a CSKP el ső tit ká rát, Oldřich Černík mi nisz ter el nö −
köt, Josef Smrkovskýt, a Nem zet gyű lés és Fran tišek Kriegelt, a Nem ze ti Front
el nö két.

A meg szál lók – 1956−os ma gyar or szá gi min tá ra – meg pró bál nak egy „mun kás−
pa raszt kor mányt” ál lí ta ni az or szág élé re, Lud vík Svo bo da köz tár sa sá gi el nök
azon ban el uta sít ja an nak ki ne ve zé sét, rá adá sul a kor mány el nö ké vé ki sze melt,
a kon zer va tí vok egyik ve zér alak já nak szá mí tó Alois Indra sem vál lal ja a fel ada −
tot.

A CSKP KB El nök sé ge, a Nem zet gyű lés El nök sé ge és a kor mány is egy ön te tű en
el íté li a be avat ko zást, az or szág la kos sá ga pas  szív el len ál lás sal, ut cai tün te té −
sek kel vá la szol a meg szál lás ra.

A Cse ma dok KB El nök sé ge nyi lat ko za tot tesz köz zé, amely ben a cseh szlo vá ki ai
ma gyar ság ne vé ben tá mo ga tá sá ról biz to sít ja a cseh szlo vák ál la mi és párt ve ze −
tést, s fel szó lít ja az or szág ma gyar la kos sá gát, hogy „őriz ze meg nyu gal mát és
ne hagy ja ki pro vo kál ni ma gát”. A kö vet ke ző na pok ban a Ma gyar If jú ság Köz pon −
ti Ta ná csa, a ma gyar írók és a kom mu nis ta párt ma gyar tag jai sor ra köz zé te szik
a meg szál lást el íté lő nyi lat ko za ta i kat.

A meg szál lást kö ve tő en a rá dió al kal mi stú di ók ból, fik tív te le pü lés ne vek meg −
adá sá val, il le gá li san su gá roz za mű so ra it. A po zso nyi stú dió Nagy Je nő, Koz ma
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Gyu la, Delmár Gá bor és Hol ló An na ál tal ké szí tett ma gyar adá sá nak fe dő ne ve
Ga bo na vá ros.

1968. au gusz tus 22.
Prá ga Vysočany vá ros rész ében meg tart ja rend kí vü li, XIV. kong res  szu sát Cseh −
szlo vá kia Kom mu nis ta Párt ja. A seb té ben ös  sze hí vott kong res  szus el íté li a ka −
to nai ag res  szi ót, meg erő sí ti tiszt sé gé ben Ale xan der Dubčeket és a töb bi el hur −
colt párt ve ze tőt, s olyan új Köz pon ti Bi zott sá got vá laszt, amely be a szov jet ba rát
irány zat tag jai nem ke rül nek be. Hos  szú idő után Lőrincz Gyu la is ki ma rad a tes −
tü let ből, így an nak 1949 óta el ső íz ben nincs ma gyar tag ja. A KB El nök sé gé nek
ve ze té sé vel Ale xan der Dubček tá vol lét ében Věnek Šil han tit kárt bíz zák meg.

1968. au gusz tus 23.
Cseh szlo vá kia la kos sá ga a rend kí vü li, XIV. párt kong res  szus fel hí vá sá ra or szá −
gos mé re tű ál ta lá nos sztrájk kal til ta ko zik a ka to nai meg szál lás el len.

A Cse ma dok KB El nök sé ge „Cseh szlo vá kia ma gyar sá gá hoz” in té zett fel hí vá sá −
ban az al kot má nyo san vá lasz tott ál lam ha tal mi és párt szer vek dön té se i nek be −
tar tá sá ra szó lít fel. A fel hí vás ki je len ti: „Ná lunk nem volt el len for ra da lom, és er −
re hi va tott szer ve ink nem hív ták be a Var sói Szer ző dés csa pa ta it. Kö ve tel jé tek,
hogy e csa pa tok hagy ják el ha zánk te rü le tét.”

1968. au gusz tus 23–26.
Moszk vá ban az el hur colt cseh szlo vák ál la mi és párt ve ze tő ket – akik hez idő köz −
ben csat la ko zott töb bek kö zött Lud vík Svo bo da köz tár sa sá gi el nök, Gustáv
Husák mi nisz ter el nök−he lyet tes és Vasil Biľak, az SZLKP el ső tit ká ra – a meg −
szál lást szen te sí tő ún. moszk vai jegy ző könyv el fo ga dá sá ra, va gyis a „szo ci a lis −
ta el le nes erők kel” va ló le szá mo lás ra, a hely zet „nor ma li zá lá sá ra” és a rend kí −
vü li, XIV. párt kong res  szus ér vény te le ní té sé re kény sze rí tik.

1968. au gusz tus 25.
Az SZLKP KB rend kí vü li ülé se ki áll a rend kí vü li, XIV. párt kong res  szus mel lett, s
a meg szál ló or szá gok párt ve ze tés éhez in té zett fel hí vá sá ban kö ve te li had se re ge −
ik ki vo ná sát Csehszlovákiából.

1968. au gusz tus 26–28.
Po zsony ban tart ja rend kí vü li kong res  szu sát Szlo vá kia Kom mu nis ta Párt ja, amely
kez det ben a rend kí vü li, XIV. párt kong res  szus hoz ha son ló an el uta sít ja a meg −
szál lást, Gustáv Husák Moszk vá ból va ló meg ér ke zé sét kö ve tő en azon ban csat −
la ko zik a „nor mal izá ciós” kö te le zett sé gek hez, s ar ra hi vat koz va, hogy azon a
szlo vák kül döt tek nek csu pán tö re dé ke vett részt, sza bály ta lan nak mi nő sí ti a
XIV. párt kong res  szust. A párt el ső tit ká rá vá ezek után Gustáv Husákot vá laszt −
ják; a Köz pon ti Bi zott ság El nök sé gé ből ki ma rad Lőrincz Gyu la, a KB−ból pe dig
an nak va la men  nyi ko ráb bi ma gyar tag ja, s a 107 ta gú új KB−ba csu pán 4 ma −
gyart vá lasz ta nak be: Agócs Bé lát, Mag Gyu lát, Mol nár Im rét és Var ga Bé lát.
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1968. au gusz tus 27.
Do bos Lász ló és Sza bó Re zső a Cse ma dok KB El nök sé ge és Tit kár sá ga kom −
mu nis tá i nak ne vé ben le vél ben tá mo ga tá suk ról biz to sít ják az SZLKP rend kí vü li
kong res  szu sát, egy ben ké rik, hogy a ma gyar nem ze ti sé gű kom mu nis ták az új
KB−ban a ma gyar ság szám ará nyá nak meg fe le lő kép vi se le tet kap ja nak.

1968. au gusz tus 28.
A Nem zet gyű lés nyi lat ko zat ban íté li el a ka to nai meg szál lást, és kö ve te li a meg −
szál ló csa pa tok tá vo zá sát; a kor mány azon ban ez zel egy idő ben már in téz ke dé −
se ket hoz a moszk vai jegy ző könyv tel je sí té sé re, a Nem ze ti Fron ton kí vü li klu bok,
moz gal mak be til tá sá ra s a szov jet ve ze tés ál tal leg in kább tá ma dott kor mány ta −
gok, min de nek előtt Jiří Hájek és Ota Šik „te vé keny sé gé nek ér té ke lé sé re”.

A Cse ma dok KB El nök sé ge nyi lat ko zat ban je len ti ki, hogy csat la ko zik a cseh −
szlo vák párt ve ze tés ál tal el fo ga dott moszk vai jegy ző könyv höz.

1968. au gusz tus 31.
A CSKP KB jó vá hagy ja a moszk vai jegy ző köny vet, s bár nem íté li el egy ér tel mű −
en a rend kí vü li, XIV. párt kong res  szust, az zal a ha tá ro za tá val, hogy meg tar tá sát
ké sőbb re ha laszt ja, el ha tá rol ja ma gát tő le. A Nem ze ti Front élé ről le vált ja a
moszk vai jegy ző köny vet egye dü li ként alá nem író Fran tišek Kriegelt, a CSKP KB−
ba pe dig 87 új ta got ko op tál, töb bek kö zött Gustáv Husákot és Lud vík Svo bodát,
aki ket be vá lasz ta nak a KB El nök sé gé be is. A KB−nak Kroc sány De zső sze mé lyé −
ben is mét van ma gyar nem ze ti sé gű tag ja.

1968. szep tem ber 3.
Le vált ják mi nisz ter el nök−he lyet te si tiszt sé gé ből Ota Šiket, a cseh szlo vák gaz da −
sá gi re form aty ját.

1968. szep tem ber 5.
A Bel ügy mi nisz té ri um el uta sít ja az El kö te le zett Pár ton kí vü li ek Klub ja és a K−231
ne vű klub alap sza bá lyá nak jó vá ha gyá sát, így azok gya kor la ti lag meg szűn nek lé −
tez ni.

1968. szep tem ber 6.
Az SZNT 50 új kép vi se lőt ko op tál tag jai so rá ba, az Ondrej Klokoč ál tal ki lá tás ba
he lye zett s a Cse ma dok ál tal is je lölt hét he lyett azon ban csu pán há rom ma gyar
nem ze ti sé gű kép vi se lő (Do bos Lász ló, Sza bó Re zső és Cser ge Kár oly) ko op tá −
lá sá ra ke rül sor.

1968. szep tem ber 7–8.
A Cse ma dok KB a fö de ra tív ál lam jo gi el ren de zés ről és a nem ze ti sé gek jo ga i nak
al kot má nyos biz to sí tá sá ról tár gyal. Az ülé sen több fel szó la ló sé rel me zi a ma −
gyar ság elég te len po li ti kai kép vi se le tét, ami kap csán Csan da Sán dor az Uk rán
Nem ze ti Ta nács min tá já ra egy Ma gyar Nem ze ti Ta nács meg vá lasz tá sá nak a le −
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he tő sé gét, Mács Jó zsef pe dig a kom mu nis ta pár ton be lü li ma gyar szek ció lét re −
ho zá sát is fel ve ti. A KB ha tá ro zat ban mond ja ki, hogy a nem ze ti sé gi kér dés
meg ol dá sa alap já nak to vább ra is már ci us 12−i ja vas la tát tart ja, s jó vá hagy ja a
meg szál lást el íté lő au gusz tus 21−e utá ni nyi lat ko za ta it és ál lás fog la lá sa it. A szö −
vet ség új prog ram ter ve zet−ja vas la tá nak vi tá ja so rán fel me rül, hogy a Cse ma dok
a jö vő ben ne csak egyé ni, ha nem a Mat i ca sloven skához ha son ló an kol lek tív
tag ság gal is ren del kez zen, szi go rú an vett kul tu rá lis szer ve zet ből vál jék a cseh −
szlo vá ki ai ma gyar ság ér dek vé del mi, po li ti kai szer ve ze té vé, amit eset le ges új
meg ne ve zé se – Ma gyar Dol go zók Or szá gos Szö vet sé ge – is tük röz het ne. Az ülés
má so dik nap ján meg hí vott ven dég ként részt ve vő Gustáv Husák, az SZLKP el ső
tit ká ra ígé re tet tesz a nem ze ti sé gi al kot mány tör vény, va la mint az azt konk re ti zá −
ló vég re haj tá si tör vé nyek ki dol go zá sá ra.

1968. szep tem ber 9.
A Szlo vák Írók Szö vet sé ge Do bos Lász ló he lyett Duba Gyu lát ne ve zi ki az Iro dal -
mi Szem le új fő szer kesz tő jé vé.

1968. szep tem ber 11.
Az SZLKP KB El nök sé ge Samo Falťan ve ze té sé vel nyolc fő ből ál ló mun ka bi zott −
sá got hoz lét re a nem ze ti sé gi al kot mány tör vény és vég re haj tá si tör vé nyei ja vas −
la tá nak elő ké szí té sé re, amely ben he lyet kap a Cse ma dok (Do bos Lász ló, Sza −
bó Re zső) és a Cseh szlo vá ki ai Uk rán Dol go zók Kul tu rá lis Szö vet sé ge 2−2 kép vi −
se lő je is. Az El nök ség egyút tal meg bíz za Ondrej Klokočot az SZNT mel let ti Nem −
ze ti sé gi Bi zott ság és az SZNT El nök sé ge mel let ti Nem ze ti sé gi Tit kár ság meg −
szer ve zé sé vel.

1968. szep tem ber 12.
A jú ni us 30−án meg szűnt Pi o ní rok Lap ja utód lap ja ként a CSISZ Szlo vá ki ai KB ki −
adá sá ban meg je le nik Po zsony ban a Tá bor tûz cí mű he ti lap el ső szá ma. Fő szer −
kesz tő je Petrik Jó zsef.

1968. szep tem ber 13.
A Nem zet gyű lés 127/1968. szám mal tör vényt fo gad el „a saj tó és egyéb tö meg −
tá jé koz ta tá si esz kö zök te rén fo ga na to sí tan dó in téz ke dé sek ről”, amel  lyel gya kor −
la ti lag is mét fel szá mol ja a saj tó sza bad sá got.

1968. szep tem ber 14.
Szen cen tart ja meg a szov jet meg szál lás mi att au gusz tus vé gén el ma radt el ső
ülé sét a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Pe da gó gu sok Or szá gos Szö vet sé gé nek elő ké −
szí tő bi zott sá ga. Az elő ké szí tő bi zott ság tag ja töb bek kö zött Tur czel La jos, Mózsi
Fe renc, Kar dos Ist ván, Var ga Bé la, Bö ször mé nyi Já nos, Kor pás Pál, Dukon Jó −
zsef és Herdics Já nos.

1968. szep tem ber 19.
Le mond tiszt sé gé ről Jiří Hájek kül ügy mi nisz ter.
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1968. szep tem ber 21.
A Sza bad Föld mû ves ve zér cikk ében Pathó Kár oly fő szer kesz tő sür ge ti, hogy a
moszk vai jegy ző könyv ben fog lal tak ér tel mé ben szá mol ja nak le a „jobb ol da li” és
„szek tás” tö rek vé sek kel.

1968. szep tem ber 23.
Az SZNT El nök sé ge 185. sz. ha tá ro za tá val lét re hoz za az El nök ség Nem ze ti sé gi
Tit kár sá gát, s az SZNT elé ter jesz ti az SZNT Nem ze ti sé gi Bi zott sá gá nak lét re ho −
zá sá ra vo nat ko zó ja vas la tot.

1968. szep tem ber 28.
A Ma gyar If jú ság Köz pon ti Ta ná csa ok tó ber 12–13−ra tű zik ki a Ma gyar If jú sá gi
Szö vet ség ala ku ló kong res  szu sá nak idő pont ját, hang sú lyoz va, hogy a szö vet ség
a CSISZ ré vén a Nem ze ti Front tag ja kí ván len ni.

1968. szep tem ber 29.
A Hét Fó rum cí mű mel lék le te önál ló tár sa da lom po li ti kai mel lék let té vá lik, s leg −
fon to sabb fó ru ma lesz azok nak az el kép ze lé sek nek, prog ram ter ve ze tek nek,
ame lyek a szov jet be avat ko zást kö ve tő en is sík ra száll nak a de mok ra ti zá ló dá si
fo lya mat foly ta tá sá ért és a ma gyar ki sebb ség hely ze té nek ren de zé sé ért.

1968. szep tem ber 30.
Az SZLKP KB El nök sé ge, az SZNT El nök sé ge és a Szlo vák Nem ze ti Front KB egy −
aránt meg tár gyal ja és jó vá hagy ja a fö de rá ci ós al kot mány tör vény és nem ze ti sé gi
al kot mány tör vény ter ve ze tét.

1968. szep tem ber
Az Iro dal mi Szem le meg kez di Fábry Zol tán A vád lott meg szó lal cí mű me mo ran −
du má nak köz lé sét, amely így nyom ta tás ban el ső íz ben je len het meg tel jes ter −
je del mé ben.

Onódi Já nost Mózsi Fe renc vált ja fel a Szo ci a lis ta Ne ve lés cí mű hav i lap fe le lős
szer kesz tői poszt ján.

1968. ok tó ber 3.
Az SZNT Nem ze ti Bi zott sá gi Bi zott sá ga a ré gi já rá sok vis  sza ál lí tá sá ra, ill. új já −
rá sok lé te sí té sé re be ér ke zett ja vas la tok ról tár gyal va úgy ha tá roz, hogy új já rá −
sok lét re ho zá sá ra „csak ki vé te les ese tek ben” ke rül het sor. (Ös  sze sen 39 új já −
rás lé te sí té sé re, ill. a ré gi vis  sza ál lí tá sá ra ér ke zett be ja vas lat, töb bek kö zött a
Pár ká nyi, Vere bé ly i, Aranyos maróti, Zseliz i, Ipoly sá gi, Tor nal jai, Kirá ly helme ci és
Nagyka posi já rá sé ra.)

1968. ok tó ber 4.
Az SZNT El nök sé gé nek ja vas la tá ra az SZNT lét re hoz za a Nem ze ti sé gi Bi zott sá −
got mint a nem ze ti sé gi kér dés ben il le té kes kez de mé nye ző és el len őr ző szer vét.
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1968. ok tó ber 5.
Az Új Szó köz li a nem ze ti sé gi al kot mány tör vény nyil vá nos meg vi ta tás cél já ból
köz zé tett ter ve ze tét.

1968. ok tó ber 6.
Meg je le nik az Új Szó önál ló he ti lap jel le gű Va sár na pi Új Szó cí mű hét vé gi ma ga −
zin já nak el ső szá ma.

1968. ok tó ber 12.
A Prav dá ban meg je le nik a Szlo vák Írók Szö vet sé ge El nök sé gé nek és a Szlo vák
Tu do má nyos Aka dé mia Ľudovít Štúr Nyelv tu do má nyi In té ze té nek a nem ze ti sé gi
al kot mány tör vén  nyel kap cso la tos nyi lat ko za ta, amely a szlo vák nyelv ál lam nyelv −
vé nyil vá ní tá sát kö ve te li, a ki sebb sé gek nyel vé nek vé del mét pe dig a nem ze ti sé −
gek kö zött élő szlo vá kok jo gai el le ni tá ma dás nak mi nő sí ti. (Ha son ló tá ma dást
in dít a ter ve zett al kot mány tör vény el len a Mat i ca sloven ská és a Come nius
Egye tem több in té ze te is.)

1968. ok tó ber 13.
A Szlo vák Írók Szö vet sé gé nek Ma gyar Szek ci ó ja a nem ze ti sé gi al kot mány tör −
vényt el uta sí tó s el fo ga dá sá nak el ha lasz tá sát szor gal ma zó nyi lat ko za tok ra re a −
gál va vis  sza uta sít ja a szlo vák nyelv ál lam nyelv vé nyil vá ní tá sát, és sík ra száll a
nem ze ti sé gi nyelv hasz ná lat s a nem ze ti sé gek anya nyel vi mű ve lő dé sé nek jo ga
mel lett.

1968. ok tó ber 16.
Prá gá ban a cseh szlo vák és szov jet kor mány szer ző dést ír alá a szov jet csa pa −
tok „ide ig le nes” cseh szlo vá ki ai tar tóz ko dá sá ról. A szer ző dést a Nem zet gyű lés
ok tó ber 18−án ra ti fi kál ja.

1968. ok tó ber 18.
A Bel ügy mi nisz té ri um el uta sít ja a Zsi na ti Meg úju lá si Bi zott ság szer ve ze ti sza −
bály za tá nak jó vá ha gyá sát, s ez zel a szer ve zet gya kor la ti lag meg szű nik.

1968. ok tó ber 20.
A Cse ma dok KB galán tai ülé se a nem ze ti sé gi al kot mány tör vény ter ve ze té ről és
vég re haj tá si tör vé nye i ről tár gyal va az ál lam ha tal mi szer vek mel let ti nem ze ti sé gi
tes tü le tek lét re ho zá sa és a nem ze ti sé gek ará nyos kép vi se le te mel lett to vább ra
is szor gal maz za a ve gyes la kos sá gú já rá sok új te rü le ti át szer ve zé sét, a nem ze −
ti sé gek jo gi hely ze té nek meg ha tá ro zá sa cél já ból pe dig egy nem ze ti sé gi sta tú −
tum ki dol go zá sát

Meg kez dő dik a ma gyar csa pa tok ki vo ná sa Cseh szlo vá ki á ból. Az utol só ma gyar
ka to nai ala ku lat ok tó ber 31−én hagy ja el az or szág te rü le tét.
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1968. ok tó ber 22.
Ondrej Klokoč, az SZNT el nö ke a Cse ma dok KB ál tal je lölt Tol vaj Ber ta lant ki ne −
ve zi a Nem ze ti sé gi Tit kár ság ve ze tő jé vé.

1968. ok tó ber 23.
Ala ku ló ülé sét tart ja az SZNT Nem ze ti sé gi Bi zott sá ga, ame lyen Fábry Ist vánt vá −
laszt ják meg a bi zott ság el nö ké vé. A bi zott ság ban az SZNT 14 ma gyar és 6 uk −
rán (ru szin) kép vi se lő je mel lett he lyet kap 13 szlo vák nem ze ti sé gű kép vi se lő is.

1968. ok tó ber 24.
A kor mány jó vá hagy ja a fö de rá ci ós, va la mint a nem ze ti sé gi al kot mány tör vény
ter ve ze tét.

1968. ok tó ber 26.
Gustáv Husák be avat ko zá sát kö ve tő en a Nem zet gyű lés El nök sé ge köz li a nem −
ze ti sé gi kép vi se lők kel, hogy a Nem zet gyű lés más nap a par la ment elé ter jesz tett
nem ze ti sé gi al kot mány tör vény egy mó do sí tott vál to za tát fog ja jó vá hagy ni.

1968. ok tó ber 27.
A Nem zet gyű lés el fo gad ja az or szág fö de ra tív el ren de zé sé ről szó ló 143/1968.
sz. és nem ze ti sé ge i nek hely ze té ről szó ló 144/1968. sz. al kot mány tör vényt. A
két al kot mány tör vény kö zött el lent mon dás mu tat ko zik a nem ze ti sé gek ál lam al −
ko tó sze re pé nek el is me ré se te kin te té ben. Amíg a nem ze ti sé gi al kot mány tör −
vény pre am bu luma sze rint a köz tár sa ság né pét „a cseh és szlo vák nem zet tel
együtt a ma gyar, né met, len gyel és uk rán (ru szin) nem ze ti ség is al kot ja”, s 1.
cik ke lye sze rint a köz tár sa ság „a cseh és szlo vák nem zet és azon nem ze ti sé −
gek kö zös ál la ma, ame lyek a te rü le tén él nek”, ad dig a fö de rá ci ós al kot mány tör −
vény a köz tár sa sá got „két egyen jo gú test vér nem zet, a cse hek és szlo vá kok”
szö vet sé gi ál la ma ként de fi ni ál ja. A nem ze ti sé gi al kot mány tör vény 2. cik ke lye ki −
mond ja a nem ze ti sé gek „lét szá muk nak meg fe le lő” kép vi se let hez va ló jo gát a
kép vi se le ti tes tü le tek ben és más vá lasz tott szer vek ben, 3. cik ke lye dek la rál ja
szá muk ra az anya nyelv ükön va ló mű ve lő dés, a nem ze ti sé gi kul tu rá lis−tár sa dal −
mi szer ve ze tek ben va ló tö mö rü lés, a sa ját nyel vű saj tó és tá jé koz ta tás, az ál ta −
luk la kott te rü le ten pe dig nyel vük hi va ta los érint ke zés ben va ló hasz ná la tá nak jo −
gát, 5. cik ke lye egyút tal ki lá tás ba he lye zi az al kot mány tör vényt konk re ti zá ló vég −
re haj tá si tör vé nyek, va la mint a kép vi se le ti tes tü le tek és vég re haj tó szer vek mel −
let ti nem ze ti sé gi szer vek ről szó ló tör vény ki dol go zá sát. Az utol só pil la nat ban
mó do sí tott jog sza bály ból ki ma rad nak a nem ze ti sé gek ön igaz ga tá sát, gaz da sá gi
és kul tu rá lis egyen jo gú sá gát, az ál lam ha ta lom gya kor lá sá ban va ló egyen jo gú
rész vé tel ét sza va to ló ré szek, s nyel vük hi va ta los érint ke zés ben va ló hasz ná la tá −
nak a le he tő sé gét is az ál ta luk la kott te rü let re kor lá toz zák. 

1968. ok tó ber 28.
A cseh szlo vák ál la mi és párt ve ze tés ün ne pi ren dez vé nye ken em lé ke zik meg
Cseh szlo vá kia meg ala ku lá sá nak 50. év for du ló já ról. Prá gá ban, Brünnben, Po −
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zsony ban és más egye te mi vá ro sok ban a di ák ság ez zel egy idő ben tün te té se −
ken til ta ko zik a meg szál lás el len, de szov jet el le nes lég kör jel lem zi a hi va ta los
meg em lé ke zé se ket is: a szo kás sal el len tét ben nem ko szo rúz zák meg a szov jet
hő sök em lék mű ve it.

1968. ok tó ber 29.
A nem ze ti sé gi al kot mány tör vény mó do sí tott vál to za ta nem jut el a hír köz lő esz −
kö zök höz, így azok, köz tük az Új Szó is an nak ko ráb bi, a nem ze ti sé gek szá má −
ra ked ve zőbb vál to za tát köz lik. A mó do sí tott szö ve get az Új Szó vé gül csak no −
vem ber 7−én hoz za nyil vá nos ság ra.

1968. no vem ber 14–17.
A CSKP KB ülé se a párt ve ze té sén be lü li szov jet ba rát irány zat újabb tér nye ré sé −
nek ered mé nye ként meg hir de ti a nor mal izá ció prog ram ját, s el ha tá ro ló dik a ja −
nu ár utá ni po li ti ka „ne ga tív ele me i től”. A KB ha tá ro za ta sze rint le kell lep lez ni a
„szo ci a lis ta el le nes erő ket”, akik a párt ak ció prog ram ját ki hasz nál va a szo ci a liz −
mus diszk re di tá lá sá ra s vég ső so ron a szo ci a liz mus meg dön té sé re tö re ked tek.

1968. no vem ber 15.
A Cseh szlo vák Nő szö vet ség Szlo vá ki ai Bi zott sá ga 1969. ja nu ár 30–31−re ös  sze −
hív ja a Szlo vák Nő szö vet ség ala ku ló kong res  szu sát, egy ben meg bíz za az El nök −
sé get, hogy vi tas sa meg és ter jes  sze a kong res  szus elé a szer ve zet ma gyar és
uk rán nem ze ti sé gű tag ja i nak hely ze tét ren de ző ja vas la tot.

1968. no vem ber 17–18.
A or szág la kos sá ga, fő leg az egye te mi és fő is ko lai di ák ság tö meg tün te té sek so −
ro za tá val til ta ko zik a szov jet meg szál lás és a nor mal izá ciós po li ti ka meg hir de té −
se el len.

1968. no vem ber 19.
Az Utunk utód lap ja ként meg je le nik Érsekújvárott a Novozá mocké noviny – Ér sek -
új vá ri Új ság cí mű két nyel vű já rá si he ti lap el ső szá ma, amely nek ma gyar vál to za −
ta 1969. ja nu ár 7−én önál ló sul.

1968. no vem ber 23–24.
Ótá trafüre den meg ren de zik a cseh szlo vá ki ai ma gyar kul tú ra és tu do mány kép vi −
se lő i nek a má so dik vi lág há bo rú utá ni el ső or szá gos ta lál ko zó ját. A ren dez vény
– ame lyen fel ol vas sák Fábry Zol tán nak a ta lál ko zó al kal má ból írt Rang és hû ség
cí mű es  szé jét – fő elő adói Tur czel La jos, Kar dos Ist ván és Sza bó Re zső. A ta −
nács ko zás részt ve vői meg fo gal maz zák olyan köz pon ti ma gyar in téz mé nyek és
szak mai cso por tok meg ala kí tá sá nak szük sé ges sé gét, ame lyek ha té ko nyan be −
kap cso lód ná nak a cseh szlo vá ki ai ma gyar ság szel le mi éle té be, s hely ze té nek és
prob lé má i nak tu do má nyos fel dol go zá sá val hoz zá já rul ná nak gaz da sá gi, jo gi, po −
li ti kai és kul tu rá lis prob lé má i nak meg ol dá sá hoz.
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1968. no vem ber 29.
A Cseh szlo vák Fő ügyész ség be je len ti, hogy a szer ze tes ren dek for má li san so ha
nem szűn tek meg lé tez ni, így nincs tör vé nyes aka dá lya mű kö dé sük fel újí tá sá −
nak.

1968. de cem ber 1.
A po zso nyi Come nius Egye tem re tá vo zó Csan da Sán dort Sze berényi Zol tán vált −
ja fel a nyi trai Pe da gó gi ai Kar Ma gyar Nyelv és Iro da lom Tan szék ének tan szék −
ve ze tői poszt ján.

1968. de cem ber 3.
Meg vá laszt ják az SZNT Nem ze ti sé gi Bi zott sá gá nak öt ta gú el nök sé gét. Tag jai
Fábry Ist ván el nö kön és Peter Dupej al el nök ön kí vül Do bos Lász ló, Šte fan Feren  −
cei és Ján Janík.

1968. de cem ber 7.
A Ma gyar If jú ság Köz pon ti Ta ná csa meg ren de zi Po zsony ban a ma gyar fi a ta lok
má so dik or szá gos ér te kez le tét. Ezen a bel ügy mi nisz té ri u mi jó vá ha gyás hi á nyá −
ban is be je len tik a Ma gyar If jú sá gi Szö vet ség meg ala ku lá sát, mely nek el nö ké vé
Var ga Sán dort, al el nök évé Duka Zó lyo mi Ár pá dot vá laszt ják.

1968. de cem ber 11.
Po zsony ban együt tes ülést tart a Szlo vák Írók Szö vet sé ge és a Szlo vák Új ság −
írók Szö vet sé ge ma gyar szek ci ó já nak ve ze tő sé ge. Amel lett, hogy sür ge tik a
nem ze ti sé gi szer vek ről szó ló tör vény el fo ga dá sát, s üd vöz lik a Ma gyar If jú sá gi
Szö vet ség meg ala ku lá sát, ar ról is dön te nek, hogy 1969. ja nu ár 10−ig lét re kell
hoz ni a Ma gyar Új ság írók Szer ve ze tét.

1968. de cem ber 12.
A Nem ze ti sé gi Bi zott ság el fo gad ja a nem ze ti sé gi szer vek ről és kép vi se let ről szó −
ló tör vény ter ve ze tét. A ja vas lat sze rint az SZNT−ben a nem ze ti sé gi kép vi se lők −
ből kü lön ma gyar és kü lön uk rán nem ze ti sé gi tes tü let, a ke rü le ti nem ze ti bi zott −
sá gok, va la mint a 10%−ot meg ha la dó nem ze ti sé gi la kos ság gal ren del ke ző já rá −
sok és te le pü lé sek nem ze ti bi zott sá gai mel lett nem ze ti sé gi bi zott sá gok ala kul −
ná nak. A vég re haj tó szer vek ben a nem ze ti sé gek ad nák a kor mány egyik al el nök −
ét, aki egy ben a vég re haj tó szerv ként mű kö dő nem ze ti sé gi kor mány hi va tal el nö −
ke len ne, az ok ta tás ügyi és a kul tu rá lis mi nisz ter egyik he lyet te sét, a két mi nisz −
té ri u mon be lül pe dig nem ze ti sé gi fő osz tály ok ala kul ná nak.

1968. de cem ber 15.
A Cse ma dok KB csa ló dott sá gát fe je zi ki a nem ze ti sé gi al kot mány tör vény nek a
nem ze ti sé gek ká rá ra tör tént mó do sí tá sa mi att, egy ben tá mo ga tá sá ról biz to sít ja
a Ma gyar If jú sá gi Szö vet sé get, s ja va sol ja a ma gyar kép ző mű vé szek nek, ze ne −
mű vé szek nek és pe da gó gu sok nak, hogy az írók és az új ság írók min tá já ra ala kít −
sa nak or szá gos szö vet sé gük ke re tén be lül ma gyar ta go za tot.
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1968. de cem ber 19.
A Nem zet gyű lés 168/1968. szám mal tör vényt fo gad el a gim ná zi u mok ról, amely
a há rom éves ál ta lá nos mű velt sé get nyúj tó kö zép is ko la he lyett is mét be ve ze ti a
négy éves gim ná zi u mot.

1968. de cem ber 22.
Gustáv Husák az SZLKP KB ülé sén be je len ti azt az igényt, hogy az új szö vet sé −
gi tör vény ho zó szerv, a Szö vet sé gi Gyű lés élé re szlo vá kot vá las  sza nak. Ugyan −
ezt az SZNT de cem ber 29−i ülé sén is meg is mét li.

1968. de cem ber 29.
Az SZNT ülé sén 9 új kép vi se lő ko op tá lá sá val 150−re bő ví tik a tes tü let tag ja i nak
szá mát. Az új kép vi se lők kö zül há rom – Rácz Oli vér, Sza bó Má ria és Var ga La −
jos – ma gyar nem ze ti sé gű, a ma gyar kép vi se lők szá ma így 17−re emel ke dik. Sza −
bó Re zsőt meg vá laszt ják az SZNT egyik al el nök évé, Fábry Ist vánt pe dig be vá −
laszt ják a 25 ta gú új El nök ség be.

Az SZNT meg vá laszt ja a két ka ma rás új szö vet sé gi par la ment 150 ta gú Nem ze −
tek Ka ma rá já nak 75 szlo vá ki ai kép vi se lő jét is, köz tük 10 ma gyar nem ze ti sé gűt:
töb bek kö zött Do bos Lász lót, Sza bó Re zsőt, Fábry Ist vánt, Rácz Oli vért és Cser −
ge Ká rolyt.

1968 fo lya mán
Po zsony ban meg je le nik Fábry Zol tán Stó szi dél elõt tök cí mű es  szé− és ta nul −
mány kö te te, ben ne a szer ző Anti se ma tiz mus cí mű ta nul má nyá val és A vád lott
meg szó lal cí mű me mo ran du má val.

A Ma dách Im re Iro dal mi Díj jal Do bos Lász lót, Ozs vald Ár pá dot és Tur czel La jost,
a Cseh szlo vák Író szö vet ség Nem ze ti sé gi Dí já val Do bos Lász lót tün te tik ki.

A cseh szlo vák kor mány az ér de mes mű vész cí met ado má nyoz za Jako by Gyu la
kas sai fes tő mű vész nek.

1969. ja nu ár 1.
Ér vény be lép a fö de rá ci ós al kot mány tör vény, amely ér tel mé ben a Cseh szlo vák
Szo ci a lis ta Köz tár sa ság át ala kul a Cseh Szo ci a lis ta Köz tár sa ság és a Szlo vák
Szo ci a lis ta Köz tár sa ság szö vet sé gi ál la má vá. Az ál lam új szö vet sé gi tör vény ho −
zó szer ve a Szö vet sé gi Gyű lés, amely nek két ka ma rá ja van: az egy ko ri Nem zet −
gyű lés ből ala kult Né pi Ka ma ra és az újon nan lét re ho zott Nem ze tek Ka ma rá ja. A
két tag köz tár sa ság tör vény ho zó szer ve a 200 ta gú Cseh Nem ze ti Ta nács, ill. a
150 ta gú Szlo vák Nem ze ti Ta nács.

Lud vík Svo bo da köz tár sa sá gi el nök Oldřich Černíkkel az élen ki ne ve zi az el ső
szö vet sé gi kor mányt. Tag jai töb bek kö zött Ján Marko kül ügy mi nisz ter, Mar tin
Dzúr nem zet vé del mi mi nisz ter és Jan Pel nář bel ügy mi nisz ter.
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A Tatran Könyv ki adó ma gyar rész le gé nek, a Ma gyar Üzem nek az önál ló su lá sá −
val meg ala kul Po zsony ban az el ső tény le ge sen önál ló cseh szlo vá ki ai ma gyar ki −
adó, a Ma dách Könyv− és Lap ki adó. Igaz ga tó ja Do bos Lász ló, fő szer kesz tő je
Hubik Ist ván.

Krivošík Ist vánt Dráfi Má tyás vált ja fel a ko má ro mi Ma gyar Te rü le ti Szín ház igaz −
ga tói poszt ján.

1969. ja nu ár 2.
Az SZNT El nök sé ge Šte fan Sádovský mi nisz ter el nök kel az élen ki ne ve zi a Szlo −
vák Szo ci a lis ta Köz tár sa ság el ső kor má nyát, amely nek tag ja töb bek kö zött Jú li −
us Hanus és Jozef Zrak mi nisz ter el nök−he lyet te sek, Egyd Pepich bel ügy mi nisz −
ter, Matej Lúčan ok ta tás ügyi mi nisz ter, Miroslav Válek kul tu rá lis mi nisz ter, va la −
mint Ján Janovic me ző gaz da sá gi és élel me zés ügyi mi nisz ter. A kor mány ban az
elő ze tes ígé re tek kel el len tét ben, mi sze rint egy ma gyar al el nö ke és két ma gyar
mi nisz te re lesz – egye dül Do bos Lász ló tár ca nél kü li mi nisz ter kép vi se li a ma −
gyar sá got.

1969. ja nu ár 10.
Az Új Szó meg je le né sé nek 20. év for du ló ja al kal má ból Lud vík Svo bo da köz tár sa −
sá gi el nök a lap nak a Mun ka Ér dem ren det, öt mun ka tár sá nak – Petrőczi Bá lint −
nak, Szűcs Bé lá nak, Zsil ka Lász ló nak, Vilc sek Gé zá nak és in memo ri am Méry
Fe renc nek – pe dig a Ki vá ló Mun ká ért Ér dem ren det ado má nyoz za.

A szlo vák kor mány úgy ha tá roz, hogy a mi nisz ter he lyet te si posz tok be töl té sé nél
szá mol ni kell a ma gyar és uk rán ki sebb ség kép vi se lő i vel is.

1969. ja nu ár 11.
A Cse ma dok KB El nök sé ge a kor mány elő ző na pi ha tá ro za ta alap ján hat ma gyar
mi nisz ter he lyet tes ki ne ve zé sé re tesz ja vas la tot: az ok ta tás ügyi mi nisz ter he lyet −
te sé vé Tur czel La jost, a kul tu rá lis évé Fónod Zol tánt, a me ző gaz da sá gi és élel −
me zés ügyi é vé Pathó Ká rolyt, az épí tés ügyi é vé Kroc sány De zsőt, a bel ügy mi nisz −
ter he lyet te sé vé pe dig Mede Ist vánt ja va sol ja.

1969. ja nu ár 16.
Prá gá ban, a Ven cel té ren a szov jet meg szál lás el le ni til ta ko zá sul fel gyújt ja ma −
gát Jan Palach, a Kár oly Egye tem böl csész hall ga tó ja, aki égé si sé rü lé se i be há −
rom nap múl va be le hal. Ja nu ár 25−i te me té se a demokra tizá ciós fo lya mat el tip −
rá sa el le ni or szá gos mé re tű til ta ko zás sá vá lik.

1969. ja nu ár 22.
A Cseh szlo vák Nő szö vet ség Szlo vá ki ai Bi zott sá gá nak El nök sé ge úgy ha tá roz,
hogy a Szlo vák Nő szö vet ség ala ku ló kong res  szu sán a szö vet ség Köz pon ti Bi zott −
sá ga mel lett Ma gyar Nő ta nács ból és Uk rán Nő ta nács ból ál ló Nem ze ti sé gi Szek −
ció ala kul hat.
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1969. ja nu ár 27–29.
Po zsony ban tart ja I. kong res  szu sát a Szlo vák For ra dal mi Szak szer ve ze ti Moz ga −
lom, ame lyen a Szlo vák Szak szer ve ze ti Ta nács meg vá lasz tá sá nál – a nem ze ti −
sé gi al kot mány tör vény elő írá sai el le né re – fi gyel men kí vül hagy ják az ará nyos
nem ze ti sé gi ös  sze té tel el vét.

1969. ja nu ár 29–30.
Ala ku ló ülését tart ja Prá gá ban az új szö vet sé gi tör vény ho zó szerv, a Szö vet sé gi
Gyű lés Né pi Ka ma rá ja és Nem ze tek Ka ma rá ja. A szov jet ba rát erők nek si ke rül el −
ér ni ük, hogy Josef Smrkovskýt, a ko ráb bi Nem zet gyű lés el nö két ne vá las  szák
meg a Szö vet sé gi Gyű lés el nö ké vé, akit ezek után a Né pi Ka ma ra el nö ké vé vá −
lasz ta nak, a Nem ze tek Ka ma rá ja el nö ke Dal i bor Hanes, a Szö vet sé gi Gyű lés el −
nö ke Peter Colot ka lesz. A Szö vet sé gi Gyű lés El nök sé gé ben he lyet kap Lőrincz
Gyu la és Cser ge Kár oly, a Nem ze tek Ka ma rá ja El nök sé gé ben Rácz Oli vér.

1969. ja nu ár 30–31.
Po zsony ban tart ja ala ku ló kong res  szu sát a Szlo vák Nő szö vet ség. A Nem ze ti sé −
gi Szek ció meg ala kí tá sá ra az ígé re tek el le né re nem ke rül sor, lét re ho zá sát ké −
sőb bi idő pont ra ha laszt ják.

1969. feb ru ár 2.
A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ta ní tók Köz pon ti Ének ka ra meg ren de zi Po zsony ban a
cseh szlo vá ki ai ma gyar pe da gó gu sok el ső or szá gos bál ját.

1969. feb ru ár 5–6.
Mi u tán a Cseh szlo vák If jú sá gi Szö vet ség feb ru ár 4−i szlo vá ki ai rend kí vü li kong −
res  szu sa ki mond ta a CSISZ szlo vá ki ai szer ve ze té nek meg szűn tét, Po zsony ban
meg tart ja ala ku ló kong res  szu sát a Szlo vá ki ai Gyer mek− és If jú sá gi Szer ve ze tek
Tár su lá sa. A kong res  szus ra a hat ala pí tó if jú sá gi szer ve zet – Szlo vá ki ai Út tö rő −
szö vet ség, Szlo vá ki ai Cser kész szö vet ség, Szlo vá ki ai Fő is ko lás ok Szö vet sé ge,
Mun kás Fi a ta lok Szö vet sé ge, Me ző gaz da ság ban Dol go zó Fa lu si és Vá ro si Fi a ta −
lok Szö vet sé ge, Kö zép is ko lás ok Szö vet sé ge – kül döt te in kí vül meg hív ják a Ma −
gyar If jú sá gi Szö vet ség kép vi se lő it is, ők azon ban csak fel szó la lá si jog gal ren −
del kez nek, sza va za ti val nem.

1969. feb ru ár 8.
Kas sán töb bek kö zött Sza bó Re zső, Tol vaj Ber ta lan és Rácz Oli vér rész vé te lé vel
ke let−szlo vá ki ai ma gyar ér tel mi sé gi ta lál ko zót tar ta nak, ame lyen töb ben hang sú −
lyoz zák az 1960. évi köz igaz ga tá si át ren de zés re ví zi ó já nak szük sé ges sé gét, va −
la mint olyan sze mé lyek be vá lasz tá sát a köz pon ti szer vek be, akik va ló ban él ve −
zik a ma gyar ság bi zal mát.

1969. feb ru ár 13.
A Szlo vák Új ság írók Szö vet sé gé nek bi zott sá ga jó vá hagy ja azt a ja vas la tot, hogy
a szö vet ség ke re tén be lül meg ala kul jon a Ma gyar Új ság írók Szer ve ze te.
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1969. feb ru ár 14.
A szlo vák kor mány 25. sz. ha tá ro za tá val nem ze ti sé gi ügyek ben il le té kes ta nács −
adó és kez de mé nye ző szer ve ként lét re hoz za a Nem ze ti sé gi Ta ná csot.

1969. feb ru ár 21.
Ko má rom ban Dunaj cím mel újabb két nyel vű já rá si he ti lap in dul, amely 1975−
ben fel ve szi a Dunaj – Du na cí met.

1969. feb ru ár 22.
A Ma gyar If jú ság Köz pon ti Ta ná csá nak ülé sén a tiszt sé gé ről le mon dott Var ga
Sán dor he lyett Duka Zó lyo mi Ár pá dot vá laszt ják meg a ta nács új el nö ké vé. Ve −
ze tő tit ká ra Duray Mik lós, tit ká ra Kele La jos.

1969. feb ru ár
A Nõ mel lék lap ja ként meg je le nik Po zsony ban a Ba rát nõ cí mű fo lyó irat el ső szá −
ma. Fe le lős szer kesz tő je Szar ká né Lévay Er zsé bet.

1969. már ci us 11–12.
Prá gá ban tart ja or szá gos ala ku ló kong res  szu sát az ön ma gát már ci us 5−én fel −
osz la tott CSISZ sze re pét át ve vő s plu ra lis ta tö rek vé se i ben az 1968−as re form −
fo lya mat el ve i re épí tő Gyer mek− és If jú sá gi Szer ve ze tek Tár su lá sa. Bár prog ram −
bi zott sá ga el fo gad ja a nem ze ti sé gi if jú sá gi szer ve ze tek ala pí tá sá nak le he tő sé −
gét, s Duka Zó lyo mi Ár pád he lyet kap a tár su lás Szö vet sé gi Ta ná csá ban is, a
szlo vák kül döt tek nem egyez nek be le, hogy Szlo vá ki á ban ma gyar és uk rán if jú −
sá gi szer ve ze tet le hes sen lét re hoz ni, s meg gá tol ják a Ma gyar If jú sá gi Szö vet −
ség nek a tár su lás ba va ló fel vé tel ét.

1969. már ci us 15–20.
Érsekújvárott a Cse ma dok he lyi szer ve ze te el ső íz ben ren de zi meg a Czuc zor
Ger gely Iro dal mi és Kul tu rá lis Na po kat.

1969. már ci us 16.
Po zsony ban a Cse ma dok szék há zá ban öreg cser ké szek rész vé te lé vel meg be szé −
lés zaj lik a po zso nyi Kis−Kár pá tok cser kész csa pat és ál ta lá ban a cseh szlo vá ki ai
ma gyar cser kész moz ga lom eset le ges új já szer ve zé sé ről.

1969. már ci us 17–18.
Po zsony ban tart ja rend kí vü li, X. or szá gos köz gyű lés ét a Cse ma dok (he lyi szer ve ze −
te i nek szá ma 530, tag lét szá ma 56 990), amely al ka lom ból Lud vík Svo bo da köz tár −
sa sá gi el nök Mun ka Ér dem rend del tün te ti ki a húsz éves szö vet sé get. A köz gyű lés
vi tá ja so rán szá mos fel szó la ló sür ge ti a nem ze ti sé gi al kot mány tör vény vég re haj tá −
si tör vé nye i nek ki dol go zá sát, a ma gyar ság ará nyos kép vi se le té nek biz to sí tá sát az
ala cso nyabb szin tű párt− és ál la mi szer vek ben is, a ma gyar tu do má nyos in té zet
meg ala kí tá sát, a ko má ro mi mú ze um át ala kí tá sát a cseh szlo vá ki ai ma gyar kul tú ra
mú ze u má vá, egy kas sai ma gyar szín ház lét re ho zá sát, a nem ze ti sé gi ok ta tás ügy fej −
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lesz té sét, a ma gyar lak ta já rá sok te rü le ti át ren de zé sét s a Cseh szlo vák Te le ví zió
ma gyar nyel vű adá sá nak meg in dí tá sát. A köz gyű lé sen el fo ga dott ha tá ro zat to vább −
ra is sík ra száll a Cse ma dok 1968. már ci us 12−i ja vas la tá nak meg va ló sí tá sá ért, a
szö vet ség új prog ram ja a Cse ma dok fő fel ada ta ként a ma gyar ki sebb ség tár sa dal −
mi és kul tu rá lis ér de ke i nek kép vi se le tét ha tá roz za meg, az el fo ga dott új alap sza −
bály en nek meg fe le lő en a szö vet ség hi va ta los ne vét Cseh szlo vá ki ai Ma gya rok Tár −
sa dal mi és Kul tu rá lis Szö vet sé gé re mó do sít ja, s le he tő vé te szi, hogy a Cse ma dok −
nak egyé ne ken kí vül kol lek tí vák, in téz mé nyek is tag jai le hes se nek, va la mint hogy a
szö vet ség ke re tén be lül a cseh szlo vá ki ai ma gyar tu do má nyos élet egyes szak te rü −
le te it mű ve lő, önál ló mun ka terv vel ren del ke ző tár sa sá gok ala kul ja nak. A Cse ma dok
KB el nö ké vé is mét Do bos Lász lót, új ve ze tő tit ká rá vá Sző ke Jó zse fet, tit ká ra i vá Var −
ga Sán dort és Ta kács And rást vá laszt ják; a 92 ta gú KB 19 fős El nök sé gé be be ke −
rül még Csik mák Im re, Duray Mik lós, Fónod Zol tán, Gás pár Ti bor, Kar dos Ist ván,
Kul csár Ti bor, Mács Jó zsef, Mede Ist ván, Mol nár Já nos, Rados Pál, Sza bó Re zső,
Tol vaj Ber ta lan, Tur czel La jos, Újváry Lász ló és Var ga Bé la.

1969. már ci us 21–23.
Lo son con a Cse ma dok Lo son ci Já rá si Bi zott sá ga és a Nép mű ve lé si In té zet nem −
ze ti sé gi osz tá lya Kár mán Jó zsef szü le té sé nek 200. év for du ló ja tisz te le té re el ső
íz ben ren de zi meg a Kár mán Jó zsef Na po kat, amely al ka lom ból a re for má tus
temp lom mel lett új ra le lep le zik Kár mán Jó zsef nek a gim ná zi um elől 1946−ban
el tá vo lí tott em lék osz lo pát.

1969. már ci us 30.
A szov jet párt ve ze tés és a szov jet kor mány a már ci us 28–29−i szov jet el le nes
tün te té sek ürü gyén – ame lyek azt kö ve tő en tör tek ki, hogy Cseh szlo vá kia vá lo −
ga tott ja a jég ko rong−vi lág baj nok sá gon ket tős győ zel met ara tott a Szov jet unió fö −
lött – a jobb ol da li és el len for ra dal mi ve szély vis  sza ve ré sé re s a szo ci a liz mus ér −
de ke i nek meg vé dé sé re szó lít ja fel a cseh szlo vák párt ve ze tést és kor mányt.

1969. áp ri lis 1.
A CSKP KB El nök sé ge a szov jet in ter ven ci ót kö ve tő en el ha tá roz za a po li ti kai és
tár sa dal mi élet „nor ma li zá lá sát”, va gyis az ún. szov jet− és szo ci a lis ta el le nes
erők kel va ló le szá mo lást és „a párt irány vo na lá val el len tét ben fel lé pő” kom mu −
nis ták fe le lős ség re vo ná sát.

Né meth Je nő me ző gaz da sá gi és élel me zés ügyi mi nisz ter he lyet tes sze mé lyé ben
hi va tal ba lép a szlo vák kor mány el ső ma gyar nem ze ti sé gű mi nisz ter he lyet te se.
(Ös  szes sé gé ben a Cse ma dok ál tal szor gal ma zott hat tal szem ben csu pán há rom
ma gyar mi nisz ter he lyet tes ki ne ve zé sé re ke rül sor: Rácz Oli vér az ok ta tás ügyi,
So mo gyi Já nos az egész ség ügyi mi nisz ter he lyet te se lesz.)

1969. áp ri lis 3.
A ma gyar pe da gó gu sok po zso nyi ta lál ko zó ján ki dol goz zák a Cseh szlo vá ki ai Ma −
gyar Pe da gó gu sok Or szá gos Szö vet sé gé nek alap sza bály−ter ve ze tét, a szö vet ség
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lét re ho zá sá ra azon ban a nor mal izá ciós po li ti ka kö vet kez té ben már nem ke rül −
het sor.

1969. áp ri lis 8.
A szlo vák kor mány 103. sz. ha tá ro za tá val jó vá hagy ja a Nem ze ti sé gi Ta nács sta −
tú tu mát és ös  sze té tel ét. Ti zen hat tag ja kö zül hat ma gyar nem ze ti sé gű; el nö ke
Do bos Lász ló mi nisz ter, al el nö ke az uk rán (ru szin) Ivan Bajcu ra, tit ká ra Tol vaj
Ber ta lan, a Nem ze ti sé gi Tit kár ság ve ze tő je; to váb bi ma gyar tag jai: Da nis Ta más
kö zép is ko lai ta nár, Fónod Zol tán, az Új Szó ro vat ve ze tő je, Kar dos Ist ván, a nyit −
rai Pe da gó gi ai Kar ad junk tu sa és Tur czel La jos, a po zso nyi Come nius Egye tem
Ma gyar Nyelv és Iro da lom Tan szék ének ve ze tő je.

1969. áp ri lis 10.
A Cse ma dok KB el nök sé gi ülé sén el fo ga dott nyi lat ko zat sze rint a szö vet ség
egyet ért a párt− és ál la mi szer vek nek a po li ti kai és tár sa dal mi élet nor ma li zá lá −
sá ra irá nyu ló tö rek vé se i vel és tá mo gat ja azt. Az ülés fog lal ko zik egy új ma gyar
nyel vű köz éle ti he ti lap ki adá sá nak a le he tő sé gé vel is, amely Ma gyar Va ló ság,
Va ló ság vagy Fó rum cím mel je len ne meg, s a Cse ma dok KB, va la mint a Nem ze −
ti sé gi Ta nács szó csö ve len ne.

1969. áp ri lis 11.
Mi u tán azt Lud vík Svo bo da köz tár sa sá gi el nök és a Ma gyar Nép köz tár sa ság El −
nö ki Ta ná csa is meg erő sí tet te, Prá gá ban ki cse ré lik az új csehs zlovák– mag yar
ba rát sá gi, együtt mű kö dé si és köl csö nös se gít ség nyúj tá si szer ző dés meg erő sí tő
ok ira ta it.
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IV.  A HUSÁ KI NOR MAL IZÁ CIÓ ÉV TI ZE DEI
ÉS A KI SEBB SÉ GI JOG VÉ DŐ MOZ GA LOM

(1969. ÁP RI LIS 17–1989. NO VEM BER 17.)

1969. áp ri lis 17.
A CSKP KB ülé sén le mon dat ják tiszt sé gé ről Ale xan der Dubček el ső tit kárt, s a
szov jet ba rát irány zat ve ze tő jét, Gustáv Husákot vá laszt ják meg a KB új el ső tit −
ká rá vá, ami vel kez de tét ve szi az ún. nor mal izá ció idő sza ka.

1969. áp ri lis 19.
Po zsony ban a szlo vá ki ai ma gyar is ko lák szü lői mun ka kö zös sé ge i nek el ső or szá −
gos ta lál ko zó ján – a szlo vá ki ai ma gyar ok ta tás ügy fej lesz té se, a ma gyar fi a tal −
ság ma gyar nyel vű és szel le mű is ko lák ba tö mö rí té sé nek cél já val – meg ala kul a
Szü lői Mun ka kö zös sé gek Or szá gos Ta ná csa, amely má jus ban és jú ni us ban Szü -
lõk Hang ja cím mel két szá mot meg élt tá jé koz ta tót is ki ad, a nor mal izá ciós po li −
ti ka kö vet kez té ben azon ban ha ma ro san meg szű nik.

1969. áp ri lis 22.
El ső ülé sét tart ja Po zsony ban a szlo vák kor mány Nem ze ti sé gi Ta ná csa, ame lyen
3−3 ma gyar, ill. uk rán ál lan dó mun ka bi zott sá got lé te sít: a ma gyar ok ta tás ügyi
mun ka bi zott ság el nö ke Tur czel La jos, a kul tu rá lis mun ka bi zott sá gé Fónod Zol −
tán, a szo ci á lis és köz gaz da sá gi mun ka bi zott sá gé Né meth Je nő. A nem ze ti sé gi
al kot mány tör vény vég re haj tá si tör vé nyei po li ti kai alap el ve i nek ki dol go zá sa cél já −
ból ide ig le nes mun ka cso por tot hoz lét re négy al cso port tal (nem ze ti sé gi szer vek
és kép vi se let, nem ze ti sé gi ok ta tás ügy, nem ze ti sé gi kul tú ra, nyelv hasz ná lat); a
mun ka cso port el nö ke az uk rán Ivan Bajcu ra, tit ká ra Gyö nyör Jó zsef. A Nem ze ti −
sé gi Ta nács ezen kí vül fel ada tul tű zi ki a Cseh szlo vák Te le ví zió ma gyar és uk rán
nyel vű adá sá ra vo nat ko zó ter ve zet ki dol go zá sát, egy in for má ci ós bul le tin ki adá −
sát s a Szlo vák Tu do má nyos Aka dé mia mel let ti Nem ze ti ség ku ta tó In té zet lét re −
ho zá sá nak tá mo ga tá sát.

1969. áp ri lis 26.
A Sza bad Föld mû ves ve zér cikk ében Pathó Kár oly fő szer kesz tő üd vöz li a leg fel −
sőbb párt ve ze tés ben tör tént vál to zá so kat, s is mé tel ten sür ge ti a le szá mo lást a
pár ton be lü li „op por tu nis ta” és „re vi zi o nis ta ele mek kel”.



1969. áp ri lis 28.
Ale xan der Dubčeket – fel fe lé buk tat va – meg vá laszt ják a Szö vet sé gi Gyű lés el −
nö ké vé.

1969. áp ri lis 29.
Sző ke Jó zse fet Strass er Györ gy vált ja fel az Új If jú ság fő szer kesz tői poszt ján.

1969. áp ri lis 30.
A szlo vák párt ve ze tés nyo má sá ra kö zös ér te kez le tet tart Po zsony ban a Cse ma −
dok, a Mat i ca sloven ská és a Cseh szlo vá ki ai Uk rán Dol go zók Kul tu rá lis Szö vet −
sé ge El nök sé gé nek párt cso port ja. Kö zös nyi lat ko zat ban je len tik ki, hogy el is me −
rik a párt il le té kes sé gét a nem ze ti sé gi kér dés el vi és gya kor la ti meg va ló sí tá sá −
ban, va la mint hogy meg aka dá lyoz zák a saj tó ter mé kek ha sáb ja in zaj ló „nem kí −
vá na tos nyil vá nos vi tá kat”.

1969. má jus ele je
Az SZNT El nök sé gé nek Národ né výbo ry cí mű fo lyó ira tá ban meg je le nik Daniel
Okáli A Mat i ca sloven ská és a nem ze ti sé gek cí mű írá sa, amely ben Okáli vé del −
mé be ve szi a ma gyar ki sebb ség má so dik vi lág há bo rú utá ni ki te le pí té sét, mint
ami re az év szá za dos tör té nel mi ta pasz ta la tok kész tet ték a szlo vá ko kat, va la −
mint cseh or szá gi de por tá lá sát, ami re sze rin te a la kos ság cse rét el sza bo tá ló
„fél fa sisz ta” ma gyar kor mány kénysz erítette a cseh szlo vák kor mányt.

1969. má jus 4.
A CSKP KB el ső tit ká rá vá vá lasz tott Gustáv Husák he lyett Šte fan Sádovskýt vá −
laszt ják meg az SZLKP új el ső tit ká rá vá, akit Peter Colotka, a Szö vet sé gi Gyű lés
volt el nö ke vált fel a szlo vák kor mány élén.

1969. má jus 9–10.
Az Új If jú ság szer kesz tő sé ge, a Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet nem ze −
ti sé gi osz tá lya meg ren de zi Fü le ken a II. Or szá gos Ma gyar Tánc dal fesz ti vál dön −
tő jét.

1969. má jus 13.
Hos  sza dal mas elő ké szü le tek után meg ala kul a Szlo vák Nő szö vet ség KB mel let −
ti Nem ze ti sé gi Szek ció 30 ta gú Ma gyar Nő ta ná csa. El nö ké vé Lőrinczné Gály Ol −
gát, Lőrincz Gyu la fe le sé gét vá laszt ják, aki egy ben a Nem ze ti sé gi Szek ció al el −
nö ki tisz tét is be töl ti, s kép vi se li a Ma gyar Nő ta ná csot a Szlo vák Nő szö vet ség
KB El nök sé gé ben. A Ma gyar Nő ta nács al el nö kei Szar ká né Lévay Er zsé bet,
Andrejkovics Te réz és Bá ba Pi ros ka.

1969. má jus 15.
A Cse ma dok KB El nök sé ge a cseh szlo vá ki ai ma gyar tu do má nyos élet szer ve zett
for má i nak meg te rem té se cél já val ki lá tás ba he lye zi egy  Cseh szlo vá ki ai Ma gyar
Nyelv mű ve lő és Nyelv já rás ku ta tó Tár sa ság, egy Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Tör té nel −
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mi Tár sa ság, egy Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Nép raj zi Tár sa ság és egy Cseh szlo vá −
ki ai Ma gyar Szo ci o ló gi ai Tár sa ság Cse ma do kon be lü li meg ala kí tá sát. A nem ze −
ti sé gi kul tú ra ápo lá sát szol gá ló in téz mé nyek (töb bek kö zött ga lé ria, mú ze um,
könyv tár, le vél tár) ki épí té se ér de ké ben fel ve ti egy Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Kul tu −
rá lis Fon dalapítvány lét re ho zá sá nak a le he tő sé gét is.

1969. má jus 15–16.
A Bu da pest re lá to ga tó Gustáv Husák tár gya lá so kat foly tat Ká dár Já nos sal, aki
ké ré sé re meg oszt ja ve le 1956 utá ni ta pasz ta la ta it a tisz to ga tá sok le bo nyo lí tá −
sá val kap cso lat ban.

1969. má jus 17.
A Cse ma dok KB ko má ro mi ülé se a szö vet ség leg fon to sabb fel ada ta i ról tár gyal −
va sík ra száll a nem ze ti sé gi al kot mány tör vény vég re haj tá si tör vé nye i nek meg al −
ko tá sá ért, a ma gyar is ko la ügy és mű ve lő dés ügy au to nóm irá nyí tá sá nak meg va −
ló sí tá sá ért, a ma gyar in téz mény há ló zat bő ví té sé ért, a Cseh szlo vák Te le ví zió ma −
gyar nyel vű adá sá nak meg in dí tá sá ért, a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Kul tú ra Há zá nak
fel épí té sé ért Po zsony ban, a kas sai ma gyar szín ház lét re ho zá sá ért, egy köz pon −
ti cseh szlo vá ki ai ma gyar mú ze um, kép tár és könyv tár lé te sí té sé ért Ko má rom −
ban s a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Kul tu rá lis Fon dalapítvány lét re ho zá sá ért.

1969. má jus 19–22.
A Nem ze ti sé gi Ta nács ide ig le nes mun ka cso port já nak al cso port jai a Tej fa lu mel −
let ti körtvé lye si üdü lő te le pen a nem ze ti sé gi szer vek ről és kép vi se let ről, a nem −
ze ti sé gi ok ta tás ügy ről, a nem ze ti sé gi kul tú rá ról szó ló tör vény, va la mint a nyelv −
tör vény ter ve ze té nek alap el ve i ről ta nács koz nak.

1969. má jus 23.
Meg ala kul Po zsony ban a Cse ma dok KB mel lett mű kö dő Cseh szlo vá ki ai Ma gyar
Nyelv mű ve lő és Nyelv já rás ku ta tó Tár sa ság. El nö ke Do bos Lász ló, társ el nö ke Si −
ma Fe renc, tu do má nyos tit ká ra Ja kab Ist ván.

1969. má jus 24–június 1.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet nem ze ti sé gi osz tá lya meg ren de zi Ko −
má rom ban a VI. Jó kai Na po kat.

1969. má jus 26.
A szlo vák Bel ügy mi nisz té ri um ér te sí ti a Ma gyar If jú sá gi Szö vet ség elő ké szí tő bi −
zott sá gát, hogy a szö vet ség alap sza bá lyát nem hagy ja jó vá, s mű kö dé sét nem
en ge dé lye zi.

1969. má jus 27–30.
A cseh or szá gi Mora vany ban cseh szlo vá ki ai cseh, szlo vák, ma gyar és uk rán (ru −
szin) szak em be rek, va la mint több szo ci a lis ta or szág tu do má nyos dol go zó i nak
rész vé te lé vel nem zet kö zi kon fe ren cia zaj lik a nem ze ti sé gi kér dés ről, ame lyen a
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ma gyar ki sebb sé get Sza bó Re zső, Csan da Sán dor, Mózsi Fe renc és Kar dos Ist −
ván kép vi se li, szlo vák rész ről pe dig Juraj Zvara tart elő adást a szlo vá ki ai nem −
ze ti sé gek hely ze té ről.

1969. má jus 29–30.
A CSKP KB ülé sén el fo gad ják a köz élet „kon szo li dá lá sá nak” főbb irány el ve it: a
párt mar xis ta–le ni nis ta egy sé gé nek hely re ál lí tá sa, ve ze tő sze re pé nek meg újí tá −
sa, a gaz da ság kon szo li dá lá sa s a Szov jet uni ó hoz és a töb bi szo ci a lis ta or szág −
hoz fű ző dő in ter na ci o na lis ta szö vet ség el mé lyí té se.

1969. má jus 31–június 1.
A Cse ma dok nagy sza bá sú em lék ün ne pélyt ren dez Bor si ban II. Rá kó czi Fe renc −
ről. Az ün nep ség ke re té ben a szü lő há za előt ti park ban el he lye zik a fe je de lem
Mayer Ede al kot ta érc mell szob rát, amely 1945−ös el tá vo lí tá sá ig a zó lyo mi vár −
ban, majd 1967−től a füle ki mú ze um ud va rán állt.

1969. jú ni us 2–3.
Az SZLKP KB ülé sén Šte fan Sádovský el ső tit kár hang sú lyoz za, hogy sem a Ma −
t i ca sloven ská, sem a Cse ma dok, sem pe dig a Cseh szlo vá ki ai Uk rán Dol go zók
Kul tu rá lis Szö vet sé ge nem kép vi se lő je a szlo vák nem zet nek, ill. a ma gyar és uk −
rán ki sebb ség nek, ame lyek ér de ke it és igé nye it az ál la mi szer vek és tár sa dal mi
szer ve ze tek jut tat ják ki fe je zés re. Sádovský sze rint vé get kell vet ni an nak, hogy
a saj tót, a tö meg tá jé koz ta tá si esz kö zö ket és a kul tu rá lis szö vet sé gek gyű lé se it
„a párt el ve i vel és a mar xiz mus–le ni niz mus el ve i vel ös  sze egyez tet he tet len ki ro −
ha ná sok ra hasz nál ják fel”.

1969. jú ni us 3–6.
Oldřich Černík szö vet sé gi mi nisz ter el nök meg hí vá sá ra Cseh szlo vá ki á ba lá to gat
Fock Je nő ma gyar mi nisz ter el nök. Černík tá jé koz tat ja ma gyar part ne rét a „párt
egy sé gé nek hely re ál lí tá sá ért” tett in téz ke dé sek ről.

1969. jú ni us 3.
Az Érsekújvárott meg je le nő Ér sek új vá ri Új ság cí mű já rá si he ti lap fel ve szi a He ti
Hír la punk cí met.

1969. jú ni us 5.
A Szö vet sé gi Gyű lés el fo gad ja a Szö vet sé gi Gyű lés ügy ren di tör vé nyét, amely ki −
mond ja, hogy „min den fel szó la ló nak jo ga van anya nyel vén be szél nie”.

1969. jú ni us 10.
Az SZNT jó vá hagy ja az au gusz tus 29−ét, a szlo vák nem ze ti fel ke lés ki tö ré sé nek
nap ját szlo vák ál la mi ün nep pé nyil vá ní tó tör vényt.
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1969. jú ni us 14–15.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Zselizen a gom ba szö gi ren dez vé nyek ha gyo má nya −
i ra épí tő s azok sze re pét rész ben át ve vő XIV. Or szá gos Nép mű vé sze ti Fesz ti vált.

1969. jú ni us 21–22.
Galán tán a Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet el ső íz ben ren de zi meg a Ko −
dály Na po kat, amely ke re té ben meg tart ják a cseh szlo vá ki ai ma gyar gyer mek− és
fel nőtt ének kar ok má so dik or szá gos fesz ti vál ját (II. Or szá gos Ének ka ri Fesz ti vált).

1969. jú ni us 27.
Az SZNT 71/1969. sz. tör vé nyé vel Szlo vá ki á ban meg szün te ti a ke rü le te ket. A
já rá sok szá ma azon ban vál to zat lan ma rad, te hát Szlo vá kia te rü le te to vább ra is
37 já rás ra osz lik, no ha ez ide ig 44 új já rás lét re ho zá sá ra, ill. ré gi vis  sza ál lí tá sá −
ra ér ke zett be kér vény.

1969. jú ni us 28–29.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Gom ba szö gön a XIV. Or szá gos Dal− és Tánc ün ne pélyt.

1969 el ső fe lé ben
Po zsony ban az ad ven tis ta egy ház szlo vá ki ai egy ház te rü le te fél éven te meg je le nő
ma gyar la pot in dít Bib li ai Ta nul má nyok cím mel, amely nek utol só szá ma 1983
ka rá cso nyán je le nik meg.

1969. jú li us 10.
A Nem ze ti sé gi Ta nács má so dik ülé sén meg vi tat ja a nem ze ti sé gi tör vény ter ve ze tek
alap el ve i nek az ide ig le nes mun ka cso port ál tal elő ter jesz tett té zi se it. A nem ze ti sé −
gi szer vek ről és kép vi se let ről szó ló tör vény té zi sei az SZNT ke re té ben Ma gyar
Nem ze ti sé gi Bi zott ság, ill. Uk rán Nem ze ti sé gi Bi zott ság, a szlo vák kor mány ban
Nem ze ti sé gi Mi nisz té ri um, a já rá si és he lyi nem ze ti bi zott sá gok mel lett nem ze ti −
sé gi bi zott sá gok, az Ok ta tás ügyi és a Kul tu rá lis Mi nisz té ri um ban nem ze ti sé gi fő −
osz tály ok lét re ho zá sát fel té te le zik. A nem ze ti sé gi ok ta tás ügyi tör vény té zi sei sze −
rint biz to sí ta ni kell a nem ze ti sé gek anya nyel vi ok ta tá sá nak fel tét ele it a böl cső dé −
től kezd ve a fő is ko lá ig; a nem ze ti sé gi kul tú rá ról szó ló tör vény té zi sei a Szlo vák Tu −
do má nyos Aka dé mia mel let ti Nem ze ti ség ku ta tó In té zet és a mű vé sze ti szö vet sé −
gek mel let ti nem ze ti sé gi ta go za tok lét re ho zá sát, a Cseh szlo vák Te le ví zió nem ze ti −
sé gi adá sá nak biz to sí tá sát, önál ló kul túr ház, könyv tár, le vél tár, mú ze um, ga lé ria
és nyom da, Kas sán új ma gyar szín ház fel ál lí tá sát ja va sol ják. A nyelv tör vény té zi −
sei sze rint biz to sí ta ni kell a nem ze ti sé gek nyel vé nek hi va ta los hasz ná la tát az ál −
ta luk la kott já rá sok ban s min den olyan te le pü lé sen, ahol rész ará nyuk el éri a 10%−
ot, s eze ken a he lye ken az ut ca− és köz ség ne vek is két nyel vű ek len né nek.

1969. jú li us 17–27.
A Ma gyar If jú ság Köz pon ti Ta ná csa meg ren de zi Kémén den az V. Nyá ri If jú sá gi
Ta lál ko zót. A tá bor ven dé ge töb bek kö zött Do bos Lász ló mi nisz ter, Nagy Je nő
mi nisz ter he lyet tes és Tol vaj Ber ta lan, a Nem ze ti sé gi Tit kár ság ve ze tő je.
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1969. jú li us 29.
Az SZLKP KB El nök sé ge jó vá hagy ja Fábry Ist ván meg vá lasz tá sát az SZNT kom −
mu nis ta kép vi se lői klub já nak tit ká rá vá.

1969. jú li us 31.
A szlo vák kor mány Nem ze ti sé gi Ta ná csa a po li ti kai szer vek elé ter jesz ti a nem −
ze ti sé gi tör vé nyek po li ti kai irány el ve i nek az ide ig le nes mun ka cso port ál tal ki dol −
go zott, majd a jú li us 10−i ülés után vég le ge sí tett ter ve ze tét.

1969. au gusz tus 1–2.
A Mat i ca sloven ská turóc szent már toni köz gyű lé se bí rál ja a ma gyar ki sebb ség −
nek az ál la mi szer vek ál ta li túl zott tá mo ga tá sát, el íté li a két nyel vű ség el vét, le −
szö ge zi, hogy to vább ra is cé lul tű zi ki a szlo vák nyelv ál lam nyelv vé nyil vá ní tá sát,
s ki fe je zi azt az igé nyét, hogy a Mat i ca részt ve hes sen a nem ze ti sé gi al kot mány −
tör vény vég re haj tá si tör vé nye i nek ki dol go zá sá ban.

1969. au gusz tus 5.
Az MSZMP KB Agi tá ci ós és Pro pa gan da Bi zott sá ga „a szom szé dos szo ci a lis ta
or szá gok ma gyar anya nyel vű la kos sá gá nak kul tu rá lis hely ze té ről és az ez zel
kap cso la tos fel ada tok ról” tár gyal va meg fo gal maz za kul tu rá lis éle tük és ok ta tás −
ügy ük terv sze rű tá mo ga tá sá nak szük sé ges sé gét.

1969. au gusz tus 19–21.
A szov jet meg szál lás el ső év for du ló ján az or szág több nagy vá ro sá ban tö meg tün te −
té se ken til ta koz nak a meg szál lás és a nor mal izá ciós po li ti ka el len. A leg na gyobb
mé re tű meg moz du lá sok ra Prá gá ban, Brünnben és Po zsony ban ke rül sor, ame lyek −
re a párt ve ze tés a rend őr ség, a né pi mi lí cia és a had se reg (töb bek kö zött tank ala −
ku la tok) be ve té sé vel vá la szol. A be avat ko zás több ha lá los ál do za tot kö ve tel.

1969. szep tem ber 4.
A Cse ma dok KB El nök sé ge fe lül vizs gál ja a szov jet meg szál lást el íté lő 1968. au −
gusz tu si ha tá ro za ta it, mint ame lyek „kel lő tá jé ko zat lan ság hí ján, va la mint a párt
és az ál la mi szer vek té ves in for má ci ói alap ján” olyan ki té te le ket is tar tal maz tak,
ame lyek „a té nyek mai is me re té ben hely te le nek”. Az El nök ség párt cso port ja a
szlo vák párt ve ze tés hez in té zett ál lás fog la lá sá ban til ta ko zik a Mat i ca sloven ská
köz gyű lé sén el hang zot tak s a Mat i ca azon tö rek vé se el len, hogy be avat koz has −
son a nem ze ti sé gi kér dés ke ze lé sé be, ami vel kap cso lat ban fel ké ri az SZLKP KB−t,
ve gye fon to ló ra a KB ke re té ben egy olyan osz tály lét re ho zá sát, amely nek fel ada −
ta a nem ze ti sé gi kér dés fi gye lem mel kí sé ré se len ne.

1969. szep tem ber 6.
Nyitrán az el ső egy sé ges föld mű ves−szö vet ke ze tek és ál la mi gaz da sá gok meg −
ala ku lá sá nak 20. év for du ló ja al kal má ból ren de zett ün nep ség ke re té ben át ad ják
a Sza bad Föld mû ves szer kesz tő sé gé nek a Lud vík Svo bo da köz tár sa sá gi el nök
ál tal ado má nyo zott „Épí tés ben szer zett ér de me kért” ál la mi ki tün te tést.
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1969. szep tem ber 16.
A Ma gyar If jú ság Köz pon ti Ta ná csá nak El nök sé ge az Új If jú ság ha sáb ja in ke resz −
tül nyílt le ve let in téz a ma gyar if jú sá gi klu bok hoz, amely ben tu dat ja ve lük, hogy
leg ali zá lá suk leg meg fe le lőbb mód ja az len ne, ha tag já vá vál ná nak va la me lyik
szlo vák if jú sá gi szer ve zet nek.

1969. szep tem ber 25–27.
A CSKP KB ülé sén meg kez dőd nek a párt ve ze té sén be lü li tisz to ga tá sok. Ér vény −
te le ní tik a KB−nek a „test vér párt ok” var sói le ve lét vis  sza uta sí tó 1968. jú li us 19−i,
a KB El nök sé gé nek a meg szál lás el len til ta ko zó 1968. au gusz tus 21−i „szov jet−
és szo ci a lis ta el le nes” ha tá ro za ta it, s il le gá lis nak nyil vá nít ják a párt 1968. au −
gusz tus 22−i rend kí vü li, XIV. kong res  szu sát. Ki zár ják a KB−ból a párt re form szár −
nyá nak 80 tag ját, köz tük Josef Smrkovskýt, Zdeněk Mlynářt és Jiří Hájeket, s ja −
va sol ják Ale xan der Dubček vis  sza hí vá sát is tiszt sé ge i ből.

1969. szep tem ber 27.
Lud vík Svo bo da köz tár sa sá gi el nök Oldřich Černík mi nisz ter el nök kel az élen új
szö vet sé gi kor mányt ne vez ki, amely nek tag ja töb bek kö zött Josef Kemp ný és
Peter Colot ka mi nisz ter el nök−he lyet te sek, Ján Marko kül ügy mi nisz ter, Mar tin
Dzúr nem zet vé del mi mi nisz ter és Jan Pel nář bel ügy mi nisz ter.

1969. ok tó ber 2.
Az SZLKP KB szin tén ha tály ta la nít ja a párt 1968. jú li u si és au gusz tu si „hely te −
len” ha tá ro za ta it, s ki zár ja a párt ból a „szov jet− és szo ci a lis ta el le nes jobb ol da li
op por tu nis tá kat”. A le mon dott és ki zárt ta gok he lyé re 24 új ta got ko op tál nak a
KB−ba, töb bek kö zött Sza bó Gyu lát.

1969. ok tó ber 15.
A Szö vet sé gi Gyű lés ülé sén ér vény te le ní tik a Nem zet gyű lés 1968. évi „hely te len”
ha tá ro za ta it, meg fosz ta nak man dá tu má tól több kép vi se lőt, s le vált ják Ale xan der
Dubčeket, a Szö vet sé gi Gyű lés, és Josef Smrkovskýt, a Né pi Ka ma ra el nö két. A
Szö vet sé gi Gyű lés új el nö ké vé Dal i bor Hanest, a Nem ze tek Ka ma rá ja el nö ké vé
Vojtech Mihá likot, a Né pi Ka ma ra el nö ké vé Soňa Pen nigerovát vá laszt ják.

1969. ok tó ber 16.
A Szö vet sé gi Gyű lés a po li ti kai hely zet re va ló te kin tet tel 117/1969. szám mal al −
kot mány tör vényt fo gad el a vá lasz tá si idő szak új bó li meg hos  szab bí tá sá ról. A
jog sza bály egyút tal le he tő vé te szi, hogy a kép vi se lő− tes tü let a Nem ze ti Front ja −
vas la tá ra meg fos  sza man dá tu má tól azt a kép vi se lőt, aki „te vé keny sé gé vel meg −
za var ja a Nem ze ti Front po li ti ká ját”.

1969. ok tó ber 22.
Do bos Lász lót Fónod Zol tán, az Új Szó kul tu rá lis ro va tá nak ve ze tő je vált ja fel a
Ma dách Könyv− és Lap ki adó igaz ga tói poszt ján.
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1969. ok tó ber 31.
Kas sán a Ma gyar Te rü le ti Szín ház ki he lye zett rész le ge ként Beke Sán dor igaz ga −
tó ve ze té sé vel meg ala kul a Thália Szín pad.

1969. ok tó ber
A Nép mû ve lés mel lék le te ként meg je le nik a ma gyar if jú sá gi klu bok Klub fó rum cí −
mű ér te sí tő jé nek el ső szá ma, ame lyet elő de i hez – az Így Élünk Mi hez és a Hang -
hoz – ha son ló an a po zso nyi Jó zsef At ti la If jú sá gi Klub ból szer kesz te nek.

1969. no vem ber 4.
Az SZLKP KB El nök sé ge a Cse ma dok és a Mat i ca sloven ská kö zött ki ala kult vi ta
kap csán el uta sít ja, hogy azok át ve gyék a párt szer vek sze re pét a nem ze ti sé gi kér −
dés irá nyí tá sá ban. Ki mond ja, hogy felül kell vizs gál ni ve ze tő sé gük sze mé lyi ös  sze −
té tel ét, s meg bíz za Ľudovít Pezlár KB−tit kárt és Miroslav Válek kul tu rá lis mi nisz tert
a kul tu rá lis szer ve ze tek te vé keny sé gét ér té ke lő je len tés el ké szí té sé vel.

1969. no vem ber 9.
A Cse ma dok KB – a Var ga Bé la ve ze té sé vel elő ző nap új já a la kult párt cso port ja
kez de mé nye zé sé re – vis  sza von ja a szov jet meg szál lást el íté lő 1968. szep tem −
be ri ha tá ro za tát, el íté li a Mat i ca sloven ská val foly ta tott po lé mi át, s bi zott sá got
hoz lét re a szö vet ség el múlt más fél éves te vé keny sé gé nek ér té ke lé se cél já ból.
Meg erő sí ti Fábry Zol tánt a Cse ma dok KB örö kös dísz el nö ke és Lőrincz Gyu lát a
Cse ma dok KB dísz el nö ke tiszt sé gé ben, s tu do má sul ve szi Duray Mik lós le mon −
dá sát el nök sé gi tag sá gá ról. Az ülés ered mé nye ként a Cse ma do kon be lül is kez −
de tét ve szi a vis  sza ren de ző dés.

1969. no vem ber 14–16.
A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Nyelv mű ve lő és Nyelv já rás ku ta tó Tár sa ság, va la mint a
Ba tsá nyi Já nos Iro dal mi Kör meg ren de zi Kas sán a II. Ka zin czy Nyelv mű ve lő Na −
po kat.

1969. no vem ber 19.
Özörény ben Carlo Goldoni Két úr szol gá ja cí mű ko mé di á já nak szín re vi te lé vel
meg tart ja el ső be mu ta tó ját a kas sai Thália Szín pad.

1969. no vem ber 20.
Po zsony ban a párt szer vek kez de mé nye zé sé re az if jú sá gi moz gal mak mar xi–le ni −
ni ala pon tör té nő új ra egye sí té sé nek szán dé ká val meg ala kul a Fábry Ol ga ve zet −
te Le ni ni If jú sá gi Szö vet ség, ame lyet még az nap fel vesz nek a Szlo vá ki ai Gyer −
mek− és If jú sá gi Szer ve ze tek Tár su lá sá ba.

1969. no vem ber 29.
Meg ala kul Po zsony ban a Cse ma dok KB mel lett mű kö dő Cseh szlo vá ki ai Ma gyar
Nép raj zi Tár sa ság. Hu szon nyolc ala pí tó tag ja Mar czell Bé lát vá laszt ja a tár sa ság
el nö ké vé, al el nö ke Csáji Ber ta lan, tit ká ra Ág Ti bor.
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1969. no vem ber
Quit tner Já nos ve ze té sé vel stú dió jel le gű ka ma ra cso port ként meg ala kul Po −
zsony ban a Cse ma dok KB mel let ti Szőt tes Nép mű vé sze ti Együt tes.

1969. de cem ber 1.
Az SZNT ülé sén Peter Colot ka szlo vák mi nisz ter el nök kor má nya mun ká já ról tar −
tott be szá mo ló já ban be je len ti: meg kezd ték a nem ze ti sé gi tör vé nyek alap el ve i −
nek ki dol go zá sát, hogy az SZNT majd el fo gad has sa az al kot mány tör vény vég re −
haj tá si tör vé nye it.

1969. de cem ber 2.
Az SZNT ér vény te le ní ti a Var sói Szer ző dés csa pa ta i nak be vo nu lá sát el íté lő
1968 au gusz tu si „hely te len” do ku men tu ma it, s meg bíz za az El nök sé get, hogy
vizs gál ja felül az SZNT és vég re haj tó szer ve i nek 1968. évi te vé keny sé gét.

A Nem ze ti sé gi Ta nács har ma dik ülé sén jó vá hagy ja a nem ze ti bi zott sá gok mel −
lett lé te sí ten dő nem ze ti sé gi bi zott sá gok jog kö ré ről ki dol go zott ja vas la tot, Tol vaj
Ber ta lant ki ne ve zi a ta nács in for má ci ós bul le tin je szer kesz tő bi zott sá gá nak el nö −
ké vé, ter ve ze tet fo gad el a ma gyar érett sé gi zet tek ma gyar or szá gi to vább ta nu lá −
si fel tét ele i nek alap el ve i ről, s az ok ta tás ügyi mi nisz ter nél a kér dést sza bá lyo zó
nem zet kö zi egyez mény meg kö té sét kez de mé nye zi.

1969. de cem ber 3.
Az Új Szó cím ol da lon köz li szer kesz tő sé gé nek és párt szer ve zet ének ön bí rá ló nyi −
lat ko za tát, amely ben el íté lik a meg szál lás el len til ta ko zó 1968. au gusz tu si írá −
sa i kat, s hang sú lyoz zák, hogy tá mo gat ják a párt új ve ze tő sé gé nek az élet „nor −
ma li zá lá sá ra” irá nyu ló tö rek vé se it.

1969. de cem ber 16.
A Szö vet sé gi Gyű lés élé ről el tá vo lí tott Ale xan der Dubčeket Lud vík Svo bo da köz −
tár sa sá gi el nök a párt ve ze tés ha tá ro za ta alap ján Cseh szlo vá kia tö rök or szá gi
nagy kö vet évé ne ve zi ki.

1969. de cem ber 17–18.
Gustáv Husák má ju si lá to ga tá sát vi szo noz va Prá gá ba lá to gat Ká dár Já nos, aki
újabb ta ná csok kal lát ja el Husákot a pár ton be lü li tisz to ga tá sok kal kap cso lat −
ban.

1969. de cem ber 27.
Tol vaj Ber ta lan, a Nem ze ti sé gi Tit kár ság ve ze tő je a Sza bad Föld mû ves nek nyi −
lat koz va re mé nyét fe je zi ki, hogy a leg fel sőbb párt− és kor mány szer vek jó vá ha −
gyá sa után elő re lát ha tó lag 1970 el ső fe lé ben sor ke rül het a nem ze ti sé gi al kot −
mány tör vény ál tal fel té te le zett vég re haj tá si tör vé nyek tör vény be ik ta tá sá ra.

3091969. április 17–1989. november 17.



1969 fo lya mán
Po zsony ban a Ma dách Könyv− és Lap ki adó ki adá sá ban – az utol só, a cen zú ra ál −
tal nem en ge dé lye zett fe je zet nél kül – meg je le nik Mono szlóy De zső nek a sze −
mé lyi kul tuszt el ső ként fel dol go zó A mil li omos ha lá la cí mű re gé nye. 

Tóth Ele mért a Szlo vák Írók Szö vet sé ge Ma gyar Szek ci ó já nak tit ká ri tiszt sé gé −
ben Gyurcsó Ist ván, Juraj Mol nárt a Cseh szlo vák Rá dió ma gyar adá sá nak fő szer −
kesz tői tiszt sé gé ben Jakál Ist ván vált ja fel.

A Ma dách Im re Iro dal mi Díj jal Csan da Sán dor iro da lom tör té nészt, Mács Jó zsef
írót és Zs. Nagy La jos köl tőt tün te tik ki.

Vá ro si rang ra eme lik Tiszac sernyőt, az 1957−ben önál ló köz ség gé szer ve zett
vas úti át ra ko dó ál lo mást.

1970. ja nu ár 5.
Az 1969. de cem ber 15−én meg szűnt Cseh szlo vá ki ai Sport utód lap ja ként meg je −
le nik Po zsony ban a Cseh szlo vák Test ne ve lé si Szö vet ség Vi lág cí mű kul tu rá lis és
sport he ti lap já nak el ső szá ma. Fő szer kesz tő je ugyan csak Fed er may er Ist ván.

1970. ja nu ár 7.
A Ma gyar If jú ság Köz pon ti Ta ná csa El nök sé gé nek po zso nyi ülé se a szlo vá ki ai if −
jú sá gi moz ga lom in teg rá ci ós fo lya ma tá ról tár gyal va ki fe je zi azt az igé nyét, hogy
a lét re ho zan dó egy sé ges szlo vá ki ai if jú sá gi szö vet sé gen be lül a nem ze ti sé gi, ill.
a ma gyar if jú ság ará nyos kép vi se le tét ún. nem ze ti sé gi ta nács lét re ho zá sá val
biz to sít sák.

1970. ja nu ár 28.
Lud vík Svo bo da köz tár sa sá gi el nök vis  sza hív ja tiszt sé gé ből Oldřich Černík mi −
nisz ter el nö köt, va la mint a szö vet sé gi kor mány több tag ját, s Lubomír Štrougalt
ne ve zi ki új szö vet sé gi mi nisz ter el nök ké. Az új bel ügy mi nisz ter Radko Kas ka.

1970. ja nu ár 28–30.
A CSKP KB ülé se ha tá ro za tot hoz a tag könyv cse ré ről, va gyis a párt tag ság fe lül −
vizs gá lá sá ról, ami vel meg kez dőd nek a pár ton be lü li tisz to ga tá sok. A KB egyút −
tal jó vá hagy ja töb bek kö zött Ale xan der Dubček „le mon dá sát” KB, Oldřich Černík
„le mon dá sát” el nök sé gi tag sá gá ról, va la mint Šte fan Sádovský „le mon dá sát” az
SZLKP el ső tit ká ri tiszt sé gé ről.

1970. ja nu ár 31. 
A Ma gyar If jú ság Köz pon ti Ta ná csá nak po zso nyi ülé se – ame lyen részt vesz Ba −
logh Gé za, a Szlo vá ki ai Gyer mek és If jú sá gi Szer ve ze tek Tár su lá sa Köz pon ti Ta −
ná csá nak tag ja is – tá mo ga tá sá ról biz to sít ja az if jú sá gi moz gal mak in teg rá ci ós
fo lya ma tát és az egy sé ges szö vet ség meg ala kí tá sát, s meg vi tat ja a szö vet ség
ke re tén be lül ter ve zett nem ze ti sé gi ta nács mun ka terv ét. 
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1970. feb ru ár 4.
A Nem ze ti sé gi Tit kár ság a szlo vák Bel ügy mi nisz té ri um nak a köz ség ne vek meg −
ál la pí tá sá nak mód já ról ké szü lő hir det mé nyét vé le mé nyez ve el uta sít ja, hogy a
köz sé gek, ut cák és más köz te rü le tek meg ne ve zé se csak is szlo vák nyel vű le hes −
sen.

1970. feb ru ár 5–6.
Az SZLKP KB ülé sén a le mon da tott Šte fan Sádovský he lyett Jozef Lenár tot vá −
laszt ják a párt új el ső tit ká rá vá, ki zár nak a KB−ból 19 sze mélyt, köz tük Ale xan −
der Dubčeket, s in téz ke dé se ket hoz nak a CSKP KB plé nu ma tag könyv cse ré ről
szó ló ha tá ro za tá nak meg va ló sí tá sá ra. Sádovskýt szlo vák mi nisz ter el nök−he lyet −
tes sé ne ve zik ki.

1970. feb ru ár 9.
Egyd Pepich szlo vák bel ügy mi nisz ter Do bos Lász ló mi nisz ter hez, a Nem ze ti sé gi
Ta nács el nö ké hez in té zett le ve lé ben a nem ze ti sé gi al kot mány tör vény vég re haj −
tá si tör vé nye i nek hi á nyá ra hi vat koz va el uta sít ja a szlo vá ki ai nem ze ti bi zott sá gok
mel let ti nem ze ti sé gi bi zott sá gok lét re ho zá sá nak le he tő sé gét. Ezt kö ve tő en meg −
szű nik az ez idá ig lét re ho zott egyet len, a Lo son ci Já rá si Nem ze ti Bi zott ság mel −
let ti nem ze ti sé gi bi zott ság is. (A cseh kor mány ez zel szem ben feb ru ár 18−án kelt
20. sz. ha tá ro za tá val jó vá hagy ja, hogy a nem ze ti sé gek ál tal la kott te rü le tek
nem ze ti sé gi bi zott sá gai mel lett nem ze ti sé gi bi zott sá gok lé te sül hes se nek.)

1970. feb ru ár 10.
A Cse ma dok KB El nök sé ge meg bíz za a szö vet ség Tit kár sá gát, hogy a cseh or szá −
gi ma gya rok kul tu rá lis éle té nek meg szer ve zé se cél já ból kez de mé nyez zen tár gya −
lá so kat a Nem ze ti Front és a párt il le té kes szer ve i vel, s a 100−nál több ma gyar
la kos sal ren del ke ző cseh or szá gi te le pü lé se ken hoz za lét re a Cse ma dok he lyi
szer ve ze te it. (A Cse ma dok cseh or szá gi he lyi szer ve ze te i nek lét re ho zá sát a párt −
szer vek el uta sí tó ál lás pont ja mi att nem si ke rül el ér ni.)

1970. feb ru ár 11.
A Szlo vák Nő szö vet ség KB−ülé sén – ame lyen a párt szer vek uta sí tá sá ra több sze −
mé lyi vál to zást is vég re haj ta nak a szer ve zet ve ze tő tes tü le te i ben – az egész ség −
ügyi okok mi att le mon dott Lőrinczné Gály Ol ga he lyett a Ma gyar Nő ta nács kép −
vi se le té ben Steck ler Bor bá lát ko op tál ják a KB El nök sé gé be. (A nor mal izá ciós
po li ti ka ezt kö ve tő en ha ma ro san fel szá mol ja a Nő szö vet ség Nem ze ti sé gi Szek −
ci ó ját és a Ma gyar Nő ta ná csot is.)

1970. feb ru ár 17.
Az Új If jú ság cím ol da lon köz li szer kesz tő sé gé nek ön bí rá ló nyi lat ko za tát, amely
sze rint a lap sem men te sült az 1968–1969−es évek „krí zi ses tü ne te i től”, ami −
nek egyik leg ek la tán sabb, a mar xis ta új ság írás sal ös  sze egyez tet he tet len pél dá −
ja, hogy bár a párt el uta sí tó ál lás pont já val együt t, de még is kö zöl te a 2000 szó
cí mű ki ált ványt.
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1970. feb ru ár 18–20.
Bu da pes ten a ma gyar Mű ve lő dés ügyi Mi nisz té ri um és a szlo vák Ok ta tás ügyi Mi −
nisz té ri um kép vi se lői kö zöt ti tár gya lá son meg egye zés szü le tik a szlo vá ki ai ma −
gyar di á kok ma gyar or szá gi fel ső fo kú ok ta tá si in téz mé nyek ben foly ta tan dó ön −
költ sé ges to vább ta nu lá si le he tő sé gé ről.

1970. feb ru ár
Meg je le nik Po zsony ban a ma gyar tan nyel vű alap is ko lák 5–9. osz tá lyát lá to ga tó
ta nu lók szá má ra ki adott szlo vák nyel vű Pri ate¾ cí mű hav i lap el ső szá ma. Ve ze tő
szer kesz tő je Szűcs Vi o la.

1970. már ci us 5.
Az Új Szó tu dó sí tá sa sze rint meg ala kult a szlo vák Ok ta tás ügyi Mi nisz té ri um
nem ze ti sé gi pe da gó gi ai ta nács adó tes tü le te. A ma gyar és uk rán szek ci ó ból ál ló
tes tü let el nö ke Rácz Oli vér mi nisz ter he lyet tes, tit ká ra Mózsi Fe renc fő osz tály ve −
ze tő.

1970. már ci us 14.
Pathó Kár oly fő szer kesz tő a Sza bad Föld mû ves meg je le né sé nek 20. év for du ló −
ja al kal má ból írt ve zér cikk ében meg ál la pít ja, hogy no ha a lap hí ve volt a szo ci a −
lis ta de mok rá ci á nak, so ha nem tol ta azok sze ke rét, akik 1968−ban a de mok ra −
ti zá lás fo lya ma tát az anar chia szí tá sá ra és a szo ci a lis ta vív má nyok fo ko za tos
fel szá mo lá sá ra akar ták ki hasz nál ni.

1970. már ci us 27.
Az SZNT Nem ze ti sé gi Bi zott sá gá nak ülé sén is mét sür ge tik a nem ze ti bi zott sá −
gok mel let ti nem ze ti sé gi bi zott sá gok lét re ho zá sát. Do bos Lász ló mi nisz ter be je −
len ti, hogy rö vi de sen a kor mány elé ter jesz tik a nem ze ti sé gi al kot mány tör vény
vég re haj tá si tör vé nye i nek po li ti kai alap el ve it, majd az ész re vé te lek ös  szeg zé se
után ki dol goz zák a nem ze ti sé gi tör vé nyek ja vas la tát is.

1970. áp ri lis 7.
A Szlo vák Saj tó− és Tá jé koz ta tá si Hi va tal a Nem ze ti sé gi Tit kár ság hoz in té zett le −
ve lé ben ki fo gást emel az el len, hogy a szlo vá ki ai ma gyar saj tó a szlo vá ki ai hely −
ség ek ma gyar meg ne ve zé sét hasz nál ja azok szlo vák meg fe le lői he lyett, egyút tal
át ira tot in téz a ma gyar la pok szer kesz tő sé ge i hez, amely ben a szlo vák hely ség −
ne vek hasz ná la tá ra uta sít ja őket.

1970. áp ri lis 10.
Ki zár ják a Szlo vák Írók Szö vet sé gé ből az 1968 au gusz tu si szov jet meg szál lás
után Ju go szlá vi á ba, majd Bécs be tá vo zott Mono szlóy De zsőt.

1970. áp ri lis 13.
A Cse ma dok KB El nök sé ge el fo gad ja Sző ke Jó zsef le mon dá sát ve ze tő tit ká ri és
Var ga Sán dor fel men té sét tit ká ri tiszt sé gé ből.
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1970. áp ri lis 14.
A CSKP KB El nök sé ge szov jet nyo más ra sem mis sé nyil vá nít ja az ad di gi át iga zo −
lá so kat, ame lyek so rán az át iga zo ló bi zott sá gok a párt tag ok nak mint egy 2%−át
zár ták ki a párt ból, s el ren de li azok meg szi go rí tott fel té te lek mel let ti meg is mét −
lé sét. Áp ri lis 15−én ha son ló in téz ke dé se ket hoz az SZLKP KB El nök sé ge is.

1970. áp ri lis 15.
Az SZLKP KB El nök sé ge a Cse ma dok ve ze té sé ben vég re haj tan dó sze mély cse −
rék ről tár gyal va jó vá hagy ja, hogy a szö vet ség ve ze tő tit ká rá vá Var ga Bé lát, tit ká −
rá vá Var ga Já nost vá las  szák meg.

1970. áp ri lis 18.
A Cse ma dok KB, a Nép mű ve lé si In té zet, a Ma gyar If jú ság Köz pon ti Ta ná csa és a
Hét szer kesz tő sé ge „Ta va szi szél vi zet áraszt…” cím mel meg ren de zi Po zsony ban
a cseh szlo vá ki ai ma gyar nép dal éne ke sek II. or szá gos fesz ti vál já nak dön tő jét.

Meg ala kul Po zsony ban a Cse ma dok KB mel let ti Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Tör té ne −
ti Tár sa ság.

1970. áp ri lis 20.
A Cse ma dok Galán tai Já rá si Bi zott sá ga vis  sza von ja 1968. már ci us 28−i ál lás fog −
la lá sá nak a köz igaz ga tás meg re for má lá sá ra, va la mint a kas sai kor mány prog ram
fe lül vizs gá lá sá ra és a ma gyar el le nes ak ci ók irá nyí tó i nak fe le lős ség re vo ná sá ra
vo nat ko zó ki té te le it.

1970. áp ri lis 22.
Az SZLKP KB El nök sé ge a szlo vák kor mány ban, az SZNT−ben és a Szö vet sé gi
Gyű lés ben vég re haj tan dó sze mély cse rék ről tár gyal va ha tá ro za tot hoz töb bek kö −
zött Sza bó Re zső le vál tá sá ról az SZNT al el nö ki és Do bos Lász ló le vál tá sá ról mi −
nisz te ri tiszt sé gé ről, a tár ca nél kü li mi nisz te ri poszt meg szün te té sé ről s Kro −
csány De zső mun ka ügyi és nép jó lé ti mi nisz ter ré va ló ki ne ve zé sé ről.

A Nem ze ti sé gi Tit kár ság a Szlo vák Saj tó− és Tá jé koz ta tá si Hi va tal nak a ma gyar hely −
ség ne vek hasz ná la tát ki fo gá so ló át ira ta kap csán – a hely ség ne vek ma gyar hasz ná −
la tát biz to sí tó ko ráb bi párt ha tá ro zat ok ra, tör vé nyek re és a nem ze ti sé gi al kot mány −
tör vény re hi vat koz va – ki fe je zi azt az ál lás pont ját, hogy a ma gyar nyelv egyen jo gú −
sá gát a ma gyar saj tó ban a hely ség ne vek hasz ná la ta te rén is meg kell te rem te ni.

1970. áp ri lis 24–25.
A szlo vá ki ai gyer mek− és if jú sá gi szö vet sé gek po zso nyi kon fe ren ci á ján – a CSISZ
ha gyo má nya i ra épít ve – lét re hoz zák a párt ál tal szor gal ma zott egy sé ges szlo vá −
ki ai if jú sá gi szer ve ze tet, a Szlo vá ki ai Szo ci a lis ta If jú sá gi Szö vet sé get. A Ma gyar
If jú ság Köz pon ti Ta ná csa ez zel gya kor la ti lag meg szű nik, s bár az új szö vet ség
Köz pon ti Bi zott sá gá nak El nök sé gé be be vá laszt ják Andrássy Sán dort, a ter ve zett
Nem ze ti sé gi Ta nács meg ala kí tá sá ra a ko ráb bi ígé re tek el le né re nem ke rül sor.
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1970. áp ri lis 24–26.
A Szlo vá ki ai Szo ci a lis ta If jú sá gi Szö vet ség Köz pon ti Bi zott sá ga és a szlo vák Ok −
ta tás ügyi Mi nisz té ri um nem ze ti sé gi fő osz tá lya a rend sze re sí tés szán dé ká val
meg ren de zi Érsekújvárott az I. Szlo vá ki ai Ma gyar Di ák na po kat, amit azon ban a
kö vet ke ző évek ben már nem si ke rül meg is mé tel ni.

1970. áp ri lis 28.
Az SZNT El nök sé ge vis  sza hív ja tiszt sé gé ből a szlo vák kor mány több tag ját, köz −
tük Do bos Lász ló tár ca nél kü li mi nisz tert. A tár ca nél kü li mi nisz te ri poszt meg −
szű nik, ugyan ak kor az újon nan ki ne ve zett Kroc sány De zső mun ka ügyi és nép jó −
lé ti mi nisz ter sze mé lyé ben to vább ra is van ma gyar nem ze ti sé gű tag ja a szlo vák
kor mány nak.

Az SZNT ülé sén meg fosz ta nak po zso nyi és prá gai par la men ti man dá tu má tól
több kép vi se lőt, köz tük Ale xan der Dubčeket, majd a man dá tu muk tól meg fosz −
tott, ill. az „ön ként” le mon dott kép vi se lők he lyé re úja kat ko op tál nak az SZNT−be
és a Szö vet sé gi Gyű lés Nem ze tek Ka ma rá já ba. A Nem ze tek Ka ma rá já ban Ret −
kes La jos sze mé lyé ben újabb ma gyar nem ze ti sé gű kép vi se lő kap he lyet. Sza bó
Re zsőt fel men tik az SZNT al el nö ki tiszt sé ge és el nök sé gi tag sá ga alól, s a tes −
tü let új ma gyar al el nök évé – az ere de ti leg ja va solt, de a meg bí zást nem vál la ló
Rácz Oli vér he lyett – Fábry Ist vánt vá laszt ják; az új El nök ség ben he lyet kap
Tomaskovics Kár oly is.

1970. má jus 6.
Prá gá ban Cseh szlo vá kia az 1943. évit fel vál tó új ba rát sá gi, együtt mű kö dé si és
köl csö nös se gít ség nyúj tá si egyez ményt ír alá a Szov jet uni ó val.

1970. má jus 9.
Az Új Szó ban fe lül ről irá nyí tott kam pány in dul a Cse ma dok ve ze té se és a szö −
vet ség 1968–1969−es te vé keny sé ge el len. A lap egyik írá sa sze rint a Cse ma −
dok 1968. már ci us 12−i ál lás fog la lá sa hoz zá já rult „a ma gyar bur zsoá na ci o na −
lis ta ele mek” ak ti vi zá ló dá sá hoz, akik tá ma dást in dít va a Cse ma dok ré gi ve ze tői
el len, a KB 1968. jú ni us 8–9−i ülé sén az if jú sá gi klub ve ze tők és a pár ton kí vü li −
ek se gít sé gé vel át vet ték a szö vet ség ben a ha tal mat.

A Cse ma dok KB, a Nép mű ve lé si In té zet nem ze ti sé gi osz tá lya, a Szlo vá ki ai Szo −
ci a lis ta If jú sá gi Szö vet ség Köz pon ti Bi zott sá ga és a Hét szer kesz tő sé ge meg ren −
de zi Fü le ken a III. Or szá gos Ma gyar Tánc dal fesz ti vál dön tő jét.

1970. má jus 11.
A Cse ma dok KB ülé sén kez de tü ket ve szik a szer ve ze ten be lü li tisz to ga tá sok. Az
ülés a szö vet ség 1968–1969. évi te vé keny sé gé ről ké szült ér té ke lő je len tés
meg hall ga tá sa után ha tá ro zat ban íté li el a Cse ma dok szer ve i nek mun ká já ban
ta pasz talt „túl ka pá so kat”, s tör li a rend kí vü li, X. köz gyű lé sen el fo ga dott prog −
ram ból a „hi bás” és „ir re á lis” té te le ket, min de nek előtt azo kat, ame lyek a Cse −
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ma dok fő fel ada ta ként a ma gyar ki sebb ség tár sa dal mi és kul tu rá lis ér de ke i nek
kép vi se le tét ha tá roz ták meg. A KB ki zár ja a tes tü let ből Duray Mik lóst, s ve ze tő
tit kár rá Sző ke Jó zsef he lyett Var ga Bé lát, tit kár rá az El nök ség ből is vis  sza hí vott
Var ga Sán dor he lyett az El nök ség be – Fábry Ist ván nal együtt – újon nan vis  sza −
ke rü lő Var ga Já nost vá laszt ja.

1970. má jus 12.
Az SZLKP KB El nök sé ge úgy ha tá roz, hogy a kul tu rá lis szö vet sé gek nek: a Cse −
ma dok nak, a Cseh szlo vá ki ai Uk rán Dol go zók Kul tu rá lis Szö vet sé gé nek és a
Mat i ca sloven ská nak a jö vő ben ne le gyen kép vi se le tük a Szlo vák Nem ze ti Front
KB El nök sé gé ben.

1970. má jus 23–31.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet nem ze ti sé gi osz tá lya meg ren de zi Ko −
má rom ban a VII. Jó kai Na po kat. A Nép mű ve lé si In té zet és a Jó zsef At ti la If jú sá −
gi Klub ez zel pár hu za mo san meg szer ve zi a cseh szlo vá ki ai ma gyar fo tó mű vé szek
el ső or szá gos ki ál lí tá sát.

1970. má jus 31.
Stó szon éle té nek het ven har ma dik évé ben el hunyt Fábry Zol tán író, pub li cis ta.

1970. jú ni us 6.
A Szőt tes Nép mű vé sze ti Együt tes Galán tán meg tart ja el ső be mu ta tó ját Csak
tisz ta for rás ból cím mel.

1970. jú ni us 13–14.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Zselizen a XV. Or szá gos Nép mű vé sze ti Fesz ti vált.

1970. jú ni us 18.
A szlo vák Bel ügy mi nisz té ri um ki ad ja 93/1970. sz. hir det mé nyét a köz ség ne vek
meg vál toz ta tá sá nak fel tét ele i ről. A hir det mény nek a hely ség ne vek hasz ná la tát
sza bá lyo zó 7. §−a sze rint a köz sé gek és köz ség ré szek ne vét töb bek kö zött a tá −
jé koz ta tó− és út jel ző táb lá kon, a szer vek, hi va ta lok és szer ve ze tek szék hely é −
nek, a vas út ál lo más ok, re pü lő te rek és ki kö tők meg ne ve zé sé ben és a saj tó ban
olyan for má ban kell fel tün tet ni, ahogy azok a hely ség név tár ban sze re pel nek,
va gyis szlo vá kul.

1970. jú ni us 25–26.
A CSKP KB ülé se a pár ton be lü li kon szo li dá ci ós in téz ke dé sek ről tár gyal va meg −
erő sí ti Ale xan der Dubček ki zá rá sát a párt ból, meg fosz tá sát kép vi se lői man dá tu −
ma i tól s vis  sza hí vá sát tö rök or szá gi nagy kö ve ti tiszt sé gé ből.

1970. jú li us 9.
Az Új Szó újab b, a Cse ma do kon be lü li to váb bi vál to zá so kat sür ge tő cik ket je len −
tet meg Min den ki és sen ki? cím mel. Az írás a KB má jus 11−i ülé sé re ké szült
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elem zést túl ál ta lá no sí tó nak ne vez ve kö ve te li a szö vet ség 1968–1969. évi te −
vé keny sé gé ben mu tat ko zó hi bák fe le lő se i nek meg ne ve zé sét és el tá vo lí tá sát a
Cse ma dok élé ről, tá ma dást in téz ve egyút tal a re form fo lya mat ban te vé keny sze −
re pet vál la ló if jú sá gi klu bok ve ze tői el len is.

1970. jú li us 11–12.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Gom ba szö gön a XV. Or szá gos Dal− és Tánc ün ne pélyt.

1970. jú li us 16.
Po zsony ban Do bos Lász ló, a Cse ma dok KB és Ladislav Novomeský, a Mat i ca
sloven ská el nö ke a párt szer vek kez de mé nye zé sé re egyez ményt ír alá a két szer −
ve zet kö zöt ti együtt mű kö dés ről. Az egyez mény hang sú lyoz za, hogy a két szer ve −
zet „nem sa já tít ki ma gá nak a meg fe le lő párt− és kor mány szer vek re há ru ló ál −
lam po li ti kai fel ada to kat”, vi szont tá mo gat ja a párt nem ze ti sé gi po li ti ká já nak
meg va ló sí tá sát, s a jö vő ben eset leg fel me rü lő vi tás kér dé se ket tár gya lá sos
úton fog ja ren dez ni.

1970. au gusz tus 1.
Fónod Zol tánt ismét Do bos Lász ló vált ja fel a po zso nyi Ma dách Könyv− és Lap −
ki adó igaz ga tói poszt ján.

1970. au gusz tus 2–12.
A ma gyar if jú sá gi klu bok, hi va ta lo san a Szlo vá ki ai Szo ci a lis ta If jú sá gi Szö vet ség
véd nök sé ge alat t, meg ren de zik Nyarád k elec sény ben a ha tó sá gok ál tal csak az
utol só pil la nat ban en ge dé lye zett VI. Nyá ri If jú sá gi Ta lál ko zót.

1970. au gusz tus 18.
Az Új Szó Var ga Já nos, a Cse ma dok KB ré gi−új tit ká ra tol lá ból a Cse ma dok
1968–1969. évi te vé keny sé gét bí rá ló újabb írást (Önt sünk tisz ta vi zet a po hár -
ba) je len tet meg, amely már konk ré tan meg ne ve zi a „fe le lő sö ket” is a szö vet −
sé gen be lü li „de for má ci ó kért”. Var ga sze rint az 1966−ban je lent ke ző „el len zé ki
ma ga tar tást” el ső sor ban né hány író, új ság író és a hoz zá juk csat la ko zott fi a tal
ma gyar ér tel mi sé gi kép vi sel te, név sze rint meg em lít ve Do bos Lász ló el nö köt, az
ún. kas sai le vél szö ve ge ző it: Bé res Jó zse fet, Mede Ist vánt és Gyüre La jost, va −
la mint az ún. fal tö rő kos sze re pét fel vál la ló fi a tal ér tel mi sé gi e ket: Duray Mik lóst
és Var ga Sán dort.

1970. au gusz tus 25.
Az SZLKP KB El nök sé ge a szlo vá ki ai saj tó szer ke ze té ben vég re haj tan dó vál to zá −
sok ról tár gyal va ha tá ro za tot hoz töb bek kö zött a Hét, Nõ és Vi lág cí mű he ti la pok
1971. ja nu ár 1−jei ha tál  lyal tör té nő ös  sze vo ná sá ról.

1970. szep tem ber 1.
A tan év ben a ma gyar tan nyel vű alap is ko lá kat lá to ga tó di á kok szá ma 68 902;
szlo vák alap is ko lá ba 16 577 ma gyar gyer mek jár, a ma gyar tan kö te le sek
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19,4%−a. A ma gyar tan nyel vű gim ná zi u mok ba 4353 di ák jár; a szlo vák gim ná zi −
u mo kat 752 ma gyar di ák lá to gat ja, a ma gyar nem ze ti sé gű gim ná zi u mi ta nu lók
15,0%−a.

Viczay Pált Kul csár Ti bor vált ja fel az If jú Szivek Ma gyar Dal− és Tánc együt tes
igaz ga tói poszt ján.

1970. szep tem ber 8.
Az Új If jú ság fej lé cé ről el tű nik „A cseh szlo vá ki ai ma gyar fi a ta lok lap ja” fel irat. Az
új fel irat: „Szlo vá kia Szo ci a lis ta If jú sá gi Szö vet sé gé nek lap ja”.

1970. szep tem ber 11.
A Cse ma dok KB El nök sé ge fel szó lít ja a szer ve zet kas sai já rá si bi zott sá gát, hogy
vizs gál ja felül és ér té kel je 1968. már ci u si Õszin te szó val cí mű le ve lét.

1970. szep tem ber 13.
Kolon ban a Cse ma dok kez de mé nye zé sé re meg nyí lik az el ső ál lan dó jel le gű szlo −
vá ki ai ma gyar nép raj zi ki ál lí tás.

1970. szep tem ber 15–18.
A Ma gyar or szág ra lá to ga tó Ján Marko cseh szlo vák kül ügy mi nisz ter tár gya lá so −
kat foly tat Ká dár Já nos el ső tit kár ral, Fock Je nő mi nisz ter el nök kel és Pé ter Já −
nos kül ügy mi nisz ter rel. A meg be szé lé se ken meg ál la pít ják, hogy a cseh szlo vá ki −
ai kon szo li dá ci ós fo lya mat jó fel té te le ket te remt a két or szág kö zöt ti együtt mű −
kö dés el mé lyí té sé hez, kö zös köz le mé nyük sze rint pe dig a ma gyar or szá gi szlo vá −
kok és a cseh szlo vá ki ai ma gya rok éle te a szo ci a lis ta in ter na ci o na liz mus el vei
alap ján fej lő dik, ami erő sí ti a két or szág ba rát sá gát.

1970. szep tem ber 16–19.
Az Új Szó négy ré szes cikk so ro za ta (Iro dal má rok köz éle ti kon tár ko dá sa) az zal vá −
dol ja Do bos Lász lót, a Cse ma dok KB el nö két és Sző ke Jó zsef volt ve ze tő tit kárt,
hogy 1968−ban a nem ze dék harc fel szí tá sá val és a nem ze ti sé gi ér dek vé de lem
jel sza vá val pró bál tak szé les bá zist te rem te ni a párt és a Cse ma dok ré gi és ki −
pró bált ká de rei el le ni po li ti kai har cuk hoz.

1970. szep tem ber 19.
Po zsony ban a szlo vá ki ai kom mu nis ta saj tó 50. év for du ló ja al kal má ból ren de zett
ün nep ség ke re té ben át ad ják Szar ka Ist ván nak, Gál Lász ló nak és Sza bó Bé lá −
nak, az Új Szó szer kesz tő i nek a „Ki vá ló mun ká ért” ki tün te tést.

1970. szep tem ber 26–27.
A Cse ma dok tit ká ri ér te kez le tet tart Ágc sernyőn, amely ke mény bí rá lat tal il le ti a
szer ve zet ve ze té sé nek a kon szo li dá ci ós po li ti ka tel je sí té se te rén ta pasz tal ha tó
pas  szi vi tá sát, s az 1968–1969. évi te vé keny sé gé től va ló el ha tá ro ló dás hi á nyát.
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1970. szep tem ber 28.
Jozef Lenárt, az SZLKP el ső tit ká ra át ad ja Kugler Já nos nak, a Cse ma dok KB
egy ko ri al el nök ének a köz tár sa sá gi el nök ál tal 60. szü le tés nap ja al kal má ból
ado má nyo zott Mun ka Ér dem ren det.

1970. szep tem ber 30.
A szlo vák kor mány 324. sz. ha tá ro za tá val meg vál toz tat ja a Nem ze ti sé gi Ta nács
sze mé lyi ös  sze té tel ét, ami vel kez de tét ve szi a tes tü let le épí té se. El nö ké vé Do −
bos Lász ló he lyett Šte fan Sádovský mi nisz ter el nök−he lyet test ne ve zi ki; a 9 szlo −
vák, 6 ma gyar és 3 uk rán tag ból ál ló Ta nács ma gyar tag jai: Lőrincz Gyu la, az Új
Szó fő szer kesz tő je, Fer encz De zső, a Nem ze ti Front já rá si tit ká ra, Mag Gyu la
bélyi alap is ko lai igaz ga tó, Nyáry Ist ván dunasz er da he lyi já rá si párt tit kár és Var −
ga Er nő, a ko má ro mi já rá si nem ze ti bi zott ság al el nö ke; a Cse ma dok KB el nö ke
szá má ra fenn tar tott hely egy elő re be töl tet len ma rad. A ha tá ro zat in dok lá sa
egyút tal ja va sol ja a Nem ze ti sé gi Tit kár ság át ala kí tá sát s a kor mány hi va tal nem −
ze ti sé gi fő osz tá lyá vá va ló át szer ve zé sét is.

1970. ok tó ber 2.
Var ga Já nos, a Cse ma dok KB tit ká ra A Cse ma dok út vesz té se cím mel újabb írást
je len tet meg az Új Szó ban a Cse ma dok ban vég re haj tan dó to váb bi vál to zá sok
szük sé ges sé gé ről. A szö vet ség 1968–1969−es te vé keny sé gé ről ké szült ér té ke −
lést és a cse kély prog ram vál toz ta tást elég te len nek mi nő sí tő írás sze rint a szö −
vet ség ve ze tő sé ge egy elő re alig tett va la mit a ber ke i ben meg mu tat ko zó „jobb ol −
da li”, „na ci o na lis ta” és „kis pol gá ri” irány za tok fel szá mo lá sa ér de ké ben.

1970. ok tó ber 12.
A Cse ma dok Kas sai Já rá si Bi zott sá ga az El nök ség fel szó lí tá sa el le né re nem íté −
li el Õszin te szó val cí mű 1968. már ci u si le ve lét, s Önt sünk tisz ta vi zet a po hár -
ba..., de tisz ta kéz zel és tisz ta po hár ba cí mű ál lás fog la lá sá ban to vább ra is ki áll
az ab ban fog lal tak mel lett.

1970. no vem ber 4.
Var ga Já nos a Cse ma dok KB el nök sé gi ülé sén elő ter jesz ti „a Köz pon ti Bi zott ság
ös  sze té tel ében szük sé ges vál to zá sok vég re haj tá sá ra” vo nat ko zó ja vas la tát,
amely sze rint a tes tü let kon szo li dá ci ó já nak meg gyor sí tá sa ér de ké ben ki kell zár −
ni a KB−ból és an nak El len őr ző Bi zott sá gá ból mind azo kat, aki ket a párt ból már
ki zár tak, akik tag sá ga va la mi lyen köz éle ti funk ció be töl té sé hez kap cso ló dott,
akik „pas  szí vak” vol tak, va la mint azo kat a pár ton kí vü li e ket is, akik „hely te len
po li ti kai né ze te ket val lot tak”. Az El nök ség a ja vas la tot jó vá hagy ja, s meg bíz za
Var ga Bé la ve ze tő tit kárt, hogy ter jes  sze azt a KB leg kö ze leb bi ülé se elé, egy −
ben in téz ke dé se ket fo ga na to sít az 1968. már ci u si le ve le mel lett ki ál ló kas sai
já rá si bi zott sá gá val szem ben.
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1970. no vem ber 8.
Var ga Já nos, a Cse ma dok KB tit ká ra a Hét ha sáb ja in fel szó lít ja a Cse ma dok−
szer ve ze te ket, hogy év zá ró köz gyű lé se i ken olyan ös  sze té te lű ve ze tő sé get vá lasz  −
sza nak, amely ben azok kap nak he lyet, „akik a leg ne he zebb idők ben is meg áll −
ták a he lyü ket és to vább ra is el kö te le zet ten fog nak har col ni a párt po li ti ká já nak
meg va ló sí tá sá ért”.

1970. no vem ber 9–11.
Prá gá ban meg tart ja or szá gos ala ku ló kon fe ren ci á ját az 1969−ben fel bom lott
CSISZ sze re pét át ve vő s ha gyo má nya it fel vál la ló Szo ci a lis ta If jú sá gi Szö vet ség
(SZISZ).

1970. no vem ber 20.
Kö zel egy éves szü ne tet kö ve tő en meg tart ja el ső ülé sét a szlo vák kor mány új já −
a la kult Nem ze ti sé gi Ta ná csa, ame lyen Šte fan Sádovský be je len ti, hogy a nem −
ze ti sé gi tör vény alap el ve i nek 1969−ben ki dol go zott té zi sei „po li ti kai okok ból el −
fo gad ha tat la nok”, ezért az ez zel kap cso la tos mun ká la to kat le ál lít tat ta. A nem −
ze ti sé gi tör vény alap el ve i nek ki dol go zá sá ra nyolc fő ből ál ló új mun ka bi zott sá got
hoz nak lét re, amely ben he lyet kap töb bek kö zött Lőrincz Gyu la, Nyáry Ist ván és
Tóth Gé za, a Nem ze ti sé gi Tit kár ság mun ka tár sa.

1970. no vem ber 25–26.
A re for má tus egy ház Ko má rom ban ülé se ző Zsi na ta el íté li a szlo vák lel ké szek
1968. má jus 2−i re zo lú ci ó ját, s „test vé ri üze ne tet” in téz a gyü le ke ze tek hez,
amely ben meg elé ge dés sel nyug táz za, hogy az egy ház szlo vák és ma gyar hí vei a
vál sá gos 1968−as és 1969−es évek so rán bi zony sá got tet tek „szo ros együ vé tar −
to zá suk ról”.

1970. de cem ber 1.
Nép szám lá lást tar ta nak Cseh szlo vá ki á ban. Az or szág össz la kos sá ga 14 344 987
fő, ezen be lül Szlo vá kia la kos sá ga 4 537 290 fő, akik kö zül 3 878 904 sze mély
vall ja ma gát szlo vák, 552 006 ma gyar, 47 402 cseh, 38 960 uk rán, 4760 né −
met, 3278 orosz, 1058 pe dig len gyel nem ze ti sé gű nek. A ma gya rok szá ma a leg −
utób bi nép szám lá lás óta több mint 33 ezer rel nő, az össz la kos sá gon be lü li rész −
ará nya azon ban 12,4%−ról 12,2%−ra csök ken. A ma gyar la kos ság ará nya 442
köz ség ben, ill. 2 já rás ban – a Dunasz er da he lyi (89,0%) és Ko má ro mi já rás ban
(72,4%) –  ha lad ja meg az 50%−ot. A cseh szlo vá ki ai nép szám lá lás ok so rán el ső
íz ben kér dez nek rá a la kos ság anya nyel vé re is: Szlo vá ki á ban 600 249 sze mély
vall ja ma gát ma gyar anya nyel vű nek, az össz la kos ság 13,2%−a. A Cseh or szág −
ban élő ma gyar nem ze ti sé gű ek szá ma 18 472, a ma gyar anya nyel vű e ké
21 339.

1970. de cem ber 10–11.
A CSKP KB ülé sén, mi u tán meg vi tat ják és jó vá hagy ják a tag könyv cse ré ről és
ered mé nye i ről szó ló be szá mo lót, el fo gad ják az 1968−as ese mé nyek ér té ke lé sé −
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ről ké szült, A CSKP XIII. kong res  szu sa óta a párt ban és a tár sa da lom ban ki ala -
kult vál ság ta nul sá gai cí mű do ku men tu mot, amely a nor mal izá ció kö te le ző ide −
o ló gi ai irány elv évé vá lik. A KB meg erő sí ti Oldřich Černík volt mi nisz ter el nök ki zá −
rá sát a párt ból.

1970. de cem ber 14.
A Szlo vák Saj tó− és Tá jé koz ta tá si Hi va tal a ma gyar nyel vű la pok szer kesz tő sé  −
gei hez in té zett újabb át ira tá ban – a Bel ügy mi nisz té ri um 93/1970. sz. hir det mé −
nyé re hi vat koz va – meg tilt ja, hogy a la pok a ma gyar hely ség ne ve ket hasz nál ják,
s csu pán a hely ség név tár ban sze rep lő, te hát a szlo vák vál to zat hasz ná la tát en −
ge dé lye zi.

1970. de cem ber 16.
A Cse ma dok KB El nök sé gé nek ál lás fog la lá sa sze rint az El nök ség a ma ga szá −
má ra kö te le ző nek te kin ti a CSKP KB de cem ber 10–11−i do ku men tu ma it, s a jö −
vő ben is ar ra fog tö re ked ni, hogy se gít se „a párt cél ki tű zé se it, a mar xiz mus–le −
ni niz mus, az in ter na ci o na liz mus el ve i nek gya kor la ti ér vé nye sí té sét a tár sa dal mi
élet min den te rü le tén”.

1970. de cem ber 20.
A Szö vet sé gi Gyű lés – a fö de rá ció mű kö dé sé nek ru gal ma sab bá té te le és tö ké −
le te sí té se cí mén – a köz tár sa sá gi szer vek ro vá sá ra a szö vet sé gi szer vek ha tás −
kör ét nö ve lő tör vé nye ket fo gad el.

1970. de cem ber 28.
Az SZNT 130/1970. sz. tör vé nyé vel fel újít ja az 1969−ben meg szün te tett szlo vá −
ki ai ke rü le te ket. Ezt kö ve tő en meg vá laszt ja a há rom ke rü le ti nem ze ti bi zott ság
90−90 kép vi se lő jét: az ös  sze sen 270 kép vi se lő kö zül 30 ma gyar nem ze ti sé gű.
Az SZNT ülé sén egyút tal be je len tik több kép vi se lő, köz tük Hor váth Vin ce le mon −
dá sát, ill. meg fosz tá sát kép vi se lői man dá tu má tól.

1970 fo lya mán
Po zsony ban, a Ma dách Könyv− és Lap ki adó nál Tő zsér Ár pád vá lo ga tá sá ban meg −
je le nik az Iro dal mi Szem le Ve tés cí mű ro va tá ban fel tűnt köl tő nem ze dék Egy sze -
mû éj sza ka cí mű an to ló gi á ja. A kö tet szer zői: Aich Pé ter, Keszeli Fe renc,
Kmeczkó Mi hály, Kul csár Fe renc, Miko la Ani kó, Né meth Ist ván, Szitási Fe renc,
Tóth Lász ló és Var ga Im re.

Ugyan csak a Ma dách Könyv− és Lap ki adó nál meg je le nik Sza lat nai Re zső Ki sebb -
ség ben és igaz ság ban cí mű, töb bek kö zött a szer ző nek a má so dik vi lág há bo rú
utá ni ma gyar ül dö zés el len írt pub li cisz ti kai írá sa it is tar tal ma zó kö te te.

A Ma dách Im re Iro dal mi Díj jal Duba Gyu lát és Gál Sán dort, a Szlo vák Írók Szö −
vet sé gé nek Nem ze ti sé gi Dí já val Eg ri Vik tort tün te tik ki.
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A po zso nyi Prav da Könyv ki adón be lül a ma gyar nyel vű po li ti kai iro da lom gon do −
zá sa cél já ból ma gyar szer kesz tő sé get hoz nak lét re.

1971. ja nu ár 3.
Meg szű nik a Cseh szlo vák Rá dió – Cseh szlo vá kia egész te rü le tén fog ha tó – reg −
ge li és es ti ma gyar nyel vű hír adá sa s en nek kö vet kez té ben a Cseh or szág ban és
Észak−Szlo vá ki á ban élő ma gya rok ma gyar nyel vű rá dió adás nél kül ma rad nak.

1971. ja nu ár 8.
Hi va ta lo san át szer ve zés cí mén, va ló já ban az 1968–1969−ben kö zölt írá sai mi −
att meg szű nik a Hét Fó rum cí mű mel lék le te.

1971. ja nu ár 27.
Prá gá ban a Nem ze ti Front or szá gos kon fe ren ci á ján Gustáv Husákot, a CSKP KB
el ső tit ká rát vá laszt ják meg a tes tü let el nö ké vé, s ez zel a Nem ze ti Fron ton be −
lül is be fe je ző dik a vis  sza ren de ző dés.

1971. feb ru ár 12–13.
A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Nyelv mű ve lő és Nyelv já rás ku ta tó Tár sa ság meg ren de −
zi Kas sán a III. Ka zin czy Nyelv mű ve lő Na po kat.

1971. feb ru ár 16.
Az SZLKP KB El nök sé ge, ko ráb bi ha tá ro za tát meg vál toz tat va, en ge dé lye zi a Hét,
Nõ és Vi lág cí mű he ti lap ok to váb bi önál ló meg je len te té sét.

1971. feb ru ár 22–24.
Fock Je nő ma gyar mi nisz ter el nök meg hí vá sá ra Ma gyar or szág ra lá to gat Lubomír
Štrou gal cseh szlo vák mi nisz ter el nök. Meg be szé lé se ik so rán meg elé ge dés sel
nyug táz zák, hogy hely re áll tak az 1968−ban át me ne ti leg meg rom lott cseh szlo −
vák–ma gyar kap cso la tok.

1971. feb ru ár 23.
Az SZLKP KB El nök sé ge dön tést hoz a Cse ma dok, a Cseh szlo vá ki ai Uk rán Dol −
go zók Kul tu rá lis Szö vet sé ge és a Mat i ca sloven ská ki zá rá sá ról a Szlo vák Nem −
ze ti Front KB−ból, ami egyet je lent a Nem ze ti Front ból va ló ki zá rá suk kal. Az El −
nök ség „tu do má sul ve szi” Do bos Lász ló le mon dá sát a Cse ma dok KB el nö ki
tiszt sé gé ről, s ha tá ro zat ban mond ja ki, hogy az egye sü let el nö ké vé Fábry Ist vánt
kell meg vá lasz ta ni.

A re for má tus egy ház Zsi na ti El nök sé gé nek kas sai ülé sén be je len tik, hogy a szlo −
vák lel ké szek 1968. má jus 2−i ún. re zo lú ci ó ját an nak alá írói vis  sza von ták.

1971. már ci us 1.
Az igaz ga tói tiszt sé gé től meg fosz tott Dráfi Má tyást is mét Krivošík Ist ván vált ja
fel a ko má ro mi Ma gyar Te rü le ti Szín ház élén.
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1971. már ci us 8.
Az SZNT ülé sén meg szün te tik a tes tü let Nem ze ti sé gi Bi zott sá gát, s más bi zott −
sá gok kal ös  sze von va Nem ze ti Bi zott sá gi, Ál lam igaz ga tá si és Nem ze ti sé gi Bi zott −
ság né ven szer ve zik új já, amely nek el nö ké vé Petronela Višňov cov át vá laszt ják.

1971. már ci us 17.
A Cse ma dok KB El nök sé ge „tu do má sul ve szi” Do bos Lász ló le mon dá sát el nö −
ki, ill. Ta kács And rás le mon dá sát tit ká ri tiszt sé gé ről és el nök sé gi tag sá gá ról.

1971. már ci us 18.
Az SZLKP KB El nök sé ge a Cse ma dok 1968–1969. évi te vé keny sé gé ről ké szült
s a párt ve ze tés uta sí tá sá ra át dol go zott je len tés meg hall ga tá sát kö ve tő en úgy
ha tá roz, hogy párt vizs gá la tot in dít Do bos Lász ló és Sza bó Re zső el len.

1971. már ci us 24.
A Szö vet sé gi Gyű lés Nem ze tek Ka ma rá já nak ülé sén Rácz Oli vért meg vá laszt ják
a Nem ze tek Ka ma rá ja Mű ve lő dés ügyi Bi zott sá gá nak el nö ké vé, s be vá laszt ják a
Szö vet sé gi Gyű lés El nök sé gé be, ami vel pár hu za mo san a Nem ze tek Ka ma rá já −
ban be töl tött el nök sé gi tag sá ga meg szű nik.

1971. már ci us 29.
A Cse ma dok KB ülé sén meg vi tat ják a szö vet ség 1968–1969. évi te vé keny sé gé −
ről ké szült je len tést, majd rá mu tat va a „vál sá gos évek ben” elő for dult „hi bák ra”
és „tor zu lá sok ra”, el fo gad ják a KB El nök sé gé nek, va la mint Do bos Lász ló el nök −
nek a le mon dá sát, s fel men tik a Köz pon ti Bi zott ság 25 és az El len őr ző Bi zott −
ság 2 tag ját. A le vál tot tak kö zött van töb bek kö zött Beke Sán dor, Bö ször mé nyi
Já nos, Dráfi Má tyás, Jan ics Kál mán, Kar dos Ist ván, Labancz Ist ván, Mácza Mi −
hály, Nagy Je nő, Pöl hös Im re, Sza bó Re zső, Szir mák Im re, Sző ke Jó zsef, Ta kács
And rás, Tur czel La jos, Újváry Lász ló, Var ga Er vin és Var ga Sán dor. A Cse ma dok
KB új el nö ké vé Fábry Ist vánt vá laszt ják, meg erő sí tik tiszt sé gé ben Var ga Bé la ve −
ze tő tit kárt és Var ga Já nos tit kárt, a KB 13 ta gú új El nök sé gé be pe dig raj tuk kí −
vül be vá laszt ják Csik mák Im rét, Fónod Zol tánt, Gás pár Ti bort, Kroc sány De zsőt,
Kul csár Ti bort, Mag Gyu lát, Mol nár Já nost, Rácz Oli vért, Rados Pált és Tol vaj
Ber ta lant. A KB ha tá ro zat ban szö ge zi le, hogy a szö vet ség to vább ra is küz del −
met foly tat a jobb ol da li op por tu niz mus, a na ci o na lis ta csö ke vé nyek s min den
olyan meg nyil vá nu lás el len, amely ide gen a kom mu nis ta párt po li ti kai irány vo na −
lá nak szel le mé től.

1971. áp ri lis 28.
A szlo vák kor mány 125. sz. ha tá ro za tá val a Cse ma do kot és a Cseh szlo vá ki ai
Uk rán Dol go zók Kul tu rá lis Szö vet sé gét ki zár ja a Szlo vák Nem ze ti Front ból, és a
Kul tu rá lis Mi nisz té ri um irá nyí tá sa alá he lye zi. (Cseh or szág ban ez zel szem ben a
Len gyel Kul tu rá lis Szö vet ség tag ja ma rad a Cseh Nem ze ti Front nak.)
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1971. áp ri lis
A ma gyar if jú sá gi klub moz ga lom le épí té sé vel pár hu za mo san meg szű nik a Nép -
mû ve lés he ti lap Klub fó rum cí mű mel lék le te is.

1971. má jus 8–9.
A Cse ma dok KB, a Nép mű ve lé si In té zet nem ze ti sé gi osz tá lya, a SZISZ Szlo vá ki −
ai KB és az Új If jú ság szer kesz tő sé ge meg ren de zi Lo son con a IV. Or szá gos Ma −
gyar Tánc dal fesz ti vál dön tő jét.

1971. má jus 13–15.
Po zsony ban tart ja kong res  szu sát Szlo vá kia Kom mu nis ta Párt ja, ame lyen a párt
el ső tit ká rá vá is mét Jozef Lenár tot vá laszt ják, a 80 ta gú új KB−ban pe dig he lyet
kap töb bek kö zött Fábry Ist ván, Fehérváry Gé za, Csáji Ist ván, Nagy Sán dor és
Sza lai Im re. Be je len tik, hogy a tag könyv cse ré ről ho zott 1970 ja nu á ri ha tá ro zat
óta Szlo vá ki á ban 53 206 sze mélyt, a párt tag ok 17,5%−át zár ták ki a kom mu nis −
ta párt ból. A kong res  szus meg ál la pít ja, hogy a szo ci a lis ta szö vet sé ge sek in ter −
na ci o na lis ta se gít sé gé vel si ke rült meg őriz ni a mun kás osz tály ha tal mát, meg vé −
de ni a szo ci a lis ta vív má nyo kat, fel újí ta ni a párt mar xis ta–le ni nis ta jel le gét és a
tár sa da lom ban be töl tött ve ze tő sze re pét.

1971. má jus 22–30.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet nem ze ti sé gi osz tá lya meg ren de zi Ko −
má rom ban a VIII. Jó kai Na po kat.

1971. má jus 25–29.
Prá gá ban tart ja XIV. kong res  szu sát Cseh szlo vá kia Kom mu nis ta Párt ja. A párt a
tisz to ga tá sok, az az több mint há rom száz ezer tag já nak ki zá rá sa után mint egy
1,2 mil li ós tag ság gal ren del ke zik. A kong res  szus jó vá hagy ja a nor mal izá ciós in −
téz ke dé se ket, el fo gad ja a „sok ol da lú an fej lett szo ci a lis ta tár sa da lom” épí té sé −
nek prog ram ját, a párt ba va ló fel vé telt meg szi go rít va is mét be ve ze ti a két éves
tag je löl ti időt, s a fő tit ká ri tiszt sé get fel újít va a párt fő tit ká rá vá Gustáv Husákot
vá laszt ja. A 115 ta gú új Köz pon ti Bi zott ság ban Kroc sány De zsőt is mét Lőrincz
Gyu la vált ja fel.

1971. jú ni us 7.
A Cse ma dok KB új El nök sé ge ha tá ro zat ban mond ja ki, hogy ja va sol ja az 1969.
már ci u si rend kí vü li, X. or szá gos köz gyű lés va la men  nyi, a Cse ma dok cél ki tű zé se −
i nek meg ha tá ro zá sá val ös  sze füg gő ha tá ro za tá nak és do ku men tu má nak a vis z −
sza vo ná sát.

1971. jú ni us 12–13.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Zselizen a XVI. Or szá gos Nép mű vé sze ti Fesz ti vált.
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1971. jú ni us 19–20.
Érsekújvárott a Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet nem ze ti sé gi osz tá lya el −
ső íz ben ren de zi meg a szlo vá ki ai ma gyar gyer mek− és if jú sá gi ének kar ok or szá −
gos fesz ti vál ját.

1971. jú ni us
A bu da pes ti Va ló ság cí mű fo lyó irat ban meg je le nik Jan ics Kál mán A szlo vá ki ai
ma gyar tár sa da lom öt ven éve cí mű ta nul má nya. A szlo vák párt ve ze tés ezt kö ve −
tő en Var ga Fe renc po zso nyi ma gyar kon zul előtt ag go dal mát fe je zi ki a párt ból
és a Cse ma dok ve ze té sé ből ki zárt Jan ics írá sá nak a meg je len te té se mi att.

1971. jú li us 2.
A Hét köz li Ma jor Ágos ton fő szer kesz tő El kö te le zet ten a jö võ ért cí mű írá sát,
amely el íté li a lap ha sáb ja in 1968–1969−ben a nem ze ti sé gi kér dés ről foly ta tott
nyil vá nos vi tát, min de nek előtt a nem ze ti sé gi kér dés meg ol dat lan sá gá ra rá mu ta −
tó írá so kat, mi vel azok „a szen ve dé lyek fel kor bá cso lá sá hoz ve zet tek”, és „el len −
té te ket szí tot tak a szlo vák il let ve a ma gyar la kos ság so ra i ban”.

1971. jú li us 3–4.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Gom ba szö gön a XVI. Or szá gos Dal− és Tánc ün ne −
pélyt.

1971. jú li us 7.
Az SZLKP KB El nök sé ge a Do bos Lász ló és Sza bó Re zső 1968–1969−es te vé −
keny sé gét vizs gá ló je len tés meg hall ga tá sa után el ha tá roz za Do bos és Sza bó ki −
zá rá sát a kom mu nis ta párt ból, va la mint vis  sza hí vá sát az SZNT és a Szö vet sé gi
Gyű lés kép vi se lői tiszt sé gé ből.

1971. jú li us 7–10.
Az El nö ki Ta nács meg hí vá sá ra Ma gyar or szág ra lá to ga tó Lud vík Svo bo da sze mé −
lyé ben el ső íz ben jár cseh szlo vák köz tár sa sá gi el nök Ma gyar or szá gon.

1971. jú li us 8.
Az SZNT ülé sén be je len tik Sza bó Re zső le mon dá sát, ill. Do bos Lász ló meg fosz −
tá sát po zso nyi és prá gai kép vi se lői man dá tu má tól. Az SZNT jó vá hagy ja a Po −
zsony ról szó ló 63/1971. sz. tör vényt, amely a vá rost te rü le ti leg füg get le ní ti a
ke rü le tek től.

1971. jú li us 13–14.
Az Új Szó két ré szes cik ke (Híd sze rep és ember ségigény…?) éles bí rá lat tal re a −
gál Czine Mi hály iro da lom tör té nész nek a bu da pes ti Kor társ jú li u si szá má ban
Har mad virágzás cí men meg je lent, a cseh szlo vá ki ai ma gyar iro da lom mal fog lal −
ko zó s Do bos Lász ló köz éle ti te vé keny sé gé ről el is me rő en nyi lat ko zó írá sá ra. A
kö vet ke ző na pok ban a po zso nyi ma gyar kon zul előtt a szlo vák párt ve ze tés ré szé −
ről is szó vá te szik a ma gyar saj tó po zi tív vi szo nyu lá sát Do bos hoz.
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1971. au gusz tus 1–6.
A SZISZ Szlo vá ki ai KB meg ren de zi Körtvé lye sen és Szád al má son a ha tó sá gok
ál tal is mét csak az utol só pil la nat ban en ge dé lye zett VII. Nyá ri If jú sá gi Ta lál ko −
zót.

1971. au gusz tus 20.
Var ga Já nos, a Cse ma dok KB tit ká ra a Hét ha sáb ja in ke resz tül fel szó lít ja a Cse −
ma dok szer ve it, hogy tel jes erő vel kap cso lód ja nak be a vá lasz tá si kam pány ba,
s a kül dött vá lasz tó gyű lé se ken a szö vet ség min den tag ja áll jon ki a párt po li ti −
ká ja mel lett.

1971. au gusz tus 25.
A Szlo vák Saj tó− és Tá jé koz ta tá si Hi va tal ar ra uta sít ja a ma gyar la pok szer kesz −
tő sé ge it, hogy a ma gyar saj tó szep tem ber 1−jé től a szlo vák la kos sá gú vá ro sok
és köz sé gek ese té ben ki zá ró lag a hely ség név tár ban köz zé tett, az az a szlo vák
meg ne ve zést hasz nál hat ja; a ma gyar lak ta te le pü lé sek ma gyar ne vét pe dig csak
zá ró jel ben, a szlo vák el ne ve zés után tün tet he ti fel.

1971. szep tem ber 1.
A szlo vák kor mány hi va tal nem ze ti sé gi fő osz tá lya, a Nem ze ti sé gi Tit kár ság a
Szlo vák Saj tó− és Tá jé koz ta tá si Hi va tal 1970. és 1971. évi uta sí tá sa i val kap cso −
lat ban fel ké ri a Nem ze ti sé gi Ta nács élén Šte fan Sádovskýt vál tó Jú li us Hanus
mi nisz ter el nök−he lyet test, hogy tá jé koz tas sa a kor mány el nök sé gét és a leg fel −
sőbb szlo vá ki ai po li ti kai ve ze tést a hely ség ne vek hasz ná la ta kö rül ki ala kult hely −
zet ről, s ja va sol ja a Bel ügy mi nisz té ri um 93/1970. sz. hir det mé nyé nek oly ér tel −
mű ki egé szí té sét, hogy an nak ren del ke zé sei ne aka dá lyoz zák a két nyel vű ség
gya kor la ti ér vé nye sü lé sét.

A szlo vák Ok ta tás ügyi Mi nisz té ri um ha tá ro za ta alap ján a ma gyar ta ní tá si nyel vű
alap is ko lák 1. osz tá lyá ban be ve ze tik a szlo vák nyelv kö te le ző ok ta tá sát. Ko ráb −
ban a 2. osz tály má so dik fél évé től kezd ve ta ní tot ták a szlo vák nyel vet.

1971. szep tem ber 15–16.
A CSKP KB ülé sén Lőrincz Gyu lát be vá laszt ják a KB újon nan lét re ho zott Ide o ló −
gi ai Bi zott sá gá ba.

1971. ok tó ber 6.
Prá gá ban het ve ne dik élet év ében meg hal Vil iam Široký volt cseh szlo vák mi nisz −
ter el nök, az SZLKP KB egy ko ri el nö ke.

1971. ok tó ber 7.
A Szö vet sé gi Gyű lés két ka ma rá já nak együt tes ülé sén be je len tik, hogy Sza bó
Re zső és Do bos Lász ló jú li us 8−án meg szűn tek az SZNT és ez ál tal a Szö vet sé −
gi Gyű lés kép vi se lői is len ni.
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1971. ok tó ber 13. 
A szlo vák kor mány 343. sz. ha tá ro za tá val ha tá lyon kí vül he lye zi a Nem ze ti sé gi
Ta nács 1969. áp ri lis 8−án jó vá ha gyott sta tú tu mát és ügy rend jét, va la mint 1970.
szep tem ber 30−án jó vá ha gyott ös  sze té tel ét. Az új ös  sze té te lű Nem ze ti sé gi Ta −
nács ban a Nem ze ti Front ból ki zárt Cse ma dok, a Cseh szlo vá ki ai Uk rán Dol go zók
Kul tu rá lis Szö vet sé ge és a Mat i ca sloven ská kép vi se lői már nem kap nak he lyet.
A 27 ta gú tes tü let 14 tag ja szlo vák, 10 ma gyar és 3 uk rán nem ze ti sé gű. El nö −
ke Jú li us Hanus mi nisz ter el nök−he lyet tes, tit ká ra Sziegl Fe renc, a Nem ze ti sé gi
Tit kár ság jú ni us ban ki ne ve zett új ve ze tő je; to váb bi ma gyar tag jai: Agócs Vil mos
nagykürtösi já rá si párt tit kár, Fe hér Zdenka, a somor jai efsz dol go zó ja, Fer encz
De zső, a Nem ze ti Front já rá si tit ká ra, Kroc sány De zső mi nisz ter, Lőrincz Gyu la,
az Új Szó fő szer kesz tő je, Mag Gyu la is ko la igaz ga tó, Nyáry Ist ván, dunasz er da −
he lyi já rá si párt tit kár, Rácz Oli vér mi nisz ter he lyet tes és Var ga Er nő, a ko má ro mi
já rá si nem ze ti bi zott ság al el nö ke.

1971. no vem ber 2.
Újabb kö zel egy éves szü ne tet kö ve tő en is mét ös  sze ül a szlo vák kor mány Nem −
ze ti sé gi Ta ná csa. Az ülé sen azon ban ér de mi mun ka nem zaj lik, a tes tü let te vé −
keny sé ge hos  szú idő re for má lis sá vá lik.

1971. ok tó ber 24.
Az 1968–1969−ben ta nú sí tott te vé keny sé gük mi att Do bos Lász lót, Sző ke Jó zse −
fet, Lehocky Te rézt és Petrő ci Bá lin tot ki zár ják a Szlo vák Írók Szö vet sé gé ből.

1971. no vem ber 17.
Prá gá ban Pacem in Ter ris né ven új já a la kul a ka to li kus lel ké szek 1968−ban fel −
bom lott bé ke pa pi moz gal ma.

1971. no vem ber 18.
Az Új Szó köz li Lőrincz Gyu la fő szer kesz tő A „mi” kép vi se lõ ink cí mű írá sát, amely
el uta sít ja azt az 1968–1969−ben meg fo gal ma zott igényt, hogy a ma gyar ság sa −
ját ma ga dönt hes sen a kép vi se lő i ről, s le szö ge zi, hogy a ma gya rok prob lé má it
csak is „a pro le tár nem zet kö zi ség alap ján”, a szlo vá kok kal és a cse hek kel kö zö −
sen le het meg ol da ni.

1971. no vem ber 26–27.
Vá lasz tá so kat tar ta nak a Szö vet sé gi Gyű lés be, a Cseh Nem ze ti Ta nács ba, a Szlo −
vák Nem ze ti Ta nács ba és a nem ze ti bi zott sá gok ba. A hi va ta los vég ered mény sze −
rint a vá lasz tá so kon a vá lasz tó pol gár ok 99,4%−a vesz részt, akik 99,8%−a meg sza −
vaz za a Nem ze ti Front je lölt je it. A Szö vet sé gi Gyű lés 200 ta gú Né pi Ka ma rá jában
6 (töb bek kö zött Lőrincz Gyu la, az Új Szó fő szer kesz tő je és Fe ke te Jó zsef vál la la −
ti igaz ga tó), a 150 ta gú Nem ze tek Ka ma rá já ban 10 (töb bek kö zött Renczés Sán −
dor és Szénási Fer di nánd efsz−el nökök, va la mint Kon drčík Mar git efsz− dol go zó), a
150 ta gú SZNT−ben 16 (töb bek kö zött Fábry Ist ván, a Cse ma dok KB el nö ke, Ret −
kes La jos és Vajányi Lász ló efsz−el nök, Szu lá nyi Má ria és Tóth Ti ha mér mun kás,

326 A husáki normalizáció évtizedei és a kisebbségi jogvédő mozgalom



Bédi Kál mán vil lany sze re lő, va la mint Fe hér Zden ka és Vozárik Ol ga trak to ros) ma −
gyar nem ze ti sé gű kép vi se lő kap he lyet. Az SZNT−ben az SZLKP−nak 99, a Szlo vák
Meg új ho dás Párt já nak és a Sza bad ság párt nak 7−7 kép vi se lő je van, 37 tag ja pár −
ton kí vü li. A szlo vá ki ai nem ze ti bi zott sá gok 61 798 tag ja kö zül 7727 a ma gyar
nem ze ti sé gű, az ös  szes kép vi se lő 12,5%−a.

1971. de cem ber 7.
Az új SZNT ala ku ló ülé sén is mét Ondrej Klokočot vá laszt ják meg a tes tü let el nö −
ké vé, Fábry Ist vánt egyik al el nök évé, 19 ta gú El nök sé gé ben he lyet kap Bédi Kál −
mán is. A Nem ze ti Bi zott sá gi, Ál lam igaz ga tá si és Nem ze ti sé gi Bi zott ság el nö ké −
vé Branislav Bírošt vá laszt ják, 16 tag ja kö zül csu pán 2 ma gyar nem ze ti sé gű:
Tóth Ti ha mér és Vozárik Ol ga.

1971. de cem ber 8.
Az SZNT El nök sé ge ki ne ve zi az új szlo vák kor mányt. Mi nisz ter el nök to vább ra is
Peter Colotka, a kor mány tag ja töb bek kö zött Jú li us Hanus mi nisz ter el nök−he −
lyet tes, Ján Janovic me ző gaz da sá gi és élel me zés ügyi mi nisz ter, Egyd Pepich
bel ügy mi nisz ter, Šte fan Cho chol ok ta tás ügyi mi nisz ter, Miroslav Válek kul tu rá lis
mi nisz ter, va la mint Kroc sány De zső mun ka ügyi és nép jó lé ti mi nisz ter. (A kor −
mány ma gyar nem ze ti sé gű mi nisz ter he lyet te sei: Rácz Oli vér ok ta tás ügyi, Né −
meth Je nő me ző gaz da sá gi és élel me zés ügyi, So mo gyi Já nos egész ség ügyi, va −
la mint So mo gyi Lász ló ke res ke del mi mi nisz ter he lyet tes)

1971. de cem ber 8–9.
A Szö vet sé gi Gyű lés ala ku ló ülé sén a Né pi Ka ma ra el nö ké vé Václav Davi dot, a
Nem ze tek Ka ma rá ja el nö ké vé Dal i bor Hanest, a Szö vet sé gi Gyű lés el nö ké vé Alois
Indrát vá laszt ják. A Nem ze tek Ka ma rá ja El nök sé gé ben he lyet kap Renczés Sán dor,
a Szö vet sé gi Gyű lés El nök sé gé ben pe dig Lőrincz Gyu la, akit egy ben meg vá lasz ta −
nak a Né pi Ka ma ra Man dá tum vizs gá ló és Men tel mi Bi zott sá gá nak el nö ké vé is.

1971. de cem ber 9.
Lud vík Svo bo da köz tár sa sá gi el nök ki ne ve zi az új szö vet sé gi kor mányt. Mi nisz −
ter el nök to vább ra is Lubomír Štrougal, a kor mány tag jai töb bek kö zött Josef
Korčák, Peter Colotka, Ján Gre gor és Matej Lúčan mi nisz ter el nök−he lyet te sek,
Bohuslav Chňoupek kül ügy mi nisz ter, Mar tin Dzúr nem zet vé del mi mi nisz ter és
Radko Kas ka bel ügy mi nisz ter.

1971. de cem ber 27.
Po zsony ban utol só al ka lom mal je le nik meg a Fed er may er Ist ván szer kesz tet te
Vi lág cí mű kul tu rá lis és sport he ti lap.

1971. de cem ber 30.
A szlo vák Bel ügy mi nisz té ri um ar ra va ló hi vat ko zás sal, hogy nin cse nek össz hang −
ban a Bel ügy mi nisz té ri um 93/1970. sz. hir det mé nyé vel, el ren de li a somor jai
két nyel vű utcanévtáblák el tá vo lí tá sát.
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1971 fo lya mán
Gyurcsó Ist vánt a Szlo vák Írók Szö vet sé ge Ma gyar Szek ci ó já nak tit ká ri poszt ján
Bá bi Ti bor; Beke Sán dort a Matesz kas sai Thália Szín pa dá nak élén Várady Bé −
la mű vé sze ti ve ze tő vált ja fel.

A Ma dách Im re Iro dal mi Díj jal Dé nes Györ gy köl tőt, a Szlo vák Írók Szö vet sé gé −
nek Nem ze ti sé gi Dí já val Csan da Sán dor iro da lom tör té nészt tün te tik ki.

1972. ja nu ár 1.
A Szlo vák Írók Szö vet sé gé től a Ma dách Könyv− és Lap ki adó ve szi át az Iro dal mi
Szem le ki adá sát.

1972. ja nu ár 26.
A szlo vák kor mány el nök sé ge 18. sz. ha tá ro za tá val jó vá hagy ja a Nem ze ti sé gi Ta −
nács új sta tú tu mát és ügy rend jét.

1972. már ci us 21.
Ko má rom ban a Du na Men ti Mú ze um mun ká ját se gí tő ön kén tes tes tü let ként
meg ala kul a Ko má ro mi Mú ze um ba rá tok Kö re. El nö ke Trug ly Sán dor ré gész, tit −
ká ra Mácza Mi hály tör té nész.

1972. áp ri lis 6–9.
Buz itán a Cse ma dok Kas sa−vi dé ki Já rá si Bi zott sá gá nak és Buz i tai He lyi Szer ve −
ze té nek ren de zé sé ben el ső íz ben ke rül sor a Fábry Zol tán Na pok ra.

1972. áp ri lis 11.
Az SZLKP KB El nök sé ge jó vá hagy ja a Cse ma dok új alap sza bá lyát, s be le egye zé −
sét ad ja, hogy is mét Lőrincz Gyu la le gyen a szö vet ség el nö ke.

1972. áp ri lis 15–16.
Po zsony ban tart ja XI. or szá gos köz gyű lés ét a Cse ma dok (he lyi szer ve ze te i nek
szá ma 530, tag lét szá ma 62 111), amely el íté li a szö vet ség 1968–1969−es te −
vé keny sé gét, min de nek előtt az 1968. már ci us 12−i ál lás fog la lást, va la mint az
1969. már ci u si rend kí vü li, X. köz gyű lé sen el fo ga dott prog ra mot és ha tá ro za to −
kat, ame lye ket egy ben ér vény te len nek nyil vá nít. Új alap sza bályt fo gad el, amely
a szer ve zet ne vé ből tör li a „tár sa dal mi” jel zőt, s hi va ta los ne vét is mét Cseh szlo −
vá ki ai Ma gyar Dol go zók Kul tu rá lis Szö vet sé gé re vál toz tat ja. Az alap sza bály sze −
rint a szö vet ség leg főbb kül de té se, hogy tá mo gas sa a CSKP és a szo ci a lis ta ál −
lam po li ti ká ját, és se gít sen an nak meg va ló sí tá sá ban, a CSKP mar xis ta–le ni nis −
ta nem ze ti sé gi po li ti ká já val össz hang ban se gít sé gé re le gyen az ál la mi szer vek −
nek a ma gyar la kos ság kul tu rá lis éle té nek fej lesz té sé ben, s tag ja it az irány ban
ve zes se, hogy ve gye nek részt a fej lett szo ci a lis ta tár sa da lom épí té sé ben. A szö −
vet ség el nö ké vé is mét Lőrincz Gyu lát, ve ze tő tit ká rá vá Var ga Bé lát, tit ká ra i vá
Var ga Já nost és Györ gy Ist vánt vá laszt ják; a 80 ta gú új KB 15 fős El nök sé gé ben
he lyet kap még Ba lázs Bé la, Esz ter gá lyos Gab ri el la, Fábry Ist ván, Kiss Jó zsef,
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Kroc sány De zső, Kul csár Ti bor, Mag Gyu la, Mózsi Fe renc, Papp Ben já min, Rácz
Oli vér és Sza káll Lász ló.

1972. má jus 10.
A szlo vák kor mány a mun ka biz ton ság gal fog lal ko zó 211. sz. ha tá ro za tá val fel −
ada tul ad ja az egyes tár cák nak, hogy a ve gyes la kos sá gú köz sé gek ben biz to sít −
sák a biz ton sá gi elő írá sok, vész jel zé sek és fi gyel mez te té sek ma gyar és uk rán
nyel vű fel tün te té sét.

1972. má jus 17.
Az SZNT Ok ta tás ügyi Bi zott sá ga a nem ze ti sé gi is ko lák hely ze té ről és a szlo vák
nyelv ok ta tá sá ról tár gyal va meg bíz za az Ok ta tás ügyi Mi nisz té ri u mot, hogy dol −
goz zon ki ja vas la tot a szlo vák nyelv ok ta tá sá nak ha té ko nyab bá té te lé re a ma −
gyar is ko lák ban.

1972. má jus 20–28.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet nem ze ti sé gi osz tá lya meg ren de zi Ko −
má rom ban a IX. Jó kai Na po kat.

1972. má jus 25.
Prá gá ban hat van öt éves ko rá ban el hunyt Sza bó Gyu la fes tő mű vész, gra fi kus.
Te me té sé re Lo son con ke rül sor.

1972. má jus
Érsekújvárott Ba logh Györ gy ve ze té sé vel meg ala kul a Cse ma dok vá ro si szer ve −
ze te mel lett mű kö dő Kép ző mű vé sze tet Ked ve lők Klub ja.

1972. jú ni us 10–11.
A Cse ma dok KB és a szlo vák Kul tu rá lis Mi nisz té ri um meg ren de zi Zselizen a
XVII. Or szá gos Nép mű vé sze ti Fesz ti vált.

1972. jú ni us 12–13.
A Szlo vák Szo ci o ló gi ai Tár su lat és a Közvéleményku tató In té zet a cseh szlo vá ki −
ai nem ze ti sé gek kel fog lal ko zó tu do má nyos ér te kez le tet ren dez Mo dor ban. A ren −
dez vé nyen, amely nek hi va ta lo san meg fo gal ma zott cél ja a cseh szlo vá ki ai nem ze −
ti sé gi kul tú rák ku ta tá sá nak az elő ké szí té se, ha zai szak em be re ken, po li ti ku so −
kon és kul tu rá lis dol go zó kon kí vül ma gyar or szá gi és NDK−be li meg hí vott ven dé −
gek is részt vesz nek.

1972. jú ni us 17–18.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet a II. Ko dály Na pok ke re té ben meg ren de −
zi Galán tán a cseh szlo vá ki ai ma gyar fel nőtt ének kar ok III. or szá gos fesz ti vál ját.

1972. jú ni us 21.
A szlo vák kor mány el ső íz ben fo gad el ha tá ro za tot a nem ze ti sé gi is ko lák ról, ill.
a szlo vák nyelv nek a nem ze ti sé gi is ko lák ban va ló ok ta tá sá ról. A 270. sz. kor −
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mány ha tá ro zat fő leg a szo ci a lis ta ha za fi ság ra és a pro le tár in ter na ci o na liz mus −
ra va ló ne ve lés in ten zí veb bé té te lét, va la mint a ma gyar nem ze ti sé gű egye te mi
és fő is ko lai hall ga tók szá má nak nö ve lé sét szor gal maz za, s meg bíz za az Ok ta −
tás ügyi Mi nisz té ri u mot a ma gyar is ko lák ban fo lyó szlo vák nyelv ok ta tás to váb bi
ja ví tá sá ra vo nat ko zó ja vas lat ki dol go zá sá val.

1972. jú li us 1–2.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Gom ba szö gön a XVII. Or szá gos Dal− és Tánc ün ne −
pélyt.

1972. jú li us 3–4.
Pé ter Já nos ma gyar kül ügy mi nisz ter meg hí vá sá ra Bu da pest re lá to gat Bohuslav
Chňoupek cseh szlo vák kül ügy mi nisz ter.

1972. jú li us 7–9.
Gustáv Husák, a CSKP KB fő tit ká ra tár gya lá so kat foly tat Po zsony ban Ká dár Já −
nos sal, az MSZMP KB el ső tit ká rá val.

1972. au gusz tus 1.
Do bos Lász lót is mét Fónod Zol tán vált ja fel a po zso nyi Ma dách Könyv− és Lap −
ki adó igaz ga tói tiszt sé gé ben.

1972. au gusz tus 6.
Bu da pes ten het ven éves ko rá ban el hunyt Darkó Ist ván, a két vi lág há bo rú kö zöt −
ti cseh szlo vá ki ai ma gyar iro da lom ki emel ke dő kép vi se lő je.

1972. au gusz tus 11–20.
Mi u tán a ha tó sá gok be tilt ják a Ghymesre ter ve zett VIII. Nyá ri If jú sá gi Ta lál ko zót,
a Thália Színpad kez de mé nye zé sé re – hi va ta lo san a Csehszlovák–Szovjet Ba rá −
ti Szö vet ség égi sze alatt – Jász ón ren de zik meg a cseh szlo vá ki ai ma gyar fi a ta −
lok nyá ri tá bo ro zá sát.

1972. au gusz tus 21–29.
Ap ró An tal, az Or szág gyű lés el nö ké nek ve ze té sé vel sor ke rül a ma gyar par la −
men ti kül dött ség 1968−ban le mon dott cseh szlo vá ki ai lá to ga tá sá ra.

1972. szep tem ber 15–16.
Po zsony ban cseh szlo vák–ma gyar tár gya lá sok zaj la nak a kul tu rá lis együtt mű kö −
dés to váb bi el mé lyí té sé ről, ame lyen cseh szlo vák rész ről tá mo ga tá suk ról biz to −
sít ják a po zso nyi ma gyar kul tu rá lis köz pont lét re ho zá sá ra vo nat ko zó ma gyar
szán dé kot.

1972. szep tem ber 16.
Daniel Okáli a Práca cí mű na pi lap ban Vla di mír Clemen tis szü le té sé nek 70. év −
for du ló ja al kal má ból po zi tí van ér té ke li Clemen tis nek a ma gyar ki sebb ség ki te le −
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pí té se ér de ké ben ki fej tett te vé keny sé gét. (Szep tem ber 18−án a kor mány Nem −
ze ti sé gi Tit kár sá ga Peter Colot ka szlo vák mi nisz ter el nök nél til ta ko zik az írás el −
len, s szep tem ber 19−én az SZLKP KB El nök sé ge is bí rál ja Okáli írá sát.)

1972. szep tem ber 27.
A szlo vák kor mány a nem ze ti bi zott sá gok kép vi se lő i nek, tiszt ség vi se lő i nek és
dol go zó i nak to vább kép zé sét sza bá lyo zó 388. sz. ha tá ro za tá val úgy in téz ke dik,
hogy a nem ze ti bi zott sá gok ma gyar nem ze ti sé gű kép vi se lő i nek to vább kép zé sét
anya nyelv ükön kell vé gez ni.

1972. szep tem ber 27–30.
Prá gá ban tart ja I. or szá gos kong res  szu sát a Szo ci a lis ta If jú sá gi Szö vet ség, ame −
lyen a SZISZ KB El nök sé gé be be vá laszt ják Andrássy Sán dort, a SZISZ Szlo vá ki −
ai KB ko ráb bi el nök sé gi tag ját.

1972. ok tó ber 14.
A Cse ma dok KB, a Nép mű ve lé si In té zet nem ze ti sé gi osz tá lya, a Cseh szlo vák
Rá dió ma gyar szer kesz tő sé ge, va la mint a Hét és Nõ cí mű he ti lap szer kesz tő sé −
ge meg ren de zi Po zsony ban a cseh szlo vá ki ai ma gyar nép dal éne ke sek „Ta va szi
szél vi zet áraszt...” el ne ve zé sű III. or szá gos fesz ti vál já nak dön tő jét.

1972. ok tó ber 18.
A szlo vák kor mány el nök sé ge 146. sz. ha tá ro za tá val el ren de li, hogy a Národ né
výbo ry cí mű fo lyó irat ma gyar nyel vű mel lék le te, a Nem ze ti Bi zott sá gok 1973 ja −
nu ár já tól önál ló lap ként je len jen meg. A dön tést az zal a kö ve tel mén  nyel in do kol −
ja, hogy a nem ze ti bi zott sá gok ma gyar nem ze ti sé gű tag jai anya nyelv ükön is el −
sa já tít has sák az ál lam igaz ga tás és a nem ze ti bi zott sá gok fel adat kö ré vel ös  sze −
füg gő szak ki fe je zé se ket.

1972. ok tó ber 26–27.
A CSKP KB ülé sén Lőrincz Gyu la a nem ze ti sé gi kér dés ről és a szlo vá ki ai na ci o −
na lis ta meg nyil vá nu lá sok ról tar tott fel szó la lá sá ban ke mé nyen bí rál ja Daniel
Okáli szep tem ber 16−i írá sát, amely kap csán „1968 za va ros lég kö re” vis  sza té −
ré sé nek ve szé lyé re fi gyel mez tet.

1972. no vem ber 8–9.
Az SZLKP KB plé nu ma egyet ér tés ét fe je zi ki Lőrincz Gyu lá nak a CSKP KB ülé sén
Daniel Okáli cik ké vel kap cso lat ban el hang zott bí rá la tá val, el uta sít ja ugyan ak kor,
hogy a saj tó ha sáb ja in po lé mi át foly tas sa nak a kér dés ről. A párt ve ze tés, ar ra hi −
vat koz va, hogy nin cse nek meg a szük sé ges anya gi és szín vo nal be li fel tét elei, el −
uta sít ja a Cseh szlo vák Te le ví zió ma gyar nyel vű adá sá nak be in dí tá sát.

1972. no vem ber 28.
A re for má tus egy ház Kas sán ülé se ző Zsi na ta az egy ház püs pö ké vé is mét Var ga
Im rét, el ső püspökhe lyettessé Hor váth Zsig mond ko má ro mi, má so dik
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püspökhe lyettessé Andrej Maťašík po zso nyi lel készt, egye te mes fő gond nok ká
Csáji Ber ta lant vá laszt ja.

1972 fo lya mán
A ha tó sá gok el tá vo lít ják Rozs nyó fő te ré ről, s az Andrássy csa lád krasz na horkai
ma u zó le u ma előtt ál lít ják fel Andrássy Fran cis ka gróf nő 1905−ben fel ava tott
szob rát.

A Ma dách Im re Iro dal mi Díj jal Ordódy Ka ta lin író nőt, a Szlo vák Írók Szö vet sé gé −
nek Nem ze ti sé gi Dí já val Duba Gyu lát tün te tik ki.

1973. ja nu ár 10.
A Cse ma dok KB táv irat ban fe je zi ki sze ren cse kí vá na ta it a 60 éves Gustáv
Husák nak, a CSKP KB fő tit ká rá nak. A táv irat sze rint Husák nagy mér ték ben hoz −
zá já rult „a Cseh szlo vá ki á ban élő ma gyar nem ze ti sé gű dol go zók kul tu rá lis−tár sa −
dal mi éle té nek fej lő dé sé hez”.

1973. ja nu ár 15.
El ső íz ben je le nik meg önál ló lap ként a szlo vák kor mány Národ né výbo ry cí mű
fo lyó ira tá nak ma gyar mel lék le te, a Nem ze ti Bi zott sá gok.

1973. ja nu ár 31.
Ko má rom ban a meg ala ku lá sá nak 20. év for du ló ja al kal má ból ren de zett ün nep −
sé gen át ad ják a Ma gyar Te rü le ti Szín ház nak a Lud vík Svo bo da köz tár sa sá gi el −
nök ál tal ado má nyo zott „Épí tés ben szer zett ér de me kért” ál la mi ki tün te tést.

1973. feb ru ár 13.
Po zsony ban Ko dály Zol tán szü le té sé nek 80. év for du ló ja al kal má ból a Szlo vák
Ze ne szer zők Szö vet sé ge és a ma gyar fő kon zu lá tus ren de zé sé ben a ze ne szer ző
élet mű vét be mu ta tó ki ál lí tás nyí lik.

1973. feb ru ár 14–16.
Lubomír Štrou gal szö vet sé gi mi nisz ter el nök meg hí vá sá ra Cseh szlo vá ki á ba lá to −
gat Fock Je nő ma gyar mi nisz ter el nök.

1973. feb ru ár 16.
A Cse ma dok KB ün ne pi ülé sen em lé ke zik meg az ún. feb ru á ri győ ze lem, va gyis
a kom mu nis ta ha ta lom át vé tel 25. év for du ló já ról.

1973. feb ru ár 21.
Lud vík Svo bo da köz tár sa sá gi el nök a feb ru á ri győ ze lem 25. év for du ló ja al kal má −
ból a Győ zel mes Feb ru ár Ér dem rend del tün te ti ki a kom mu nis ta párt több ve ze −
tő tiszt ség vi se lő jét, köz tük Lőrincz Gyu lát, a CSKP KB és Fábry Ist vánt, az SZLKP
KB tag ját.
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1973. már ci us 1.
Ľudovít Pezlár, az SZLKP KB ide o ló gi ai tit ká ra az Új Szó párt alap szer ve zet ének
év zá ró tag gyű lé sén ros  szal ló an ál la pít ja meg, hogy Ma gyar or szá gon kü lön bö ző
hí rek ke rin ge nek ar ról, hogy Cseh szlo vá ki á ban a ma gya rok ki sebb sé gi jo ga it kor −
lá to zó in téz ke dé sek van nak ké szü lő ben, s hang sú lyoz za, hogy a párt a nem ze −
ti sé gi po li ti ka „be vált alap el ve in” nem kí ván vál toz tat ni, a ma gyar la kos ság jo −
ga it sem mi lyen té ren nem szán dé ko zik kor lá toz ni. A Cse ma dok kal kap cso lat ban
ugyan ak kor ki je len ti, hogy a párt ha tá ro zot tan fel lép min den olyan tö rek vés sel
szem ben, amely a kul tu rá lis szö vet sé ge ket el len zé ki po li ti kai pár tok ká sze ret né
ala kí ta ni, mi vel azok nem le het nek a nem ze ti sé gek po li ti kai kép vi se lői.

1973. már ci us 9.
Az Ér sek új vá ri Vá ro si Nem ze ti Bi zott ság a szlo vák Bel ügy mi nisz té ri um tól a két −
nyel vű utcanévtáblák el he lye zé sé nek en ge dé lye zé sét ké ri.

1973. már ci us 14.
Ľudovít Pezlár, az SZLKP KB ide o ló gi ai tit ká ra Bje lik Györ gy po zso nyi ma gyar fő −
kon zul előtt ne hez mé nye zi, hogy az 1968−as te vé keny sé gük mi att a párt ból ki −
zárt s pub li ká lá si ti la lom mal súj tott sze mé lyek, köz tük Do bos Lász ló Ma gyar or −
szá gon to vább ra is sza ba don pub li kál hat nak.

1973. már ci us 15.
Az 1848−as sza bad ság harc 125. és Pe tő fi Sán dor szü le té sé nek 150. év for du ló −
ja al kal má ból a Cse ma dok KB nagy sza bá sú ün ne pi meg em lé ke zést tart a po −
zsonyliget falui Pe tő fi−szo bor nál.

1973. már ci us 22.
A Szö vet sé gi Gyű lés is mét Lud vík Svo bodát vá laszt ja meg Cseh szlo vá kia köz tár −
sa sá gi el nö ké vé.

1973. már ci us 28.
A szlo vák kor mány 89. sz. ha tá ro za tá val Jú li us Hanus he lyett Václav Vačok mi −
nisz ter el nök−he lyet test ne ve zi ki a Nem ze ti sé gi Ta nács új el nö ké vé.

1973. már ci us 29–április 1.
Szepsi ben a Cse ma dok Kas sa−vi dé ki Já rá si Bi zott sá ga és Szep si He lyi Szer ve −
ze te meg ren de zi a II. Fábry Zol tán Na po kat.

1973. áp ri lis 3.
Bje lik Györ gy po zso nyi ma gyar fő kon zul át ad ja Ľudovít Pezlár nak, az SZLKP ide −
o ló gi ai tit ká rá nak Ilku Pál ma gyar mű ve lő dés ügyi mi nisz ter le ve lét, amely sze rint
ma gyar rész ről meg tet ték a „szük sé ges in téz ke dé se ket”, hogy a ma gyar la pok
ne kö zöl jék Do bos Lász ló írá sa it.

3331969. április 17–1989. november 17.



1973. áp ri lis 17.
A szlo vák Bel ügy mi nisz té ri um az Ér sek új vá ri Vá ro si Nem ze ti Bi zott ság nak a két −
nyel vű utcanévtáblák el he lye zé sé re vo nat ko zó ké ré sé re vá la szol va le szö ge zi,
hogy a csu pán szlo vák nyel vű utcanévtáblák hasz ná la tát úgy kell ér tel mez ni,
mint „nem ze ti de mok ra ti kus for ra dal munk ál lan dó an ér vé nyes att ri bú tu mát”.

1973. áp ri lis 20.
A szlo vák kor mány hi va tal nem ze ti sé gi fő osz tá lya, a Nem ze ti sé gi Tit kár ság a
Gyö nyör Jó zsef és Mi hály Gé za ál tal ki dol go zott s Nagy pén te ki me mo ran dum né −
ven is mert té vá ló do ku men tu má ban til ta ko zik a fő osz tály 1973 ele jén terv be
vett fel szá mo lá sa el len, fi gyel mez tet a fő osz tály bi zony ta lan jog ál lás ára és fel −
adat kö ré re, s fel hív ja a fi gyel met a szlo vá ki ai nem ze ti sé gi kér dés leg ége tőbb,
meg ol dás ra vá ró prob lé má i ra.

1973. má jus 17.
Az Új Szó rö vid tu dó sí tás ban szá mol be ar ról, hogy Lo son con egy szak mun kás −
kép ző is ko la épít ke zé sé nek föld mun kái so rán meg ta lál ták az 1921−ben le dön −
tött, sé rült Kos suth−szob rot.

1973. jú ni us 8.
Egyd Pepich szlo vák bel ügy mi nisz ter a Nem ze ti sé gi Ta nács ülé sén a Bel ügy mi −
nisz té ri um 93/1970. sz. hir det mé nyé nek vég re haj tá sá ról tar tott be szá mo ló ja
so rán el uta sít ja a köz sé gek két nyel vű meg je lö lé sé nek le he tő sé gét, s hely te le ní −
ti, hogy a ma gyar saj tó to vább ra sem tart ja be a hely ség ne vek hasz ná la tá val
kap cso la tos ren del ke zé se ket. Az ülé sen Vojtech Filko rn, a Szlo vák Tu do má nyos
Aka dé mia al el nö ke be szá mol az aka dé mi á nak a nem ze ti sé gi ku ta tás biz to sí tá −
sá ra vo nat ko zó ter ve i ről, eb ben azon ban az 1969−ben terv be vett Nem ze ti ség −
ku ta tó In té zet lét re ho zá sá ról már nem esik szó.

1973. jú ni us 16–17.
A Cse ma dok KB és a szlo vák Kul tu rá lis Mi nisz té ri um meg ren de zi Zselizen a
XVIII. Or szá gos Nép mű vé sze ti Fesz ti vált.

1973. jú ni us 16–24.
Ko má rom ban a Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet nem ze ti sé gi osz tá lya
meg ren de zi a X. Jó kai Na po kat.

1973. jú ni us 30–július 1.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Gom ba szö gön a XVIII. Or szá gos Dal− és Tánc ün ne −
pélyt.

1973. jú li us 9.
A szlo vák kor mány 230. szám mal ha tá ro za tot fo gad el „a Szlo vák Szo ci a lis ta
Köz tár sa ság te rü le tén élő nem ze ti sé gek prob lé má i nak meg ol dá sá ról”. A kor −
mány ha tá ro zat a nem ze ti sé gi is ko lák és az azo kon fo lyó szlo vák nyelv ok ta tás
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szín vo na lá nak nö ve lé sé re, a nem ze ti sé gi di á kok szak is ko lák ba és fő is ko lák ra
tör té nő fel vé te lé nél a nem ze ti sé gi ará nyok fi gye lem be vé te lé re, a nem ze ti sé gek
köz pon ti és já rá si szer vek ben va ló ará nyos kép vi se le té nek biz to sí tá sá ra s
„szük ség ese tén” anya nyelv ük nek a hi va ta los érint ke zés ben va ló hasz ná la tá −
nak le he tő vé té te lé re uta sít ja az ál la mi szer ve ket. Egyút tal fel ada tul ad ja a bel −
ügy mi nisz ter nek, hogy a Nem ze ti sé gi Ta nács ban és a kor mány legis zlatív ta ná −
csá ban tár gyal ják meg a nem ze ti sé gek hi va ta los nyelv hasz ná la tá nak kér dé sét.

1973. szep tem ber 7.
A Cse ma dok KB El nök sé ge ar ra uta sít ja a szö vet ség po zso nyi vá ro si bi zott sá −
gát, hogy Do bos Lász lót, Sza bó Re zsőt és Duray Mik lóst tö röl je a Cse ma dok
tag jai so rá ból.

1973. szep tem ber 11.
Az SZNT Nem ze ti Bi zott sá gi, Ál lam igaz ga tá si és Nem ze ti sé gi Bi zott sá ga a 230.
sz. kor mány ha tá ro zat kap csán meg ál la pít ja, hogy „lét re jöt tek a nem ze ti sé gek
pro le tár nem zet kö zi ség szel le mé ben vég be me nő fej lő dé sé nek a fel tét elei”.

1973. ok tó ber 17.
A szlo vák kor mány 253. sz. ha tá ro za tá val jó vá hagy ja az alap is ko lák to váb bi in −
teg rá ci ó já nak az Ok ta tás ügyi Mi nisz té ri um ál tal ki dol go zott ütem terv ét. Ezt kö −
ve tő en 1989−ig Szlo vá ki á ban ös  sze sen 1530 alap is ko lát szün tet nek meg, ame −
lyek kö zül 245 (15,0%) a ma gyar tan nyel vű. Amíg az ös  szes szlo vá ki ai alap is ko −
la 39,9%−át, ad dig a ma gyar alap is ko lák 50%−át szá mol ják fel.

1973. no vem ber 30–de cem ber 1.
A Cse ma dok KB mel let ti Nyel vi Szak bi zott ság meg ren de zi Kas sán a IV. Ka zin czy
Nyelv mű ve lő Na po kat.

1973. de cem ber 14.
Az Új Szó meg je le né sé nek 25. év for du ló ja al kal má ból ün ne pi ülést tart Po zsony −
ban a lap szer kesz tő sé ge, ame lyen Ľudovít Pezlár, az SZLKP KB ide o ló gi ai tit ká −
ra, a je len lé vő párt kül dött ség ve ze tő je meg elé ge dés sel nyug táz za, hogy az Új
Szó a jobb ol da li op por tu nis ták el tá vo lí tá sa után is mét fon tos he lyet tölt be a
párt saj tó rend sze ré ben.

1973 fo lya mán
Po zsony ban a Ma dách Könyv− és Lap ki adó nál meg je le nik Popé ly Gyu lá nak az
egy ko ri Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Tu do má nyos, Iro dal mi és Mű vé sze ti Tár sa ság, az
ún. Masaryk Aka dé mia tör té ne tét fel dol go zó mo nog rá fi á ja. A kö te tet meg je le né −
sét kö ve tő en a párt ve ze tés uta sí tá sá ra ki von ják a for ga lom ból, be zúz zák, majd
egy cen zú rá zott vál to za tát ad ják ki új ra.

A Ma dách Im re Iro dal mi Díj jal Hubik Ist ván mű for dí tót, a Szlo vák Írók Szö vet sé −
gé nek Nem ze ti sé gi Dí já val Dá vid Te réz író nőt tün te tik ki.
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Mun ka Ér dem rend del tün te tik ki Bárt fay Gyu la nyi trai szob rász mű vészt.

1974. ja nu ár 10.
Nagy kür tö sön meg je le nik a Pokrok – Ha la dás cí mű két nyel vű já rá si he ti lap el ső
szá ma.

1974. feb ru ár 1.
Bu da pes ten het ven négy éves ko rá ban el hunyt Győry De zső köl tő, író, pub li cis −
ta, a két vi lág há bo rú kö zöt ti Sar ló moz ga lom tag ja.

1974. feb ru ár 11.
A szlo vák kor mány Nem ze ti sé gi Ta ná csa a nem ze ti sé gek nyel vé nek a hi va ta los
érint ke zés ben va ló hasz ná la tá ról a Bel ügy mi nisz té ri um ál tal elő ter jesz tett je len −
tés ről tár gyal. A Nem ze ti sé gi Ta nács a bel ügy mi nisz té ri u mi je len tés sel el len tét −
ben, amely a nyelv hasz ná la tot sza bá lyo zó jo gi nor ma ki adá sát szük ség te len nek
ne ve zi, a nem ze ti sé gek nyelv hasz ná la tá nak jo gi biz to sí tá sa mel lett száll sík ra.

1974. feb ru ár 20.
A Cseh szlo vák Rá dió ma gyar szer kesz tő sé ge ün ne pi ülé sen em lé ke zik meg a
ma gyar nyel vű adás meg in du lá sá nak 25. év for du ló já ról. Az adás mű sor ide je he −
ti 33 óra.

1974. feb ru ár 21.
A szlo vák kor mány a Nem ze ti sé gi Ta nács el té rő ál lás fog la lá sa el le né re egyet ér −
tés ét fe je zi ki a Bel ügy mi nisz té ri um ál lás pont já val, s el ve ti a nem ze ti sé gek
nyelv hasz ná la tát sza bá lyo zó jo gi nor ma ki adá sá nak szük sé ges sé gét.

1974. már ci us 13–14.
A Cse ma dok Kas sa−vi dé ki Já rá si Bi zott sá ga és a Cse ma dok Kas sa Vá ro si Bi zott −
sá ga meg ren de zi Kas sán a III. Fábry Zol tán Na po kat.

1974. áp ri lis 10–12.
A cseh szlo vák–ma gyar ba rát sá gi, együtt mű kö dé si és köl csö nös se gély nyúj tá si
egyez mény alá írá sá nak 25. év for du ló ja al kal má ból Ká dár Já nos ve ze té sé vel ma −
gyar párt− és kor mány kül dött ség lá to gat Cseh szlo vá ki á ba. A lá to ga tás ról ki adott
köz le mény ből a cseh szlo vák el len ve tés mi att – ne hogy ez pre ce denst te remt sen
len gyel és ke let né met vi szony lat ban is – ki ma rad az a ki té tel, mi sze rint a nem −
ze ti sé gek fon tos sze re pet töl te nek be a két or szág né pei ba rát sá gá nak ápo lá −
sá ban. Cseh szlo vák kí ván ság ra be ke rül ugyan ak kor a köz le mény be a Du na ma −
gyar–cseh szlo vák sza ka szá nak kö zös hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó ter vek meg erő −
sí té se.

1974. áp ri lis 20.
Po zsony ban a Cse ma dok KB ün ne pi ülé sen em lé ke zik meg a szer ve zet meg ala −
ku lá sá nak 25. év for du ló já ról. Miroslav Válek szlo vák kul tu rá lis mi nisz ter, az ün −
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nep sé gen részt ve vő párt− és kor mány kül dött ség ve ze tő je sze rint a Cse ma dok je −
len tős mér ték ben hoz zá já rult ah hoz, hogy a cseh szlo vá ki ai ma gyar ság kul tú rá ja
„a szo ci a lis ta cseh szlo vák kul tú ra szer ves ré szé vé” vál jon.

1974. má jus 9–10.
A Cse ma dok KB, a Szlo vák Szak szer ve ze ti Ta nács, va la mint a rozs nyói vá ro si és
já rá si szer vek a Rozs nyói Mun kás da lár da meg ala ku lá sá nak 110. év for du ló ja al −
kal má ból meg ren de zik Rozs nyón a cseh szlo vá ki ai ma gyar mun kás ének kar ok I.
or szá gos fesz ti vál ját.

1974. má jus 18.
A nyu gat−né met or szá gi Starn berg ben het ve ne dik élet év ében el hunyt gróf Csáky
Mi hály, az egy ko ri Ma gyar Párt al el nö ke, a Szloven szkói Ma gyar Kul tú re gye sü let
el nö ke.

1974. má jus 18–26.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet nem ze ti sé gi osz tá lya meg ren de zi Ko −
má rom ban a XI. Jó kai Na po kat, amely ke re té ben el ső íz ben ke rül sor a ma gyar
báb e gyütte sek or szá gos se reg szem lé jé re is.

1974. jú ni us 15–16.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Zselizen a XIX. Or szá gos Nép mű vé sze ti Fesz ti vált.

1974. jú ni us 22–23.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet nem ze ti sé gi osz tá lya meg ren de zi
Érsekújvárott a cseh szlo vá ki ai ma gyar gyer mek− és if jú sá gi ének kar ok II. or szá −
gos se reg szem lé jét.

1974. jú ni us 29–30.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Gom ba szö gön a XIX. Or szá gos Dal− és Tánc ün ne −
pélyt.

1974. jú li us 9.
A szlo vák kor mány 209. szá mú ha tá ro za tá val fi gyel mez te ti az il le té kes szer ve −
ket az 1973. évi 230. sz. kor mány ha tá ro zat kö vet ke ze tes vég re haj tá sá ra, s ki −
mond ja, hogy biz to sí ta ni kell a ma gyar és uk rán nem ze ti sé gű dol go zók szá má −
nak nö ve lé sét a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek ben és nem ze ti bi zott sá gok −
ban.

1974. au gusz tus 23.
A Cse ma dok KB El nök sé ge el uta sít ja a Hét és Nõ cí mű he ti lap ös  sze vo ná sá nak
is mét fel me rült ter vét. Az El nök ség sze rint az ös  sze vo nás meg va ló sí tá sa a ma −
gyar la kos ság kö ré ben „nem kí vá na tos lég kört idéz het ne elő”. A Cse ma dok ve −
ze té se ez zel pár hu za mo san a ma gyar il le té kes szer vek nél tá jé ko zó dik a la pok
eset le ges ma gyar or szá gi ki nyom ta tá sá nak le he tő sé gé ről.
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1974. szep tem ber 1.
Sze berényi Zol tánt Ré vész Ber ta lan vált ja fel a nyi trai Pe da gó gi ai Kar Ma gyar
Nyelv és Iro da lom Tan szék ének tan szék ve ze tői poszt ján. Tiszt sé gét,
1980–1985 ki vé te lé vel, ami kor is mét Sze berényi Zol tán a tan szék ve ze tő,
1989−ig töl ti be.

1974. szep tem ber 9–11.
Bohuslav Chňoupek cseh szlo vák kül ügy mi nisz ter meg hí vá sá ra Cseh szlo vá ki á ba
lá to gat Puja Fri gyes ma gyar kül ügy mi nisz ter.

1974. ok tó ber 7.
Prá gá ban Ru dolf Rohlíček cseh szlo vák és Hu szár Ist ván ma gyar mi nisz ter el nök−
he lyet te sek, a Csehszlovák–Magyar Gaz da sá gi és Tu do má nyos−mű sza ki Együtt −
mű kö dé si Bi zott ság el nö kei a köl csö nös gaz da sá gi együtt mű kö dés to váb bi fej −
lesz té sé ről tár gyal nak. Meg be szé lé sük fő té má ja a kö zös du nai vízi  erő mű épí −
té sé nek elő ké szí té se.

1974. ok tó ber 11.
Po zsony ban meg ren de zik a Cse ma dok KB, a Nép mű ve lé si In té zet és a szlo vák
Ok ta tás ügyi Mi nisz té ri um ál tal Ki tud töb bet a szlo vák nem ze ti fel ke lés rõl? cím −
mel meg hir de tett or szá gos ve tél ke dő dön tő jét.

1974. ok tó ber 12.
A Cse ma dok KB, a Nép mű ve lé si In té zet nem ze ti sé gi osz tá lya, a Szlo vák Nő szö −
vet ség KB és a Szlo vák Föld mű ve sek Szö vet sé ge meg ren de zi Po zsony ban a
cseh szlo vá ki ai ma gyar nép dal éne ke sek „Ta va szi szél vi zet áraszt...” el ne ve zé −
sű IV. or szá gos ver se nyé nek dön tő jét.

1974. ok tó ber 14.
A po zso nyi Hviez doslav Szín ház ban el ső íz ben tart kö zös ün ne pi ülést a Cse ma −
dok és a Cseh szlo vá ki ai Uk rán Dol go zók Kul tu rá lis Szö vet sé gé nek Köz pon ti Bi −
zott sá ga. A kul túr mű sor ral egy be kö tött ülé sen a szlo vák nem ze ti fel ke lés 30. év −
for du ló já ról em lé kez nek meg.

1974. no vem ber 10.
Mo son ma gya ró vá ron het ven nyolc éves ko rá ban el hunyt Tallós−Prohászka Ist ván
somor jai szár ma zá sú fes tő mű vész, pub li cis ta.

1974. no vem ber 16.
Lögér patony ban a Cse ma dok KB, a Nép mű ve lé si In té zet nem ze ti sé gi osz tá lya,
a SZISZ Szlo vá ki ai KB és az Új If jú ság szer kesz tő sé ge is mét meg ren de zi a cseh −
szlo vá ki ai ma gyar tánc dal éne ke sek or szá gos fesz ti vál ját.
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1974. no vem ber 20.
Bu da pes ten het ven egye dik élet év ében el hunyt Vozári De zső köl tő, új ság író, a
két vi lág há bo rú kö zöt ti cseh szlo vá ki ai ma gyar iro da lom je les kép vi se lő je.

1974. de cem ber 6–7.
A Cse ma dok KB Nyel vi Szak bi zott sá ga meg ren de zi Kas sán az V. Ka zin czy Nyelv −
mű ve lő Na po kat.

1974. de cem ber 13–15.
Dunasz er da he lyen a rend sze re sí tés szán dé ká val – cseh, szlo vák, cseh szlo vá ki −
ai ma gyar, ma gyar or szá gi és len gyel or szá gi kis szín pad ok rész vé te lé vel – meg −
ren de zik az I. Fábry Zol tán Iro dal mi Szín pa di Fesz ti vált. A Csal ló kö zi Mú ze um ban
ez zel pár hu za mo san Fábry Zol tán em lék ki ál lí tás nyí lik.

1974 fo lya mán
Po zsony ban, a Ma dách Könyv− és Lap ki adó ki adá sá ban meg je le nik Duba Gyu lá −
nak a szlo vá ki ai ma gyar pa raszt ság éle té nek át ala ku lá sát be mu ta tó Va jú dó pa -
raszt vi lág cí mű re gé nyes szo ci og rá fi á ja.

Sza bó Bé la írót a Szlo vák Írók Szö vet sé gé nek Nem ze ti sé gi Dí já val, Eg ri Vik tort
ér de mes mű vész cím mel tün te tik ki.

1975. ja nu ár 28.
Prá gá ban het ven éves ko rá ban el hunyt Antonín Novot ný volt cseh szlo vák köz tár −
sa sá gi el nök, a CSKP KB egy ko ri el ső tit ká ra.

1975. ja nu ár 31.
A Cse ma dok KB El nök sé ge gaz da sá gi vis  sza élé sek mi att fel füg gesz ti Ma jor
Ágos tont a Hét fő szer kesz tői tiszt sé gé ből. A mun ka kör ide ig le nes el lá tá sá val
Var ga Já nos tit kárt bíz za meg

Po zsony ban het ven ki len ce dik élet év ében el hunyt Németh−Šamorín sky Ist ván ze −
ne szer ző, or go na mű vész, kar nagy.

1975. feb ru ár 17.
Jó kai Mór szü le té sé nek 150. év for du ló ja al kal má ból, szlo vák és ma gyar kor −
mány ta gok, a Cse ma dok és a Ma gyar Író szö vet ség kép vi se lő i nek rész vé te lé vel
nagy sza bá sú em lék ün ne pélyt ren dez nek a ko má ro mi Du na Men ti Mú ze um ban.

1975. már ci us 13–16.
A Cse ma dok Kas sa−vi dé ki Já rá si Bi zott sá ga és a Cse ma dok Kas sa Vá ro si Bi zott −
sá ga – el ső íz ben iro da lom tör té ne ti elő adá sok kal és író−ol va só ta lál ko zók kal
ös  sze köt ve – meg ren de zi Kas sán a IV. Fábry Zol tán Iro dal mi és Kul tu rá lis Na po −
kat.
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1975. már ci us 14.
A Sza bad Föld mû ves szer kesz tő sé ge a lap meg je le né sé nek 25. év for du ló ja al −
kal má ból ün ne pi gyű lést tart Diós förgepatony ban. Ján Janík, az SZLKP KB tit ká −
ra, a meg em lé ke zé sen részt ve vő párt− és kor mány kül dött ség ve ze tő je ün ne pi
be szé dé ben ki eme li a lap 1968–1969−ben ta nú sí tott „he lyes in ter na ci o na lis ta
ál lás pont ját”.

1975. már ci us 17–22.
A Ma gyar Szo ci a lis ta Mun kás párt XI. kong res  szu sa prog ram nyi lat ko zat ban dek −
la rál ja a párt azon tö rek vé sét, hogy a nem ze ti sé gek híd sze re pet tölt se nek be
Ma gyar or szág és a szom szé dos or szá gok kö zött.

1975. áp ri lis 4.
Ma gyar or szág fel sza ba du lá sa év for du ló já nak szlo vá ki ai meg em lé ke zé se in Bje lik
Györ gy po zso nyi ma gyar fő kon zul a XI. kong res  szu son el hang zot tak ról szól va
Sziegl Fe renc nek, a Nem ze ti sé gi Ta nács tit ká rá nak ké ré sé re mel lő zi a nem ze ti −
sé gek híd sze re pé nek em lí té sét, mi vel ez nem egye zik a cseh szlo vák párt ve ze −
tés ál lás pont já val.

1975. áp ri lis 26.
Pót vá lasz tást tar ta nak a Szlo vák Nem ze ti Ta nács ba, amely so rán kép vi se lő vé
vá laszt ják Hor váth Ist vánt, a hidaskür ti efsz el nö két. Ez zel a tes tü let ma gyar
nem ze ti sé gű kép vi se lő i nek szá ma 17−re emel ke dik.

1975. áp ri lis 30.
Lud vík Svo bo da köz tár sa sá gi el nök az ér de mes mű vész cí met ado má nyoz za
Lőrincz Gyu la fes tő mű vész nek.

1975. má jus 13.
Peter Colot ka szlo vák mi nisz ter el nök át ad ja Kroc sány De zső mun ka ügyi és nép −
jó lé ti mi nisz ter nek a köz tár sa sá gi el nök ál tal 50. szü le tés nap ja al kal má ból ado −
má nyo zott Mun ka Ér dem ren det.

1975. má jus 16.
A CSKP KB El nök sé ge a szov jet párt ve ze tés sel tör tént kon zul tá ci ót kö ve tő en úgy
ha tá roz, hogy a sú lyo san be teg Lud vík Svo bo da he lyett Gustáv Husák párt fő tit −
kárt vá las  szák meg Cseh szlo vá kia köz tár sa sá gi el nö ké vé.

1975. má jus 23–31.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet nem ze ti sé gi osz tá lya – Jó kai Mór szü −
le té sé nek 150. év for du ló ja je gyé ben – meg ren de zi Ko má rom ban a XII. Jó kai Na −
po kat.
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1975. má jus 29.
A Szö vet sé gi Gyű lés Gustáv Husákot, a CSKP KB fő tit ká rát meg vá laszt ja Cseh −
szlo vá kia új köz tár sa sá gi el nö ké vé.

1975. má jus 30.
Cseh szlo vá kia fel sza ba du lá sá nak 30. év for du ló ja al kal má ból ün ne pi ülést tart
Po zsony ban a Cse ma dok KB. Az ülés részt ve vői üd vöz lő le ve let kül de nek a köz −
tár sa sá gi el nök ké vá lasz tott Gustáv Husák nak.

1975. má jus
A kas sai nyom da le égé se kö vet kez té ben több ma gyar saj tó ter mék – töb bek kö −
zött a Hét és Nõ cí mű he ti lap – mint egy más fél éven ke resz tül rit kább pe ri o di ci −
tás sal je le nik meg.

1975. jú ni us 7–8.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Zselizen a XX. Or szá gos Nép mű vé sze ti Fesz ti vált.

1975. jú ni us 10.
A prá gai Ady End re Di ák kör az Új If jú ság ha sáb ja in köz zé tett fel hí vá sá ban be je −
len ti, hogy au gusz tus 8–17. kö zött a csal ló kö zi Nyáras don, az egy ko ri Nyá ri If jú −
sá gi Ta lál ko zók ha gyo má nya i ra épít ve meg ren de zi az iro dal mi szín pad ok if jú sá −
gi tá bo ro zás sal egy be kö tött nyá ri ta lál ko zó ját.

1975. jú ni us 21–22.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet a III. Ko dály Na pok ke re té ben meg −
ren de zi Galán tán a cseh szlo vá ki ai ma gyar fel nőtt ének kar ok IV. or szá gos fesz ti −
vál ját.

1975. jú ni us 24.
Jozef Mravík és Rácz Oli vér szlo vák kul tu rá lis mi nisz ter he lyet te sek, va la mint
Garamvöl gyi Jó zsef ma gyar kul tu rá lis mi nisz ter he lyet tes ko má ro mi ta lál ko zó ján
ma gyar kez de mé nye zés re el vi meg ál la po dás szü le tik a nem ze ti sé gi együtt mű kö −
dés nek az új ál lam kö zi mun ka terv ben va ló in téz mé nye sí té sé ről.

1975. jú li us 7.
A már ci us 26−án el hunyt Ondrej Klokoč he lyett Vil iam Šal go v ičot vá laszt ják az
SZNT új el nö ké vé.

1975. jú li us 12–13.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Gom ba szö gön a XX. Or szá gos Dal− és Tánc ün ne −
pélyt.

1975. jú li us 18.
A nyug díj ba vo nu ló Lőrincz Gyu lát Rabay Zol tán vált ja fel az Új Szó fő szer kesz tői
tiszt sé gé ben.
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1975. au gusz tus 1.
Hel sin ki ben a részt ve vő 34 or szág egyi ke ként Cseh szlo vá kia is alá ír ja az Eu ró −
pai Biz ton sá gi és Együtt mű kö dé si Ér te kez let Zá ró ok má nyát, amely ben kö te le −
zett sé get vál lal töb bek kö zött az alap ve tő em be ri és sza bad ság jog ok tisz te let −
ben tar tá sá ra.

1975. au gusz tus 8–12.
A cseh szlo vá ki ai ma gyar fő is ko lás klu bok a Nyáras dra ter ve zett, ám a ha tó sá −
gok ál tal nem en ge dé lye zett if jú sá gi tá bo ro zás he lyett ván dor tá bor jel le gű ke rék −
pár tú rát ren dez nek a Poz sonyeper jes és Muzs la kö zöt ti út vo na lon, amel  lyel kez −
de tét ve szi az éven ként meg ren de zés re ke rü lő Hon is me re ti Ke rék pár tú rák so ro −
za ta.

1975. szep tem ber 1.
A ma gyar tan nyel vű kö zép is ko lák ban be ve ze tik a ter mé szet tu do má nyi tan tár −
gyak (ma te ma ti ka, fi zi ka, ké mia, bi o ló gia) szak ki fe je zé se i nek szlo vák nyel vű ok −
ta tá sát.

1975. szep tem ber 15–18.
A Csehszlovák–Magyar Kul tu rá lis és Ok ta tá si Mun ka bi zott ság bu da pes ti ülé sén
meg egye zés szü le tik ar ról, hogy a jö vő ben öt éves mun ka ter ve ket dol goz nak ki,
s az 1976–1980. évek re alá íran dó mun ka terv ben sze re pel tet ni fog ják a nem ze −
ti sé gi té ren fo lyó kul tu rá lis és ok ta tá si együtt mű kö dést.

1975. szep tem ber 16–17.
A Cse ma dok KB, az Új Szó szer kesz tő sé ge és a Nép mű ve lé si In té zet a CSKP
meg ala ku lá sá nak kö zel gő 55. év for du ló ja, va la mint az 1975. évi saj tó nap al kal −
má ból or szá gos sze mi ná ri u mot ren dez Kas sán a cseh szlo vá ki ai ma gyar saj tó
for ra dal mi és ha la dó ha gyo má nya i ról.

1975. szep tem ber 21.
Mar to son meg nyí lik az el ső szlo vá ki ai ma gyar táj ház.

1975. szep tem ber 30.
Ko má rom ban het ven egy éves ko rá ban el hunyt Fel le gi Ist ván, a Matesz ala pí tó
igaz ga tó ja, a Cse ma dok KB el ső köz pon ti tit ká ra.

1975. ok tó ber 10.
A szlo vák kor mány Nem ze ti sé gi Ta ná csa a nem ze ti sé gek hi va ta los érint ke zés −
ben va ló nyelv hasz ná la ti jo ga i nak ér vé nye sí té sé ről és a két nyel vű ség el vé nek a
be tar tá sá ról a kor mány elé ter jesz ten dő je len tés ről tár gyal. A je len tés rá mu tat
a köz sé gek, ut cák és köz te rü le tek nem ze ti sé gi nyel ven va ló meg je lö lé sé ben mu −
tat ko zó hi á nyos sá gok ra, s bí rál ja a Szlo vák Saj tó− és Tá jé koz ta tá si Hi va tal nak a
hely ség ne vek ma gyar nyel vű hasz ná la tát til tó 1971. au gusz tus 25−i ren del ke zé −
sét is.
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1975. ok tó ber 21.
Az SZLKP KB Tit kár sá ga meg szün te ti a szlo vá ki ai ma gyar di á kok ön költ sé ges
ma gyar or szá gi to vább ta nu lá si le he tő sé gét, s úgy ha tá roz, hogy a jö vő ben csak
ösz tön dí jas hall ga tók szá má ra en ge dé lyez he tő, hogy fel ső fo kú ta nul má nya i kat
szo ci a lis ta or szá gok ban foly tas sák.

1975. ok tó ber
Az Al föld cí mű ma gyar or szá gi fo lyó irat ban meg je le nik Göröm bei And rás A cseh -
szlo vá ki ai ma gyar iro da lom ne gyed év szá za da cí mű írá sa. Ezt kö ve tő en Ľudovít
Pezlár, az SZLKP ide o ló gi ai tit ká ra Bje lik Györ gy po zso nyi ma gyar fő kon zul nál, a
Szlo vák Írók Szö vet sé gé nek Ma gyar Szek ci ó ja pe dig a Ma gyar Író szö vet ség nél
til ta ko zik Do bos Lász ló nak a „meg ér de melt nél ked ve zőbb” ér té ke lé se el len.

1975. no vem ber ele je
A Rádióhírkö zlési Igaz ga tó ság úgy he lye zi el a Cseh szlo vák Te le ví zió I. mű so rá −
nak bárt fai jel erő sí tő be ren de zé sét, hogy ez zel Ke let−Szlo vá ki á ban le he tet len né
te szi a Ma gyar Te le ví zió adá sá nak vé te lét.

1975. no vem ber 21.
Stó szon Fábry Zol tán em lék ház zá át ala kí tott szü lő há zá ban ün ne pé lyes ke re tek
kö zött meg nyit ják az író éle tét és élet mű vét be mu ta tó ál lan dó ki ál lí tást.

1975. no vem ber 22.
Pót vá lasz tást tar ta nak a Szö vet sé gi Gyű lés Nem ze tek Ka ma rá já ba, amely so rán
a man dá tu má ról au gusz tus 25−én le mon dott Szénási Fer di nánd he lyett kép vi se −
lő vé vá laszt ják Csémi Jó zsef efsz−el nököt.

1975. no vem ber 26.
A Cse ma dok KB Var ga Já nost, a szö vet ség tit ká rát ki ne ve zi a Hét fő szer kesz tő jé vé.

1975. no vem ber 27.
A cseh szlo vák fél át ad ja a ma gyar fél nek az öt éves ál lam kö zi kul tu rá lis mun ka −
terv cseh szlo vák ja vas la tát, amely azon ban a ko má ro mi meg ál la po dás el le né re
nem csak hogy a nem ze ti sé gi kul tu rá lis együtt mű kö dést nem kí ván ja in téz mé −
nye sí te ni, ha nem a ko ráb bi ak hoz vi szo nyít va is vis  sza lé pést je lent. Nem te szi le −
he tő vé töb bek kö zött az ön költ sé ge sek ma gyar or szá gi to vább ta nu lá si le he tő sé −
gét, va la mint a bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek köl csö nös el is me ré sét.

1975. de cem ber 12–13.
A Cse ma dok KB Nyel vi Szak bi zott sá ga meg ren de zi Kas sán a VI. Ka zin czy Nyelv −
mű ve lő Na po kat.

1975 fo lya mán
Tur czel La jost Csan da Sán dor vált ja fel a po zso nyi Come nius Egye tem Ma gyar
Nyelv és Iro da lom Tan szék ének tan szék ve ze tői poszt ján.
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Mün chen ben meg je le nik az 1956 után Né met or szág ba emig rált Peéry Re zső
Requiem egy or szág rész ért cí mű es  szé sze rű ön élet írá sa.

A Ma dách Im re Iro dal mi Díj ki tün te tett je is mét Duba Gyu la, a Szlo vák Írók Szö −
vet sé gé nek Nem ze ti sé gi Dí ját Cson tos Vil mos köl tő kap ja.

1976. feb ru ár 4.
A szlo vák kor mány ülé sén le ve szik a na pi rend ről a Nem ze ti sé gi Ta nács ál tal a
nem ze ti sé gek hi va ta los érint ke zés ben va ló nyelv hasz ná la ti jo gá nak és a két −
nyel vű ség el vé nek ér vé nye sü lé sé ről elő ter jesz tett je len tés meg tár gya lá sát, s
meg bíz zák a Bel ügy mi nisz té ri umot, hogy ké szít se el a kér dés sel kap cso la tos sa −
ját el len őr ző je len té sét.

1976. feb ru ár 10.
Rabay Zol tán, az Új Szó fő szer kesz tő je a ke let−szlo vá ki ai ma gyar ság pa nasz le −
ve lei nyo mán a lap ha sáb ja in ke resz tül fel szó lít ja a Rádióhírkö zlési Igaz ga tó sá −
got: ve gye fi gye lem be a ma gyar la kos ság jo gos kö ve tel mé nyét, s te gye le he tő −
vé szá má ra, hogy a Ma gyar Te le ví zió adá sá nak vé te le ré vén anya nyel vén mű ve −
lőd hes sen.

1976. feb ru ár 16–20.
Alois Indra ve ze té sé vel Ma gyar or szág ra lá to gat a Szö vet sé gi Gyű lés kül dött sé −
ge, amely ben he lyet kap Lőrincz Gyu la is.

1976. feb ru ár
Az Iro dal mi Szem lé ben meg je le nik Püs pö ki Nagy Pé ter nek a mor va–szlo vák kon −
ti nu i tás el mé let tel szem be he lyez ke dő s a szlo vák tör té net írás ál tal fenn tar tá sok −
kal fo ga dott Az õsi Nyi tra cí mű írá sa. A ta nul mány Nagy morávia prob lé má já nak
vi ta in dí tó ta nul má nyá vá vá lik.

1976. már ci us 23.
A Szlo vák Tu do má nyos Aka dé mia a ma gyar és uk rán ki sebb ség iro dal ma, nyel −
ve, nép mű vé sze te, kul tú rá ja és tör té nel me ku ta tá sá nak ko or di ná lá sa cél já ból
az El nök ség ta nács adó szer ve ként lét re hoz za a Nem ze ti ség ku ta tó Szak bi zott sá −
got. A Ján Dekan szlo vák tör té nész ál tal ve ze tett szak bi zott ság ma gyar tag jai
Kiss Jó zsef tör té nész és Csan da Sán dor iro da lom tör té nész.

1976. már ci us 25–27.
Po zsony ban tart ja kong res  szu sát Szlo vá kia Kom mu nis ta Párt ja, amely a leg −
utób bi párt kong res  szus óta el telt öt évet a szo ci a liz mus épí té sé nek egyik leg si −
ke re sebb idő sza ka ként ér té ke li. A párt el ső tit ká rá vá is mét Jozef Lenár tot vá −
laszt ja; a 101 ta gú új KB−ban he lyet kap töb bek kö zött Fábry Ist ván, Fehérváry
Gé za, Csáji Ist ván, Csank Zol tán, Lip pai La jos, Sza lai Im re és Nagy Sán dor.
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1976. már ci us 30.
A ma gyar Ha za fi as Nép front Polin szky Kár oly ok ta tás ügyi mi nisz ter ve zet te kül −
dött sé ge II. Rá kó czi Fe renc szü le té sé nek 300. év for du ló ja al kal má ból Bor si ban
meg ko szo rúz za Rá kó czi em lék mű vét, majd a kas sai dóm ban a fe je de lem sír ját.
A szlo vák párt ve ze tés a ma gyar fél tud tá ra ad ja, hogy ked ve zőt le nül íté li meg Rá −
kó czi sze re pét, s a ma gyar kül dött ség ke let−szlo vá ki ai tar tóz ko dá sá nál egyet len
köz pon ti szlo vák párt− vagy ál la mi szerv sem kép vi sel te ti ma gát.

1976. áp ri lis 12–16.
Prá gá ban tart ja XV. kong res  szu sát Cseh szlo vá kia Kom mu nis ta Párt ja. A kong −
res  szus a párt fő tit ká rá vá is mét Gustáv Husákot vá laszt ja, a 121 ta gú új Köz −
pon ti Bi zott ság ban pe dig to vább ra is he lyet kap Lőrincz Gyu la. A kong res  szu son
ven dég ként fel szó la ló Ká dár Já nos – a nem ze ti sé gek híd sze re pét ki emel ve –
hang sú lyoz za a nem ze ti sé gi együtt mű kö dés fon tos sá gát.

1976. áp ri lis 21–24.
A Cse ma dok Kas sa−vi dé ki Já rá si Bi zott sá ga és a Cse ma dok Kas sa Vá ro si Bi zott −
sá ga – el ső íz ben ke rü le ti ren dez vény ként – meg ren de zi Kas sán, va la mint a Ke −
let−szlo vá ki ai ke rü let ma gyar lak ta vá ro sa i ban (Rozs nyón, Szepsi ben, Kirá ly −
helme cen és Nagyka poson) az V. Fábry Zol tán Iro dal mi és Kul tu rá lis Na po kat.

1976. áp ri lis 26–27.
Láz ár Györ gy ma gyar mi nisz ter el nök meg hí vá sá ra Lubomír Štrou gal szö vet sé gi
mi nisz ter el nök ve ze té sé vel cseh szlo vák kor mány kül dött ség lá to gat Ma gyar or −
szág ra. A ta nács ko zás ról ki adott kö zös köz le mény sze rint a bős–nagy ma ro si víz −
lép cső rend szer fel épí té se je len tős lé pés a két or szág gaz da sá gi in teg rá ci ó já nak
fej lesz té sé ben. A cseh szlo vák fél is mét el zár kó zik a nem ze ti sé gi együtt mű kö −
dés nek a köz le mény ben va ló sze re pel te té sé től.

1976. áp ri lis 29.
Prá gá ban hos  szas egyez te tést kö ve tő en alá ír ják az 1976–1980. kö zöt ti évek re
szó ló öt éves cseh szlo vák–ma gyar kul tu rá lis mun ka ter vet. A ma gyar fél ál tal
szor gal ma zott nem ze ti sé gi együtt mű kö dés kér dé sé ben csu pán rész le ges meg −
ál la po dás szü le tik, nem si ke rül meg egyez ni töb bek kö zött az ön költ sé ges ta nul −
má nyok le he tő vé té te lé ben a má sik or szág fel ső ok ta tá si in téz mé nye i ben, va la −
mint a nem ze ti sé gi szer ve ze tek be vo ná sá ban a nem ze ti sé gek szá má ra biz to sí −
tott ta nul mány utak fel hasz ná lá sá ba.

1976. áp ri lis
Hó na po kig tar tó hu za vo nát kö ve tő en mó do sít ják a bárt fai té vé adó nak a to ka ji
té vé ál lo más adás te rü le té re gya ko rolt za va ró ha tá sát, így ja vul a Ma gyar Te le ví −
zió ke let−szlo vá ki ai vé te lé nek mi nő sé ge, de a kí vánt ál la pot el éré se még több
hó na pig el tart.
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1976. má jus 2.
Prá gá ban nyolc van ötö dik élet év ében el hunyt Zdeněk Fier linger volt cseh szlo vák
mi nisz ter el nök, a Nem zet gyű lés egy ko ri el nö ke.

1976. má jus 12–14.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet – a ko má ro mi Jó kai Na pok ról le vá −
laszt va – Du na Men ti Ta vasz né ven meg ren de zi Dunasz er da he lyen a cseh szlo −
vá ki ai ma gyar gyer mek szín ját szók és báb cso por tok el ső önál ló or szá gos fesz ti −
vál ját. Egyút tal meg je le nik a ren dez vény Für ge Ir ka cím mel év ről év re ki adott idő −
sza ki tá jé koz ta tó já nak el ső szá ma.

1976. má jus 22.
Po zsony ban a Cseh szlo vák Rá dió hang ver seny ter mé ben ren de zett ün ne pi es tén
em lé ke zik meg fenn ál lá sá nak 25. év for du ló já ról a Szlo vák Írók Szö vet sé gé nek
Ma gyar Szek ci ó ja.

A Cse ma dok KB, a Nép mű ve lé si In té zet és a Szlo vák Nő szö vet ség KB meg ren −
de zi Érsekújvárott a cseh szlo vá ki ai ma gyar nép dal éne ke sek „Ta va szi szél vi zet
áraszt...” el ne ve zé sű V. or szá gos ver se nyé nek dön tő jét.

1976. má jus 29–június 5.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet nem ze ti sé gi osz tá lya meg ren de zi Ko −
má rom ban a XIII. Jó kai Na po kat.

1976. jú ni us 4–6.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Zselizen a XXI. Or szá gos Nép mű vé sze ti Fesz ti vált.

1976. jú ni us 18–20.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Gom ba szö gön az Or szá gos− Dal és Tánc ün ne pé lyek
örö ké be lé pő XXI. Or szá gos Kul tu rá lis Ün ne pélyt.

1976. jú ni us 20.
A cseh szlo vák lab da rú gó vá lo ga tott Belg rád ban, az Eu ró pa−baj nok ság dön tő jé −
ben ti zen egyes rú gás ok kal le győ zi a nyu gat né met vá lo ga tot tat. A csa pat tag ja −
ként Eu ró pa−baj no ki cí met sze rez Gőgh Kál mán és Móder Jó zsef.

1976. jú li us 29–au gusz tus 8.
A cseh szlo vá ki ai ma gyar egye te mi és fő is ko lás klu bok a Bor si és Betlér kö zöt ti
út vo na lon meg ren de zik a II. Hon is me re ti Ke rék pár tú rát.

1976. szep tem ber 29.
A szlo vák kor mány 276. szá mú ha tá ro za tá val a ma gyar tan nyel vű is ko lák ban fo −
lyó szlo vák nyelv ok ta tás szín vo na lá nak nö ve lé sé re és a szak ter mi no ló gia két −
nyel vű ta ní tá sá nak a meg ol dá sá ra uta sít ja az Ok ta tás ügyi Mi nisz té ri u mot. A kor −
mány ha tá ro zat sze rint fo ko za to san meg kell te rem te ni a fel tét ele it an nak, hogy
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a ma gyar gyer me kek már az óvo dá ban el sa já tít sák a szlo vák nyelv alap ja it, s
mind az óvó nők, mind az alap is ko lai és kö zép is ko lai ta ní tók el sa já tít sák a két −
nyel vű ter mi no ló gi át.

1976. szep tem ber
A Kri ti ka cí mű bu da pes ti fo lyó irat ban Ara tó End re tör té nész a ma gya rok ra néz ve
sér tő sze mel vé nyei mi att bí rá ló an nyi lat ko zik a Z prameòov našich dejín (Tör té −
nel münk for rá sa i ból) cím mel 1974−ben meg je lent szlo vák nyel vű gim ná zi u mi
szö veg gyűj te mény ről. A szlo vák párt ve ze tés Ara tó cik két tá ma dó nak mi nő sí ti és
el íté li, az Ok ta tás ügyi Mi nisz té ri um még is a kö tet sé rel me zett ki té te le i nek mó −
do sí tá sá ról in téz ke dik.

1976. ok tó ber 1.
Som or ján Hon is me re ti Ház né ven a Fel ső−Csal ló köz né pi kul tú rá já nak tár gyi em −
lé ke it be mu ta tó hely tör té ne ti mú ze um nyí lik.

1976. ok tó ber 13.
A szlo vák kor mány Václav Vačok he lyett Ján Gre gor mi nisz ter el nök−he lyet test ne −
ve zi ki a Nem ze ti sé gi Ta nács új el nö ké vé.

1976. ok tó ber 14.
A po zso nyi ma gyar fő kon zu lá tu son át ad ják a Cse ma dok kép vi se lő i nek a ma gyar
Kul tu rá lis Mi nisz té ri um 1500 kö tet ből ál ló könyv aján dé kát.

1976. ok tó ber 22–23.
Vá lasz tá so kat tar ta nak a Szö vet sé gi Gyű lés be, a Cseh Nem ze ti Ta nács ba, a
Szlo vák Nem ze ti Ta nács ba és a nem ze ti bi zott sá gok ba. A hi va ta los vég ered −
mény sze rint a vá lasz tá so kon a vá lasz tó pol gár ok 99,7%−a vesz részt, akik
99,9%−a meg sza vaz za a Nem ze ti Front je lölt je it. A Szö vet sé gi Gyű lés 200 ta gú
Né pi Ka ma rá já ban 7 (töb bek kö zött Lőrincz Gyu la, a Cse ma dok KB el nö ke és
Fe ke te Jó zsef vál la la ti igaz ga tó), 150 ta gú Nem ze tek Ka ma rá já ban 12 (töb bek
kö zött Renczés Sán dor és Csémi Jó zsef efsz−el nökök, Man dli Im re, a Poz sony −
püspö ki He lyi Nem ze ti Bi zott ság el nö ke, Kon drčík Mar git mun kás nő és
Nemcsko Ilo na var ró nő), a 150 ta gú SZNT−ben 16 (töb bek kö zött Benyó Má té,
a Ko má ro mi Já rá si Nem ze ti Bi zott ság el nö ke, Fábry Ist ván SZLKP KB−tag, Kro −
csány De zső mi nisz ter, Szu lá nyi Má ria prog ra mo zó, Tóth Ti ha mér tech ni kus,
Ligárt Bé la gép la ka tos, va la mint Hor váth Ist ván és Vajányi Lász ló efsz−el nökök)
ma gyar nem ze ti sé gű kép vi se lő kap he lyet. Az SZNT−ben az SZLKP−nak 101, a
Szlo vák Meg új ho dás Párt já nak és a Sza bad ság párt nak 7−7 kép vi se lő je van, 35
tag ja pár ton kí vü li. A szlo vá ki ai nem ze ti bi zott sá gok 62 442 tag ja kö zül 7945 a
ma gyar nem ze ti sé gű, az ös  szes kép vi se lő 12,7%−a.

1976. ok tó ber
Mi u tán a szlo vák párt ve ze tés vis  sza ad ta Do bos Lász ló pub li ká lá si jo gát, az Iro -
dal mi Szem le rész le tet kö zöl a szer ző Egy szál ing ben cí mű re gé nyé ből. A párt −
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ból tör tént ki zá rá sa óta Cseh szlo vá ki á ban ez a szer ző el ső pub li ká ci ó ja. (Do bos
tri ló gi á já nak a cseh szlo vá ki ai ma gyar ság éle tét fel dol go zó har ma dik kö te te a
Ma dách Könyv− és Lap ki adó nál még az év fo lya mán meg je le nik.)

1976. no vem ber 3.
Az SZNT ala ku ló ülé sén a tes tü let el nö ké vé is mét Vil iam Šal go v ičot vá laszt ják,
Benyó Má té sze mé lyé ben azon ban – akit a Nem ze ti Bi zott sá gi és Nem ze ti sé gi
Bi zott ság el nö ké vé is meg vá lasz ta nak – a tes tü let új ma gyar al el nö köt kap. Az
SZNT 21 ta gú El nök sé gé ben he lyet kap még Szu lá nyi Má ria, a Nem ze ti Bi zott −
sá gi és Nem ze ti sé gi Bi zott ság ban pe dig Tóth Ti ha mér.

1976. no vem ber 4.
Az SZNT El nök sé ge ki ne ve zi az új szlo vák kor mányt. Mi nisz ter el nök to vább ra is
Peter Colotka, tag jai töb bek kö zött Jú li us Hanus és Ján Gre gor mi nisz ter el nök−
he lyet te sek, Ján Janovic me ző gaz da sá gi és élel me zés ügyi mi nisz ter, Šte fan
Lazar bel ügy mi nisz ter, Juraj Buša ok ta tás ügyi mi nisz ter, Miroslav Válek kul tu rá −
lis mi nisz ter, va la mint Kroc sány De zső mun ka ügyi és nép jó lé ti mi nisz ter. (A kor −
mány ma gyar nem ze ti sé gű mi nisz ter he lyet te sei: Rácz Oli vér kul tu rá lis, Né meth
Je nő me ző gaz da sá gi és élel me zés ügyi, va la mint So mo gyi Lász ló ke res ke del mi
mi nisz ter he lyet tes.)

1976. no vem ber 10.
A Szö vet sé gi Gyű lés ala ku ló ülé sén a Né pi Ka ma ra el nö ké vé is mét Václav Davi −
dot, a Nem ze tek Ka ma rá ja el nö ké vé Dal i bor Hanest, a Szö vet sé gi Gyű lés el nö −
ké vé Alois Indrát vá laszt ják. A Nem ze tek Ka ma rá ja El nök sé gé ben is mét he lyet
kap Renczés Sán dor, a Szö vet sé gi Gyű lés El nök sé gé ben Kon drčík Mar git és
Lőrincz Gyu la, akit új ból meg vá lasz ta nak a Né pi Ka ma ra Man dá tum vizs gá ló és
Men tel mi Bi zott sá gá nak el nö ké vé.

1976. no vem ber 11.
Gustáv Husák köz tár sa sá gi el nök ki ne ve zi az új szö vet sé gi kor mányt. Mi nisz ter −
el nök to vább ra is Lubomír Štrougal, tag jai töb bek kö zött Josef Korčák, Peter
Colotka, Ka rol Laco és Matej Lúčan mi nisz ter el nök−he lyet te sek, Bohuslav
Chňoupek kül ügy mi nisz ter, Mar tin Dzúr nem zet vé del mi mi nisz ter és Jaromír
Obz i na bel ügy mi nisz ter.

1976. no vem ber 26–27.
A Cse ma dok KB Nyel vi Szak bi zott sá ga meg ren de zi Kas sán a VII. Ka zin czy Nyelv −
mű ve lő Na po kat.

1976. de cem ber 15.
Az MSZMP KB Po li ti kai Bi zott sá ga a szom szé dos or szá gok ban élő ma gyar ki −
sebb sé gek ről tár gyal va ki mond ja, hogy fi gye lem mel kell kí sér ni hely ze tük ala ku −
lá sát, a szom szé dos or szá gok ve ze tő i vel foly ta tott tár gya lá so kon pe dig a ne ga −
tív je len sé ge ket „meg fe le lő for má ban” szó vá kell ten ni. Meg fo gal ma zást nyer az
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anya nem zet tel va ló kap cso lat tar tá suk tá mo ga tá sa, va la mint an nak a cél nak az
el éré se, hogy ve ze tő ik az ál lam kö zi együtt mű kö dés ke re tei kö zött kap cso la tot
tart has sa nak Ma gyar or szág hi va ta los szer ve i vel, s a nem ze ti sé gi kap cso la tok
az ál lam kö zi együtt mű kö dés ré szét ké pez zék.

1976. de cem ber 21.
A szlo vák kor mány hi va tal nem ze ti sé gi fő osz tá lya, a Nem ze ti sé gi Tit kár ság a
hely sé gek, ut cák és egyéb köz te rü le tek két nyel vű meg ne ve zé sé nek meg ol dá sá −
val kap cso lat ban a Szlo vák Saj tó− és Tá jé koz ta tá si Hi va tal 1971. au gusz tus 25−i
uta sí tá sá nak a ha tá lyon kí vül he lye zé sét s a saj tó ban sza ba don hasz nál ha tó
ma gyar és uk rán köz ség ne ve ket tar tal ma zó jegy zék pub li ká lá sát ja va sol ja a kor −
mány szá má ra. A fő osz tály sze rint a Bel ügy mi nisz té ri um 1970. évi 93. sz. hir −
det mé nyét is össz hang ba kell hoz ni az al kot mán  nyal, a ma gyar és uk rán la kos −
sá gú köz sé gek ben pe dig két nyel vű utcanévtáblákat kel le ne el he lyez ni.

1976 fo lya mán
A Ma dách Im re Iro dal mi Dí jat (az ere de ti al ko tá sért és mű for dí tás ért egy aránt)
Rácz Oli vér ve he ti át.

1977. ja nu ár 1.
Cseh el len zé ki ek köz zé te szik a 242 alá írás sal el lá tott Char ta 77 el ne ve zé sű ki −
ált ványt, amely ben fel szó lít ják a cseh szlo vák al kot má nyos szer ve ket, hogy az
Eu ró pai Biz ton sá gi és Együtt mű kö dé si Ér te kez let Cseh szlo vá kia ál tal is ra ti fi kált
zá ró do ku men tu ma ér tel mé ben tart sák tisz te let ben az em be ri és pol gá ri jo go kat.
A Char ta 77 el ső szó vi vői Jiří Hájek volt kül ügy mi nisz ter, Václav Havel drá ma író
és Jan Patoč ka fi lo zó fus.

1977. ja nu ár 9.
Har minc négy ma gyar or szá gi ér tel mi sé gi – töb bek kö zött Csoóri Sán dor, Eörsi
Ist ván, Mé szöly Mik lós, Ná das Pé ter és Réz Pál író, Heller Ág nes fi lo zó fus, Ko −
csis Zol tán zon go ra mű vész és Kene di Já nos kri ti kus – kö zös nyi lat ko za tá ban
szo li da ri tá sát fe je zi ki a Char ta 77 moz ga lom mal.

1977. ja nu ár 13.
Meg je le nik az Új Szó ban a Rudé právo szer kesz tő sé gé nek Ha jó tö röt tek és ön je -
löl tek cí mű írá sa, amely a Char ta 77−et az an ti kom mu nis ta és ci o nis ta köz pon −
tok meg ren de lé sé re ké szült ál lam−, szo ci a lis ta− és nép el le nes irat nak ne ve zi,
amely ha zug mó don rá gal maz za a Cseh szlo vák Szo ci a lis ta Köz tár sa sá got és a
nép for ra dal mi vív má nya it. A cseh szlo vá ki ai saj tó ban ez zel egy idő ben he te ken
át tar tó le já ra tá si kam pány kez dő dik a Char ta 77 szer zői és alá írói el len.

1977. ja nu ár 28.
Prá gá ban a kul tu rá lis és köz élet kép vi se lő i nek a po li ti kai ve ze tés ál tal kez de mé −
nye zett nagy gyű lé se el íté li a Char ta 77−et. A gyű lé sen el fo ga dott nyi lat ko za tot,
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az ún. Antichartát több tu cat cseh szlo vá ki ai ma gyar köz éle ti sze mé lyi ség, író, új −
ság író, szín mű vész, kép ző mű vész is alá ír ja.

1977. feb ru ár 1.
Krivošík Ist vánt, a Matesz igaz ga tó ját ki ne ve zik a bu da pes ti cseh szlo vák nagy −
kö vet ség ta ná cso sá vá. Meg bí zott igaz ga tó ként Kon rád Jó zsef ve szi át a szín ház
irá nyí tá sát.

1977. feb ru ár 15.
A mün che ni Új Lá tó ha tár cí mű fo lyó irat ban meg je le nik Jan ics Kál mán A cseh -
szlo vá ki ai ma gyar nem ze ti ki sebb ség cí mű, Cseh szlo vá kia má so dik vi lág há bo rú
utá ni ki sebb ség po li ti ká ját és a ma gyar ki sebb ség hely ze tét kri ti ku san ér té ke lő
ta nul má nya. A cikk meg je le né sét kö ve tő en a szlo vák párt ve ze tés Jan ics ál lí tá −
sa i nak meg cá fo lá sá ra és a szer ző „re ak ci ós múlt já nak” le lep le zé sé re uta sít ja
az Új Szót.

1977. feb ru ár 19.
Meg je le nik a Hét ben a Cse ma dok KB párt alap szer ve zet ének, va la mint a KB dol −
go zó i nak a Char ta 77−et el íté lő ál lás fog la lá sa.

1977. feb ru ár 28–már cius 8.
Az 1976. ok tó be ri ma gyar or szá gi cseh szlo vák kul tu rá lis na pok vi szon zá sa ként
el ső íz ben ren de zik meg Cseh szlo vá ki á ban a Ma gyar Kul tú ra Nap ja it, ame lyen
Pozs gay Im re kul tu rá lis mi nisz ter ve ze té sé vel ma gyar kül dött ség is részt vesz.
Pozs gay a Miroslav Válek szlo vák kul tu rá lis mi nisz ter rel a nem ze ti sé gi kap cso −
la tok kér dé sé ről foly ta tott meg be szé lé se in tol má csol ja a ma gyar párt ve ze tés ál −
lás pont ját a ki sebb sé gek ún. híd sze re pé ről.

1977. már ci us 7–9.
Puja Fri gyes ma gyar kül ügy mi nisz ter meg hí vá sá ra Ma gyar or szág ra lá to gat
Bohuslav Chňoupek cseh szlo vák kül ügy mi nisz ter.

1977. már ci us 10.
A szö vet sé gi Bel ügy mi nisz té ri um 22/1977. sz. hir det mé nyé vel le he tő vé te szi,
hogy azok nak a nem cseh és nem szlo vák nem ze ti sé gű sze mé lyek nek a sze −
mély ne vét, akik nek azt 1959. ok tó ber 1−je előtt cse hül vagy szlo vá kul anya köny −
vez ték, az anya köny vi ki vo nat ban sa ját ké ré sük re anya nyelv ükön tün tes sék fel.
Az 1959. ok tó ber 1−je után szü le tet tek sze mély ne vét ab ban az eset ben le het
meg vál toz tat ni, ha az „nem el len ke zik a tár sa da lom ér de ke i vel, s ha az va ló ban
in do kolt”.

1977. már ci us 23.
Bu da pes ten het ven har ma dik élet év ében el hunyt Sza lat nai Re zső író, iro da lom −
tör té nész.
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1977. már ci us
Az Iro dal mi Szem le fo lyó irat Nem ze ti ség és tu do mány cím mel an ké tot kö zöl a
szlo vá ki ai ma gyar tu do má nyos ság hely ze té ről és jö vő be li fel ada ta i ról, amely ben
a tár sa da lom tu do mány ok kü lön bö ző te rü le te i nek mű ve lői fej tik ki vé le mé nyü ket
a szlo vá ki ai ma gyar tu do má nyos ság in téz mé nye sí té sé nek ki lá tá sa i ról.

1977. áp ri lis 28.
Po zsony ban a Szlo vák Kép ző mű vé szek Szö vet sé gé nek III. kong res  szu sán
Lőrincz Gyu la fes tő mű vészt meg vá laszt ják a szö vet ség el nö ké vé.

1977. áp ri lis 29.
Gustáv Husák köz tár sa sá gi el nök a Kle ment Gottwald Ál la mi Dí jat ado má nyoz −
za Lőrincz Gyu lá nak.

1977. má jus 14–15.
Po zsony ban tart ja XII. or szá gos köz gyű lés ét a Cse ma dok (he lyi szer ve ze te i nek
szá ma 514, tag lét szá ma 66 577), amely a mi nisz té ri u mi irá nyí tás öt évét, va la −
mint a ma gyar ki sebb ség hely ze tét egy aránt po zi tí van ér té ke li. A köz gyű lés vi tá −
já ban ugyan ak kor töb ben hi á nyol ják az ér tel mi ség be kap cso ló dá sát a szö vet ség
mun ká já ba, fog lal koz nak a ma gyar is ko lák ös  sze vo ná sá val, s új ból fel ve tik a
Cseh szlo vák Te le ví zió ma gyar nyel vű adá sá nak kér dé sét. A Cse ma dok KB el nö −
ké vé is mét Lőrincz Gyu lát, al el nök évé Rácz Oli vért, ve ze tő tit ká rá vá Var ga Bé la
he lyett Györ gy Ist vánt vá laszt ják, a tit ká ri tiszt sé ge ket azon ban egy elő re be töl −
tet le nül hagy ják; a 79 ta gú új KB 14 fős El nök sé gé be be ke rül még Ba lázs Bé la,
Fábry Ist ván, Gyime si Györ gy, Gyurcsik Jó zsef, Kroc sány De zső, Kurucz Luj za,
Mag Gyu la, Mózsi Fe renc, Szil vássy Jó zsef, Var ga Bé la és Var ga Já nos.

1977. má jus 21–29.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet nem ze ti sé gi osz tá lya meg ren de zi Ko −
má rom ban a XIV. Jó kai Na po kat.

1977. má jus 31–június 3.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet nem ze ti sé gi osz tá lya meg ren de zi
Dunasz er da he lyen a II. Du na Men ti Ta vaszt.

1977. jú ni us 3–5.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Zselizen a XXII. Or szá gos Nép mű vé sze ti Fesz ti vált.

1977. jú ni us 6.
A Nem ze ti sé gi Ta nács az 1973. évi 230. sz. kor mány ha tá ro zat vég re haj tá sá ról
a kor mány elé ter jesz ten dő je len tés ről tár gyal va fi gyel mez tet a nem ze ti sé gi is −
ko la há ló zat bő ví té sé nek és fej lesz té sé nek szük sé ges sé gé re, is mét rá mu tat a
nem ze ti sé gi nyelv hasz ná lat ban mu tat ko zó hi á nyos sá gok ra és az azt sza bá lyo zó
jo gi nor mák ki dol go zá sá nak szük sé ges sé gé re.
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1977. jú ni us 6–9.
A Ma gyar or szág ra lá to ga tó Miroslav Válek szlo vák kul tu rá lis mi nisz ter tár gya lá −
so kat foly tat Pozs gay Im re ma gyar kul tu rá lis mi nisz ter rel. Válek a tár gya lá sok
so rán el uta sí tó an nyi lat ko zik a szlo vá ki ai ma gyar ság ma gyar rész ről több ször
han goz ta tott ún. híd−sze re pé vel kap cso lat ban, s a ma gyar fél tud tá ra ad ja, hogy
(cse h)s zlovák rész ről nem fo gad ják szí ve sen a köz pon ti irá nyí tás meg szün te té −
sét a kul tu rá lis ér té kek cse ré je so rán.

1977. jú ni us 10.
A Cse ma dok KB El nök sé ge új já szer ve zi a KB szak bi zott sá ga it és al bi zott sá ga it.
A Köz pon ti Nép mű ve lé si Szak bi zott ság (el nö ke Mózsi Fe renc) al bi zott sá gai a
nyelv mű ve lő, a tör té nel mi−hon is me re ti, a nép raj zi és az iro dal mi al bi zott ság; a
Köz pon ti Nép mű vé sze ti Szak bi zott ság (el nö ke Szil vássy Jó zsef) al bi zott sá gai pe −
dig a tánc, az ének ka ri és a dra ma tur gi ai al bi zott ság lesz nek.

1977. jú ni us 12.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet nem ze ti sé gi osz tá lya meg ren de zi
Érsekújvárott a cseh szlo vá ki ai ma gyar gyer mek− és if jú sá gi ének kar ok III. or szá −
gos se reg szem lé jét.

1977. jú ni us 14.
Az SZLKP KB El nök sé ge az 1968 után al ko tói ti la lom mal bün te tett írók és mű −
vé szek ügyé vel fog lal koz va úgy ha tá roz, hogy az ún. Antichartát alá írók szá má ra
en ge dé lye zi a kul tu rá lis köz élet be va ló vis  sza té rést. A ha tá ro zat a szlo vá ki ai ma −
gyar író kat is érin ti.

1977. jú ni us 24–26.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Gom ba szö gön a XXII. Or szá gos Kul tu rá lis Ün ne −
pélyt.

1977. jú ni us 27.
A Tőketerebe si Já rá si Nem ze ti Bi zott ság a já rás ma gyar köz sé gei szá má ra meg −
tilt ja a szlo vák–ma gyar két nyel vű bé lyeg zők hasz ná la tát, s ar ra uta sít ja a he lyi
nem ze ti bi zott sá go kat, hogy amíg a ki zá ró lag szlo vák nyel vű új kör bé lyeg ző el
nem ké szül, a meg le vő ből zsi lett pen gé vel vág ják ki a ma gyar nyel vű szö ve get.

1977. jú li us 7.
Po zsony ban Vil iam Šal go v ič, az SZNT el nö ke át ad ja Benyó Má té nak, a tes tü let
al el nök ének a köz tár sa sá gi el nök ál tal ado má nyo zott „Épí tés ben szer zett ér de −
me kért” ki tün te tést.

1977. jú li us 9–13.
A vágsel lyei Vö rös mar ty Klub és a Cse ma dok Ko má ro mi He lyi Szer ve ze té nek
klub ja az 1972−ben be til tott Nyá ri If jú sá gi Ta lál ko zók ha gyo má nyá ra épít ve meg −
ren de zi Örsúj falun az I. Nyá ri Mű ve lő dé si Tá bort.
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1977. au gusz tus 8.
Po zsony ban Ľudovít Pezlár, az SZLKP KB ide o ló gi ai tit ká ra át ad ja Szar ka Ist ván −
nak, az Új Szó he lyet tes fő szer kesz tő jé nek, a szer kesz tő sé gi párt szer ve zet el nö −
ké nek a köz tár sa sá gi el nök ál tal ado má nyo zott „Épí tés ben szer zett ér de me kért”
ki tün te tést.

1977. au gusz tus 11–20.
A Jó zsef At ti la If jú sá gi Klub és az Ady End re Di ák kör a Gom ba szög és Kalon da
kö zöt ti út vo na lon meg ren de zi a III. Hon is me re ti Ke rék pár tú rát.

1977. au gusz tus 31.
A szlo vák kor mány 290. szám mal újabb ha tá ro za tot fo gad el az 1973. évi 230.
sz. kor mány ha tá ro zat vég re haj tá sá ról, amely fel ada tul ad ja az egyes mi nisz te −
rek nek, hogy az ál ta luk irá nyí tott tár cák szak mun kás kép ző in té ze te i ben vizs gál −
ják meg a ma gyar nyel vű, ill. a ve gyes (ma gyar–szlo vák) nyel vű ok ta tás ki bő ví té −
sé nek le he tő sé gét, s meg bíz za őket a ma gyar és uk rán tan nyel vű is ko lák há ló −
za tá ban meg lé vő hi á nyos sá gok ki küsz öbö lé sé vel és az is ko lák szín vo na lá nak
nö ve lé sé vel. A ha tá ro zat a Matesz te vé keny sé gé nek biz to sí tá sa cél já ból elő irá −
nyoz za Ko má rom ban egy olyan kul tu rá lis lé te sít mény fel épí té sét, amely ben he −
lyet kap na a ma gyar szín ház is.

1977. szep tem ber 1.
A ma gyar ne ve lé si nyel vű óvo dák leg idő sebb kor cso por tú osz tá lya i ban, na pi
10−15 perc ben be ve ze tik a szlo vák nyelv ok ta tá sát; a ma gyar ta ní tá si nyel vű
alap is ko lák 8. és 9. osz tá lya i ban pe dig a ter mé szet tu do má nyi tan tár gyak (ma −
te ma ti ka, fi zi ka, ké mia, bi o ló gia) egyes te ma ti kus egy sé ge i nek szlo vák nyel vű
ös  sze fog la ló ját.

1977. szep tem ber 6.
Az Új Szó az „in ter na ci o na lis ta ös  sze fo gás nagy mű ve ként” ér té ke li a bős–nagy −
ma ro si víz lép cső rend szert.

1977. szep tem ber 14–16.
Gustáv Husák ve ze té sé vel – 1968 óta el ső íz ben – cseh szlo vák párt− és kor −
mány kül dött ség lá to gat Ma gyar or szág ra. A lá to ga tás zá ró nap ján Lubomír Štrou −
gal cseh szlo vák és Láz ár Györ gy ma gyar mi nisz ter el nök szer ző dést ír alá a
bős–nagy ma ro si víz lép cső rend szer meg va ló sí tá sá ról és üze mel te té sé ről, amely
1991−re irá nyoz za elő a be ru há zás be fe je zé sét. A ta nács ko zás ról ki adott kö zös
köz le mény ből a cseh szlo vák el uta sí tás mi att is mét ki ma rad nak a nem ze ti sé gek
ös  sze kö tő ka pocs és híd sze re pé re uta ló ki té te lek.

Puja Fri gyes és Bohuslav Chň noupek kül ügy mi nisz te rek – ugyan csak a lá to ga tás
zá ró nap ján – alá ír ják az ún. kultúr centrum− e gyezményt, amely le he tő vé te szi a
prá gai Ma gyar Kul tu rá lis Köz pont és a bu da pes ti Cseh szlo vák Kul tu rá lis és In −
for má ci ós Köz pont fi ók in téz mé nye i nek lét re ho zá sát.
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1977. szep tem ber 15–17.
Po zsony ban tart ja szlo vá ki ai kong res  szu sát a Szo ci a lis ta If jú sá gi Szö vet ség,
ame lyen a SZISZ Szlo vá ki ai KB El nök sé gé be be vá laszt ják Mag Já nost.

1977. szep tem ber 19.
Az SZNT El nök sé ge a saj tó nap al kal má ból a leg ma ga sabb szlo vá ki ai új ság írói
díj jal, a Ľudovít Štúr Új ság írói Díj jal tün te ti ki Csető Já nost, az Új Szó he lyet tes
fő szer kesz tő jét.

1977. ok tó ber 13–14.
A Cse ma dok KB, a Nép mű ve lé si In té zet és az Ipoly sá gi Vá ro si Nem ze ti Bi zott −
ság szlo vák és cseh szlo vá ki ai ma gyar iro da lom tör té né szek (töb bek kö zött Tur −
czel La jos és Rácz Oli vér) rész vé te lé vel nagy sza bá sú kon fe ren ci át ren dez Ipoly −
sá gon Ady End re szü le té sé nek 100. év for du ló ja al kal má ból.

1977. ok tó ber 29.
A Cse ma dok KB, a Nép mű ve lé si In té zet nem ze ti sé gi osz tá lya és a SZISZ Szlo −
vá ki ai KB meg ren de zi Po zsony ban a cseh szlo vá ki ai ma gyar ama tőr tánc dal éne −
ke sek I. or szá gos ver se nyé nek dön tő jét.

1977. no vem ber 11.
Stutt gart ban hat van nyol ca dik élet év ében el hunyt Peéry Re zső író, pub li cis ta.

1977. no vem ber 18–19.
A Cse ma dok Kas sa−vi dé ki Já rá si Bi zott sá ga és a Cse ma dok Kas sa Vá ro si Bi zott −
sá ga meg ren de zi Kas sán és a ke let−szlo vá ki ai ma gyar lak ta vá ro sok ban a VI.
Fábry Zol tán Iro dal mi és Kul tu rá lis Na po kat.

1977. no vem ber 21.
Jozef Lenárt, az SZLKP el ső tit ká ra köz li Lőrincz Gyu lá val, a Cse ma dok KB el nö −
ké vel és Rabay Zol tán nal, az Új Szó fő szer kesz tő jé vel, hogy a ma gyar nem ze ti −
sé gű egye te mi és fő is ko lai hall ga tók szá má nak nö ve lé se cél já ból a ma gyar tan −
nyel vű is ko lák ban fon to ló ra ve szik a ter mé szet tu do má nyi tan tár gyak szlo vák
nyel vű ok ta tá sá nak be ve ze té sét.

1977. no vem ber 23.
A po zso nyi Tatran Könyv ki adó és a bu da pes ti Eu ró pa Könyv ki adó ren de zé sé ben
Kö zös úton cím mel a szlo vák–ma gyar iro dal mi kap cso la to kat – a szlo vák mű vek
ma gyar, ill. a ma gyar mű vek szlo vák for dí tá sa i val – be mu ta tó könyv ki ál lí tás nyí −
lik Po zsony ban. (1945 óta mint egy 400 ma gyar szép iro dal mi mű je lent meg
szlo vák és mint egy 200 szlo vák mű ma gyar for dí tás ban.)

1977. de cem ber 2.
A szlo vák kor mány Nem ze ti sé gi Ta ná csa a Bel ügy mi nisz té ri um ál tal a nem ze ti −
sé gek nyel vé nek a hi va ta los érint ke zés ben va ló hasz ná la tá ról elő ter jesz tett je −
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len tés ről tár gyal va bí rál ja a mi nisz té ri u mi je len tés nek a nyelv hasz ná lat jo gi sza −
bá lyo zá sát, va la mint a köz sé gek, ut cák és köz te rü le tek két nyel vű meg je lö lé sét
szük ség te len nek ne ve ző meg ál la pí tá sa it.

1977. de cem ber 16–17.
A Cse ma dok KB Nyel vi Szak bi zott sá ga meg ren de zi Kas sán a VIII. Ka zin czy
Nyelv mű ve lő Na po kat.

1977. de cem ber 17–18.
A Cse ma dok KB, a Szlo vák Szak szer ve ze ti Ta nács, va la mint a rozs nyói vá ro si és
já rá si szer vek meg ren de zik Rozs nyón a cseh szlo vá ki ai ma gyar mun kás ének ka −
rok II. or szá gos fesz ti vál ját.

1977. de cem ber 30.
VI. Pál pá pa – a cseh szlo vák kor mány és a Va ti kán kép vi se lő i nek több éven át
tar tó tár gya lás so ro za ta ered mé nye ként – Prae scrip tion um sacro sanc ti és Qui
divi no kez de tű bul lá i val a nagy szom ba ti apos to li kor mány zó ság ér se ki rang ra
eme lé sé vel s a szlo vá ki ai egy ház me gyék alá ren de lé sé vel lét re hoz za az önál ló
szlo vák egy há zi tar to mányt, egyút tal az ál lam ha tár ok hoz iga zít ja az egy ház me −
gyék ha tá ra it. A nagy szom ba ti ér se ki tar to mány ban egye sí tett egy ház me gyék a
kö vet ke zők: nagy szom ba ti ér sek ség, nyi trai püs pök ség, besz ter ce bá nyai püs −
pök ség, sze pe si püs pök ség, rozs nyói püs pök ség és kas sai püs pök ség.

1977 fo lya mán
A nyi trai Pe da gó gi ai Kar ma gyar ta go za tá nak fo ko za tos fel szá mo lá sá val meg kez −
dő dik a ma gyar nyel vű pe da gó gus kép zés le épí té se. (A ko ráb ban meg szo kott kö −
zel száz ról hu szon egy re csök ken a ma gyar ta go zat ra fel vett el ső éves hall ga tók
szá ma.)

Erő tel je sen csök ken tik a po zso nyi Szlo vák Pe da gó gi ai Ki adó ma gyar szer kesz tő −
sé gé nek gon do zá sá ban meg je le nő ma gyar nyel vű tan köny vek szá mát, ami nek
kö vet kez té ben min den ma gyar ta ní tá si nyel vű is ko lá ban tan könyv hi ány lép fel.

A po zso nyi Ma dách Könyv− és Lap ki adó Sza bó Bé la két re gé nyé nek, A meny asz  -
szony nak és A csa lád ked ven cé nek együt tes új ra ki adá sá val út já ra in dít ja Cseh −
szlo vá ki ai Ma gyar Írók cí mű könyv so ro za tát. Ugyan csak a Ma dách Könyv− és Lap −
ki adó kiadásában meg je le nik Duba Gyu la Ív nak a csu kák cí mű re gé nyes fa lu raj za.

A dunasz er da he lyi Csal ló kö zi Mú ze um Spravo daj múzea – Mú ze u mi Hír adó cím −
mel – kez det ben ne gyed éven ként, majd 1984−től éven te egy szer meg je le nő –
két nyel vű ki ad vány so ro zat meg je len te té sé be kezd. Fe le lős szer kesz tő je Mag
Gyu la.

Bá bi Ti bort Csan da Sán dor vált ja fel a Szlo vák Írók Szö vet sé ge Ma gyar Szek ci ó −
já nak tit ká ri tiszt sé gé ben.
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1978. ja nu ár 24.
Lo son con Ipe¾ cím mel új két nyel vű já rá si he ti lap je le nik meg.

1978. ja nu ár 30.
Juraj Buša szlo vák ok ta tás ügyi mi nisz ter az SZLKP KB Ide o ló gi ai Bi zott sá ga elé
ter jesz ti az Ok ta tás ügyi Mi nisz té ri um ál tal a ter mé szet tu do má nyi tan tár gyak
szlo vák nyel vű ok ta tá sá ra, va gyis a nem ze ti sé gi is ko lák két nyelvűsítésére ki dol −
go zott ter ve ze tet. E sze rint 1978. szep tem ber 1−jé től az alap is ko lák 5. osz tá lyá −
tól be ve zet nék a szak ter mi no ló gia két nyel vű ok ta tá sát és a tan anyag szlo vák
nyel vű ös  sze fog la lá sát, ami vel meg te rem te nék a fel tét ele it an nak, hogy a kö −
zép is ko lák ban a ter mé szet tu do má nyi tan tár gya kat szlo vák nyel ven ta nít has sák.

1978. ja nu ár 31.
Meg ala ku lá sá nak és el ső be mu ta tó já nak 25. év for du ló ja al kal má ból ün ne pi gyű −
lést tart Ko má rom ban a Ma gyar Te rü le ti Szín ház.

1978. ja nu ár
Ipoly sá gon Csáky Kár oly ve ze té sé vel meg ala kul a Cse ma dok he lyi szer ve ze te
mel lett mű kö dő Honti Köz mű ve lő dé si Klub.

1978. feb ru ár 10.
A szlo vák kor mány hi va tal nem ze ti sé gi fő osz tá lya, a Nem ze ti sé gi Tit kár ság Ján
Gre gor szlo vák mi nisz ter el nök−he lyet tes hez, a Nem ze ti sé gi Ta nács el nö ké hez,
va la mint Ka rol Laco szö vet sé gi mi nisz ter el nök−he lyet tes hez, a szö vet sé gi kor −
mány Legis zlatív Ta ná csa el nö ké hez in té zett ja vas la tá ban a nem ze ti sé gek hi va −
ta los nyelv hasz ná la tá nak jo gi sza bá lyo zá sát és a ma gyar hely ség ne vek saj tó be −
li hasz ná la ta kor lá to zá sá nak meg szün te té sét szor gal maz za.

1978. feb ru ár 16.
A Cseh szlo vák Kép ző mű vé szek Szö vet sé gé nek prá gai ala ku ló kong res  szu sán
Lőrincz Gyu la fes tő mű vészt meg vá laszt ják a szö vet ség al el nök évé.

1978. feb ru ár 18.
Az Új Szó egyik írá sa éles tá ma dást in téz a bős–nagy ma ro si víz lép cső rend szer
meg épí té sé nek el len zői el len. A Gabèíko vo cí mű cikk sze rint Dél−Szlo vá kia ipa −
ro sí tá sá nak el len zé se épp oly hely te len né zet, mint a ma gyar több sé gű já rá sok
vis  sza ál lí tá sá nak kö ve te lé se volt 1968–1969−ben.

1978. feb ru ár 28.
Az SZLKP KB Ide o ló gi ai Bi zott sá ga nem fo gad ja el, s át dol go zás ra vis  sza ad ja az
Ok ta tás ügyi Mi nisz té ri um ja nu ár 30−i ter ve ze tét, mi vel hogy az nem dom bo rí tot ta
ki az „ön kén tes ség” el vét.

A ha tó sá gok őri zet be ve szik, majd vád alá he lye zik Gom bik Ró bert szen ci káp −
lánt, a Char ta 77 el ső ma gyar alá író ját. Ügyét ké sőbb el na pol ják, pa pi hi va tá sá −
nak gya kor lá sá tól azon ban 7 év re el tilt ják
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1978. feb ru ár
Rácz Oli vért Mikus Im re vált ja fel a szlo vák kor mány kul tu rá lis mi nisz ter he lyet −
te si tiszt sé gé ben.

1978. már ci us 3–4.
A Cse ma dok KB ülé sén Lovic sek Bé la írót meg vá laszt ják a KB el nök sé gi tag já −
vá és a Cse ma dok KB tit ká rá vá.

1978. már ci us 10.
A szlo vák kor mány Nem ze ti Bi zott sá gok cí mű fo lyó ira tá nak a szlo vá ki ai ki sebb −
sé gi is ko lák hely ze té vel és a két nyel vű ok ta tás be ve ze té sé vel fog lal ko zó szer −
kesz tő sé gi cik ke a ma gyar és uk rán tan nyel vű is ko lák szá má nak csök ke né sét s
a szlo vák alap is ko lá ba já ró ma gyar és uk rán gyer me kek szá má nak nö ve ke dé sét
„po zi tív fej lő dé si irány zat ként” ér té ke li.

1978. már ci us 17–18.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Érsekújvárott a cseh szlo vá ki ai ma gyar mű ve lő dé si
klu bok ve ze tő i nek or szá gos ér te kez le tét, ame lyen a klub moz ga lom tá mo ga tá sa
cél já ból a KB Köz pon ti Nép mű ve lé si Szak bi zott sá gá nak klub te vé keny ség gel fog −
lal ko zó al bi zott sá ga ként Presin szky La jos ve ze té sé vel meg ala kul a Köz pon ti Mű −
ve lő dé si Klub ta nács.

1978. már ci us 24.
Az SZNT El nök sé ge az SZLKP KB Ide o ló gi ai Bi zott sá gá nak el uta sí tá sa el le né re
jó vá ha gyó lag tu do má sul ve szi az Ok ta tás ügyi Mi nisz té ri um ja nu ár 30−i ter ve ze −
tét a nem ze ti sé gi is ko lák két nyelvűsítéséről.

1978. már ci us 31.
A mün che ni Új Lá tó ha tár ban meg je lent, a ma gyar ki sebb ség hely ze tét és a
cseh szlo vák nem ze ti sé gi po li ti kát bí rá ló írá sa mi att el bo csát ják jolsvai or vo si ál −
lá sá ból Jan ics Kál mánt.

1978. áp ri lis 22.
A Char ta 77 pol gár jo gi moz ga lom tag jai a po li ti kai okok mi att ül dö zött és le tar −
tóz ta tott el len zé ki ek ese té nek nyil vá nos ság ra ho zá sa és a kül föl di köz vé le mény
tá jé koz ta tá sa cél já ból meg ala kít ják az Igaz ság ta la nul Ül dö zöt tek Vé del mi Bi zott −
sá gát.

1978. áp ri lis 24–27.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet nem ze ti sé gi osz tá lya meg ren de zi
Dunasz er da he lyen a III. Du na Men ti Ta vaszt.

1978. áp ri lis
Duray Mik lós geo ló gus a ma gyar is ko lák nyel vi át épí té se el le ni til ta ko zás meg −
szer ve zé se cél já ból – mint egy 10−15 ma gyar ér tel mi sé gi köz re mű kö dé sé vel –
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meg ala kít ja az il le gá lis Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Nem ze ti ség Jog vé dő Bi zott sá gát.
A ma gyar la kos ság a ta vasz fo lya mán a Bi zott ság kez de mé nye zé sé re a szlo vák
ál la mi és párt ve ze tés hez in té zett le ve lek so ka sá gá ban til ta ko zik a terv be vett in −
téz ke dés el len.

1978. má jus 1.
A cseh szlo vák kor mány az ér de mes mű vész cí met ado má nyoz za Pa ta ki Klá ra és
Löf fler Bé la szob rász mű vész nek.

1978. má jus 20–28.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet nem ze ti sé gi osz tá lya meg ren de zi Ko −
má rom ban a XV. Jó kai Na po kat.

1978. má jus
A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Nem ze ti ség Jog vé dő Bi zott sá ga el ké szí ti el ső mun ka −
anya gát a cseh szlo vá ki ai ma gyar ok ta tás ügy hely ze té ről és a ma gyar is ko lák fel −
szá mo lá sát cél zó lé pé sek ről.

1978. jú ni us 3–4.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet nem ze ti sé gi osz tá lya meg ren de zi
Galán tán a IV. Ko dály Na po kat, a cseh szlo vá ki ai ma gyar fel nőtt ének kar ok or −
szá gos ver se nyé nek dön tő jét.

1978. jú ni us 9–11.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Zselizen a XXIII. Or szá gos Nép mű vé sze ti Fesz ti vált.

1978. jú ni us 21.
A Szö vet sé gi Gyű lés 63/1978. szám mal az is ko la kö te le zett sé get 9−ről 10 év re
nö ve lő s a gim ná zi u mi he lyett a szak tan in té ze ti kép zést előny be he lye ző új is ko −
la tör vényt fo gad el.

1978. jú ni us 23–25.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Gom ba szö gön a XXIII. Or szá gos Kul tu rá lis Ün ne −
pélyt.

1978. jú ni us 24.
Szk labonyán az át ala kí tott egy ko ri Mik száth−kú ri á ban meg nyí lik a Mik száth Kál −
mán Em lék ház. A ki ál lí tott em lék tár gyak alat ti ma gya rá zó szö veg azon ban ki zá −
ró lag szlo vá kul ol vas ha tó, ma gyar szö veg csu pán 1988−ban ke rül a szlo vák fel −
irat ok mel lé.

1978. jú ni us 25.
A nyáras di Družstevník Topoľníky má sod osz tá lyú női ké zi lab da csa pa ta el hó dít ja
a cseh szlo vák ku pát. (A kö vet ke ző idény ben az él vo nal be li sze rep lést is ki har co −
ló csa pat ku pa győ zel mét 1984−ben meg is mét li.)
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1978. jú ni us 27.
Az SZNT a Szö vet sé gi Gyű lés jú ni us 21−i tör vé nyé hez kap cso ló dó is ko la tör vé nye −
ket hagy jó vá. Az egyes ma gyar lak ta já rá sok ban ezt kö ve tő en ad mi niszt ra tív
úton csök ken tik a ma gyar gim ná zi u mok ban nyit ha tó el ső osz tá lyok szá mát. A lé −
vai és nyi trai gim ná zi um ma gyar ta go za ta it már a het ve nes évek ben fel szá mol −
ják, s 1982−ig fo ko za to san le épí tik az ógyal lai kö zös igaz ga tá sú és a nagym e −
gyeri ma gyar tan nyel vű gim ná zi u mot is.

1978. au gusz tus 4–12.
A Köz pon ti Mű ve lő dé si Klub ta nács és a Jó zsef At ti la If jú sá gi Klub a Gom ba szög
és Örsúj falu kö zöt ti út vo na lon meg ren de zi a IV. Hon is me re ti Ke rék pár tú rát.

1978. au gusz tus 11–20.
A Köz pon ti Mű ve lő dé si Klub ta nács meg ren de zi Örsúj falun a II. Nyá ri Mű ve lő dé si Tá −
bort. A tá bor szer ve zé sét ugyan az elő ző évi hez ha son ló an a vágsel lyei Vö rös mar ty
Klub kezd te, a párt szer vek azon ban több ter ve zett elő adó, köz tük Do bos Lász ló
meg hí vá sát el uta sí tot ták, s a tá bor meg ren de zé sét a Klub ta nács ra bíz ták.

1978. szep tem ber 4–6.
Fél ben a ma gyar szü lők há rom na pon át tar tó tün te tés so ro za tuk kal el érik, hogy
az ál ta luk fel épí tett új is ko la épü let ben, ame lyet a já rá si szer vek a szlo vák is ko −
lá nak utal tak ki, a ma gyar alap is ko la is he lyet kap has son.

1978. szep tem ber 21.
A deb re ce ni Dé ri Mú ze um ban – Boross Zol tán egy ko ri sar lós kez de mé nye zé sé −
re – Sar ló−em lék ki ál lí tás nyí lik. A Sar ló−gyűj te ményt 1980−ban a Dé ri Mú ze um fi −
ók in téz mé nyé ben, a Deb re ce ni Iro dal mi Mú ze um ban he lye zik el.

1978. ok tó ber 2–4.
Brünnben a Purkyně Egye tem Böl csé szet tu do má nyi Ka rá nak Hun ga ro ló gi ai és
Balka nisztikai Ka bi net je öt cseh szlo vá ki ai ma gyar ság tu do má nyi köz pont (a prá −
gai, brün ni, po zso nyi, nyi trai és eper je si egye te mek, ill. fő is ko lák), va la mint ma −
gyar or szá gi és len gyel or szá gi szak em be rek rész vé te lé vel meg ren de zi a cseh −
szlo vá ki ai hun ga ris ták el ső or szá gos szim pó zi u mát.

1978. ok tó ber 10.
A szlo vák kor mány Nem ze ti sé gi Ta ná csa a nem ze ti sé gi is ko lák pe da gó gu sa i nak
kép zé sé ről, ill. a ma gyar és uk rán nem ze ti sé gű ta nu lók szak mun kás kép ző is ko −
lák ban va ló ok ta tá sá ról tár gyal va bí rá ló an nyi lat ko zik a nyi trai Pe da gó gi ai Kar
ma gyar ta go za tá nak le épí té sé ről, s szor gal maz za a szak mun kás kép zők ben a
ma gyar, ill. a két nyel vű ok ta tás ki bő ví té sét.

1978. ok tó ber 11.
Prá gá ban Bje lik Györ gy nagy kö vet sé gi ta ná csos ve ze té sé vel meg nyí lik az új Ma −
gyar Kul tu rá lis Köz pont.

3591969. április 17–1989. november 17.



1978. ok tó ber 28.
A Cse ma dok KB, a Nép mű ve lé si In té zet és a Szlo vák Nő szö vet ség KB meg ren −
de zi Po zsony ban a cseh szlo vá ki ai ma gyar nép dal éne ke sek „Ta va szi szél vi zet
áraszt...” el ne ve zé sű VI. or szá gos ver se nyé nek dön tő jét.

1978. no vem ber 9.
Pan non hal mán nyolc van ne gye dik élet év ében el hunyt Mécs Lász ló köl tő, pre −
mont rei szer ze tes, a két vi lág há bo rú kö zöt ti cseh szlo vá ki ai ma gyar iro da lom ki −
emel ke dő kép vi se lő je.

1978. no vem ber 10–11.
A Cse ma dok KB Nyel vi Szak bi zott sá ga meg ren de zi Kas sán a IX. Ka zin czy Nyelv −
mű ve lő Na po kat.

1978. no vem ber
A szlo vák Ok ta tás ügyi Mi nisz té ri um el ké szí ti át dol go zott ja vas la tát a ma gyar tan −
nyel vű is ko lák nyel vi át épí té sé nek ter vé ről. Az új ja vas lat csu pán an  nyi ban kü −
lön bö zik az ere de ti ter ve zet től, hogy a szlo vák nyel vű ok ta tás be ve ze té sét an nak
el ső sza ka szá ban a szü lők „be le egye zé sé től” ten né füg gő vé, 1983−tól azon ban
már min de nütt kö te le ző vé vál na. Az át dol go zott ja vas la tot meg kül dik a Cse ma −
dok nak, az Új Szó nak és a po zso nyi ma gyar fő kon zu lá tus nak is.

1978. de cem ber 1.
A Cse ma dok KB El nök sé ge el uta sí tó ál lás pon tot fog lal el az Ok ta tás ügyi Mi nisz −
té ri um ál tal a nem ze ti sé gi is ko lák nyel vi át épí té sé re ki dol go zott ja vas lat tal kap −
cso lat ban, s azt az al kot mán  nyal és a nem ze ti sé gi al kot mány tör vén  nyel el len −
tét ben ál ló nak mi nő sí ti.

1978. de cem ber 2.
A Duray Mik lós, Jan ics Kál mán, Püs pö ki Nagy Pé ter és A. Nagy Lász ló kö zöt ti
meg be szé lé sen Jan ics Kál mán el vál lal ja, hogy a cseh szlo vá ki ai ma gyar ság má −
so dik vi lág há bo rú utá ni ül döz te té sé ről ké szü lő köny ve meg je le né se után szó vi −
vő je lesz a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Nem ze ti ség Jog vé dő Bi zott sá gá nak.

1978. de cem ber 2–4.
A Cse ma dok Kas sa−vi dé ki Já rá si Bi zott sá ga és a Cse ma dok Kas sa Vá ro si Bi zott −
sá ga meg ren de zi Kas sán és a ke let−szlo vá ki ai ma gyar lak ta vá ro sok ban a VII.
Fábry Zol tán Iro dal mi és Kul tu rá lis Na po kat.

1978. de cem ber 8.
Az SZLKP KB Ide o ló gi ai Bi zott sá ga a Cse ma dok el uta sí tó ál lás pont ja s az uk rán
ki sebb ség ré szé ről is meg fo gal ma zott kri ti ka el le né re el fo gad ja az Ok ta tás ügyi
Mi nisz té ri um nak a nem ze ti sé gi is ko lák nyel vi át épí té sé re vo nat ko zó át dol go zott
ter ve ze tét.
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1978 fo lya mán
Bu da pes ten, Sán dor Lász ló ös  sze ál lí tá sá ban meg je le nik a Sar ló moz gal mat be −
mu ta tó Ez volt a Sar ló cí mű ta nul mány− és do ku men tum gyűj te mény.

A Ma dách Im re Iro dal mi Díj jal Tur czel La jos iro da lom tör té nészt és Hubik Ist ván
mű for dí tót tün te tik ki.

1979. ja nu ár 1.
Fónod Zol tánt Sár kány Ár pád vált ja fel a po zso nyi Ma dách Könyv− és Lap ki adó
igaz ga tói poszt ján.

1979. ja nu ár 5.
A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Nem ze ti ség Jog vé dő Bi zott sá ga az or szág po li ti kai ve −
ze tő i hez in té zett le ve lé ben til ta ko zik a ma gyar is ko lák nyel vi át épí té sét cél zó ter −
ve zet is mé telt na pi rend re tű zé se el len. A til ta ko zó le ve let meg kül di töb bek kö −
zött Gustáv Husák köz tár sa sá gi el nök nek, a CSKP KB fő tit ká rá nak, Alois Indrá −
nak, a Szö vet sé gi Gyű lés el nö ké nek, Lubomír Štrou gal szö vet sé gi mi nisz ter el −
nök nek, Vil iam Šal go v ič nak, az SZNT el nö ké nek, Benyó Má té nak, az SZNT al el −
nök ének, Peter Colot ka szlo vák mi nisz ter el nök nek, Ján Gre gor mi nisz ter el nök−
he lyet tes nek, a Nem ze ti sé gi Ta nács el nö ké nek, Juraj Buša ok ta tás ügyi mi nisz −
ter nek, Kroc sány De zső mun ka ügyi és nép jó lé ti mi nisz ter nek, Jozef  Lenárt nak,
az SZLKP KB el ső tit ká rá nak, va la mint a Cse ma dok KB−nak.

1979. ja nu ár 16.
A szlo vák kor mány Nem ze ti sé gi Ta ná csá nak ülé sén an nak ma gyar és uk rán tag −
jai – no ha egy ér tel mű en nem uta sít ják vis  sza – több ki fo gást emel nek az Ok ta −
tás ügyi Mi nisz té ri um nak a ma gyar tan nyel vű is ko lák nyel vi át épí té sét cél zó ter −
ve ze te el len, ami nek kö vet kez té ben azt Peter Colot ka szlo vák mi nisz ter el nök
feb ru ár ele jén le ve te ti a na pi rend ről.

1979. ja nu ár 24.
Az Új Lá tó ha tárban 1977−ben meg je lent ta nul má nya mi att dur va tá ma dás je le −
nik meg az Új Szó ban Jan ics Kál mán el len. A lap ál ne vet hasz ná ló cikk író ja a
ma gyar ki sebb ség 1945 utá ni sé rel me i nek fel so ro lá sa, a kom mu nis ta párt és
az ál lam nem ze ti sé gi po li ti ká já nak bí rá la ta mi att bur zsoá na ci o na lis tá nak, an ti −
kom mu nis tá nak, ir re den tá nak és nyi las nak bé lyeg zi Jan ic sot, aki a „char tis ták”
pél dá ját kö vet ve „szo ci a lis ta el le nes ko hol má nyo kat to váb bít az an ti kom mu nis −
ta és az emig ráns köz pon tok nak”.

1979. ja nu ár
Szepsi ben a Cse ma dok he lyi szer ve ze te mel lett meg ala kul a Szep si Csom bor
Már ton Klub.
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1979. feb ru ár 6.
A ma gyar Kül ügy mi nisz té ri um cseh szlo vák refer atúrá ja ter vet dol goz ki ar ra vo −
nat ko zó an, hogy a po zso nyi ma gyar fő kon zu lon ke resz tül „nem hi va ta los for má −
ban” a szlo vák párt ve ze tés tu do má sá ra hoz za a ma gyar nem ze ti sé gi ok ta tás jö −
vő jé re vo nat ko zó ter vek mi at ti ma gyar ag go dal ma kat. Mi u tán azon ban a ter ve −
ze tet le vet ték a na pi rend ről, a ma gyar lé pés meg té te lé re nem ke rül sor.

1979. már ci us 3.
A szö vet ség meg ala ku lá sá nak 30. év for du ló ja al kal má ból ün ne pi ülést tart Po −
zsony ban a Cse ma dok Köz pon ti Bi zott sá ga. Lőrincz Gyu la el nök ün ne pi be szé −
dé ben hang sú lyoz za: alap ve tő fon tos sá gú, hogy a Cse ma dok te vé keny sé gét to −
vább ra is a szo ci a lis ta ha za fi ság és a pro le tár nem zet kö zi ség szel le me has sa
át, s foly tas sa a har cot a na ci o na liz mus min den meg nyil vá nu lá sa el len nem csak
nem zet kö zi, ha nem ha zai vi szony lat ban is.

1979. már ci us 12.
Miroslav Válek szlo vák kul tu rá lis mi nisz ter Takáts Emődöt ne ve zi ki a ko má ro mi
Ma gyar Te rü le ti Szín ház új igaz ga tó já vá.

1979. már ci us
Tor nalján meg ala kul a Cse ma dok he lyi szer ve ze te mel lett mű kö dő Pa lóc Köz mű −
ve lő dé si Klub.

1979. áp ri lis 20–21.
A Cse ma dok KB Nyel vi Szak bi zott sá ga meg ren de zi Kas sán a X. Ka zin czy Nyelv −
mű ve lő Na po kat. A ren dez vényt – el ső íz ben – ös  sze kap csol ják az alap− és kö −
zép is ko lás ok ki ej té si ver se nyé nek or szá gos dön tő jé vel.

1979. áp ri lis 23–25.
Bohuslav Chňoupek cseh szlo vák kül ügy mi nisz ter meg hí vá sá ra Cseh szlo vá ki á ba
lá to gat Puja Fri gyes ma gyar kül ügy mi nisz ter.

1979 áp ri li sá ban
Kirá ly helme cen meg ala kul a bod rog kö zi ama tőr kép ző mű vé szek klub ja, a Ticce
Kép ző mű vé sze ti Klub.

1979. má jus 1.
A leg fel sőbb párt− és ál la mi szer vek az ér de mes mű vész cí met ado má nyoz zák
Kon rád Jó zsef ren de ző nek, a Matesz mű vé sze ti ve ze tő jé nek.

1979. má jus 3–7.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet nem ze ti sé gi osz tá lya meg ren de zi
Dunasz er da he lyen a IV. Du na Men ti Ta vaszt, ame lyen a gyer mek szín− és báb −
ját szók, va la mint az iro dal mi szín pad ok mel lett el ső íz ben be mu tat koz nak az
alap is ko lás vers− és pró za mon dók is.
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1979. má jus 19–27.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet nem ze ti sé gi osz tá lya meg ren de zi Ko −
má rom ban a XVI. Jó kai Na po kat.

1979. má jus
A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Nem ze ti ség Jog vé dő Bi zott sá ga a ma gyar ki sebb sé get
az ok ta tás ügy, a mű ve lő dés ügy, a gaz da sá gi és po li ti kai élet te rén ért sé rel me −
ket té te le sen fel so ro ló me mo ran du mot in téz a párt− és ál la mi szer vek hez, ame −
lyet a kap cso lat fel vé tel cél já val meg küld a Char ta 77 pol gár jo gi moz ga lom nak
is. A me mo ran dum szor gal maz za töb bek kö zött a kol lek tív nem ze ti sé gi jo gok el −
is me ré sét, a Cse ma dok vis  sza vé tel ét a Nem ze ti Front ba, az egyes mi nisz té ri u −
mok ban nem ze ti sé gi mi nisz ter he lyet te sek ki ne ve zé sét a nem ze ti sé gek so ra i ból,
a ke rü le ti és já rá si nem ze ti bi zott sá gok mel lett nem ze ti sé gi bi zott sá gok lét re ho −
zá sát, a nem ze ti sé gek hi va ta los érint ke zés ben va ló nyelv hasz ná la tá nak biz to sí −
tá sát, ma gyar tan nyel vű pe da gó gi ai fő is ko la, ma gyar köz pon ti könyv tár és tár sa −
da lom tu do má nyi in té zet ala pí tá sát, a ma gyar or szá gi to vább ta nu lás le he tő vé té −
te lét, a ma gyar nyel vű saj tó bő ví té sét és a Cseh szlo vák Te le ví zió ma gyar nyel vű
adá sá nak be in dí tá sát.

1979. jú ni us 9–10.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Zselizen a XXIV. Or szá gos Nép mű vé sze ti Fesz ti vált.

1979. jú ni us 23–24.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Gom ba szö gön a XXIV. Or szá gos Kul tu rá lis Ün ne pélyt.

1979. jú li us 23.
Szé les kö rű rend őr sé gi ak ció in dul a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Nem ze ti ség Jog vé −
dő Bi zott sá ga és a ve le együtt mű kö dő ma gyar ér tel mi sé gi ek el len, ami kö vet −
kez té ben a bi zott ság né hány hó na pig szü ne tel tet ni kény te len te vé keny sé gét.

1979. au gusz tus 3–12.
A Cse ma dok KB és a Jó zsef At ti la If jú sá gi Klub a Jóka és Örsúj falu kö zöt ti út vo −
na lon – zob o ralji ki té rő vel – meg ren de zi az V. Hon is me re ti Ke rék pár tú rát.

1979. au gusz tus 11–19.
A Cse ma dok KB és a Köz pon ti Mű ve lő dé si Klub ta nács meg ren de zi Örsúj falun a
III. Nyá ri Mű ve lő dé si Tá bort.

1979. au gusz tus 24.
A rend őr ség le zár ja a Duray Mik lós el len egy hó nap ja fo lyó ki hall ga tás−so ro za tot,
ugyan ak kor írás be li fi gyel mez te tés ben ré sze sí ti az zal, hogy te vé keny sé gé nek
foly ta tá sa ese tén bün te tő jo gi el já rást in dí ta nak el le ne.

1979. au gusz tus 25.
Po zsony ban ki lenc ven egy éves ko rá ban el hunyt Bárt fay Gyu la szob rász mű vész.
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1979. au gusz tus 27–28.
Lubomír Štrou gal cseh szlo vák és Láz ár Györ gy ma gyar mi nisz ter el nök tár gya lá −
so kat foly tat Prá gá ban, ame lyek so rán Štrou gal a ko ráb ban meg szo kott cseh −
szlo vák ál lás pont tól el té rő en vá rat la nul po zi tív meg kö ze lí tés ben fog lal ko zik a
cseh szlo vák–ma gyar kap cso la tok nem ze ti sé gi vo nat ko zá sa i val.

1979. szep tem ber 12.
A po zso nyi ma gyar fő kon zu lá tu son át ad ják az Új Szó szer kesz tő sé gé nek a bu da −
pes ti Nép sza bad ság 250 kö te tes, szep tem ber 18−án pe dig a Cse ma dok nak a
ma gyar Kul tu rá lis Mi nisz té ri um 200 kö tet ből ál ló könyv aján dé kát.

1979. szep tem ber 15.
A Hét ha sáb ja in Balla Kál mán Van-e köl té sze tünk? cí mű írá sá val szé les kö rű vi −
ta in dul a cseh szlo vá ki ai ma gyar iro da lom ról, a ki sebb sé gi iro da lom le he tő sé −
gei  ről és kor lá tairól, az egy sé ges ma gyar iro da lom hoz tar to zá sá ról, ill. a szlo vá −
ki ai ma gyar iro da lom önál ló sá gá ról. A hoz zá szó lók több sé ge a ma gyar szel le mi
egy ség mel lett száll sík ra.

1979. szep tem ber 20.
Prá gá ban nyolc van ne gye dik élet év ében el hunyt Lud vík Svo bo da had se reg tá bor −
nok, Cseh szlo vá kia volt köz tár sa sá gi el nö ke.

1979. szep tem ber 24.
Szlo vák kez de mé nye zés re so ron kí vü li szlo vák–ma gyar kul tu rá lis mi nisz te ri ta lál −
ko zó ra ke rül sor Ógyal lán, ame lyen Miroslav Válek rész le te sen tá jé koz tat ja Pozs −
gay Im rét a po li ti kai szer vek nek a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Nem ze ti ség Jog vé dő
Bi zott sá ga te vé keny sé gé vel kap cso la tos ál lás pont já ról. Válek ag go dal mát fe je zi
ki ami att, hogy a bi zott ság anya gai Ma gyar or szá gon ke resz tül ki jut nak nyu gat ra,
ahol az Eu ró pai Biz ton sá gi és Együtt mű kö dé si Ér te kez let mad ri di utó ta lál ko zó −
ján Cseh szlo vá kia el le ni kam pány ra hasz nál hat ják fel azo kat.

1979. ok tó ber 8.
Po zsony ban át ad ják Pathó Kár oly nak, a Sza bad Föld mû ves fő szer kesz tő jé nek a
köz tár sa sá gi el nök ál tal ado má nyo zott Mun ka Ér dem ren det.

1979. ok tó ber 13.
A Cse ma dok KB, a Nép mű ve lé si In té zet és a SZISZ Szlo vá ki ai KB Me ló dia ’79
cím mel meg ren de zi Po zsony ban a cseh szlo vá ki ai ma gyar ama tőr tánc dal éne ke −
sek II. or szá gos ver se nyé nek dön tő jét.

1979. ok tó ber 14.
A Va sár na pi Új Szó ban meg je le nik Lisz ka Jó zsef nép rajz ku ta tó Tu do mány nak
kez de ti rõl cí mű, a cseh szlo vá ki ai ma gyar tu do má nyos ság, ezen be lül is el ső sor −
ban a nép rajz ku ta tás in téz mé nyes ke re te i nek mi előb bi meg te rem té sét sür ge tő
s az Új Szó ha sáb ja in hos  szan tar tó vi tát kez de mé nye ző írá sa.
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1979. ok tó ber 15.
Po zsony ban het ven hét éves ko rá ban el hunyt Dé nes Fe renc, az SZNT egy ko ri al −
el nö ke, az Új Szó volt fő szer kesz tő je.

1979. ok tó ber
A ber ni szék he lyű Eu ró pai Pro tes táns Ma gyar Sza bad egye tem ki adá sá ban – Ily  −
lyés Gyu la elő sza vá val – meg je le nik Mün chen ben Jan ics Kál mán nak a cseh szlo −
vá ki ai ma gyar ság má so dik vi lág há bo rú utá ni jog fosz tá sát fel dol go zó A hon ta lan -
ság évei. A szlo vá ki ai ma gyar ki sebb ség a má so dik vi lág há bo rú után
1945–1948 cí mű nagy vissz han got ki vál tó mo nog rá fi á ja.

1979. no vem ber 12–16.
Matej Lúčan szö vet sé gi mi nisz ter el nök−he lyet tes ve ze té sé vel cseh szlo vák de le −
gá ció tár gyal Ma gyar or szá gon a cseh szlo vák–ma gyar kul tu rá lis, tu do má nyos, ok −
ta tá si és egész ség ügyi kap cso la tok ról, va la mint a nem ze ti sé gi kér dés ről.

1979. no vem ber 20.
A szlo vák kor mány Nem ze ti sé gi Ta ná csá nak ülé sén Ivan Bajcu ra, a Cseh szlo vá −
ki ai Uk rán Dol go zók Kul tu rá lis Szö vet sé gé nek fő tit ká ra fel ve ti a nem ze ti sé gi kul −
tu rá lis szö vet sé gek Nem ze ti Front ba va ló vis  sza vé tel ének kér dé sét, amit a Cse −
ma dok je len lé vő ve ze tői kö zül Lőrincz Gyu la tá mo ga tá sá ról biz to sít, Györ gy Ist −
ván fő tit kár azon ban el uta sít.

1979. no vem ber 29–de cem ber 1.
A Cse ma dok Kas sa−vi dé ki Já rá si Bi zott sá ga és a Cse ma dok Kas sa Vá ro si Bi zott −
sá ga meg ren de zi Kas sán és a ke let−szlo vá ki ai ma gyar lak ta vá ro sok ban a VIII.
Fábry Zol tán Iro dal mi és Kul tu rá lis Na po kat.

1979. no vem ber
A ne vét ezen túl mó do sít va hasz ná ló Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dő
Bi zott sá ga a Char ta 77 ké ré sé re ta nul mány ban is mer te ti a cseh pol gár jo gi moz −
ga lom mal a ma gyar ki sebb ség hely ze tét és a bi zott ság cél ki tű zé se it.

1979 fo lya mán
A Du na Men ti Mú ze um Spravo daj Oblast ného poduna jského múzea v Komárne
(A Ko má ro mi Du na Men ti Mú ze um Ér te sí tő je) cím mel két nyel vű év könyv ki adá −
sá ba kezd, amely 1989−től Iuxta Danu bi um cím mel je le nik meg.

A Ma dách Im re Iro dal mi Díj jal Konc sol Lász ló iro da lom kri ti kust, es  szé is tát és
Kováts Pi ros ka mű for dí tót tün te tik ki.

1980. ja nu ár 15.
Tóth Sán dort Czin gel Lász ló vált ja fel a Nép mű ve lé si In té zet nem ze ti sé gi osz tá −
lyá nak ve ze tői poszt ján.
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1980. feb ru ár 1.
Jan ics Kál mán sza kít a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dő Bi zott sá gá −
val, s ma gyar or szá gi és szlo vá ki ai ma gyar ér tel mi sé gi ek nek, köz tük a bi zott ság
több tag já nak meg kül dött le ve lé ben el ha tá ro ló dik az ál ta la pro vo ká ci ó nak vélt
bi zott ság tól és Duray Mik lós tól.

1980. feb ru ár
A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dő Bi zott sá ga do ku men tum ban tá jé −
koz tat ja az Eu ró pai Biz ton sá gi és Együtt mű kö dé si Ér te kez let hel sin ki zá ró ok má −
nyát alá író kor má nyo kat és több nem zet kö zi szer ve ze tet Cseh szlo vá kia nem ze −
ti sé gi po li ti ká já ról, az em be ri és ki sebb sé gi jo gok cseh szlo vá ki ai meg sér té sé ről.

1980. már ci us 25–26.
A CSKP KB ülé sén Lőrincz Gyu la a nem ze ti sé gi ok ta tás üg  gyel és a Cse ma dok −
kal fog lal ko zó fel szó la lá sá ban bí rá ló an nyi lat ko zik a ter mé szet tu do má nyi tan tár −
gyak szlo vák nyel vű ok ta tá sá ra vo nat ko zó ter ve zet ről, ami ér té ke lé se sze rint a
ma gyar is ko lák szlo vák tan nyel vű is ko lák ká vá lá sát ered mé nyez te vol na. A nem −
ze ti sé gi kul tu rá lis szö vet sé gek kel kap cso lat ban hely te le ní ti, hogy amíg Cseh or −
szág ban a len gyel szö vet ség tag ja a Nem ze ti Front nak, ad dig Szlo vá ki á ban a
Cse ma dok és a Cseh szlo vá ki ai Uk rán Dol go zók Kul tu rá lis Szö vet sé ge nincs kép −
vi sel ve a Nem ze ti Front ban.

1980. már ci us 30–április 13.
A Va sár na pi Új Szó há rom ré szes cikk so ro za ta (Az an ti kom mu niz mus és az ide -
o ló gi ai di ver zió) köz vet len tá ma dást in téz a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség
Jog vé dő Bi zott sá ga el len. Az írás sze rint a bi zott ság a di ver zi ós köz pon tok klasz  −
szi kus pél dá ja, amely pamf le te ket jut tat kül föld re, hogy ott fel hasz nál ják azo kat
„a rá gal ma zó rá dió ál lo más ok, az an ti kom mu nis ta és az emig ráns saj tó”.

1980. áp ri lis 18–19.
A Cse ma dok KB ülé sén több fel szó la ló is szó vá te szi a Cseh szlo vák Te le ví zió
ma gyar nyel vű adá sá nak hi á nyát, s ja va sol ja, hogy a Cse ma dok ve ze tő sé ge kez −
de mé nyez ze a párt szer vek nél a szö vet ség vis  sza vé tel ét a Nem ze ti Front ba

1980. áp ri lis 19.
A Cse ma dok KB, a Nép mű ve lé si In té zet és a Szlo vák Nő szö vet ség KB meg ren −
de zi Po zsony ban a VII. „Ta va szi szél vi zet áraszt...” or szá gos nép dal ver seny
dön tő jét.

1980. áp ri lis 25–26.
A Cse ma dok KB Nyel vi Szak bi zott sá ga több társ szer ve ző vel meg ren de zi Kas sán
a XI. Ka zin czy Nyelv mű ve lő Na po kat.
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1980. áp ri lis 30.
Gustáv Husák köz tár sa sá gi el nök a nem ze ti mű vész cí met ado má nyoz za Lőrincz
Gyu la fes tő mű vész nek.

1980. áp ri lis
Lét re jön az el ső ta lál ko zó a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dő Bi zott sá −
ga és a Char ta 77 kö zött, ame lyen a bi zott sá got Duray Mik lós, a Char tát Jiří
Němec kép vi se li. Ezt kö ve tő en azon ban 1983 őszé ig szü ne tel nek a két el len zé −
ki szer ve zet kö zöt ti kap cso la tok.

1980. má jus 4.
Po zsony ban Miroslav Válek szlo vák kul tu rá lis mi nisz ter át ad ja Rácz Oli vér író nak
és Fa ze kas Im ré nek, a Matesz szín mű vész ének a cseh szlo vák kor mány ál tal
ado má nyo zott ér de mes mű vész cím oda íté lé sé ről szó ló ok le ve let.

1980. má jus 15.
Ko má rom ban a já rá si párt bi zott ság épü le te mel lett le lep le zik a vá ros szü löt té −
nek, Stein er Gá bor egy ko ri kom mu nis ta sze ná tor nak a mell szob rát.

1980. má jus 17–25.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet nem ze ti sé gi osz tá lya meg ren de zi Ko −
má rom ban a XVII. Jó kai Na po kat.

1980. má jus 22.
A Szö vet sé gi Gyű lés is mét Gustáv Husákot, a CSKP KB fő tit ká rát vá laszt ja meg
Cseh szlo vá kia köz tár sa sá gi el nö ké vé.

1980. má jus 26–28.
A Szlo vák Tu do má nyos Aka dé mia Nép raj zi In té ze te és a Cse ma dok KB – a Ma −
gyar Tu do má nyos Aka dé mia Nép raj zi Ku ta tó cso port já nak köz re mű kö dé sé vel –
nem zet kö zi kon fe ren ci át ren dez Dunasz er da he lyen a cseh szlo vá ki ai ma gyar
nép rajz ku ta tás el mé le ti és gya kor la ti prob lé má i ról, ame lyen meg fo gal ma zó dik
egy or szá gos gyűj tő te rü le tű ma gyar nem ze ti sé gi mú ze um lét re ho zá sá nak igé −
nye.

1980. má jus 30–június 3.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet nem ze ti sé gi osz tá lya meg ren de zi
Dunasz er da he lyen az V. Du na Men ti Ta vaszt.

1980. má jus
A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dő Bi zott sá ga az Eu ró pai Biz ton sá gi
és Együtt mű kö dé si Ér te kez let mad ri di ülés sza ka elé ter jesz ti a nem ze ti ki sebb −
sé gek vé del mé re vo nat ko zó ja vas la ta it, s kez de mé nye zi a nem zet kö zi ki sebb −
ség vé de lem alap el ve i nek meg fo gal ma zá sát és be le fog la lá sát az ülés szak zá ró −
ok má nyá ba. A cseh szlo vá ki ai ma gyar ság sé rel me it tar tal ma zó me mo ran du mot
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ter jeszt a mad ri di ér te kez le ten részt ve vő 35 or szág kor má nya elé a Cseh szlo vá −
ki ai Ma gya rok Nem ze ti Bi zott má nya is.

1980. jú ni us 5.
Szü le té sé nek 110. év for du ló ja al kal má ból fel avat ják Ko má rom ban a he lyi szü −
le té sű Le hár Fe renc em lék mű vét.

1980. jú ni us 6–8.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet meg ren de zi Lé ván és Zselizen a XXV.
Or szá gos Nép mű vé sze ti Fesz ti vált.

1980. jú ni us 13–15.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet nem ze ti sé gi osz tá lya Csen gő Ének −
szó cím mel meg ren de zi Érsekújvárott a cseh szlo vá ki ai ma gyar gyer mek− és if jú −
sá gi ének kar ok – el ső íz ben ver seny jel le gű – IV. or szá gos fesz ti vál ját.

1980. jú ni us 20–22.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Gom ba szö gön a XXV. Or szá gos Kul tu rá lis Ün ne −
pélyt.

1980. jú ni us 28.
A Cse ma dok KB meg bíz za a szö vet ség El nök sé gét, hogy a Cse ma dok Nem ze ti
Front ba tör té nő vis  sza vé tel ének, va la mint a Cseh szlo vák Te le ví zió ma gyar nyel −
vű adá sa meg in dí tá sá nak ügyé ben ter jes  szen ja vas la tot az il le té kes párt− és ál −
la mi szer vek elé. Petrik Jó zsef köl tőt, új ság írót meg vá laszt ják a Cse ma dok KB
tit ká rá vá.

1980. jú li us 28.
Moszk vá ban, a XXII. Nyá ri Olim pi ai Já té ko kon a csal lóközkür ti Bugár Im re –
Cseh szlo vá kia el ső ér mét el hó dít va – disz kosz ve tés ben ezüst ér met sze rez.
(Bugár ezt kö ve tő en 1982−ben Eu ró pa−, 1983−ban vi lág baj nok sá got is nyer.)

1980. jú li us 31–au gusz tus 9.
A Cse ma dok KB és Szep si He lyi Szer ve ze te a Gom ba szög és Somo di kö zöt ti út −
vo na lon meg ren de zi a VI. Hon is me re ti Ke rék pár tú rát.

1980. au gusz tus 8–9.
Örsúj faluban el ső íz ben ke rül sor a Hon is me re ti If jú sá gi Tá bor meg ren de zé sé re,
amely a köz pon ti ren dez vény nek szá mí tó Nyá ri Mű ve lő dé si Tá bo rok mel lett a
leg je len tő sebb if jú sá gi tá bo ro zás sá vá lik.

1980. au gusz tus 9–16.
A Cse ma dok KB és a Köz pon ti Mű ve lő dé si Klub ta nács meg ren de zi Somod iban
a IV. Nyá ri Mű ve lő dé si Tá bort.
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1980. szep tem ber 9.
A Nem ze ti sé gi Ta nács a CSKP nem ze ti sé gi po li ti ká já nak „ered mé nye i ről” a kor −
mány elé ter jesz ten dő je len tés vi tá ja so rán a tes tü let uk rán tag ja i nak kez de mé −
nye zé sé re is mét fog lal ko zik a nem ze ti sé gi kul tu rá lis szer ve ze tek Nem ze ti Front −
ba va ló vis  sza vé tel ének, a Cseh szlo vák Te le ví zió nem ze ti sé gi adá sa be ve ze té −
sé nek, va la mint az ut cák és köz te rü le tek két nyel vű meg je lö lé sé nek kér dé sé vel.

1980. szep tem ber 20.
Lo son con meg nyí lik a Nóg rá di Ga lé ria.

1980. szep tem ber 21.
A Cse ma dok Po zsony Óvá ro si He lyi Szer ve ze te mel lett meg ala kul a Liszt Fe renc
Klub. El nö ke Rajter La jos, a Szlo vák Fil har mó nia kar mes te re, tit ká ra Schle ich er
Lász ló nyu gal ma zott ze ne ta nár.

1980. ok tó ber 11.
A Köz pon ti Nép mű ve lé si Szak bi zott ság újabb al bi zott sá ga ként meg ala kul a Cse −
ma dok jo gi al bi zott sá ga.

1980. ok tó ber 13–18.
A Szlo vák Írók Szö vet sé ge – a cseh szlo vák–ma gyar kul tu rá lis mun ka terv alap ján
– meg ren de zi Prá gá ban, Po zsony ban, Nyitrán, Besz ter ce bá nyán és Eper je sen a
Ma gyar Iro da lom Nap ja it.

1980. ok tó ber 21–24.
Cseh szlo vá ki á ba lá to gat Aczél Györ gy ma gyar mi nisz ter el nök−he lyet tes, aki tár −
gya lá so kat foly tat Matej Lúčan szö vet sé gi mi nisz ter el nök−he lyet tes sel és Gustáv
Husák köz tár sa sá gi el nök kel a cseh szlo vák–ma gyar kul tu rá lis, tu do má nyos és
ok ta tá si kap cso la tok ról. Cseh szlo vák rész ről ma gyar kor mány kül dött ség szá má −
ra elő ször te szik le he tő vé ma gyar ok ta tá si in téz mé nyek – a dunasz er da he lyi me −
ző gaz da sá gi szak kö zép is ko la és az alistáli alap is ko la – meg lá to ga tá sát, a lá to −
ga tás ról ki adott kö zös köz le mény ben pe dig – cseh szlo vák ja vas lat ra – sze re pel −
te tik a nem ze ti sé gi együtt mű kö dés kér dé sét is.

1980. no vem ber 1.
Nép szám lá lást tar ta nak Cseh szlo vá ki á ban. Az or szág össz la kos sá ga 15 283 095
fő, ezen be lül Szlo vá kia la kos sá ga 4 991 168 fő, akik kö zül 4 317 008 sze mély
vall ja ma gát szlo vák, 559 490 ma gyar, 57 197 cseh, 36 850 uk rán, 2918 né −
met, 2410 orosz, 2053 pe dig len gyel nem ze ti sé gű nek. A ma gyar nem ze ti sé gű
la kos ság szá ma a leg utób bi nép szám lá lás óta csu pán 7484 fő vel, a de mog rá −
fi ai elő re jel zé sek nél 24 ezer fő vel ke ve seb bel nö vek szik, Szlo vá kia össz la kos −
sá gán be lü li rész ará nya pe dig 12,2%−ról 11,2%−ra csök ken. A ma gyar ság ará nya
399 köz ség ben, ill. 2 já rás ban – a Dunasz er da he lyi (87,8%) és Ko má ro mi já rás −
ban (71,9%) – ha lad ja meg az össz la kos ság 50%−át. A Cseh or szág ban élő ma −
gya rok szá ma 19 676 fő.
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1980. no vem ber 8.
A Cse ma dok KB a füle ki mun kás kó rus meg ala ku lá sá nak 60. év for du ló ja al kal −
má ból meg ren de zi Fü le ken a cseh szlo vá ki ai ma gyar mun kás ének kar ok III. or −
szá gos fesz ti vál ját.

1980. no vem ber 12.
A szlo vák kor mány a CSKP nem ze ti sé gi po li ti ká já nak „ered mé nye i ről” elő ter jesz −
tett je len tés meg hall ga tá sa után 336. sz. ha tá ro za tá val a nem ze ti sé gek nyel vé −
nek a hi va ta los érint ke zés ben va ló hasz ná la tát biz to sí tó ko ráb bi kor mány ha tá −
ro za tok kö vet ke ze tes vég re haj tá sá ra uta sít ja az il le té kes szer ve ket, el uta sít ja
ugyan ak kor az ut ca− és hely ség ne vek két nyel vű meg je lö lé sét, s nem határoz a
nem ze ti sé gi szö vet sé gek Nem ze ti Front ba való visszavételéről sem.

Gustáv Husák köz tár sa sá gi el nök, a CSKP KB fő tit ká ra tár gya lá so kat foly tat Po −
zsony ban Ká dár Já nos sal, az MSZMP KB el ső tit ká rá val. Meg be szé lé sük so rán
el ső sor ban a nem zet kö zi kér dé sek ről egyez te tik ál lás pont ju kat.

1980. no vem ber 14–15.
A Cse ma dok KB a kas sai, rozs nyói és tőketerebe si já rá si bi zott sá gok kal kar ölt −
ve meg ren de zi Kas sán és a ke let−szlo vá ki ai ma gyar lak ta vá ro sok ban a IX. Fábry
Zol tán Iro dal mi és Kul tu rá lis Na po kat.

1980. no vem ber 19.
A szlo vák kor mány el nök sé ge 91. sz. ha tá ro za tá val ar ra uta sít ja az ok ta tás ügyi
mi nisz tert, hogy te remt se meg na gyobb szá mú ma gyar nem ze ti sé gű ta nu ló to −
vább ta nu lá sá nak a fel tét ele it a kö zép is ko lák ban, min de nek előtt a szak kö zép−
és szak is ko lák ban, va la mint a kö zép fo kú szak tan in té ze tek ben.

1980. de cem ber 3.
A szlo vák ok ta tás ügyi mi nisz ter kol lé gi u ma is mét na pi rend re tű zi a ma gyar is ko −
lák ok ta tá si nyel ve meg vál toz ta tá sá nak kér dé sét.

1980. de cem ber 10.
Kas sán het ven öt éves ko rá ban el hunyt Var ga Im re, a szlo vá ki ai re for má tus egy −
ház püs pö ke.

1980. de cem ber. 14.
Po zsony ban het ven egye dik élet év ében meg halt Lőrincz Gyu la fes tő mű vész, a
Cse ma dok KB el nö ke.

1980. de cem ber 31.
Bu da pes ten het ven egye dik élet év ében el hunyt Jóc sik La jos szo ci o ló gus, író, po −
li ti kus, a Sar ló moz ga lom ala pí tó tag ja.
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1980 fo lya mán
Szlo vá ki á ban a ma gyar (és ve gyes) nyel vű ró mai ka to li kus plé bá ni ák szá ma
235; kö zü lük 155 ta lál ha tó a nagy szom ba ti fő egy ház me gye, 6 a nyi trai, 49 a
rozs nyói, 25 pe dig a kas sai egy ház me gye te rü le tén. Ezen kí vül 15 ma gyar plé bá −
nia ta lál ha tó a kas sai gö rög ka to li kus exar chá tus ban.

A mű for dí tás ért já ró Ma dách Im re Iro dal mi Díj ki tün te tett je Tő zsér Ár pád; az ere −
de ti al ko tá sért já ró dí jat Var ga Im re köl tő kap ta vol na, oda íté lé sét azon ban a
szlo vák Kulturális Mi nisz té ri um el uta sí tot ta.

A po zso nyi Ma dách Könyv− és Lap ki adó nál Fónod Zol tán ös  sze ál lí tá sá ban és vá −
lo ga tá sá ban meg je le nik Fábry Zol tán Ös  sze gyûj tött írá sa i nak el ső kö te te (1992−
ig to váb bi 9 kö te te je le nik meg).

1981. feb ru ár 18.
A re for má tus egy ház Ko má rom ban ülé se ző Zsi na ti Ta ná csa Var ga Im re püs pök
és az 1980 ok tó be ré ben ugyan csak el hunyt Andrej Maťašík má so dik püspökhe −
lyettes ha lá la után úgy ha tá roz, hogy a vá lasz tá sig a Zsi nat lel ké szi el nö ké nek
tiszt sé gét Hor váth Zsig mond el ső püspökhe lyettes, a zsi na ti lel ké szi al el nö ki
tiszt sé get Csat lós Sán dor nagyka posi és Ján Kolesár tus sai lel kész lát ja el.

1981. már ci us 20–21.
A Cse ma dok KB Nyel vi Szak bi zott sá ga több társ szer ve ző vel meg ren de zi Kas sán
a XII. Ka zin czy Nyelv mű ve lő Na po kat.

1981. már ci us 20–22.
Po zsony ban tart ja – el ső sor ban gaz da ság po li ti kai kér dé sek kel fog lal ko zó –
kong res  szu sát Szlo vá kia Kom mu nis ta Párt ja, ame lyen a párt el ső tit ká rá vá is −
mét Jozef Lenár tot vá laszt ják. A 91 ta gú új KB−ba 11 ma gyar nem ze ti sé gűt vá −
lasz ta nak be: Fábry Ist vánt, Rabay Zol tánt, Csáji Ist vánt, Csank Zol tánt, Lip pai
La jost, Mag yarics Vin cét, Mé hes Irén t, Nagy Sán dort, Rákócza Fe ren cet, Sza bó
Sán dort és Sza lai Im rét.

1981. áp ri lis 6–10.
Prá gá ban tart ja XVI. kong res  szu sát Cseh szlo vá kia Kom mu nis ta Párt ja, amely is −
mét Gustáv Husákot vá laszt ja a párt fő tit ká rá vá. A kong res  szus bi zo nyos gaz da −
ság po li ti kai mó do sí tá sok tól el te kint ve (a kö vet ke ző öt év re a ko ráb bi nál sze ré −
nyebb gaz da ság fej lesz té si fel ada to kat je löl ki) meg erő sí ti az ad dig kö ve tett po −
li ti ka he lyes sé gét.

1981. áp ri lis 10–11.
A Cse ma dok KB ülé se meg bíz za a KB Tit kár sá gát, hogy az il le té kes szer vek nél
te gyen lé pé se ket a Cseh szlo vák Te le ví zió ma gyar nyel vű adá sá nak be ve ze té se
ér de ké ben.
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1981. áp ri lis 11.
Po zsony ban el hunyt Mikus Im re, a szlo vák kor mány kul tu rá lis mi nisz ter he lyet te se.

1981. áp ri lis 21–25.
Ap ró An tal, az Or szág gyű lés el nö ke ve ze té sé vel ma gyar par la men ti kül dött ség
lá to gat Cseh szlo vá ki á ba.

1981. áp ri lis
A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dő Bi zott sá ga – mi u tán tu do mást sze −
rez ar ról, hogy a szlo vák Ok ta tás ügyi Mi nisz té ri um is mét na pi rend re tűz te a ma −
gyar is ko lák ok ta tá si nyel vé nek meg vál toz ta tá sát – több mint 500 pél dány ban
szét kül dött kör le ve lé ben fi gyel mez te ti a ma gyar szü lő ket és pe da gó gu so kat az
is ko lák ve szé lyez te tett sé gé re. Ez zel pár hu za mo san újabb le ve let in téz Gustáv
Husákhoz, va la mint a szö vet sé gi, ill. szlo vák párt− és ál la mi ve ze tés hez, amely −
ben fel szó lít ja őket, hogy ves se nek vé get az ok ta tá si nyelv át szer ve zé sé re és a
ma gyar is ko lák deg ra dá lá sá ra irá nyu ló tö rek vé sek nek.

1981. má jus 4–6.
Bohuslav Chňoupek cseh szlo vák és Puja Fri gyes ma gyar kül ügy mi nisz ter nem hi −
va ta los tár gya lá so kat foly tat Sá tor al ja új he lyen. Meg ál la pod nak a nem hi va ta los,
ha tár men ti ta lál ko zók rend sze re sí té sé ben.

1981. má jus 19–24.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet nem ze ti sé gi osz tá lya meg ren de zi Ko −
má rom ban a XVIII. Jó kai Na po kat.

1981. má jus 28–31.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet nem ze ti sé gi osz tá lya meg ren de zi
Dunasz er da he lyen a VI. Du na Men ti Ta vaszt.

1981 ta va szán
A po zso nyi Ma dách Könyv− és Lap ki adó a szlo vá ki ai ma gyar szer zők tár sa da lom −
tu do má nyi ta nul má nya it meg je len te tő tu do má nyos év köny vet in dít Új Min de nes
Gyûj te mény cím mel.

1981. jú ni us 1–2.
Láz ár Györ gy ma gyar mi nisz ter el nök meg hí vá sá ra Ma gyar or szág ra lá to gat
Lubomír Štrou gal cseh szlo vák mi nisz ter el nök. Meg be szé lé se ik so rán el ső sor −
ban a bős–nagy ma ro si víz lép cső rend szer épí té se so rán fel me rült prob lé má kat,
va la mint a Ma gyar or szág ra lá to ga tó cseh szlo vák tu ris ták fo rint el lá tá sá nak hi á −
nyos sá ga it érin tik.

1981. jú ni us 5–6.
Vá lasz tá so kat tar ta nak a Szö vet sé gi Gyű lés be, a Cseh Nem ze ti Ta nács ba, a
Szlo vák Nem ze ti Ta nács ba és a nem ze ti bi zott sá gok ba. A hi va ta los vég ered −
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mény sze rint a vá lasz tá so kon a vá lasz tó pol gár ok 99,7%−a vesz részt, akik
99,9%−a meg sza vaz za a Nem ze ti Front je lölt je it. A Szö vet sé gi Gyű lés 200 ta gú
Né pi Ka ma rá já ban 7 (töb bek kö zött Fe ke te Jó zsef vál la la ti igaz ga tó), a 150 ta −
gú Nem ze tek Ka ma rá já ban 12 (töb bek kö zött Man dli Im re, a Poz sonypüspö ki
He lyi Nem ze ti Bi zott ság el nö ke, Csémi Jó zsef efsz−el nök, Mrva Irén, Kon drčík
Mar git és Nem c sko Ilo na mun kás nők), a 150 ta gú SZNT−ben 16 (töb bek kö zött
Benyó Má té, az SZNT al el nö ke, Fábry Ist ván, az SZLKP KB tag ja, Kroc sány De −
zső mi nisz ter, Hor váth Ist ván, Vajányi Lász ló és Pócs Jó zsef efsz−el nökök, Ligárt
Bé la gép la ka tos és Tóth Ti ha mér tech ni kus) ma gyar nem ze ti sé gű kép vi se lő kap
he lyet. Az SZNT−ben az SZLKP−nak 102, a Szlo vák Meg új ho dás Párt já nak és a
Sza bad ság párt nak 7−7 kép vi se lő je van, 34 tag ja pár ton kí vü li. A szlo vá ki ai nem −
ze ti bi zott sá gok 61 408 tag ja kö zül 8115 a ma gyar nem ze ti sé gű, az ös  szes kép −
vi se lő 13,2%−a.

1981. jú ni us 13–14.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Lé ván és Zselizen a XXVI. Or szá gos Nép mű vé sze ti
Fesz ti vált, ame lyen a fel nőtt tánc cso port ok mel lett el ső íz ben meg ren de zik a
gyer mek tánc cso port ok ver se nyét is.

1981. jú ni us 17.
A Szö vet sé gi Gyű lés ala ku ló ülé sén a Né pi Ka ma ra el nö ké vé is mét Václav Davi −
dot, a Nem ze tek Ka ma rá ja el nö ké vé Dal i bor Hanest, Szö vet sé gi Gyű lés el nö ké −
vé Alois Indrát vá laszt ják. A Nem ze tek Ka ma rá ja El nök sé gé ben he lyet kap Mrva
Irén, a Szö vet sé gi Gyű lés El nök sé gé ben Nem c sko Ilo na és Fe ke te Jó zsef, akit
meg vá lasz ta nak a Né pi Ka ma ra Man dá tum vizs gá ló és Men tel mi Bi zott sá gá nak
el nö ké vé is.

Gustáv Husák köz tár sa sá gi el nök ki ne ve zi az új szö vet sé gi kor mányt. Mi nisz ter −
el nök to vább ra is Lubomír Štrougal, a kor mány tag ja töb bek kö zött Josef Korčák,
Peter Colotka, Ka rol Laco és Matej Lúčan mi nisz ter el nök−he lyet te sek, Bohuslav
Chňoupek kül ügy mi nisz ter, Mar tin Dzúr nem zet vé del mi mi nisz ter és Jaromír
Obz i na bel ügy mi nisz ter.

1981. jú ni us 18.
Az SZNT ala ku ló ülé sén a tes tü let el nö ké vé is mét Vil iam Šal go v ičot, ma gyar al −
el nök évé új ból Benyó Má tét vá laszt ják, aki to vább ra is a Nem ze ti Bi zott sá gi és
Nem ze ti sé gi Bi zott ság el nö ke ma rad. Az SZNT 21 ta gú El nök sé gé ben he lyet kap
Ligárt Bé la, a 16 ta gú Nem ze ti Bi zott sá gi és Nem ze ti sé gi Bi zott ság ban Tóth Ti −
ha mér és Pócs Jó zsef.

Az SZNT El nök sé ge ki ne ve zi az új szlo vák kor mányt. Mi nisz ter el nök to vább ra is
Peter Colotka, tag jai töb bek kö zött Jú li us Hanus és Ján Gre gor mi nisz ter el nök−
he lyet te sek, Ján Janovic me ző gaz da ság− és élel me zés ügyi mi nisz ter, Šte fan
Lazar bel ügy mi nisz ter, Juraj Buša ok ta tás ügyi mi nisz ter, Miroslav Válek kul tu rá −
lis mi nisz ter, va la mint Kroc sány De zső mun ka ügyi és nép jó lé ti mi nisz ter. (A kor −
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mány ma gyar mi nisz ter he lyet te sei: Né meth Je nő me ző gaz da sá gi és élel me zés −
ügyi, va la mint So mo gyi Lász ló ke res ke del mi mi nisz ter he lyet tes.)

1981. jú ni us 19.
A tor on tói szék he lyű Szlo vá kok Vi lág kong res  szu sa a Peter Colot ka szlo vák mi −
nisz ter el nök höz, Vil iam Šal go v ičhoz, az SZNT el nö ké hez és Vla di mír Mináčhoz,
a Mat i ca sloven ská el nö ké hez in té zett le ve lé ben a Cseh or szág ban, Ma gyar or −
szá gon és Dél−Szlo vá ki á ban élő szlo vá kok „nem ze ti jo ga i nak vé del mé re” szó lít −
ja fel a cím zet te ket. A le vél sze rint Dél−Szlo vá ki á ban, ahol a leg fon to sabb he lyi
párt− és ál la mi tiszt sé ge ket a ma gyar la kos ság bir to kol ja, a szlo vák ság „el −
nemzetlenítése” zaj lik.

1981. jú ni us 20–21.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet nem ze ti sé gi osz tá lya meg ren de zi
Galán tán az V. Ko dály Na po kat, a cseh szlo vá ki ai ma gyar fel nőtt ének kar ok or −
szá gos ver se nyé nek dön tő jét.

1981. jú ni us 24.
A szlo vák kor mány a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dő Bi zott sá ga áp −
ri li si til ta ko zó le ve le i nek ha tá sá ra meg bíz za az Ok ta tás ügyi Mi nisz té ri u mot, hogy
ké szít sen je len tést a nem ze ti sé gi ok ta tás üg  gyel fog lal ko zó kor mány ha tá ro za tok
tel je sí té sé ről.

1981. jú ni us 27–28.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Gom ba szö gön a XXVI. Or szá gos Kul tu rá lis Ün ne −
pélyt. Juraj Buša szlo vák ok ta tás ügyi mi nisz ter a ren dez vény al kal má ból adott
fo ga dá son ki je len ti, hogy a nem ze ti sé gi is ko lák ban to vább ra sem mon da nak le
a szlo vák nyel vű ok ta tás ki ter jesz té sé nek szán dé ká ról.

1981. au gusz tus 2–9.
A Cse ma dok KB mel let ti Köz pon ti Mű ve lő dé si Klub ta nács meg ren de zi a Bod rog −
köz ben és az Ung−vidéken a VII. Hon is me re ti Ke rék pár tú rát, amely nek részt ve −
vői Boly ból ki in dul va csil lag tú rá kon jár ják be a tér ség hely sé ge it.

1981. au gusz tus 9–15.
A Cse ma dok KB Köz pon ti Mű ve lő dé si Klub ta ná csa meg ren de zi Somod iban az V.
Nyá ri Mű ve lő dé si Tá bort.

1981. au gusz tus 26.
Po zsony ban Jozef Lenárt, az SZLKP KB el ső tit ká ra át ad ja Fábry Ist ván nak a köz −
tár sa sá gi el nök ál tal 70. szü le tés nap ja al kal má ból ado má nyo zott Köz tár sa sá gi
Ér dem ren det.
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1981. au gusz tus
A bu da pes ti Kri ti ka cí mű fo lyó irat ko ra be li do ku men tu mo kat idéz ve be mu tat ja a
ma gyar mar xis ták nem ze ti és nem ze ti sé gi kér dés ről 1918 óta val lott né ze te i nek
ala ku lá sát, ami kap csán köz li Fábry Zol tán A vád lott meg szó lal cí mű me mo ran −
du mát is.

1981. szep tem ber 8.
A szlo vák kor mány 271. sz. ha tá ro za tá val mó do sít ja és ki egé szí ti a Nem ze ti sé −
gi Ta nács ös  sze té tel ét. A tes tü let új tag ja i vá ki ne ve zi töb bek kö zött Fábry Ist −
vánt, az SZLKP KB tag ját, Sza mos Lász lót, a Somor jai Vá ro si Nem ze ti Bi zott ság
el nö két, Boda Pált, a Kas sai Ipa ri Szak kö zép is ko la igaz ga tó ját és Haraszt iné
Mé szá ros Er zsé be tet, a Nõ fő szer kesz tő jét, egyút tal meg szün te ti Fe hér Zden ka
és Mag Gyu la tag sá gát.

1981. szep tem ber 10.
A Csehszlovák–Magyar Gaz da sá gi és Műszaki−Tudományos Együtt mű kö dé si Bi −
zott ság el nök he lyet te se i nek po zso nyi ta lál ko zó ján a ma gyar fél be je len ti, hogy
1990−ig szü ne tel tet ni szán dé ko zik a bős–nagy ma ro si víz lép cső rend szer épí té −
sét. Cseh szlo vák rész ről a be ru há zás le ál lí tá sát el fo gad ha tat lan nak mi nő sí tik.

1981. szep tem ber 19.
Pathó Ká rolyt Bara Lász ló vált ja fel a Sza bad Föld mû ves cí mű he ti lap fő szer −
kesz tői poszt ján.

1981. ok tó ber 1.
Po zsony ban a Cse ma dok KB mel lett meg ala kul az Ap ró Szőt tes gyer mek tánc −
cso port.

1981. ok tó ber 15.
A cseh szlo vá ki ai pénz vál tó he lyek a Pénz ügy mi nisz té ri um uta sí tá sá ra a Ma gyar −
or szág ra uta zó egyé ni tu ris ták szá má ra azon na li ha tál  lyal be szün te tik a fo rint el −
adá sát. A ren del ke zé sük re ál ló fo rint kész let ből kor lá to zott mér ték ben csak a
cso por tos tu ris ta uta zá so kat és a rend kí vü li csa lá di ok ból tör té nő uta zá so kat fe −
de zik.

1981. ok tó ber 31–no vem ber 1.
Matej Lúčan cseh szlo vák és Aczél Györ gy ma gyar mi nisz ter el nök−he lyet tes a
Nyit ra mel let ti malan tai kas tély ban nem hi va ta los meg be szé lést foly tat a nem −
ze ti sé gi kér dés ről. Aczél – hang sú lyoz va a kér dés nö vek vő bel po li ti kai je len tő sé −
gét – a ro má ni ai ne ga tív ta pasz ta la tok ra utal va a nem ze ti sé gi kér dés „pél da mu −
ta tó meg ol dá sát” ké ri cseh szlo vák part ne ré től.

1981. no vem ber 9–13.
A cseh, ill. a szlo vák ok ta tás ügyi és a kul tu rá lis mi nisz ter meg hí vá sá ra Prá gá ba
és Po zsony ba lá to gat Pozs gay Im re ma gyar mű ve lő dés ügyi mi nisz ter. Meg be szé −
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lé sük so rán Juraj Buša szlo vák ok ta tás ügyi mi nisz ter azt köz li Pozs gay val, hogy
a két nyel vű ok ta tást a ma gyar or szá gi pél da alap ján kí ván ják be ve zet ni, s az in −
téz ke dés sel a ma gyar ki sebb ség jobb ér vé nye sü lé sét, el szi ge telt sé gé nek meg −
szün te té sét kí ván ják elő se gí te ni.

1981. no vem ber 12.
A szlo vák kor mány Nem ze ti sé gi Ta ná csa az Ok ta tás ügyi Mi nisz té ri um nak a nem −
ze ti sé gi ok ta tás sal fog lal ko zó kor mány ha tá ro za tok tel je sí té sé ről ké szült je len té −
sé ről tár gyal va úgy ér té ke li, hogy a nem ze ti sé gi is ko lák ban szer zett tu dás jó ala −
pot biz to sít a ma gyar fi a ta lok to váb bi ér vé nye sü lé sé hez, s ja vult a szlo vák nyelv
ok ta tá sá nak szín vo na la is.

1981. no vem ber 14.
A Cse ma dok KB, a Nép mű ve lé si In té zet és a SZISZ Szlo vá ki ai KB „Me ló dia ’81”
cím mel meg ren de zi Po zsony ban a cseh szlo vá ki ai ma gyar ama tőr tánc dal éne ke −
sek III. or szá gos ver se nyé nek dön tő jét.

1981. no vem ber 20–22.
A Cse ma dok KB a kas sai, rozs nyói és a tőketerebe si já rá si bi zott sá gok kal kar −
ölt ve meg ren de zi Kas sán és a ke let−szlo vá ki ai ma gyar lak ta vá ro sok ban a X.
Fábry Zol tán Iro dal mi és Kul tu rá lis Na po kat. A Cse ma dok KB ez zel egy idő ben
az iro da lom nép sze rű sí tők szá má ra or szá gos sze mi ná ri u mot ren dez Dunasz er da −
he lyen, ame lyen meg tart ják a nyelv já rás gyűj tők el ső or szá gos ér te kez le tét is.

1981. no vem ber 23–24.
Vil iam Šal go v ič ve ze té sé vel Ma gyar or szág ra lá to gat az SZNT kül dött sé ge, amely −
ben he lyet kap Benyó Má té, a tes tü let al el nö ke is.

1981. no vem ber 24.
Az SZLKP KB Tit kár sá ga, mi u tán a Lőrincz Gyu la ha lá la óta el telt kö zel egy év
so rán több meg szó lí tott – Kroc sány De zső, Benyó Má té, Rabay Zol tán, Fábry Ist −
ván, Filler Gyu la, az ér sek új vá ri ide o ló gi ai párt tit kár és Nagy Káz mér, a Ko má ro −
mi Jnb el nö ke – nem vál lal ta a meg bí za tást, jó vá hagy ja Sidó Zol tán nak, az ér −
sek új vá ri köz gaz da sá gi kö zép is ko la igaz ga tó he lyet tes ének a Cse ma dok KB el −
nö ki tiszt sé gé be va ló je lö lé sét.

1981. no vem ber 25.
A szlo vák kor mány – a Nem ze ti sé gi Ta nács no vem ber 12−i ál lás fog la lá sa alap −
ján – 335. sz. ha tá ro za tá ban ki mond ja, hogy tö ké le te sí te ni kell a ma gyar és uk −
rán tan nyel vű kö zép is ko lák di ák jai fő is ko lai to vább ta nu lá sá nak fel tét ele it, a
szak kö zép is ko lák ban pe dig biz to sí ta ni kell a ma gyar nyel vű, ill. a két nyel vű ok −
ta tást.

Ľudovít Pezlár, az SZLKP ide o ló gi ai tit ká ra a ná la be mu tat ko zó lá to ga tá son je −
lent ke ző új po zso nyi ma gyar fő kon zul, Sza po ra Sán dor előtt nem tet szés ét fe je −
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zi ki Fábry Zol tán me mo ran du má nak a Kri ti ka au gusz tu si szá má ban tör tént köz −
lé se mi att.

1981. no vem ber 29.
Mi u tán a ma gyar szer vek az – ok tó be ri cseh szlo vá ki ai ár eme lé sek kel és az ezt
kö ve tő fel vá sár lá si láz zal pár hu za mo san – egy re nö vek vő cseh szlo vák be vá sár −
ló tu riz mus mi att meg szi go rí tot ták a vám el len őr zést, cseh szlo vák rész ről kor lá −
toz zák a cseh szlo vák ál lam pol gár ok ma gyar or szá gi uta zá si le he tő sé gét.

1981. no vem ber
A Va ló ság cí mű bu da pes ti fo lyó irat ban meg je le nik Var gha Já nos új ság író ta nul −
má nya a bős–nagy ma ro si víz lép cső rend szer ről, amely a lé te sít mény nek az érin −
tett táj öko ló gi ai egyen sú lyá ra gya ko rolt ha tá sát ked ve zőt len nek, a víz i erő mű
meg épí té sét pe dig el hi bá zott dön tés nek mi nő sí ti.

1981. de cem ber 3.
A szlo vák párt ve ze tés jó vá ha gyá sát kö ve tő en a Cse ma dok KB rend kí vü li ülé se
Sidó Zol tánt hi va ta lo san is meg vá laszt ja a szö vet ség el nö ké vé.

1981. de cem ber 14.
Vasil Biľak, a CSKP KB tit ká ra a Gyenes And rás sal, az MSZMP KB tit ká rá val foly −
ta tott po zso nyi meg be szé lé sén ki lá tás ba he lye zi, hogy a bős–nagy ma ro si víz lép −
cső rend szer épí té sé nek le ál lí tá sa ese tén a cseh szlo vák fél kár té rí té si igén  nyel
lép ne fel, ill. a há gai Nem zet kö zi Bí ró ság elé vin né a kér dést.

1981 fo lya mán
Befejeződik az atomerőmű építése miatt felszámolásra ítélt Mohi lakosságának
1979 óta zajló kitelepítése. A mohiak túlnyomó többségét a közeli Lévára költöz −
tetik.

Csan da Sán dort a Szlo vák Írók Szö vet sé ge Ma gyar Szek ci ó já nak tit ká ri tiszt sé −
gé ben Duba Gyu la, Várady Bé lát a kas sai Thália Szín pad mű vé sze ti ve ze tői tiszt −
sé gé ben Len gyel Fe renc vált ja fel.

Po zsony ban, a Ma dách Könyv− és Lap ki adó nál meg je le nik Gren del La jos Éles lö -
vé szet cí mű kis re gé nye, a cseh szlo vá ki ai ma gyar ér tel mi sé gi sors prob lé má it be −
mu ta tó re gény tri ló gi á já nak el ső kö te te.

Az ere de ti al ko tá sért oda ítélt Ma dách Im re Iro dal mi Dí jat Zal abai Zsig mond iro −
da lom kri ti kus, a mű for dí tás ért oda ítélt dí jat Tóth Elem ér köl tő kap ja.

1982. ja nu ár
Meg ala kul Pár kány ban a Cse ma dok he lyi szer ve ze te mel lett mű kö dő Ba las si Bá −
lint Köz mű ve lő dé si Klub.
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1982. feb ru ár 12., 19.
A Va sár na pi Új Szó – a Va ló ság 1981. no vem be ri ta nul má nyá ra re a gál va – a
bős–nagy ma ro si víz lép cső rend szer elő nye it ki dom bo rí tó s Var gha Já nos ta nul −
má nyát manip u latív nak mi nő sí tő írá so kat je len tet meg.

1982. feb ru ár 26–27.
Pót vá lasz tást tar ta nak a Szö vet sé gi Gyű lés Nem ze tek Ka ma rá já ba, amely so rán
az 1981. de cem ber 11−én el hunyt Man dli Im re he lyett kép vi se lő vé vá laszt ják
Sidó Zol tánt, a Cse ma dok KB új el nö két.

1982. már ci us 6–7.
Po zsony ban a For ra dal mi Szak szer ve ze ti Moz ga lom szlo vá ki ai kong res  szu sán
Merva Ló rántot, a bős–nagy ma ro si víz lép cső rend szer szak szer ve ze ti bi zott sá gá −
nak el nö két be vá laszt ják a Szlo vák Szak szer ve ze ti Ta nács El nök sé gé be és Tit −
kár sá gá ba, s meg vá laszt ják a ta nács tit ká rá vá.

1982. már ci us 11–13.
A Cse ma dok KB és Nyel vi Szak bi zott sá ga több társ szer ve ző vel együtt meg ren −
de zi Kas sán a XIII. Ka zin czy Nyelv mű ve lő Na po kat.

1982. már ci us 30.
Prá gá ban Cseh szlo vá kia és Ma gyar or szág ma gyar kez de mé nye zés re meg ál la po −
dást ír alá a kö te le ző mi ni má lis va lu ta be vál tás ról, amely ér tel mé ben ál lam pol −
gá ra ik egyé ni tu ris ta ként csak ak kor utaz hat nak a má sik or szág ba, ha ren del −
kez nek a sa ját or szá guk pénz vál tó he lye in vá sá rolt meg ha tá ro zott ös  sze gű fo −
rint tal, ill. ko ro ná val. A ma gyar fél az alá írás sal egy idő ben fel ve ti az 1962. évi
kis ha tár for gal mi egyez mény mó do sí tá sát, a ko ráb bi 15 km−es sáv 20 km−es re
bő ví té sét s az évi 1 he lyett 12 uta zás le he tő vé té te lét.

1982. áp ri lis 6–9.
A Csehszlovák–Magyar Kul tu rá lis és Ok ta tá si Mun ka bi zott ság bu da pes ti ülé sén
Du šan Špá cil cseh szlo vák kül ügy mi nisz ter−he lyet tes szó vá te szi a cseh szlo −
vák–ma gyar la kos ság cse rét, az 1946. évi pá ri zsi bé ke kon fe ren ci át és a ma gyar
ki sebb ség 1945 utá ni jog fosz tá sát egy re gyak rab ban fel idé ző ma gyar saj tó cik −
ke ket, ve szé lyes  nek ne vez ve a má so dik vi lág há bo rú be fe je zé sé hez kap cso ló dó
ese mé nyek „meg kér dő je le zé sét”.

1982. áp ri lis 17–18.
Po zsony ban tart ja XIII. or szá gos köz gyű lés ét a Cse ma dok (he lyi szer ve ze te i nek szá −
ma 511, tag lét szá ma 78 938), amely – no ha a ha tá ro zat ba nem ke rül be le – ki áll
a ma gyar óvo dai és is ko lai há ló zat bő ví té se, a Cseh szlo vák Te le ví zió ma gyar nyel −
vű adá sá nak be in dí tá sa, egy nem ze ti sé gi nép raj zi mú ze um lét re ho zá sa s a Cse ma −
dok nak a Nem ze ti Front ba va ló vis  sza vé te le mel lett. Az egye sü let el nö ké vé Sidó
Zol tánt, al el nök évé Rácz Oli vért, ve ze tő tit ká rá vá Luk ács Ti bort, tit ká ra i vá Petrik Jó −
zse fet és Neszméri Sán dort vá laszt ják; a 80 ta gú új KB 15 fős El nök sé gé ben he −
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lyet kap még Boda Pál, Bal a jti La jos, Fábry Ist ván, Gyime si Györ gy, Gyurcsik Jó zsef,
Kroc sány De zső, Kurucz Luj za, Szil vássy Jó zsef, Var ga Bé la és Var ga Já nos.

1982. áp ri lis 27–28.
Bohuslav Chňoupek kül ügy mi nisz ter meg hí vá sá ra Po zsony ba lá to gat Puja Fri −
gyes ma gyar kül ügy mi nisz ter. Meg be szé lé sük so rán el ső sor ban a du nai víz lép −
cső és az ide gen for gal mi kap cso la tok kér dé sét, va la mint a cseh szlo vák fél ál tal
bí rált ma gyar saj tó cik ke ket érin tik. Chňoupek a kis ha tár for gal mi egyez mény mó −
do sí tá sát az zal há rít ja el, hogy az a ha tár sáv ban élő la kos sá got az or szág más
te rü le te in élők nél elő nyö sebb hely zet be hoz ná, ami ös  sze egyez tet he tet len az al −
kot mán  nyal.

1982. áp ri lis 30.
Gustáv Husák köz tár sa sá gi el nök a nem ze ti mű vész cí met ado má nyoz za Bárt fay
Ti bor szob rász mű vész nek.

1982. áp ri lis
A Ma gyar Fü ze tek könyv so ro za tá ban, Szlo vá ki ai je len tés cím mel – Bor sody Ist −
ván pitts burg hi nyu gal ma zott egye te mi ta nár elő sza vá val – meg je le nik Pá rizs ban
a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dő Bi zott sá ga A ma gyar ki sebb ség ál -
la po tá ról cí mű mo nog rá fi á ja. A bi zott ság mun ka kö zös ség ének szé les kö rű ösz  −
sze fo gás sal ké szült do ku men tu ma rész le te sen is mer te ti a cseh szlo vá ki ai ma −
gyar ság tör té nel mét, jog ál lá sát, te le pü lé si és de mog rá fi ai vi szo nya it, gaz da sá gi
hely ze tét, tár sa dal mi ré teg ző dé sét, is ko la− és mű ve lő dés ügyét, egy há zai hely ze −
tét, egye sü le ti és po li ti kai éle tét, va la mint az anya nyelv ének hasz ná la tát kor lá −
to zó ren del ke zé se ket.

1982. má jus 4.
Fer enczy An ná nak, a Matesz szín mű vész ének át ad ják a cseh szlo vák kor mány ál −
tal ado má nyo zott ér de mes mű vész cím oda íté lé sé ről szó ló ok le ve let.

1982. má jus 17–23.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet nem ze ti sé gi osz tá lya meg ren de zi Ko −
má rom ban a XIX. Jó kai Na po kat.

1982. má jus 26.
Gustáv Husák köz tár sa sá gi el nök a CSKP és az MSZMP, va la mint Cseh szlo vá −
kia és Ma gyar or szág ba rát sá gá nak és együtt mű kö dé sé nek fej lesz té sé ben és el −
mé lyí té sé ben szer zett nagy ér de me i ért, 70. szü le tés nap ja al kal má ból a Kle ment
Gottwald Ér dem ren det ado má nyoz za Ká dár Já nos nak, az MSZMP KB el ső tit ká −
rá nak.

1982. má jus 26–30.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet nem ze ti sé gi osz tá lya meg ren de zi
Dunasz er da he lyen a VII. Du na Men ti Ta vaszt.
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1982. jú ni us 3.
A Duray Mik lós mun ka he lyén és la ká sán tar tott ház ku ta tás sal kez de tét ve szi az
ál lam biz ton sá gi szer vek újabb ak ci ó ja a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog −
vé dő Bi zott sá ga el len.

A Cse ma dok Ér sek új vá ri Já rá si Bi zott sá ga mel lett Lisz ka Jó zsef ve ze té sé vel a
já rás ön kén tes nép rajz gyűj tő it tö mö rí tő Nép raj zi Szak cso port ala kul.

1982. jú ni us 5–6.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Zselizen a XXVII. Or szá gos Nép mű vé sze ti Fesz ti vált.

1982. jú ni us 8.
Az SZLKP KB El nök sé ge az MSZMP nem ze ti sé gi po li ti ká já ról és a cseh szlo vá ki −
ai ma gyar ság gal kap cso la tos ál lás pont já ról tár gyal va ne hez mé nye zi a ma gyar ki −
sebb ség irán ti ér dek lő dés meg nö ve ke dé sét s a nem ze ti sé gek köl csö nös tá mo −
ga tá sá nak a két ol da lú tár gya lá so kon va ló foly to nos ma gyar fel ve té sét.

1982. jú ni us 26–27.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Gom ba szö gön a XXVII. Or szá gos Kul tu rá lis Ün ne pélyt.

1982. jú li us 31–au gusz tus 6.
A Cse ma dok KB – a Köz pon ti Mű ve lő dé si Klub ta nács ból ala kult – Köz pon ti Klub −
te vé keny sé gi Szak bi zott sá ga meg ren de zi a Csal ló köz ben, a Körtvé lyes és Örsúj −
falu kö zöt ti út vo na lon a VIII. Hon is me re ti Ke rék pár tú rát.

1982. au gusz tus 3.
Gustáv Husák köz tár sa sá gi el nök a Mun ka Ér dem ren det ado má nyoz za Vajányi
Lász ló nak, az SZNT kép vi se lő jé nek, a buz i tai efsz el nö ké nek.

1982. au gusz tus 6.
Po zsony ban nyolc van ne gye dik élet év ében el hunyt Eg ri Vik tor író, drá ma író, pub −
li cis ta.

1982. au gusz tus 8–14.
A Cse ma dok KB Köz pon ti Klub te vé keny sé gi Szak bi zott sá ga meg ren de zi Ipoly sá −
gon a VI. Nyá ri Mű ve lő dé si Tá bort.

1982. szep tem ber 10.
A Cse ma dok KB ün ne pi hang ver senyt ren dez Po zsony ban a Szlo vák Fil har mó nia
épü le té ben, amel  lyel kez de tét ve szi a Ko dály−cen te ná ri um de cem be rig tar tó ün −
nep ség so ro za ta.

1982. szep tem ber 11–12.
Po zsony ban tart ja szlo vá ki ai kong res  szu sát a Szo ci a lis ta If jú sá gi Szö vet ség,
ame lyen a SZISZ Szlo vá ki ai KB El nök sé gé be be vá laszt ják Tánc zos Ti bort.
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1982. szep tem ber 13.
A Bu da pest re lá to ga tó Gustáv Husák köz tár sa sá gi el nök, a CSKP KB fő tit ká ra
tár gya lá so kat foly tat Ká dár Já nos sal, az MSZMP KB el ső tit ká rá val. A lá to ga tás −
ról ki adott köz le mény ben új elem ként je le nik meg an nak hang sú lyo zá sa, hogy a
két or szág „ér de kelt a test vér me gyék, a já rá sok, üze mek, szö vet ke ze tek, ál la mi
és tár sa dal mi szer ve ze tek, va la mint a szé les nép tö me gek ba rá ti kap cso la ta i nak
el mé lyí té sé ben”.

1982. szep tem ber 16.
A ha tó sá gok le zár ják a Duray Mik lós el len há rom hó nap ja fo lyó nyo mo zást,
amely so rán Durayn kí vül ki hall gat tak to váb bi 50 sze mélyt, töb bek kö zött Jan ics
Kál mán or vost, A. Nagy Lász ló pszi cho ló gust, Végh Lász ló szo ci o ló gust, Püs pö −
ki Nagy Pé ter tör té nészt, Popé ly Gyu la tör té nészt, Vad ker ty Ka ta lin tör té nészt,
Konc sol Lász ló írót és Gren del La jos írót.

1982. no vem ber 2.
Az SZLKP KB El nök sé gé nek ülé sén el vi dön tés szü le tik a Cseh szlo vák Te le ví zió
ma gyar nyel vű adá sá nak be in dí tá sá ról, s fel ké rik a Cse ma do kot, hogy dol goz za
ki az adás sal kap cso la tos el kép ze lé se it.

1982. no vem ber 6–7.
A Cse ma dok KB – el ső íz ben or szá gos ren dez vény ként – meg ren de zi Kas sán a
XI. Fábry Zol tán Iro dal mi és Kul tu rá lis Na po kat.

1982. no vem ber 10.
Po zsony ban a köz tár sa ság fel for ga tá sá ra irá nyu ló bűn tett el kö ve té sé nek vád já −
val le tar tóz tat ják Duray Mik lóst, a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dő Bi −
zott sá ga ve ze tő jét.

1982. de cem ber 10.
Galán tán a Ko dály Zol tán szü le té sé nek 100. év for du ló ja al kal má ból ren de zett
ün nep sé gek ke re té ben le lep le zik a ze ne szer ző mell szob rát, Nagy Já nos szob −
rász mű vész al ko tá sát.

1982. de cem ber 21.
A Miroslav Válek szlo vák kul tu rá lis és Köpeczi Bé la ma gyar mű ve lő dé si mi nisz ter
ma gyar fél ál tal kez de mé nye zett ko má ro mi ta lál ko zó ján Köpeczi fel ve ti a po zso nyi
ma gyar kul tu rá lis in té zet fel ál lí tá sá nak és az ön költ sé ges egye te mi to vább ta nu lás
új bó li le he tő vé té te lé nek kér dé sét, s fel ajánl ja, hogy a ma gyar Mű ve lő dé si Mi nisz −
té ri um egy Ma dách−szob rot aján dé koz na a Matesz épü lő új szék há za szá má ra. (Az
aján dé ko zá si ja vas la tot szlo vák rész ről a ké sőb bi ek ben vis  sza uta sít ják.)

1982. de cem ber 28.
A Char ta 77 cseh pol gár jo gi moz ga lom a cseh szlo vák fő ügyész hez in té zett le ve −
lé ben til ta ko zá sát fe je zi ki Duray Mik lós le tar tóz ta tá sa mi att.
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1982. de cem ber 30.
A szlo vák kor mány hi va tal nem ze ti sé gi fő osz tá lya, a Nem ze ti sé gi Tit kár ság a ma −
gyar és az uk rán hely ség ne vek hasz ná la tá val kap cso la tos ter ve ze tet ké szít
Peter Colot ka mi nisz ter el nök szá má ra. Eb ben a ma gyar és uk rán hely ség ne vek
hasz ná la tát kor lá to zó va la men  nyi uta sí tás sem mis sé nyil vá ní tá sát és egy ál ta −
lá no san kö te le ző ren de let ki adá sát ja va sol ja.

1982 fo lya mán
Po zsony ban, a Ma dách Könyv− és Lap ki adó nál Sző ke Jó zsef ös  sze ál lí tá sá ban
meg je le nik A cseh szlo vá ki ai ma gyar iro da lom vá lo ga tott bib li og rá fi á já nak el ső
kö te te. (Az 1945–1985 kö zöt ti vá lo ga tás nak 1992−ig négy kö te te je le nik meg.)

Bu da pes ten, az Aka dé mi ai Ki adó nál meg je le nik Göröm bei And rás A cseh szlo vá -
ki ai ma gyar iro da lom 1945–1980 cí mű mo nog rá fi á ja.

New York−ban Püski Sán dor ki adó já ban meg je le nik Püs pö ki Nagy Pé ter Nagy -
morávia fek vé sé rõl cí mű ta nul má nya, s ugyan csak New York−ban, an gol for dí tás −
ban is nap vi lá got lát Jan ics Kál mán A hon ta lan ság évei cí mű mo nog rá fi á ja.

Az ere de ti al ko tá sért oda ítélt Ma dách Im re Iro dal mi Dí jat Duba Gyu la, a mű for −
dí tás ért oda ítélt dí jat, va la mint a Szlo vák Írók Szö vet sé gé nek Nem ze ti sé gi Dí ját
Rácz Oli vér kap ja.

Az ér sek új vá ri Já rá si Hon is me re ti Mú ze um Cas trum Novum cím mel két nyel vű év −
könyv ki adá sá ba kezd.

1983. ja nu ár 24.
A szlo vák Ok ta tás ügyi Mi nisz té ri um el ké szí ti az új is ko la ügyi tör vény alap ter ve −
ze tét, amely be be épí ti a nem ze ti sé gi is ko lák ok ta tá si nyel ve meg vál toz ta tá sá −
nak le he tő sé gét. A ter ve zet sze rint az Ok ta tás ügyi Mi nisz té ri um az il le té kes ke −
rü le ti nem ze ti bi zott ság gal tör tént meg ál la po dás után „meg en ged he ti, hogy bi −
zo nyos is ko lák ban bi zo nyos tan tár gya kat más nyel ven is ta nít sa nak, mint az ok −
ta tás nyel vén, eset leg en ge dé lyez he ti, hogy szlo vák nyel ven ok tas sa nak az il le −
tő nem ze ti ség nyel vé nek egy ide jű ta ní tá sa mel lett”.

1983. ja nu ár 26.
Il  lyés Gyu la író, Benda Kál mán tör té nész és Bes se nyei Fe renc szín mű vész
Andrej Barčák bu da pes ti cseh szlo vák nagy kö vet hez in té zett le ve lük ben köz ben −
já rá sát ké rik a le tar tóz ta tott Duray Mik lós ér de ké ben.

1983. ja nu ár 31.
Po zsony ban meg kez dő dik Duray Mik lós pe re, a mind ös  sze más fél na pig tar tó
pert azon ban – ame lyen Mé szöly Mik lós, Csur ka Ist ván és Cse res Ti bor ma gyar
írók, s az Amnesty Inter na tion al kép vi se lő je is meg je le nik – előbb feb ru ár 11−re,
majd bi zony ta lan idő re el na pol ják.
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1983. feb ru ár 7.
Tíz ma gyar köz éle ti sze mé lyi ség, töb bek kö zött Benda Kál mán tör té nész, Csoóri
Sán dor író, Für La jos tör té nész, Ham bur ger Mi hály fi lo zó fus, Kiss Gy. Csa ba kri −
ti kus és Mé szöly Mik lós író Gustáv Husák cseh szlo vák köz tár sa sá gi el nök höz és
Loson czi Pál hoz, a ma gyar El nö ki Ta nács el nö ké hez in té zett le ve lük ben til ta koz −
nak a Duray Mik lós el le ni bűn vá di el já rás mi att.

1983. feb ru ár 9.
Erwing Howe ame ri kai iro da lom kri ti kus, Suzan Son tag író, es  szé is ta és Kurt
Von negut író Láz ár Györ gy ma gyar mi nisz ter el nök höz in té zett nyílt le ve lük ben fel −
szó lít ják a ma gyar kor mányt, hogy te gyen lé pé se ket Duray Mik lós sza ba don bo −
csá tá sa ér de ké ben.

1983. feb ru ár 22.
A Po zso nyi Vá ro si Bí ró ság Gustáv Husák köz tár sa sá gi el nök uta sí tá sá ra vá rat la −
nul sza bad láb ra he lye zi Duray Mik lóst.

A kas sai ma gyar tan nyel vű ipa ri szak kö zép is ko la fel ve szi a kas sai szü le té sű
Schön herz Zol tán, a két vi lág há bo rú kö zöt ti kom mu nis ta, mun kás moz gal mi har −
cos ne vét.

1983. feb ru ár 24.
Az Új Szó a kom mu nis ta ha ta lom át vé tel 35. év for du ló ja al kal má ból köz li Dag −
mar Čierna−Lantayová, feb ru ár 26−án Vik tor Borodovčák, már ci us 3−án pe dig
Samuel Cam bel szlo vák tör té nész nek a kom mu nis ta párt má so dik vi lág há bo rú
utá ni ma gyar el le nes po li ti ká ját – a cseh szlo vá ki ai ma gyar ság és a ma gyar–cseh −
szlo vák kap cso la tok 1945 utá ni ala ku lá sá val fog lal ko zó ma gyar or szá gi írá sok −
kal szem ben – iga zol ni igyek vő írá sa it.

1983. már ci us 1.
Miroslav Válek szlo vák kul tu rá lis mi nisz ter ren de le te alap ján meg szű nik a Nép −
mű ve lé si In té zet nem ze ti sé gi osz tá lya.

A nyug díj ba vo nu ló Var ga Já nost Strass er Györ gy, az Új If jú ság fő szer kesz tő je
vált ja fel a Cse ma dok Hét cí mű he ti lap já nak fő szer kesz tői tiszt sé gé ben. Az Új If -
jú ság új fő szer kesz tő je Csik mák Im re lesz.

1983. már ci us 3–5.
Ľudovít Pezlár, az SZLKP KB ide o ló gi ai tit ká ra a Prav da cí mű na pi lap ban há rom
foly ta tás ban meg je lent írá sá ban (Az ide o ló gi ai harc ki éle zõ dé se a vi lág ban és az
im pe ri a liz mus lé lek ta ni há bo rú ja a va lós szo ci a liz mus el len) nyíl tan meg tá mad −
ja a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dő Bi zott sá gát. Az írás nak a nem −
ze ti sé gi kér dés sel fog lal ko zó 3. ré sze sze rint a bi zott ság olyan „ön je lölt” szer −
ve zet, amely „a ma gya rok ál lí tó la gos szlo vá ki ai ül dö zé sé ről szál lít agy ré me ket a
bur zsoá tö meg tá jé koz ta tá si szer vek nek”.
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1983. már ci us 18–19.
A Cse ma dok KB Nyel vi Szak bi zott sá ga több társ ren de ző vel meg ren de zi Kas sán
a XIV. Ka zin czy Nyelv mű ve lő Na po kat.

1983. már ci us 22.
Ru dolf Rohlíček cseh szlo vák és Mar jai Jó zsef ma gyar mi nisz ter el nök−he lyet tes
ered mény te len tár gya lá so kat foly tat Ko má rom ban a bős–nagy ma ro si víz lép cső −
rend szer kö zös épí té sé vel ös  sze füg gő kér dé sek ről.

1983. már ci us 22–23.
Az MSZMP KB meg hí vá sá ra Bu da pest re lá to gat Jan Fojtík, a CSKP KB tit ká ra és
Ľudovít Pezlár, az SZLKP KB ide o ló gi ai tit ká ra, akik az Aczél Györg  gyel és Óvá ri
Mik lós sal, az MSZMP KB tit ká ra i val foly ta tott meg be szé lé se ik so rán ki emel ten
fog lal koz nak a nem ze ti sé gi kér dés sel és a du nai víz lép cső kér dé sé vel, Duray
Mik lós te vé keny sé gé vel, egyút tal hang sú lyoz zák, hogy el uta sít ják a nem ze ti sé −
gek ún. híd sze re pét, va la mint a kis ha tár for gal mi egyez mény mó do sí tá sát, mi vel
az a ma gyar nem ze ti sé gű la kos sá got előny ben ré sze sí te né a szlo vá kok kal és
cse hek kel szem ben.

1983. már ci us 29.
A szlo vák kor mány hi va tal nem ze ti sé gi fő osz tá lya, a Nem ze ti sé gi Tit kár ság az is −
ko la ügyi tör vény alap ter ve ze té vel kap cso lat ban ar ra az ál lás pont ra jut, hogy az
nincs össz hang ban a nem ze ti sé gi al kot mány tör vén  nyel, ezért nem ja va sol ja a jó −
vá ha gyá sát.

1983. már ci us 30.
A szlo vák kor mány 114. sz. ha tá ro za tá val – a Nem ze ti sé gi Tit kár ság el uta sí tó
ál lás fog la lá sa el le né re – jó vá hagy ja az új is ko la ügyi tör vény alap ter ve ze tét.

1983. áp ri lis 6.
A cseh szlo vák–ma gyar kö zös könyv ki adás 30 esz ten de jé nek ered mé nye it be mu −
ta tó ki ál lí tás nyí lik Po zsony ban. 1953 óta a cseh szlo vá ki ai ki adók 5,3 mil lió pél −
dány ban 966 mű vet vit tek ki Ma gyar or szág ra, a Ma gyar or szág ról be ho zott mű −
vek szá ma meg ha lad ja a 3800−at, összpéldányszá muk 4,6 mil lió.

1983. áp ri lis 13.
A ma gyar Kül ügy mi nisz té ri um át ad ja a bu da pes ti cseh szlo vák nagy kö vet ség nek
az 1962. évi kis ha tár for gal mi egyez mény kor sze rű sí té se cél já ból ki dol go zott új
egyez mény ter ve ze tét, s hi va ta lo san is ja vas la tot tesz az új egyez mény meg kö −
té sét cél zó tár gya lá sok fel vé te lé re.

1983. áp ri lis 26.
Az SZLKP KB El nök sé ge jó vá hagy ja, hogy a Cseh szlo vák Te le ví zió po zso nyi stú −
di ó ja 30 perc ter je de lem ben he ti egy al ka lom mal ma gyar nyel vű mű sort su gá −
roz zon.
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1983. má jus 1.
A kül föld re emig rált Quit tner Já nos mű vé sze ti ve ze tőt Var ga Er vin vált ja fel a
Szőt tes mű vé sze ti együt tes élén.

1983. má jus 3.
Miroslav Válek szlo vák kul tu rá lis mi nisz ter át ad ja Duba Gyu la író nak az ér de mes
mű vész cím oda íté lé sé ről szó ló ok le ve let.

Lubomír Štrou gal cseh szlo vák mi nisz ter el nök Láz ár Györ gy ma gyar mi nisz ter el −
nök höz in té zett le ve lé ben szó lít ja fel a ma gyar fe let a du nai víz lép cső épí té si
mun ká la ta i nak foly ta tá sá ra és az 1977. évi szer ző dés ben vál lalt kö te le zett sé −
gei tel je sí té sé re.

1983. má jus 10.
A Csehszlovák–Magyar Kul tu rá lis és Ok ta tá si Mun ka bi zott ság prá gai ülé sén a
ma gyar fél be je len ti, hogy re a li zál ni kí ván ja az 1977. évi kultúr centrum− e gyez −
mény azon pont ját, amely le he tő vé te szi, hogy Po zsony ban lét re hoz has sák a
prá gai Ma gyar Kul tu rá lis Köz pont fi ók in téz mé nyét.

1983. má jus 16–22.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Ko má rom ban a XX. Jó kai Na po kat.

1983. má jus 24–28.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet meg ren de zi Dunasz er da he lyen a VIII.
Du na Men ti Ta vaszt.

1983. má jus 25.
Ľudovít Pezlár, az SZLKP KB ide o ló gi ai tit ká ra a Ma dách Könyv− és Lap ki adó lek −
to ri tes tü le té nek ér te kez le tén el uta sít ja azt a ma gyar or szá gi szán dé kot, hogy a
szlo vá ki ai ma gyar ki sebb ség egy faj ta hi dat al kos son Cseh szlo vá kia és Ma gyar or −
szág kö zött, ne ga tív je len ség ként ér té ke li, hogy Ma gyar or szá gon egyes kö rök a
szlo vá ki ai ma gyar ság ré szé re kü lön le ges bá nás mó dot kö ve tel nek, s va lós gond −
nak ne ve zi, hogy a „dé li ha tár fe lől” a li be rá lis gon dol ko dás ve szé lye fe nye get.

1983 ta va szán
Püski Sán dor ki adá sá ban – Csoóri Sán dor elő sza vá val – meg je le nik New York −
ban Duray Mik lós Ku tya szo rí tó cí mű ön élet raj zi es  szé je.

1983. jú ni us 3–5.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet meg ren de zi Zselizen a XXVIII. Or szá −
gos Nép mű vé sze ti Fesz ti vált, amely ke re té ben Lé ván meg tart ják a VIII. „Ta va szi
szél vi zet áraszt...” or szá gos nép dal ver seny elő ző év ben el ma radt dön tő jét.

1983. jú ni us 11–12.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Érsekújvárott a cseh szlo vá ki ai ma gyar gyer mek− és
if jú sá gi ének kar ok V. or szá gos fesz ti vál ját, a Csen gő Ének szót.
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1983. jú ni us 18.
Érsekújvárott Hodossy Gyu la meg szer ve zi a fi a tal cseh szlo vá ki ai ma gyar iro dal −
má rok, pá lya kez dő írók el ső or szá gos ér te kez le tét. Az idő vel rend sze res sé vá ló
ne gyed évi ta lál ko zók kal út já ra in dul az ún. Iró dia moz ga lom. 

1983. jú ni us 25–26.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Gom ba szö gön a XXVIII. Or szá gos Kul tu rá lis Ün ne −
pélyt.

1983. jú li us 4–10.
A Cse ma dok Kas sa−vi dé ki Já rá si Bi zott sá ga meg ren de zi Somod iban az el ső já −
rá si mű ve lő dé si tá bort. Az ezt kö ve tő en éven kén ti rend sze res ség gel meg ren de −
zés re ke rü lő Somo di Mű ve lő dé si Tá bo rok a leg je len tő sebb ke let−szlo vá ki ai if jú −
sá gi tá bo ro zás sá vál nak.

1983. jú li us 9.
Ru dolf Rohlíček cseh szlo vák és Mar jai Jó zsef ma gyar mi nisz ter el nök−he lyet tes
újabb ko má ro mi meg be szé lé sén meg ál la po dás szü le tik a bős–nagy ma ro si víz −
lép cső rend szer épí té sé vel kap cso la tos kér dé sek ről. Meg egye zé sük sze rint a
két fél vál lal ja a mun ká la tok foly ta tá sát, de ki dol goz zák a víz lép cső épí té sé nek
és üzem be he lye zé sé nek új ütem terv ét.

1983. jú li us 25–au gusz tus 7.
A kirá ly helme ci Ticce Kép ző mű vé sze ti Klub meg ren de zi Bodrogsz er da he lyen a
bod rog kö zi ma gyar ama tőr kép ző mű vé szek el ső al ko tó tá bo rát, az I. Bod rog kö zi
Kép ző mű vé sze ti Tá bort.

1983. jú li us 30–au gusz tus 6.
A Cse ma dok KB Köz pon ti Mű ve lő dé si Klub ta ná csa a Karva és Ipoly ság kö zöt ti
út vo na lon meg ren de zi a IX. Hon is me re ti Ke rék pár tú rát.

1983. au gusz tus 7–14.
A Cse ma dok KB Köz pon ti Mű ve lő dé si Klub ta ná csa meg ren de zi Ipoly sá gon a VII.
Nyá ri Mű ve lő dé si Tá bort.

1983. szep tem ber 1.
A szlo vák Ok ta tás ügyi Mi nisz té ri um a kor mány elé ter jesz ti az új is ko la ügyi tör −
vény ter ve ze tét, amely az alap ter ve zet hez ha son ló an le he tő vé te szi a nem ze ti −
sé gi is ko lák ok ta tá si nyel vé nek meg vál toz ta tá sát. A tör vény ter ve zet a ko ráb bi fo −
gal maz vány tól csu pán ab ban kü lön bö zik, hogy a mi nisz té ri u mi „en ge délyt” az il −
le té kes ke rü le ti nem ze ti bi zott ság ja vas la ta mel lett az is ko la ta nu ló i nak szü le i −
vel va ló tár gya lás hoz is kö ti.

A Ma dách Könyv− és Lap ki adó iro dal mi ve ze tő jé vé ki ne ve zett Duba Gyu lát Var ga
Er zsé bet vált ja fel az Iro dal mi Szem le fő szer kesz tői tiszt sé gé ben.
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1983. szep tem ber 3.
Sidó Zol tán, a Cse ma dok KB el nö ke Ján Gre gor szlo vák mi nisz ter el nök−he lyet −
tes nél, a Nem ze ti sé gi Ta nács el nö ké nél til ta ko zik az új is ko la ügyi tör vény ter ve −
ze te el len.

1983. szep tem ber 15.
A szlo vák kor mány nem ze ti sé gi fő osz tá lya, a Nem ze ti sé gi Tit kár ság a Peter
Colot ka mi nisz ter el nök ké ré sé re az is ko la ügyi tör vény ter ve zet ről ké szí tett elem −
zé sé ben az ok ta tá si nyelv meg vál toz ta tá sát le he tő vé té vő ki té te lek el uta sí tá sá −
ra ké ri a kor mányt. A Nem ze ti sé gi Tit kár ság sze rint a ta ní tá si nyelv meg vál toz −
ta tá sa már csak azért is lo gi kát lan, mi vel ha a szü lők elé ge det le nek a ma gyar
is ko lák szín vo na lá val, gyer me ke i ket bár mi kor át írat hat ják szlo vák is ko lá ba.

1983. szep tem ber 16.
A bu da pes ti Élet és Iro da lom ban Haj dú Já nos új ság író Utó szó egy elõ szó hoz cí −
mű írá sá val meg tá mad ja Duray Mik lós Ku tya szo rí tó cí mű köny vét, va la mint a
könyv höz írt elő sza va mi att Csoóri Sán dort.

1983. szep tem ber
A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dő Bi zott sá gá nak tag jai az is ko la ügyi
tör vény ter ve zet el fo ga dá sa el le ni mun ká ra meg szer ve zik a Szlo vá ki ai Ma gyar Is −
ko lák Vé del mi Cso port ját.

1983. ok tó ber 10.
Prá gá ban Lubomír Štrou gal cseh szlo vák és Láz ár Györ gy ma gyar mi nisz ter el nök
alá ír ja a bős–nagy ma ro si víz lép cső rend szer épí té sé ről és üze mel te té sé ről szó ló
ál lam kö zi szer ző dés ki egé szí tő ok má nya it, ame lyek öt év vel, va gyis 1995−ig el −
ha laszt ják a víz lép cső rend szer üzem be he lye zé sé nek ter ve zett idő pont ját. Lá −
zárt fo gad ja Gustáv Husák köz tár sa sá gi el nök is, aki fel ajánl ja, hogy kész meg −
vizs gál ni a ma gyar ki sebb ség hely ze té vel kap cso la tos ma gyar ész re vé te le ket.

1983. ok tó ber 14.
A Cse ma dok KB Fábry Zol tán szel le mi és iro dal mi örök sé gé nek ápo lá sa, va la −
mint anya gi ha gya té ká nak gon do zá sa cél já ból lét re hoz za a Fábry Zol tán Em lék −
bi zott sá got. El nö ke Luk ács Ti bor, a szö vet ség ve ze tő tit ká ra.

1983. ok tó ber 31.
A Cseh szlo vák Te le ví zió po zso nyi stú di ó ja He ti ese mé nyek ma gyar nyel ven cím −
mel he ti egy al ka lom mal 30 per ces ma gyar nyel vű hír mű sort kezd su gá roz ni. Az
adás nak azon ban nincs sa ját stáb ja és szer kesz tő sé ge, s azt a rá dió ma gyar
adá sá nak mun ka tár sai ké szí tik, mű sor ide jét pe dig nagy részt a ma gya rul alá ol −
va sott szlo vák hír anyag töl ti ki. A hely ség ne vek nem han goz hat nak el ma gya rul,
azo kat ki zá ró lag szlo vá kul hasz nál hat ják.
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1983. no vem ber 3–6.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Kas sán a XII. Fábry Zol tán Iro dal mi és Kul tu rá lis
Na po kat.

1983. no vem ber 10.
A rö vid mun ka lá to ga tás ra Prá gá ba ér ke ző Ká dár Já nos át ad ja Gustáv Husák
köz tár sa sá gi el nök nek, a CSKP KB fő tit ká rá nak a Ma gyar Nép köz tár sa ság Gyé −
mán tok kal Éke sí tett Zász ló rend jét.

1983. no vem ber 14.
A Cse ma dok Ér sek új vá ri He lyi Szer ve ze te mel let ti Hon is me re ti Kör a he lyi szü le −
té sű Thain Já nos nép raj zi gyűj tő, Ér sek új vár mú ze um ala pí tó ja ha lá lá nak 30. év −
for du ló ja al kal má ból fel ve szi a Thain Já nos Hon is me re ti Klub ne vet.

1983. no vem ber 22.
A szlo vák kor mány 345. sz. ha tá ro za tá val – a Nem ze ti sé gi Tit kár ság több szö ri
el uta sí tó ál lás fog la lá sa el le né re – jó vá hagy ja és az SZNT elé ter jesz ti a nem ze −
ti sé gi is ko lák ok ta tá si nyel vé nek meg vál toz ta tá sát le he tő vé té vő új is ko la ügyi
tör vény ter ve ze tét.

1983. de cem ber 8.
Az SZNT El nök sé ge Kroc sány De zső he lyett Nagy Kázmért, a Ko má ro mi Já rá si
Nem ze ti Bi zott ság el nö két ne ve zi ki a szlo vák kor mány mun ka ügyi és nép jó lé ti
mi nisz te ré vé.

1983. de cem ber 15.
Az SZNT ülé sén Benyó Má té he lyett Kroc sány De zsőt vá laszt ják meg az SZNT
ma gyar al el nök évé és a Nem ze ti Bi zott sá gi és Nem ze ti sé gi Bi zott ság el nö ké vé.

1983. de cem ber 21.
A Szlo vák Nem ze ti Front KB El nök sé gé nek ülé sén Benyó Má tét meg vá laszt ják
az El nök ség tag já vá és a KB tit ká rá vá.

1983 fo lya mán
A mű for dí tás ért já ró Ma dách Im re Iro dal mi Díj jal Nó ta Já nost tün te tik ki; az ere −
de ti al ko tá sért já ró dí jat Tóth Lász ló kap ta vol na, oda íté lé sét azon ban a szlo vák
Kul tu rá lis Mi nisz té ri um el uta sí tot ta.

A ri ma szom ba ti Gömöri Mú ze um A Gömöri Mú ze um Hír adó ja cím mel éven te egy−
két fü zet ben meg je le nő két nyel vű ki ad vány so ro za tot in dít.

A nyi trai Pe da gó gi ai Kar és a Me ző gaz da sá gi Fő is ko la ma gyar hall ga tói meg ala −
kít ják az If jú Szivek Ghymes ze ne ka rát.
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1984. ja nu ár 10.
Az SZLKP KB El nök sé ge szin tén el fo gad ja az új is ko la ügyi tör vény szlo vák kor −
mány ál tal már jó vá ha gyott ter ve ze tét.

1984. ja nu ár 29.
A Cse ma dok KB „Me ló dia ’83” cím mel meg ren de zi Kas sán a cseh szlo vá ki ai ma −
gyar ama tőr tánc dal éne ke sek IV. or szá gos ver se nyé nek az elő ző év ben el ma −
radt dön tő jét.

1984. feb ru ár 7.
A Char ta 77 cseh pol gár jo gi moz ga lom ki ad ja 3/84. sz. do ku men tu mát, amely
ar ról tá jé koz tat, hogy Duray Mik lós alá ír ta a Char ta 77 nyi lat ko za tát.

1984. feb ru ár 10.
A Szlo vá ki ai Ma gyar Is ko lák Vé del mi Cso port ja mint egy 600 pél dány ban szét kül −
dött kör le vél lel for dul a ma gyar szü lők höz és pe da gó gu sok hoz, amely ben az új
is ko la ügyi tör vény ter ve ze te el le ni til ta ko zás ra szó lít ja fel őket.

1984. feb ru ár 12.
Duray Mik lós a Gustáv Husák köz tár sa sá gi el nök höz, a szö vet sé gi és a szlo vák
kor mány hoz, a Szö vet sé gi Gyű lés hez és az SZNT−hez in té zett le ve lé ben til ta ko −
zik az is ko la ügyi tör vény ja vas lat el len.

1984. feb ru ár 21.
Lubomír Štrou gal cseh szlo vák mi nisz ter el nök fo gad ja Ko vács Bé la prá gai ma −
gyar nagy kö ve tet, aki vel köz li: kö zel gő bu da pes ti lá to ga tá sa so rán a ma gyar fél
elő ad hat ná a ké szü lő is ko la tör vén  nyel kap cso la tos eset le ges ki fo gá sa it, hogy ő
en nek alap ján Prá gá ba vis  sza tér ve el ér hes se a kér dés is mé telt na pi rend re tű −
zé sét és a ma gyar ész re vé te lek fi gye lem be vé te lét.

Az SZNT Nem ze ti Bi zott sá gi és Nem ze ti sé gi Bi zott sá ga meg tár gyal ja és jó vá −
hagy ja az is ko la ügyi tör vény ja vas la tot.

1984. feb ru ár
A Szlo vá ki ai Ma gyar Is ko lák Vé del mi Cso port ja az or szág po li ti kai ve ze tő i hez
cím zett le ve lé ben til ta ko zik az is ko la ügyi tör vény ter ve ze te el len. Le ve lét meg −
kül di töb bek kö zött Gustáv Husák köz tár sa sá gi el nök nek, a CSKP KB fő tit ká rá −
nak, Alois Indrá nak, a Szö vet sé gi Gyű lés el nö ké nek, Lubomír Štrou gal szö vet sé −
gi mi nisz ter el nök nek, Vil iam Šal go v ič nak, az SZNT el nö ké nek, Peter Colot ka
szlo vák mi nisz ter el nök nek, Juraj Buša szlo vák ok ta tás ügyi mi nisz ter nek, Jozef
Lenárt nak, az SZLKP el ső tit ká rá nak, a Nem ze ti sé gi Tit kár ság nak és a Cse ma −
dok KB−nak.

A Szlo vá ki ai Ma gyar Is ko lák Vé del mi Cso port ja fel hí vá sá nak ha tá sá ra or szá gos
mé re tű til ta ko zá si ak ció kez dő dik, amely so rán kö zel tí zez ren til ta koz nak a nem −
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ze ti sé gi is ko lák ok ta tá si nyel vé nek meg vál toz ta tá sát le he tő vé té vő is ko la tör vény
ter ve ze te el len. A til ta ko zás szim bó lu má vá Zonc torony köz ség vá lik, amely nek
csak nem egész la kos sá ga alá ír ja a til ta ko zá si ívet.

A szlo vák kor mány 4. sz. ha tá ro za tá val az SZNT al el nök évé vá lasz tott Ján Gre −
gor he lyett Jú li us Hanus mi nisz ter el nök−he lyet test ne ve zi ki a kor mány Nem ze ti −
sé gi Ta ná csá nak új el nö ké vé. A 28 ta gú tes tü let tit ká ra Sziegl Fe renc, a Nem −
ze ti sé gi Tit kár ság ve ze tő je; ma gyar tag jai: Boda Pál, Fábry Ist ván, Fer encz De −
zső, Nagy Káz mér, Haraszt iné Mé szá ros Er zsé bet, Sza mos Lász ló, Sidó Zol tán,
Agócs Vil mos, Var ga Er nő és Nyáry Ist ván.

1984. már ci us 2.
A Cse ma dok KB – a szö vet ség meg ala ku lá sa 35. év for du ló ja al kal má ból tar tott
– ün ne pi ülé se Fuksz Sán dor és Gál Sán dor KB−ta gok kri ti kus fel szó la lá sát kö −
ve tő en ha tá ro zat ban kö te le zi a szö vet ség el nö két, hogy a KB párt cso port ja ál tal
te gyen lé pé se ket a szlo vák párt ve ze tés nél az is ko la ügyi tör vény ja vas lat ki fo gá −
solt ré szé nek vis  sza vo ná sa ér de ké ben A szlo vák párt− és ál la mi ve ze tés boj kot −
tál ja az ülést, így mi vel nincs je len a pro to koll sze rin ti part ne re, nem ve het azon
részt Ko vács Bé la prá gai ma gyar nagy kö vet sem.

1984. már ci us 5–6.
Láz ár Györ gy ma gyar mi nisz ter el nök meg hí vá sá ra Bu da pest re lá to gat Lubomír
Štrou gal cseh szlo vák mi nisz ter el nök. Mi u tán a tár gya lá so kon Láz ár a ké szü lő is −
ko la tör vén  nyel kap cso lat ban ki fej ti, hogy „ko moly po li ti kai gon do kat okoz na”, ha
a ter ve zett for má ban ke rül ne el fo ga dás ra, Štrou gal ígé re tet tesz rá, hogy ha za −
tér ve tá jé koz tat ja Gustáv Husákot a ma gyar ész re vé te lek ről.

1984. már ci us 9.
Az SZLKP KB fo gad ja a Cse ma dok KB párt cso port já nak 68 ta gú kül dött sé gét, s
meg hall gat ja az is ko la ügyi tör vény ter ve zet vi ta tott ki té te le i vel kap cso la tos vé le −
mé nyét. A párt és a kor mány je len lé vő kép vi se lői – töb bek kö zött Juraj Buša ok −
ta tás ügyi mi nisz ter, Mar ta Vlači hová mi nisz ter he lyet tes, Fo dor Zol tán mi nisz té ri −
u mi osz tály ve ze tő, va la mint Nagy Káz mér mun ka ügyi és nép jó lé ti mi nisz ter – a
kül dött ség el uta sí tó ál lás pont ja el le né re ki tar ta nak a tör vény ja vas lat ter ve zett
for má ban tör té nő el fo ga dá sa mel lett.

A CSKP KB El nök sé gé nek ülé sén Gustáv Husák párt fő tit kár a ké szü lő is ko la ügyi
tör vény át dol go zá sá ra, a nem ze ti sé gi is ko lák ok ta tá si nyel vé nek meg vál toz ta tá −
sát le he tő vé té vő ré sze i nek el ha gyá sá ra uta sít ja Peter Colot ka szlo vák mi nisz −
ter el nö köt és Jozef Lenár tot, az SZLKP el ső tit ká rát.

1984. már ci us 9–17.
A Cse ma dok já rá si bi zott sá ga a Nagykürtösi já rás ma gyar lak ta te le pü lé se in
meg ren de zi az I. Mik száth Kál mán Iro dal mi és Kul tu rá lis Na po kat.
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1984. már ci us 12.
Gustáv Husák köz be lé pé sét kö ve tő en el ha laszt ják az SZNT ülé sét, amely nek az
új is ko la ügyi tör vény ről kel lett vol na dön te nie.

1984. már ci us 15.
A cseh szlo vák Kül ügy mi nisz té ri um a prá gai ma gyar nagy kö vet ség nek át adott írá −
sos em lé kez te tő jé ben el uta sít ja az 1962. évi kis ha tár for gal mi egyez mény mó −
do sí tá sá ra vo nat ko zó 1983. áp ri lis 13−i ma gyar ja vas la tot. Az em lé kez te tő sze −
rint „az ér vé nyes jo gi sza bá lyo zás ki elé gí ti a cseh szlo vák fe let és nin cse nek nyo −
mós okai an nak meg vál toz ta tá sá ra”.

1984. már ci us 18.
A Szlo vá ki ai Ma gyar Is ko lák Vé del mi Cso port ja be szá mo ló ban fog lal ja ös  sze a
ma gyar ki sebb ség is ko la ügyi tör vény ja vas lat el le ni fel lé pé sé nek leg fon to sabb
moz za na ta it. A be szá mo lót már ci us 22−én be ol vas sa a mün che ni Sza bad Eu ró −
pa Rá dió ma gyar adá sa is.

1984. már ci us 19.
A szlo vák kor mány rend kí vü li ülé sén mó do sít ják az is ko la ügyi tör vény ja vas lat nak
az ok ta tás nyel vé vel fog lal ko zó 32. §−át, s ki hagy ják be lő le a nem ze ti sé gi is ko −
lák ok ta tá si nyel vé nek meg vál toz ta tá sát le he tő vé té vő ki té te le ket.

1984. már ci us 22. 
A Szö vet sé gi Gyű lés el fo gad ja a 29/1984. sz. új is ko la tör vényt, amely sze rint a
ta nu lók nak a nyolc éves alap is ko la el vég zé se után még leg alább két évet kell ta −
nul ni uk va la mely kö zép is ko lá ban, mi köz ben a kö zép fo kú szak mun kás kép ző is −
ko lá ban szer zett vég zett ség egyen ér té kű vé vá lik a gim ná zi um ban és a szak kö −
zép is ko lá ban szer zett érett sé gi vel. A tör vény 3. §−a ki mond ja, hogy „a ma gyar,
né met, len gyel és uk rán (ru szin) nem ze ti sé gű ál lam pol gár ok nak a nem ze ti fej lő −
dé sük ér de ke i nek meg fe le lő mér ték ben jo guk van a sa ját nyel vü kön va ló mű ve −
lő dés hez”.

1984. már ci us 23.
Juraj Buša szlo vák ok ta tás ügyi mi nisz ter saj tó ér te kez le tén a mó do sí tott is ko la −
ügyi tör vén  nyel kap cso lat ban be je len ti, hogy az ab ból ki ha gyott, az ok ta tás nyel −
vé nek meg vál toz ta tá sát le he tő vé té vő ré sze ket mi nisz te ri ren de le tek út ján fog −
ják va ló ra vál ta ni.

1984. már ci us 27.
Is mét el ha laszt ják az SZNT ülé sét. Az új is ko la tör vény el fo ga dá sá nak idő pont ját
ez út tal áp ri lis 2−ára tű zik ki.

1984. már ci us 29–31.
A Cse ma dok KB Nyel vi Szak bi zott sá ga több társ ren de ző vel kar ölt ve meg ren de zi
Kas sán a XV. Ka zin czy Nyelv mű ve lő Na po kat.
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1984. áp ri lis 2.
Az SZNT 32/1984. szám mal el fo gad ja a Szö vet sé gi Gyű lés már ci us 22−i tör vé −
nyé hez kap cso ló dó új is ko la ügyi tör vényt, amely nek az ok ta tás nyel vét sza bá lyo −
zó 32. §−a sze rint „a ma gyar, né met, len gyel és uk rán (ru szin) nem ze ti sé gű ta −
nu lók ré szé re lé te sí tett is ko lák ban vagy osz tá lyok ban azok anya nyel ve az ok ta −
tá si nyelv”.

1984. áp ri lis 4.
A Szlo vá ki ai Ma gyar Is ko lák Vé del mi Cso port ja újabb be szá mo lót ké szít a ma −
gyar ki sebb ség nek az is ko la ügyi tör vény ja vas lat el le ni fel lé pé sé ről. A be szá mo −
lót a mün che ni Sza bad Eu ró pa Rá dió ma gyar adá sa áp ri lis 8−án ol vas sa be.

1984. áp ri lis 28.
New York−i tiszt újí tó köz gyű lé sén új tisz ti kart vá laszt a Cseh szlo vá ki ai Ma gya rok
Nem ze ti Bi zott má nya. Az 1983 jú li u sá ban el hunyt Sirchich Lász ló he lyett a bi −
zott ság új el nö ké vé Hi tes Kris tó fot, tisz te let be li el nö ké vé gróf Révay Ist vánt, al −
el nö ke i vé Szi lárd Má ri ót és Majláth Ist vánt, fő tit ká rá vá Elek Kál mánt vá laszt ják.

1984. má jus 4.
A re for má tus egy ház Ko má rom ban ülé se ző Zsi na ta az egy ház új püs pö ké vé Hor −
váth Zsig mond ko má ro mi, el ső püspökhe lyettessé Michal Hro maník jenkei, má −
so dik püspökhe lyettessé Var ga Bé la kas sai lel készt, egye te mes gond nok ká Ta −
kács Zol tánt vá laszt ja.

1984. má jus 10.
A po li ti kai rend őr ség a köz tár sa ság kül föl di ér de ke i nek meg ká ro sí tá sa és iz ga −
tó hí rek ter jesz té sé nek vád já val má sod szor is le tar tóz tat ja Duray Mik lóst. Duray −
val együtt elő ze tes le tar tóz ta tás ba he lye zik Szar ka Ka ta lint és Bod nár Má ri át,
más nap pe dig Petőczné Sár szö gi Csil lát, aki ket rö vid időn be lül sza bad láb ra he −
lyez nek ugyan, de szep tem ber 29−ig bűn ré szes ség cí mén bün te tő el já rást foly tat −
nak el le nük.

1984. má jus 12.
A Cseh szlo vák Olim pi ai Bi zott ság – a szo ci a lis ta or szá gok több sé gé hez ha son −
ló an – úgy ha tá roz, hogy a cseh szlo vák spor to lók nem vesz nek részt a Los An −
ge les−i XXIII. Nyá ri Olim pi ai Já té ko kon.

1984. má jus 14–20.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Ko má rom ban a XXI. Jó kai Na po kat.

1984. má jus 20.
A New York−i Ma gyar Em be ri Jo gok Ala pít vány saj tó tá jé koz ta tó ban ér te sí ti a nyu −
ga ti vi lág la po kat és hír ügy nök sé ge ket Duray Mik lós le tar tóz ta tá sá ról. Ezt kö ve −
tő en nagy mé re tű nem zet kö zi meg moz du lás in dul Duray sza ba don bo csá tá sa ér −
de ké ben
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1984. má jus 23–24.
Gal way Kin nel l, a nem zet kö zi PEN Klub ame ri kai ta go za tá nak el nö ke le vél ben
szó lít ja fel a cseh szlo vá ki ai és ma gyar or szá gi PEN ta go za to kat, hogy te gye nek
lé pé se ket Duray Mik lós sza ba don bo csá tá sa ér de ké ben.

1984. má jus 23–26.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet meg ren de zi Dunasz er da he lyen a IX.
Du na Men ti Ta vaszt.

1984. má jus
Ré vész Ber ta lan, a nyi trai Pe da gó gi ai Kar Ma gyar Nyelv és Iro da lom Tan szék é −
nek do cen se az Iro dal mi Szem lé ben köz zé tett ta nul má nyá ban töb bek kö zött a
ma gyar gim ná zi u mi osz tá lyok szá má nak csök ke né sé ben, a ma gyar nyel vű pe da −
gó gus kép zés fel szá mo lá sá ban és a szlo vák is ko lák ba íra tott ma gyar gyer me kek
szá má nak nö ve ke dé sé ben je lö li meg a ma gyar dip lo má sok ala csony szá má nak
oka it. Az írás hoz a fo lyó irat szer kesz tő sé ge szük sé ges nek tart ja hoz zá fűz ni,
hogy azt „hang súly el to ló dá sai mi att” nem tart ja min den szem pont ból ki elé gí tő −
nek.

1984. jú ni us 1–3.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet meg ren de zi Lé ván és Zselizen a XXIX.
Or szá gos Nép mű vé sze ti Fesz ti vált.

1984. jú ni us 6.
Cse res Ti bor, Csur ka Ist ván és Mé szöly Mik lós ma gyar írók kö zös nyi lat ko zat ban
til ta koz nak Duray Mik lós le tar tóz ta tá sa el len.

1984. jú ni us 11.
Tom Lan tos, az ame ri kai kong res  szus ma gyar szár ma zá sú tag ja kép vi se lő há zi
be szé dé ben hív ja fel a fi gyel met Duray Mik lós le tar tóz ta tá sá ra és a (cse h) −
szlovák ha tó sá gok ki sebb sé gi jo go kat sér tő in téz ke dé se i re.

1984. jú ni us 16–17.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet meg ren de zi Galán tán a VI. Ko dály Na −
po kat, a cseh szlo vá ki ai ma gyar fel nőtt ének kar ok or szá gos ver se nyé nek dön tő −
jét.

1984. jú ni us 19.
Az ame ri kai kong res  szus 38 tag ja Tom Lan tos kez de mé nye zé sé re Gustáv Husák
cseh szlo vák köz tár sa sá gi el nök höz in té zett kö zös le ve lé ben emel szót a le tar −
tóz ta tott Duray Mik lós vé del mé ben.

1984. jú ni us 20.
Nor man Mail er, Arthur Mil ler, Allen Gins berg és Kurt Von negut ame ri kai írók
Gustáv Husák cseh szlo vák köz tár sa sá gi el nök höz írt kö zös le ve lük ben kö ve te lik
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Duray Mik lós sza ba don bo csá tá sát és a cseh szlo vá ki ai ma gyar ki sebb ség jo gai  −
nak tisz te let ben tar tá sát.

1984. jú ni us 27–28.
Négy szlo vák el len zé ki: Ján Čarnogurský ügy véd, Milan Šimeč ka fi lo zó fus, Jozef
Jablonický tör té nész és Miroslav Kusý fi lo zó fus Peter Colot ka szlo vák mi nisz ter −
el nök höz és Jozef Lenárthoz, az SZLKP el ső tit ká rá hoz írt le ve le ik ben til ta koz −
nak Duray Mik lós be bör tön zé se el len. Mind a né gyen le szö ge zik, hogy Duray né −
ze te i vel le het ugyan vi tat koz ni, az ál ta la fel ve tett prob lé má kat azon ban fog ság −
ba ve té sé vel nem le het el hall gat tat ni.

1984. jú ni us 27–29.
Mar jai Jó zsef ma gyar mi nisz ter el nök−he lyet tes meg hí vá sá ra Ma gyar or szág ra lá −
to gat Peter Colot ka szlo vák mi nisz ter el nök, szö vet sé gi mi nisz ter el nök−he lyet tes,
aki sze mé lyé ben szlo vák kor mány fő elő ször kap hi va ta los meg hí vást Ma gyar or −
szág ra. A két kül dött ség Colot ka ké ré sé re meg te kin ti a du nai víz lép cső nagy ma −
ro si épít ke zé sét, hogy ez zel de monst rál ják a nyil vá nos ság előtt a víz lép cső meg −
épí té sé re irá nyu ló szán dé ku kat.

1984. jú ni us 28.
Charles Percy és Robert Dole ame ri kai sze ná tor Cseh szlo vá kia wa shing to ni
nagy kö vet éhez in té zett kö zös le velé ben fel szó lít ja Cseh szlo vá ki át, hogy tart sa
be az em be ri jo go kat ga ran tá ló nem zet kö zi egyez mé nye ket és bo csás sa sza ba −
don Duray Mik lóst.

1984. jú ni us 30–július 1.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Gom ba szö gön a XXIX. Or szá gos Kul tu rá lis Ün ne −
pélyt.

1984. jú li us ele je
Bu da pes ten a ma gyar köz vé le mény tá jé koz ta tá sa cél já ból ún. Duray Bi zott ság
ala kul. A Ham bur ger Mi hály ve zet te bi zott ság tag ja Ben ce Györ gy, Benda Gyu la,
Nagy Bá lint, Tör zsök Eri ka és Var gha Já nos.

1984. jú li us 6–11.
A Cse ma dok Ér sek új vá ri Já rá si Bi zott sá gá nak Nép raj zi Szak cso port ja meg ren de −
zi Kémén den az I. Nyá ri Nép raj zi Ku ta tó tá bort.

1984. jú li us 28–au gusz tus 5.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Nóg rád ban és Gömör ben, a Fülekpüspö ki és Gom −
ba szög kö zöt ti út vo na lon a X. Hon is me re ti Ke rék pár tú rát.

1984. au gusz tus 5–12.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Gom ba szö gön a VIII. Nyá ri Mű ve lő dé si Tá bort.
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1984. au gusz tus 20.
Juraj Buša szlo vák ok ta tás ügyi mi nisz ter köz li Sza po ra Sán dor po zso nyi ma gyar
fő kon zul lal, hogy szlo vák rész ről nem mon da nak le a nem ze ti sé gi is ko lák ok ta −
tá si nyel vé nek meg vál toz ta tá sát le he tő vé té vő ter vek ről, s azo kat mi nisz te ri ren −
de le tek út ján fog ják meg va ló sí ta ni.

1984. au gusz tus
Az Amnesty Inter na tion al idő sza kos tá jé koz ta tó ja fel szó lít ja az em ber jo gi szer ve −
zet ta go za ta it, hogy te gye nek lé pé se ket Duray Mik lós ki sza ba dí tá sá ért.

1984. szep tem ber 1.
A szlo vák alap is ko lák ba íra tott ma gyar gyer me kek szá ma és ará nya az
1984/85−ös tan év ben a leg ma ga sabb: 18 487 ma gyar ta nu ló jár szlo vák alap −
is ko lá ba, a ma gyar nem ze ti sé gű alap is ko lá sok 27,6%−a.

1984. szep tem ber 1–3.
Várkonyi Pé ter ma gyar kül ügy mi nisz ter meg hí vá sá ra Győr be lá to gat Bohuslav
Chňoupek cseh szlo vák kül ügy mi nisz ter.

1984. szep tem ber 26–27.
A CSKP KB meg hí vá sá ra Cseh szlo vá ki á ba lá to gat Aczél Györ gy, az MSZMP KB
tit ká ra, aki Prá gá ban Gustáv Husákkal, a CSKP KB fő tit ká rá val, Po zsony ban pe −
dig Jozef Lenárt tal, az SZLKP KB el ső tit ká rá val ta lál ko zik. A Lenárt tal foly ta tott
meg be szé lé sén fel ve ti, hogy ma gyar rész ről 1985. áp ri lis 4−én sze ret nék be in dí −
ta ni a po zso nyi Ma gyar Kul tu rá lis Köz pont mun ká ját, amely ide ig le ne sen a ma −
gyar fő kon zu lá tus épü le té ben is mű köd het ne.

1984. ok tó ber 3.
A szlo vák ha tó sá gok „lá zí tás ra tett elő ké szü let” cí mén bün te tő el já rást in dí ta nak
Né meth Má tyás hárs kú ti plé bá nos el len, mi vel ott ho ná ban egy ház ku ta tás al kal −
má val nagy men  nyi sé gű val lá sos iro dal mat ta lál tak. A Rozs nyói Já rás bí ró ság
1985. má jus 14−én két éves fel füg gesz tés sel egy évi fel té te les sza bad ság vesz −
tés re íté li, s egy év re meg von ja tő le a pa pi te en dők vég zé sé nek en ge dé lye zé sét.

1984. ok tó ber 10.
A Duray Mik lós újabb le tar tóz ta tá sa után gya kor la ti lag meg szűnt Cseh szlo vá ki ai
Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dő Bi zott sá ga és a Szlo vá ki ai Ma gyar Is ko lák Vé del mi
Cso port ja meg ma radt tag jai „A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dő Bi −
zott sá ga In for má ci ós Cso port ja” alá írás sal ki bo csá tott röp la pon tá jé koz tat ják a
cseh szlo vá ki ai ma gyar sá got Duray má so dik vizs gá la ti fog sá gá ról.

1984. ok tó ber 17.
A ma gyar Ha za fi as Nép front Pozs gay Im re fő tit kár ve ze té sé vel cseh szlo vá ki ai lá −
to ga tá son tar tóz ko dó kül dött sé ge előtt cseh szlo vák rész ről fenn tar tá su kat han −
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goz tat ják az új ma gyar vá lasz tá si tör vény ál tal elő írt töb bes je lö lés sel kap cso lat −
ban.

1984. ok tó ber 19–20.
A Cse ma dok KB ér sek új vá ri ülé sén Merva Ló rán tot, a Szlo vák Szak szer ve ze ti Ta −
nács tit ká rát ko op tál ják a KB El nök sé gé be.

1984. no vem ber 11–17.
A Cse ma dok Lé vai Já rá si Bi zott sá ga a Lé vai já rás ma gyar lak ta köz sé ge i ben el −
ső íz ben ren de zi meg a Já rá si Iro dal mi és Kul tu rá lis Na po kat, a ké sőb bi Ju hász
Gyu la Iro dal mi és Kul tu rá lis Na pok előd jét.

1984. no vem ber 13.
A cseh szlo vák Kül ügy mi nisz té ri um a prá gai ma gyar nagy kö vet sé gen át adott szó −
be li jegy zé ké ben el vi hoz zá já ru lá sát ad ja a prá gai Ma gyar Kul tu rá lis Köz pont po −
zso nyi fi ók in téz mé nyé nek lét re ho zá sá hoz.

1984. no vem ber 15–18.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Kas sán a XIII. Fábry Zol tán Iro dal mi és Kul tu rá lis
Na po kat. 

1984. no vem ber 27.
A Ká dár Já nos meg hí vá sá ra Bu da pest re lá to ga tó Gustáv Husák köz tár sa sá gi el −
nök, a CSKP KB fő tit ká ra a Győ zel mes Feb ru ár Ér dem ren det ado má nyoz za Lá −
zár Györ gy ma gyar mi nisz ter el nök nek.

1984. de cem ber 5.
Ig nác Janák, az SZLKP KB el nök sé gi tag ja át ad ja Mag yarics Vin cé nek, az SZLKP
KB tag já nak, a dunasz er da he lyi já rá si párt bi zott ság ve ze tő tit ká rá nak a köz tár −
sa sá gi el nök ál tal ado má nyo zott Mun ka Ér dem ren det.

1984. de cem ber
A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dő Bi zott sá ga meg ma radt tag jai a Szö −
vet sé gi Gyű lés és az SZNT el nö ké hez, va la mint Ko vács Bé la prá gai ma gyar nagy −
kö vet hez in té zett s a „A cseh szlo vá ki ai ma gyar ki sebb ség al kot má nyos jo ga i nak
be tar tá sát meg fi gye lő cso port” alá írás sal el lá tott le ve lük ben a cseh szlo vá ki ai
ma gyar ság ne vé ben til ta ko zá su kat fe je zik ki Duray Mik lós le tar tóz ta tá sa el len.

1984 fo lya mán
Po zsony ban, a Ma dách Könyv− és Lap ki adó nál meg je le nik Zal abai Zsig mond
Min de nek rõl szá mot adok cí mű iro dal mi szo ci og rá fi á ja szü lő fa lu já ról,
Ipolypásztóról. Foly ta tá sa 1985−ben lát nap vi lá got Ha za hív a ha rang szó cím mel.

A Ma dách Im re Iro dal mi Díj jal Tő zsér Ár pád köl tőt, es  szé is tát és Mayer Ju dit mű −
for dí tót ju tal maz zák.
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1985 ele je
Ma gyar or szá gi el len zé ki kö rök ből ja vas lat ér ke zik a Char ta 77 cseh pol gár jo gi
moz ga lom hoz, amely a cseh szlo vá ki ai és ma gyar or szá gi el len zék kö zös ál lás fog −
la lá sá nak ki dol go zá sát szor gal maz za a cseh szlo vá ki ai ma gyar ki sebb ség hely ze −
té ről. Mi u tán szlo vák el len zé ki ek ki nyil vá nít ják, hogy er ről Prá ga egy ma ga nem
jo go sult nyi lat koz ni, a tár gya lá sok a szlo vák el len zék kép vi se lő i nek rész vé te lé −
vel kez dőd nek meg.

1985. ja nu ár 14.
Ko vács Bé la prá gai ma gyar nagy kö vet a cseh szlo vák Kül ügy mi nisz té ri um ban át −
adott jegy zé ké ben szin tén köz li, hogy a ma gyar fél 1985. áp ri lis 4−én sze ret né
meg nyit ni a po zso nyi Ma gyar Kul tu rá lis Köz pon tot. A feb ru ár 28−i cseh szlo vák
vá lasz jegy zék meg le he tő sen tar tóz ko dó an re a gál a ma gyar szán dék ra.

1985. feb ru ár 4.
Haraszt iné Mé szá ros Er zsé be tet Pákoz di Gert rúd vált ja fel a Nõ cí mű he ti lap fő −
szer kesz tői poszt ján.

1985. már ci us 14–16.
A Cse ma dok KB Nyel vi Szak bi zott sá ga – több társ szer ve ző vel együtt – meg ren −
de zi Kas sán a XVI. Ka zin czy Nyelv mű ve lő Na po kat.

1985. már ci us
A Cseh szlo vá ki ai Ma gya rok Nem ze ti Bi zott má nya több mint húsz éves szü ne tet
kö ve tő en Hi tes Kris tóf szer kesz té sé ben fel újít ja Ket tõs Já rom Alatt cí mű idő sza −
ki köz le mé nyé nek ki adá sát.

1985. áp ri lis 15.
Kas sán nyolc van két éves ko rá ban el hunyt Jako by Gyu la fes tő mű vész.

1985. áp ri lis 22–23.
Köpeczi Bé la ma gyar mű ve lő dé si mi nisz ter tár gya lá so kat foly tat Po zsony ban
Miroslav Válek szlo vák kul tu rá lis és Juraj Buša ok ta tás ügyi mi nisz ter rel az elő ké szí −
tés alatt ál ló új cseh szlo vák–ma gyar kul tu rá lis egyez mény ről, az ok ta tá si és tu do −
má nyos kap cso la tok ról. Mi u tán a meg be szé lé sek so rán Buša a ma gyar fő is ko lá sok
ala csony szá mát a ma gyar kö zép is ko lát vég zet tek gyen ge szlo vák nyelv tu dá sá val,
ill. a szak tan tár gyak ma gyar nyel vű ok ta tá sá val in do kol ja, Köpeczi ja vas la tá ra meg −
egye zés szü le tik egy mun ka bi zott ság fel ál lí tá sá ról, amely nek fel ada ta – a két or −
szág nem ze ti sé gei el té rő hely ze té nek fi gye lem be vé te lé vel – a két nyel vű ok ta tás
kon cep ci ó já nak a ki dol go zá sa len ne. Szlo vák rész ről a meg egye zést a ma gyar fél −
nek a ma gyar is ko lák két nyelvűsítéséhez va ló hoz zá já ru lá sa ként ér té ke lik.

1985. áp ri lis 26.
Var só ban a Var sói Szer ző dés tag ál la mai leg fel sőbb párt− és ál la mi ve ze tő i nek
ta lál ko zó ján to váb bi húsz év vel meg hos  szab bít ják az 1955−ben alá írt egyez mény
ér vé nyes sé gét.
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1985. áp ri lis 30.
Gustáv Husák köz tár sa sá gi el nök Rácz Oli vér író nak a Mun ka Ér dem ren det, a
Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ta ní tók Köz pon ti Ének ka rá nak a Ki vá ló Mun ká ért ki tün −
te tést ado má nyoz za.

1985. má jus 4.
Miroslav Válek szlo vák kul tu rá lis mi nisz ter át ad ja Dráfi Má tyás szín mű vész nek
és Bar tusz Györ gy szob rász mű vész nek az ér de mes mű vész cím oda íté lé sé ről
szó ló ok le ve let.

1985. má jus 10.
Az erő tel jes bel föl di, ma gyar or szá gi és nem zet kö zi til ta ko zás ha tá sá ra – Gustáv
Husák Cseh szlo vá kia fel sza ba du lá sá nak 40. év for du ló ja al kal má ból meg hir de −
tett am nesz ti á já val – sza bad láb ra he lye zik Duray Mik lóst.

1985. má jus 20–26.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Ko má rom ban a XXII. Jó kai Na po kat.

1985. má jus 22.
A Szö vet sé gi Gyű lés is mét Gustáv Husákot, a CSKP KB fő tit ká rát vá laszt ja
Cseh szlo vá kia köz tár sa sá gi el nö ké vé.

1985. má jus 23.
Köpeczi Bé la ma gyar mű ve lő dé si mi nisz ter tár gya lá so kat foly tat Prá gá ban Milan
Klusák cseh kul tu rá lis és Milan Von druš ka ok ta tás ügyi mi nisz ter rel az új cseh −
szlo vák–ma gyar kul tu rá lis egyez mény ről, a cseh szlo vá ki ai hun ga ro ló gi ai, ill. ma −
gyar or szá gi szlo vak ista és bohemista köz pon tok lét re ho zá sá nak le he tő sé gé ről.

1985. má jus 30.
Loson czi Pál, az El nö ki Ta nács el nö ke ka pos vá ri vá lasz tá si be szé dé ben ter mé −
sze tes igény nek ne ve zi, hogy a Ma gyar or szág ha tá ra in kí vül élő ma gyar ki sebb −
sé gek a gya kor lat ban is hasz nál has sák anya nyel vü ket, s ápol has sák kap cso la −
ta i kat anya nem ze tük kel és Ma gyar or szág gal. Amíg a szlo vá ki ai ma gyar ér tel mi −
ség a be széd ben el hang zot ta kat po zi tí van fo gad ja, Ľudovít Pezlár, az SZLKP ide −
o ló gi ai tit ká ra Sza po ra Sán dor po zso nyi ma gyar fő kon zul előtt a más or szá gok
bel ügye i be va ló be avat ko zás nak mi nő sí ti.

1985. má jus 31–június 2.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet meg ren de zi Lé ván és Zselizen a XXX.
Or szá gos Nép mű vé sze ti Fesz ti vált.

1985 ta va szán
Meg je le nik Po zsony ban Juraj Zvara Nem zet, nem ze ti ség, nem ze ti tu dat cí mű
köny ve, amely ben a po zso nyi párt fő is ko la pro fes  szo ra, a kom mu nis ta párt nem −
ze ti ség po li ti kai fő ta nács adó ja ki fej ti: a Cse ma dok és ál ta lá ban a nem ze ti sé gi
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kul tu rá lis szö vet sé gek lé te, mi vel a dol go zó kat nem osz tály, ha nem nem ze ti sé −
gi ala pon tö mö rí tik, nincs tel je sen össz hang ban a „mar xis ta–le ni nis ta kö ve tel −
mé nyek kel”.

1985. jú ni us 1.
A dunasz er da he lyi DAC Duna jská Stre da lab da rú gó csa pa ta Pecze Kár oly edző
ve ze té sé vel há rom for du ló val a má sod osz tá lyú baj nok ság be fe je zé se előtt – el −
ső dél−szlo vá ki ai csa pat ként – biz to sít ja fel ju tá sát a cseh szlo vák lab da rú gó−baj −
nok ság leg fel sőbb osz tá lyá ba.

1985. jú ni us 11–15.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet meg ren de zi Dunasz er da he lyen a X.
Du na Men ti Ta vaszt.

1985. jú ni us 21–23.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Gom ba szö gön a XXX. Or szá gos Kul tu rá lis Ün ne −
pélyt.

1985. jú li us 7–14.
A Cse ma dok KB a Gom ba szög és Szep si kö zöt ti út vo na lon meg ren de zi a XI.
Hon is me re ti Ke rék pár tú rát.

1985. jú li us 22.
Ľudovít Pezlár, az SZLKP KB ide o ló gi ai tit ká ra át ad ja Rabay Zol tán nak, az Új Szó
fő szer kesz tő jé nek a köz tár sa sá gi el nök ál tal 60. szü le tés nap ja al kal má ból ado −
má nyo zott Mun ka Ér dem ren det.

1985. au gusz tus 3–10.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Örsúj falun a IX. Nyá ri Mű ve lő dé si Tá bort.

1985. au gusz tus 19.
Prá gá ban Mar jai Jó zsef ma gyar mi nisz ter el nök−he lyet tes Lubomír Štrou gal szö −
vet sé gi mi nisz ter el nök kel foly ta tott tár gya lá sa in tá jé koz tat ja a cseh szlo vák fe let
a ma gyar mi nisz ter ta nács nak a bős–nagy ma ro si víz lép cső rend szer meg épí té se
mel lett ki ál ló au gusz tus 15−i ál lás fog la lá sá ról.

1985. au gusz tus 22–26.
A Szlo vá ki á ba lá to ga tó Mar jai Jó zsef mi nisz ter el nök−he lyet tes tár gya lá so kat foly −
tat Peter Colot ka szlo vák mi nisz ter el nök kel, Vil iam Šal go v ičc sal, az SZNT el nö −
ké vel és Jozef Lenárt tal, az SZLKP KB el ső tit ká rá val. Meg be szé lé se ik ki emelt
té má ja a bős–nagy ma ro si víz lép cső rend szer épí té se.

1985. szep tem ber 10–11.
Bohuslav Chňoupek cseh szlo vák kül ügy mi nisz ter meg hí vá sá ra Cseh szlo vá ki á ba
lá to gat Várkonyi Pé ter ma gyar kül ügy mi nisz ter. A tár gya lá sok so rán ma gyar rész −
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ről is mét fel ve tik a kis ha tár for gal mi egyez mény kor sze rű sí té sé nek kér dé sét; a
cseh szlo vák fél ígé re tet tesz a ma gyar ja vas la tok ta nul má nyo zá sá ra.

1985. szep tem ber 13.
A Char ta 77 cseh pol gár jo gi moz ga lom 22/85. szá mú do ku men tu má val köz zé −
te szi a ma gyar or szá gi Du na Kör je len té sét a bős–nagy ma ro si víz lép cső rend szer
ne ga tív kör nye ze ti ha tá sa i ról, va la mint a cseh szlo vák nyil vá nos ság hoz in té zett
fel hí vá sát a víz lép cső fel épí té se el le ni kö zös til ta ko zás ra.

1985. szep tem ber 30.
Gustáv Husák tár gya lá so kat foly tat Prá gá ban Ká dár Já nos sal, az MSZMP KB fő −
tit ká rá val. Meg elé ge dés sel nyug táz zák, hogy a cseh szlo vák–ma gyar kap cso la −
tok „ma gas szín vo na lat és nagy in ten zi tást ér nek el”.

1985. ok tó ber 17.
A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dő Bi zott sá ga, a Char ta 77, a szlo vák
ka to li kus el len zék kép vi se lő i nek és né hány szlo vák füg get len más ként gon dol −
ko dó rész vé te lé vel pár be széd so ro zat kez dő dik a nem ze ti sé gi kér dés ről és a
cseh szlo vá ki ai ma gyar ki sebb ség hely ze té ről.

1985. ok tó ber 24.
A Char ta 77 cseh pol gár jo gi moz ga lom Lubomír Štrou gal cseh szlo vák mi nisz ter −
el nök höz in té zett le ve lé ben til ta ko zik a ma gyar or szá gi uta zá si le he tő sé gek ter −
ve zett kor lá to zá sa el len. A le vél em lé kez tet ar ra, hogy a kor lá to zás kü lö nö sen a
ma gyar ki sebb sé get fog ja súj ta ni.

1985. ok tó ber 28.
Cseh szlo vá kia a fo rint el lá tás aka do zá sa mi att az év vé gé ig fel füg gesz ti ál lam −
pol gá ra i nak Ma gyar or szág ra irá nyu ló egyé ni uta zá si le he tő sé gét, s szer ve zett
uta zás ke re té ben is csak egy sze ri utat en ge dé lyez. Csök ken ti az egy nap ra be −
vált ha tó fo rint ös  sze get is.

1985. no vem ber 7–10.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Kas sán a XIV. Fábry Zol tán Iro dal mi és Kul tu rá lis
Na po kat.

1985. no vem ber 29–30.
A Cse ma dok KB – más társ ren de zők kel kar ölt ve – Zen dü lő Ének cím mel meg −
ren de zi Özörény ben a cseh szlo vá ki ai ma gyar mun kás ének kar ok IV. or szá gos
fesz ti vál ját.

1985. de cem ber 7.
A Cse ma dok KB, a Szlo vák Nő szö vet ség KB és a Nép mű ve lé si In té zet meg ren −
de zi Po zsony ban a IX. „Ta va szi szél vi zet áraszt...” or szá gos nép dal− és nép ze −
nei ver seny dön tő jét.
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1985. de cem ber 16–22.
Az 1984−ben Ma gyar or szá gon meg tar tott Cseh szlo vák Kul tú ra Nap jai vi szon zá −
sa ként Prá gá ban, Po zsony ban és to váb bi 12 cseh szlo vá ki ai vá ros ban má so dik
al ka lom mal ren de zik meg a Ma gyar Kul tú ra Nap ja it. Az új cseh szlo vák–ma gyar
kul tu rá lis egyez mény alá írá sá ra azon ban az elő ze tes ter vek kel el len tét ben nem
ke rül sor.

1985. de cem ber 18.
Peter Colot ka szlo vák mi nisz ter el nök és Miroslav Válek kul tu rá lis mi nisz ter fo −
gad ja a Cse ma dok KB ve ze tő it: Sidó Zol tán el nö köt és Luk ács Ti bor fő tit kárt,
akik ké ré sé re Colot ka kész sé gét fe je zi ki a szer ve zet Nem ze ti Fron t− be li tag sá −
gá nak meg vizs gá lá sá ra és a kér dés nek az il le té kes szer vek elé ter jesz té sé re.

1985. de cem ber 19.
Ľudovít Pezlár, az SZLKP ide o ló gi ai tit ká ra az zal kap cso lat ban, hogy a Ma gyar
Te le ví zió elő ző na pi mű so rá ban vis  sza em lé ke zés hang zott el a szlo vá ki ai ma −
gyar ság má so dik vi lág há bo rú utá ni ki te le pí té sé ről, ma gá hoz ké re ti Sza po ra Sán −
dor po zso nyi ma gyar fő kon zult, aki vel köz li, hogy a té ma nyil vá nos tag la lá sát a
két or szág ba rát sá ga ér de ké ben meg kel le ne aka dá lyoz ni.

1985 fo lya mán
Bu da pes ten az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár ke re té ben Ju hász Gyu la igaz ga tó
ve ze té sé vel meg ala kul a ha tá ron tú li ma gyar ság tár sa dal mi és kul tu rá lis vi szo −
nya i nak ku ta tá sát fel vál la ló – a ké sőb bi ek ben a Ma gyar ság ku ta tó In té zet ne vet
fel ve vő – Ma gyar ság ku ta tó Cso port.

Püski Sán dor ki adá sá ban – Bor bán di Gyu la elő sza vá val – meg je le nik New York−
ban Ölve di Já nos Nap fo gyat ko zás. Ma gya rok Szlo vá ki á ban cí mű kö te te, a szlo −
vá ki ai ma gyar ság ról ko ráb ban meg je lent írá sa i nak posz tu musz gyűj te mé nye.

A Szlo vák Írók Szö vet sé gé nek Nem ze ti sé gi Dí ját Gren del La jos író, a mű for dí tá −
s ért oda ítélt Ma dách Im re Iro dal mi Dí jat Nagy Ju dit ve he ti át; az ere de ti al ko tá −
sért já ró Ma dách Im re Iro dal mi Dí jat Zal abai Zsig mond kap ta vol na, oda íté lé sét
azon ban a szlo vák Kul tu rá lis Mi nisz té ri um el uta sí tot ta.

1986. ja nu ár 1.
A cseh szlo vák kor mány – az 1985. ok tó ber 28−án be ve ze tett in téz ke dé se ket
meg hos  szab bít va – kor lá toz za a Ma gyar or szág ra irá nyu ló tu ris ta for gal mat: a
cseh szlo vák ál lam pol gár ok ezt kö ve tő en egyé ni leg éven te csak két al ka lom mal
utaz hat nak Ma gyar or szág ra, az egy uta zás al kal má val be vált ha tó fo rint ös  sze get
pe dig 700 fo rint ban ma xi mál ja.

1986. már ci us 10–24.
Pár kány ban a Ba las si Bá lint Köz mű ve lő dé si Klub el ső al ka lom mal ren de zi meg
a Ba las si Bá lint Kul tu rá lis Na po kat.
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1986. már ci us 13–15.
Po zsony ban tart ja kong res  szu sát Szlo vá kia Kom mu nis ta Párt ja, ame lyen a párt
a KB el ső tit ká rá vá is mét Jozef Lenár tot vá laszt ják; a 95 ta gú új KB−ban he lyet
kap töb bek kö zött Fábry Ist ván, Kiss Jó zsef, Nagy Káz mér, Gaál Sán dor, Kanát
Er zsé bet, Klinko At ti la, Láz ár Já nos, Lip pai La jos, Sza bó Sán dor és Zliechovsky
Ka ta lin.

1986. már ci us 20–22.
A Cse ma dok KB Nyel vi Szak bi zott sá ga több társ ren de ző vel kö zö sen meg ren de −
zi Kas sán a XVII. Ka zin czy Nyelv mű ve lő Na po kat.

1986. már ci us 24–28.
Prá gá ban tart ja XVII. kong res  szu sát Cseh szlo vá kia Kom mu nis ta Párt ja, ame lyen
is mét Gustáv Husákot vá laszt ják a párt fő tit ká rá vá; a 135 ta gú új KB ma gyar
tag jai Cser ge Kár oly és Pöl hös Kár oly. A kong res  szus az el kö vet ke ző idő szak fel −
ada tai kö zé so rol ja töb bek kö zött Cseh szlo vá kia új al kot má nyá nak ki dol go zá sát.

1986. áp ri lis 10.
Több for du lót kö ve tő en vé get ér nek a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog vé −
dő Bi zott sá ga és a szlo vák el len zé ki ek kép vi se lő i nek a cseh szlo vá ki ai ma gyar
ki sebb ség hely ze té ről szó ló kö zös nyi lat ko zat ki dol go zá sát cél zó tár gya lá sai. A
kö zös tör té nel mi múlt el té rő ér té ke lé se, va la mint an nak tisz tá zat lan sá ga mi att,
hogy be ik tas sák−e a do ku men tum ba a ma gyar or szá gi szlo vá kok és a ha tá rok
sért he tet len sé gé nek kér dé sét, nem ke rül sor a kö zös do ku men tum ki adá sá ra,
s csu pán ab ban si ke rül meg egyez ni ük, hogy a cseh szlo vák emig rá ció Tu do má −
nyos és Mű vé sze ti Tár sa sá gá nak szer ve zé sé ben 1986. szep tem ber 17–21−én
Bos ton ban sor ra ke rü lő nem zet kö zi kon fe ren ci á ra mind két fél ké szít be szá mo −
lót a cseh szlo vák nem ze ti sé gi po li ti ká ról.

1986. áp ri lis 25–május 12.
Ko má rom ban a he lyi szü le té sű Le hár Fe renc szü le té sé nek 116. év for du ló ja al −
kal má ból meg ren de zik az I. Le hár Na po kat.

1986. áp ri lis 30.
Gustáv Husák köz tár sa sá gi el nök a Mun ka Ér dem ren det ado má nyoz za Löf fler
Bé la szob rász mű vész nek.

1986. má jus 6.
Az SZLKP KB El nök sé ge a nyug díj ba vo nu ló Rabay Zol tán he lyett Kiss Jó zse fet
ne ve zi ki az Új Szó fő szer kesz tő jé vé, aki tiszt sé gét jú li us 1−jei ha tál  lyal ve szi át.

1986. má jus 12.
Miroslav Válek szlo vák kul tu rá lis mi nisz ter át ad ja Len gyel Fe renc nek, a Thália
Szín pad szín mű vész ének és Nagy Zol tán nak, a Szlo vák Nem ze ti Szín ház ba lett−
tán co sá nak az ér de mes mű vész cím oda íté lé sé ről szó ló ok le ve let.
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1986. má jus 19.
Lubomír Štrou gal cseh szlo vák mi nisz ter el nök meg hí vá sá ra Prá gá ba lá to gat Lá −
zár Györ gy ma gyar mi nisz ter el nök, akit fo gad Gustáv Husák köz tár sa sá gi el nök
is. Meg be szé lé se ik fő té má ja a du nai víz lép cső rend szer épí té se, a tu riz mus sal
és a nem ze ti sé gi együtt mű kö dés sel ös  sze füg gő kér dé sek.

1986. má jus 23–24.
Vá lasz tá so kat tar ta nak a Szö vet sé gi Gyű lés be, a Cseh Nem ze ti Ta nács ba, a
Szlo vák Nem ze ti Ta nács ba és a nem ze ti bi zott sá gok ba. A hi va ta los vég ered −
mény sze rint a vá lasz tá so kon a vá lasz tó pol gár ok 99,4%−a vesz részt, akik
99,9%−a meg sza vaz za a Nem ze ti Front je lölt je it. A Szö vet sé gi Gyű lés 200 ta gú
Né pi Ka ma rá já ban 7 (töb bek kö zött Fe ke te Jó zsef üzem igaz ga tó és Újlaky Gé za
ag ro nó mus), a 150 ta gú Nem ze tek Ka ma rá já ban 11 (töb bek kö zött Sidó Zol tán,
a Cse ma dok KB el nö ke, Csémi Jó zsef efsz−el nök, Vi téz Eri ka pe da gó gus és
Nem c sko Ilo na mun kás nő), a 150 ta gú SZNT−ben 18 (töb bek kö zött Kroc sány
De zső, az SZNT al el nö ke, Benyó Má té, a Szlo vák Nem ze ti Front tit ká ra, Nagy
Káz mér mi nisz ter, Fábry Ist ván, az SZLKP KB tag ja, Filler Gyu la, az Ér sek új vá ri
Já rá si Nem ze ti Bi zott ság el nö ke, Hor váth Ist ván és Pócs Jó zsef efsz−el nök,
Mazán Lász ló és Sárközy Gi zel la mun kás, va la mint Kusý Esz ter pe da gó gus) ma −
gyar nem ze ti sé gű kép vi se lő kap he lyet. Az SZNT−ben az SZLKP−nak 103, a Szlo −
vák Meg új ho dás Párt já nak és a Sza bad ság párt nak 7−7 kép vi se lő je van, 33 tag −
ja pár ton kí vü li. A szlo vá ki ai nem ze ti bi zott sá gok 61 130 tag ja kö zül 7910 a ma −
gyar nem ze ti sé gű, az ös  szes kép vi se lő 12,9%−a.

1986. má jus 30–június 1.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet meg ren de zi Lé ván és Zselizen a XXXI.
Or szá gos Nép mű vé sze ti Fesz ti vált.

1986. jú ni us 3–7.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet meg ren de zi Dunasz er da he lyen a XI.
Du na Men ti Ta vaszt.

1986. jú ni us 4.
A CSKP KB a szö vet sé gi és köz tár sa sá gi kor má nyok, va la mint az egyes par la −
men tek ve ze té sé nek sze mé lyi ös  sze té te lé ről ha tá roz. A mi nisz ter el nö kök sze −
mé lye to vább ra sem vál to zik, de hos  szabb idő óta elő ször ke rül sor je len tő sebb
sze mély cse rék re az egyes kor má nyok ban, s lét re hoz zák az el ső mi nisz ter el nök−
he lyet te si tiszt sé get is.

1986. jú ni us 12–13.
Az új Szö vet sé gi Gyű lés ala ku ló ülé sén a Né pi Ka ma ra új el nö ké vé Vla di mír
Vedrát, a Nem ze tek Ka ma rá ja el nö ké vé is mét Dal i bor Hanest, a Szö vet sé gi Gyű −
lés el nö ké vé Alois Indrát vá laszt ják. A Szö vet sé gi gyű lés El nök sé gé ben he lyet
kap Fe ke te Jó zsef és Csémi Jó zsef, akit meg vá lasz ta nak a Nem ze tek Ka ma rá ja
Ipa ri, Köz le ke dé si és Ke res ke del mi Bi zott sá gá nak el nö ké vé is.
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1986. jú ni us 14–15.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet meg ren de zi Érsekújvárott a cseh szlo −
vá ki ai ma gyar gyer mek− és if jú sá gi ének kar ok VI. or szá gos fesz ti vál ját, a Csen −
gő Ének szót.

1986. jú ni us 16.
Gustáv Husák köz tár sa sá gi el nök ki ne ve zi az új szö vet sé gi kor mányt. Mi nisz ter −
el nök to vább ra is Lubomír Štrougal, tag ja töb bek kö zött Ru dolf Rohlíček el ső mi −
nisz ter el nök−he lyet tes, Josef Korčák, Peter Colotka, Ka rol Laco és Matej Lúčan
mi nisz ter el nök−he lyet te sek, Bohuslav Chňoupek kül ügy mi nisz ter, Mi lán Václavík
nem zet vé del mi mi nisz ter és Vratislav Vaj nar bel ügy mi nisz ter.

1986. jú ni us 16–22.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Ko má rom ban a XXIII. Jó kai Na po kat.

1986. jú ni us 17.
Az új SZNT ala ku ló ülé sén a tes tü let el nö ké vé is mét Vil iam Šal go v ičot, ma gyar
al el nök évé Kroc sány De zsőt vá laszt ják, akit meg vá lasz ta nak a Ke res ke del mi,
Szol gál ta tá si és Köz le ke dé si Bi zott ság el nö ké vé is. Az SZNT 21 ta gú El nök sé −
gé ben he lyet kap még töb bek kö zött Filler Gyu la és Hor váth Ist ván, a 16 ta gú
Nem ze ti Bi zott sá gi és Nem ze ti sé gi Bi zott ság ban a bi zott ság el nö ké vé vá lasz tott
Filler Gyu la mel lett Mazán Lász ló és Pócs Jó zsef.

1986. jú ni us 18.
Az SZNT El nök sé ge ki ne ve zi az új szlo vák kor mányt. Mi nisz ter el nök to vább ra is
Peter Colotka, tag ja töb bek kö zött Jú li us Hanus el ső mi nisz ter el nök−he lyet tes,
Jú li us Var ga me ző gaz da sá gi és élel me zés ügyi mi nisz ter, Šte fan Lazar bel ügy mi −
nisz ter, Ľudovít Kilár ok ta tás ügyi mi nisz ter, Miroslav Válek kul tu rá lis mi nisz ter,
va la mint Nagy Káz mér mun ka ügyi és nép jó lé ti mi nisz ter. (A kor mány ma gyar mi −
nisz ter he lyet te sei: So mo gyi Lász ló ke res ke del mi és Czafik Jó zsef bel ügy mi nisz −
ter−he lyet tes.)

Rátkai Fe renc ma gyar mű ve lő dé si mi nisz ter he lyet tes a po zso nyi ma gyar fő kon −
zu lá tu son a ma gyar–cseh szlo vák kul tu rá lis kap cso la tok fej lesz té sé ben szer zett
ér de me i kért a Ma gyar Nép köz tár sa ság Csil lag rend je ki tün te tést ad ja át töb bek
kö zött Rácz Oli vér író, mű for dí tó nak és Tur czel La jos iro da lom tör té nész nek, a
Szo ci a lis ta Kul tú rá ért ki tün te tést Csan da Sán dor iro da lom tör té nész nek.

1986. jú ni us 28–29.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet meg ren de zi Gom ba szö gön a XXXI. Or −
szá gos Kul tu rá lis Ün ne pélyt.

1986. jú li us 11.
A szlo vák kor mány 187. sz. ha tá ro za tá val mó do sít ja a Nem ze ti sé gi Ta nács ösz  −
sze té tel ét. A tes tü let 28 tag ja kö zül 13 szlo vák, 10 ma gyar, 5 pe dig uk rán nem −
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ze ti sé gű. El nö ke to vább ra is Jú li us Hanus el ső mi nisz ter el nök−he lyet tes, tit ká ra
Sziegl Fe renc, a Nem ze ti sé gi Tit kár ság ve ze tő je; ma gyar tag jai: Boda Pál, Czafik
Jó zsef, Fábry Ist ván, Filler Gyu la, Gál Ti bor, Pákozdi Gert rúd, Sza mos Lász ló,
Sidó Zol tán és Var ga Er nő.

1986. jú li us 18–26.
A Cse ma dok Tőketerebe si Já rá si Bi zott sá ga a Bod rog köz ben és az Ung−vidéken,
a Bor si és Kistárkány kö zöt ti út vo na lon meg ren de zi a XII. Hon is me re ti Ke rék pár −
tú rát.

1986. au gusz tus 10–17.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Örsúj falun a X. Nyá ri Mű ve lő dé si Tá bort.

1986. au gusz tus 11.
Prá gá ban Alois Indra, a Szö vet sé gi Gyű lés el nö ke át ad ja Fe ke te Jó zsef kép vi se −
lő nek a köz tár sa sá gi el nök ál tal ado má nyo zott Győ zel mes Feb ru ár Ér dem ren det.

1986. au gusz tus 16.
A Cseh szlo vá ki ai Ma gya rok Nem ze ti Bi zott má nyá nak fill more−i köz gyű lé se a fő −
tit kár ki vé te lé vel új ra vá laszt ja a bi zott ság tel jes tisz ti ka rát: a fő tit ká ri tiszt ség −
ben Elek Kál mánt Szent−Ivány Gá bor vált ja fel.

1986. au gusz tus 25.
Jozef Lenárt, az SZLKP KB el ső tit ká ra át ad ja Fábry Ist ván nak a köz tár sa sá gi el −
nök ál tal ado má nyo zott Kle ment Gottwald Ér dem ren det.

1986. szep tem ber 1.
Csan da Sán dort Fónod Zol tán vált ja fel a po zso nyi Come nius Egye tem Ma gyar
Nyelv és Iro da lom Tan szék ének tan szék ve ze tői poszt ján.

1986. szep tem ber 5.
A ha tó sá gok fel füg gesz tik az Iró dia moz ga lom min den ne mű te vé keny sé gét. Az
iródiá sok a moz ga lom fenn ál lá sá nak há rom éve alatt 16 iro dal mi és 1 nép raj zi
fü ze tet je len tet tek meg.

1986. szep tem ber 9.
Az SZLKP KB El nök sé ge úgy ha tá roz, hogy a Cse ma do kot és a Cseh szlo vá ki ai
Uk rán Dol go zók Kul tu rá lis Szö vet sé gét 1987. ja nu ár 1−jé vel is mét fel ve szik a
Nem ze ti Front tag szer ve ze tei so rá ba.

1986. szep tem ber 19.
A saj tó nap al kal má ból át ad ják Szar ka Ist ván nak, az Új Szó fő szer kesz tő−he lyet −
te sé nek a köz tár sa sá gi el nök ál tal ado má nyo zott Mun ka Ér dem ren det.
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1986. szep tem ber 19–20.
A Cse ma dok KB – több társ ren de ző vel kö zö sen – „Me ló dia ’86” cím mel meg −
ren de zi Som or ján és Po zsony ban a cseh szlo vá ki ai ma gyar ama tőr tánc dal éne −
ke sek, ze ne kar ok és ze ne szer zők V. or szá gos ver se nyé nek dön tő jét.

1986. ok tó ber 7.
A szlo vák kor mány nem ze ti sé gi fő osz tá lya, a Nem ze ti sé gi Tit kár ság a kor mány
szá má ra ké szí tett ál lás fog la lá sá ban tá mo ga tá sá ról biz to sít ja a Cse ma dok és a
Cseh szlo vá ki ai Uk rán Dol go zók Kul tu rá lis Szö vet sé ge vis  sza vé tel ét a Nem ze ti
Front ba.

1986. ok tó ber 17.
A párt ve ze tés jó vá ha gyá sát kö ve tő en 243. sz. ha tá ro za tá val a szlo vák kor mány
is ki mond ja a Cse ma dok és a Cseh szlo vá ki ai Uk rán Dol go zók Kul tu rá lis Szö vet −
sé ge vis  sza vé tel ét a Nem ze ti Front ba.

1986. ok tó ber 22.
Bu da pes ten – több mint hat esz ten dei elő ké szí tést kö ve tő en – alá ír ják az 1961.
évit fel vál tó új cseh szlo vák–ma gyar kul tu rá lis és tu do má nyos együtt mű kö dé si
egyez ményt, amely el ső íz ben rög zí ti egyez mény ben a nem ze ti sé gi együtt mű kö −
dés té nyét. Az új egyez mény 4., ún. nem ze ti sé gi cik ke lye sze rint, amel  lyel szem −
ben a cseh szlo vák fél hos  szú időn ke resz tül fenn tar tá sa it han goz tat ta, a szer −
ző dő fe lek „tá mo gat ják ál la mi szer ve ik együtt mű kö dé sét a Ma gyar Nép köz tár sa −
ság ban élő szlo vák nem ze ti sé gű ál lam pol gár ok és a Cseh szlo vák Szo ci a lis ta
Köz tár sa ság ban élő ma gyar nem ze ti sé gű ál lam pol gár ok kul tu rá lis és mű ve lő dé −
si fej lő dé sé nek biz to sí tá sá ban”.

1986. ok tó ber 30.
Ká dár Já nos meg hí vá sá ra Bu da pest re lá to gat Gustáv Husák cseh szlo vák köz tár −
sa sá gi el nök, a CSKP KB fő tit ká ra. A lá to ga tás al kal má ból alá ír ják a két or szág
2000−ig ter je dő hos  szú tá vú gaz da sá gi és tu do má nyos−mű sza ki együtt mű kö dé −
si prog ram ját.

1986. no vem ber 6–9.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Kas sán a XV. Fábry Zol tán Iro dal mi és Kul tu rá lis
Na po kat.

1986. de cem ber 5–6.
A CSKP KB ülé sén Gustáv Husák fő tit kár tá mo ga tá sá ról és szim pá ti á já ról biz to −
sít ja a Mi ha il Gor ba csov szov jet párt fő tit kár ál tal kez de mé nye zett szov jet uni ó be −
li re form fo lya ma tot.

1986. de cem ber 12.
Po zsony ban – a be til tott Iró dia utó da ként – a Szlo vák Írók Szö vet sé ge Ma gyar
Szek ci ó já nak tá mo ga tá sá val meg ala kul a Fi a tal Írók Kö re. Tit ká rá vá Hizs nyai
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Zol tánt vá laszt ják, ve ze tő sé gé nek to váb bi tag jai Balla Kál mán, Bettes Ist ván,
Farn bauer Gá bor és Tóth Kár oly. Alap sza bá lya sze rint a kör a fi a tal szlo vá ki ai
ma gyar iro dal má rok te vé keny sé gé nek szer ve ze ti ke re te és ön kor mány za tuk for −
má ja.

1986. de cem ber 15.
A Szlo vák Nem ze ti Front KB a párt ve ze tés és a kor mány be le egye zé sét kö ve tő −
en szin tén ha tá ro za tot hoz a Cse ma dok és a Cseh szlo vá ki ai Uk rán Dol go zók
Kul tu rá lis Szö vet sé ge vis  sza vé te lé ről a Nem ze ti Front ba.

1986 fo lya mán
Po zsony ban hos  szas ha lo ga tást kö ve tő en, a Ma dách Könyv− és Lap ki adó ki adá −
sá ban – mi u tán a ha tó sá gok az Iró dia cí met nem en ge dé lyez ték – Pró ba út cím −
mel meg je le nik az Iró di a−nemzedék an to ló gi á ja. A Balla Kál mán és Gren del La −
jos vá lo ga tá sá ban meg je le nő kö tet szer zői: Csepécz Szil via, Farn bauer Gá bor,
Fellinger Kár oly, Hizs nyai Zol tán, Hodossy Gyu la, Hogya Györ gy, Ju hász Jó zsef,
Krausz Ti va dar, Ra vasz Jó zsef, Szen tan drási Ti bor és Tala m on Al fonz.

Len gyel Fe ren cet Gyüre La jos vált ja fel a kas sai Thália Szín pad mű vé sze ti ve ze −
tői tiszt sé gé ben.

A galán tai Hon is me re ti Mú ze um Spravo daj múzea – Mú ze u mi Köz le mé nyek cím −
mel két nyel vű év könyv,  a Cse ma dok Dunasz er da he lyi Já rá si Bi zott sá ga Cse ma -
dok Hír adó cím mel ne gyed évi köz löny ki adá sá ba kezd.

A Ma dách Im re Iro dal mi Díj jal Fónod Zol tán iro da lom tör té nészt és – mű for dí tá −
sért – Cselényi Lász ló köl tőt tün te tik ki.

Vá ro si rang ra eme lik a Galán tai já rás be li Dió sze get.

1987. ja nu ár 1.
A szlo vá ki ai nem ze ti sé gi kul tu rá lis szö vet sé ge ket: a Cse ma do kot és a Cseh szlo −
vá ki ai Uk rán Dol go zók Kul tu rá lis Szö vet sé gét kö zel 16 év után vis  sza ve szik a
Nem ze ti Front ba.

1987. ja nu ár 7.
A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dő Bi zott sá ga – több éves szü ne tet kö −
ve tő en – fel újít ja do ku men tu mai ki adá sát. El ső do ku men tu ma a Char ta 77−hez
írt le ve le a pol gár jo gi nyi lat ko zat ki adá sá nak tíz éves év for du ló ja al kal má ból.

1987. ja nu ár 9.
A CSKP KB köz zé te szi a már évek óta tar tó gaz da sá gi vál ság fel szá mo lá sát cél −
zó s lát szó lag a gor ba cso vi re for mo kat kö ve tő, va ló já ban azon ban csu pán ál ta −
lá nos frá zi so kat tar tal ma zó A gaz da sá gi rend szer át épí té sé nek alap el vei cí mű
do ku men tu mot.
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1987. ja nu ár 26.
Ľudovít Pezlár, az SZLKP KB ide o ló gi ai tit ká ra az Új Szó szer kesz tő sé ge párt −
alap szer ve zet ének év zá ró tag gyű lé sén, a cseh szlo vák–ma gyar kap cso la tok ról
szól va a két or szág kö zöt ti leg vi ta tot tabb kér dés nek a nem ze ti sé gek híd sze re −
pé re vo nat ko zó ma gyar el mé le tet mi nő sí ti. Pezlár sze rint Cseh szlo vá ki át a szu −
dé ta né met kér dés kész te ti az el mé let vis  sza uta sí tá sá ra.

1987. ja nu ár
Az Iro dal mi Szem le fo lyó irat Hol nap cím mel ti zen hat ol da las mel lék le tet in dít a
fi a tal és kez dő írók szá má ra. Szer kesz tő je Balla Kál mán, szer kesz té sé ben köz −
re mű kö dik a Fi a tal Írók Kö re.

1987. feb ru ár 2–4.
Sar lós Ist ván nak, az Or szág gyű lés el nö ké nek meg hí vá sá ra Ma gyar or szág ra lá to −
gat a Szö vet sé gi Gyű lés Alois Indra ve zet te kül dött sé ge.

1987. feb ru ár 4.
A CSKP KB El nök sé ge el uta sít ja az 1968−as re form fo lya ma tot el íté lő ál lás pont já −
nak át ér té ke lé sét és a nor mal izá ciós kor szak be li po li ti ká já nak fe lül vizs gá lá sát.

1987. feb ru ár 11.
A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dő Bi zott sá ga je len tés ben szá mol be
a nyi trai Pe da gó gi ai Kar és a Me ző gaz da sá gi Fő is ko la ma gyar hall ga tó i nak 1985
má ju sa óta tar tó rend őri zak la tá sá ról, egy ben pa naszt emel Szlo vá kia fő ügyé −
szé nél a rend őri zak la tá sok mi att.

1987. feb ru ár 20.
Ko má rom ban át ad ják a vá ro si mű ve lő dé si ház új épü le tét. Az épít mény az ere −
de ti ter vek sze rint a Ma gyar Te rü le ti Szín há zé lett vol na, a szín ház azon ban vé −
gül csak al bér lő ként kap he lyet ben ne.

1987. már ci us 1.
A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dő Bi zott sá ga je len tés ben szá mol be
a Cse ma dok hely ze té ről, amely ben ar ról tá jé koz tat, hogy a szö vet sé get azért
vet ték vis  sza a Nem ze ti Front ba, hogy így köz vet le nül is a kom mu nis ta párt fel −
ügye le te alatt áll has son.

1987. már ci us 8–9.
Po zsony ban az éj sza ka fo lya mán meg ron gál ják több ma gyar ki sebb sé gi in téz −
mény: a Cse ma dok, az If jú Szivek Ma gyar Dal− és Tánc együt tes, va la mint az Új
Szó szék há zát.

1987. már ci us 10.
A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dő Bi zott sá ga je len tés ben szá mol be
a po zso nyi ma gyar in téz mé nyek el le ni tá ma dá sok ról. A bi zott ság ugyan ezen a
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na pon til ta ko zó le ve let in téz Miroslav Válek szlo vák kul tu rá lis mi nisz ter hez, ami −
ért az ál ta la ki ne ve zett ide o ló gi ai bi zott ság el uta sí tot ta a lo son ci já rá si és vá ro −
si szer vek ké rel mét, hogy az 1972−ben el hunyt Sza bó Bé la fes tő mű vész lo son −
ci há zá nak fa lán, a mű vész szü le té sé nek 80. év for du ló ja al kal má ból két nyel vű
em lék táb lát he lyez hes se nek el.

1987. már ci us 16.
A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dő Bi zott sá ga a po zso nyi ma gyar el le −
nes tá ma dá sok ügyé ben be ad ván  nyal for dul Szlo vá kia fő ügyész éhez, amely ben
töb bek kö zött ké ri, hogy mi ha ma rább nyo moz zák ki a tet te se ket, és ma gya ráz −
zák meg nyil vá no san az ese tek hát te rét.

1987. már ci us 16–21.
Rozs nyón a Cse ma dok Rozs nyói Já rá si Bi zott sá ga a já rá si mű ve lő dé si köz pont
társ szer ve zé sé ben el ső íz ben ren de zi meg a Czabán Sa mu Kul tu rá lis Na po kat.

1987. már ci us 23.
Dal i bor Hanes he lyett Ján Janíkot vá laszt ják a Szö vet sé gi Gyű lés Nem ze tek Ka −
ma rá já nak új el nö ké vé.

1987. már ci us 20.
Mi u tán a Cse ma dok ve ze té se, ill. a párt− és ál la mi szer vek kö zöt ti egyez te tő tár −
gya lá so kon még nem szü le tett meg egye zés a szö vet ség új alap sza bá lyá ról és a
ká der kér dé sek ről, a Cse ma dok KB az ere de ti leg ter ve zett már ci us 21–22−ről áp −
ri lis 11–12−re ha laszt ja a XIV. or szá gos köz gyű lés idő pont ját.

1987. már ci us 27.
A Char ta 77 cseh pol gár jo gi moz ga lom a Szö vet sé gi Gyű lés hez és a szö vet sé gi
kor mány hoz in té zett le ve lé ben el íté li a po zso nyi ma gyar el le nes tá ma dá so kat, s
fel ké ri a cím zet te ket, hogy fog lal ja nak ál lást az ese mé nyek kel kap cso lat ban, ki −
vizs gá lá suk nál a leg na gyobb kö rül te kin tés sel jár ja nak el, a hír köz lő szer vek pe −
dig szá mol ja nak be a tör tén tek ről és a nyo mo zás fo lya ma tá ról.

1987. már ci us 30.
A Char ta 77 le vél ben tá jé koz tat ja a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dő
Bi zott sá gát a po zso nyi ma gyar el le nes tá ma dá sok ról ki adott ál lás fog la lá sá ról. A
le vél sze rint a Char ta 77 „fenn tar tás nél kül tá mo gat ja a ma gyar ki sebb sé get a
kul tu rá lis diszk ri mi ná ció el le ni til ta ko zás ban”. A Char ta 77 egyút tal a Be szé lõ cí −
mű füg get len bu da pes ti fo lyó ira tot is tá jé koz tat ja a ma gyar el le nes tá ma dá sok −
ról ki adott ál lás fog la lá sá ról.

1987. áp ri lis 2–4.
A Cse ma dok KB Nyel vi Szak bi zott sá ga, több társ ren de ző vel kar ölt ve, meg ren de −
zi Kas sán a XVIII. Ka zin czy Nyelv mű ve lő Na po kat.
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1987. áp ri lis 6.
A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dő Bi zott sá ga a po zso nyi ma gyar el le −
nes tá ma dá sok fej le mé nye i ről ki adott je len té sé ben, ill. a Lubomír Štrou gal szö −
vet sé gi mi nisz ter el nök höz in té zett le ve lé ben meg döb be né sét fe je zi ki a hi va ta −
los kö rök ből su gal ma zott gya nú sí tás mi att, amely sze rint a ma gya rok ma guk
ren dez ték vol na a tá ma dá so kat, hogy ez zel a ma gyar el le nes ség lát sza tát kelt −
sék Szlo vá ki á ban.

1987. áp ri lis 9.
Po zsony ban tart ja V. kong res  szu sát a Szlo vák Kép ző mű vé szek Szö vet sé ge,
ame lyen Bárt fay Ti bor szob rász mű vészt meg vá laszt ják a szö vet ség egyik al el −
nök évé.

1987. áp ri lis 9–11.
Cseh szlo vá ki á ba lá to gat Mi ha il Gor ba csov szov jet párt fő tit kár. Az elő ze tes vá ra −
ko zá sok kal el len tét ben nem íté li el az 1968−as szov jet in ter ven ci ót, s nem uta −
sít ja a cseh szlo vák ve ze tést a szov jet re for mok kö ve té sé re.

1987. áp ri lis 11–12.
Po zsony ban tart ja XIV. or szá gos köz gyű lés ét a Cse ma dok (he lyi szer ve ze te i nek
szá ma 524, tag lét szá ma meg ha lad ja a 90 ez ret), ame lyet az elő ző ek nél jó val
kri ti ku sabb hang jel le mez. A fel szó la lók sé rel me zik töb bek kö zött a ma gyar is −
ko lák szá má nak csök ken té sét, a ma gyar fő is ko lás ok ala csony szá mát, a két −
nyel vű fel irat ok hi á nyát, a ma gyar or szá gi köny vek és saj tó ter mé kek hoz zá fér he −
tő sé gé nek kor lá to zá sát, a Cseh szlo vák Te le ví zió ma gyar adá sá nak mű sor szer −
ke ze tét, a Nép mű ve lé si In té zet nem ze ti sé gi osz tá lyá nak meg szün te té sét, s a
ma gyar ság szel le mi éle té nek ja ví tá sa cél já ból sür ge tik egy ma gyar nép raj zi mú −
ze um és egy ma gyar tu do má nyos fo lyó irat meg ala pí tá sát. A köz gyű lés el fo gad −
ja a szö vet ség új alap sza bá lyát, amely azon ban nem egye zik az SZLKP KB Tit −
kár sá ga ál tal elő ze te sen jó vá ha gyot tal, s ah hoz ké pest 7 mó do sí tást tar tal maz.
A Cse ma dok KB el nö ké vé is mét Sidó Zol tánt, ve ze tő tit ká rá vá Luk ács Ti bort, tit −
ká rá vá Ha bán Ot tót és Neszméri Sán dort vá laszt ják; a 81 ta gú új KB 15 fős El −
nök sé gé ben az el nö kön és ve ze tő tit ká ron kí vül he lyet kap Boda Pál, Bödők Eri −
ka, Duba Gyu la, Fábry Ist ván, Fónod Zol tán, Gyime si Györ gy, Gyurcsik Jó zsef,
Jégh Iza bel la, Kroc sány De zső, Kurucz Luj za, Merva Ló ránt, Nagy Káz mér és
Szil vássy Jó zsef.

1987. áp ri lis 16.
Kas sán Löf fler Bé la szob rász mű vész nek át ad ják a Ma gyar Nép köz tár sa ság Csil −
lag Ér dem rend je ki tün te tést.

1987. áp ri lis 30.
Gustáv Husák köz tár sa sá gi el nök az ér de mes mű vész cí met ado má nyoz za
Takáts Emőd szín mű vész nek, a Matesz igaz ga tó já nak.
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1987. má jus 8–10.
Szepsi ben a Cse ma dok he lyi szer ve ze te el ső íz ben ren de zi meg a Szep si Csom −
bor Már ton Na po kat.

1987. má jus 18–24.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Ko má rom ban a XXIV. Jó kai Na po kat.

1987. má jus 22.
A Cse ma dok KB El nök sé ge meg erő sí ti az áp ri li si XIV. or szá gos köz gyű lés ál tal
a szö vet ség új alap sza bá lyá ban jó vá ha gyott vál toz ta tá so kat.

1987. má jus 25.
A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dő Bi zott sá ga újabb je len tést ad ki a
Cse ma dok hely ze té ről, amely ben rész le te sen be szá mol a szö vet ség XIV. or szá −
gos köz gyű lés ének vi tá já ról.

1987. má jus 29–31.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet meg ren de zi Lé ván és Zselizen a
XXXII. Or szá gos Nép mű vé sze ti Fesz ti vált.

1987. má jus 31.
A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dő Bi zott sá ga je len tést ké szít a ma −
gyar óvo dák hely ze té ről és a ma gyar óvo da há ló zat kor lá to zá sá ra tett kí sér le tek −
ről. A je len tés fel hív ja rá a fi gyel met, hogy amíg 1955−ben az ös  szes szlo vá ki ai
óvo dás 13%−a járt ma gyar óvo dá ba, ad dig 1985−ben már csu pán 6,7%−uk.

1987 ta va szán
A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dő Bi zott sá gá hoz kö zel ál ló kö rök köz −
re mű kö dé sé vel Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Hí rek cím mel füg get len hír ügy nök sé gi tá −
jé koz ta tó in dul út já ra, amely nek az év fo lya mán 14 szá ma je le nik meg. Cél ja,
hogy „Ma gyar or szág és a vi lág köz vé le mény ét ob jek tí van tá jé koz tas sa a cseh −
szlo vá ki ai ma gya rok hely ze té ről”.

1987. jú ni us 2–6.
A Cse ma dok KB, a Nép mű ve lé si In té zet és a SZISZ Szlo vá ki ai KB meg ren de zi
Dunasz er da he lyen a XII. Du na Men ti Ta vaszt.

1987. jú ni us 13–14.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet meg ren de zi Galán tán a VII. Ko dály
Na po kat, a cseh szlo vá ki ai ma gyar fel nőtt ének kar ok or szá gos ver se nyé nek dön −
tő jét.

1987. jú ni us 16.
A szlo vák Bel ügy mi nisz té ri um hi va ta lo san köz li a Cse ma dok KB ve ze tő i vel, hogy
az áp ri li si or szá gos köz gyű lé sen el fo ga dott új alap sza bályt nem hagy ja jó vá. Az
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el uta sí tás oka a köz gyű lés ál tal el fo ga dott mó do sí tás, amely sze rint a cseh szlo −
vá ki ai ma gyar ki sebb ség kul tú rá já nak fej lő dé se az egye te mes ma gyar kul tú ra ré −
sze ként megy vég be.

1987. jú ni us 20–21.
A Cse ma dok KB – több társ ren de ző vel kar ölt ve – meg ren de zi Gom ba szö gön a
XXXII. Or szá gos Kul tu rá lis Ün ne pélyt.

1987. jú ni us 21.
A dunasz er da he lyi DAC Duna jská Stre da lab da rú gó csa pa ta a cseh szlo vák ku pa
dön tő jé ben gól nél kü li mér kő zést kö ve tő en ti zen egyes rú gás ok kal le győ zi a prá −
gai Spar ta Praha együt te sét, és el hó dít ja a cseh szlo vák ku pát, fenn ál lá sá nak
leg na gyobb si ke rét ér ve el ez zel.

1987. jú ni us 30.
A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dő Bi zott sá ga a Cseh szlo vák Test ne −
ve lé si Szö vet ség KB el nö ké hez és a Cseh szlo vák Test ne ve lé si Szö vet ség Szlo −
vá ki ai KB el nö ké hez in té zett le ve lé ben ké ri a két szer ve ze tet, hogy fog lal ja nak
ál lást a nagy szom ba ti szur ko lók so vi nisz ta meg nyil vá nu lá sa i val kap cso lat ban,
akik a má jus 17−i Spar tak Trnava–DAC Duna jská Stre da el ső osz tá lyú lab da rú −
gó mér kő zé sen a „Ma gya rok és zsi dók a Du na mö gé!” jel szót skan dál ták.

1987. jú li us 8.
Ig nác Janák, az SZLKP KB tit ká ra át ad ja Benyó Má té nak, a Szlo vák Nem ze ti
Front KB tit ká rá nak a köz tár sa sá gi el nök ál tal ado má nyo zott Mun ka Ér dem ren −
det.

1987. jú li us 14–15.
Várkonyi Pé ter ma gyar kül ügy mi nisz ter meg hí vá sá ra Bu da pest re lá to gat
Bohuslav Chňoupek cseh szlo vák kül ügy mi nisz ter. Várkonyi is mét fel ve ti az új
kis ha tár for gal mi egyez mény meg kö té sé nek igé nyét, ami vel Chňoupek ez út tal
egyet ér tés ét fe je zi ki, s szak ér tői meg be szé lé se ket kez de mé nyez a kér dés ről.

1987. au gusz tus 1–9.
A Cse ma dok KB és a pár ká nyi Ba las si Bá lint Köz mű ve lő dé si Klub meg ren de zi a
Ga ram és az Ipoly men tén, a Kéménd és Ipolykeszi kö zöt ti út vo na lon a XIII. Hon −
is me re ti Ke rék pár tú rát.

1987. au gusz tus 9–16.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Jász ón a XI. Nyá ri Mű ve lő dé si Tá bort.

1987. au gusz tus 12.
Bu da pes ten nyolc van ha to dik élet év ében el hunyt Szom bat hy Vik tor író, új ság író,
mú ze um igaz ga tó, a két vi lág há bo rú kö zöt ti cseh szlo vá ki ai ma gyar kul tu rá lis élet
ki ma gas ló sze mé lyi sé ge.
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1987. au gusz tus 29.
A Fi a tal Írók Kö re a Szlo vák Írók Szö vet sé gé nek Ma gyar Szek ci ó já nál Poszt cím −
mel iro dal mi fo lyó irat ala pí tá sát kez de mé nye zi a fi a tal írók ré szé re. A ja vas la tot
a Ma gyar Szek ció jó vá ha gyó lag to váb bít ja az író szö vet ség ve ze tő sé gé hez.

1987. au gusz tus 31.
Grósz Kár oly ma gyar mi nisz ter el nök meg hí vá sá ra Bu da pest re lá to gat Lubomír
Štrou gal cseh szlo vák mi nisz ter el nök. Az el ső sor ban a gaz da sá gi együtt mű kö dés
fej lesz té sé vel fog lal ko zó tár gya lá so kon a két fél meg egye zik a bős–nagy ma ro si
víz lép cső rend szer épí té sé nek meg gyor sí tá sá ban. A mi nisz ter el nö ki lá to ga tás sal
pár hu za mo san zaj ló kül ügy mi nisz ter−he lyet te si meg be szé lé sen meg ál la po dás
szü le tik a po zso nyi Ma gyar Kul tu rá lis Köz pont fel épí té sé vel és mű kö dé si fel té −
tele i vel kap cso la tos kér dé sek szak ér tői ta lál ko zón va ló tisz tá zá sá ról, s cseh −
szlo vák rész ről ígé re tet tesz nek a kis ha tár for gal mi egyez mény kor sze rű sí té se le −
he tő sé gé nek meg vizs gá lá sá ra is.

1987. szep tem ber 7–11.
A Csehszlovák–Magyar Tör té nész Ve gyes Bi zott ság olo mouci ülés sza ka ma gyar
kez de mé nye zés re a ma gyar tör té nel mi csa lád ne vek szlo vák át írá sá ra irá nyu ló
tö rek vé sek kel fog lal ko zik. A cseh szlo vák ta go zat a ma gyar bí rá la tot vis  sza uta sít −
va vé del mé be ve szi a szlo vák el já rást, ugyan ak kor bí rá ló an nyi lat ko zik a cseh −
szlo vá ki ai hely ség ne vek ma gyar meg fe le lő i nek hasz ná la ta mi att, egye dül a hi va −
ta los meg ne ve zé sek hasz ná la tát tart va el fo gad ha tó nak.

1987. szep tem ber 8.
Ko má rom ban ün ne pi nagy gyű lé sen em lé kez nek meg Stein er Gá bor szü le té sé −
nek 100. év for du ló já ról. A Fučík ut cai ma gyar tan nyel vű alap is ko la a cen te ná ri −
um al kal má ból fel ve szi Stein er Gá bor ne vét.

1987. szep tem ber 12–13.
Po zsony ban tart ja szlo vá ki ai kong res  szu sát a Szo ci a lis ta If jú sá gi Szö vet ség,
ame lyen Jóčik Edi tet meg vá laszt ják a SZISZ Szlo vá ki ai KB el nök sé gi tag já vá és
tit ká rá vá.

1987. szep tem ber 30.
A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dő Bi zott sá ga Bohuslav Chňoupek és
Lubomír Štrou gal bu da pes ti lá to ga tá sa kap csán je len tés ben szá mol be a cseh −
szlo vák és a ma gyar fél kö zöt ti szem lé let be li kü lönb ség ről a nem ze ti ki sebb sé −
gek kér dé sé ben. A je len tést meg kül di töb bek kö zött a szö vet sé gi kor mány hi va −
tal nak és a Kül ügy mi nisz té ri um nak, va la mint Ma gyar or szág prá gai nagy kö vet −
ség ének és po zso nyi fő kon zu lá tu sá nak.

1987. ok tó ber 1.
A szlo vák Bel ügy mi nisz té ri um, mi u tán a Cse ma dok KB El nök sé ge oly ér te lem −
ben mó do sí tot ta a szö vet ség áp ri li si or szá gos köz gyű lé sén el fo ga dott új alap −
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sza bá lyá nak ki fo gá solt ré szét, hogy „a cseh szlo vá ki ai ma gyar nem ze ti ség kul tú −
rá já nak fej lő dé se az egye te mes nem ze ti kul tú ra, va la mint Cseh szlo vá kia nem −
ze tei és nem ze ti sé gei kul tú rá já nak szer ves ré sze ként tör té nik”, jó vá hagy ja a
Cse ma dok alap sza bá lyát.

Ba logh Gé zát, a Cseh szlo vák Test ne ve lé si Szö vet ség Szlo vá ki ai KB al el nök ét ki −
ne ve zik a szlo vák ok ta tás ügyi mi nisz ter he lyet te sé vé.

Sár kány Ár pá dot Klim its La jos vált ja fel a po zso nyi Ma dách Könyv− és Lap ki adó
igaz ga tói poszt ján.

1987. ok tó ber 2.
A Cse ma dok Po zso nyi Vá ro si Bi zott sá gá nak ren de zé sé ben meg kez dőd nek Po −
zsony ban a no vem ber 23−ig tar tó I. Vá ro si Kul tu rá lis Na pok.

1987. ok tó ber
Érsekújvárott Ju hász R. Jó zsef, Mé szá ros Ot tó és Né meth Ilo na kez de mé nye zé −
sé re a Cse ma dok  he lyi szer ve ze té nek és a Fi a tal Írók Kö ré nek tá mo ga tá sá val
meg ala kul a Stú dió erté mű vé sze ti mű hely.

1987. no vem ber 8.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet meg ren de zi Po zsony ban a X. „Ta va −
szi szél vi zet áraszt...” nép ze nei és nép dal ver seny or szá gos dön tő jét.

1987. no vem ber 12–15.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Kas sán a XVI. Fábry Zol tán Iro dal mi és Kul tu rá lis
Na po kat, amely ke re té ben no vem ber 14−én el ső íz ben ad ják át a Fábry Zol tán−
dí jat (ki tün te tett je Fónod Zol tán iro da lom tör té nész).

1987. no vem ber 18–19.
A CSKP KB El nök sé gé nek ülé sén a párt ve ze tés Miloš Jakeš ve zet te dog ma ti kus
kon zer va tív szár nyá nak tag jai a köz tár sa sá gi el nö ki és a párt fő tit ká ri tiszt ség
szét vá lasz tá sá nak fel ve té sé vel meg pró bál ják el ér ni Gustáv Husák tá vo zá sát a
párt élé ről.

1987. no vem ber 30.
A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dő Bi zott sá ga újabb je len tést ké szít a
Cse ma dok hely ze té ről, amely ben ar ra fi gyel mez tet, hogy a Cse ma dok KB El nök −
sé gé nek nem lett vol na jo ga meg vál toz tat ni a szö vet ség alap sza bá lyát, mi vel ar −
ra csak a köz gyű lés jo go sult.

1987. de cem ber 3.
A Char ta 77 cseh pol gár jo gi moz ga lom ki ad ja 74/87. sz. do ku men tu mát, amely −
ben tá mo ga tá sá ról biz to sít ja a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dő Bi zott −
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sá ga do ku men tum ja vas la tát a nem ze ti ki sebb sé gek jo ga i nak nem zet kö zi biz to −
sí tá sá ról.

1987. de cem ber 8.
Ma jor Ist ván szü le té sé nek 100. év for du ló ja al kal má ból ün ne pi meg em lé ke zést
tar ta nak Vere bé lyen, amely so rán szü lő vá ro sá ban le lep le zik Ma jor mell szob rát,
Pa ta ki Klá ra szob rász mű vész al ko tá sát.

1987. de cem ber 10.
A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dő Bi zott sá ga le ve let in téz a szö vet sé gi
kor mány hoz, amely ben fel ké ri, hogy az Eu ró pai Biz ton sá gi és Együtt mű kö dé si Ér −
te kez let bé csi utó kon fe ren ci á ján tá mo gas sa a nem ze ti ki sebb sé gek éle tét po zi tí −
van be fo lyá so ló em be ri jo gi el vek nem zet kö zi meg ho no sí tá sát, egy ben meg kül di a
kor mány nak a nem ze ti ki sebb sé gek jo ga i nak nem zet kö zi biz to sí tá sá ra ki dol go zott
do ku men tum ja vas la tát. A ja vas la tot a Char ta 77 – a Char ta és a bi zott ság kö zös
do ku men tu ma ként – de cem ber 15−én szin tén el kül di a szö vet sé gi és a szlo vák
kor mány nak, va la mint a bé csi utó kon fe ren ci á nak, s alá írá suk kal csat la koz nak
hoz zá Miroslav Kusý és Milan Šimeč ka szlo vák másként gon do lkodók is.

1987. de cem ber 12.
Mi u tán a szlo vák Kul tu rá lis Mi nisz té ri um a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség
Jog vé dő Bi zott sá ga til ta ko zó le ve lé nek ha tá sá ra vis  sza von ja ko ráb bi ti lal mát, és
en ge dé lye zi a ma gyar nyel vű fel ira tot is, Sza bó Gyu la fes tő mű vész lo son ci há zá −
nak fa lán el he lye zik a két nyel vű em lék táb lát.

1987. de cem ber 17–18.
A CSKP KB ülé sén – élet kor ára hi vat koz va – le mond fő tit ká ri tiszt sé gé ről Gustáv
Husák, utó dá vá ugyan ak kor a gor ba cso vi re for mo kat még in kább el uta sí tó, kon −
zer va tív Miloš Jakešt, az 1968 utá ni kon szo li dá ci ós po li ti ka egyik meg ha tá ro zó
kép vi se lő jét vá laszt ják.

1987. de cem ber
A föld alat ti egy ház alá írás gyűj tő ak ci ót in dít a val lás sza bad ság tisz te let ben tar −
tá sa és új püs pö kök ki ne ve zé se cél já ból. A pe tí ci ót a kom mu nis ta rend szer bu −
ká sá ig or szá gos vi szony lat ban 501 590, Szlo vá ki á ban 291 284 em ber ír ja alá.
Az 1948. évi kom mu nis ta ha ta lom át vé tel óta ez a cseh szlo vá ki ai el len zé ki erők
leg na gyobb alá írás gyűj tő ak ci ó ja.

1987 fo lya mán
A Ma dách Im re Iro dal mi Díj jal Rá kos Pé ter iro da lom tör té nészt és Hubik Ist ván
mű for dí tót tün te tik ki.

1988. ja nu ár 1.
Az If jú Szivek Ma gyar Dal− és Tánc együt tes hez tá vo zó Var ga Er vint Richtarčík Mi −
hály vált ja fel a Szőt tes nép mű vé sze ti együt tes mű vé sze ti ve ze tő je tiszt sé gé ben.
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1988. ja nu ár 14.
Az SZLKP KB ülé sén Kiss Jó zsef, az Új Szó fő szer kesz tő je sze mé lyé ben el ső íz −
ben vá lasz ta nak be ma gyar nem ze ti sé gű sze mélyt a KB Tit kár sá gá ba.

1988. ja nu ár 22.
A Char ta 77 kép vi se lői át ad ják az Eu ró pai Biz ton sá gi és Együtt mű kö dé si Ér te −
kez let bé csi ta lál ko zó já nak mun ká já ban részt ve vő 35 or szág kül dött sé gé nek a
Char ta 77 és a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dő Bi zott sá ga kö zös do −
ku men tum ja vas la tát a nem ze ti ki sebb sé gek jo ga i nak nem zet kö zi biz to sí tá sá ról.

1988. ja nu ár 23.
A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dő Bi zott sá ga Cseh szlo vá kia meg ala −
ku lá sá nak kö zel gő 70. év for du ló ja és az or szág új al kot má nyá nak elő ké szü le tei
al kal má ból le ve let in téz a Szö vet sé gi Gyű lés hez és a szö vet sé gi kor mány hoz „a
ma gyar–cseh szlo vák kap cso la tok né hány szem pont já ról és a szom szé dos nem −
ze ti kul tú rák ha tár sáv já ban élő ma gyar ki sebb ség sze re pé ről”. A bi zott ság sze −
rint a ma gyar ki sebb ség nek a cseh szlo vák ál lam mal szem be ni bi zal mát és lo ja −
li tá sát olyan tör vé nyek kel kel le ne biz to sí ta ni, ame lyek le he tő vé ten nék, hogy a
nem ze ti ki sebb sé gek sa ját ügye ik ben ön igaz ga tó ak le gye nek.

1988. ja nu ár 25.
Szű rös Má tyás, az MSZMP KB kül ügyi tit ká ra és az Or szág gyű lés Kül ügyi Bi zott −
sá gá nak el nö ke a Kos suth Rá di ó ban be je len ti, hogy a ha tá ron tú li ma gya rok a
ma gyar nem zet ré szét ké pe zik, ezért Ma gyar or szág fe le lős sé get érez és vi sel
irán tuk, s nem zet kö zi kap cso la tai ala kí tá sá ban te kin tet tel lesz az ő ér de ke ik re
is. (A szlo vák párt ve ze tés Szű rös ál lás fog la lá sát el fo gad ha tat lan nak mi nő sí ti.)

1988. feb ru ár 3.
A Nem ze ti Front köz pon ti szer ve i nek együt tes ülé sén a tiszt sé gé ről le mon dott
Gustáv Husák he lyett Miloš Jakešt, a CSKP új fő tit ká rát vá laszt ják meg a Nem −
ze ti Front el nö ké vé. Sidó Zol tánt, a Cse ma dok KB el nö két be vá laszt ják a Szlo −
vák Nem ze ti Front KB El nök sé gé be.

1988. feb ru ár 13.
Taba j di Csa ba és Szokai Im re, az MSZMP Kül ügyi Osz tá lyá nak he lyet tes ve ze tői
a Ma gyar Nem zet ha sáb ja in meg je lent írá suk ban ki fej tik, hogy a ha tá ron tú li ma −
gyar ság gal kap cso la tos kér dé sek a szom széd sá gi kap cso la tok meg ke rül he tet −
len ré szét ké pe zik. A ha tá ron tú li ma gya rok, ha ide gen ál lam pol gár ok let tek is,
a nem zet ből nem vál tak ki, ezért a ma gyar dip lo má cia ér de ke ik kép vi se le té re és
egy nem zet kö zi ki sebb ség vé del mi rend szer ki dol go zá sá ra tö rek szik.

1988. feb ru ár 22.
Ľudovít Pezlár, az SZLKP KB ide o ló gi ai tit ká ra a Ma dách Könyv− és Lap ki adó
párt alap szer ve zet ének év zá ró tag gyű lé sén a nem ze ti sé gi sé gek hely ze tét „egy −
szer és min den kor ra” ren de zett nek ne ve zi, s hang sú lyoz za, hogy a nem ze ti sé gi
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po li ti ka ala kí tá sá ban sem mi fé le kül ső be le szó lást nem fo gad nak el. Pezlár sze −
rint az emig rá ció és az el len zé ki ek – akik kö zött név sze rint em lí ti Duray Mik lóst
– a nem ze ti sé gi kér dést és a du nai víz lép cső kér dé sét a po li ti kai hely zet des ta −
bi li zá lá sá ra akar ják ki hasz nál ni.

1988. már ci us 6.
Duray Mik lós A ma gyar ki sebb sé gek és az egye te mes ma gyar ság kö zöt ti kap -
cso la tok prob lé mái cím mel elő adást tart a Ma gyar De mok ra ta Fó rum bu da pes −
ti ta nács ko zá sán.

1988. már ci us 10.
Ko má rom ban el hunyt Hor váth Zsig mond, a szlo vá ki ai re for má tus egy ház püs pö −
ke.

1988. már ci us 11–12.
A Cse ma dok KB po zso nyi ülé sén a tiszt sé gé ről le mon dott Neszméri Sán dor he −
lyett Bár dos Gá bort vá laszt ják a Cse ma dok KB tit ká rá vá.

1988. már ci us 17–19.
A Cse ma dok KB Nyel vi Szak bi zott ság – más szer vek kel kö zö sen – meg ren de zi
Kas sán a XIX. Ka zin czy Nyelv mű ve lő Na po kat.

1988. már ci us 22.
Is me ret len szer zők „a ma gyar ha tár men tén ne héz kö rül mé nyek kö zött élő több
mint fél mil lió szlo vák” ne vé ben, dunasz er da he lyi kel te zés sel a szö vet sé gi kor −
mány hoz cím zett le ve lük ben – ame lyet el jut tat nak töb bek kö zött a szlo vák kor −
mány hoz, a hel sin ki meg ál la po dá sok be tar tá sát el len őr ző bé csi utó ér te kez let −
hez, a Char ta 77−hez, va la mint több szlo vák el len zé ki hez is – éles tá ma dást in −
téz nek a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dő Bi zott sá ga, a bi zott sá got
„tá mo ga tó” Char ta 77 és ál ta lá ban a szlo vá ki ai ma gyar ság el len, szlo vák el le −
nes ség gel és a dél−szlo vá ki ai szlo vá kok el nyo má sá val vá dol va meg őket.

1988. már ci us 25.
A szlo vák ka to li kus el len zék Fran tišek Mik loško kez de mé nye zé sé re gyer tyás tün −
te tést szer vez Po zsony ban az em be ri jo gok és a val lás sza bad ság be nem tar tá −
sa, va la mint az üre sen ál ló püs pö ki szé kek be töl té sé re tett va ti ká ni ja vas lat
cseh szlo vák rész ről tör tént el uta sí tá sa el le ni til ta ko zá sul. A mint egy 3−4 ezer
fős, bé ké sen tün te tő tö me get a rend őr ség víz ágyúk, könny gáz és gu mi bot ok be −
ve té sé vel szét ker ge ti.

1988. már ci us 30.
A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dő Bi zott sá ga ál lás fog la lás ban til ta ko −
zik a po zso nyi gyer tyás tün te tés so rán al kal ma zott rend őri erő szak el len. Til ta −
ko zó ál lás fog la lá sát meg kül di a tün te tés szer ve ző i nek, a Char ta 77 szó vi vő i nek
és a szlo vák Bel ügy mi nisz té ri um nak.
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1988. áp ri lis 7.
A Bu da pest re lá to ga tó Miloš Jakeš, a CSKP KB fő tit ká ra tár gya lá so kat foly tat
Ká dár Já nos sal, az MSZMP KB fő tit ká rá val. Meg be szé lé sü kön a párt− és ál lam −
kö zi kap cso la to kon túl me nő en a nem ze ti sé gi kér dés, ez zel kap cso lat ban pe dig
a la kos sá gi kap cso la tok ban és a tu riz mus ban je lent ke ző prob lé mák meg ol dá sá −
nak szük sé ges sé ge is sze re pel A ta lál ko zó ról ki adott kö zös köz le mény sze rint,
amely ben a ko ráb bi ak nál va la mi vel na gyobb hang súlyt kap a nem ze ti sé gek kér −
dé se, a tár gya ló fe lek nagy je len tő sé get tu laj do ní ta nak a két or szág ban élő
„nem ze ti sé gek hely ze té nek, a sok ol da lú fej lő dé sük höz szük sé ges fel té te lek ki −
ala kí tá sá nak, be le ért ve az anya nyel vi ok ta tást és ne ve lést”, s a jö vő ben is ar ra
fog nak tö re ked ni, hogy a nem ze ti sé gek „or szá guk hű ál lam pol gá ra i ként, a szo −
ci a liz mus ta la ján ered mé nye sen se gít sék az együtt mű kö dést, a jó szom szé di vi −
szony fej lesz té sét”.

1988. áp ri lis 12.
A Jaromír Johanes cseh szlo vák kül ügy mi nisz ter−he lyet tes és Horn Gyu la ma gyar
kül ügyi ál lam tit kár kö zöt ti prá gai meg be szé lé sen el vi egyet ér tés szü le tik az utas −
for ga lom kön  nyí té sé nek szük sé ges sé gé ről, a cseh szlo vák fél azon ban a kis ha −
tár for gal mi egyez mény kor sze rű sí té sé től is mét el zár kó zik. Horn sür ge ti a po zso −
nyi Ma gyar Kul tu rá lis Köz pont cél ját szol gá ló te lek biz to sí tá sá val kap cso la tos
prob lé mák meg ol dá sát is.

1988. áp ri lis 14.
Az SZLKP KB ülé sén Jozef Lenárt he lyett Ig nác Janákot vá laszt ják a párt el ső tit −
ká rá vá. To váb bi sze mé lyi vál to zá sok ról is dön te nek: Ľudovít Pezlárt Gejza Šľap −
ka vált ja fel a KB ide o ló gi ai tit ká ri tiszt sé gé ben, s be vá laszt ják a KB−ba töb bek
kö zött Du dás Kál mán dunasz er da he lyi já rá si párt tit kárt.

1988. áp ri lis 15.
A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dő Bi zott sá ga a Miloš Jakeš és Ká dár
Já nos áp ri lis 7−i ta lál ko zó já val kap cso la tos ál lás fog la lá sá ban ki fo gá sol ja a ta lál −
ko zó ról ki adott nyi lat ko zat me rev for ma liz mu sát, köl csö nös sé get su gal ló szel le −
mét és az ál lam pol gá ri hű ség hang sú lyo zá sát. Az ál lás fog la lást meg kül di a po −
zso nyi ma gyar fő kon zu lá tus nak, a CSKP KB−nak és a szö vet sé gi Kül ügy mi nisz té −
ri um nak.

1988. áp ri lis 21.
Át ala kul a szö vet sé gi és a szlo vák kor mány, mi köz ben gaz da sá gi okok ra hi vat −
koz va ra di ká li san csök ken tik a kor mány ta gok szá mát. A szö vet sé gi mi nisz ter el −
nök to vább ra is Lubomír Štrougal, a szlo vák Peter Colotka; a szlo vák kor mány
tag ja töb bek kö zött Šte fan Murín mi nisz ter el nök−he lyet tes, Ľudovít Kilár ok ta tás−,
if jú ság− és test ne ve lés ügyi mi nisz ter, Miroslav Válek kul tu rá lis mi nisz ter, Jú li us
Var ga me ző gaz da ság− és élel me zés ügyi mi nisz ter, Milan Čič igaz ság ügyi mi nisz −
ter, Šte fan Lazar bel ügy− és kör nye zet vé del mi mi nisz ter. A Mun ka ügyi és Nép jó −
lé ti Mi nisz té ri um meg szű nik, Nagy Kázmért ke res ke del mi és ide gen for gal mi mi −
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nisz ter ré ne ve zik ki. (A kor mány ma gyar mi nisz ter he lyet te sei Ba logh Gé za, az ok −
ta tás−, if jú ság− és test ne ve lés ügyi mi nisz ter, va la mint Czafik Jó zsef a bel ügy− és
kör nye zet vé del mi mi nisz ter he lyet te se.)

A nyi trai Pe da gó gi ai Kar 2 ma gyar ta ná ra és 101 di ák ja az anya nyel vi ok ta tás ra
és vizs gáz ta tás ra vo nat ko zó kér vényt in téz a kar dé ká ni hi va ta lá hoz. A kar má −
jus 17−i ál lás fog la lá sa a ké rést in do ko lat lan nak mi nő sí ti, s le szö ge zi, hogy meg −
va ló su lá sa ne he zí te né a hall ga tók ér vé nye sü lé sét a gya kor la ti élet ben.

1988. áp ri lis 29.
Gustáv Husák köz tár sa sá gi el nök a nem ze ti mű vész cí met ado má nyoz za Pa ta ki
Klá ra szob rász mű vész nek.

1988. má jus 2.
Miroslav Válek szlo vák kul tu rá lis mi nisz ter át ad ja Tő zsér Ár pád köl tő nek az ér −
de mes mű vész cím oda íté lé sé ről szó ló ok le ve let.

1988. má jus 5–6.
Po zsony ban át ad ják Luk ács Ti bor nak, a Cse ma dok KB ve ze tő tit ká rá nak és
Strass er György nek, a Hét fő szer kesz tő jé nek a köz tár sa sá gi el nök ál tal ado má −
nyo zott „Épí tés ben szer zett ér de me kért” ki tün te tést.

1988. má jus 5–7.
Bu da pes ten a Marx Kár oly Köz gaz da sá gi Egye tem Tár sa da lom tu do má nyi Klub ja
és a Szé che nyi Ist ván Szak kol lé gi um szlo vá ki ai ma gyar írók, iro da lom tör té né szek
(töb bek kö zött Konc sol Lász ló, Tur czel La jos, Zal abai Zsig mond, Szi ge ti Lász ló és
Var ga Sán dor) rész vé te lé vel há rom na pos szim pó zi u mot ren dez A ma gyar kul tú ra
és tu do mány Cseh szlo vá ki á ban cím mel. A ren dez vény al kal má ból az egye tem elő −
csar no ká ban meg nyí lik a cseh szlo vá ki ai ma gyar fo tó mű vé szek ki ál lí tá sa.

1988. má jus 16–22.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Ko má rom ban a XXV. Jó kai Na po kat.

1988. má jus 18.
A szlo vák kor mány 132. sz. ha tá ro za tá val meg szün te ti töb bek kö zött a Nem ze −
ti sé gi Ta ná csot. A ha tá ro zat sze rint a Nem ze ti sé gi Ta ná csot és a Nem ze ti Bi −
zott sá gi Ta ná csot ös  sze von ják egy tes tü let be, a két szek ci ó ból ál ló Nem ze ti Bi −
zott sá gi és Nem ze ti sé gi Ta nács ba. Az új ta nács el nö ké vé Šte fan Murín mi nisz −
ter el nök−he lyet test ne ve zi ki; a 23 ta gú nem ze ti sé gi szek ció tit ká ra Sziegl Fe −
renc, ma gyar tag jai: Benyó Má té, Boda Pál, Fábry Ist ván, Fer encz De zső, Filler
Gyu la, Gál Ti bor, Pákozdi Gert rúd, Sidó Zol tán, Sza mos Lász ló és Var ga Er nő.

1988. má jus 19.
A Szlo vák Nem ze ti Front KB ülé sén Jozef Lenárt he lyett Ig nác Janákot, az SZLKP
KB új el ső tit ká rát vá laszt ják meg a Szlo vák Nem ze ti Front KB el nö ké vé.
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1988. má jus 27–29.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet meg ren de zi Lé ván és Zselizen a XXXIII.
Or szá gos Nép mű vé sze ti Fesz ti vált. 

1988. jú ni us 1–5.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet meg ren de zi Dunasz er da he lyen a XIII.
Du na Men ti Ta vaszt.

1988. jú ni us 17–19.
A Stú dió erté mű vé sze ti mű hely cseh, szlo vák, cseh szlo vá ki ai ma gyar és ma −
gyar or szá gi mű vé szek köz re mű kö dé sé vel meg ren de zi Érsekújvárott az I. Kí sér le −
ti Mű vé sze ti és Iro dal mi Fesz ti vált.

1988. jú ni us 18–19.
A Cse ma dok KB – több társ ren de ző vel kar ölt ve – meg ren de zi Gom ba szö gön a
XXXIII. Or szá gos Kul tu rá lis Ün ne pélyt. Ru dolf Jurík, az SZLKP KB kul tu rá lis osz −
tá lyá nak ve ze tő je, a fesz ti vá lon részt ve vő párt− és ál la mi kül dött ség ve ze tő je ün −
ne pi be szé dé ben és saj tó tá jé koz ta tó ján egy aránt bí rá ló an szól ar ról, hogy a Cse −
ma dok – túl lép ve egy kul tu rá lis szer ve zet ha tás kör ét – bi zo nyos ér dek vé del mi jo −
go kat vin di kál ma gá nak.

1988. jú ni us 20.
A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dő Bi zott sá ga a Szö vet sé gi Gyű lés hez
és a szö vet sé gi kor mány hoz in té zett le ve lé ben til ta ko zik a Nem ze ti sé gi Ta nács
fel szá mo lá sa el len, s kö ve te li mind a Nem ze ti sé gi Ta nács, mind a hoz zá tar to −
zó tit kár ság vis  sza ál lí tá sát, ko ráb bi jog kö re ik bő ví té sét, va la mint az 1970−ben
meg szün te tett Nem ze ti sé gi Mi nisz té ri um vis  sza ál lí tá sát.

1988. jú ni us 23.
Mi u tán áp ri lis 21−i be ad vá nyuk ra sem mi fé le írás be li vá laszt nem kap tak, a nyi t −
rai Pe da gó gi ai Kar ma gyar hall ga tói újabb le vél ben for dul nak a kar dé ká ni hi va −
ta lá hoz, a CSKP KB−hoz, az SZLKP KB−hoz, va la mint a szlo vák Ok ta tás−, If jú ság−
és Test ne ve lés ügyi Mi nisz té ri um hoz a ma gyar nyel vű kép zés vis  sza ál lí tá sa ér de −
ké ben.

1988. jú ni us 24.
A Cse ma dok KB El nök sé ge a ro má ni ai ún. fa lu rom bo lá si terv kap csán meg bíz −
za Sidó Zol tán el nö köt, hogy le vél ben in for mál ja a Nem ze ti Front ve ze té sét ar −
ról, hogy a Cse ma dok tag sá gát „ér zé ke nyen érin tik a Ro má ni á ban élő nem ze ti −
sé gek kel kap cso la tos in téz ke dé sek”.

1988. jú ni us 28.
A re for má tus egy ház Ko má rom ban ülé se ző Zsi na tá nak rend kí vü li je lö lő ülé se
Mikó Je nő po zso nyi lel készt je lö li az egy ház új püs pö ké vé.
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1988. jú li us 1.
A szlo vák kor mány hi va tal szer ve ze ti át ala kí tá sa so rán meg szün te tik a kor mány −
hi va tal nem ze ti sé gi fő osz tá lyát, a Nem ze ti sé gi Tit kár sá got, s más fő osz tály ok −
kal ös  sze von va lét re hoz zák a nem ze ti bi zott sá gi, nem ze ti sé gi, ok ta tás ügyi és
kul tu rá lis fő osz tályt. Sziegl Fe renc, a nem ze ti sé gi fő osz tály ko ráb bi ve ze tő je az
új fő osz tály ve ze tő jé nek he lyet te se lesz.

1988. jú li us 2–9.
A Cse ma dok KB és a Köz pon ti Klub ta nács meg ren de zi Somod iban a XII. Nyá ri
Mű ve lő dé si Tá bort.

1988. jú li us 4.
Bohuslav Chňoupek cseh szlo vák kül ügy mi nisz ter tár gya lá so kat foly tat Ko má −
rom ban Várkonyi Pé ter ma gyar kül ügy mi nisz ter rel. Meg be szé lé sük so rán el ső −
sor ban a du nai víz lép cső rend szer, a po zso nyi Ma gyar Kul tu rá lis Köz pont és a tu −
riz mus kér dé sét érin tik, a kis ha tár for gal mi egyez mény kor sze rű sí té sé re vo nat ko −
zó ma gyar ja vas lat ról Chňoupek is mét ki té rő en nyi lat ko zik.

1988. jú li us 11.
El hunyt Filler Gyu la, az SZNT el nök sé gi tag ja, a Nem ze ti Bi zott sá gi és Nem ze ti −
sé gi Bi zott ság el nö ke.

1988. jú li us 15–24.
A Cse ma dok KB és a Köz pon ti Klub ta nács meg ren de zi a Csal ló köz ben, a Somor −
ja és Kul csod kö zöt ti út vo na lon a XIV. Hon is me re ti Ke rék pár tú rát.

1988. jú li us 18–25.
A Cse ma dok KB meg szer ve zi Zselizen a táncházvezetők or szá gos táncház tábo −
rát, az I. Or szá gos Táncháztábort.

1988. jú li us 20.
A szlo vák kor mány – ko ráb bi dön té sét rész le ge sen fe lül vizs gál va – vis  sza ál lít ja
a Nem ze ti sé gi Ta ná csot, s jó vá hagy ja sta tú tu mát és ügy rend jét, a hoz zá tar to −
zó tit kár ság vis  sza ál lí tá sá ra azon ban nem ke rül sor. A tes tü let 25 tag ja kö zül 11
ma gyar, 9 szlo vák, 5 pe dig uk rán nem ze ti sé gű. El nö ke Šte fan Murín mi nisz ter −
el nök−he lyet tes, al el nö ke Nagy Káz mér mi nisz ter, tit ká ra Sziegl Fe renc; to váb bi
ma gyar tag jai: Benyó Má té, Boda Pál, Fábry Ist ván, Fer encz De zső, Gál Ti bor,
Pákozdi Gert rúd, Sidó Zol tán, Sza mos Lász ló és Var ga Er nő.

1988. jú li us 26.
A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dő Bi zott sá ga a ma gyar kor mány hoz
in té zett le ve lé ben til ta ko zik a ma gyar po li ti kai ve ze tés nek, sze mély sze rint Grósz
Kár oly mi nisz ter el nök nek és Várkonyi Pé ter kül ügy mi nisz ter nek 1988 ta va szán
kü lön bö ző fó ru mo kon tett s a cseh szlo vák nem ze ti sé gi po li ti kát di csé rő ki je len −
té sei el len, s fel ké ri a ma gyar kor mányt, hogy ne te gyen „a va ló ság nak el lent −
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mon dó ki je len té se ket, ame lyek csak to vább ront hat ják a ma gyar ki sebb ség hely −
ze tét”.

1988. au gusz tus 1.
Kiss Lász ló nagy kö vet sé gi ta ná csos ve ze té sé vel meg kez di mű kö dé sét a prá gai
Ma gyar Kul tu rá lis Köz pont po zso nyi ki ren delt sé ge.

1988. au gusz tus 10.
A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dő Bi zott sá ga le vél ben for dul a Szö −
vet sé gi Gyű lés hez és a szö vet sé gi kor mány hoz a ro má ni ai fa lu rom bo ló ter vek
ügyé ben. A bi zott ság a Cseh szlo vá kia és Ro má nia kö zöt ti jó vi szony és ba rá ti
kap cso la tok sok év ti ze des ha gyo má nya i ra hi vat koz va ké ri a két tes tü le tet, ves −
sék lat ba te kin té lyü ket an nak ér de ké ben, hogy a ro mán kor mány mond jon le az
alap ve tő em be ri jo go kat sér tő ter vé ről.

1988. au gusz tus 15.
Duray Mik lós, a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dő Bi zott sá gá nak szó vi −
vő je Indi ana vá ros egye te mé nek meg hí vá sá ra egy év re az Ame ri kai Egye sült Ál −
la mok ba tá vo zik. Tá vol lét ében Var ga Sán dor ve szi át a bi zott ság ve ze té sét.

1988. au gusz tus 20.
Cseh szlo vá ki ai ma gyar ér tel mi sé gi ek, mun ká sok és di á kok több száz alá írás sal
el lá tott fel hí vá suk ban til ta koz nak a ro má ni ai fa lu rom bo ló ter vek el len, amely ben
fel ké rik a vi lág kor má nya it és a nem zet kö zi köz vé le ményt, hogy kö ve tel jék a te −
le pü lés rom bo lás és a töb bi an ti de mok ra ti kus in téz ke dés azon na li le ál lí tá sát, va −
la mint az em be ri, de mok ra ti kus és nem ze ti sé gi jo gok hely re ál lí tá sát Ro má ni á −
ban.

1988. au gusz tus 21.
Prá gá ban a szov jet meg szál lás 20. év for du ló ján meg ren de zett tün te té sen mint −
egy négy ezer sze mély kö ve te li a szov jet csa pa tok tá vo zá sát, a cen zú ra el tör lé −
sét, a po li ti kai fog lyok sza ba don bo csá tá sát, az em be ri jo gok tisz te let ben tar tá −
sát, va la mint sza bad vá lasz tá sok meg tar tá sát. A rend őr ség a tün te tést bru tá lis
mó don szét za var ja.

1988. szep tem ber 12.
A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dő Bi zott sá ga do ku men tum ban til ta −
ko zik a bős–nagy ma ro si víz lép cső rend szer fel épí té se el len.

1988. szep tem ber 13.
A nyi trai Pe da gó gi ai Kar Ma gyar Nyelv és Iro da lom Tan szé ke a nem ze ti sé gi pe −
da gó gus kép zés szín vo na lá nak nö ve lé sét s a kar ma gyar ta go za tá nak fel újí tá sát
cél zó ja vas la tot dol goz ki és ter jeszt a kar ve ze té se elé. Er re, csak úgy mint a
hall ga tók ko ráb bi be ad vá nya i ra, nem ér ke zik ér dem le ges vá lasz.
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1988. szep tem ber 21.
A Szö vet sé gi Gyű lés El nök sé ge 141/1988. sz. tör vény ere jű in téz ke dé sé vel má −
jus 9−e mel lett a Cseh szlo vák Szo ci a lis ta Köz tár sa ság nem ze ti ün ne pé vé nyil vá −
nít ja ok tó ber 28−át is mint a cseh szlo vák ál lam lét re jöt té nek nap ját.

1988. szep tem ber 30–ok tóber 1.
A Cse ma dok KB kas sai ülé sén kri ti kus hang vé te lű fel szó la lá sok sür ge tik a ma −
gyar ki sebb ség ok ta tás ügyi és kul tu rá lis prob lé má i nak ren de zé sét, a ma gyar pe −
da gó gus kép zés meg ol dá sát, a ma gyar is ko la há ló zat bő ví té sét, a két nyel vű ség
kö vet ke ze tes al kal ma zá sá nak biz to sí tá sát, a tö meg tá jé koz ta tá si esz kö zök ben a
hely ség ne vek ma gyar nyel vű hasz ná la tát s a nem ze ti sé gi al kot mány tör vény vég −
re haj tá si tör vé nye i nek meg al ko tá sát.

Pót vá lasz tást tar ta nak az SZNT−be, amely so rán az el hunyt Filler Gyu la meg üre −
se dett kép vi se lői he lyé re meg vá laszt ják Ba logh Lász lót, a szimői efsz el nö két.

1988. ok tó ber 7.
A ma gyar Or szág gyű lés a bős–nagy ma ro si víz lép cső rend szer épí té si mun ká la tai  −
nak foly ta tá sa mel lett dönt, a to vább épí tést azon ban szi go rú kör nye zet vé del mi
fel té te lek hez kö ti.

1988. ok tó ber 10–11.
A CSKP KB ülé sén ki szo rít ják a párt El nök sé gé ből, s le vált ják mi nisz ter el nö ki
tiszt sé gé ből a kon zer va tív Miloš Jakeš fő el len lá ba sá nak szá mí tó, a gaz da ság
át ala kí tá sa mel lett bi zo nyos po li ti kai re for mo kat is meg en ged he tő nek tar tó s a
dis  szi den sek el le ni rend őri be avat ko zá so kat hely te le ní tő Lubomír Štrou gal szö −
vet sé gi mi nisz ter el nö köt, va la mint Peter Colot ka szlo vák mi nisz ter el nö köt.

1988. ok tó ber 12.
Gustáv Husák köz tár sa sá gi el nök a po li ti kai re for mo kért nem lel ke se dő, a gaz −
da sá gi re form gyor sí tá sát azon ban tá mo ga tó Ladislav Adamec mi nisz ter el nök −
kel az élen ki ne ve zi az új szö vet sé gi kor mányt. Tag jai töb bek kö zött: Pavel
Hrivnák el ső mi nisz ter el nök−he lyet tes, Fran tišek Pitra és Ivan Knotek mi nisz ter −
el nök−he lyet te sek, Jaromír Johanes kül ügy mi nisz ter, Mi lán Václavík nem zet vé −
del mi mi nisz ter és Fran tišek Kincl bel ügy mi nisz ter.

Az SZNT El nök sé ge a le vál tott Peter Colot ka he lyett Ivan Knoteket ne ve zi ki Szlo −
vá kia új mi nisz ter el nök évé.

1988. ok tó ber 14–16.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Kas sán a XVII. Fábry Zol tán Iro dal mi és Kul tu rá lis
Na po kat. A Fábry Zol tán−díj ki tün te tett je Tur czel La jos iro da lom tör té nész.
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1988. ok tó ber 17–18.
Az SZLKP KB ülé sén a párt ve ze tő szer ve i ben vég re haj tott ká der cse rék so rán
be vá laszt ják a KB El nök sé gé be töb bek kö zött Du dás Kál mánt, aki sze mé lyé ben
az El nök ség nek 1968 óta el ső íz ben van ma gyar nem ze ti sé gű tag ja.

1988. ok tó ber 20.
A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dő Bi zott sá ga kez de mé nye zé sé re –
Cseh szlo vá kia meg ala ku lá sá nak kö zel gő 70. és a nem ze ti sé gi al kot mány tör −
vény el fo ga dá sá nak 20. év for du ló ja al kal má ból – el ké szül a Cseh szlo vá ki ai ma -
gya rok me mo ran du ma 1988 cím alatt is mert té vá ló do ku men tum. A 266 alá −
írás sal el lá tott me mo ran dum a ma gyar ság ki sebb sé gi sé rel me it ös  sze fog lal va,
azok or vos lá sá ra tett ja vas la to kat fo gal maz meg a Szö vet sé gi Gyű lés és a szö −
vet sé gi kor mány szá má ra. Sé rel me zi töb bek kö zött a nem ze ti ki sebb sé gek kol −
lek tív jo ga i nak és a nem ze ti sé gi al kot mány tör vény vég re haj tá si tör vé nye i nek hi −
á nyát, a ma gyar ki sebb ség hi va ta los in téz mény rend sze ré nek le épí té sét, az
1960. évi köz igaz ga tá si re form ma gyar el le nes élét, az is ko lák kör ze te sí té se so −
rán több száz ma gyar is ko la meg szün te té sét, a ma gyar nyel vű pe da gó gus kép −
zés vis  sza fej lesz té sét, a ma gyar mű ve lő dés, tu do mány, mű vé szet és muze oló −
gia hi va ta los in téz mé nye i nek hi á nyát. A hely zet ja ví tá sa ér de ké ben meg fo gal −
maz za az el múlt 70, de kü lö nö sen az el múlt 20 év nem ze ti sé gi po li ti ká ja fe lül −
vizs gá lá sá nak, a kol lek tív ki sebb sé gi, nyelv hasz ná la ti és ön igaz ga tá si jog biz to −
sí tá sá nak igé nyét, a köz igaz ga tá si egy sé gek ha tá ra i nak ki je lö lé sé nél pe dig az
et ni kai ha tá rok fi gye lem be vé te lét. A me mo ran du mot alá ír ja töb bek kö zött Ág Ti −
bor nép mű ve lő, Baj nok Ist ván or vos, Barak Lász ló köl tő, Dé nes Györ gy író,
Duray Mik lós geo ló gus, Gren del La jos író, Hizs nyai Zol tán köl tő, Hodossy Gyu la
köl tő, Hunčík Pé ter or vos, Ju hász R. Jó zsef köl tő, Konc sol Lász ló író, Mar czell
Bé la nép rajz ku ta tó, Tóth Kár oly szer kesz tő, Tur czel La jos iro da lom tör té nész és
Vad ker ty Ka ta lin tör té nész.

1988. ok tó ber 21.
A Cse ma dok KB El nök sé ge fel ada tul ad ja a tör vény ho zó tes tü le tek ben te vé keny −
ke dő tag ja i nak, hogy te gye nek lé pé se ket a szö vet ség XIV. or szá gos köz gyű lé sén
és a KB kas sai ülé sén fel ve tett kér dé sek meg ol dá sa ér de ké ben. A szö vet ség el −
nö ke és ve ze tő tit ká ra szá má ra egy olyan ta nács adó tes tü let lét re ho zá sát ja va −
sol ja, amely az SZLKP, a Szlo vák Nem ze ti Front és a szlo vák kor mány szá má ra
fel dol goz ná a kul tú ra, az ok ta tás ügy és a két nyel vű ség te rü le tén fel me rü lő prob −
lé má kat és ja vas la to kat ten ne azok meg szün te té sé re.

1988. ok tó ber 28.
Prá gá ban Cseh szlo vá kia meg ala ku lá sá nak 70. év for du ló ja al kal má ból is mét
több ezer fő ből ál ló tün te tő tö meg sür ge ti a po li ti kai re for mo kat. A rend őr ség a
tün te tést víz ágyúk be ve té sé vel ez út tal is szét za var ja csak úgy, mint a po zso nyi
és brün ni ki sebb mé re tű meg moz du lá so kat.
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1988. no vem ber 2.
A bu da pes ti Beth len Gá bor Ala pít vány Beth len Gá bor−díj jal tün te ti ki Jan ics Kál −
mánt, Duray Mik lóst és Bohu mil Hra bal cseh írót. A bu da pes ti cseh szlo vák nagy −
kö vet ség no vem ber 4−én a ma gyar Mű ve lő dé si Mi nisz té ri um ban til ta ko zik a ki −
tün te té sek mi att.

1988. no vem ber 3.
A Szlo vák Nem ze ti Front KB El nök sé gé nek a Cse ma dok te vé keny sé gé nek ér té −
ke lé sé vel fog lal ko zó ülé sén Sidó Zol tán is mer te ti a Cse ma dok KB El nök sé ge ál −
tal ké szí tett s a Cse ma dok te vé keny sé ge mel lett a szö vet ség XIV. or szá gos köz −
gyű lé sén meg fo gal ma zott gon dok kal és prob lé mák kal is nyíl tan fog lal ko zó do ku −
men tu mot. Az El nök ség hosz  szas vi tát kö ve tő en, mi köz ben töb ben a ma gyar or −
szá gi szlo vák ság hely ze tét ké rik szá mon Sidótól, vé gül bi zo nyos ész re vé te lek kel
egyet ért az elő ter jesz tett anyag gal.

1988. no vem ber 5–6.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Kas sán a cseh szlo vá ki ai ma gyar mun kás ének ka −
rok V. or szá gos fesz ti vál ját, a Zen dü lő Éne ket.

1988. no vem ber 11.
Bu da pes ten A Ma gyar Mű vé sze tért Díj jal tün te tik ki Do bos Lász ló írót.

1988. no vem ber 17.
A Cseh szlo vák Nem ze ti Front KB bi zott sá got hoz lét re az új al kot mány elő ké szí −
té se cél já ból. A 154 ta gú bi zott ság ban he lyet kap töb bek kö zött Sidó Zol tán, a
Szö vet sé gi Gyű lés és Sárközy Gi zel la, az SZNT kép vi se lő je.

1988. no vem ber 24.
Dunasz er da he lyen a Szlo vák Nem ze ti Ga lé ria ki he lye zett rész le ge ként meg nyí lik
a Lőrincz Gyu la Kép tár.

1988. de cem ber 15.
Ko má rom ban az ál la mi ha tó sá gok jó vá ha gyá sát kö ve tő en ün ne pé lyes ke re tek
kö zött be ik tat ják tiszt sé gé be Mikó Je nő re for má tus püs pö köt. A püs pö ki szék −
hely ezt kö ve tő en Po zsony ba köl tö zik, a püs pö ki hi va tal és a Zsi nat El nök sé ge
azon ban to vább ra is Ko má rom ban ma rad.

1988. de cem ber 15–16.
A CSKP KB ülé sén fel men tik tiszt sé ge i ből Vasil Biľak ide o ló gi ai tit kárt, s a ter −
ve zett nél egy év vel ko rább ra, 1990. má jus 10−re ös  sze hív ják a párt XVIII. kong −
res  szu sát.

1988. de cem ber 17.
Som or ján, az Új Szó meg je le né sé nek 40. év for du ló ja al kal má ból ren de zett ün −
ne pi gyű lé sen Ig nác Janák, az SZLKP KB el ső tit ká ra a ju bi lá ló lap nak át ad ja a
Győ zel mes Feb ru ár Ér dem ren det.
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1988. de cem ber 31.
Mi u tán Cseh szlo vá kia és Ma gyar or szág a to váb bi ak ban nem újít ja meg, le jár a
ma gyar és cseh szlo vák ál lam pol gár ok kö te le ző mi ni má lis va lu ta be vál tá sá ról kö −
tött 1982. már ci u si egyez mény ha tá lya. Cseh szlo vák rész ről ez zel egy idő ben
meg szün te tik a ma gyar or szá gi uta zá sok kor lá to zá sát.

1988 fo lya mán
Az AB Füg get len Ki adó ki adá sá ban A ma gyar ki sebb ség hely ze té rõl és a nem ze -
ti sé gi kér dés rõl cím mel meg je le nik Bu da pes ten az 1986. szep tem be ri bos to ni
kon fe ren ci á ra ké szült be szá mo lók ból ös  sze ál lí tott ta nul mány kö tet, amely nek
szer zői kö zött sze re pel Ján Čarnogurský, Miroslav Kusý és Milan Šimeč ka szlo −
vák el len zé ki ek, Duray Mik lós, va la mint Sec re tar ius és Posonien sis ál né ven a
Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dő Bi zott sá ga két mun ka tár sa: Sző ke
Jó zsef és Var ga Sán dor.

A cseh szlo vá ki ai ma gyar di ák klu bok ve ze tői a klu bok kö zöt ti kap cso lat el mé lyí −
té se cél já ból lét re hoz zák a Fel vi dé ki Di ák ta ná csot.

A Ma dách Im re Iro dal mi Díj ki tün te tett je Balla Kál mán köl tő és – mű for dí tás ért
– Rácz Oli vér író.

1989 ele jén
A Püski Ki adó, va la mint a Ma gyar Em be ri Jo gok Ala pít vány ki adá sá ban, Duray
Mik lós szer kesz té sé ben meg je le nik New York ban a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki −
sebb ség Jog vé dő Bi zott sá ga tíz éves te vé keny sé gét be mu ta tó Ket tõs el nyo más -
ban cí mű do ku men tum gyűj te mény.

1989. ja nu ár 1.
Az Iro dal mi Szem le is mét a Szlo vák Írók Szö vet sé gé nek – a Ma dách Könyv− és
Lap ki adó gon do zá sá ban meg je le nő – fo lyó ira tá vá vá lik, s szer kesz tő bi zott sá gá −
ban új ból he lyet kap Do bos Lász ló.

1989. ja nu ár 10.
El ső ülé sét tart ja Prá gá ban az új al kot mány elő ké szí té sé re ala kult bi zott ság,
ame lyen Sidó Zol tán, a Cse ma dok KB el nö ke fel szó la lá sá ban ja va sol ja, hogy az
új al kot mány mond ja ki a nem ze ti sé gek ál lam al ko tó sze re pét, biz to sít sa a ki −
sebb sé gek nyelv hasz ná la ti jo gát, sza va tol ja a nem ze ti sé gi kul tu rá lis szö vet sé −
gek lé tét, va la mint a nem ze ti sé gi jo go kat sér tő in téz ke dé sek szank ci o ná lá sát.

1989. ja nu ár 15–20.
Prá gá ban Jan Palach ha lá lá nak 20. év for du ló ján hat na pon át tar tó tün te tés so −
ro za ton kö ve te lik a le tar tóz ta tott el len zé ki ek sza ba don bo csá tá sát és a po li ti kai
re for mok meg va ló sí tá sát. A rend őr ség a tün te té se ket is mét bru tá lis mó don
szét ve ri, ja nu ár 16−án le tar tóz tat ja Václav Havelt, akit 9 hó na pos bör tön bün te −
tés re ítél nek.
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1989. ja nu ár 19.
Ivan Knotek fo gad ja Sidó Zol tánt és Luk ács Ti bort, akik át ad ják a szlo vák mi −
nisz ter el nök nek a Cse ma dok KB El nök sé ge ál tal a ma gyar ki sebb ség po li ti kai,
ok ta tá si, kul tu rá lis és tu do má nyos éle té nek fej lesz té sé re, va la mint az új al kot −
mán  nyal kap cso lat ban ki dol go zott ja vas la to kat. Ezek szor gal maz zák töb bek kö −
zött a nem ze ti sé gi al kot mány tör vény vég re haj tá si tör vé nye i nek ki dol go zá sát, a
nem ze ti sé gi is ko la há ló zat fej lesz té sét és a ma gyar pe da gó gus kép zés meg ol dá −
sát, a ki sebb sé gi nyelv hasz ná lat tör vé nyes biz to sí tá sát, a Nem ze ti sé gi Tit kár −
ság és a Nép mű ve lé si In té zet nem ze ti sé gi osz tá lyá nak vis  sza ál lí tá sát, s egy ma −
gyar nem ze ti sé gi le vél tár és ma gyar nép raj zi mú ze um lét re ho zá sát. Knotek ígé −
re tet tesz az elő ter jesz tett ja vas la tok egy ré szé nek meg va ló sí tá sá ra, ki lá tás ba
he lyez ve egyút tal, hogy a szlo vák párt ve ze tés az év fo lya mán szin tén tár gyal ni
fog a nem ze ti sé gek hely ze té ről.

1989. feb ru ár 6.
Har minc há rom szlo vá ki ai ma gyar ér tel mi sé gi – az 1988. ok tó ber 20−i me mo ran −
dum ban fog lal tak hoz ha son ló igé nye ket meg fo gal ma zó – kö zös be ad ván  nyal for −
dul Miloš Jakešhez, a CSKP KB fő tit ká rá hoz és Ig nác Janákhoz, az SZLKP KB el −
ső tit ká rá hoz, amely ben a ma gyar ki sebb ség hely ze té nek ja ví tá sa cél já ból a po −
li ti kai, jo gi és tu do má nyos élet, az ok ta tás ügy és nyelv hasz ná lat te rén vég re haj −
tan dó ja vas la to kat ter jesz te nek elő. Eb ben ja va sol ják töb bek kö zött a meg szün −
te tett nem ze ti sé gi in téz mé nyek vis  sza ál lí tá sát és a nem ze ti sé gi al kot mány tör −
vény vég re haj tá si tör vé nye i nek meg al ko tá sát, a nem ze ti sé gek ön igaz ga tá si jo −
gá nak és egyen ran gú sá gá nak el is me ré sét, ará nyos rész vé tel ük biz to sí tá sát a
kép vi se le ti tes tü le tek ben és vég re haj tó szer vek ben, a köz igaz ga tá si ha tá rok et −
ni kai ala pon tör té nő ki iga zí tá sát, a két nyel vű ség biz to sí tá sa cél já ból nyelv tör −
vény ki dol go zá sát, a ma gyar óvo dai há ló zat bő ví té sét, a szak kö zép is ko lák és
szak mun kás kép zők hely ze té nek ja ví tá sát, a nyi trai Pe da gó gi ai Kar ma gyar ta go −
za tá nak vis  sza ál lí tá sát, a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek ben a ma gyar nyel vű fel vé −
te li vizs ga le he tő sé gé nek biz to sí tá sát, nem ze ti sé gi ku ta tó in té zet, egy ma gyar
köz pon ti nép raj zi és nem ze ti ség tör té ne ti mú ze um, egy nem ze ti sé gi könyv tár,
ezen be lül pe dig a ma gyar ki sebb ség do ku men tá ci ós és in for má ci ós rész le gé −
nek lét re ho zá sát. A „har minc hár mak do ku men tu ma” né ven is mert té vá ló s Do −
bos Lász ló és Sza bó Re zső ál tal kez de mé nye zett be ad ványt alá ír ja Sziegl Fe −
renc, a Nem ze ti sé gi Ta nács tit ká ra, va la mint a szlo vá ki ai ma gyar szel le mi, el ső −
sor ban iro dal mi élet szá mos kép vi se lő je, töb bek kö zött Sző ke Jó zsef, Tur czel
La jos, Tő zsér Ár pád, Gál Sán dor, Gren del La jos, Duba Gyu la, Végh Lász ló, Ozs −
vald Ár pád, Konc sol Lász ló, Sze berényi Zol tán, Tö rök Elem ér, Kul csár Fe renc,
Balla Kál mán és Ré vész Ber ta lan.

Bu da pes ten Pavel Hrivnák cseh szlo vák és Medgyessy Pé ter ma gyar mi nisz ter el −
nök−he lyet tes jegy ző köny vet ír alá a bős–nagy ma ro si víz lép cső rend szer épí té si
mun ká la ta i nak meg gyor sí tá sá ról.
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1989. feb ru ár 9.
A Szlo vák Írók Szö vet sé gé nek Ma gyar Szek ci ó ja – Kul tú ra, át ala kí tás és de mok -
ra ti zá lás cím mel – a tár sa dal mi−po li ti kai át ala kí tás, de mok ra ti zá lás, va la mint a
nem ze ti sé gi po li ti ka, kul tú ra és ok ta tás ügy leg ége tőbb kér dé se i nek meg ol dá sát
cél zó ja vas la to kat fo gad el és ter jeszt az író szö vet sé gi és leg fel sőbb po li ti kai ve −
ze tés: Miloš Jakeš, a CSKP KB fő tit ká ra és Ig nác Janák, az SZLKP KB el ső tit −
ká ra elé. Eb ben sür ge ti töb bek kö zött a nem ze ti sé gek ál lam al ko tó sze re pé nek
el is me ré sét, nyelv tör vény ki dol go zá sát, a meg szün te tett nem ze ti sé gi in téz mé −
nyek vis  sza ál lí tá sát, a fe le lős párt− és ál la mi tiszt sé gek be a ma gyar ság bi zal mát
él ve ző sze mé lyek ki ne ve zé sét, a ké szü lő új al kot mány ban a nem ze ti sé gi ön igaz −
ga tás el vé nek el is me ré sét, egy köz pon ti ma gyar tör té nel mi és nép raj zi mú ze um,
va la mint egy köz pon ti ma gyar könyv tár lét re ho zá sát, új la pok, fo lyó irat ok in dí tá −
sát, a Nép mű ve lé si In té zet nem ze ti sé gi osz tá lyá nak vis  sza ál lí tá sát, a Matesz
kas sai Thália Szín pa dá nak önál ló sí tá sát, a ma gyar is ko la há ló zat bő ví té sét, a
nyi trai Pe da gó gi ai Kar ma gyar ta go za tá nak vis  sza ál lí tá sát s a fel ső ok ta tá si in −
téz mé nyek ben a ma gyar nyel vű fel vé te lik biz to sí tá sát.

1989. feb ru ár 14.
A Szö vet sé gi Gyű lés El nök sé ge a ja nu á ri el len zé ki tün te té sek nyo mán
10/1989. sz. tör vény ere jű ren de le té vel hat hó nap ról egy év re, ill. 5 ezer ről 20
ezer ko ro ná ra nö ve li a köz ren det sér tő cse le ke de te kért ki ró ha tó sza bad ság vesz −
tés és pénz bün te tés fel ső ha tá rát. Feb ru ár 17−én ha son ló tar tal mú jog sza bá lyo −
kat fo gad el a Cseh Nem ze ti Ta nács El nök sé ge és az SZNT El nök sé ge is.

1989. feb ru ár 15.
Prá gá ba lá to gat Grósz Kár oly, az MSZMP KB fő tit ká ra, aki Miloš Jakeš párt fő tit −
kár ral foly ta tott tár gya lá sai so rán kö szö ne tet mond a cseh szlo vák nem ze ti sé gi
po li ti ká ért.

1989. feb ru ár 21.
Az ame ri kai egye sült ál la mok be li San Diegóban nyolc van ki lenc éves ko rá ban ön −
ke zé vel vé get vet éle té nek a kas sai szü le té sű Márai Sán dor író, köl tő.

1989. feb ru ár 25–26.
A klub ve ze tők galán tai köz pon ti sze mi ná ri u mán meg fo gal ma zó dik az igény, hogy
a Cse ma dok KB Köz pon ti Klub ta ná csa a töb bi szak bi zott ság nál na gyobb önál ló −
sá got kap va ma ga szer vez hes se a klub moz gal mat, s Klub hír adó cím mel sa ját
idő sza ki ki ad vány ban tá jé koz tat has son a te vé keny sé gé ről.

1989. feb ru ár 27.
A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dő Bi zott sá ga Gustáv Husák köz tár sa −
sá gi el nök höz in té zett le ve lé ben til ta ko zik Václav Havel és a cseh de mok ra ti kus
el len zék to váb bi kép vi se lő i nek le tar tóz ta tá sa, a Char ta 77 el le ni pro pa gan da −
kam pány, va la mint a prá gai bé kés tün te té sek bru tá lis el foj tá sa el len.
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A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dő Bi zott sá ga ugyan ezen a na pon le −
vél ben for dul Straub F. Brú nó hoz, a ma gyar El nö ki Ta nács el nö ké hez, amely ben
a cseh szlo vá ki ai ma gyar ság fel há bo ro dá sát tol má csol ja ami att, hogy Grósz Ká −
r oly prá gai lá to ga tá sa so rán kö szö ne tet mon dott a cseh szlo vák nem ze ti sé gi po −
li ti ká ért.

1989. feb ru ár 28.
A szlo vák párt ve ze tés a har minc hár mak me mo ran du ma kap csán kon zul ta tív jel −
le gű ta nács ko zás ra hív ja ös  sze a ma gyar nem ze ti sé gű po li ti kai ve ze tő ket. A ta −
lál ko zón ma gyar rész ről részt vesz töb bek Kroc sány De zső, az SZNT al el nö ke,
Benyó Má té, a Szlo vák Nem ze ti Front tit ká ra, Du dás Kál mán, az SZLKP KB el −
nök sé gi tag ja, Sidó Zoltá, a Cse ma dok KB el nö ke és Luk ács Ti bor, a Cse ma dok
KB ve ze tő tit ká ra, va la mint Kiss Jó zsef, az Új Szó fő szer kesz tő je; a párt kül dött −
ség ve ze tő je Ondrej Šal ing, az SZLKP KB tit ká ra. Töb ben el íté lik a le ve let, Kro −
c sány, Sidó és Kiss ugyan ak kor rá mu tat, hogy az va lós prob lé má kat vet fel,
ame lye ket fi gye lem be kell ven ni és le he tő ség sze rint or vo sol ni kell.

1989. feb ru ár
A bu da pes ti Ka pu cí mű füg get len kul tu rá lis és köz éle ti fo lyó irat A cseh szlo vá ki -
ai ma gyar ki sebb ség tár sa dal mi jog vé del mé nek tíz éve (1978–1988) cí mű írá −
sá ban em lé ke zik meg a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dő Bi zott sá ga
tíz éves te vé keny sé gé ről.

1989. már ci us 1.
Az ala ku ló fél ben le vő Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Kul tú ra Ba rá ta i nak Kö re – a ké sőb −
bi Rá kó czi Szö vet ség – az MSZMP KB−hoz in té zett le ve lé ben til ta ko zá sát fe je zi
ki Grósz Kár oly nak a cseh szlo vák nem ze ti sé gi po li ti ká ért kö szö ne tet mon dó prá −
gai nyi lat ko za ta mi att.

1989. már ci us 2.
A szlo vák párt− és ál la mi ve ze tés 13 kép vi se lő je (köz tük Ondrej Šal ing, az SZLKP
KB tit ká ra, Šte fan Murín min iszterel nök−he lyetes, a Nem ze ti sé gi Tit kár ság ve ze −
tő je, Ľudovít Kilár ok ta tás ügyi mi nisz ter és Pavel Koyš kul tu rá lis mi nisz ter) a po −
zso nyi párt köz pont ban meg be szé lést foly tat a har minc hár mak me mo ran du má −
nak 9 párt tag alá író já val: Duba Gyu lá val, Gren del La jos sal, Tő zsér Ár pád dal,
Sziegl Fe renc cel, Zal abai Zsig mond dal, Ozs vald Ár pád dal, Var ga Er zsé bet tel,
Keszeli Fe renc cel és Gál Sán dor ral. A párt ve ze tés – mi köz ben a me mo ran dum −
ban meg fo gal ma zot tak egy ré szét tel je sít he tő nek ne ve zi – az alá írók sze mé re
ve ti, hogy azt Prá gá ba is meg küld ték, va la mint hogy kö zös plat form ra ju tot tak a
párt ból ki zárt Do bos Lász ló val és Sza bó Re zső vel.

1989. már ci us 3.
Po zsony ban Ig nác Janák, az SZLKP KB el ső tit ká ra át ad ja Sidó Zol tán nak a Feb −
ru á ri Győ ze lem Ér dem ren det, me lyet Gustáv Husák köz tár sa sá gi el nök ado má −
nyo zott a meg ala ku lá sá nak 40. év for du ló ját ün nep lő Cse ma dok nak.
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1989. már ci us 5.
A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dő Bi zott sá ga a Cse ma dok meg ala ku lá −
sá nak 40. év for du ló ja al kal má ból ki adott ál lás fog la lá sá ban meg ál la pít ja, hogy mi −
u tán a szer ve zet ve ze tő sé ge el vesz tet te kap cso la tát nem csak a cseh szlo vá ki ai
ma gyar ér tel mi ség je len tős ré szé vel, ha nem ma gá nak a Cse ma dok tag sá gá nak
nagy ré szé vel is, tá vol tart ja ma gát mind azok tól, aki ket 1970 után ki re kesz tet tek
a po li ti kai és szel le mi élet ből, s nem tesz sem mit a kor szín vo na lán ál ló ki sebb −
sé gi szel le mi ség lét re ho zá sá ért, te kin té lyé nek csök ke né sé vel kell szem be néz nie.

1989. már ci us 10.
Az 1989 feb ru ár já ban a SZISZ KB tit ká rá vá vá lasz tott Jóčik Edit he lyett Zse lenák
Jó zse fet vá laszt ják meg a SZISZ Szlo vá ki ai KB tit ká rá vá.

1989. már ci us 11.
Pe re den, a Cseh szlo vák Rá dió ma gyar adá sa új ra in du lá sá nak 40. év for du ló ja al −
kal má ból ren de zett ün nep sé gen át ad ják az adás szer kesz tő sé gé nek az „Épí tés −
ben szer zett ér de me kért” ki tün te tést.

1989. már ci us 12.
A Char ta 77 cseh pol gár jo gi moz ga lom fel szó lít ja a szö vet sé gi kor mányt és az
il le té kes mi nisz té ri u mo kat, hogy ér té kel jék át a bős–nagy ma ro si be ru há zást, s
a szer ző dő fe lek te kint se nek el a nagy ma ro si rész leg fel épí té sé től.

1989. már ci us 16–18.
A Cse ma dok KB Nyel vi Szak bi zott sá ga – több társ ren de ző vel kar ölt ve – meg ren −
de zi Kas sán a XX. Ka zin czy Nyelv mű ve lő Na po kat.

1989. már ci us 20.
A cseh szlo vá ki ai ma gyar ság ma gyar or szá gi ér de ke i nek kép vi se le te, ill. a Ma −
gyar or szág ra el szár ma zott fel vi dé ki ma gya rok és le szár ma zot ta ik ös  sze fo gá sa
cél já val meg ala kul Bu da pes ten a Rá kó czi Szö vet ség, a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar
Kul tú ra Ba rá ta i nak Kö re. El nö ke Dobossy Lász ló, a Sar ló−moz ga lom egy ko ri tag −
ja, tisz te let be li el nö ke Püs pö ki Nagy Pé ter tör té nész, al el nö ke Göndöcs Lász ló,
az egy ko ri Szloven szkói Ma gyar Kul tú regye sü let ve ze tő sé gi tag ja.

1989. már ci us 24.
Kö zös meg be szé lést tart a Szlo vák Írók Szö vet sé gé nek El nök sé ge és a szö vet −
ség Ma gyar Szek ci ó já nak ve ze tő sé ge, ame lyen az író szö vet ség El nök sé ge Vla di −
mír Mináč fel lé pé sét kö ve tő en – aki ki áll az anyag meg ál la pí tá sai mel lett – tá −
mo ga tá sá ról biz to sít ja a Ma gyar Szek ci ó nak az író szö vet sé gi ve ze tés hez, va la −
mint a párt szer vek hez be nyúj tott ja vas la ta it.

1989. már ci us 28.
Po zsony ban Cseh szlo vá kia és Ma gyar or szág szer ző dést ír alá a jog se gély ről, va −
la mint a pol gá ri jo gi, csa lád jo gi és büntető ügyek re vo nat ko zó jo gi kap cso la tok
sza bá lyo zá sá ról.
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1989. már ci us–áp ri lis
Az Új Min de nes Gyûj te mény szer kesz tő bi zott sá ga – kül ső szak em be rek (Né meth
Ist ván, Né meth Zsu zsa, Popé ly Gyu la, Tur czel La jos, Var ga Sán dor és Zal abai
Zsig mond) be vo ná sá val – ter ve ze tet dol goz ki a cseh szlo vá ki ai ma gyar tu do má −
nyos élet in téz mé nyi rend sze ré nek ki ala kí tá sá ra. A ter ve zet, rész le te sen fel so −
rol va az egyes tu do mány ágak fel ada ta it, va la mint a kom mu ni ká ci ós vizs gá la tok
ku ta tá si irá nya it, töb bek kö zött egy önál ló Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Tu do má nyos
In té zet és egy Ma gyar Mú ze um meg te rem té sét, a ku ta tá so kat ko or di ná ló Tu do −
má nyos Ta nács és egy ösz tön díj alap lét re ho zá sát, va la mint Regio cím mel egy
ne gyed évi tu do má nyos szem le meg je len te té sét ja va sol ja.

1989. áp ri lis 3. és 10.
A Ma gyar Te le ví zió Pa no rá ma cí mű mű so ra a cseh szlo vá ki ai ma gyar ki sebb ség
hely ze tét elem ző s a cseh szlo vák nem ze ti sé gi po li ti kát bí rá ló ös  sze ál lí tást su −
gá roz.

1989. áp ri lis 5–11.
A prá gai Ma gyar Kul tu rá lis Köz pont har ma dik al ka lom mal ren de zi meg Prá gá ban
és Po zsony ban a Ma gyar Kul tú ra Nap ja it. A ren dez vény so ro za ton részt ve vő ma −
gyar kül dött ség ve ze tő je, Knepp And rás mű ve lő dé si ál lam tit kár áp ri lis 7−én a Pro
Cul tura Hun gar i ca ki tün te tést ad ja át a meg ala ku lá sá nak 20. év for du ló ját ün −
nep lő Ma dách Könyv− és Lap ki adó nak.

1989. áp ri lis 10.
Po zsony ban Daniel Fute j, a Szlo vák Nem ze ti Front al el nö ke át ad ja Sidó Zol tán −
nak, a Cse ma dok KB el nö ké nek az 50. szü le tés nap ja al kal má ból ado má nyo zott
Ki vá ló Mun ká ért ál la mi ki tün te tést.

1989. áp ri lis 11.
Az SZLKP KB 1990. áp ri lis 6−ra ös  sze hív ja a párt kö vet ke ző kong res  szu sát.

1989. áp ri lis 11–14.
Ko má rom ban a Le hár Na pok ke re té ben el ső íz ben ren de zik meg a négy éven kén −
ti gya ko ri sá gú ra ter ve zett Le hár Fe renc Or szá gos Ének ver senyt.

1989. áp ri lis 17.
A Ma gyar Te le ví zió Pa no rá ma cí mű mű so ra köz li Su gár And rás ri por ter Ale xan −
der Dubčekkel ké szí tett be szél ge té sét az 1968–1969−es cseh szlo vá ki ai ese mé −
nyek ről. (Dubček 1969−es fél re ál lí tá sa óta el ső íz ben szó lal hat meg va la me lyik
szo ci a lis ta or szág tö meg tá jé koz ta tá si esz kö zé ben.)

1989. áp ri lis 19.
A cseh szlo vák Kül ügy mi nisz té ri um a prá gai ma gyar nagy kö vet ség, Šte fan Murín
szlo vák mi nisz ter el nök−he lyet tes Tóth Jó zsef po zso nyi ma gyar fő kon zul előtt til −
ta ko zik az áp ri lis 17−i Dubček−in ter jú mi att, ame lyet cseh szlo vák rész ről a CSKP
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és az MSZMP, va la mint a két or szág kö zöt ti ba rát ság gal és együtt mű kö dés sel
el len té tes cse le ke det nek és Cseh szlo vá kia bel ügye i be va ló be avat ko zás nak mi −
nő sí te nek. Ugyan csak bí rál ják a Pa no rá má nak a szlo vá ki ai ma gyar ság hely ze té −
ről su gár zott áp ri lis 3−i és 10−i adá sát is.

1989. áp ri lis 20.
A Rá kó czi Szö vet ség a cseh szlo vá ki ai ma gyar tu do mány és kul tú ra, va la mint a
cseh szlo vá ki ai ma gyar ság kér dé se i vel fog lal ko zó ma gyar or szá gi ér tel mi sé gi ek
mun ká já nak, ill. az egyé ni és cso por tos cse re lá to ga tá sok, ta nul mány utak tá mo −
ga tá sa cél já ból lét re hoz za a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Kul tú rá ért Ala pít ványt. Ku ra −
tó ri u má nak el nö ke Zöld Fe renc.

Az Új Szó és Prav da ha sáb ja in az Ale xan der Dubčekkel ké szí tett in ter jú mi att fe −
lül ről irá nyí tott saj tó kam pány in dul a Ma gyar Te le ví zió Pa no rá ma cí mű mű so ra
el len. Az Új Szó „A Ma gyar Te le ví zi ó nak nincs jo ga be avat koz ni bel ügye ink be.
Dol go zó ink el íté lik a Pa no rá ma mű so rát” cím mel kez di kö zöl ni a mű sort el íté lő
re a gá lá so kat.

1989. áp ri lis 24.
A ma gyar mi nisz ter ta nács a ma gyar or szá gi nem ze ti sé gek jo ga i nak ér vé nye sí té −
sét szol gá ló ál la mi fel ada tok ös  sze han go lá sa, va la mint az or szág ha tá ra in kí vül
élő ma gyar ság hely ze té nek fi gye lem mel kí sé ré se és a ve lük va ló kap cso lat tar −
tás fel ada ta i nak meg ha tá ro zá sa cél já ból – ta nács adó és vé le mé nye ző tes tü let −
ként – Nem ze ti sé gi Kol lé gi u mot hoz lét re. El nö ke Pozs gay Im re ál lam mi nisz ter,
tag jai kö zött ta lál ha tó töb bek kö zött a fel vi dé ki szár ma zá sú Vigh Kár oly. (A kol −
lé gi um ok tó ber 11−től Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé gi Kol lé gi um né ven foly tat ja
mun ká ját.)

1989. áp ri lis 25.
Vlas tim il Ehren berg er bu da pes ti cseh szlo vák nagy kö vet kor má nya ne vé ben
Nyers Re zső ál lam mi nisz ter nél til ta ko zik a Pa no rá ma Dubček−in ter jú ja mi att. A
nagy kö vet ál tal át adott em lé kez te tő sze rint az el já rás el lent mond „a köl csö nös
meg ér tés és a szo ros test vé ri együtt mű kö dés szel le mé nek”, s ki fe je zi azt a re −
mé nyét, hogy az in ter jú to váb bi ré sze i nek su gár zá sá ra nem ke rül sor.

1989. áp ri lis 25–27.
A Csehszlovák–Magyar Kul tu rá lis és Ok ta tá si Mun ka bi zott ság po zso nyi ülé sén
meg ál la po dás szü le tik a két or szág kö zöt ti nem ze ti sé gi együtt mű kö dés új for −
mák kal va ló bő ví té sé ről: az ön költ sé ges ta nul má nyok le he tő sé gé nek új bó li le he −
tő vé té te lé ről a má sik or szág ban, va la mint a nem ze ti sé gi in téz mé nyek köz vet −
len kap cso lat tar tá si le he tő sé gé ről anya or szág be li part ne re ik kel.

1989. áp ri lis 26.
A Ma gyar Te le ví zió Pa no rá ma cí mű mű so ra a cseh szlo vák til ta ko zás el le né re
köz li az Ale xan der Dubčekkel ké szí tett in ter jú má so dik ré szét is.

432 A husáki normalizáció évtizedei és a kisebbségi jogvédő mozgalom



1989. áp ri lis 27.
A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dő Bi zott sá ga til ta ko zá sát fe je zi ki
ami att, hogy a cseh szlo vák po li ti kai ve ze tés a ki sebb sé gi ma gya rok kal ma ni pu −
lál va, ve lük mon dat ja el sa ját ki fo gá sa it a Pa no rá ma mű so rá val szem ben úgy,
mint ha az a meg szó la lók vé le mé nye len ne.

1989. áp ri lis 29.
Gustáv Husák köz tár sa sá gi el nök a nem ze ti mű vész cí met ado má nyoz za Rajter
La jos kar mes ter nek, ze ne szer ző nek.

1989. má jus 3.
A cseh szlo vák kor mány az ér de mes mű vész cí met ado má nyoz za töb bek kö zött
Barta Gyu la fes tő mű vész nek és Gren del La jos író nak.

1989. má jus 6–7.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet meg ren de zi Érsekújvárott a cseh szlo −
vá ki ai ma gyar gyer mek− és if jú sá gi ének kar ok VII. or szá gos fesz ti vál ját, a Csen −
gő Ének szót.

1989. má jus 11.
Az SZLKP KB ülé sén a szlo vá ki ai ok ta tás ügy ak tu á lis fel ada ta i ról tár gyal va is mét
fel ve tő dik a két nyel vű ok ta tás be ve ze té sé nek kér dé se a nem ze ti sé gi is ko lák ban.

1989. má jus 13.
A ma gyar kor mány rend kí vü li ülé sén azon na li ha tál  lyal két hó nap ra fel füg gesz ti
a du nai víz lép cső rend szer nagy ma ro si rész le gé nek épí té sét. A dön tés sze rint ez
idő alatt öko ló gi ai, sze iz mo ló gi ai és föld ta ni vizs gá la to kat fog nak vé gez ni, az Or −
szág gyű lés majd ezek is me re té ben ha tá roz az épít ke zés jö vő jé ről.

A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dő Bi zott sá ga til ta ko zá sát fe je zi ki
Nico lae Ceauşes cu má jus 17−i cseh szlo vá ki ai lá to ga tá sa el len. A bi zott ság sze −
rint Ceauşes cu fo ga dá sa a cseh szlo vák ve ze tés ré szé ről egy ér tel mű el kö te le −
zett sé get je lent az em be ri jo go kat láb bal tip ró ro mán po li ti ka mel lett.

1989. má jus 15.
A szlo vák kor mány el nök sé gé nek rend kí vü li ülé se a cseh szlo vák–ma gyar szer ző −
dés sel és a nem zet kö zi jog gal el len té tes nek mi nő sí ti a nagy ma ro si épít ke zést
le ál lí tó ma gyar dön tést, s fel ké ri a szö vet sé gi kor mányt, hogy te gyen lé pé se ket
a ma gyar fél nél a szer ző dés tel je sí té se ér de ké ben.

Prá gá ban rend kí vü li ülést tart a szö vet sé gi kor mány, majd ezt kö ve tő en Jaromír
Johanes kül ügy mi nisz ter ma gá hoz ké re ti Bar i ty Mik lós prá gai ma gyar nagy kö ve −
tet, aki vel köz li, hogy a cseh szlo vák fél in do ko lat lan nak és jo go su lat lan nak tart −
ja a ma gyar kor mány dön té sét a nagy ma ro si épít ke zés fel füg gesz té sé ről, s fenn −
tart ja a jo gát ar ra, hogy a mun kák le ál lí tá sa mi att kár té rí tést kö ve tel jen.

4331969. április 17–1989. november 17.



1989. má jus 15–20.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Ko má rom ban a XXVI. Jó kai Na po kat.

1989. má jus 20.
Csal lóközaranyoson a Ma dách Könyv− és Lap ki adó meg ala ku lá sá nak 20. év for −
du ló ja al kal má ból ren de zett ün nep sé gen át ad ják a ki adó ve ze tő sé gé nek a Ki vá −
ló Mun ká ért ál la mi ki tün te tést.

1989. má jus 24.
A Szlo vák Írók Szö vet sé ge Ma gyar Szek ci ó já nak po zso nyi ülé se olyan új sta tú tu −
mot fo gad el, amely a szek ci ót a szö vet ség au to nóm szer ve ze té vé nyil vá nít ja. Az
el ső sor ban a cseh szlo vá ki ai ma gyar tu do má nyos ság hely ze té vel fog lal ko zó ta −
nács ko zás ezen kí vül vé le mé nye zi és tá mo ga tá sá ról biz to sít ja az Új Min de nes
Gyûj te mény szer kesz tő bi zott sá ga ál tal a cseh szlo vá ki ai ma gyar tu do má nyos
élet in téz mé nyi rend sze ré nek ki ala kí tá sá ra ki dol go zott ter ve ze tet, s an nak rö vi −
dí tett vál to za tát A tu do mány fel ada tai a Cseh szlo vá ki á ban élõ ma gyar nem ze ti
ki sebb ség fej lõ dé sé ben cím mel jú ni us 6−án el kül di az il le té kes hi va ta los szer −
vek hez.

Ladislav Adamec cseh szlo vák mi nisz ter el nök meg hí vá sá ra Prá gá ba lá to gat Né −
meth Mik lós ma gyar mi nisz ter el nök. Meg be szé lé sük fő té má ja a bős–nagy ma −
ro si víz lép cső rend szer épí té se kö rül fel me rült vi tás kér dé sek meg ol dá sa, amely  −
lyel kap cso lat ban el ha tá roz zák szak ér tői cso por tok lét re ho zá sát és Adamec bu −
da pes ti lá to ga tá sát.

1989. má jus 26. 
A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dő Bi zott sá ga a „ma gyar szü lők höz,
pe da gó gu sok hoz, is ko lák hoz és min den nem ze té ért fe le lős sé get ér ző szlo vá ki −
ai ma gyar hoz” in té zett le ve lé ben fel hív ja fi gyel mü ket az SZLKP KB má jus 11−i
ülé sé re, s fel ké ri őket, hogy til ta koz za nak a két nyel vű ok ta tás be ve ze té se el len,
kö ve tel jék az in teg rá ció so rán meg szün te tett ma gyar is ko lák és az anya nyel ven
tör té nő pe da gó gus kép zés új ra in dí tá sát, va la mint egy önál ló ma gyar pe da gó gi ai
fő is ko la meg nyi tá sát.

1989. má jus 26–28.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet meg ren de zi Lé ván és Zselizen a
XXXIV. Or szá gos Nép mű vé sze ti Fesz ti vált.

1989. má jus 28.
A Char ta 77 cseh pol gár jo gi moz ga lom fel szó lít ja a cseh szlo vák kor mányt, hogy
a nagy ma ro si épít ke zést fel füg gesz tő ma gyar fél ér tel met len rá gal ma zá sa he −
lyett kezd jen vég re tár gyi la gos, szak mai és nyil vá nos pár be széd be a bős–nagy −
ma ro si be ru há zás jö ven dő sor sá ról.
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1989. má jus 31.
A ma gyar, ill. a szlo vák film−fő igaz ga tó ság meg ál la po dást ír alá film szem lék jö −
vő be ni köl csö nös ren de zé sé ről a két or szág ban élő nem ze ti sé gek ré szé re.

1989. jú ni us 2.
A ma gyar Or szág gyű lés jó vá hagy ja a kor mány má jus 13−i ha tá ro za tát a nagy ma −
ro si épít ke zés fel füg gesz té sé ről, s ki mond ja, hogy a be ru há zás fel tét ele i ről és
kö vet kez mé nye i ről újabb vizs gá la to kat tart szük sé ges nek.

1989. jú ni us 7–11.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet meg ren de zi Dunasz er da he lyen és
Nagym egy eren a XIV. Du na Men ti Ta vaszt.

1989. jú ni us 8.
A szlo vák kor mány Nem ze ti sé gi Ta ná csa a ma gyar és uk rán ki sebb ség mű ve lő −
dé si és kul tu rá lis éle té nek kér dé se i ről elő ter jesz tett anyag ról tár gyal. A Nem ze −
ti sé gi Ta nács nak a kor mány elé ter jesz tett aján lá sai ma guk ban fog lal ják a kü −
lön bö ző pe tí ci ók ban meg fo gal ma zott igé nyek egy ré szét, töb bek kö zött a Nép −
mű ve lé si In té zet nem ze ti sé gi osz tá lyá nak vis  sza ál lí tá sát, a rá dió és te le ví zió
ma gyar adá sa, va la mint a ma gyar la pok szín vo na lá nak ja ví tá sát, a ko má ro mi és
kas sai szín ház vi szo nyá nak új ra ren de zé sét, a nem ze ti sé gi ku ta tá sok prog ram já −
nak ki dol go zá sát, a ma gyar óvo dai kép zés bő ví té sét, a kis is ko lák új bó li meg nyi −
tá sát és a pe da gó gus kép zés fej lesz té sét.

Ale xan der Dubček, a CSKP KB egy ko ri el ső tit ká ra és Oldřich Černík volt cseh −
szlo vák mi nisz ter el nök a Cseh szlo vá kia 1968. évi meg szál lá sá ban részt vett or −
szá gok kor má nya i hoz és párt ve ze tés éhez, töb bek kö zött a ma gyar kor mány hoz
és az MSZMP−hez in té zett le ve lük ben a ka to nai meg szál lás ról ho zott dön tés fe −
lül vizs gá lá sá ra ké rik a cím zet te ket.

1989. jú ni us 16–18.
A Stú dió erté meg ren de zi Érsekújvárott a II. Kí sér le ti Mű vé sze ti és Iro dal mi Fesz −
ti vált. A fesz ti vál be fe jez té vel a he lyi ha tó sá gok háromhó na pos pro pa gan da−had −
já rat ba kez de nek, majd ok tó ber ben il le gá lis nak mi nő sí tik a fesz ti vált, az azt pat −
ro ná ló Cse ma dok he lyi szer ve ze te el len pe dig bün te tő jo gi el já rást he lyez nek ki −
lá tás ba.

1989. jú ni us 20.
A Szö vet sé gi Gyű lés ál lás fog la lás ban szó lít ja fel a ma gyar Or szág gyű lést, hogy
já rul jon hoz zá a bős–nagy ma ro si víz lép cső rend szer meg épí té sé hez és az ál lam −
kö zi szer ző dés tel je sí té sé hez.

1989. jú ni us 22.
Az SZNT El nök sé ge Pavel Hrivnákot ne ve zi ki Szlo vá kia új mi nisz ter el nök évé.
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1989. jú ni us 24–25.
A Cse ma dok KB – több társ ren de ző vel kar ölt ve – meg ren de zi Gom ba szö gön a
XXXIV. Or szá gos Kul tu rá lis Ün ne pélyt.

1989. jú ni us 29.
A Sza bad Eu ró pa Rá dió és más nyu ga ti mé di ák köz lik a cseh el len zé ki ek mint −
egy két ezer mű vész és ér tel mi sé gi ál tal alá írt Né hány mon dat cí mű fel hí vá sát,
amely ben az el len zék kel foly ta tan dó pár be széd meg kez dé se mel lett a po li ti kai
fog lyok sza ba don bo csá tá sá ra, a gyü le ke zé si és val lás sza bad ság tisz te let ben
tar tá sá ra, va la mint a füg get len kez de mé nye zé sek ül dö zé sé nek meg szün te té sé −
re szó lít ják fel a cseh szlo vák párt ve ze tést. A fel hí vás Szlo vá ki á ban nem ta lál je −
len tő sebb vissz hang ra, de 1989 nya rán több szlo vá ki ai ma gyar ér tel mi sé gi –
töb bek kö zött Balla Kál mán, Gren del La jos, A. Nagy Lász ló, Szi ge ti Lász ló és
Tóth Kár oly – is alá ír ja.

1989. jú ni us 30.
A cseh szlo vá ki ai párt saj tó ban, köz tük az Új Szó ban is saj tó kam pány in dul a Né -
hány mon dat el len. Az Aki sze let vet... cí mű írás sze rint a fel hí vás „a szo ci a lis −
ta ál lam mal és tár sa dal mi rend sze rünk kel szem be ni konf ron tá ci ó ra”, s vég ső
so ron „a szo ci a liz mus ki áru sí tá sá ra” irá nyul.

Po zsony ban a nem zet kö zi PEN Klub önál ló cso port ja ként Balla Kál mán ve ze té −
sé vel meg ala kul a Ma gyar PEN Klub Po zsony. Mun ká já ban kö zel 30 cseh szlo vá −
ki ai ma gyar író vesz részt.

1989. jú li us 3.
Tíz cseh szlo vá ki ai el len zé ki szer ve zet, köz tük a Char ta 77 és a Cseh szlo vák Hel −
sin ki Bi zott ság kö zös le vél ben szó lít ja fel a Cseh szlo vá kia 1968. évi meg szál lá −
sá ban részt vett or szá gok par la ment je it és kor má nyát, hogy ítél jék el a meg szál −
lást, és nyil vá nít sák azt a nem zet kö zi jog dur va meg sér té sé nek.

1989. jú li us 7.
A Szlo vák Írók Szö vet sé ge Li ter árny týž den ník cí mű he ti lap já ban meg je le nik a
Ma gyar or szá gi Szlo vá kok De mok ra ti kus Szö vet sé gé nek a Pa no rá ma áp ri lis 3−i
adá sá ra re a gá ló le ve le, amely sze rint Cseh szlo vá kia nem ze ti sé gi po li ti ká ja töb −
bet nyújt a ma gyar ki sebb ség nek, mint ami lyen le he tő sé gek kel a ma gyar or szá −
gi szlo vá kok ren del kez nek. (A lap ha sáb ja in a le vél nyo mán hó na po kig tar tó vi −
ta bon ta ko zik ki a nem ze ti sé gi kér dés ről, amely hez szlo vák rész ről töb bek kö −
zött Ján Bobák, a Mat i ca sloven ská mun ka tár sa, Šte fan Šutaj tör té nész és Gre −
gor Papuček ma gyar or szá gi szlo vák író, ma gyar rész ről Tóth Kár oly, Sán dor Ele −
o nó ra, Do bos Lász ló és Gren del La jos szól hoz zá.)

1989. jú li us 10.
Po zsony ban hat van két éves ko rá ban el hunyt Csan da Sán dor iro da lom tör té nész,
egye te mi ta nár.
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1989. jú li us 10–16.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Zselizen a II. Or szá gos Táncháztábort.

1989. jú li us 11–12.
A Ma gya rok Vi lág szö vet ség ének bu da pes ti köz gyű lé se – mi u tán olyan új alap −
sza bályt fo gad el, amely a szö vet ség ve ze tő szer ve i ben he lyet biz to sít a ha tá ron
tú li ma gyar nem ze ti ki sebb sé gek kép vi se lő i nek is – a vi lág szö vet ség társ el nö −
kévé vá laszt ja Do bos Lász lót.

1989. jú li us 17–19.
Bu da pes ten cseh szlo vák–ma gyar szak ér tői meg be szé lé sek zaj la nak a
bős–nagy ma ro si víz lép cső rend szer vi ta tott kér dé se i ről, ame lye ken azon ban
nem si ke rül kö zös ál lás pon tot ki dol goz ni.

1989. jú li us 20.
Bu da pes ten Né meth Mik lós ma gyar és Ladislav Adamec cseh szlo vák mi nisz ter −
el nök újabb ered mény te len meg be szé lést foly tat a bős–nagy ma ro si víz lép cső −
rend szer vi ta tott kér dé se i ről. A ma gyar fél be je len ti a nagy ma ro si épít ke zés fel −
füg gesz té sé nek meg hos  szab bí tá sát 1989. ok tó ber 31−ig, va la mint a dunakil i ti
épít ke zés fel füg gesz té sét is, s köz li a fel épí tést sür ge tő Adamec cel, hogy vég −
ső dön tés az Or szág gyű lés őszi ülés sza kán szü le tik.

1989. jú li us 21–30.
A Cse ma dok KB – a Rá kó czi Szö vet ség tá mo ga tá sá val – meg ren de zi Gömör ben,
a Gom ba szög és Hanva kö zöt ti út vo na lon a XV. Hon is me re ti Ke rék pár tú rát.

1989. jú li us 29–au gusz tus 6.
A Cse ma dok KB és a Köz pon ti Klub ta nács meg ren de zi Zselizen a XIII. Nyá ri Mű −
ve lő dé si Tá bort.

1989. au gusz tus 6–13.
Örsúj faluban a ma gyar if jú sá gi klu bok meg ren de zik a ha gyo má nyos Hon is me re −
ti If jú sá gi Tá bort, ame lyen azon ban a ha tó sá gok meg aka dá lyoz zák több ma gyar −
or szá gi meg hí vott elő adó fel lé pé sét.

1989. au gusz tus 6.
Urbán Ala dár ve ze té sé vel meg ala kul Szk labonyán a Nóg rád és Hont ma gyar mű −
ve lő dés tör té ne ti em lé ke i nek és ha gyo má nya i nak ápo lá sát fel vál la ló Pa lóc Tár −
sa ság. A tár sa ság szék he lye Nagy kür tös.

1989. au gusz tus 16.
Az MSZMP Po li ti kai In té ző Bi zott sá gá nak ál lás fog la lá sa ki nyil vá nít ja, hogy a párt
je len le gi ve ze té se nem azo no sul az 1968−as cseh szlo vá ki ai ka to nai be avat ko −
zás sal, s le szö ge zi, hogy a párt ak ko ri ve ze té se ere de ti leg a „po li ti kai meg ol −

4371969. április 17–1989. november 17.



dás” hí ve volt. A cseh szlo vák po li ti kai ve ze tés re ak ci ó ja sze rint az MSZMP ál lás −
fog la lá sa „a ha zai és a kül föl di an ti szo ci a lis ta erők mal má ra hajt ja a vi zet”.

1989. au gusz tus 17.
Po zsony ban bün te tő el já rás in dul Ján Čarnogurský, Miroslav Kusý, Anton Seleck ý,
Hana Pon ick á, ké sőbb pe dig Vla di mír Maňák szlo vák el len zé ki ek el len, akik fel −
hí vás sal for dul tak az or szág la kos sá gá hoz, hogy au gusz tus 21−én bé kés tün te −
té sen til ta koz za nak Cseh szlo vá kia 1968. évi meg szál lá sa el len.

1989. au gusz tus 18.
A szö vet sé gi kor mány a na pi lap ok ha sáb ja in fel hí vás sal for dul az or szág la kos −
sá gá hoz, amely ben fel szó lít ja az át ala kí tás és de mok ra ti zá lás tá mo ga tá sá ra,
ugyan ak kor el íté li a „szo ci a lis ta el le nes cso por tok” au gusz tus 21−re ter ve zett
„tár sa da lom el le nes szán dé ka it”, s Cseh szlo vá kia bel ügye i be va ló be avat ko zás −
sal vá dol ja meg Ma gyar or szá got és az 1968−as be avat ko zást ugyan csak el íté lő
Len gyel or szá got.

A cseh szlo vá k Kül ügy mi nisz té ri um a prá gai ma gyar nagy kö vet sé gen át adott dip −
lo má ci ai jegy zék ben uta sít ja el a bős–nagy ma ro si víz lép cső rend szer épí té sé nek
le ál lí tá sá ra vo nat ko zó ma gyar szán dé kot, s a mun ká la tok foly ta tá sá ra szó lít ja
fel Ma gyar or szá got, egyút tal be je len ti igé nyét a ma gyar lé pés kö vet kez té ben
már ed dig ke let ke zett s a jö vő ben ke let ke ző károk meg té rí té sé re.

1989. au gusz tus 21.
Prá gá ban az 1968−as ese mé nyek 21. év for du ló ján tün te té sen til ta koz nak az or −
szág szov jet meg szál lá sa el len. A ha tó sá gok őri zet be vesz nek 9 ma gyar ál lam −
pol gárt is, köz tük Deutsch Ta mást és Kerényi Györ gyöt, a Fi a tal De mok ra ták
Szö vet sé ge ak ti vis tá it, aki ket vizs gá la ti fog ság ba he lyez nek, és vá dat emel nek
el le nük.

1989. au gusz tus 29.
Prá gá ban íté le tet hir det nek az au gusz tus 21−i Ven cel té ri tün te té sen őri zet be
vett Kerényi Györ gy és Deutsch Ta más ügyé ben. Mind ket tő jü ket 5−5 ezer ko ro −
nás pénz bír ság gal sújt ják, és ki uta sít ják Cseh szlo vá ki á ból.

Érsekújvárott fel avat ják Kas sák La jos bronz mell szob rát, Bor sos Mik lós szob −
rász mű vész al ko tá sát.

1989. au gusz tus 31.
Ladislav Adamec cseh szlo vák mi nisz ter el nök Né meth Mik lós ma gyar mi nisz ter −
el nök höz in té zett le ve lé ben el uta sít ja a du nai víz lép cső épí té si mun ká la ta i nak
le ál lí tá sát, s ar ra fi gyel mez tet, hogy amen  nyi ben a ma gyar fél vég le ge sen vagy
hos  szabb idő re fel füg gesz ti az épít ke zést, Cseh szlo vá kia igé nyel ni fog ja az így
ke let ke zett károk meg té rí té sét, ide ig le nes meg ol dás ként pe dig a Du na el te re lé −
sé vel va ló sít ja meg az épít ke zést.
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1989. szep tem ber 1.
A ma gyar Kül ügy mi nisz té ri um az au gusz tus 18−i cseh szlo vák jegy zék re adott vá −
la szá ban meg ala po zat lan nak mi nő sí ti a cseh szlo vák kár té rí té si igény tár gya lá −
sok nél kü li mag ha tá ro zá sát, s a ma gyar ja vas la tok meg fon to lá sá ra és ér de mi
tár gya lá sok ra szó lít ja fel a cseh szlo vák kor mányt.

A ma gyar tan nyel vű alap is ko lák szá ma – a ma gyar is ko lák 1950. évi új bó li meg −
nyi tá sa óta – a leg ala cso nyabb: az 1989/90−es tan év ben mind ös  sze 245 ma −
gyar alap is ko la nyí lik. A ma gyar alap is ko lá kat 48 756 ta nu ló lá to gat ja; szlo vák
alap is ko lák ba 16 742 ma gyar gyer mek jár, a ma gyar nem ze ti sé gű alap is ko lá sok
25,6%−a.

1989. szep tem ber 6.
Tóth Kár oly szer kesz tő, Sán dor Ele o nó ra nép rajz ku ta tó és Öllös Lász ló po li to ló −
gus Gustáv Husák köz tár sa sá gi el nök höz cím zett kö zös le ve lé ben til ta ko zik Ján
Čarnogurský és Miroslav Kusý le tar tóz ta tá sa, ill. vizs gá la ti fog ság ba he lye zé se
el len.

1989. szep tem ber 9.
A Ma gyar Nem zet cí mű na pi lap A nem ze ti sé gi jog nem ado mány cím mel köz li
Do bos Lász ló Pozs gay Im re ál lam mi nisz ter hez in té zett nyílt le ve lét, amely ben
Do bos a ma gyar or szá gi szlo vák ság hely ze té ről ki bon ta ko zott vi ta kap csán a
szlo vák ki sebb ség hely ze té nek „pél da ér té kű” ren de zé sét ké ri Pozs gaytól.

A II. Já nos Pál pá pa ál tal 1989. jú li us 26−án ki ne ve zett Ján Sokolt be ik tat ják a
nagy szom ba ti fő egy ház me gye ér se ki és a szlo vák egy ház tar to mány prí má si tiszt −
sé gé be.

1989. szep tem ber 14.
Po zsony ban a saj tó nap al kal má ból ren de zett ün nep sé gen át ad ják Kiss Jó zsef −
nek, az Új Szó fő szer kesz tő jé nek a köz tár sa sá gi el nök ál tal ado má nyo zott „Épí −
tés ben szer zett ér de me kért” ki tün te tést.

1989. szep tem ber 18.
A cseh szlo vák ha tó sá gok a ma gyar tu ris ták meg növekedett dél−szlo vá ki ai ben −
zin fel vá sár lá sá nak vis  sza szo rí tá sá ra a ma gyar ál lam pol gár ok szá má ra ben zin je −
gyet ve zet nek be. A jegy re áru sí tott ben zin árát a ma gyar or szá gi nál is ma ga sab −
ban ál la pít ják meg.

1989. szep tem ber 25.
A bu da pes ti Cseh szlo vák Kul tu rá lis és Tá jé koz ta tó Köz pont – a Ma gyar or szá gi
Szlo vá kok De mok ra ti kus Szö vet sé ge tiszt ség vi se lő i nek, va la mint a Sidó Zol tán
el nök ve zet te Cse ma dok−kül dött ség rész vé te lé vel – ta nács ko zást ren dez Cseh −
szlo vá kia és Ma gyar or szág nem ze ti sé gi po li ti ká já ról.
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1989. szep tem ber 25–27.
Po zsony ban újabb cseh szlo vák–ma gyar szak ér tői tár gya lá sok zaj la nak a
bős–nagy ma ro si víz lép cső rend szer ről, ame lye ken azon ban az öko ló gi ai kér dé se −
ket il le tő en to vább ra sem kö ze le dik a két fél ál lás pont ja.

1989. szep tem ber 28.
A ma gyar Or szág gyű lés nyi lat ko zat ban íté li el Ma gyar or szág rész vé tel ét Cseh −
szlo vá kia 1968. évi ka to nai meg szál lá sá ban.

1989. szep tem ber 29.
A Cse ma dok KB El nök sé ge a Sidó Zol tán, Luk ács Ti bor, Kroc sány De zső, Fónod
Zol tán és Merva Ló ránt ös  sze té te lű bi zott sá got meg bíz za, hogy a Cse ma dok ál −
tal elő ter jesz tett ja vas la tok meg tár gya lá sa cél já ból kez de mé nyez zen tár gya lá so −
kat Ján Janíkkal, a Szlo vák Nem ze ti Front el nö ké vel és Pavol Hrivnák szlo vák mi −
nisz ter el nök kel; a Bertha Gé za, Gyö nyör Jó zsef, Popé ly Gyu la, Sza bó Re zső,
Végh Lász ló és Sidó Zol tán ös  sze té te lű mun ka bi zott sá got pe dig meg bíz za a
nem ze ti ki sebb sé gek al kot mány jo gi hely ze té re vo nat ko zó ja vas la tok el ké szí té −
sé vel.

1989. szep tem ber 29–30.
A Cse ma dok KB ülé se a szer ve zet tár sa dal mi sze rep vál la lá sá nak nö ve lé sé ről, a
hi ány zó nem ze ti sé gi in téz mé nyek lét re ho zá sá nak, ill. vis  sza ál lí tá sá nak szük sé −
ges sé gé ről, va la mint a ké szü lő új al kot mány ról tár gyal va jó vá hagy ja a Cse ma −
dok KB El nök sé ge ál tal lét re ho zott két bi zott ság ös  sze té tel ét. Az ülé sen el fo ga −
dott ha tá ro zat szor gal maz za az SZLKP KB nem ze ti sé gi kér dé sek kel fog lal ko zó
bi zott sá gá nak lét re ho zá sát, a kor mány hi va tal nem ze ti sé gi főosz tá lyá nak, a
Nem  ze ti sé gi Tit kár ság nak a vis  sza ál lí tá sát, a ké szü lő új al kot mán  nyal kap cso −
lat ban pe dig a KB ja vas lat tal for dul az il le té kes szer vek hez, hogy az al kot mány
meg fe le lő ré sze i nek ki mun ká lá sa ér de ké ben hoz za nak lét re nem ze ti sé gi szak bi −
zott sá got.

1989. ok tó ber 1.
A ma gyar mi nisz ter ta nács Nem ze ti sé gi Kol lé gi u ma mel lett Nem ze ti sé gi Tit kár −
ság ala kul, amely nek ve ze té sét mi nisz ter he lyet te si rang ban Taba j di Csa ba lát ja
el. (A tit kár ság ok tó ber 11−től Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé gi Tit kár ság né ven
foly tat ja mun ká ját.)

Az Új Szó fő szer kesz tő−he lyet te sé vé ki ne ve zett Pákozdi Gert rú dot Nádaskýné
Zác sek Er zsé bet vált ja fel a Nõ fő szer kesz tői tiszt sé gé ben.

1989. ok tó ber 11.
Prá gá ban a Ladislav Adamec ve zet te cseh szlo vák és a Né meth Mik lós ve zet te
ma gyar kor mány kül dött ség alá ír ja az is ko lai bi zo nyít vá nyok és a dip lo mák egyen −
ér té kű sé gét köl csö nö sen el is me rő ún. ek vi va len cia egyez ményt, a bős–nagy ma −
ro si víz lép cső rend szer jö vő jé ről azon ban is mét nem szü le tik meg ál la po dás.
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1989. ok tó ber 11–12.
A CSKP KB ülé sén Miloš Jakeš párt fő tit kár ígé re tet tesz az alap ve tő re for mok
meg va ló sí tá sá ra, fel hív ja ugyan ak kor a fi gyel met az ál ta la szo ci a lis ta el le nes nek
mi nő sí tett el len zék kel szem be ni ha tá ro zott fel lé pés szük sé ges sé gé re. Jakeš kri −
ti ku san nyi lat ko zik a ma gyar or szá gi re for mok ról, bí rál va töb bek kö zött az
MSZMP fel osz la tá sát és a Ma gyar Szo ci a lis ta Párt meg ala ku lá sát.

1989. ok tó ber 21–22.
A Cse ma dok KB meg ren de zi Kas sán a XVIII. Fábry Zol tán Iro dal mi és Kul tu rá lis
Na po kat, amely nek részt ve vői a ko ráb bi ak tól el té rő en a szű ken vett iro dal mi
kér dé se ken túl na pi rend re tű zik a cseh szlo vá ki ai ma gyar tu do má nyos élet in téz −
mé nyes ke re tei meg te rem té sé nek kér dé sét. Meg vi tat ják és jó vá hagy ják az Új
Min de nes Gyûj te mény szer kesz tő bi zott sá ga ál tal ki dol go zott, majd a Szlo vák
Írók Szö vet sé gé nek Ma gyar Szek ci ó ja ál tal vé le mé nye zett ter ve ze tet, s le vél ben
for dul nak a Cse ma dok KB−hoz, hogy az il le té kes fó ru mo kon kez de mé nyez ze a ki −
sebb sé gi tu do má nyos élet szer ve ze ti for má i nak lét re ho zá sát. A Fábry Zol tán−díj
ki tün te tett je Sze berényi Zol tán iro da lom tör té nész.

1989. ok tó ber 26.
Ladislav Adamec cseh szlo vák és Né meth Mik lós ma gyar mi nisz ter el nök Po −
zsony ban újabb ered mény te len meg be szé lést foly tat a bős–nagy ma ro si víz lép −
cső rend szer jö vő jé ről.

1989. ok tó ber 28.
Prá gá ban a Cseh szlo vá kia meg ala ku lá sá nak 71. év for du ló ján meg ren de zett tün −
te té sen mint egy tíz ezer sze mély kö ve te li a po li ti kai re for mo kat. A tün te tést a ro −
ham rend őr ség szét ve ri, s őri zet be vesz nek több száz sze mélyt, köz tük há rom
ma gyar új ság írót.

1989. ok tó ber 31.
Az SZNT 124/1989. sz. ha tá ro za tá val egyet ér tés ét fe je zi ki a Szö vet sé gi Gyű −
lés kép vi se lő i nek az új al kot mány jó vá ha gyá sá nak mód já ra vo nat ko zó ja vas la tá −
val. A ja vas lat a 143/1968. sz. al kot mány tör vén  nyel el len tét ben, amely a tag −
köz tár sa ság ok önál ló al kot má nya i nak el fo ga dá sát fel té te le zi, egy kö zös al kot −
mány el fo ga dá sát he lye zi ki lá tás ba. (Ha son ló ha tá ro za tot hagy jó vá a Cseh
Nem ze ti Ta nács is.)

A ma gyar Or szág gyű lés ha tá ro za tot hoz a bős–nagy ma ro si víz lép cső rend szer
ma gyar or szá gi mun ká la ta i nak vég le ges le ál lí tá sá ról, s fel ha tal maz za a kor −
mányt, hogy kezd jen tár gya lá so kat a Cseh szlo vá ki á val kö tött 1977. évi szer ző −
dés mó do sí tá sá ról.

1989. no vem ber 1.
A szlo vák kor mány az Ok ta tás ügyi, ill. a Kul tu rá lis Mi nisz té ri um ál tal a nem ze ti −
sé gek kul tu rá lis és mű ve lő dé si szín vo na lá nak ja ví tá sá ra elő ter jesz tett ja vas la −
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tok ról tár gyal va ha tá ro za tot hoz töb bek kö zött a Nép mű ve lé si In té zet nem ze ti sé −
gi osz tá lyá nak vis  sza ál lí tá sá ról, a ko má ro mi Du na Men ti Mú ze um ki sebb sé gi
ma gyar nép raj zi mú ze um má ala kí tá sá ról, a nem ze ti sé gi óvo da há ló zat és szak −
mun kás kép zés, a pe da gó gus kép zés, va la mint a Cseh szlo vák Te le ví zió ma gyar
nyel vű adá sá nak bő ví té sé ről s az új al kot mány el fo ga dá sát kö ve tő en nem ze ti sé −
gi nyelv tör vény ja vas lat ki dol go zá sá ról. Szá mos elő ter jesz tett s a kü lön bö ző ma −
gyar be ad vány ok ban is meg fo gal ma zott ja vas la tot ugyan ak kor el vet, ill. el na pol,
köz tük a kas sai Thália Szín padnak a Kul tu rá lis Mi nisz té ri um ál tal is tá mo ga tott
önál ló sí tá sát. A kor mány ülés meg ál la pí tá sa sze rint az or szág nem ze ti sé gi po li −
ti ká ja pél da ként szol gál hat a kör nye ző or szá gok szá má ra is.

A nyug díj ba vo nu ló Jakál Ist vánt Pro tič Já nos vált ja fel a Cseh szlo vák Rá dió ma −
gyar adá sá nak fő szer kesz tői tiszt sé gé ben.

1989. no vem ber 2.
A bu da pes ti Beth len Gá bor Ala pít vány Beth len Gá bor−díj jal tün te ti ki Tur czel La −
jos iro da lom tör té nészt, s Már ton Áron−em lék ér met ado má nyoz Bí ró Lucián nak
és Hi tes Kris tóf nak, a Ma gyar Éle tért és Jö vő ért Moz ga lom el nö ké nek.

1989. no vem ber 3.
Ma gyar or szág dip lo má ci ai jegy zék ben ja va sol ja Cseh szlo vá ki á nak a bős–nagy −
ma ro si víz lép cső rend szer meg épí té sé ről alá írt 1977. évi egyez mény mó do sí tá −
sát és az er ről foly ta tan dó tár gya lá sok mi előb bi meg kez dé sét.

1989. no vem ber 4.
A Cse ma dok KB és a Nép mű ve lé si In té zet meg ren de zi Po zsony ban a XI. „Ta va −
szi szél vi zet áraszt...” nép ze nei és nép dal ver seny or szá gos dön tő jét.

1989. no vem ber 13.
Bu da pes ten – egy el ső sor ban cseh szlo vá ki ai ma gyar ér de kelt sé gű – ki sebb ség −
tu do má nyi szem le és könyv so ro zat ki adá sa, va la mint a cseh szlo vá ki ai ma gyar −
ság ku ta tás és ki sebb ség tu do má nyi ku ta tá sok pá lyá za tok és ösz tön dí jak for má −
já ban tör té nő tá mo ga tá sa cél já ból meg ala kul a Pár be széd Ala pít vány.

1989. no vem ber 16.
Po zsony ban a nem zet kö zi di ák nap elő est éjén fő is ko lás di á kok ut cai tün te té sen
til ta koz nak a de mok ra ti kus és aka dé mi ai sza bad ság jog ok be nem tar tá sa el len.

A husáki normalizáció évtizedei és a kisebbségi jogvédő mozgalom



V.  A „BÁR SO NYOS FOR RA DA LOM TÓL”
CSEH SZLO VÁ KIA MEG SZŰ NÉ SÉ IG.

A KI SEBB SÉ GI IN TÉZ MÉNY REND SZER KI ÉPÜ LÉ SE

(1989. NO VEM BER 17–1992. DE CEM BER 31.)

1989. no vem ber 17.
Prá gá ban a nem zet kö zi di ák nap al kal má ból hi va ta lo san en ge dé lye zett di ák tün −
te tés a kom mu nis ta rend szer el le ni, po li ti kai re for mo kat kö ve te lő meg moz du lás −
sá ala kul át. A tün te tők kel szem be ni bru tá lis rend őri fel lé pés or szá gos mé re tű
til ta ko zá si hul lá mot in dít, ami vel kez de tét ve szi az ún. bár so nyos for ra da lom.

1989. no vem ber 18.
Prá gá ban a rend őr ség elő ző na pi ak ci ó ja el le ni til ta ko zá sul foly ta tód nak az ut cai
tün te té sek, sztrájk ba lép nek a di á kok és a szín há zak, a szí né szek no vem ber 27−
re ál ta lá nos sztráj kot hir det nek.

Vágsel lyén el len zé ki gon dol ko dá sú szlo vá ki ai ma gyar ér tel mi sé gi ek – töb bek kö −
zött Tóth Kár oly, A. Nagy Lász ló, Balla Kál mán, Barak Lász ló, Gren del La jos,
Gyurovszky Lász ló, Hunčík Pé ter, Né meth Zsu zsa, Öllös Lász ló, Sán dor Ele o nó −
ra és Szi ge ti Lász ló – meg ala kít ják a Füg get len Ma gyar Kez de mé nye zést (FMK),
amely az A. Nagy Lász ló és Tóth Kár oly szó vi vők ál tal alá írt el ső nyi lat ko za tá ban
til ta ko zik a prá gai rend őri be avat ko zás el len, kö ve te li a be avat ko zás el ren de lő i −
nek fe le lős ség re vo ná sát és a le tar tóz ta tot tak sza ba don bo csá tá sát.

1989. no vem ber 19.
Cseh el len zé ki ek – min de nek előtt a Char ta 77 ak ti vis tái – meg ala kít ják Prá gá −
ban a rend szer el le nes meg moz du lá so kat irá nyí tó Pol gá ri Fó ru mot (PF). A PF fel −
hí vás ban kö ve te li a no vem ber 17−i ese mé nyek ki vizs gá lá sát, a komp ro mit tá ló −
dott párt ve ze tők tá vo zá sát és a po li ti kai fog lyok sza ba don bo csá tá sát.

Az FMK, ér te sül ve a PF mag ala ku lá sá ról, tá mo ga tá sá ról biz to sít ja cél ki tű zé se it,
s fel ajánl ja együtt mű kö dé sét a de mok ra ti kus Cseh szlo vá kia lét re ho zá sa ér de ké −
ben.

Szlo vák el len zé ki ek a PF „test vér szer ve ze te ként” meg ala kít ják Po zsony ban a
Nyil vá nos ság az Erő szak El len (NYEE) pol gá ri kez de mé nye zést.



1989. no vem ber 20.
A Prá gá ban meg tar tott tün te té sen több mint száz ezer sze mély til ta ko zik a no −
vem ber 17−i di ák fel vo nu lás sal szem be ni rend őri erő szak el len, s po li ti kai re for −
mo kat, töb bek kö zött sza bad vá lasz tá sok ki írá sát kö ve te li. Ez zel pár hu za mo san
di ák meg moz du lá sok kez dőd nek az or szág több nagy vá ro sá ban is.

Rend kí vü li ülést tart Prá gá ban a szö vet sé gi, a cseh és a szlo vák kor mány, s kö −
zös nyi lat ko zat ban íté li el a no vem ber 17−i és az azt kö ve tő meg moz du lá so kat,
„kon frontatív nak” és „szo ci a lis ta el le nes nek” mi nő sít ve azo kat. (A CSKP KB El −
nök sé ge, más nap pe dig az SZLKP KB El nök sé ge is tá mo ga tá sá ról biz to sít ja a
há rom kor mány kö zös nyi lat ko za tát.)

Az FMK nyi lat ko zat ban fe je zi ki szo li da ri tá sát a sztráj ko ló di á kok kal és mű vé szek −
kel, s fel hív ja a cseh szlo vá ki ai ma gya ro kat, hogy ak tív rész vé tel ük kel tá mo gas sák
a PF és a NYEE te vé keny sé gét és prog ram ját. Vis  sza uta sít ja a szö vet sé gi, a cseh
és a szlo vák kor mány kö zös köz le mé nyét, kö ve te li a po li ti kai fog lyok és a le tar tóz −
ta tot tak sza ba don bo csá tá sát, a tün te té sek szét ve ré sé ért fe le lő sök le mon dá sát,
de mok ra ti kus al kot mány ki dol go zá sát, va la mint sza bad vá lasz tá sok ki írá sát.

1989. no vem ber 21.
A szö vet sé gi, cseh és szlo vák kor mány kö zös nyi lat ko za ta el le né re or szág szer −
te to vább zaj la nak a til ta ko zó meg moz du lá sok; irá nyí tá su kat Cseh or szág ban a
PF, Szlo vá ki á ban a NYEE ve szi át. A prá gai tün te té sen el ső íz ben szó lal fel
Václav Hav el.

A NYEE a há rom kor mány kö zös nyi lat ko za tát el uta sí tó ál lás fog la lá sá ban kö ve −
te li a rend fenn tar tó erők no vem ber 17−i bru tá lis be avat ko zá sá nak ki vizs gá lá sát,
a Szö vet sé gi Gyű lés mel lett egy füg get len vizs gá ló bi zott ság lét re ho zá sát, a fe le −
lő sök meg bün te té sét, az erő szak ért fe le lős po li ti ku sok tá vo zá sát a ha ta lom ból,
a po li ti kai fog lyok sza ba don bo csá tá sát, a nyílt tár sa dal mi pár be szé det és a
szlo vák mi nisz ter el nök kel va ló ta lál ko zás le he tő sé gét.

A ko má ro mi Matesz tár su la ta csat la ko zik a prá gai szín mű vé sze ti fő is ko la di ák −
ja i nak és a prá gai szín há zak mű vé sze i nek sztrájk ra fel szó lí tó fel hí vá sá hoz.

Az SZNT El nök sé gé nek rend kí vü li ülé se tá mo ga tá sá ról biz to sít ja a szö vet sé gi, a
cseh és a szlo vák kor mány kö zös nyi lat ko za tát, s meg ala po zott nak mi nő sí ti a
rend fenn tar tó erők no vem ber 17−i be avat ko zá sát.

Prá gá ban Ladislav Adamec szö vet sé gi mi nisz ter el nök el ső íz ben ta lál ko zik a PF
kép vi se lő i vel.

1989. no vem ber 22.
Po zsony ban az el ső en ge dé lye zett tün te té sen fel ol vas sák a szlo vák fő is ko lás ok −
nak a no vem ber 17−i ese mé nyek ki vizs gá lá sát, a fe le lő sök meg bün te té sét, a
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komp ro mit tá ló dott ál la mi és párt ve ze tők el tá vo lí tá sát kö ve te lő s kö ve te lé se ik
el uta sí tá sa ese té re no vem ber 27−re ál ta lá nos sztráj kot hir de tő nyi lat ko za tát. A
tün te té sen az FMK ne vé ben fel szó lal Gren del La jos író is.

Meg ala kul a NYEE Ko or di ná ci ós Bi zott sá ga, amely nek mun ká já ba az FMK kép −
vi se le té ben be kap cso ló dik Szi ge ti Lász ló és Gren del La jos.

Po zso nyi ma gyar egye te mi és fő is ko lai hall ga tók meg ala kít ják a Ma gyar Di ák szö −
vet sé get, amely tá mo ga tá sá ról biz to sít ja a sztráj ko ló szlo vák és cseh di á ko kat.
A szö vet ség élén nyolc ta gú ak ció bi zott ság, va la mint há rom ta gú (Berényi Jó zsef,
Szép At ti la, Vö rös Pé ter) szó vi vői tes tü let áll.

1989. no vem ber 23.
Az FMK nyi lat ko za tá ban tá mo ga tá sá ról biz to sít ja a di á kok és a PF ál tal no vem −
ber 27−re meg hir de tett ál ta lá nos sztráj kot, kö ve te li a hi te lü ket vesz tett po li ti ku −
sok és köz éle ti tiszt ség vi se lők tá vo zá sát hi va ta luk ból, a saj tó sza bad sá got és a
cen zú ra el tör lé sét.

A Cse ma dok KB El nök sé ge fel há bo ro dá sát fe je zi ki a kar ha ta lom no vem ber 17−i
fel lé pé se, va la mint „az át ala kí tás és a nyil vá nos ság po li ti ká já nak las sú és kö −
vet ke zet len” vég re haj tá sa mi att, s az erő sza kot és a szél ső sé ges meg nyil vá nu −
lá so kat el uta sít va az ér de mi pár be széd mel lett száll sík ra.

A Po zso nyi Vá ro si Bí ró ság a na pok óta tar tó tün te té sek ha tá sá ra fel men ti a vád
alól és sza bad láb ra he lye zi az au gusz tus 17−én per be fo gott Ján Čarnogurskýt.

1989. no vem ber 24.
A CSKP KB rend kí vü li ülé sén hos  szas vi tát kö ve tő en – mi köz ben fel me rül a fegy −
ve res erők be ve té sé nek a le he tő sé ge is – le mond tiszt sé gé ről a vál to zá so kat el −
uta sí tó Miloš Jakeš fő tit kár, va la mint a KB egész El nök sé ge és Tit kár sá ga. A
párt új fő tit ká rá vá Karel Urbáneket vá laszt ják, s olyan ha tá ro za tot fo gad nak el,
amely ben saj ná la tu kat fe je zik ki a no vem ber 17−i ese mé nyek mi att.

A PF ál tal szer ve zett prá gai tün te té sen el ső íz ben szó lal fel Ale xan der Dubček.
A tün te tés részt ve vői Dubček köz tár sa sá gi el nök ké vá lasz tá sát kö ve te lik.

El ké szül az FMK el vi nyi lat ko za ta, amely sze rint az FMK a ha tal mi szer vek től füg −
get len, alul ról épít ke ző pol gá ri kez de mé nye zés, előd jé nek a Cseh szlo vá ki ai Ma −
gyar Ki sebb ség Jog vé dő Bi zott sá gát te kin ti, s cél jai kö zött sze re pel töb bek kö −
zött a párt mo no pó li um meg szün te té se, a több párt rend sze rű par la men tá ris de −
mok rá cia meg te rem té se, a nem ze ti ki sebb sé gi kér dés meg ol dá sa, s a pol gá ri
sza bad ság jo go kat biz to sí tó tör vé nyek meg al ko tá sa. A nem ze ti ki sebb sé ge ket az
FMK sze rint kol lek tív jo gok il le tik meg, ezért jo ga ik sza va to lá sa ér de ké ben el en −
ged he tet len egy nem zet kö zi ki sebb ség vé del mi rend szer lét re ho zá sa.
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Do bos Lász ló kez de mé nye zé sé re – nagy részt az ún. har minc hár mak do ku men −
tu ma alá író i nak rész vé te lé vel – meg ala kul Po zsony ban a Cseh szlo vá ki ai Ma gya −
rok Fó ru ma.

1989. no vem ber 25.
A PF, a NYEE, ill. a 800 ez res prá gai és a 70 ez res po zso nyi tün te tés részt ve −
vői elég te len nek mi nő sí tik a párt ve ze tés ben be kö vet ke zett vál to zá so kat, s meg −
fo gal maz zák azt az igényt, hogy tö röl jék az al kot mány ból a kom mu nis ta párt ve −
ze tő sze re pét.

Az FMK, a Ma gyar Di ák szö vet ség, a Cseh szlo vá ki ai Ma gya rok Fó ru ma és a
Matesz kép vi se lői meg be szé lést tar ta nak a Cse ma dok po zso nyi szék há zá ban,
ame lyen a Cseh szlo vá ki ai Ma gya rok Fó ru ma fel ve ti a szlo vá ki ai ma gyar kö zé le −
tet ös  sze fo gó egy sé ges ma gyar po li ti kai erő lét re ho zá sá nak a le he tő sé gét, amit
azon ban az FMK és a Ma gyar Di ák szö vet ség a ma gyar ság el szi ge te lő dé sé nek
ve szé lyé re hi vat koz va vis  sza uta sít. A ta lál ko zó részt ve vői kö zös nyi lat ko za tot ír −
nak alá, amely ben amel lett, hogy kö ve te lik az 1968−as ese mé nyek új ra ér té ke lé −
sét, ki nyil vá nít ják: a de mok rá cia, az egyen ran gú ság és egyen jo gú ság el vei alap −
ján kí ván ják új ra ér té kel ni a cseh szlo vá ki ai ma gyar ság hely ze tét, s egyen jo gú
szö vet ség ben kí ván nak él ni az or szág nem ze te i vel és nem ze ti sé ge i vel.

A NYEE és a szlo vák fő is ko lás ok ko or di ná ci ós bi zott sá ga 12 pont ból ál ló kö zös
prog ram nyi lat ko za tot fo gad el, amely meg fo gal maz za töb bek kö zött a sza bad vá −
lasz tá sok meg tar tá sá nak, a kom mu nis ta párt ve ze tő sze re pe al kot mány ból va −
ló tör lé sé nek, a jog ál lam ki épí té sé nek, az egy ház és az ál lam szét vá lasz tá sá −
nak, a cse hek és szlo vá kok de mok ra ti kus fö de rá ci ó ja kö vet ke ze tes meg va ló sí −
tá sá nak, va la mint a nem ze ti sé gi jo gok tör vé nyes sza bá lyo zá sá nak igé nyét.

A Ma gyar Di ák szö vet ség ak ció bi zott sá ga el fo gad ja a szö vet ség prog ram nyi lat ko −
za tát, amely kö ve te li töb bek kö zött a kom mu nis ta párt ve ze tő sze re pé nek meg −
szün te té sét, a sza bad vá lasz tá sok ki írá sát, az ál lam ha tal mi ágak szét vá lasz tá −
sát és a he lyi ön kor mány zat ok jog kör ének ki szé le sí té sét.

Ladislav Adamec szö vet sé gi mi nisz ter el nök be je len ti a po li ti kai fog lyok sza ba −
don bo csá tá sát.

Bu da pes ten Käfer Ist ván ve ze té sé vel önál ló egye sü let té ala kul a ko ráb ban a Rá −
kó czi Szö vet ség ke re té ben mű kö dött Ami cus Kör, a cseh és szlo vák kul tú ra ba −
rá ta i nak kö re.

1989. no vem ber 26.
Ladislav Adamec szö vet sé gi mi nisz ter el nök az elő ző na pi hoz ha son ló több száz −
ezer fős prá gai tün te tés ha tá sá ra ta lál ko zik a PF kép vi se lő i vel, ami vel meg kez −
dőd nek a kom mu nis ta ve ze tés és az el len zék kö zöt ti ke rek asz tal−tár gya lá sok. A
PF kül dött sé gé nek ve ze tő je Václav Hav el.
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A po zso nyi tün te té sen az FMK ne vé ben fel szó lal Gren del La jos, aki fel hív ja a
ma gyar la kos sá got a no vem ber 27−i ál ta lá nos sztrájk tá mo ga tá sá ra.

A CSKP KB rend kí vü li ülé sén újabb vál toz ta tá so kat haj ta nak vég re a párt ve ze −
tő tes tü le te i ben, amely so rán ki zár ják a KB El nök sé gé ből töb bek kö zött Jozef
Lenár tot, az SZLKP KB volt el ső tit ká rát. Ha tá ro za tot fo gad nak el egy par la men −
ti vizs gá ló bi zott ság lét re ho zá sá ról, s 1990. ja nu ár 26−ra ös  sze hív ják a párt rend −
kí vü li kong res  szu sát.

1989. no vem ber 27.
Cseh szlo vá kia la kos sá ga két órás ál ta lá nos sztrájk kal tá mo ga tá sá ról biz to sít ja a
PF, a NYEE és a di á kok kö ve te lé se it.

Az SZLKP KB no vem ber 26−án kez dő dött, de ak kor fél be sza kadt rend kí vü li ülé −
se az ál ta lá nos sztrájk ha tá sá ra be le egye zik a „de mok ra ti kus pár be széd be”, a
kom mu nis ta párt ve ze tő sze re pé nek tör lé sé be az al kot mány ból, a sza bad vá −
lasz tá sok ki írá sá ba és 1968 új ra ér té ke lé sé be. Több sze mé lyi vál to zás ról is dön −
te nek: ki zár ják a KB El nök sé gé ből töb bek kö zött Vil iam Šal go v ičot, az SZNT el −
nö két, a KB El nök sé gé ből és Tit kár sá gá ból pe dig Gejza Šľap ka ide o ló gi ai tit kárt.
A pót tag ok kö zül 11 sze mélyt ko op tál nak a KB−ba, köz tük Va jas Ele mért és Ju −
hász Ist vánt, utób bit a KB El nök sé gé be is be vá laszt ják, s 1990. ja nu ár 20−ra
ös  sze hív ják a párt rend kí vü li kong res  szu sát.

Dél−Szlo vá kia vá ro sa i ban, töb bek kö zött Dunasz er da he lyen, Ko má rom ban,
Érsekújvárott és Vágsel lyén meg ala kul nak az FMK el ső he lyi cso port jai.

1989. no vem ber 28.
A szö vet sé gi kor mány és a Nem ze ti Fron t, va la mint a PF kül dött sé ge kö zöt ti ke −
rek asz tal−tár gya lá son meg ál la po dás szü le tik a szö vet sé gi kor mány át ala kí tá sá −
ról, va la mint a kom mu nis ta párt ve ze tő sze re pét és a mar xiz mus–le ni niz must ál −
la mi ide o ló gi a ként rög zí tő al kot mány cik ke lyek ha tá lyon kí vül he lye zé sé ről. A PF
ezen kí vül kö ve te li Cseh szlo vá kia 1968−as meg szál lá sá nak el íté lé sét s Gustáv
Husák le mon dá sát köz tár sa sá gi el nö ki tiszt sé gé ről.

Az Új Szó cím ol da lon köz li szer kesz tő sé gé nek ál lás fog la lá sát, amely ben amel −
lett, hogy bí rá ló an nyi lat ko zik sa ját te vé keny sé gé ről, tá mo ga tá sá ról biz to sít ja a
NYEE prog ram nyi lat ko za tát, el ha tá rol ja ma gát a Ma gyar Te le ví zió Pa no rá ma cí −
mű mű so ra el le ni kam pány tól, s ja va sol ja a szer kesz tő ség meg bé lyeg zett mun −
ka tár sa i nak re ha bi li tá lá sát, va la mint hogy a lap az SZLKP KB lap ja he lyett az
SZLKP lap ja ként ha tá roz za meg ma gát.

A Szlo vák Írók Szö vet sé ge Ma gyar Szek ci ó já nak ve ze tő sé ge ál lás fog la lá sá ban
sür ge ti az el múlt két év ti zed új ra ér té ke lé sét, a cseh szlo vá ki ai ma gyar köz élet
de mok ra ti zá lá sát és a „ha tal mi mo no pó li um elv te len ki szol gá ló i nak” tá vo zá sát
tisztségeik ból.
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Az FMK és a Ma gyar Di ák szö vet ség kö zös nyi lat ko zat ban ha tá rol ja el ma gát a
Ke let−Szlo vá ki á ban is me ret len kö rök ál tal kez de mé nye zett, te rü le ti au to nó mi át
kö ve te lő alá írás gyűj té si ak ci ó tól. A nyi lat ko zat sze rint az ilyen ak ci ók ár ta nak a
de mok ra ti zá ló dá si fo lya mat nak, és a rend szer vál tás ra tö rek vő erők meg osz tá −
sá hoz ve zet nek.

Meg je le nik az FMK Sza bad Ka pa ci tás cí mű tá jé koz ta tó já nak el ső szá ma. Szer −
kesz tői a de cem ber kö ze pén meg je le nő 3. szá má tól kezd ve: Gyurovszky Lász ló,
Ju hász R. Jó zsef, Né meth Ilo na, Sán dor Ele o nó ra és Tóth Kár oly.

A po zso nyi Szlo vák Mű sza ki Fő is ko la Épí tő− és Épí tész mér nö ki Ka rá nak ma gyar
nem ze ti sé gű hall ga tói meg ala kít ják az Ybl Mik lós Klu bot.

Dunasz er da he lyen Ra vasz Jó zsef és Vont sze mű Já nos ve ze té sé vel meg ala kul a
Ro ma De mok ra ti kus Kez de mé nye zés.

1989. no vem ber 29.
A Szö vet sé gi Gyű lés, mi u tán le mond el nö ki tiszt sé gé ről a nor mal izá ciós po li ti ka
egyik ve zér alak já nak szá mí tó Alois Indra, bi zott sá got hoz lét re a no vem ber 17−i
ese mé nyek ki vizs gá lá sá ra, s a 135/1989. sz. al kot mány tör vén  nyel tör li az al −
kot mány ból a kom mu nis ta párt ve ze tő sze re pé re vo nat ko zó ki té te le ket.

A re for má tus lel ké szek po zso nyi or szá gos kon fe ren ci á já nak részt ve vői amel lett
hogy tá mo ga tá suk ról biz to sít ják a cseh szlo vá ki ai egy há zak és val lá si kö zös sé −
gek ve ze tő i nek rend szer vál tást és tel jes val lás sza bad sá got sür ge tő no vem ber
27−i brün ni nyi lat ko za tát, meg fo gal maz zák töb bek kö zött az egy ház el kob zott va −
gyo na leg alább rész le ges visz  sza adá sá nak, a meg hur colt lel ké szek re ha bi li tá lá −
sá nak, egy füg get len lel kész egye sü let lét re ho zá sá nak igé nyét, va la mint Tő kés
Lász ló er dé lyi re for má tus lel kész tá mo ga tá sá nak ki nyil vá ní tá sát.

1989. no vem ber 30.
Po zsony ban a Pavel Hrivnák mi nisz ter el nök ve zet te szlo vák kor mány kül dött ség és
a NYEE kép vi se lő i nek ta lál ko zó já val szlo vá ki ai szin ten is meg kez dőd nek a kom mu −
nis ta ve ze tés és az el len zék kö zöt ti ke rek asz tal−tár gya lá sok. A ta nács ko zá son a
NYEE kül dött sé gé ben az FMK kép vi se le té ben részt vesz Szi ge ti Lász ló is.

Az SZNT ülé sén a tiszt sé gé ről le mon dott Vil iam Šal go v ič he lyett Ru dolf Schus −
tert (SZLKP) vá laszt ják a tes tü let el nö ké vé, s bi zott sá got hoz nak lét re az 1988.
már ci us 25−i po zso nyi tün te tés el le ni rend őri be avat ko zás ki vizs gá lá sá ra.

Az FMK he lyi cso port ja i nak kép vi se lői meg be szé lést tar ta nak Dunasz er da he lyen
az együtt mű kö dés for má i ról, s meg vi tat ják a moz ga lom ide ig le nes alap sza bály−
ter ve ze tét.

Az FMK és a Ma gyar Di ák szö vet ség kül dött sé ge Bu da pes ten ta lál ko zik a ma −
gyar or szá gi pár tok kép vi se lő i vel, s meg tart ja el ső bu da pes ti saj tó tá jé koz ta tó ját.

448 A „bársonyos forradalomtól” Csehszlovákia megszűnéséig



1989 őszén
Po zsony ban, a Ma dách Könyv− és Lap ki adó nál meg je le nik Gyö nyör Jó zsef mint −
egy öt éven át „el fek te tett” Ál lam al ko tó nem ze ti sé gek cí mű mo nog rá fi á ja,
amely ben a Nem ze ti sé gi Tit kár ság egy ko ri mun ka tár sa kri ti kus elem zé sét ad ja
a nem ze ti sé gi jo gok ér vény re jut ta tá si le he tő sé ge i nek.

1989. de cem ber 1.
A CSKP KB El nök sé ge nyil vá nos ság ra hoz za a párt ak ció prog ram−ter ve ze tét,
amely ben a szo ci a liz mus esz méi mel lett sík ra száll a po li ti kai plu ra liz mu sért is,
s ki lá tás ba he lye zi Cseh szlo vá kia 1968. évi meg szál lá sá nak, va la mint a Ta nul -
sá gok... cí mű do ku men tum nak az át ér té ke lé sét.

A NYEE dunasz er da he lyi cso port ja fel hí vás sal for dul a cseh szlo vák köz vé le −
mény hez és a kor mány hoz, hogy til ta koz zon Ro má nia el nö ké nél Doina Cornea
pol gár jo gi ak ti vis ta, Tő kés Lász ló re for má tus lel kész, Sü tő And rás író és a töb −
bi pol gár jo gi ak ti vis ta ül dö zé se el len.

1989. de cem ber 1–2.
Prá gá ban az egy sé ges föld mű ves−szö vet ke ze tek XI. or szá gos kong res  szu sán be −
je len tik a Cseh szlo vák Me ző gaz da sá gi Párt elő ké szí tő bi zott sá gá nak meg ala ku −
lá sát. El nö ke Pavol Delin ga, al el nö ke Nagy Fe renc, a per betei efsz el nö ke.

1989. de cem ber 3.
Gustáv Husák köz tár sa sá gi el nök Ladislav Adamec mi nisz ter el nök kel az élen ki ne −
ve zi az új szö vet sé gi kor mányt, amely nek 21 tag ja kö zül 15 to vább ra is kom mu nis −
ta. Tag jai töb bek kö zött Mar ián Čal fa, Pavel Hrivnák és Fran tišek Pitra mi nisz ter el −
nök−he lyet te sek, Jaromír Johanes kül ügy mi nisz ter, Miroslav Vacek nem zet vé del mi
mi nisz ter és Fran tišek Pinc bel ügy mi nisz ter. El ső ülé sén a kor mány a Var sói Szer −
ző dés öt tag ál la má nak 1968. évi cseh szlo vá ki ai be vo nu lá sát a nem zet kö zi jog meg −
sér té sé nek nyil vá nít ja, s tár gya lá sok meg kez dé sét ja va sol ja a szov jet kor mán  nyal a
Cseh szlo vá ki á ban „ide ig le ne sen” ál lo má so zó szov jet csa pa tok ki vo ná sá ról.

A PF, a NYEE és az FMK nyi lat ko za tok ban til ta ko zik az új szö vet sé gi kor mány ösz−
sze té te le el len. Kö ve te lik az el len zék be vo ná sát a kor mány ba, el len ke ző eset −
ben de cem ber 11−re újabb ál ta lá nos sztráj kot hir det nek.

1989. de cem ber 4.
Prá gá ban és Po zsony ban a PF és a NYEE fel hí vá sá ra is mét több ezer fős tün te −
té se ken til ta koz nak az új szö vet sé gi kor mány ös  sze té te le el len.

Pavol Hrivnák szlo vák mi nisz ter el nök fo gad ja Sidó Zol tánt, a Cse ma dok KB el −
nö két, s ígé re tet tesz ar ra, hogy az új szlo vák kor mány egyik al el nö ke ma gyar
nem ze ti sé gű lesz, aki meg bí zást kap a Nem ze ti sé gi Mi nisz té ri um lét re ho zá sá ra
is. Hrivnák el vi hoz zá já ru lá sát ad ja ah hoz, hogy a ma gyar ki sebb ség a Nem ze ti −
sé gi Mi nisz té ri u mon kí vül még egy mi nisz te ri tár cát kap jon.
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A Var sói Szer ző dés moszk vai csúcs ér te kez le tén a Szov jet unió, Bul gá ria, Len −
gyel or szág, Ma gyar or szág és az NDK leg fel sőbb ve ze tői kö zös nyi lat ko zat ban íté −
lik el Cseh szlo vá kia 1968. évi meg szál lá sát.

1989. de cem ber 5.
Az Új Szó szer kesz tő sé ge ke rek asz tal−be szél ge tést ren dez az FMK, a Cseh szlo −
vá ki ai Ma gya rok Fó ru ma és a Ma gyar Di ák szö vet ség kép vi se lő i nek rész vé te lé −
vel, ame lyen Gren del La jos, Do bos Lász ló és Berényi Jó zsef is mer te ti szer ve ze −
te ik meg ala ku lá sá nak kö rül mé nye it és cél ja it. Do bos be je len ti, hogy a Cseh szlo −
vá ki ai Ma gya rok Fó ru ma egy eset le ges par la men ti vá lasz tá so kon je löl te ket ál lít,
mi köz ben tö mö rí te ni kí ván ja a cseh szlo vá ki ai ma gyar sá got.

1989. de cem ber 6.
A Cse ma dok KB rend kí vü li ülé se re ha bi li tál ja a szö vet ség ből 1968–1969 után
ki zárt sze mé lye ket, új prog ram nyi lat ko za tot fo gad el, s a Cse ma dok alap sza bá −
lyát mó do sít va a szö vet sé get olyan önál ló, nyi tott és sza bad tár sa dal mi szer ve −
zet té nyil vá nít ja, amely fel vál lal ja a cseh szlo vá ki ai ma gyar ki sebb ség ér de ke i nek
kép vi se le tét, el zár kó zik a neosztálin ista struk tú rák tól, és szer ve ze ti fel épí té sé −
ben sza kít a de mok ra ti kus cent ra liz mus el vé vel. Mi u tán le mond a szer ve zet
egész ve ze tő sé ge, a re ha bi li tál tak kal, va la mint 23 újon nan meg vá lasz tott tag gal
ki bő ví tett KB olyan 21 ta gú új El nök sé get vá laszt, amely be az elő ző El nök ség −
ből csu pán ha tan ke rül nek be. Az El nök ség tag jai: Bár dos Gá bor, Bauer Győ ző,
Boda Pál, Bö ször mé nyi Ist ván, Do bos Lász ló, Duray Mik lós, Fónod Zol tán, Gál
Sán dor, Gör föl Je nő, Gyime si Györ gy, Kolár Pé ter, Kvar da Jó zsef, Lacza Ti ha mér,
Merva Ló ránt, Mé zes Ru dolf, Neszméri Sán dor, Presin szky La jos, Sidó Zol tán,
Sza bó Re zső, Szil vássy Jó zsef és Var ga Sán dor. El nök ké is mét Sidó Zol tánt,
tisz te let be li el nök ké Do bos Lász lót, társ el nök ké Sza bó Re zsőt, ve ze tő tit kár rá
Neszméri Sán dort, tit ká rok ká Bár dos Gá bort és Gyurcsík Ivánt vá laszt ják. A KB
a Pavel Hrivnák szlo vák mi nisz ter el nök kel tör tént egyez te tés alap ján a szlo vák
ál la mi szer vek be és az SZNT ta nács adó tes tü le te i be de le gá lan dó ma gyar sze −
mé lyek re vo nat ko zó ja vas la to kat fo gad el: a szlo vák kor mány ki sebb sé gi mi nisz −
ter el nök−he lyet te si tiszt sé gé be Var ga Sán dort, az ok ta tás ügyi mi nisz ter he lyet te −
sé vé A. Nagy Lász lót, ill. Luk ács Ti bort, a kul tu rá lis mi nisz ter he lyet te sé vé Kvar −
da Jó zse fet, ill. Gren del La jost je lö li.

Az SZLKP KB rend kí vü li ülé sén le mond tiszt sé gé ről az egész párt ve ze tés, köz −
tük Ig nác Janák el ső tit kár, va la mint le mond KB−tag sá gá ról a tes tü let be nem rég
be vá lasz tott Va jas Elem ér. A KB de cem ber 17−re ös  sze hív ja a párt rend kí vü li
kong res  szu sát.

Az SZNT ülé sén a tes tü let ve ze tő szer ve i ben vég re haj tott vál to zá sok so rán Kro −
c sány De zső he lyett Nagy Kázmért vá laszt ják meg az SZNT ma gyar al el nök évé;
az El nök ség to váb bi ma gyar tag ja Kusý Esz ter. Az SZNT ugyan ezen a na pon ha −
tály ta la nít ja az El nök ség nek a köz rend meg szi lár dí tá sá ra ho zott feb ru ár 17−i tör −
vény ere jű ren de le tét, va la mint az új al kot mány jó vá ha gyá sá nak mód já ról ho zott
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ok tó ber 31−i ha tá ro za tát. (De cem ber 19−én ha son ló jog sza bá lyo kat fo gad el a
Cseh Nem ze ti Ta nács is.)

1989. de cem ber 7.
Be nyújt ja le mon dá sát Ladislav Adamec szö vet sé gi mi nisz ter el nök. Gustáv
Husák köz tár sa sá gi el nök Mar ián Čalfa el ső mi nisz ter el nök−he lyet test bíz za meg
az új kor mány ös  sze ál lí tá sá val.

A CSKP KB El nök sé ge ki zár ja a párt ból Miloš Jakeš volt fő tit kárt, s de cem ber
20–21−re elő re hoz za a párt rend kí vü li kong res  szu sá nak idő pont ját.

Ru dolf Schus ter, az SZNT el nö ke fo gad ja a Cse ma dok új ve ze té sét, s el vi hoz −
zá já ru lá sát ad ja ah hoz, hogy Nagy Káz mér, az SZNT al el nö ke ve ze té sé vel új já a −
la kul jon az SZNT 1971−ben meg szün te tett Nem ze ti sé gi Bi zott sá ga.

A kom mu nis ta párt ál lam ál tal tá mo ga tott, a ka to li kus pa po kat tö mö rí tő Pacem
in Ter ris tit kár sá ga be je len ti a szer ve zet te vé keny sé gé nek be fe je zé sét.

1989. de cem ber 8.
Az SZNT El nök sé ge fel men ti tiszt sé gé ből Pavel Hrivnák szlo vák mi nisz ter el nö −
köt, s Milan Čičet bíz za meg az új kor mány ös  sze ál lí tá sá val. Az El nök ség ülé sén
Nagy Káz mér al el nök – a Ru dolf Schus ter és a Cse ma dok ve ze té se kö zöt ti elő −
ze tes meg egye zés alap ján – ja vas la tot ter jeszt elő a Nem ze ti sé gi Bi zott ság új já −
a la kí tá sá ra.

Az SZLKP Ak ció bi zott sá ga ha tá ro zat ban mond ja ki, hogy ér vény te len nek te kin ti
a Ta nul sá gok... cí mű do ku men tu mot.

A szö vet sé gi kor mány és az el len zék kö zöt ti prá gai ke rek asz tal−tár gya lá so kon
Václav Havel az új kor mány ös  sze té te lé ről foly ta tott vi tá ban fel ve ti egy, a ki sebb −
sé gi ügye kért fe le lős tár ca nél kü li mi nisz ter ki ne ve zé sé nek a le he tő sé gét. A
tiszt ség be az el len zék kép vi se lői Popé ly Gyu lát, majd az Ame ri kai Egye sült Ál la −
mok ból ha za té rő Duray Mik lóst ja va sol ják, Mar ián Čalfa meg bí zott mi nisz ter el −
nök azon ban más nap a szlo vák fél el len ál lás ára, va la mint ar ra hi vat koz va, hogy
a ki sebb sé gi kér dés nem tar to zik a fö de rá ció ha tás kö ré be, el uta sít ja mind
Popé ly, mind Duray ki ne ve zé sét.

1989. de cem ber 9.
A Cse ma dok KB Nép raj zi Szak bi zott sá gá nak ülé sén be je len tik az 1974−ben fel −
szá molt Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Nép raj zi Tár sa ság új já a la ku lá sát. Meg bí zott el −
nö ke Lisz ka Jó zsef, meg bí zott tit ká ra Ko csis Aran ka.

Az FMK nyi lat ko za tá ban fel szó lít ja az SZNT ma gyar nem ze ti sé gű kép vi se lő it a le −
mon dás ra, és idő kö zi vá lasz tá sok ki írá sát kö ve te li.
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1989. de cem ber 10.
Gustáv Husák köz tár sa sá gi el nök Mar ián Čalfa (SZLKP) mi nisz ter el nök kel az
élen ki ne ve zi a „nem ze ti egyet ér tés kor má nyá nak” el ne ve zett új szö vet sé gi kor −
mányt, amely ben 1948 óta el ső íz ben a nem kom mu nis ta mi nisz te rek van nak
több ség ben. A kor mány tag jai töb bek kö zött Ján Čarnogurský (pár ton kí vü li) és
Valtr Komárek (CSKP) el ső mi nisz ter el nök−he lyet te sek, Fran tišek Pitra (CSKP)
mi nisz ter el nök−he lyet tes, Jiří Dien st bier (pár ton kí vü li) kül ügy mi nisz ter, Miroslav
Vacek (CSKP) nem zet vé del mi mi nisz ter és Václav Klaus (pár ton kí vü li) pénz ügy −
mi nisz ter; a bel ügy mi nisz te ri poszt egy elő re be töl tet len ma rad (bel ügy mi nisz ter −
ré de cem ber 30−án a cseh szlo vák nép pár ti Richard Sachert ne ve zik ki).

Az új kor mány ki ne ve zé sét kö ve tő en Gustáv Husák a Szö vet sé gi Gyű lés El nök sé −
gé hez in té zett le ve lé ben le mond köz tár sa sá gi el nö ki tiszt sé gé ről. A PF és a NYEE
be je len ti, hogy Václav Havel köz tár sa sá gi el nök ké va ló je lö lé sét tá mo gat ja.

Rend kí vü li kong res  szust tart Po zsony ban a Szlo vák Meg új ho dás Párt ja, amely az
1948−ban fel bom lasz tott De mok ra ta Párt jog utó dá nak nyil vá nít ja ma gát, és fel −
ve szi an nak ne vét.

1989. de cem ber 12.
Az SZNT El nök sé ge Milan Čič (SZLKP) mi nisz ter el nök kel az élen ki ne ve zi az új
szlo vák kor mányt, amely nek 15 tag ja kö zül csu pán 6 a kom mu nis ta. Tag ja töb −
bek kö zött Jozef Markuš (pár ton kí vü li) el ső mi nisz ter el nök−he lyet tes, Vla di mír
Ondruš (pár ton kí vü li) és Var ga Sán dor (pár ton kí vü li) mi nisz ter el nök−he lyet te sek,
Ladislav Chudík (pár ton kí vü li) kul tu rá lis mi nisz ter, va la mint Ladislav Kováč (pár −
ton kí vü li) ok ta tás−, if jú ság− és test ne ve lés ügyi mi nisz ter. A kor mány nak Var ga
Sán dor sze mé lyé ben el ső íz ben van ma gyar nem ze ti sé gű al el nö ke.

Az SZNT El nök sé ge ha tá lyon kí vül he lye zi a bel po li ti kai hely zet ről ki adott no vem −
ber 21−i ál lás fog la lá sát, s sza va zat több ség gel Ale xan der Dubček köz tár sa sá gi
el nök ké vá lasz tá sát ja va sol ja.

A Szö vet sé gi Gyű lés ülé sén le mond tiszt sé gé ről a tes tü let ve ze tő szer ve i nek
több kom mu nis ta tag ja, köz tük Vla di mír Vedra, a Né pi Ka ma ra és Ján Janík, a
Nem ze tek Ka ma rá ja el nö ke, a Szö vet sé gi Gyű lés El nök sé gé ből pe dig tá vo zik
töb bek kö zött Fe ke te Jó zsef. Az új El nök ség meg vá lasz tá sa so rán a Szö vet sé gi
Gyű lés el nö ké vé Stanislav Kukrált (pár ton kí vü li), a Né pi Ka ma ra el nö ké vé Josef
Bar tončíkot (Cseh szlo vák Nép párt), a Nem ze tek Ka ma rá ja el nö ké vé Anton
Blaže jt (SZLKP) vá laszt ják; Fe ke te he lyett azon ban nem vá lasz ta nak új ma gyar
ta got a Szö vet sé gi Gyű lés El nök sé gé be, így an nak a Né pi Ka ma ra ré szé ről a ko −
ráb bi gya kor lat tól el té rő en nincs ma gyar nem ze ti sé gű tag ja.

Az FMK nyi lat ko za tot ad ki a szö vet sé gi kor mány ös  sze té te lé ről, amely ben saj −
nál ko zá sát fe je zi ki ami att, hogy nem ke rült sor a ki sebb sé gi ügyek ben il le té kes
mi nisz te ri tár ca lét re ho zá sá ra.
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A Szlo vák Szak szer ve ze ti Ta nács po zso nyi ülé sén el fo gad ják az El nök ség és Tit −
kár ság de cem ber 5−i le mon dá sát, s fel men tik tiszt sé gé ből a ta nács va la men  nyi
ve ze tő tiszt ség vi se lő jét, köz tük Merva Ló ránt tit kárt.

1989. de cem ber 13.
A Szö vet sé gi Gyű lés Cseh szlo vá kia 1968. évi meg szál lá sát a nem zet kö zi jog és
a szu ve rén ál la mok köz ti kap cso la tok alap el vei meg sér té sé nek nyil vá nít ja.

A Cse ma dok KB El nök sé ge a nyug díj ba vo nu ló Strass er Györ gy he lyett Lacza Ti −
ha mért ne ve zi ki a Hét cí mű he ti lap fő szer kesz tő jé vé, s 1990. már ci us 9–10−re
ös  sze hív ja a szö vet ség rend kí vü li or szá gos köz gyű lés ét.

A nyi trai Pe da gó gi ai Kar ma gyar hall ga tói nagy gyű lé sen kö ve te lik a kar tel jes jo −
gú ma gyar ta go za tá nak vis  sza ál lí tá sát.

1989. de cem ber 15.
A NYEE Ko or di ná ci ós Bi zott sá ga ki adá sá ban meg je le nik Po zsony ban a Nap cí −
mű füg get len lap el ső szá ma. A he ten te két szer meg je le nő lap szer kesz tő bi zott −
sá gá ban he lyet kap nak az FMK szó vi vői, fő szer kesz tő je Hunčík Pé ter.

A szlo vák kor mány nyi lat ko zat ban ha tá rol ja el ma gát a szö vet sé gi, a cseh és a
szlo vák kor mány no vem ber 20−i kö zös nyi lat ko za tá tól, s el íté li a bé kés di ák tün −
te tés részt ve vői el le ni bru tá lis rend őri be avat ko zást.

A Cseh szlo vá ki ai Ma gya rok Fó ru ma az Új Szó ha sáb ja in köz zé te szi prog ram nyi −
lat ko za tát.

1989. de cem ber 16.
A NYEE, az FMK, va la mint a Ter mé szet− és Táj vé dők Szlo vá ki ai Szö vet sé gé nek
dunasz er da he lyi já rá si szer ve ze te tün te tést szer vez Bő sön a du nai víz lép cső
meg épí té se el len, ame lyen több mint ké tez ren vesz nek részt.

Václav Havel té vé be szé dé ben be je len ti, hogy köz tár sa sá gi el nök ké je lö lé sét Ale −
xan der Dubček ál lás pont já tól te szi füg gő vé.

1989. de cem ber 17.
Po zsony ban tart ja rend kí vü li kong res  szu sát Szlo vá kia Kom mu nis ta Párt ja, amely
sík ra száll a párt meg új ho dá sá ért, fel füg gesz ti több egy ko ri párt ve ze tő párt tag −
sá gát, s ja va sol ja a párt ból igaz ság ta la nul ki zár tak re ha bi li tá lá sát. A 93 ta gú új
Köz pon ti Bi zott ság ba be ke rül töb bek kö zött Kiss Jó zsef, Zse lenák Jó zsef,
Szirovecz Gé za, Galko Bé la, Kiss Ka ta lin, Mó ricz Zol tán és Pász tor Má ria. A párt
élé re 11 ta gú Vég re haj tó Bi zott sá got ál lí ta nak, amely nek el nö ké vé Ján Širokýt
vá laszt ják.
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Or szá gos tag gyű lést tart Dunasz er da he lyen az FMK szó vi vői tes tü le te, ame lyen
el fo gad ják a moz ga lom ide ig le nes mű kö dé si sza bály za tát. A gyű lés el ve ti egy
egy sé ges ma gyar po li ti kai párt meg ala pí tá sá nak szük sé ges sé gét, s ki mond ja,
hogy az FMK a NYEE füg get len cso port ja ként kí ván te vé keny ked ni.

Az FMK ál lás fog la lást tesz köz zé a Cse ma dok te vé keny sé gé vel és cél ja i val kap −
cso lat ban, amely sze rint a meg újult Cse ma dok ra mint kul tu rá lis szer ve zet re a
jö vő ben is rend kí vül fon tos sze rep vár, el en ged he tet len ugyan ak kor tel jes
depoli tizálása, s meg en ged he tet len, hogy meg újult ve ze té se vagy más kö rök po −
li ti kai am bí ci ók és cé lok szol gá la tá ba ál lít sák.

1989. de cem ber 18.
A NYEE Ko or di ná ci ós Bi zott sá ga nyi lat ko za tot tesz köz zé a köz tár sa sá gi el nök
meg vá lasz tá sá val kap cso lat ban, amely ben el uta sít ja, hogy a két el nök je lölt lé −
tét a cseh és szlo vák nem zet kö zöt ti el len té tek szí tá sá ra hasz nál ják fel.

Az Új Szó szer kesz tő sé ge re ha bi li tál ja az 1968–1969−es te vé keny sé gük mi att a
párt ból ki zárt és en nek kö vet kez té ben 1970 jú li u sá ban a lap szer kesz tő sé gé ből
is el bo csá tott mun ka tár sa it: Cse re pes La jost, Horváth né Ozo rai Ka ta lint, Lőrincz
Lász lót, Mik ló si Pé tert, Petrő ci Bá lin tot, Sza bó Gé zát, Szűcs Bé lát, Tóth Mi hályt
és Zsil ka Lász lót.

Prá gá ban a nyílt, sza bad és plu rá lis tár sa da lom meg te rem té sé nek elő se gí té se,
va la mint a füg get len hír köz lé si és tá jé koz ta tá si há ló zat ki fej lesz té se cél já val
meg ala kul a Cseh szlo vá ki ai Char ta 77 Ala pít vány, amely nek ku ra tó ri u má ban he −
lyet kap Szi ge ti Lász ló.

A nyi trai Pe da gó gi ai Ka ron dékán helyettessé vá laszt ják Lász ló Bé lát, a Ma te ma −
ti kai Tan szék do cen sét.

1989. de cem ber 19.
A Szö vet sé gi Gyű lés jó vá hagy ja a Čal fa−, az SZNT pe dig a Čič−ko r mány prog ram −
nyi lat ko za tát. A szö vet sé gi kor mány prog ram já nak vi tá já ban Sidó Zol tán fel szó la −
lá sá ra, aki ki fo gá sol ja, hogy szö vet sé gi szin ten nem hoz ták lét re a nem ze ti sé gi
ügyek kel fog lal ko zó mi nisz té ri u mot, a mi nisz ter el nök ki je len ti: a nem ze ti sé gi kép −
vi se let kér dé sét el ső sor ban a köz tár sa sá gi kor má nyok ha tás kör ében kell ren dez −
ni, de a vá lasz tá sok után majd lét re hoz zák a szö vet sé gi kor mány mel let ti nem ze −
ti sé gi ta nács adó szer vet, amely ben va la men  nyi ki sebb ség kép vi sel ve lesz.

Az SZNT El nök sé ge az elő ze tes meg ál la po dás el le né re el uta sít ja a Nem ze ti sé gi
Bi zott ság vis  sza ál lí tá sát, he lyet te csu pán egy, az El nök ség mel let ti ál lan dó mun −
ka cso port lét re ho zá sát hagy ja jó vá. A 15 ma gyar, uk rán, szlo vák és cseh kép vi −
se lő ből, va la mint a Cse ma dok és a Cseh szlo vá ki ai Uk rán Dol go zók Kul tu rá lis
Szö vet sé ge ál tal de le gált 11 szak em ber ből ál ló tes tü let ve ze tő je Nagy Káz mér,
az SZNT al el nö ke.
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Rend kí vü li köz gyű lést tart Po zsony ban a Szlo vák Írók Szö vet sé gé nek Ma gyar
Szek ci ó ja, amely ki mond ja a szek ció önál ló su lá sát, s Cseh szlo vá ki ai Ma gyar
Írók Tár sa sá ga né ven egy füg get len szer ve zet lét re ho zá sát. A tár sa ság élén ál −
ló 9 ta gú Ak ció bi zott ság ve ze tő jé vé Fónod Zol tánt vá laszt ják.

A cseh szlo vá ki ai ma gyar kép ző mű vé szek po zso nyi ta lál ko zó ján el ha tá roz zák a
Szlo vák Kép ző mű vé szek Szö vet sé gén be lü li, eset leg egy tel je sen önál ló szer ve −
zet lét re ho zá sát. A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Kép ző mű vé szek Tár sa sá ga elő ké szí −
tő bi zott sá gá nak ügy vi vő je Kubička−Kucsera Klá ra.

Az FMK és a Ma gyar Di ák szö vet ség nyílt le vél lel for dul Jiří Dien st bier kül ügy mi −
nisz ter hez, amely ben fel ké rik, hogy Cseh szlo vá kia ves se lat ba te kin té lyét a ro −
má ni ai vér on tás meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben.

Az Új Szó a rend kí vü li párt kong res  szus ha tá ro za ta alap ján az SZLKP KB he lyett
az SZLKP na pi lap ja ként ha tá roz za meg ma gát, fej lé cé ről pe dig el tűn nek az ál la −
mi ki tün te té sek.

1989. de cem ber 20.
Po zsony ban meg ala kul a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Pe da gó gu sok Fó ru má nak elő −
ké szí tő bi zott sá ga, amely az ér dek kép vi se le ti szö vet ség lét re ho zá sá nak cél já val
1990. ja nu ár 13−ra Nyitrára ös  sze hív ja a ma gyar pe da gó gu sok or szá gos ér te kez −
le tét.

A po zso nyi Ma dách Könyv− és Lap ki adó mun ka kö zös ség ének gyű lé sén tit kos
sza va zás sal a ki adó új igaz ga tó já vá Do bos Lász lót, fő szer kesz tő jé vé Fa ze kas Jó −
zse fet vá laszt ják.

1989. de cem ber 20–21.
Prá gá ban tart ja rend kí vü li kong res  szu sát Cseh szlo vá kia Kom mu nis ta Párt ja,
amely sík ra száll a párt meg új ho dá sá ért, ér vény te le ní ti a Tanul sá gok… cí mű do −
ku men tu mot, re ha bi li tál ja a párt ból 1968 után ki zár ta kat, fel osz lat ja a né pi mi −
lí ci át, s fel füg gesz ti 32 ko ráb bi ma gas be osz tá sú párt ve ze tő párt tag sá gát. A
párt el nö ké vé Ladislav Adame cet, el ső tit ká rá vá Vasil Mohoritát vá laszt ják, a
140 ta gú új Köz pon ti Bi zott ság ba be ke rül töb bek kö zött Kiss Jó zsef, Hral Éva,
Né meth Kár oly, Mátis Iván és Czetner Gyu la.

1989. de cem ber 22.
Prá gá ban a kom mu nis ta párt, a po li ti kai pár tok, a PF, a NYEE és a di á kok kép −
vi se lő i nek ke rek asz tal−meg be szé lé sén meg egye zés szü le tik ar ról, hogy Václav
Havelt köz tár sa sá gi el nök ké, Ale xan der Dubčeket a Szö vet sé gi Gyű lés el nö ké vé
je lö lik.
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1989. de cem ber 23.
A Cse ma dok KB−nak a ro má ni ai for ra da lom ha tá sá ra élet re hí vott ún. Ro má ni ai
Vál ság stáb ja fel hí vás sal for dul a szö vet ség tag sá gá hoz, hogy ren dez zen gyűj tést
Ro má nia la kos sá gá nak meg se gí té sé re. A cseh szlo vá ki ai ma gyar ság kö ré ben ez −
zel pár hu za mo san szé les kö rű se gély ak ció in dul az er dé lyi rá szo ru lók meg se gí −
té sé re.

Az Új Szó köz li a cseh el len zé ki ek 1989. jú ni us 29−i Né hány mon dat cí mű fel hí −
vá sát, más nap pe dig a Char ta 77 cseh pol gár jo gi moz ga lom 1977. ja nu ár 1−jei
nyi lat ko za tát.

1989. de cem ber 27.
Az FMK kül dött sé ge lá to ga tást tesz Ladislav Kováč szlo vák ok ta tás−, if jú ság− és
test ne ve lés ügyi mi nisz ter nél. A ta lál ko zón meg ál la pod nak, hogy a pe da gó gus hi −
ány ki küsz öbö lé se ér de ké ben éven te mint egy 200 ma gyar pe da gó gus je lölt kezd −
he ti meg ta nul má nya it a nyi trai Pe da gó gi ai Ka ron.

A Cse ma dok KB El nök sé ge Mar ián Čalfa szö vet sé gi mi nisz ter el nök höz in té zett
le ve lé ben egy szak ér tői bi zott ság fel ál lí tá sát ja va sol ja a kol lek tív bű nös ség el vé −
ből ki in du ló va la men  nyi in téz ke dés és ren de let fe lül vizs gá lá sá ra. A Cse ma dok
KB El nök sé ge ugyan ezen a na pon le vél ben üd vöz li a Ro má ni ai Ma gyar De mok −
ra ta Szö vet ség meg ala ku lá sát, ve ze tő sé gét pe dig a Cse ma dok tag sá gá nak tel −
jes tá mo ga tá sá ról biz to sít ja.

A Bod rog köz és az Ung−vidék ma gyar lak ta te le pü lé se i nek kép vi se lői a pol gá ri
kez de mé nye zé sek és a Cse ma dok kez de mé nye zé sé re ös  sze hí vott nagy gyű lé −
sen 11 ta gú elő ké szí tő bi zott sá got ala kí ta nak az zal a cél lal, hogy ki dol goz za egy
Kirá ly helmec köz pon tú új já rás lét re ho zá sá nak a kon cep ci ó ját.

1989. de cem ber 28.
A Szö vet sé gi Gyű lés el fo gad ja a 183/1989. sz. al kot mány tör vényt a tör vény ho −
zó tes tü le tek új kép vi se lő i nek meg vá lasz tá sá ról, amely sze rint a meg üre se dett
kép vi se lői he lyek be töl té sé re nem tar ta nak pót vá lasz tá so kat, ha nem az új kép −
vi se lő ket a pár tok meg egye zé se alap ján ma ga a tör vény ho zó tes tü let ko op tál ja.
A Szö vet sé gi Gyű lés be ezt kö ve tő en ko op tál nak 23 kép vi se lőt, köz tük Ale xan der
Dubčeket, akit meg vá lasz ta nak a tes tü let el nö ké vé is; a Nem ze tek Ka ma rá ja új
el nö ke Jozef Stank (SZLKP) lesz. A tör vény vi tá ja so rán Újlaky Gé za kép vi se lő
szor gal maz za egy szö vet sé gi szin tű Nem ze ti sé gi Mi nisz té ri um lét re ho zá sát, a
nem ze ti sé gi ok ta tás po li ti ka át ér té ke lé sét és a kas sai kor mány prog ram fe lül vizs −
gá lá sát.

A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ki sebb ség Jog vé dő Bi zott sá ga nyi lat ko zat ban je len ti
be, hogy a meg vál to zott po li ti kai hely zet re va ló te kin tet tel fel füg gesz ti te vé keny −
sé gét.
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1989. de cem ber 29.
A Szö vet sé gi Gyű lés egy han gú lag Václav Havel drá ma írót, a Char ta 77 és a PF
ve ze tő sze mé lyi sé gét vá laszt ja meg Cseh szlo vá kia új köz tár sa sá gi el nö ké vé.

A Sza bad Föld mû ves cí mű he ti lap fej lé cé ről el tűn nek az ál la mi ki tün te té sek,
Bara Lász ló fő szer kesz tőt pe dig a Kla marc sik Má ria ve zet te ko or di ná ci ós bi zott −
ság vált ja fel a lap élén.

1989. de cem ber 30.
Az Új Szó ban Cseh szlo vá kia ma gyar aj kú ke resz tény la kos sá gá hoz cím zett fel hí −
vás je le nik meg, amely ar ra biz tat ja őket, hogy vi lág né ze ti és tár sa dal mi kér dé −
sek tisz tá zá sa cél já ból – a szlo vák ke resz tény de mok ra ta klu bok hoz ha son ló an
– ala kít sa nak ma gyar ke resz tény de mok ra ta klu bo kat.

1989. de cem ber
Kas sán meg ala kul a Kas sai Ma gya rok Ba rá ti Tár sa sá ga, amely a Ma gyar De −
mok ra ta Fó rum mis kol ci szer ve ze té vel együtt mű köd ve Kas sai Fó rum cím mel idő −
sza ki fo lyó irat ki adá sá ba kezd. A tár sa ság ve ze tő je és a lap fő szer kesz tő je Ba −
las sa Zol tán.

Po zsony ban meg je le nik a CSKP KB Párt élet cí mű fo lyó ira tá nak utol só szá ma.

1989 fo lya mán
A Ma dách Im re Iro dal mi Díj jal Gren del La jos írót és Hubik Ist ván mű for dí tót tün −
te tik ki.

1990. ja nu ár 1.
A po zso nyi Come nius Egye te men Fónod Zol tánt Zal abai Zsig mond, a nyi trai Pe −
da gó gi ai Ka ron Sze berényi Zol tánt Alabán Fe renc vált ja fel a Ma gyar Nyelv és Iro −
da lom Tan szék tan szék ve ze tői poszt ján.

1990. ja nu ár. 2.
Az Új Szó fej lé ce sze rint a lap „cseh szlo vá ki ai ma gyar bal ol da li na pi lap”, im −
presszu ma sze rint azon ban ki adó ja to vább ra is az SZLKP. Más nap vál to zik a ki −
adó is: a lap új ki adó ja a Prav da Ki adó vál la lat.

1990. ja nu ár 3.
A Zemp lé ni Szó cí mű Tőketerebe si já rá si he ti lap fel ve szi a Dél-Zemp lé ni Vál to -
zá sok cí met.

1990. ja nu ár 4.
A NYEE és az FMK ki adá sá ban meg je le nik Ko má rom ban a Ref lex cí mű he ti lap
el ső szá ma, fej lé cén a de mok ra ti kus moz gal mak füg get len he ti lap ja ként ha tá −
roz va meg ma gát (utol só szá ma jú li us 6−án je le nik meg).
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1990. ja nu ár 5.
A Szlo vák Új ság írók Szö vet sé ge po zso nyi rend kí vü li kong res  szu sán Csanaky Ele −
o nó ra, a Hét szer kesz tő je be je len ti, hogy az Új ság írók Szlo vá ki ai Szin di ká tu sa
né ven új já a la ku ló szer ve zet ke re tén be lül meg ala kít ják a cseh szlo vá ki ai ma gyar
új ság írók egye sü le tét.

Az Új Szó hét vé gi ma ga zin ja, a Va sár na pi Új Szó fel ve szi a Va sár nap cí met.

A Sza bad Föld mû ves imp res  szu ma sze rint a lap új fő szer kesz tő je Ha rasz ti Mé −
szá ros Er zsé bet.

1990. ja nu ár 5–6.
A Cse ma dok KB El nök sé gé nek szen ci ülé sén he ves vi ta bon ta ko zik ki a szö vet ség
jö vő be ni sze rep vál la lá sá ról, amely so rán fel me rül eset le ges párt tá ala ku lá sá nak
le he tő sé ge is. Az El nök ség dön tő több sé ge azon ban amel lett fog lal ál lást, hogy a
Cse ma dok a jö vő ben is kul tu rá lis és tár sa dal mi szer ve zet ma rad jon, ugyan ak kor
egyet ért ab ban, hogy a meg vál to zott po li ti kai hely zet ben szük ség lesz a nem ze ti
ki sebb sé gek ér dek vé del mét fel vál la ló párt lét re ho zá sá ra is. Az el nök sé gi ha tá ro −
zat sze rint a szö vet ség eset le ges név vál toz ta tá sá ról a már ci us ban sor ra ke rü lő
rend kí vü li or szá gos köz gyű lés  fog dön te ni. A szö vet ség ből ki zárt ta gok ügyé nek fe −
lül vizs gá lá sa és re ha bi li tá lá sa cél já ból öt ta gú bi zott ság jön lét re, amely nek tag jai:
Sző ke Jó zsef, Gör föl Je nő, Vad ker ty Ka ta lin, Végh Lász ló és Vojtek Lász ló.

1990. ja nu ár 6.
A NYEE Ko or di ná ci ós Bi zott sá ga és az FMK Szó vi vői Tes tü le te meg egye zik a két
moz ga lom jö vő be li együtt mű kö dé sé nek for má já ban, s egy, a nem ze ti ki sebb sé −
gek ről szó ló kö zös do ku men tum ki dol go zá sá ban.

A CSKP KB ülé sén meg vá laszt ják a párt ve ze tő szer ve it: a párt élén ál ló 24 ta gú
Po li ti kai Vég re haj tó Bi zott ság ba be ke rül töb bek kö zött Hral Éva. Vasil Mohori ta el −
ső tit kár be szá mo ló ja sze rint 1989 no vem be re óta 130 ez ren lép tek ki a párt ból.

1990. ja nu ár 10.
Né meth Mik lós ma gyar mi nisz ter el nök Mar ián Čalfa szö vet sé gi mi nisz ter el nök −
höz in té zett le ve lé ben meg erő sí ti a nagy ma ro si épít ke zés vég le ges el ha gyá sát,
egy ben a tár gya lá sok új bó li fel vé te lé re tesz ja vas la tot.

1990. ja nu ár 11.
Az SZNT El nök sé ge Vla di mír Mečiart ne ve zi ki a szlo vák kor mány bel ügy− és kör −
nye zet vé del mi mi nisz te ré vé.

1990. ja nu ár 12.
Az SZNT ülé sén a le mon dott kép vi se lők he lyé re 19 új kép vi se lőt ko op tál nak a
szlo vák tör vény ho zás ba. A NYEE kép vi se le té ben man dá tum hoz jut az FMK ál tal
je lölt Zász lós Gá bor.
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Hi va ta los mun ka lá to ga tás ra Po zsony ba ér ke zik Václav Havel köz tár sa sá gi el −
nök, aki po zso nyi tar tóz ko dá sa so rán el lá to gat az FMK iro dá já ba és a Nap szer −
kesz tő sé gé be is.

1990. ja nu ár 12–13.
Horn Gyu la ma gyar kül ügy mi nisz ter meg hí vá sá ra Ma gyar or szág ra lá to gat Jiří
Dien st bier cseh szlo vák kül ügy mi nisz ter.

1990. ja nu ár 13.
Nyitrán a ma gyar pe da gó gu sok or szá gos fó ru má nak részt ve vői szak mai és ér −
dek vé del mi szer ve zet ként meg ala kít ják a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Pe da gó gu sok
Szö vet sé gét, s el fo gad ják ide ig le nes alap sza bá lyát és prog ram ját. A szö vet ség
élén ál ló öt ta gú szó vi vői tes tü let el nö ké vé Pukkai Lász lót vá laszt ják. A szlo vák
Bel ügy− és Kör nye zet vé del mi Mi nisz té ri um ar ra hi vat koz va, hogy Cseh or szág ban
nin cse nek ma gyar is ko lák, a szer ve ze tet a ké sőb bi ek ben Szlo vá ki ai Ma gyar Pe −
da gó gu sok Szö vet sé ge (SZMPSZ) né ven jegy zi be.

A mor va or szá gi Zád veřicében ala ku ló kong res  szu sát tart ja a Cseh szlo vák Me ző −
gaz da sá gi Párt. El nö ké vé Fran tišek Trnkát, „nem ze ti sé gi al el nök évé” Nagy Fe −
ren cet vá laszt ják.

1990. ja nu ár 15.
A Cse ma dok KB El nök sé ge meg hall gat ja Duray Mik lós be szá mo ló ját a ki sebb −
sé gi párt ala pí tá sá val kap cso lat ban kü lön bö ző la kos sá gi fó ru mo kon szer zett ta −
pasz ta la ta i ról, s tu do má sul ve szi Var ga Sán dor mi nisz ter el nök−he lyet tes le mon −
dá sát el nök sé gi tag sá gá ról.

Prá gá ban cseh szlo vák–szov jet tár gya lá sok kez dőd nek a Cseh szlo vá ki á ban ál lo −
má so zó szov jet csa pa tok ki vo ná sá ról.

1990. ja nu ár 16.
Is mer ke dő jel le gű ös  sze jö ve telt tar ta nak Prá gá ban a Cseh or szág ban élő ma gya −
rok kép vi se lői, ame lyen el ha tá roz zák egy cseh or szá gi ma gyar szö vet ség meg ala −
kí tá sát.

Az Ipe¾ cí mű Lo son ci já rá si he ti lap ma gyar nyel vű két he ti be tét je Ipoly cím mel je −
le nik meg.

1990. ja nu ár 17.
A SZISZ Szlo vá ki ai KB Új If jú ság cí mű he ti lap ja fel ve szi az Ifi cí met. Fej lé cé ről el −
tű nik „a SZISZ SZKB lap ja” fel irat, he lyet te az „if jú sá gi he ti lap” je le nik meg.

1990. ja nu ár 18.
A NYEE és a szlo vák Ke resz tény de mok ra ta Moz ga lom kez de mé nye zé sé re, az
FMK szer ve zé sé ben meg ala kul Po zsony ban a Ma gyar Ke resz tény de mok ra ta Klu −
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bok moz gal má nak Ide ig le nes Or szá gos Szer ve ző bi zott sá ga. A szer ve ző bi zott ság
el nö ke Jan ics Kál mán.

Az FMK kül dött sé ge részt vesz Prá gá ban a PF Ta ná csá nak meg be szé lé sén, ahol
tá jé koz ta tást ad a ma gyar ki sebb ség bel ső dif fe ren ci á ló dá sá ról, a ki sebb sé gek
par la men ti kép vi se le té ről, va la mint az elő ké szü let ben le vő s a ki sebb sé gek szá −
má ra hát rá nyos vá lasz tá si tör vény ről.

1990. ja nu ár 19.
Az Új ság írók Szlo vá ki ai Szin di ká tu sá nak önál ló tag szer ve ze te ként meg ala kul Po −
zsony ban a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Új ság írók Tár su lá sa. Az ala ku ló köz gyű lés jó −
vá hagy ja a tár su lás ide ig le nes mű kö dé si sza bály za tát és prog ram nyi lat ko za tát,
s meg vá laszt ja a tár su lás vá laszt má nyát.

A Csal ló köz cí mű he ti lap ban meg je le nik Hodossy Gyu lá nak a cseh szlo vá ki ai ma −
gyar cser kész moz ga lom új já szer ve zé sét szor gal ma zó A cser kész moz ga lo mért!
cí mű írá sa.

1990. ja nu ár 20.
Az SZLKP KB ülé sén Peter Weisst vá laszt ják a párt Vég re haj tó Bi zott sá gá nak új
el nö ké vé.

1990. ja nu ár 20–21.
Az FMK Érsekújvárot t, Fü le ken és Kirá ly helme cen ún. ke rü le ti tá jé koz ta tó gyű lé −
se ket szer vez, ame lye ken a moz ga lom ve ze tői tá jé koz ta tást ad nak a Szó vi vői
Tes tü let mun ká já ról és az FMK cél ki tű zé se i ről. A gyű lé se ken fel me rül egy nem −
ze ti ki sebb sé gi párt lét re ho zá sá nak a kér dé se is, a moz ga lom je len lé vő kép vi −
se lői azon ban el uta sít ják a nem ze ti ala pú po li ti zá lás le he tő sé gét.

1990. ja nu ár 21.
A NYEE és az FMK kö zös nyi lat ko za tot fo gad el a nem ze tek, nem ze ti ki sebb sé −
gek és et ni kai cso por tok együtt élé sé ről Szlo vá ki á ban. A nyi lat ko zat sík ra száll a
kol lek tív ki sebb sé gi jo go kért, a ki sebb sé gi ön igaz ga tá sért, va la mint az em be ri
jo gok be tar tá sát el len őr ző ál la mok fö löt ti rend szer meg va ló sí tá sá ért, egyút tal el −
uta sít ja a re cip ro ci tás és a kol lek tív bű nös ség el vét.

1990. ja nu ár 23.
A Szö vet sé gi Gyű lés el fo gad ja a 14/1990. sz. tör vényt „a kép vi se lők vis  sza hí −
vá sá ról és új kép vi se lők vá lasz tás ról”, amely le he tő vé te szi, hogy a po li ti kai pár −
tok és a Nem ze ti Front a szö vet sé gi és a köz tár sa sá gi par la men tek ből, va la mint
a nem ze ti bi zott sá gok ból vis  sza hív has sák kép vi se lő i ket, a meg üre se dett kép vi −
se lői he lyek re pe dig a Nem ze ti Front párt jai, va la mint a PF és a NYEE új kép vi −
se lő ket ko op tál has sa nak.
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A Szö vet sé gi Gyű lés ugyan ezen a na pon el fo gad ja a 15/1990. sz. ún. párt tör −
vényt, amely le he tő vé te szi po li ti kai pár tok mel lett ún. po li ti kai moz gal mak lét −
re jöt tét is. A tör vény ér tel mé ben már lét re jött po li ti kai párt nak te kin ten dő a
Cseh szlo vák Nép párt, a Cseh szlo vák Szo ci a lis ta Párt, a DP, a CSKP és a Sza −
bad ság párt; po li ti kai moz ga lom nak a PF és a NYEE.

Václav Havel köz tár sa sá gi el nök az or szág hi va ta los ne vé nek mó do sí tá sá ra és
cí me ré nek meg vál toz ta tá sá ra vo nat ko zó ja vas la tot ter jeszt a Szö vet sé gi Gyű lés
elé. In dít vá nya sze rint az or szág és a tag köz tár sa ság ok meg ne ve zé sé ből ki hagy −
nák a „szo ci a lis ta” jel zőt, Cseh or szág vis  sza tér ne tör té nel mi, Szlo vá kia ha gyo −
má nyos cí me ré hez, a cseh szlo vák cí mer pe dig a cseh és a szlo vák cí me ren kí −
vül áb rá zol ná a mor va sast is.

1990. ja nu ár 24.
Az Ifi ha sáb ja in Ma gyar Fi a ta lok Füg get len Szö vet sé gé nek meg ala pí tá sá ra fel −
szó lí tó fel hí vás je le nik meg.

1990. ja nu ár 25.
A Bod rog köz és Ung−vidék te rü le tén lé te sí ten dő új já rás szer ve ző bi zott sá gá nak
nyolc ta gú kül dött sé ge át ad ja Ru dolf Schus ter nak, az SZNT el nö ké nek a já rás
lét re ho zá sát indok ló le ve let és ter ve ze tet.

A NYEE és az FMK ki adá sá ban meg je le nik Érsekújvárott a Sza bad Pol gár – Slo -
bod ný obèan cí mű két nyel vű füg get len já rá si he ti lap el ső szá ma. Fe le lős szer −
kesz tő je Mé szá ros Ot tó. (A ma gyar és a szlo vák lap rész feb ru ár 22−től önál ló an
je le nik meg, majd jú ni us ban meg szű nik.)

1990. ja nu ár 25–26.
Szű rös Má tyás ide ig le nes köz tár sa sá gi el nök meg hí vá sá ra Ma gyar or szág ra lá to −
gat Václav Havel köz tár sa sá gi el nök. Meg be szé lé sük fő té má ja a bős–nagy ma −
ro si víz lép cső rend szer, va la mint a két or szág ban élő nem ze ti ki sebb sé gek kér −
dé se.

1990. ja nu ár 26.
Po zsony ban tart ja I. köz gyű lés ét a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Írók Tár sa sá ga, amely
jó vá hagy ja a tár sa ság alap sza bá lyát, Gren del La jost meg vá laszt ja az Iro dal mi
Szem le fő szer kesz tő jé vé, s úgy ha tá roz, hogy a tár sa ság to vább ra is tag ja ma −
rad a Szlo vák Írók Szö vet sé gé ből ala kult Szlo vák Írók Tár su lá sá nak.

Anton Ťažký, a Szlo vák Nem ze ti Front el nö ke fo gad ja Sidó Zol tánt, a Cse ma dok
KB el nö két és Neszméri Sán dor ve ze tő tit kárt, akik ar ról tá jé koz tat ják, hogy a
Cse ma dok nem szán dé ko zik ugyan párt tá ala kul ni, de fel kí ván ja vál lal ni a cseh −
szlo vá ki ai ma gyar ság ér dek kép vi se let ét.
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A Po zsony ban tar tóz ko dó So ros Györ gy lá to ga tást tesz az FMK iro dá já ban és a
Nap szer kesz tő sé gé ben, s ala pít vá nya út ján anya gi tá mo ga tást he lyez ki lá tás ba
mind az FMK, mind a lap szá má ra.

1990. ja nu ár 27.
Po zsony ban tart ja I. köz gyű lés ét a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Nép raj zi Tár sa ság,
amely el fo gad ja a tár sa ság ide ig le nes alap sza bá lyát, el nö ké vé Lisz ka Jó zse fet,
tisz te let be li el nö ké vé Ág Ti bort, al el nök évé Fehérváry Mag dát, tit ká rá vá pe dig
Ko csis Aran kát vá laszt ja.

1990. ja nu ár 28.
A Ma gyar Ke resz tény de mok ra ta Klu bok Szen cen ülé se ző Ide ig le nes Or szá gos
Szer ve ző bi zott sá ga fel hí vás sal for dul a ma gyar aj kú hí vők höz, amely ben fel szó −
lít ja őket, hogy, „min den ke resz tény egy ház köz ség ben, min den gyü le ke zet ben,
fa lun és vá ro son egy aránt” ala kít sa nak ma gyar ke resz tény de mok ra ta klu bo kat.

1990. ja nu ár 30.
A Szö vet sé gi Gyű lés ülé sén 120 új kép vi se lőt ko op tál nak a le mon dott vagy visz  −
sza hí vott kép vi se lők, köz tük nyolc ma gyar nem ze ti sé gű kép vi se lő he lyé re. A le −
mon dott kép vi se lők kö zött van Fe ke te Jó zsef, a par la ment egy ko ri el nök sé gi tag −
ja. A NYEE szí ne i ben az FMK je lölt je ként a Né pi Ka ma ra kép vi se lő jé vé vá laszt −
ják Sán dor Ele o nó rát, Vi lá gi Osz kárt és So mo gyi Szilár dot, a Nem ze tek Ka ma rá −
ja kép vi se lő jé vé Né meth Zsu zsát, Duray Mik lóst és Popé ly Gyu lát. So mo gyi meg −
vá lasz tá sát azon ban még az nap ér vény te le ní tik, mi vel nem töl töt te be a kép vi −
se lő vé vá lasz tá sá hoz szük sé ges 21. élet év ét.

A Nõ cí mű he ti lap imp res  szu ma a la pot a Szlo vák Nő szö vet ség KB he ti lap ja he −
lyett csa lá di he ti lap ként ha tá roz za meg.

1990. ja nu ár
Bu da pes ten – Tóth Lász ló kez de mé nye zé sé re – meg je le nik az el ső sor ban cseh −
szlo vá ki ai ma gyar ér dek lő dé sű Regio cí mű ne gyed évi ki sebb ség tu do má nyi szem −
le el ső szá ma. Ki adó ja az Írók Szak szer ve ze te Széphalom Könyv mű hely, meg bí −
zott fő szer kesz tő je Filep Ta más Gusz táv, fő mun ka tár sa Gren del La jos, szer kesz −
té sé ben Tóth Lász ló mel lett részt vesz töb bek kö zött Balla Kál mán, Dobossy
Lász ló, G. Ko vács Lász ló, Mol nár Im re, Szar ka Lász ló és Szi ge ti Lász ló.

Kas sán Ke le ti Nap ló cím mel füg get len tár sa dal mi és kul tu rá lis hav i lap in dul út −
já ra. Szer kesz tő bi zott sá gá nak el nö ke Má té Lász ló.

A Ma gyar Ke resz tény de mok ra ta Klu bok moz gal ma Ke resz tény Hír adó cím mel ér −
te sí tő ki adá sá ba kezd.

A Szo ci a lis ta Ne ve lés cí mű fo lyó irat fel ve szi a Ne ve lés cí met. Meg bí zott ve ze tő
szer kesz tő je Kósa Ka ro la.
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Az Iro dal mi Szem lé ben utol só al ka lom mal je le nik meg a fi a tal iro dal má rok Hol -
nap cí mű iro dal mi mel lék le te.

1990. feb ru ár 1.
A re for má tus egy ház kas sai or szá gos lel kész kon fe ren ci á ján a je len lé vő lel ké szek
az el múlt év ti ze dek vis  sza élé se i re rá mu tat va ja va sol ják a nem de mok ra ti ku san
meg vá lasz tott egy há zi tiszt vi se lők vis  sza hí vá sát és az ál ta lá nos tiszt újí tás meg tar −
tá sát. Ha son ló kö ve te lé se ket fo gal maz meg a Zsi na ti Ta nács más na pi ülé se is.

A Cse ma dok Fábry Zol tán Ala pot lé te sít a cseh szlo vá ki ai ma gyar kul tú ra és szel −
le mi ség, a cseh szlo vá ki ai ma gyar ság ku ta tás, va la mint a mű vé sze ti és mű ve lő −
dé si se reg szem lék tá mo ga tá sa cél já ból. Az alap kez dő tő ké jét Fábry Zol tán ha −
gya té ka ké pe zi.

Ma gyar Fi a ta lok Szö vet sé gé nek lét re ho zá sá ra fel szó lí tó fel hí vás je le nik meg az
Új Szó ban. Az elő ké szí tő bi zott ság sze rint a ja nu ár 26−i rend kí vü li or szá gos kong −
res  szu sán Fi a ta lok Szö vet sé gé vé át ala ku ló SZISZ név vál toz ta tá sa nem ga ran cia
a meg új ho dás ra és a ma gyar fi a ta lok ér dek kép vi se le té re.

1990. feb ru ár 3.
Az FMK és a NYEE szer ve zé sé ben a Hain burg és Vi seg rád kö zöt ti Du na−sza ka −
szon élő lán cot al kot va tí zez rek til ta koz nak a bős–nagy ma ro si víz lép cső rend szer
meg épí té se el len. A meg moz du lás részt ve vői Václav Havel köz tár sa sá gi el nök −
höz in té zett le ve lük ben re mé nyü ket fe je zik ki, hogy a víz lép cső ügyé ben az érin −
tett la kos ság ér de ke it fi gye lem be ve vő dön tés szü le tik. Az élő lánc szer ve zői
meg ala kít ják az Eurolánc pol gá ri kez de mé nye zést.

Po zsony ban új já a la kul az 1948−ban fel szá molt Szlo vá ki ai Szo ci ál de mok ra ta Párt.

1990. feb ru ár 7.
Meg je le nik az Új Szó ban az Együtt élés po li ti kai moz ga lom Duray Mik lós ve zet te
elő ké szí tő bi zott sá gá nak prog ram nyi lat ko za ta, amely a moz ga lom fő cél ki tű zé −
se ként a de mok rá ci á ért, a nem ze ti ki sebb sé gek kol lek tív jo ga i ért, po li ti kai kép −
vi se le tü kért, sa ját ügye ik ben va ló dön té si jo gu kért és egyen jo gú sá gu kért foly ta −
tott küz del met je lö li meg.

1990. feb ru ár 8.
A Ke resz tény de mok ra ta Moz ga lom (KDM) szlo vák és ma gyar kép vi se lői kö zös nyi lat −
ko za tot ad nak ki a KDM és az an nak ke re té ben szer ve ző dő Ma gyar Ke resz tény de −
mok ra ta Moz ga lom (MKDM) kö zöt ti együtt mű kö dés szük sé ges sé gé ről. A nyi lat ko zat
alá írói: Hamer lik Ru dolf, Rajczy Lász ló, Ivan Čarnogurský és Konš tan tín Vik torín.

A szö vet sé gi kor mány 80. sz. ha tá ro za tá val lét re hoz za a kor mány mel let ti Nem −
ze ti sé gi Bi zott sá got, ame lyet azon ban a szlo vá ki ai til ta ko zást kö ve tő en ha ma ro −
san fel szá mol nak.
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1990. feb ru ár 9.
Az SZNT ülé sén foly ta tó dik a tes tü let át ala kí tá sa: a le mon dott vagy vis  sza hí vott
kép vi se lők –  köz tük Kroc sány De zső, Fábry Ist ván, Nagy Káz mér, Hor váth Ist −
ván és Sárközy Gi zel la –  he lyé re 42 új kép vi se lőt ko op tál nak. A NYEE, ill. az
FMK kép vi se le té ben Gren del La jos, A. Nagy Lász ló, Csekes Eri ka, Ko vács Lász −
ló és Pirovits Lász ló, az SZLKP kép vi se le té ben Bauer Győ ző, a szlo vák KDM kép −
vi se le té ben Hamer lik Ru dolf, a Sza bad ság párt kép vi se le té ben Csáky Jó zsef jut
par la men ti man dá tum hoz. Zász lós Gá bort meg vá laszt ják az SZNT al el nök évé,
egy ben a Nem ze ti Bi zott sá gi és Nem ze ti sé gi Bi zott ság el nö ké vé. 

Duray Mik lós, Popé ly Gyu la és Sidó Zol tán, a Szö vet sé gi Gyű lés kép vi se lői egy
– Jó kai Mór Egye tem né ven – Ko má rom ban lét re ho zan dó ma gyar tan nyel vű fel −
ső ok ta tá si in téz mény ala pí tá sá ra vo nat ko zó tör vény ja vas la tot ter jesz te nek elő.
Az egye tem lét re ho zá sá nak tá mo ga tá sá ra mint egy 22 ezer alá írás gyűlt ös  sze.

A Cse ma dok KB El nök sé ge ál lás fog la lás ban üd vöz li az Együtt élés po li ti kai moz −
ga lom szer ve zé sét, s tá mo ga tá sá ról biz to sít ja cél ki tű zé se it. Ugyan ezen a na pon
az FMK Szó vi vői Tes tü le te a Nap ha sáb ja in a nem ze ti ho va tar to zás alap ján tör −
té nő po li ti zá lás el len fog lal ál lást.

A Lipc sey Gyu la ve zet te Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Po li ti kai Fog lyok és De por tál tak
Szö vet sé ge a Nap ha sáb ja in köz zé tett fel hí vá sá ban re ha bi li tá lá suk elő moz dí tá −
sa ér de ké ben je lent ke zés re szó lít ja fel az 1945 utá ni kon cep ci ós pe rek ál do za −
ta it és a jog ta la nul vagy bí rói íté let nél kül de por tál ta kat.

El ső ös  sze jö ve te lü ket tart ják Esz ter gom ban a Pár kány és Esz ter gom kö zöt ti Má −
ria Va lé ria híd új já épí té sét kez de mé nye ző szlo vá ki ai és ma gyar or szá gi cso por −
tok.

A cser kész élet új já szer ve zé sé nek cél já val meg ala kul Dunasz er da he lyen a Cseh −
szlo vá ki ai Ma gyar Cser kész szö vet ség elő ké szí tő bi zott sá ga.

1990. feb ru ár 11.
El ső ös  sze jö ve tel ét tart ja Ko má rom ban az új já szer ve ző dő Ma gyar If jú sá gi Szö −
vet ség (MISZ) ide ig le nes ve ze tő sé ge. Az ös  sze jö ve te len meg egye zés szü le tik ar −
ról, hogy a Ma gyar Fi a ta lok Füg get len Szö vet sé ge és a Ma gyar Fi a ta lok Szö vet −
sé ge a jö vő ben MISZ né ven foly tat ja te vé keny sé gét. Szó vi vői Mlinkovics Ró bert
és Geönczeöl Zsu zsa.

Az FMK Szó vi vői Tes tü le te köz le mény ben cá fol ja azo kat a hí resz te lé se ket, mi −
sze rint az FMK tá mo gat ná az Együtt élés po li ti kai moz ga lom meg ala ku lá sát.

Kas sán nyolc van há rom éves ko rá ban el hunyt Löf fler Bé la szob rász mű vész.
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1990. feb ru ár 15.
Ko má rom ban a he lyi szlo vá kok Mat i ca sloven ská ál tal kez de mé nye zett ta lál ko −
zó já nak részt ve vői a szlo vák kor mány hoz in té zett pe tí ci ó juk ban egy olyan kor −
mány bi zott ság fel ál lí tá sát kö ve te lik, amely nek fel ada ta a dél−szlo vá ki ai szlo vá −
kok ma gya rok ál ta li el nyo má sá nak, ill. el ma gya ro sí tá sá nak ki vizs gá lá sa len ne.

Sidó Zol tán, a Cse ma dok KB el nö ke és Neszméri Sán dor ve ze tő tit kár Český
Těšín ben a Len gyel Kul tu rá lis Szö vet ség kép vi se lő i vel tár gyal, akik ki fe je zik kap −
cso latfel vé te li szán dé ku kat az Együtt élés po li ti kai moz ga lom ala pí tó i val.

A nem ze ti sé gi tu do má nyos élet szak mai ös  sze fo gá sát biz to sí tó Cseh szlo vá ki ai
Ma gyar Tu do má nyos Fó rum lét re ho zá sá ra fel szó lí tó fel hí vás je le nik meg az Új
Szó ban. A szer ve ző bi zott ság ügy vi vő je Hulkó Gá bor mér nök.

1990. feb ru ár 18.
A CSKP KB ki zár ja a párt ból Gustáv Husák volt párt fő tit kárt, köz tár sa sá gi el nö −
köt, va la mint to váb bi 31 egy ko ri ál la mi és párt ve ze tőt, köz tük Peter Colotkát,
Alois Indrát, Ig nác Janákot, Jozef Lenár tot és Lubomír Štrougalt.

Nyitrán tart ja ala ku ló kong res  szu sát a Ke resz tény de mok ra ta Moz ga lom. El nö ké −
vé Ján Čarnogurskýt vá laszt ják.

1990. feb ru ár 19.
A szlo vák Bel ügy− és Kör nye zet vé del mi Mi nisz té ri um a ja nu ár 23−án el fo ga dott
párt tör vény alap ján po li ti kai moz ga lom ként be jegy zi az FMK−t.

1990. feb ru ár 20.
Szen cen meg ala kul a Szlo vá ki ai Ma gyar Ka to li kus Pa pok Tár su la ta, a Gló ria Tár −
su lat. El nö ke Harsányi Gyu la szen ci pre lá tus, tit ká ra Koller Gyu la poz sony −
boldog fai es pe res plé bá nos.

1990. feb ru ár 21.
A Cse ma dok KB El nök sé ge, ill. az Együtt élés po li ti kai moz ga lom ál lás fog la lást
tesz köz zé az Új Szó ban a vá lasz tó jo gi tör vény ter ve ze té vel kap cso lat ban. Mind −
két ál lás fog la lás szor gal maz za töb bek kö zött, hogy a vá lasz tó kör ze tek ki ala kí tá −
sá nál tart sák szem előtt a nem ze ti ki sebb sé gek ér de ke it, s ne ve zes sék be a
ter ve zett 5%−os vá lasz tá si kü szö böt, mi vel az hát rá nyos hely zet be hoz ná a ki −
sebb sé ge ket.

1990. feb ru ár 22.
A cseh szlo vá ki ai ma gyar kép ző mű vé szek po zso nyi má so dik ta lál ko zó ján alap −
sza bály za tá nak el fo ga dá sá val meg ala kul a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Kép ző mű vé −
szek Tár sa sá ga.
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1990. feb ru ár 23.
A Cse ma dok KB El nök sé gé nek ülé sén Sidó Zol tán el nök be je len ti, hogy a vá −
lasz tá si tör vény vi tá ja előtt a Nem ze ti Front fel szó lí tot ta a tár sa dal mi szö vet sé −
gek el nö ke it, hogy a szö vet sé gek a vá lasz tá sok ra füg get len je löl tek ből ál ló önál −
ló lis tát ál lít sa nak ös  sze, egy ben köz li, hogy a Cse ma dok az Együtt élés mel lett
kö te lez te el ma gát.

1990. feb ru ár 24.
Prá gá ban meg ala kul a Cseh− és Mor va or szá gi Ma gya rok Szö vet sé ge. El nö ke
Csémy Ta más, tisz te let be li el nö ke Rá kos Pé ter. Alap sza bá lya ér tel mé ben a szö −
vet ség cél ja a Cseh− és Mor va or szág ban élő ma gya rok szá mon tar tá sa, ön mű ve −
lő dé sük és kul tu rá lis igé nye ik biz to sí tá sa. Ve ze tő sé gé ben meg fi gye lői stá tust
kap a prá gai Ady End re Di ák kör és a brün ni Ka zin czy Fe renc Di ák klub.

1990. feb ru ár 24–25.
Ko má rom ban tart ja I. or szá gos köz gyű lés ét a Füg get len Ma gyar Kez de mé nye −
zés, amely el fo gad ja a moz ga lom prog ram ját és alap sza bá lyát, meg tár gyal ja vá −
lasz tá si stra té gi á ját, s meg vá laszt ja 30 ta gú Ügy vi vői Tes tü le tét. El nök ké Tóth
Ká rolyt, al el nö kök ké A. Nagy Lász lót, Szi ge ti Lász lót, Géme si Ká rolyt, Kó nya Zol −
tánt és Szől lősi Ilo nát vá laszt ják.

1990. feb ru ár 26.
A nyi trai Pe da gó gi ai Kar ma gyar di ák jai és pe da gó gu sai 157 alá írás sal el lá tott
ál lás fog la lást ad nak ki a ma gyar nyel vű pe da gó gus kép zés sel kap cso lat ban. Az
ál lás fog la lás sze rint „a leg meg fe le lőbb meg ol dást egy Ko má rom ban mű kö dő,
önál ló – tel jes szer ke ze tű – ma gyar pe da gó gi ai kar je len te né”.

Meg kez dő dik a szov jet csa pa tok ki vo ná sa Cseh szlo vá ki á ból.

1990. feb ru ár 27.
A Szö vet sé gi Gyű lés ben a le mon dott kép vi se lők, köz tük Újlaky Gé za he lyé re
újabb 12 kép vi se lőt ko op tál nak, köz tük Géme si Ká rolyt a NYEE, ill. az FMK, va −
la mint Ta kács Im rét, az SZLKP je lölt jét.

A Szö vet sé gi Gyű lés el fo gad ja a 45/1990. sz. al kot mány tör vényt a tör vény ho zó
tes tü le tek vá lasz tá si idő sza ká nak le rö vi dí té sé ről, amely sze rint a kö vet ke ző vá −
lasz tá si idő szak 2 éves lesz, a 46/1990. sz. al kot mány tör vényt, amely 200−ról
150−re csök ken ti a Né pi Ka ma ra kép vi se lő i nek szá mát, va la mint a 47/1990.
sz. vá lasz tá si al kot mány tör vényt, amely – az 5%−os kü szöb be ve ze té se mel lett
– vis  sza ál lít ja az 1948−ig ér vény ben lé vő ará nyos vá lasz tá si rend szert, s a gya −
kor lat ban is meg te rem ti az el mé le ti leg ko ráb ban is biz to sí tott ál ta lá nos, egyen −
lő, köz vet len és tit kos vá lasz tás fel tét ele it. A vá lasz tá si tör vény vi tá ja so rán el −
uta sít ják Sidó Zol tán nak, Vi téz Eri ká nak, Popé ly Gyu lá nak és Duray Mik lós nak
az 5%−os kü szöb el tör lé sé re vo nat ko zó mó do sí tó ja vas la tát.
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A cseh Bel ügy mi nisz té ri um a párt tör vény alap ján be jegy zi az Együtt élés po li ti kai
moz gal mat.

1990. feb ru ár 28.
Mi u tán az SZLKP Vég re haj tó Bi zott sá ga pa pír hi ány mi att le mon dott az Új Szó ról,
fej lé cén a lap bal ol da li na pi lap he lyett cseh szlo vá ki ai ma gyar na pi lap ként ha tá −
roz za meg ma gát. Kiss Jó zsef fő szer kesz tőt meg bí zott fő szer kesz tő ként Szil −
vássy Jó zsef ko ráb bi fő szer kesz tő−he lyet tes vált ja fel a lap élén.

A Ma gyar Di ák szö vet ség ak ció bi zott sá ga az Ifi ha sáb ja in köz zé tett nyi lat ko za tá −
ban vis  sza uta sít ja a SZISZ Fi a ta lok Szö vet sé gé vé va ló át ala kí tá sá nak kí sér le tét.
Az di ák szö vet ség sze rint több szű kebb szak mai, po li ti kai, val lá si stb. if jú sá gi
szer ve zet meg ala ku lá sa len ne kí vá na tos, ezért fel hív ja a ma gyar fi a ta lo kat, hogy
ne lép je nek be a Fi a ta lok Szö vet sé gé be, s in kább más, sa ját ér de ke ik nek meg −
fe le lő if jú sá gi szer ve ze tet tá mo gas sa nak.

1990. már ci us ele je
Az FMK, ill. a NYEE ma gyar nyel vű köny vek, fo lyó irat ok és egyéb pub li ká ci ók
meg je len te té se cél já ból lét re hoz za Po zsony ban a Da nu bi us Ki adót. Igaz ga tó ja
Szi ge ti Lász ló, fő szer kesz tő je Balla Kál mán.

1990. már ci us 1.
Az SZNT el fo gad ja az 50/1990. sz. al kot mány tör vényt, amel  lyel meg vál toz tat ja
Szlo vá kia hi va ta los meg ne ve zé sét és ál la mi szim bó lu ma it. A Szlo vák Szo ci a lis −
ta Köz tár sa ság meg ne ve zés Szlo vák Köz tár sa ság ra vál to zik, cí me re pe dig a kék
hár mas hal mon ál ló ezüst ket tős ke reszt lesz. (A par la ment épü le te előtt ez zel
egy idő ben tün te tők kö ve te lik Szlo vá kia fö de rá ci ón be lü li na gyobb önál ló sá gá −
nak ki nyil vá ní tá sát.)

A szlo vák Bel ügy− és Kör nye zet vé del mi Mi nisz té ri um be jegy zi az Együtt élés po li −
ti kai moz gal mat.

A szer ve ző dő MISZ ko má ro mi gyű lé sén el fo gad ják a szö vet ség alap sza bá lyát,
amely sze rint a MISZ „a Cseh szlo vá ki á ban élő ma gyar fi a ta lok füg get len ér dek −
vé del mi szer ve ze te”.

1990. már ci us 3.
A dél−szlo vá ki ai szlo vá kok Mat i ca sloven ská ál tal szer ve zett nagy surányi nagy −
gyű lés ének mint egy 600 részt ve vő je me mo ran du mot in téz a szlo vák kor mány −
hoz és par la ment hez, amely ben fel hív ja fi gyel mü ket az ál la mi szu ve re ni tás kor −
lá to zá sá ra és a szlo vá kok diszk ri mi ná lá sá ra Dél−Szlo vá ki á ban, va la mint a ma −
gyar la kos ság ál lí tó la gos au to nó mia tö rek vé se i re. A me mo ran dum ki áll a nem −
zet ál lam esz mé je és az egy nyel vű ség mel lett, el ve ti a Cse ma dok, az FMK, az
Együtt élés és a NYEE lé tét, s szor gal maz za egy bi zott ság fel ál lí tá sát, amely nek
fel ada ta a szlo vá kok el nyo má sá nak ki vizs gá lá sa len ne.
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Po zsony ban a Szlo vák Nő szö vet ség rend kí vü li kong res  szu sán a szer ve zet ne vét
Szlo vá ki ai Nők De mok ra ti kus Uni ó já ra vál toz tat ják; 11 ta gú Ta ná csá nak 2 tag ja
ma gyar nem ze ti sé gű.

1990. már ci us 5.
A szlo vák kor mány – meg ala ku lá sa óta el ső íz ben – ki he lye zett ülést tart Ko má rom −
ban. A nem ze ti sé gi kér dés nek szen telt kor mány ülést, ame lyen részt vesz nek töb −
bek kö zött a Cse ma dok, az FMK, az Együtt élés, a Mat i ca sloven ská, a ru szin ki −
sebb ség s 10 dél−szlo vá ki ai já rás kép vi se lői, Milan Čič mi nisz ter el nök sze rint az in −
do kol ta, hogy „Dél−Szlo vá ki á ban egész ség te len nem ze ti sé gi fe szült ség jött lét re”.

1990. már ci us 6.
Né meth Mik lós ma gyar mi nisz ter el nök Mar ián Čalfa cseh szlo vák mi nisz ter el nök −
höz in té zett újabb le ve lé ben meg is mét li a ja nu ár 10−i le ve lé ben fog lal ta kat, egy −
ben ja va sol ja, hogy Cseh szlo vá kia is füg ges  sze fel a bősi épít ke zést.

1990. már ci us 7.
A po zso nyi Come nius Egye tem ma gyar nem ze ti sé gű or vos tan hall ga tói meg ala −
kít ják a Selye Já nos Klu bot.

Víťa zoslav Mó ric cal az élen meg ala kul a Szlo vák Nem ze ti Párt (SZNP).

1990. már ci us 9–10.
Po zsony ban tart ja rend kí vü li, XV. or szá gos köz gyű lés ét a Cse ma dok, amely el −
ső sor ban a szer ve zet po li ti kai sze rep vál la lá sá nak le he tő sé ge i vel, va la mint a
ma gyar ki sebb ség ala ku ló fél ben lé vő po li ti kai moz gal ma i hoz va ló vi szo nyá val
fog lal ko zik. A köz gyű lés a szer ve zet hi va ta los ne vét Cseh szlo vá ki ai Ma gya rok
De mok ra ti kus Szö vet sé gé re vál toz tat ja, s olyan új szer ve ze ti sza bály za tot fo gad
el, amely sze rint a Cse ma dok ön kén tes tár sa dal mi, kul tu rá lis és ér dek vé del mi
szer ve zet, te vé keny sé ge pe dig Cseh szlo vá kia egész te rü le té re ki ter jed. A re ha −
bi li tá ci ós bi zott ság je len té se alap ján meg kö ve ti azo kat a Cse ma dok−ta go kat,
aki ket a rend kí vü li, X. or szá gos köz gyű lés után sé re lem ért, s ér vény te le ní ti a
Cse ma dok ve ze té sé nek azon ha tá ro za ta it, ame lyek tag jai ki zá rá sá ról ha tá roz −
tak. El nök ké is mét Sidó Zol tánt, társ el nö kök ké Do bos Lász lót és Sza bó Re zsőt,
fő tit kár rá Neszméri Sán dort, tit kár rá Bár dos Gá bort vá laszt ják; a 81 ta gú új Or −
szá gos Vá laszt mány 21 fős El nök sé gé be be ke rül még Bauer Győ ző, B. Ko vács
Ist ván, Csáky Kár oly, Duka Zó lyo mi Ár pád, Gál Sán dor, Gyime si Györ gy, Gyurcsík
Iván, Kar dos Ist ván, Kmeczkó Mi hály, Kolár Pé ter, Ko vács Lász ló, Kvar da Jó −
zsef, Lacza Ti ha mér, Má té Lász ló, Mé zes Ru dolf és Puntigán Jó zsef. A köz gyű −
lé si ha tá ro zat fel ada tul ad ja az új ve ze tő ség nek, hogy kez de mé nyez ze a ma gyar
ki sebb ség kol lek tív bű nös sé gé nek er köl csi el tör lé sét.

1990. már ci us 11.
Dunasz er da he lyen meg tart ja ala ku ló köz gyű lés ét a Szlo vá ki ai Ma gyar Cser kész −
szö vet ség. El nö ké vé Hodossy Gyu lát, tisz te let be li el nö ké vé Lőrincz Já nost, al el −
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nö ke i vé Csi csák Ru dol fot, Gá bor Ber ta lant, Lőrincz Il di kót és Maitz Lász lót, tit −
ká rá vá Haid Mag dát vá laszt ják.

1990. már ci us 12.
Szű rös Má tyás ide ig le nes ma gyar köz tár sa sá gi el nök Václav Havel cseh szlo vák
köz tár sa sá gi el nök höz in té zett le ve lé ben saj nál ko zá sát fe je zi ki ami att, hogy „a
cseh szlo vá ki ai ma gyar ki sebb ség hely ze te nem ja vul a cseh szlo vá ki ai de mok rá −
cia ki épí té sé hez ha son ló ütem ben és mér ték ben”, s nyug ta lan sá gát fe je zi ki,
ami ért az új jog− és in téz mény rend szer ki ala kí tá sá nál több eset ben is fi gyel men
kí vül hagy ták a ma gyar ki sebb ség igé nye it.

1990. már ci us 13.
Český Těšín ben ta lál koz nak az Együtt élés szlo vá ki ai és cseh or szá gi ágá nak kép −
vi se lői, s meg be szé lést foly tat nak a kö zel gő par la men ti vá lasz tá sok ról, a ko a lí −
ci ós le he tő sé gek ről és a moz ga lom or szá gos ala ku ló kong res  szu sá nak elő ké −
szü le te i ről.

1990. már ci us 14.
A szlo vák kor mány 129. sz. ha tá ro za tá val jó vá hagy ja a ko má ro mi kor mány ülés
ered mé nye ként szü le tett in téz ke dés cso ma got, amely a legis zlatív, ok ta tá si, kul −
tu rá lis, szo ci á lis és gaz da sá gi szfé rá ban, va la mint az irá nyí tó szer vek mun ká já −
nak ja ví tá sá ban el vég zen dő te en dők kel fog lal ko zik. A kor mány Szű rös Má tyás
már ci us 12−i le ve lé vel kap cso la tos ál lás fog la lá sa sze rint a le vél tar tal ma nem
fe lel meg a va ló ság nak, s „bo nyo lít ja a szlo vák kor mány nak a prob lé mák ren de −
zé sé re irá nyu ló erő fe szí té se it”.

Glatz Fe renc ma gyar mű ve lő dé si mi nisz ter Jó zsef At ti la−díj jal tün te ti ki Gren del
La jos írót.

Csik mák Im rét meg bí zott fő szer kesz tő ként Hor váth Re zső vált ja fel az Ifi cí mű
he ti lap élén.

1990. már ci us 16.
Az SZNT 80/1990. szám mal szin tén új vá lasz tá si tör vényt fo gad el, amely sze −
rint a vá lasz tá so kon in du ló pár tok nak a par la ment be ju tás hoz 3%−os sza va zat −
kü szö böt kell el ér ni ük.

A tiszt sé gé ről már 1989−ben le mon dott Takáts Emődöt Beke Sán dor vált ja fel a
ko má ro mi Ma gyar Te rü le ti Szín ház igaz ga tói tiszt sé gé ben.

1990. már ci us 17.
A ma gyar ke resz tény de mok ra ta klu bok kül döt te i nek rész vé te lé vel el ső or szá gos
köz gyű lés ét tart ja Po zsony ban a Ma gyar Ke resz tény de mok ra ta Moz ga lom. A je −
len lé vők he ves vi tát kö ve tő en – mi köz ben fel me rül an nak a le he tő sé ge is, hogy
a klub moz ga lom ma gyar frak ci ó ként a szlo vák Ke resz tény de mok ra ta Moz ga lom
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ré sze ma rad – az önál ló moz ga lom má vá lás mel lett dön te nek, jó vá hagy ják az
MKDM alap sza bá lyát, s meg vá laszt ják or szá gos vá laszt má nyát: a moz ga lom el −
nö ke Jan ics Kál mán, al el nö ke Szőcs Fe renc, fő tit ká ra Rajczy Lász ló lesz.

Kas sán fel szen te lik a II. Já nos Pál pá pa ál tal feb ru ár 14−én ki ne ve zett Alojz Tkáč
kas sai, más nap Rozs nyón Eduard Kojnok rozs nyói, két nap múl va pe dig Besz −
ter ce bá nyán Ru dolf Baláž besz ter ce bá nyai püs pö köt. Szlo vá ki á ban 41 év után
el ső íz ben van be tölt ve az ös  szes püs pö ki szék.

1990. már ci us 19.
A Szö vet sé gi Gyű lés Kul tu rá lis és Ok ta tá si Bi zott sá ga az SZNT ál lás fog la lá sá −
nak hi á nyá ra hi vat koz va el na pol ja a Jó kai Mór Egye tem ala pí tá sá ra be nyúj tott
tör vény ja vas lat meg vi ta tá sát.

A szlo vák Bel ügy− és Kör nye zet vé del mi Mi nisz té ri um po li ti kai moz ga lom ként be −
jegy zi az MKDM−et.

1990. már ci us 21.
A NYEE Ko or di ná ci ós Köz pont ja és az FMK Ügy vi vői Tes tü le te kö zös le vél ben for −
dul Ro má nia prá gai nagy kö vet éhez a ma ros vá sár he lyi ma gyar el le nes pog rom
ügyé ben, s kö ve te li a to váb bi vér on tás meg aka dá lyo zá sát.

Az Együtt élés elő ké szí tő bi zott sá ga nyílt le ve let in téz Václav Havel köz tár sa sá gi
el nök höz és Mar ián Čalfa szö vet sé gi mi nisz ter el nök höz, amely ben ké rik, hogy
Cseh szlo vá kia fe jez ze ki til ta ko zá sát a ma ros vá sár he lyi pog rom mi att.

Utol só ülé sét tart ja Po zsony ban a Szlo vák Nem ze ti Front KB El nök sé ge. A Nem −
ze ti Front jog utó da ként meg ala kul a Po li ti kai Pár tok és Tár sa dal mi Szer ve ze tek
Egye sü lé se.

1990. már ci us 22–23.
A Ma gyar or szá gi Szlo vák Írók Egye sü le te és a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Írók Tár su −
lá sa bu da pes ti ta nács ko zá sá nak részt ve vői kö zös ál lás fog la lá suk ban sík ra
száll nak a nem ze ti ki sebb sé gek po zi tív diszk ri mi ná ci ó já ért.

1990. már ci us 22−24.
A Cse ma dok OV – több társ ren de ző vel kar ölt ve – meg ren de zi Kas sán a XXI. Ka −
zin czy Nyelv mű ve lő Na po kat. A ren dez vény el ső nap ján a Cse ma dok Köz pon ti
Nyel vi Szak bi zott sá gá nak jog utó da ként meg ala kul a Cseh szlo vá ki ai Ma gya rok
Anya nyel vi Tár sa sá ga.

1990. már ci us 23.
Gyurovszky Lász ló a Nap ha sáb ja in meg je lent írá sá ban (Az el zár kó zás csap dá -
ja) el uta sít ja a hár mas ma gyar vá lasz tá si ko a lí ció lét re ho zá sá nak le he tő sé gét.
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1990. már ci us 23–24.
Besz ter ce bá nyán tart ja IV. szlo vá ki ai köz gyű lés ét a Nyil vá nos ság az Erő szak El −
len moz ga lom, ame lyen a NYEE és az FMK kö zött meg ál la po dás szü le tik a kö −
zel gő par la men ti vá lasz tá so kon va ló kö zös fel lé pés ről.

1990. már ci us 26.
Az SZNT Nem ze ti Bi zott sá gi és Nem ze ti sé gi Bi zott sá ga, bár el is me ri az ége tő
ma gyar pe da gó gus hi ányt, a bo nyo lult bel po li ti kai hely zet re hi vat koz va nem ja va −
sol ja a ma gyar Jó kai Mór Egye tem lét re ho zá sát, he lyet te a nyi trai Pe da gó gi ai Fő −
is ko la ki he lye zett ka rá nak lé te sí té sét ajánl ja.

1990. már ci us 27.
A Szö vet sé gi Gyű lés el fo gad ja az alap ve tő ál lam pol gá ri és po li ti kai jo go kat rög −
zí tő, az egye sü lé si, gyü le ke zé si és pe tí ci ós jog ról szó ló tör vé nye ket.

1990. már ci us 29.
A Szö vet sé gi Gyű lés ben a Cseh szlo vák Szo ci a lis ta Köz tár sa ság ne vé nek meg −
vál toz ta tá sá ról tár gyal va a szlo vák kép vi se lők el len ál lá sa mi att sem a Václav
Havel ál tal ja va solt Cseh−Szlovák Köz tár sa ság, sem pe dig a kép vi se lők egy cso −
port ja ál tal ja va solt Cseh szlo vák Szö vet sé gi Köz tár sa ság név ja vas lat nem kap ja
meg a szük sé ges sza va zat szá mot. Vé gül hos  szas vi tát és egyez te tést kö ve tő −
en, komp ro mis  szu mos meg ol dás ként, olyan al kot mány tör vényt fo gad nak el,
amely sze rint az or szág új ne ve cse hül Cseh szlo vák Szö vet sé gi Köz tár sa ság,
szlo vá kul Cseh−Szlovák Szö vet sé gi Köz tár sa ság lesz.

Ti zen hét új kép vi se lő ko op tá lá sá val be fe je ző dik az SZNT re konst ruk ci ó ja. A visz  −
sza hí vott kép vi se lők kö zött van Kusý Esz ter, az SZNT egy ko ri el nök sé gi tag ja.

Az Új Szó új ki adó ja az Apol lo press Ki adó vál la lat, új fő szer kesz tő je Szil vássy Jó −
zsef.

1990. már ci us 30.
A szlo vák kor mány és az SZNT kö zös nyi lat ko zat ban til ta ko zik a Szö vet sé gi Gyű −
lés nek a szö vet sé gi ál lam új ne vé re vo nat ko zó dön té se el len, ugyan ak kor ar ra
is fel szó lít ja a po li ti kai erő ket, hogy ne él je nek vis  sza a la kos ság nem ze ti ér zel −
me i vel.

A szlo vák par la ment épü le te előtt a Szlo vák Nem ze ti Párt és a Štúr Tár sa ság
szer ve zé sé ben több ezer fős tö meg til ta ko zik a szö vet sé gi par la ment dön té se
el len. A tün te tők kö ve te lé sei kö zött sze re pel az önál ló szlo vák ál lam meg te rem −
té se is.

A NYEE és a KDM kö zös nyi lat ko zat ban íté li el a szö vet sé gi ál lam új ne vé vel kap −
cso la tos szél ső sé ges na ci o na lis ta meg nyil vá nu lá so kat és az in du la tok fel kor bá −
cso lá sát. A nyi lat ko zat hoz más nap csat la ko zik az FMK is.
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Az Együtt élés vá lasz tá si ko a lí ci ós szer ző dést köt az MKDM−mel. A szer ző dés ér −
tel mé ben a je lö lő lis tá kon sze rep lő kép vi se lő je löl tek 60%−át az MKDM, 40%−át az
Együtt élés ál lít ja.

1990. már ci us 31.
Po zsony ban tart ja ala ku ló kong res  szu sát az Együtt élés po li ti kai moz ga lom. A kong −
res  szus jó vá hagy ja a moz ga lom vég le ge sí tett alap sza bály za tát, prog ram nyi lat ko za −
tát, s jó vá ha gyó lag tu do má sul ve szi az Együtt élés és az MKDM kö zött meg kö tött
vá lasz tá si ko a lí ci ós szer ző dést. Meg vá laszt ja a moz ga lom 27 ta gú Köz pon ti Ügy −
vi vői Tes tü le tét és ve ze té sét; el nök ké Duray Mik lóst, al el nö kök ké a len gyel Stanis −
law Gaw likot és Gyime si Györ gyöt, fő tit kár rá Gyurcsík Ivánt vá laszt ja.

1990. már ci us 31–április 2.
Tor nalján tart ja II. or szá gos köz gyű lés ét a Füg get len Ma gyar Kez de mé nye zés. A
köz gyű lés ál lás pont ja sze rint a nem ze ti ala pon tör té nő po li ti zá lás el szi ge te lő −
dés hez ve zet het, ezért úgy ha tá roz, hogy a par la men ti vá lasz tá so kon az FMK je −
lölt jei a NYEE lis tá ján in dul nak.

1990. már ci us vé ge
A PF, a NYEE és az FMK kép vi se lői a Szö vet sé gi Gyű lés El nök sé ge mel let ti ki −
sebb sé gi bi zott ság lét re ho zá sá ra vo nat ko zó ja vas la tot nyúj ta nak be a Szö vet sé −
gi Gyű lés ben.

1990. már ci us
A po zso nyi Szlo vák Mű sza ki Fő is ko la Gé pész mér nö ki Ka rá nak ma gyar nem ze ti −
sé gű hall ga tói meg ala kít ják a Bán ki Do nát Klu bot.

Po zsony ban meg je le nik a Ter mé szet és Tár sa da lom cí mű tu do mány nép sze rű sí −
tő hav i lap utol só szá ma.

1990. áp ri lis 5.
Cse mart né ven meg ala kul Po zsony ban a Cse ma dok OV mű vé sze ti ügy nök sé ge.
Meg bí zott igaz ga tó ja Gyurcsis Im re.

1990. áp ri lis 6.
A NYEE vá lasz tá si szer ző dést köt az FMK−val, amely ér tel mé ben az FMK je lölt jei
a NYEE lis tá ján in dul nak, s azon – a ma gyar ság szlo vá ki ai szám ará nyá nak meg −
fe le lő en – 12%−os arány ban ré sze sed nek.

Az Új Szó és a Nap szer kesz tő sé ge kö zös fel hí vást in téz a ma gyar or szá gi új ság −
írók hoz, amely ben fel szó lít ják őket, hogy a cseh szlo vá ki ai vá lasz tá si kam pány
so rán egyet len ma gyar po li ti kai moz gal mat se pre fe rál ja nak.

1990. áp ri lis 8.
A Cse ma dok rozs nyói iro da lom nép sze rű sí tő köz pon ti sze mi ná ri u má nak részt ve vői
meg ala kít ják a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Iro da lom− és Könyv ba rát ok Tár sa sá gát.
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A Gló ria Tár su lat ki adá sá ban meg je le nik Po zsony ban a Re mény cí mű ka to li kus
he ti lap el ső szá ma. Fő szer kesz tő je Koller Gyu la.

1990. áp ri lis 9.
Po zsony ban Václav Havel cseh szlo vák és Szű rös Má tyás ma gyar ide ig le nes köz −
tár sa sá gi el nök Cseh szlo vá kia, Ma gyar or szág és Len gyel or szág ál lam− és kor −
mány fő i nek, va la mint kül ügy mi nisz te re i nek hár mas csúcs ta lál ko zó ján kö zös nyi −
lat ko zat ban uta sít ja el az 1945−ös kas sai kor mány prog ram ban le fek te tett kol −
lek tív bű nös ség el vét.

Nagyka po son meg ala kul az Er dé lyi Já nos Nép fő is ko la. Meg bí zott ve ze tő je Fuksz
Sán dor mér nök.

1990. áp ri lis 18.
A szlo vák kor mány 174. sz. ha tá ro za tá val ki ne ve zi a kor mány új Nem ze ti sé gi Ta −
ná csát, amely ben he lyet kap nak a köz pon ti szer vek, a nem ze ti bi zott sá gok, a
po li ti kai pár tok és moz gal mak, a nem ze ti sé gi szer ve ze tek, a tu do má nyos és kul −
tu rá lis in té ze tek kép vi se lői is. A 28 ta gú tes tü let el nö ke Milan Čič mi nisz ter el −
nök, el ső al el nö ke Var ga Sán dor mi nisz ter el nök−he lyet tes; tag jai töb bek kö zött:
Bauer Edit az Együtt élés, Do bos Lász ló a Cse ma dok, A. Nagy Lász ló az FMK,
Szőcs Fe renc az MKDM, Ko vács Lász ló az SZMPSZ, Filko Jó zsef és Mede Gé za
a nem ze ti bi zott sá gok kép vi se le té ben.

A szlo vák kor mány ülé sét kö ve tő en, ame lyen az is ko la tör vény mó do sí tá sá ról is
tár gyal tak, Ladislav Kováč ok ta tás−, if jú ság− és test ne ve lés ügyi mi nisz ter saj tó −
tá jé koz ta tó ján ki je len ti: „a szlo vák nyelv ok ta tás szín vo na lá nak ja ví tá sa ér de ké −
ben” kí vá na tos nak tar ta ná, ha a szlo vák nyel vet a ma gyar is ko lák ban szlo vák,
nem pe dig ma gyar anya nyel vű ta ná rok ok tat nák.

1990. áp ri lis 19.
Az SZNT Nem ze ti Bi zott sá gi és Nem ze ti sé gi Bi zott sá gá nak ülé sén Var ga Sán dor
mi nisz ter el nök−he lyet tes is mer te ti a már ci us 14−i kor mány ha tá ro zat alap ján a
nem ze ti sé gi kér dés meg ol dá sá ra ki dol go zott ja vas la ta it. Ezek fel té te le zik a já rá −
si nem ze ti bi zott sá gok mel let ti nem ze ti sé gi bi zott sá gok lét re ho zá sát, nyelv tör −
vény ki dol go zá sát, va la mint a ma gyar is ko lák ban a szlo vák nyelv ok ta tá sá nak ja −
ví tá sát.

1990. áp ri lis 20.
A Szö vet sé gi Gyű lés több ször meg is mé telt sza va zást kö ve tő en el fo gad ja a
101/1990. sz. al kot mány tör vényt az or szág új meg ne ve zé sé ről, amely a már ci −
us 29−én jó vá ha gyott Cseh szlo vák Szö vet sé gi Köz tár sa ság el ne ve zést Cseh és
Szlo vák Szö vet sé gi Köz tár sa ság ra vál toz tat ja. Ezt kö ve tő en el fo gad ja a
102/1990. sz. al kot mány tör vényt az ál la mi fel ség je lek ről, amely sze rint a szö −
vet sé gi ál lam új cí me re a né gyelt cí mer pajzs, el ső és ne gye dik ne gye dé ben a
cseh, má so dik és har ma dik ne gye dé ben a szlo vák cí mer rel.
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A Ma dách Könyv− és Lap ki adó el ső íz ben ki osz tott Ma dách−ní vó dí ját Gyö nyör Jó −
zsef és Mayer Ju dit kap ja.

1990. áp ri lis 21.
Két na pos lá to ga tás ra Cseh szlo vá ki á ba ér ke zik II. Já nos Pál pá pa. Po zso nyi tar −
tóz ko dá sa so rán az MKDM kép vi se lői át ad ják a ka to li kus egy ház fő kí sé re té nek
azt a 35 ezer alá írást tar tal ma zó pe tí ci ót, amely ben a szlo vá ki ai ma gyar ka to li −
ku sok Ko má rom szék hel  lyel egy önál ló ma gyar ka to li kus püs pök ség lét re ho zá −
sát, a jog ha tó sá ga alá tar to zó po zso nyi, kas sai és tőketerebe si fő es pe res ség
meg ala pí tá sát, va la mint a rozs nyói püs pök ség püs pö ke i nek nem ze ti ség sze rin −
ti ro tá ci ó ját ké rik a Va ti kán tól.

1990. áp ri lis 27.
Az SZNT Szi ge ti Lász ló al el nök in dít vá nyá ra ha tá ro za tot hoz a Nem ze ti Bi zott sá −
gi és Nem ze ti sé gi Bi zott ság ket té vá lasz tá sá ról és az 1971−ben meg szün te tett
Nem ze ti sé gi Bi zott ság új já a la kí tá sá ról. El nö ke Fran tišek Mik loško (KDM); 15
tag ja kö zül 9 szlo vák, 4 ma gyar, 1−1 pe dig uk rán és cseh nem ze ti sé gű.

A Cse ma dok OV El nök sé ge ha tá ro za tot hoz a szö vet ség csat la ko zá sá ról a Ma −
gya rok Vi lág szö vet ség éhez, va la mint egy együtt mű kö dé si szer ző dés ki dol go zá −
sá ról.

1990. áp ri lis 28.
A Cseh szlo vá ki ai Ma gya rok Anya nyel vi Tár sa sá gá nak vá laszt má nyi ülé se a tár −
sa ság el nö ké vé Ja kab Ist vánt, al el nö ke i vé Szabómi há ly Gi zel lát és Vö rös Ot tót,
tu do má nyos tit ká rá vá Lanstyák Ist vánt, szer ve ző tit ká rá vá Rozbroy Évát vá laszt −
ja.

1990. áp ri lis
Az Iro dal mi Szem le a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Írók Tár sa sá gá nak fo lyó ira tá vá vá −
lik. Új fő szer kesz tő je Gren del La jos, szer kesz tő bi zott sá gá nak el nö ke Tur czel La −
jos.

Ladislav Kováč szlo vák ok ta tás−, if jú ság− és test ne ve lés ügyi mi nisz ter a ke rü le ti
és já rá si nem ze ti bi zott sá gok ok ta tás ügyi szak bi zott sá ga i hoz, va la mint a dél−
szlo vá ki ai is ko lák igaz ga tó i hoz in té zett kör le ve lé ben fel szó lít ja a cím zet te ket,
hogy ál lít sák le a kö zös igaz ga tá sú is ko lák szét vá lasz tá sá nak elő ké szü le te it.

Urbán Ala dár szer kesz té sé ben meg je le nik Sal gó tar ján ban a Pa lóc Tár sa ság Jó
Pa ló cok cí mű idő sza ki ki ad vá nyá nak el ső szá ma.

1990. má jus 2.
Az Új Szó fej lé cén is mét új fel irat je le nik meg, amely sze rint a lap „füg get len na −
pi lap”.
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A Szö vet sé gi Gyű lés a bün te tő tör vény könyv mó do sí tá sá val el tör li a ha lál bün te −
tést.

1990. má jus 3.
A Szö vet sé gi Gyű lés mó do sít ja az alap− és kö zép fo kú ok ta tá si rend szer ről szó ló
al kot mány tör vényt. A mó do sí tott ok ta tá si tör vény nö ve li az is ko lák önál ló sá gát,
tíz ről ki lenc év re csök ken ti a tan kö te le zett sé get, s le he tő vé te szi alap− és kö zép −
fo kú egy há zi és ma gán is ko lák, va la mint nyolc osz tá lyos gim ná zi u mok lé te sí té −
sét.

1990. má jus 5.
Zselizen tart ja nyil vá nos III. or szá gos köz gyű lés ét a Füg get len Ma gyar Kez de mé −
nye zés, amely egy ben a moz ga lom kam pány nyi tó nagy gyű lé se is.

1990. má jus 7.
Az FMK Ügy vi vői Tes tü le te ál lás fog la lást ad ki a ma gyar nyel vű fel ső fo kú ok ta −
tás ról. Eb ben el uta sít ja a kér dés kam pány esz köz ként ke ze lé sét, s le szö ge zi,
hogy tá mo gat ja ugyan egy ma gyar nyel vű fel ső fo kú ok ta tá si in téz mény lét re ho −
zá sát, a Jó kai Mór Egye tem ala pí tá sá ra be nyúj tott tör vény ter ve ze tet azon ban po −
li ti ka i lag elő ké szí tet len nek és szak ma i lag hi á nyos nak tart ja.

1990. má jus 8.
Nagy vá ra don püs pök ké szen te lik Tő kés Lász ló re for má tus lel készt. A püs pö ki
be ik ta tás szer tar tá sát Mikó Je nő, a szlo vá ki ai re for má tus egy ház püs pö ke vég −
zi.

1990. má jus 10.
Po zsony ban Galán Gé za ki adá sá ban és szer kesz té sé ben Le he tõ ség cím mel út −
já ra in dul az el ső ma gyar nyel vű ma gán ki adá sú he ti lap. A lap né hány szám után,
1990 nya rán meg szű nik.

1990. má jus 12.
Ko má rom ban tart ja I. or szá gos köz gyű lés ét a Szlo vá ki ai Ma gyar Pe da gó gu sok
Szö vet sé ge, amely sík ra száll töb bek kö zött a ko má ro mi ma gyar pe da gó gi ai kar
lét re ho zá sá ért, egy ma gyar ok ta tá si mi nisz ter he lyet tes ki ne ve zé sé ért, a mi nisz −
té ri um nem ze ti sé gi fő osz tá lyá nak lét re ho zá sá ért, az ok ta tás ügy ön igaz ga tá sá −
nak ki har co lá sá ért, a kö zös igaz ga tá sú is ko lák szét vá lasz tá sá ért és a meg szün −
te tett ma gyar kis is ko lák új ra in dí tá sá ért. A köz gyű lés el fo gad ja a szö vet ség alap −
sza bá lyát és prog ram ját, el nök ké Pukkai Lász lót, al el nö kök ké Ko vács Lász lót,
Ádám Zi tát és Máthé Jó zse fet vá laszt ja.

Érsekújvárott tart ja I. or szá gos köz gyű lés ét a Ma gyar Di ák szö vet ség. A köz gyű −
lés sze rint a di ák szö vet ség po li ti kai pár tok tól füg get len szer ve zet ként, el ső sor −
ban a di ák sá got érin tő ok ta tás− és szo ci ál po li ti kai kér dé sek kel kí ván fog lal koz −
ni. A köz gyű lé si nyi lat ko zat sür ge ti egy ko má ro mi tel jes szer ke ze tű ma gyar pe −
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da gó gi ai kar lét re ho zá sát, s az FMK−hoz ha son ló an til ta ko zik az el len, hogy a
ma gyar fel ső ok ta tá si in téz mény kér dé sét a vá lasz tá si kam pány esz kö ze ként
hasz nál ják fel.

1990. má jus 16–20.
A Cse ma dok OV meg ren de zi Ko má rom ban a XXVII. Jó kai Na po kat.

1990. má jus 17.
Rimasi mony iban az Együtt élés vá lasz tá si gyű lé sén út já ra in dul a cseh szlo vá ki ai
ma gyar fel ső ok ta tá si in téz mény anya gi alap ja i nak meg te rem té sé ért in dí tott kez −
de mé nye zés, ame lyet a ké sőb bi ek ben Simonyi Ala pít vány né ven je gyez nek be.

1990. má jus 18.
A Cse ma dok együtt mű kö dé si meg ál la po dást ír alá a Ma gya rok Vi lág szö vet sé gé −
vel, amely sze rint a szö vet ség csat la koz ni kí ván a vi lág szö vet ség hez, s fel ké ri,
hogy társ ren de ző ként ve gyen részt a Cse ma dok or szá gos ren dez vé nye i nek szer −
ve zé sé ben.

1990. má jus 20.
A Szlo vák Nem ze ti Párt, a Štúr Tár sa ság és a Mat i ca sloven ská ál tal szer ve zett
több ezer fős po zso nyi tün te tés részt ve vői a szlo vák nyelv ál lam nyelv vé nyil vá ní −
tá sát kö ve te lik.

1990. má jus 21.
Prá gá ban Václav Havel köz tár sa sá gi el nök fo gad ja az FMK és a Ma gyar Di ák szö −
vet ség kül dött sé gét. Meg be szé lé sük fő té má ja a ma gyar nyel vű fel ső fo kú ok ta −
tás, az egy ko ri Masaryk Aka dé mi á hoz ha son ló tár sa da lom tu do má nyi in té zet lét −
re ho zá sá nak, a bősi vízi  erő mű, va la mint a kas sai kor mány prog ram ban meg fo −
gal  ma zott kol lek tív bű nös ség el tör lé sé nek kér dé se.

1990. má jus 22.
Bu da pes ten a Rá kó czi Szö vet ség köz gyű lé se a szer ve zet új el nö ké vé a vis  sza vo −
nu ló Dobossy Lász ló he lyett Halzl Jó zse fet, al el nö kök ké Selmeczi Ele ket és Kun
Fe ren cet, tit ká rok ká Czen the Mik lóst és Ba lázs Györ gyöt vá laszt ja. A Rá kó czi Szö −
vet ség, a Regio ki sebb ség tu do má nyi szem le és a Pár be széd Ala pít vány pá lyá za −
tot hir det az Es ter házy Já nos−em lék érem, ill. −em lék plakett el ké szí té sé re.

1990. má jus 23.
Bu da pes ten a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ke re té ben – az el ső sza bad vá lasz tá so kat
kö ve tő en hi va tal ba lé pő ma gyar kor mány meg ala ku lá sá nak nap ján – Entz Gé za
cím ze tes ál lam tit kár ve ze té sé vel meg ala kul a Ha tá ron Tú li Ma gya rok Tit kár sá ga.

A Ma gyar Di ák szö vet ség, a prá gai Ady End re Di ák kör, a brün ni Ka zin czy Fe renc
Di ák klub, a nyi trai Ju hász Gyu la If jú sá gi Klub és a po zso nyi Jó zsef At ti la If jú sá −
gi Klub az Ifi ha sáb ja in kö zös nyi lat ko za tot tesz nek köz zé, amely sze rint fel vál −
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lal ják a nyi trai Pe da gó gi ai Kar ma gyar di ák ja i nak és pe da gó gu sa i nak feb ru ár 26−i
ál lás fog la lá sát, egy ben til ta koz nak a ma gyar fel ső ok ta tá si in téz mény kér dé sé −
nek kam pány esz köz ként va ló fel hasz ná lá sa el len.

A Dél-Zemp lé ni Vál to zá sok cí mű he ti lap fel hí vás sal for dul az 1944 vé gén ún.
málenkij ro bot ra hur colt sze mé lyek hez, ill. azok hoz zá tar to zó i hoz, hogy er köl csi
s eset le ges anya gi kár té rí tés ük ér de ké ben je lent kez ze nek a lap szer kesz tő sé −
gé nél, amely fel vál lal ja név so ruk ös  sze gyűj té sét és az il le té kes szer vek hez va ló
to váb bí tá sát. (A lap ok tó ber 31−én meg kez di az el hur col tak köz sé gen kén ti név −
so rá nak köz lé sét.)

A Rá kó czi Szö vet ség és a Regio ki sebb ség tu do má nyi szem le a bu da pes ti Köz −
gaz da ság tu do má nyi Egye te men Es ter házy Já nos−em lék es tet ren dez.

1990. má jus 25.
A szlo vák kor mány Nem ze ti sé gi Ta ná csa a ko má ro mi kor mány ülés ha tá ro za ta ér −
tel mé ben a ve gye sen la kott te rü le te ken lé vő hi va ta lok két nyel vű sé gé nek, va la mint
a ki sebb sé gi nyelv hasz ná lat el ve i nek ki dol go zá sá ra lét re ho zott bi zott ság mun ká já −
ról ké szült je len tés ről tár gyal. A Nem ze ti sé gi Ta nács ja vas la ta sze rint a nyelv hasz −
ná lat kér dé sét az új al kot mány ki dol go zá sá nak ke re té ben kell meg ol da ni.

1990. má jus 25–27.
A Cse ma dok és a Ma gya rok Vi lág szö vet sé ge meg ren de zi Zselizen a XXXV. Or −
szá gos Nép mű vé sze ti Fesz ti vált.

1990. má jus 30.
Az FMK Ügy vi vői Tes tü le te ál lás fog la lást tesz köz zé az zal kap cso lat ban, hogy a
vá lasz tá si kam pány so rán a ma gyar or szá gi hír köz lő szer vek ben szá mos tá ma −
dás éri a moz gal mat.

1990. má jus 30–június 2.
A Cse ma dok OV és az SZMPSZ meg ren de zi Dunasz er da he lyen a XV. Du na Men −
ti Ta vaszt.

1990. má jus
Fel vi dé ki Hír vi võ cím mel meg je le nik Bu da pes ten a Rá kó czi Szö vet ség po li ti kai és
mű ve lő dé si ér te sí tő jé nek el ső szá ma. Fe le lős szer kesz tő je Selmeczi Elek. A lap
má so dik, 1990. de cem be ri szá má tól kezd ve Rá kó czi Hír vi võ cí men je le nik meg.

Meg je le nik Po zsony ban a Szak szer ve ze ti Köz löny cí mű szak szer ve ze ti hav i lap
utol só szá ma.

1990. má jus–jú ni us
Az Együtt élés po li ti kai moz ga lom a vá lasz tá si kam pány so rán há rom szá mot
meg élt Vá lasz tá si Új sá got je len tet meg.
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1990. jú ni us 1.
A ko má ro mi Ma gyar Te rü le ti Szín ház fel ve szi a Ko má ro mi Jó kai Szín ház ne vet.

Göncz Ár pád ma gyar köz tár sa sá gi el nök Bu da pes ten fo gad ja a NYEE és az FMK
kül dött sé gét. Az FMK−t a ta lál ko zón Tóth Kár oly és Szi ge ti Lász ló kép vi se li.

1990. jú ni us 3.
Az MKDM az önál ló ma gyar ka to li kus püs pök ség lét re ho zá sá nak tá mo ga tá sa
cél já ból több mint tíz ezer ma gyar hí vő rész vé tel évek ima na pot ren dez Ko má rom −
ban. Az ún. I. Ima na pon fel ol vas sák II. Já nos Pál pá pá nak az MKDM ké ré sét tá −
mo ga tá sá ról biz to sí tó le ve lét.

1990. jú ni us 4.
Václav Havel köz tár sa sá gi el nök nyu gat−szlo vá ki ai kör út ja so rán el lá to gat Ko má −
rom ba, ahol részt vesz az FMK és a NYEE vá lasz tá si nagy gyű lé sén. A Ko má ro −
mi Jó kai Szín ház ban Havel lá to ga tá sá nak tisz te le té re be mu tat ják a köz tár sa sá −
gi el nök két egy fel vo ná so sát, a Vernisszázst és az Au di en ci át.

Az FMK nagyka posi ala pí tó tag jai fel hí vás sal for dul nak a szlo vá ki ai ma gyar vá −
lasz tók hoz, amely ben az Együttélés–MKDM ko a lí ció tá mo ga tá sá ra szó lít ják fel
őket, mi vel nem tud nak egyet ér te ni az FMK po li ti kai irány vo na lá val.

1990. jú ni us 7.
Az FMK Ügy vi vői Tes tü le te az Új Szó ha sáb ja in til ta ko zik a moz ga lom nagyka posi
ala pí tó tag ja i nak a ma gyar or szá gi hír köz lő szer vek ben nagy te ret ka pott fel hí vá −
sa el len.

A Gyõ zel mes Út cí mű Galán tai já rá si he ti lap fel ve szi Az Út cí met. (Utol só szá ma
1991. jú ni us 27−én je le nik meg.)

1990. jú ni us 8–9.
A rend szer vál tás utá ni el ső sza bad par la men ti vá lasz tá so kat tart ják Cseh szlo vá −
ki á ban. A vá lasz tó pol gár ok 96−97%−os rész vé te le mel lett zaj ló vá lasz tá so kon
mind két or szág rész ben a rend szer vál tó po li ti kai moz gal mak, Cseh or szág ban a
PF, Szlo vá ki á ban a NYEE szer zi meg a sza va za tok több sé gét. A Szö vet sé gi Gyű −
lés 150 ta gú Né pi Ka ma rá já ban a NYEE a szlo vá ki ai sza va za tok 32,5%−á val 19,
a KDM 18,9%−kal 11, az SZLKP 13,8%−kal 8, az SZNP 10,9%−kal 6, az
MKDM–Együttélés ko a lí ció pe dig 8,6%−kal (291 278 sza va zat tal) 5 man dá tu mot
sze rez. A 150 ta gú Nem ze tek Ka ma rá já ban a NYEE 37,3%−kal 33, a KDM
16,67%−kal 14, az SZLKP 13,4%−kal 12, az SZNP 11,4%−kal 9, az
MKDM–Együttélés ko a lí ció pe dig 8,5%−kal (287 426 sza va zat tal) 7 man dá tum −
hoz jut. Az Szö vet sé gi Gyű lés ben ösz  sze sen 15 ma gyar nem ze ti sé gű kép vi se lő
sze rez man dá tu mot. A Né pi Ka ma rá ba az MKDM–Együttélés ko a lí ció lis tá já ról
az MKDM je lölt je ként be jut Szőcs Fe renc, Ma gyar Fe renc és Var ga Oli vér, az
Együtt élés je lölt je ként Gyime si Györ gy; a NYEE lis tá já ról az FMK je lölt je ként Vi −
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lá gi Osz kár. A Nem ze tek Ka ma rá já ban az MKDM–Együttélés ko a lí ció lis tá já ról az
MKDM je lölt je ként man dá tum hoz jut Rajczy Lász ló, Bugár Bé la, Novitzky Bé la és
Szurový Fe renc, az Együtt élés je lölt je ként Duray Mik lós, Nyi tray Lász ló és Bac u −
lák Ve ro ni ka; a NYEE lis tá já ról az FMK je lölt je ként pe dig Sán dor Ele o nó ra,
Géme si Kár oly és Szől lősi Ilo na. A Né pi Ka ma rá ban az Együtt élés je lölt je ként
man dá tum hoz jut a len gyel Wladis law Niedo ba is. A szlo vák nem ze ti ta ná csi vá −
lasz tá so kon a NYEE az ér vé nyes sza va za tok 29,4%−á val 48, a KDM 19,2%−kal
31, az SZNP 13,9%−kal 22, az SZLKP 13,3%−kal ugyan csak 22, az
MKDM–Együttélés ko a lí ció 8,7%−kal (292 636 sza va zat tal) 14, a DP 4,3%−kal 7,
a Zöl dek Párt ja pe dig 3,4%−kal 6 man dá tu mot sze rez. A 150 ta gú SZNT−be ösz  −
sze sen 23 ma gyar nem ze ti sé gű kép vi se lő jut be: az MKDM–Együttélés lis tá já ról
az MKDM je lölt je ként Csáky Pál, Tirin da Pé ter, Agárdy Gá bor, Ás vá nyi Lász ló,
Bar takovics Ist ván, Jan ics Kál mán és Gör csös Mi hály, az Együtt élés je lölt je ként
Bauer Edit, Harna Ist ván, Ró zsa Er nő, Sza bó Re zső, Mikó Je nő és Do bos Lász −
ló; a NYEE lis tá já ról az FMK je lölt je ként Var ga Sán dor, Zász lós Gá bor, A. Nagy
Lász ló, Markotán Pé ter és Pirovits Lász ló; az SZLKP lis tá ján Paulicky Pé ter, Var −
jú Já nos, Zse lenák Jó zsef és Kar dos Fe renc, a KDM lis tá ján Hamer lik Ru dolf. Az
SZNT−ben az Együtt élés je lölt je ként man dá tum hoz jut a ru szin Mikuláš Hir jak is.

1990. jú ni us 8–10.
Som or ján ne ves ha zai és kül föl di mű vé szek rész vé te lé vel el ső íz ben ren de zik
meg a Samaria Ré gi Ze nei Na po kat.

1990. jú ni us 12.
Meg je le nik Po zsony ban az Új Út cí mű bal ol da li he ti lap el ső szá ma. Ki adó ja az
Apol lo press Ki adó vál la lat, fő szer kesz tő je Máz sár Lász ló. A szer kesz tő sé gi be kö −
szön tő sze rint a lap „fó ru mot kí ván te rem te ni a bal ol da li né ze tek kris tá lyo so dá −
sát, s így a kom mu nis ta párt mo dern bal ol da li erő vé vá lá sát kí sé rő vi ták szá má −
ra”.

1990. jú ni us 14.
Az FMK Ügy vi vői Tes tü le te a vá lasz tá so kat ér té kel ve 80 ezer re be csü li a moz ga −
lom sza va za ta i nak szá mát. Az Ügy vi vői Tes tü let a kor mány ala kí tá si tár gya lá so −
kon va ló rész vé tel lel Gyurovszky Lász lót, Zász lós Gá bort, Hunčík Pé tert, Vi lá gi
Osz kárt és A. Nagy Lász lót bíz za meg.

1990. jú ni us 15–17.
A Cse ma dok OV, a po zso nyi Ma gyar Kul tu rá lis Köz pont, a Nép mű ve lé si In té zet
és a Ma gya rok Vi lág szö vet sé ge meg ren de zi Galán tán a VIII. Ko dály Na po kat.

1990. jú ni us 16.
Az SZLKP KB a vá lasz tá so kat ér té kel ve meg ál la pít ja, hogy meg mu tat ko zott a
ma gyar nyel vű bal ol da li lap hi á nya, s iga zo lást nyert be in dí tá sá nak szük sé ges −
sé ge. Leg fon to sabb te en dő ként a párt mo dern bal ol da li párt tá ala kí tá sá nak foly −
ta tá sát je lö lik meg, ami vel kap cso lat ban fel me rül a név vál toz ta tás szük sé ges −
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sé ge is. A KB fel men ti tag jai so rá ból töb bek kö zött Szirovecz Gé zát, s új tag ként
ko op tál ja a tes tü let be töb bek kö zött Kazs mér Fe ren cet.

1990. jú ni us 19.
Jász ón Bar tal Kár oly sze mé lyé ben meg vá laszt ják az új já szer ve ző dött pre mont rei
rend új apát ját.

1990. jú ni us 22.
A Cse ma dok OV El nök sé gi ülé sén Sidó Zol tán be je len ti, hogy az OV más na pi
ülé sén kér ni fog ja fel men té sét el nö ki tiszt sé ge alól. Be je len té sét a ve ze tő ség
tu do má sul ve szi.

1990. jú ni us 23.
A Cse ma dok OV ülé sén Sidó Zol tán fel ajánl ja le mon dá sát el nö ki tiszt sé gé ről, az
OV azon ban – más meg ol dás hí ján – a Cse ma dok kö vet ke ző köz gyű lé sé ig, ame −
lyet az OV ha tá ro za ta ér tel mé ben 1991 má ju sá ig kell meg tar ta ni, meg erő sí ti őt
el nö ki tiszt sé gé ben. Az OV az el nök sé gi tag sá gá ról le mon dó Má té Lász ló he lyett
Fuksz Sán dort vá laszt ja be az El nök ség be.

A Mat i ca sloven ská meg ren de zi Nagy surány ban a dél−szlo vá ki ai szlo vá kok ta lál −
ko zó ját, amely nek részt ve vői fel hí vás sal for dul nak az SZNT−hez, hogy az elő ké −
szü let alatt lé vő nyelv tör vény nyil vá nít sa ál lam nyelv vé a szlo vák nyel vet.

1990. jú ni us 26.
Ala ku ló ülé sét tart ja az új SZNT. El nö ké vé Fran tišek Mik loškót (NYEE), egyik al −
el nök évé A. Nagy Lász lót (NYEE–FMK) vá laszt ják; 21 ta gú El nök sé gé be be ke rül
Sza bó Re zső (Együtt élés) is. Az újon nan lét re ho zott Nem ze ti sé gi, Et ni kai és Em −
ber jo gi Bi zott ság el nö ke Ivan Brn di ar (DP).

A Szlo vák Nem ze ti Párt az SZNT El nök sé ge elé ter jesz ti nyelv tör vény ja vas la tát,
amely a szlo vák nyel vet Szlo vá kia „egye dü li” ál lam nyel ve ként ha tá roz za meg. A
ter ve zet, amely sze rint az ál la mi, ön kor mány za ti, tár sa dal mi, gaz da sá gi, va la −
mint po li ti kai szer vek és szer ve ze tek ki zá ró lag a szlo vák nyel vet hasz nál hat nák,
egye dül a nem ze ti sé gi kul tu rá lis szö vet sé gek szá má ra en ge dé lyez né, hogy bel −
ső ügy vi tel ük nyel ve a szlo vák kal pár hu za mo san eset leg más nyelv is le hes sen.
A köz sé gek, köz ség ré szek, ut cák és te rek, föld raj zi ne vek, köz épü le tek, szer vek
és szer ve ze tek meg ne ve zé sét szin tén ki zá ró lag szlo vák nyel ven le het ne fel tün −
tet ni. (Mi vel az SZNP ter ve ze tét a Mat i ca sloven ská is tá mo gat ja, a tör vény ter −
ve zet „mat icás” né ven vá lik is mert té.)

1990. jú ni us 27.
Az SZNT El nök sé ge ki ne ve zi az új szlo vák kor mányt. A NYEE, a KDM és a DP ko −
a lí ci ós kor má nyá nak el nö ke Vla di mír Mečiar (NYEE); tag jai töb bek kö zött Ján
Čarnogurský (KDM) el ső mi nisz ter el nök−he lyet tes, Zász lós Gá bor (NYEE–FMK),
Jozef Kučerák és Vla di mír Ondruš (mind ket tő NYEE) mi nisz ter el nök−he lyet te sek,
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Anton Andráš (KDM) bel ügy mi nisz ter, Ladislav Kováč (NYEE) ok ta tás−, tu do −
mány−, if jú ság− és test ne ve lés ügyi mi nisz ter, va la mint Ladislav Snop ko (NYEE)
kul tu rá lis mi nisz ter.

A Szö vet sé gi Gyű lés ala ku ló ülé sén a Né pi Ka ma ra el nö ké vé Ru dolf Bat těket
(PF), a Nem ze tek Ka ma rá ja el nö ké vé Milan Šútove cet (NYEE) vá laszt ják. A Szö −
vet sé gi Gyű lés el nö ke is mét Ale xan der Dubček (NYEE) lesz, El nök sé gé be be ke −
rül töb bek kö zött Szőcs Fe renc (MKDM) és Duray Mik lós (Együtt élés).

Václav Havel köz tár sa sá gi el nök a kom mu nis ta párt ból a NYEE−be át lé pett Ma −
rián Čalfá val az élen ki ne ve zi az új szö vet sé gi kor mányt. Tag ja töb bek kö zött
Jozef Mik loško (KDM) mi nisz ter el nök−he lyet tes, Jiří Dien st bier (PF) mi nisz ter el −
nök−he lyet tes, kül ügy mi nisz ter, Ján Lan goš (NYEE) bel ügy mi nisz ter és Václav
Klaus (PF) pénz ügy mi nisz ter.

1990. jú ni us 29.
Az SZNT−ben a NYEE egy le mon dott kép vi se lő je he lyett Berényi Jó zsef sze mé lyé −
ben az FMK újabb kép vi se lő je jut man dá tum hoz.

1990. jú ni us 29–július 1.
A Cse ma dok OV, a Ma gya rok Vi lág szö vet sé ge és a po zso nyi Ma gyar Kul tu rá lis
Köz pont meg ren de zi Gom ba szö gön a XXXV. Or szá gos Kul tu rá lis Ün ne pélyt.

A Stú dió erté meg ren de zi Érsekújvárott a III. Nem zet kö zi Al ter na tív Mű vé sze ti
Fesz ti vált.

1990. jú ni us 30.
Lo son con tart ja II. kong res  szu sát az Együtt élés po li ti kai moz ga lom, amely mó −
do sít ja a moz ga lom alap sza bá lyát, ér té ke li a par la men ti vá lasz tá sok ered mé −
nye it, fog lal ko zik az ön kor mány za ti vá lasz tá sok elő ké szü le te i vel, s meg vá laszt −
ja az Együtt élés 74 ta gú Köz pon ti Ügy vi vői Tes tü le tét, va la mint szű kebb kö rű In −
té ző Bi zott sá gát. El nök to vább ra is Duray Mik lós, al el nö kök: Gyime si Györ gy,
Sza bó Re zső és Stanis law Gaw lik, ve ze tő tit kár: Gyurcsík Iván.

1990. jú li us 1.
Önál ló sul a Ko má ro mi Jó kai Szín ház kas sai Thália Szín pa da, s Thália Szín ház
né ven mű kö dik to vább. Igaz ga tó ja Kolár Pé ter.

Hunčík Pé tert Balla Kál mán vált ja fel a Nap cí mű lap fő szer kesz tői poszt ján.

1990. jú li us 3.
A Szö vet sé gi Gyű lés ben az Együtt élés és az MKDM kép vi se lői kö zös par la men −
ti klu bot ala kí ta nak, amely nek el nö ké vé Duray Mik lóst, tit ká rá vá Szurový Fe ren −
cet vá laszt ják.
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1990. jú li us 5.
A Szö vet sé gi Gyű lés új ra vá laszt ja Václav Havel köz tár sa sá gi el nö köt.

Dunasz er da he lyen meg je le nik a Szlo vá ki ai Ma gyar Cser kész szö vet ség Cser kész
cí mű hav i lapjá nak el ső szá ma. Fő szer kesz tő je Hodossy Gyu la.

1990. jú li us 12.
Václav Havel meg hí vá sá ra Cseh szlo vá ki á ba lá to gat Göncz Ár pád ma gyar köz tár −
sa sá gi el nök.

1990. jú li us 14.
Po zsony ban tart ja IV. or szá gos köz gyű lés ét a Füg get len Ma gyar Kez de mé nye −
zés. A köz gyű lés a vá lasz tá sok ered mé nyét ér té kel ve meg ál la pít ja, hogy a moz −
ga lom meg sze rez te a ma gyar sza va za tok 20%−át, el fo gad ja a NYEE és az FMK
par la men ti együtt mű kö dé sét sza bá lyo zó szer ző dést, s az al el nö ki tiszt sé gé ről
le mon dott Szi ge ti Lász ló he lyett al el nök ké vá laszt ja Ko vács Lász lót.

Tóth Kár oly, az FMK el nö ke az Új Szó nak nyi lat koz va ki je len ti, hogy az FMK−nak a
ko a lí ci ós tár gya lá sok so rán fel kel lett ad nia a ko ráb ban igé nyelt két szak mi nisz té −
ri u mi tár cát, me lyek a me ző gaz da sá gi és a bel ügy mi nisz ter−he lyet te si let tek vol na.

1990. jú li us 14–22.
A Szep si Csom bor Már ton Klub a Rá kó czi Szö vet ség tá mo ga tá sá val meg ren de −
zi a Szepesség ben, a Kom lós kert és Szep si kö zöt ti út vo na lon a XVI. Hon is me −
re ti Ke rék pár tú rát.

1990. jú li us 16–23.
A Cse ma dok OV meg ren de zi Zselizen a III. Or szá gos Táncháztábort.

1990. jú li us 17.
Meg ala kul a szlo vák kor mány el nök sé ge, amely ben he lyet kap Zász lós Gá bor
mi nisz ter el nök−he lyet tes is. Zász lóst egy ben ki ne ve zik a kor mány Legis zlatív Ta −
ná csá nak el nö ké vé.

1990. jú li us 18.
A Szö vet sé gi Gyű lés Nem ze tek Ka ma rá já ban a kép vi se lői man dá tu má ról még jú −
ni us ban le mon dott Nyi tray Lász ló he lyét Batta Ist ván (Együtt élés) fog lal ja el.

1990. jú li us 21–28.
A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Nép raj zi Tár sa ság meg ren de zi Domicán az I. Nép raj zi
To vább kép ző Tan fo lya mot. A tan fo lyam al kal má ból Lisz ka Jó zsef szer kesz té sé −
ben meg je le nik a tár sa ság Hír ha rang cí mű ér te sí tő jé nek el ső szá ma.

1990. jú li us 28.
Az FMK Ügy vi vői Tes tü le te az ope ra tív po li ti kai dön té sek ru gal mas és gyors meg −
ho za ta la cél já ból ide ig le nes jel leg gel nyolc ta gú Po li ti kai Bi zott sá got hoz lét re,
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amely nek tag jai: Tóth Kár oly, A. Nagy Lász ló, Hunčík Pé ter, Gren del La jos, Ko −
vács Lász ló, Gyurovszky Lász ló, An gyal Bé la és Öllös Lász ló.

1990. jú li us 31.
Ko má rom ban Cse mart Ga lé ria né ven meg nyí lik a Cse ma dok OV Cse mart gaz da −
sá gi vál lal ko zá sá nak el ső nép mű vé sze ti üz le te.

1990. au gusz tus 3.
Az Együtt élés In té ző Bi zott sá ga a ké szü lő nyelv tör vén  nyel kap cso la tos ál lás fog −
la lá sá ban le szö ge zi, hogy a nem ze ti ki sebb sé gek nyel vé nek és kul tú rá já nak köz −
éle ti ér vé nye sí té se ér de ké ben tör vé nyes ga ran ci á kat fog szor gal maz ni, egy ben
ag go dal má nak ad han got ami att, hogy a nyelv tör vén  nyel kap cso lat ban több szlo −
vák lap ban szél ső sé ges na ci o na lis ta hang ne mű és sok eset ben a ki sebb sé gek
el len uszí tó cik kek je len nek meg.

1990. au gusz tus 4.
A ma gyar Mű ve lő dé si és Köz ok ta tá si Mi nisz té ri um mal tör tént meg ál la po dás
alap ján, mi sze rint szep tem ber től 30 cseh szlo vá ki ai ma gyar di ák kezd he ti meg
ta nul má nya it ma gyar or szá gi egye te me ken és fő is ko lá kon, az Együtt élés az
SZMPSZ be vo ná sá val fel vé te li meg be szé lést ren dez Po zsony ban az ér dek lő dők
szá má ra. Az FMK Ügy vi vői Tes tü le te til ta ko zá sát fe je zi ki ami att, hogy az Együtt −
élés az ügyet a nyil vá nos ság ki zá rá sá val ke zel te.

1990. au gusz tus 6.
Az FMK lét re hoz za a Márai Sán dor Ala pít ványt. Ku ra tó ri u má nak el nö ke Gren del
La jos, tit ká rai Né meth Zsu zsa és Csé fal vay Gusz táv.

1990. au gusz tus 8–9.
A szö vet sé gi, va la mint a cseh és szlo vák kor mány kép vi se lői Trenc sén tepli cen
Cseh szlo vá kia ál lam jo gi el ren de zé sé ről tár gyal nak. A zárt aj tók mö göt ti ta nács −
ko zá son meg egye zés szü le tik ar ról, hogy a cseh és szlo vák nem zet ér de ke i nek
leg in kább a fö de ra tív ál lam jo gi el ren de zés fe lel meg, s a két tag köz tár sa ság kö −
zöt ti meg egye zé sen mú lik, hogy mi lyen jog kö rö ket ru ház nak át a szö vet sé gi
szer vek re.

1990. au gusz tus 9–10.
A Mat i ca sloven ská or szá gos köz gyű lé se, ame lyen a szer ve zet új el nö ké vé Jozef
Markušt vá laszt ják, sík ra száll a szlo vák nyelv ál lam nyel vé nyil vá ní tá sá ért. A köz −
gyű lé sen fel szó la ló Vla di mír Mečiar szlo vák mi nisz ter el nök bí rál ja An tall Jó zsef
ma gyar mi nisz ter el nök ko ráb bi ki je len té sét ar ról, hogy 15 mil lió ma gyar mi nisz −
ter el nök ének te kin ti ma gát.

1990. au gusz tus 10.
Ri ma szom bat ban alap sza bá lyá nak jó vá ha gyá sá val új já a la kul az ere de ti leg
1906−ban lét re jött, a má so dik vi lág há bo rú után azon ban fel osz la tott Gömör−
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Kishonti Mú ze um Egye sü let. El nö ke B. Ko vács Ist ván, a Gömöri Mú ze um má jus
15−i ha tál  lyal ki ne ve zett igaz ga tó ja.

1990. au gusz tus 11.
Ko má rom ban tart ja I. or szá gos köz gyű lés ét a Ma gyar If jú sá gi Szö vet ség, amely −
nek el nö ké vé Mlinkovics Ró ber tet vá laszt ják. A meg vá lasz tott ve ze tő ség ös  sze −
té te lé vel elé ge det len kül döt tek egy ré sze au gusz tus 17−én Ma gyar If jú ság Ér de −
ke it Vé dő Szö vet ség né ven új szer ve ze tet je gyez tet be.

1990. au gusz tus 14.
Po zsony ban tíz nem ze ti be ál lí tott sá gú szlo vák párt, köz tük a Szlo vák Nem ze ti
Párt kép vi se lői kö zös ki ált vány ban íté lik el a trenc sén tepli ci ta lál ko zó ered mé −
nye it, sík ra száll nak az önál ló és füg get len Szlo vák Köz tár sa ság, va la mint a szlo −
vák ál lam nyelv tör vény be ik ta tá sa mel lett. Kö ve te lé se ik el uta sí tá sa ese té re or −
szá gos til ta ko zó ak ci ót he lyez nek ki lá tás ba.

1990. au gusz tus 17.
Az FMK és az MKDM ve ze té se meg be szé lést foly tat a hely ha tó sá gi vá lasz tá sok −
ra va ló fel ké szü lés ről és he lyi együtt mű kö dé si meg ál la po dá sok eset le ges meg −
kö té sé nek le he tő sé gé ről.

Az Együtt élés Köz pon ti Ügy vi vői Tes tü le te nyu ga ti cso port já nak ér sek új vá ri ülé −
sén jó vá hagy ják a moz ga lom nyelv tör vény ja vas la tá nak alap el ve it.

1990. au gusz tus 18.
Nagy szom bat ban Ján Sokol ér sek−met ro po li ta benedik tál ja Bar tal Ká rolyt, az új −
já szer ve ző dött pre mont rei szer ze tes rend jú ni us 19−én meg vá lasz tott apát ját.

1990. au gusz tus 21.
A NYEE és az FMK ve ze tő sé ge meg egye zik ab ban, hogy a Szlo vák Nem ze ti Párt
ál tal be nyúj tott tör vény ter ve zet tel szem ben a töb bi ko a lí ci ós párt tal együtt ki dol −
goz nak egy, az al kot mány nak és a nem zet kö zi nor mák nak is meg fe le lő nyelv tör −
vényter ve ze tet.

1990. au gusz tus 21–24.
Bu da pes ten a Ma gyar Tör té né szek II. Tu do má nyos Ta lál ko zó ján lét re hoz zák a
Ma gyar Tör té né szek Vi lág szö vet ség ét, amely nek vá laszt má nyá ba a cseh szlo vá −
ki ai ma gyar tör té né szek kép vi se le té ben be vá laszt ják Popé ly Gyu lát és Püs pö ki
Nagy Pé tert.

1990. au gusz tus 25.
A Cse ma dok OV El nök sé ge ál lás fog la lást fo gal maz meg a bel po li ti kai hely zet tel
kap cso lat ban, amely ben el íté li a fa ji, val lá si és nem ze ti sé gi gyű löl kö dést su gal −
ma zó fel hí vá so kat, el ső sor ban az „al kot mány el le nes” nyelv tör vény ja vas la tot. Az
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El nök ség egyút tal meg bíz za a Cse ma dok OV Tit kár sá gát egy ki adó vál la lat lét re −
ho zá sá val.

Az Együtt élés Köz pon ti Ügy vi vői Tes tü le te ke le ti cso port já nak szep si ülé sén szin −
tén jó vá hagy ják a moz ga lom nyelv tör vény ja vas la tá nak alap el ve it. Az alap el vek
sze rint „az új nyelv tör vény sem mi kép pen sem nyújt hat ke ve seb bet a nem ze ti ki −
sebb sé gek nek, amen  nyit az el ső Cseh szlo vák Köz tár sa ság ha son ló jel le gű tör −
vé nyei és kor mány ren de le tei nyúj tot tak”.

1990. au gusz tus 27–28.
Jiří Dien st bier cseh szlo vák kül ügy mi nisz ter meg hí vá sá ra Cseh szlo vá ki á ba lá to −
gat Je szensz ky Gé za ma gyar kül ügy mi nisz ter. Tár gya lá sa ik ered mé nye kép pen
meg egye zés szü le tik ar ról, hogy a két or szág kö zöt ti vi tás kér dé sek ren de zé se
cél já ból lét re hoz nak egy cseh szlo vák–ma gyar szak ér tői ve gyes bi zott sá got.

1990. au gusz tus 28.
Az SZNT tör vényt hagy jó vá a hely ha tó sá gi vá lasz tá sok ról. A tör vény a több sé gi
el ven ala pul; a sza va zás so rán el uta sít ják az Együtt élés kép vi se lő i nek azt a mó −
do sí tó ja vas la tát, hogy a hely ha tó sá gi vá lasz tá sok so rán – a par la men ti vá lasz −
tá sok hoz ha son ló an – az ará nyos rend szert al kal maz zák, s így a ve gyes la kos −
sá gú te le pü lé se ken a he lyi kép vi se lő− tes tü le tek ös  sze té te le meg fe lel hes sen a
köz ség nem ze ti sé gi ös  sze té tel ének.

1990. au gusz tus 30.
Az Együtt élés ko má ro mi iro dá ja az Új Szó ha sáb ja in be je len ti az MKDM já rá si
szer ve ze té vel va ló ko a lí ció fel újí tá sát, egy ben fel szó lít ja mind két moz ga lom he −
lyi szer ve ze te it, hogy az ön kor mány za ti vá lasz tá so kon is mét lép je nek ko a lí ci ó ra.

1990. szep tem ber 1.
Érsekújvárott tart ja V. or szá gos köz gyű lés ét a Füg get len Ma gyar Kez de mé nye −
zés, amely nek fő té má ja a hely ha tó sá gi vá lasz tá sok ra va ló fel ké szü lés, ill. a
moz ga lom nak a nyelv tör vény ja vas lat tal és a bősi víz lép cső vel kap cso la tos ál lás −
pont já nak ki ala kí tá sa. A köz gyű lés jó vá hagy ja az FMK je lent ke zé si szán dé kát a
Li be rá lis In ter na ci o ná lé ba, a Po li ti kai Bi zott ság lét re ho zá sát, va la mint a moz ga −
lom 13 szak bi zott sá gá nak fel ál lí tá sát.

Az MKDM ve ze té se a ko má ro mi Együtt élés be je len té sét ha mis ko a lí ci ós hír −
adás nak mi nő sí ti, s fel szó lít ja he lyi szer ve ze te it, hogy mind ad dig tar tóz kod ja nak
a he lyi vá lasz tá si ko a lí ci ók meg kö té sé től, amíg az MKDM köz gyű lé se kö te le ző
ha tá ro za tot nem hoz a kér dés ben. (Janics Kál mán szep tem ber 5−én az Új Szó -
ban úgy nyi lat ko zik, hogy a fel hí vás szö ve ge zé sé ben nem vett részt, s hang vé −
te lé vel nem ért egyet.)

A CSKP KB ülé sén le mond párt el nö ki tiszt sé gé ről Ladislav Adamec. A KB a párt
ve ze té sé vel ide ig le ne sen Vasil Mohori ta el ső tit kárt bíz za meg.
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Hidaskürtön Cser ven ka Já nos kez de mé nye zé sé re meg nyí lik az or szág el ső ma −
gyar tan nyel vű kö zép fo kú ma gán−szak tan in té ze te.

1990. szep tem ber 3.
Mar ián Čalfa szö vet sé gi mi nisz ter el nök Prá gá ban fo gad ja az Együtt élés kül dött −
sé gét. Meg be szé lé sük fő té má ja a nyelv tör vény kö rül ki ala kult hely zet.

A ko má ro mi ha jó gyár szak mun kás kép ző jé nek tan év nyi tó ján a cseh szlo vák him −
nusz után el hang zik a ma gyar him nusz is. Bá bi Pé tert, az in téz mény igaz ga tó ját
ezt kö ve tő en szep tem ber 12−én le vált ják igaz ga tói tiszt sé gé ből.

1990. szep tem ber 7.
Mi u tán a NYEE le ál lí tot ta a Nap anya gi tá mo ga tá sát, a ko ráb ban a moz ga lom
Ko or di ná ci ós Bi zott sá ga ál tal ki adott lap át ala kul he ti lap pá, s a to váb bi ak ban az
FMK ál tal ala pí tott Da nu bi us Ki adó ki adá sá ban je le nik meg.

1990. szep tem ber 8.
Az MKDM El nök sé gé nek szen ci ülé sén le mond el nö ki tiszt sé gé ről Jan ics Kál −
mán. A moz ga lom ügy ve ze tő el nö ké vé Bugár Bé lát ne ve zik ki, Jan ic sot tisz te let −
be li el nök ké vá laszt ják.

1990. szep tem ber 12.
A Kas sai Te rü le ti Bí ró ság re ha bi li tál ja a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar De mok ra ti kus
Né pi Szö vet sé gek az ún. cseh szlo vá ki ai ma gyar Mind szenthy−per ben 1949. de −
cem ber 30−án el ítélt ak ti vis tá it: a már el hunyt Arany A. Lász lót, Restá ly Mi hályt,
Hentz Zol tánt, Var ró Ist vánt és Vízváry Lász lót, va la mint a még élet ben lé vő
Krausz Zol tánt, Mé szá ros Gyu lát, Lipc sey Gyu lát és Haj dú Lász lót.

1990. szep tem ber 15.
Az Együtt élés Köz pon ti Ügy vi vői Tes tü le té nek lo son ci ülé se a hely ha tó sá gi vá −
lasz tá so kon lét re ho zan dó ko a lí ci ók ról tár gyal va a dön tés ho za talt a he lyi cso por −
tok ra bíz za. El fo gad ja a Simonyi Ala pít vány sta tú tu mát, s a má so dik vi lág há bo −
rú ál do za ta i nak, ill. a kol lek tív bű nös ség el ve alap ján sé rel met szen ve det tek
ügyé nek fel ka ro lá sa és re ha bi li tá lá suk cél já ból pe dig egy Tör té nel mi Em lék bi −
zott ság fel ál lí tá sát ja va sol ja. A moz ga lom ve ze tő tit ká rá vá Gyurcsík Iván he lyett
Fuksz Sán dort vá laszt ja; Gyurcsík az Együtt élés kül ügyi tit ká ra lesz.

Po zsony ban tart ja II. szó vi vői köz gyű lés ét a Ma gyar Ke resz tény de mok ra ta Moz −
ga lom, ame lyen tu do má sul ve szik Bugár Bé la ügy ve ze tő el nök ké vá lasz tá sát, s
no ha töb ben ki áll nak a ko ráb bi ko a lí ció meg tar tá sa mel lett, és el hi bá zott nak mi −
nő sí tik a ve ze tő ség szep tem ber 1−jei fel hí vá sát, a ko a lí ció kö tés kér dé sé ben
nem szü le tik dön tés.
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1990. szep tem ber 17.
A Po zsony ba lá to ga tó Je szensz ky Gé za ma gyar kül ügy mi nisz ter tár gya lá so kat
foly tat Fran tišek Mik loškó val, az SZNT el nö ké vel és Vla di mír Mečiar szlo vák mi −
nisz ter el nök kel a szlo vák–ma gyar kap cso la tok ról.

1990. szep tem ber 19.
Dunasz er da he lyen a csal ló kö zi he lyi nem ze ti bi zott sá gok kép vi se lői meg ala kít −
ják a Csal ló kö zi Vá ro sok és Fal vak Tár su lá sát. El nö ké vé Öllös Ár pá dot, a
Dunasz er da he lyi Vá ro si Nem ze ti Bi zott ság el nö két vá laszt ják.

1990. szep tem ber 22.
Po zsony ban tart ja ala ku ló köz gyű lés ét a Ma gyar If jú ság Ér de ke it Vé dő Szö vet −
ség. Élé re há rom ügy vi vőt vá lasz ta nak Geönczeöl Zsu zsa, Csám pai Ot tó és Sza −
bó Györ gy sze mé lyé ben.

Po zsony ban a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Iro da lom− és Könyv ba rát ok Tár sa sá gá nak
I. köz gyű lé se a tár sa ság el nö ké vé Bro gyányi Ju di tot, tisz te let be li el nö ké vé Sze −
berényi Zol tánt, ügy ve ze tő jé vé Rédli Mar gi tot vá laszt ja.

A Cse ma dok OV El nök sé ge Mi hály Gé zát ne ve zi ki a Cse ma dok OV Hont ki adó −
vál la la tá nak meg bí zott igaz ga tó já vá.

1990. szep tem ber 24.
Karl von Schwartzen berg, a köz tár sa sá gi el nö ki iro da ve ze tő je Prá gá ban fo gad −
ja az FMK kül dött sé gét. Meg be szé lé sük té má ja a ké szü lő nyelv tör vény és a
nem ze ti sé gi kér dés.

A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt és az MKDM ve ze tő sé gé nek bu da pes ti meg be −
szé lé sén meg ál la po dás szü le tik a két po li ti kai tö mö rü lés kö zöt ti rend sze res
kap cso lat tar tás ról.

1990. szep tem ber 25.
Az Együtt élés In té ző Bi zott sá ga fel hí vás sal for dul a hely ha tó sá gi vá lasz tá so kon
in du ló pár tok hoz és moz gal mak hoz, amely ben fel ké ri őket, hogy a ve gyes la kos −
sá gú te rü le te ken „le gye nek te kin tet tel az adott te rü le ten ki sebb ség ben élő más
nem ze ti sé gű ek ará nyos és mél tá nyos kép vi se le té nek biz to sí tá sá ra”.

Ko má rom ban Ta kács Zol tán igaz ga tó ve ze té sé vel meg nyí lik a re for má tus egy ház
Kat e chetikai Sze mi ná ri u ma.

1990. szep tem ber 26.
Prá gá ban a Ma gyar Kul tu rá lis Köz pont ban ke rek asz tal−be szél ge té sen vesz nek
részt az FMK, az MKDM és az Együtt élés kép vi se lői, akik is mer te tik moz gal ma −
ik prog ram ját és a nyelv tör vény ter ve zet tel kap cso la tos vé le mé nyü ket. Duray
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Mik lós a be szél ge tés so rán ki je len ti, hogy Vla di mír Mečiar mi nisz ter el nö köt nem
tart ja le gi tim nek.

1990. szep tem ber 29.
Po zsony ban Bauer Győ ző ve ze té sé vel meg ala kul a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Tu do −
má nyos Tár sa ság, Lo son con pe dig a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ama tőr Szín ját szók
Egye sü le te, amely nek el nö ké vé Hizs nyan Gé zát vá laszt ják.

1990. szep tem ber 30.
Az FMK nem zet kö zi kon fe ren ci át ren dez Dunasz er da he lyen A dunasz er da he lyi
zsi dó ság tra gé di á ja cím mel.

1990. ok tó ber 1.
Vis  sza kap ja ko ráb bi szlo vák meg ne ve zé sét több olyan ma gyar lak ta te le pü lés
(Bodrogszentes, Bodrogszent mári a, Komárom szent péter, Tor nal ja, Nagym egy er,
Alistál, Szap, Csiliz patas és Csip iznyárad), ame lyek ma gyar ere de tű vagy ma gyar
hang zá sú szlo vák ne vét a kom mu nis ta ha ta lom át vé tel után cse rél ték fel mes −
ter sé ges szlo vák név vel.

1990. ok tó ber 2.
A Szö vet sé gi Gyű lés el fo gad ja a 403/1990. sz. ún. restitú ciós tör vényt. A tör −
vény csu pán az 1948. feb ru ár 25−e után ál la mo sí tott vagy ki sa já tí tott va gyon visz−
sza igény lé sét te szi le he tő vé, nem en ge dé lye zi ugyan ak kor a ma gya rok tól és né −
me tek től 1945–1948 kö zött nem ze ti sé gi ho va tar to zá suk mi att el vett va gyon visz−
sza adá sát.

1990. ok tó ber 3.
Po zsony ban az Együtt élés és az MKDM po zso nyi és prá gai par la men ti klub ja i −
nak együt tes ülé sén a kas sai kor mány prog ram alap ján kol lek tív bű nös ség vád −
já val súj tott sze mé lyek er köl csi és anya gi kár pót lá sá nak elő se gí té se cél já val el −
ha tá roz zák egy Tör té nel mi Em lék bi zott ság meg ala kí tá sát.

1990. ok tó ber 5.
A Mat i ca sloven ská ún. össznemzeti tün te tést ren dez Po zsony ban a Szlo vák
Nem ze ti Párt nyelv tör vény ter ve ze té nek tá mo ga tá sá ért. A tün te tés részt ve vői fel −
hí vás ban kö ve te lik, hogy az SZNT ok tó ber 27−ig ha tá roz zon a szlo vák nyelv nek,
mint egye dü li hi va ta los és ál la mi nyelv nek a tör vény be ik ta tá sá ról, nyil vá nít sa ki
Szlo vá kia szu ve re ni tá sát, s ren del jen el mo ra tó ri u mot a hely sé gek ere de ti el ne −
ve zé sé nek vis  sza ál lí tá sá ra. Kö ve te lé se ik el nem fo ga dá sa ese té re or szá gos
mé re tű elé ge det len sé gi moz gal mat he lyez nek ki lá tás ba.

Az MKDM és az Együtt élés po zso nyi par la men ti klub ja ál lás fog la lást tesz köz zé
a nyelv tör vény ter ve zet tel kap cso lat ban, amely ben el uta sít ja, hogy a szlo vák
nyel vet egye dü li ál lam nyelv ként tör vé nye sít sék, egy ben ja va sol ja, hogy a nyelv −
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tör vény meg vi ta tá sá ra csak az Em be ri Jo gok Char tá já nak ter ve zett el fo ga dá sa
után ke rül jön sor.

1990. ok tó ber 8.
Az MKDM és az Együtt élés par la men ti kép vi se lői, va la mint Paulicky Pé ter, az
SZLKP kép vi se lő je nyelv tör vény ja vas la tot ter jesz te nek az SZNT El nök sé ge elé. A
ter ve zet ér tel mé ben a 10%−ot el érő nem ze ti sé gi la kos sal ren del ke ző tér sé gek −
ben a nem ze ti sé gek a hi va ta los érint ke zés so rán szó ban és írás ban egy aránt
hasz nál hat nák anya nyel vü ket csak úgy, mint az ön kor mány zat ok, va la mint a tár −
sa dal mi és kul tu rá lis szer ve ze tek.

El ső ülé sét tart ja a szlo vák kor mány szep tem ber vé gén ki ne ve zett Nem ze ti sé gi
Ta ná csa. A tes tü let el nö ke Ján Čarnogurský mi nisz ter el nök−he lyet tes, ma gyar al −
el nö ke Szőcs Fe renc (MKDM), má sik két al el nö ke ru szin−uk rán, ill. ro ma nem ze −
ti sé gű. Tag jai kö zül 15 szlo vák, 5 ma gyar, 4 ru szin−uk rán, 2 ro ma, 1 pe dig né −
met nem ze ti sé gű; ma gyar tag jai: Bauer Edit, Do bos Lász ló (Együtt élés), Ko vács
Lász ló, Mede Gé za és Sán dor Ele o nó ra (FMK). 

Az FMK par la men ti kép vi se lői és Ügy vi vői Tes tü le te ál lás fog la lást ad nak ki a
nyelv tör vény kap csán ki ala kult hely zet ről, amely ben el íté lik a Mat i ca sloven ská
ál tal szer ve zett ok tó ber 5−i na ci o na lis ta tün te tést.

1990. ok tó ber 9.
A szlo vák kor mány ülé sén a Szlo vák Nem ze ti Párt, ill. a NYEE egyes kép vi se lői
ál tal be nyúj tott nyelv tör vény ja vas la tok kal fog lal koz nak. A kor mány mind két ter −
ve zet meg vi ta tá sát vis  sza uta sít ja, az előb bit al kot mány el le nes, az utób bit „túl −
sá go san váz la tos” vol ta mi att.

Az Ipe¾ – Ipoly cí mű Lo son ci já rá si lap két he ti ma gyar be tét je önál ló szer kesz tés −
ben Nóg rá di Szó cím mel je le nik meg. Fe le lős szer kesz tő je Ardam i ca Fe renc.

1990. ok tó ber 11.
Az SZNT Nem ze ti sé gi, Et ni kai és Em ber jo gi Bi zott sá ga az elő ké szí tés alatt ál ló
új ko a lí ci ós tör vény ter ve zet elő ter jesz té sé ig el na pol ja a nyelv tör vény ter ve ze tek
meg vi ta tá sát.

1990. ok tó ber 12–14.
A Cse ma dok OV, a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Írók Tár sa sá ga és a Cseh szlo vá ki ai
Ma gyar Új ság írók Tár su la ta meg ren de zi Kas sán a XIX. Fábry Zol tán Iro dal mi és
Kul tu rá lis Na po kat. A Fábry Zol tán−díj ki tün te tett je Gyö nyör Jó zsef.

1990. ok tó ber 13–14.
Olo moucban tart ja I. kong res  szu sát Cseh− és Mor va or szág Kom mu nis ta Párt ja,
ame lyen a párt el nö ké vé Jiří Svo bodát vá laszt ják.
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1990. ok tó ber 15.
A szlo vák kor mány ko a lí ció egy kép vi se lő cso port ja – a ko a lí ció ko ráb bi ja vas la tát
vis  sza von va – új nyelv tör vény ter ve ze tet ter jeszt az SZNT El nök sé ge elé. A komp −
ro mis  szum ered mé nye két lét re jött ter ve zet az ál la mi és ön kor mány za ti szer vek
te vé keny sé gé ben ki zá ró la gos sá te szi a szlo vák nyelv hasz ná la tát, s át ve szi a
„mat icás” tör vény ter ve zet több ren del ke zé sét. A nem ze ti sé gek nyel vé nek a hi −
va ta los érint ke zés ben va ló hasz ná la tát azo kon a te le pü lé se ken en ge dé lyez né,
ahol ará nyuk el éri a 10%−ot, de csu pán ab ban az eset ben, ha a hi va ta los érint −
ke zés ben nem vesz részt olyan sze mély, aki nem az érin tett ki sebb ség tag ja.

1990. ok tó ber 16.
A szlo vák kor mány a mat icás nyelv tör vény ter ve ze tet el uta sít va az új ko a lí ci ós
ter ve zet el fo ga dá sát ja va sol ja az SZNT szá má ra.

1990. ok tó ber 20–21.
Szlo vá kia Kom mu nis ta Párt ja eper je si kong res  szu sa sík ra száll a párt mo der ni −
zá lá sa és a pi ac gaz da ság be ve ze té se mel lett, s ha tá ro za tot hoz a volt párt ve ze −
tők nek a párt ban és a tár sa da lom ban ki ala kult vál ság gal kap cso la tos egyé ni fe −
le lős sé gé ről. A ne vét Szlo vá kia Kom mu nis ta Párt ja – De mok ra ti kus Bal ol dal
Párt já ra vál toz ta tó párt el nö ké vé is mét Peter Weis st, al el nök évé Dušan Dorotint
vá laszt ják; 21 ta gú Köz pon ti Vég re haj tó Bi zott sá gá ba be ke rül töb bek kö zött Zse −
lenák Jó zsef és Var jú Já nos.

1990. ok tó ber 23.
A Szö vet sé gi Gyű lés ben le te szi a kép vi se lői es küt az MKDM–Együttélés ko a lí ció
két le mon dott kép vi se lő je, Bac ulák Ve ro ni ka és Szurový Fe renc he lyett man dá −
tum hoz ju tó Vincze Dá ni el (MKDM). Az MKDM má sik je lölt je, Ta más And rás nem
vál lal ja a kép vi se lői meg bí za tást.

Zász lós Gá bor mi nisz ter el nök−he lyet tes a Szlo vák Te le ví zió Hír ma ga zin cí mű ma −
gyar adá sá ban a nyelv tör vény ter ve zet tel kap cso lat ban ki bon ta ko zó na ci o na lis ta
kam pány kap csán hig gadt és jó zan ma ga tar tás ra szó lít ja fel a cseh szlo vá ki ai
ma gyar sá got.

1990. ok tó ber 25.
Az SZNT 12 órás vi tát kö ve tő en – mi köz ben a par la ment épü le te előtt a Szlo vák
Nem ze ti Párt szer ve zé sé ben ez rek tün tet nek a mat icás tör vény ja vas lat el fo ga −
dá sát, va la mint a par la ment és a kor mány le mon dá sát kö ve tel ve – a há rom elő −
ter jesz tett nyelv tör vény ja vas lat kö zül a ko a lí ci ó sat fo gad ja el, azon ban azt is
több he lyen lé nye ge sen mó do sít va. A szlo vá kot az egyet len hi va ta los nyelv vé té −
vő 425/1990. sz. nyelv tör vény a nem ze ti sé gek nyel vé nek a hi va ta los érint ke −
zés ben va ló hasz ná la tá nak le he tő sé gét a ter ve zett 10% he lyett 20%−os rész ará −
nyuk tól te szi füg gő vé, s azt is le szö ge zi, hogy „az ál la mi szer vek és ön kor mány −
za ti szer vek dol go zói nem kö te le sek is mer ni és hasz nál ni a nem ze ti sé gi ki sebb −
ség nyel vét”. Nem tar tal maz za azt a ren del ke zést sem, hogy a 20% fö löt ti nem −
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ze ti sé gi la kos ság gal ren del ke ző hely sé gek ben a hely ség ne vek, ut ca ne vek, föld −
raj zi ne vek és in téz mény ne vek fel ira to zá sa több nyel vű le hes sen. A ma gyar kép vi −
se lők kö zül 18 meg sza vaz za a tör vény ja vas la tot, 4 el le ne sza vaz, 2 tar tóz ko dik.

1990. ok tó ber 26.
A ko má ro mi Du na Men ti Mú ze um ban meg nyí lik a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Kép ző −
mű vé szek Tár sa sá ga tag ja i nak el ső önál ló ki ál lí tá sa. Ezt meg elő ző en meg tart −
ják a tár sa ság III. köz gyű lés ét, ame lyen el nök ké Nagy Já nos szob rász mű vészt,
ügy ve ze tő el nök ké Kubič ka Kuc sera Klá rát vá laszt ják.

1990. ok tó ber 27.
Ko má rom ban tart ja II. or szá gos köz gyű lés ét a Ma gyar If jú sá gi Szö vet ség, amely
el fo gad ja a szö vet ség alap sza bá lyát, s meg erő sí ti el nö ki tiszt sé gé ben
Mlinkovics Ró ber tet.

1990. ok tó ber 29.
Az SZNT el fo gad ja a 472/1990. sz. tör vényt az ál lam igaz ga tá si szer vek ről,
amely ér tel mé ben a nem ze ti bi zott sá gok há rom lép csős rend sze rét 1991. ja nu −
ár 1−jé vel a vá ro si, ill. he lyi ön kor mány zat ok, va la mint a já rá si és kör ze ti hi va ta −
lok vált ják fel. A tör vény egyút tal meg szün te ti a ke rü le te ket is.

1990. ok tó ber 29–30.
A. Nagy Lász ló al el nök ve ze té sé vel szlo vák par la men ti kül dött ség tár gyal Bu da −
pes ten az SZNT és a ma gyar Or szág gyű lés kö zöt ti együtt mű kö dés ről.

1990. ok tó ber 30.
A Cse ma dok Lo son ci Te rü le ti Vá laszt má nya lét re hoz za a Pa lóc Kul tú ra Ala pít vá −
nyát. Cél ja a pa lóc ré gió tör té ne ti örök sé gé nek meg őr zé se és to vább él te té se.

1990. ok tó ber 31.
A szlo vá ki ai kör úton tar tóz ko dó Václav Havel Po zsony ban fo gad ja az Együtt élés
és az MKDM, majd az FMK kül dött sé gét, s meg hall gat ja tá jé koz ta tá su kat a
nyelv tör vény el fo ga dá sa kap csán ki ala kult hely zet ről.

A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Írók Tár sa sá ga a nyelv tör vény ről el fo ga dott ál lás fog la −
lá sá ban vis  sza uta sít ja a szlo vák nyelv ki zá ró la gos hasz ná la tá nak tör vé nye sí té −
sé re irá nyu ló tö rek vé se ket.

1990. ok tó ber vé ge
Fél ben a ma gyar ka to li kus hit ok ta tók tá mo ga tá sa és lel ki gon do zá sa cél já ból,
Tóth Lász ló plé bá nos ve ze té sé vel meg ala kul a Ma gyar Hit ok ta tá si Köz pont.

1990. no vem ber 3–4.
Prá gá ban tart ja XVIII. kong res  szu sát Cseh szlo vá kia Kom mu nis ta Párt ja, amely
el uta sít ja a ha ta lom erő sza kos meg szer zé sé nek té zi sét és a pro le tár dik ta tú rát,
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s olyan új szer ve ze ti sza bály za tot fo gad el, amely a pár tot Cseh− és Mor va or szág
Kom mu nis ta Párt ja, ill. az SZLKP szö vet sé gé vé ala kít ja át. A két köz tár sa sá gi
pár tot szö vet sé gi szin ten a 24 ta gú Szö vet sé gi Ta nács ko or di nál ja; el nö ké vé a
szlo vák Pavel Ka nist, al el nök évé a cseh Miroslav Grebeníčeket vá laszt ják.

1990. no vem ber 5.
Az Együtt élés In té ző Bi zott sá gá nak ülé sén – mi köz ben he ves bí rá lat éri a moz −
ga lom nak a nyelv tör vényt meg sza va zó kép vi se lő it – olyan ál lás fog la lást fo gal −
maz nak meg a tör vén  nyel kap cso lat ban, amely azt diszk ri mi na tív nak és jog sér −
tő nek, a „de mok rá cia el le nes po li ti kai erők ér de ke it szol gá ló nak” mi nő sí ti.

1990. no vem ber 7.
Zal abai Zsig mond iro da lom kri ti kus, egye te mi ok ta tó és Presin szky La jos hely tör −
té nész fel hí vást tesz köz zé az Új Szó ban egy Bib lio the ca Hun gar i ca né ven ala pí −
tan dó ma gyar nem ze ti sé gi köz pon ti könyv gyűj te mény lét re ho zá sá ra

A Tör té nel mi Igaz ság té tel Bi zott ság és a Cse ma dok Dunasz er da he lyi Já rá si Vá −
laszt má nya gyász mi sé vel egy be kö tött meg em lé ke zést tart Dunasz er da he lyen
Es ter házy Já nos ról.

1990. no vem ber 8.
Az FMK Po li ti kai Tes tü le te ál lás fog la lást ad ki a nyelv tör vény el fo ga dá sa után ki −
ala kult hely zet ről, amely ben a ko a lí ci ós ja vas lat el fo ga dá sát a na ci o na lis ta erők
ve re sé ge ként ér té ke li. Az ál lás fog la lás sze rint „a tör vény nincs el len tét ben a je −
len le gi gya kor lat tal, és ér vény ben hagy min den ed di gi, a nyelv hasz ná lat tal és a
ki sebb sé gi jo gok kal kap cso la tos ren del ke zést”.

1990. no vem ber 9.
A Danu bius−pres ki adá sá ban meg je le nik Ko má rom ban a Dunatáj cí mű re gi o ná −
lis he ti lap el ső szá ma. Fő szer kesz tő je Morovič La jos.

1990. no vem ber 9–11.
Ri ma szom bat ban Ko runk szín há za cím mel – cseh, szlo vák és ma gyar szín há zak
rész vé te lé vel – nem zet kö zi szín há zi ta lál ko zót ren dez nek, ame lyen be mu tat ják
Václav Havel és Göncz Ár pád egy− e gy da rab ját is.

1990. no vem ber 12.
Az SZNT Nem ze ti sé gi, Et ni kai és Em ber jo gi Bi zott sá ga a két nyel vű fel irat ok
hasz ná la tá val kap cso lat ban a ma gyar kép vi se lők el len ke ző ál lás pont ja el le né re
ar ra a meg ál la pí tás ra jut, hogy a nyelv tör vény ér tel mé ben min de nütt el kell tá −
vo lí ta ni a két nyel vű ut ca− és hely ség név táb lá kat.

1990. no vem ber 18.
Meg ala ku lá sá nak el ső év for du ló ja al kal má ból Dunasz er da he lyen tart ja ün ne pi,
VI. köz gyű lés ét a Füg get len Ma gyar Kez de mé nye zés. A köz gyű lés a moz ga lom
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el múlt egy évét po zi tí van ér té kel ve, je len le gi te vé keny sé gé nek ki in du ló pont já ul
azt je lö li meg, hogy „kon szen zus ala kí tó té nye ző ként” ve gyen részt a he lyi és a
nagy po li ti ká ban egy aránt.

1990. no vem ber 22.
Az SZNT el fo gad ja az 517/1990. sz. ún. köz igaz ga tá si tör vényt, amely ki mond −
ja, hogy a köz sé gek és köz ség ré szek meg ne ve zé sét, töb bek kö zött a tá jé koz ta −
tó és köz le ke dé si táb lá kon, a szer vek, hi va ta lok, vál la la tok és egyéb jo gi sze mé −
lyek szék he lye i nek meg je lö lé sé nél, a vas út ál lo más ok, re pü lő te rek és ki kö tők
meg je lö lé sé nél, a saj tó ban és más tö meg tá jé koz ta tá si esz kö zök ben, va la mint
az ál la mi szer vek és a köz sé gek hi va ta los te vé keny sé gé ben hi va ta los nyel ven
kell fel tün tet ni.

A ma gyar me ző gaz da sá gi saj tó, me ző gaz da sá gi szak köny vek és is me ret ter jesz −
tő ki ad vány ok gon do zá sa cél já ból meg ala kul Po zsony ban a Gaz da Ma gyar Me −
ző gaz da sá gi Lap− és Könyv ki adó Kft. El nö ke Kla marc sik Má ria, fő szer kesz tő−
igaz ga tó ja Ha rasz ti Mé szá ros Er zsé bet.

Az SZNT El nök sé ge a tiszt sé gé ről no vem ber 2−án le mon dott Anton Andráš he −
lyett Ladislav Pit tnert (KDM) ne ve zi ki a szlo vák kor mány bel ügy mi nisz ter évé.

1990. no vem ber 23–24.
A rend szer vál tás utá ni el ső hely ha tó sá gi vá lasz tá so kat tart ják Cseh szlo vá ki á −
ban, ame lye ken a cseh or szág ré szek ben a PF győz, Szlo vá ki á ban a KDM vé gez
az élen a NYEE és az SZLKP előt t. A ma gyar moz gal mak kö zül az Együtt élés
2416 kép vi se lői és 102 pol gár mes te ri, az MKDM 1153 kép vi se lői és 35 pol gár −
mes te ri, az FMK 482 kép vi se lői és 27 pol gár mes te ri he lyet sze rez. Dél−Szlo vá −
kia ma gyar lak ta vá ro sai kö zül az Együtt élés pol gár mes ter je lölt je győz Ko má rom −
ban (Pász tor Ist ván), Szepsi ben (Zachariás Ist ván) és Kirá ly helme cen (Pász tor
Ist ván); az MKDM je lölt je Som or ján (Gyu lai La jos) és Gútán (Harsányi Lász ló); az
FMK je lölt je Dunasz er da he lyen (Öl lös Ár pád); az SZLKP je lölt je Dió sze gen (So −
mo gyi Kor nél) és Tor nalján (Schwartz Ár pád); a NYEE je lölt je Nagyka po son (Bod −
nár Ti bor). Füg get len pol gár mes ter ke rül Nagym egy er (Lojkovič Sá mu el), Galán −
ta (Hor váth Zol tán), Vágsel lye (Sza bó Sán dor), Ógyal la (Far kas Lász ló), Ér sek új −
vár (Csanda And rás), Pár kány (Ján Oravec), Ipoly ság (Zsol nai Er nő), Fü lek (Ka −
sza Ti bor) és Tiszac sernyő (Petro Já nos) élé re.

1990. no vem ber 26.
Az FMK somor jai, dunasz er da he ly i, tor nal jai, lé vai és gútai kép vi se lői klub jai, va −
la mint po zso nyi par la men ti frak ci ó ja fel hí vást tesz köz zé, amely ben fel szó lít ják
az ön kor mány za to kat, hogy azo kon a te le pü lé se ken, ahol a he lyi ki sebb ség a vá −
lasz tá si tör vény ből adó dó an ala csony lét szá ma mi att nem szer zett meg fe le lő
kép vi se le tet, az adott ki sebb ség ből ko op tál ja nak so ra ik ba ja vas lat te vő és fel −
szó la lá si jog gal ren del ke ző ta go kat.
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Az SZNT tör vényt hagy jó vá az ok ta tás ügy ál la mi igaz ga tá sá ról és az is ko lai ön −
kor mány zat ok ról. A sza va zás so rán ki hagy ják a tör vény ből a nem ze ti sé gi ok ta −
tást sza bá lyo zó 21. §−t, amel  lyel kap cso lat ban több par la men ti bi zott ság is mó −
do sí tó ja vas la tot ter jesz tett elő oly ér te lem ben, hogy a nem ze ti sé gi is ko lák ban,
ill. osz tá lyok ban az 5. osz tály tól kezd ve a tan tár gyak egy har ma dát szlo vá kul ok −
tas sák.

1990. no vem ber 28.
A Ma gyar If jú ság Ér de ke it Vé dő Szö vet ség és az MKDM po zso nyi szer ve ze té nek
kez de mé nye zé sé re, Schnier erné Wurster Ilo na ve ze té sé vel meg ala kul Po zsony −
ban az Es ter házy Já nos Köz mű ve lő dé si Klub. Cél ja „a nem zet ben és sors kö zös −
ség ben gon dol ko dó és ös  sze fo gás ra ösz tön ző esz mei te vé keny ség”, va la mint
Es ter házy Já nos és rab tár sai re ha bi li tá lá sá nak el éré se.

1990. no vem ber 29–de cem ber 2.
A MISZ meg ren de zi a szlo vá ki ai ma gyar ama tőr rockzenekarok el ső te het ség ku −
ta tó ver se nyét, a Rock mis sz iót.

1990. no vem ber 30.
A szlo vá ki ai lá to ga tá son tar tóz ko dó Václav Havel sze mé lyé ben köz tár sa sá gi el −
nök el ső íz ben vesz részt az SZNT Nem ze ti sé gi, Et ni kai és Em ber jo gi Bi zott sá −
gá nak ülé sén.

1990. no vem ber
A Ro ma Kul tu rá lis Egye sü let ki adá sá ban meg je le nik Po zsony ban a Ro ma cí mű
há rom nyel vű (szlo vák, ma gyar, ro ma) tár sa dal mi és kul tu rá lis hav i lap el ső szá −
ma. Fő szer kesz tő je Dezider Ban ga, a ma gyar ro vat szer kesz tő je Ra vasz Jó zsef.

1990. de cem ber 1.
Hunčík Pé ter a prá gai Köz tár sa sá gi El nö ki Iro da mun ka tár sa, a köz tár sa sá gi el −
nök nem ze ti ség ügyi ta nács adó ja lesz.

A Cse ma dok OV El nök sé ge ha tá ro zat ban mond ja ki, hogy az anya gi ak biz to sí tá −
sa ese tén a Hont Ki adó 1991−től el vál lal ja a Kis Épí tõ, a Tá bor tûz és az Ifi gyer −
mek−, ill. if jú sá gi la pok, va la mint a Hét ki adá sát.

1990. de cem ber 4.
A szlo vák kor mány ki je lö li az új ál lam igaz ga tá si szer vek ről ren del ke ző tör vény ál −
tal lét re ho zott kör ze ti hi va ta lok szék he lye it. Szlo vá kia 36 já rá sá nak és 2 já rá si
jo gú vá ro sá nak (Po zsony, Kas sa) te rü le te 121 kör zet re osz lik. Dél−Szlo vá kia ma −
gyar lak ta te rü le te in kör ze ti szék hely lesz Somor ja, Dunasz er da he ly, Nagym e −
gyer, Szenc, Dió szeg, Galán ta, Vágsel lye, Ér sek új vár, Gúta, Ógyal la, Ko má rom,
Nagy surány, Pár kány, Vere bé ly, Nyi tra, Aranyos marót, Lé va, Zseliz, Ipoly ság,
Nagy kür tös, Lo sonc, Fü lek, Ri ma szom bat, Tor nal ja, Pel sőc, Nagyrőce, Rozs nyó,
Szep si, Hernád c sány, Tőketerebes, Kirá ly helmec és Nagyka pos.
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1990. de cem ber 8.
Fenn ál lá sá nak 25. év for du ló ja al kal má ból Po zsony ban tart ja – ere de ti leg 1989
de cem be ré re ter ve zett – ju bi le u mi hang ver seny ét a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ta ní −
tók Köz pon ti Ének ka ra.

1990. de cem ber 9.
Po zsony ban tart ja ala ku ló köz gyű lés ét a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ze ne ba rát ok
Tár sa sá ga. El nö ké vé Duka Zó lyo mi Eme sét vá laszt ják.

1990. de cem ber 10.
Az SZNT El nök sé ge 22 ta gú bi zott sá got hoz lét re az zal a fel adat tal, hogy fel ügye −
le tet gya ko rol jon a nyelv tör vény al kal ma zá sa és be tar tá sa fö lött. A bi zott ság el −
nö ke Ivan Brn di ar (DP).

1990. de cem ber 12.
A Szö vet sé gi Gyű lés csak nem fél éven át tar tó egyez te tést kö ve tő en el fo gad ja
a 143/1968. sz. fö de rá ci ós al kot mány tör vényt mó do sí tó s a ter vek sze rint a
maj dan el fo ga dan dó új al kot má nyok meg szü le té sé ig ér vény ben ma ra dó ún. il le −
té kes sé gi al kot mány tör vényt. A fö de rá ció és a tag köz tár sa ság ok ha tás kör ét új −
ra fo gal ma zó jog sza bály ér tel mé ben a nem ze ti ki sebb sé ge ket és az et ni kai cso −
por to kat érin tő alap ve tő jog al ko tás a szö vet sé gi tör vény ho zás ha tás kör ében ma −
rad.

Kirá ly helme cen meg ala kul a Bod rog kö zi és Ung−vidé ki Vá ro sok és Fal vak Szö vet −
sé ge ne vű re gi o ná lis tár su lás.

A po zso nyi Szlo vák Mű sza ki Fő is ko la Vil la mos mér nö ki Ka rá nak ma gyar hall ga tói
meg ala kít ják a Neu mann Já nos Klu bot.

1990. de cem ber 15.
Az Együtt élés Lo son con ülé se ző Köz pon ti Ügy vi vői Tes tü le te éles vi tát kö ve tő en
– amely so rán Duray Mik lós a moz gal mon be lü li sza ka dás el ke rü lé se cél já ból a
le mon dá sát is fel ajánl ja – meg erő sí ti az In té ző Bi zott ság nyelv tör vén  nyel kap −
cso la tos no vem ber 5−i ál lás fog la lá sát, s hely te len nek mi nő sí ti a moz ga lom azon
kép vi se lő i nek ma ga tar tá sát, akik a tör vény el fo ga dá sa mel lett sza vaz tak. 

Az MKDM po zso nyi szék há zá ban meg ren de zik a Szov jet uni ó ba „málenkij ro bot −
ra” vagy az NKVD ál tal más po li ti kai okok mi att el hur colt sze mé lyek el ső szlo −
vá ki ai ta lál ko zó ját.

A Márai Sán dor Ala pít vány és a Ma gyar PEN Klub Po zsony Márai vá ro sa – Márai
vi lá ga cím mel iro da lom tör té ne ti kon fe ren ci át ren dez Kas sán.

Dunasz er da he lyen meg ren de zik az I. Szlo vá ki ai Táncház találkozót.
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1990. de cem ber 15–16.
A Li be rá lis In ter na ci o ná lé El nök sé gé nek bu da pes ti ülé sén az FMK meg fi gye lői
tag ként fel vé tel ét ké ri a Li be rá lis In ter na ci o ná lé ba.

1990. de cem ber 19.
A Szö vet sé gi Gyű lés Nem ze tek Ka ma rá já ban Mik lós Ist ván (Együtt élés) fog lal ja
el a kép vi se lői meg bí zást nem vál la ló Ta más And rás he lyét.

Mi u tán a Szlo vák Nők De mok ra ti kus Uni ó já nak Žive na ki adó vál la la ta be szün te −
ti a ki adá sát, utol só al ka lom mal je le nik meg a Nõ cí mű he ti lap.

1990. de cem ber 20.
Az MKDM–Együttélés prá gai par la men ti klub ja ki zár ja a klub ból Rajczy Lász lót,
az MKDM fő tit ká rát.

Az SZNT és a szlo vák kor mány kö zös nyi lat ko zat ban fe je zi ki saj ná la tát a szlo −
vá ki ai zsi dó ság má so dik vi lág há bo rú alat ti de por tá lá sa mi att.

1990. de cem ber 21.
Göncz Ár pád ma gyar köz tár sa sá gi el nök a Ma gyar Köz tár sa ság Arany ko szo rú val
Dí szí tett Csil lag rend je ki tün te tést ado má nyoz za Do bos Lász ló nak, a Ma gyar
Köz tár sa ság Csil lag rend je ki tün te tést Duba Gyu lá nak és Fónod Zol tán nak.

1990. de cem ber 28.
Mi u tán az SZLKP–DBP anya gi lag nem biz to sít ja to vább a ki adá sát, utol só al ka −
lom mal je le nik meg az Új Út cí mű bal ol da li he ti lap.

1990. de cem ber
Meg je le nik Po zsony ban a Nép mű ve lé si In té zet Nép mû ve lés cí mű fo lyó ira tá nak,
va la mint a Kis Épí tõ cí mű gyer mek lap utol só szá ma.

A Nem ze ti Bi zott sá gok utód lap ja ként meg je le nik Po zsony ban a szlo vák kor mány
Köz igaz ga tás cí mű szak mai ta nács adó és mód szer ta ni fo lyó ira tá nak el ső szá −
ma.

Az Együtt élés po li ti kai moz ga lom Együtt élés Hír mon dó cím mel idő sza ki ér te sí tő
ki adá sá ba kezd. Fe le lős szer kesz tő je Fuksz Sán dor.

1990 fo lya mán
A Ma dách Im re Iro dal mi Díj jal Bettes Ist ván köl tőt és Nó ta Já nos mű for dí tót, a
Szlo vák Írók Tár su lá sá nak dí já val Gren del La jos írót és Cselényi Lász ló köl tőt
tün te tik ki.

Po zsony ban Köves di Já nos meg ala pít ja a Pan nó nia Könyv ki adót.

496 A „bársonyos forradalomtól” Csehszlovákia megszűnéséig



1991. ja nu ár 1.
A Cse ma dok OV Hont Ki adó ja át ve szi az is mét A Hét cím mel meg je le nő he ti lap
és a Tá bor tûz cí mű gyer mek lap ki adá sát.

Ér vény be lép a gaz da sá gi át ala kí tás ré szét ké pe ző ár li be ra li zá ció, ami nek kö vet −
kez té ben egyes élel mi sze rek ára a több szö rö sé re emel ke dik.

1991. ja nu ár 2.
A Ko má ro mi Jó kai Szín ház a sza bad té ri já té kok ko má ro mi meg ho no sí tá sa, va la −
mint a kul tu rá lis ren dez vé nyek tá mo ga tá sa cél já ból lét re hoz za a Jó kai Ala pít −
ványt. El nö ke Beke Sán dor szín ház igaz ga tó.

A Pokrok – Ha la dás cí mű Nagykürtösi já rá si he ti lap ma gyar mu tá ci ó ja önál ló
szer kesz tés ben Pa lóc cím mel je le nik meg. Fő szer kesz tő je Bodzsár Gyu la.

1991. ja nu ár 4.
Po zsony ban a nyi trai Pe da gó gi ai Kar, a Come nius Egye tem Ma gyar Nyelv− és Iro −
da lom Tan szé ke, a Ma gyar Di ák szö vet ség, a Cse ma dok és a ma gyar po li ti kai
moz gal mak rész vé te lé vel meg ala kul az SZMPSZ cseh szlo vá ki ai ma gyar is ko la −
ügy prob lé má i val fog lal ko zó Ok ta tás ügyi Ta ná csa.

Kali ta Gá bor és Tóth pál Gyu la szer ve zé sé ben, a Part ner Ki adó gon do zá sá ban
meg je le nik Po zsony ban az Ér de kes Új ság cí mű hav i lap el ső szá ma. Az al kal mi −
lag meg je le nő lap utol só szá ma jú ni us 17−én je le nik meg.

1991. ja nu ár 8.
A Szlo vák Te le ví zi ó ban 45−ről 15 perc re csök ken a he ten te egy szer je lent ke ző
ma gyar nyel vű Hír ma ga zin mű sor ide je.

1991. ja nu ár 9.
A Szö vet sé gi Gyű lés al kot mány le vél ként el fo gad ja az Alap ve tõ jo gok és sza bad -
ság jog ok char tá ját. Az al kot mány le ve let be ik ta tó al kot mány tör vény ha tá lyon kí −
vül he lye zi a 144/1968. sz. nem ze ti sé gi al kot mány tör vényt, s ez ál tal az új jog −
sza bály a cseh szlo vá ki ai ki sebb sé gek hely ze tét sza bá lyo zó leg főbb tör vén  nyé
vá lik. Az al kot mány le vél nek a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga it tar tal ma zó
25. cik ke lye sze rint a ki sebb sé gek hez tar to zó pol gá rok nak jo guk van ar ra, hogy
anya nyel vü ket a hi va ta los érint ke zés ben hasz nál has sák. Nem tar tal maz te rü le −
ti kor lá to zá so kat, s így el len tét be ke rül a szlo vák nyelv tör vény ren del ke zé se i vel.

Az Ifi utód lap ja ként meg je le nik Po zsony ban a He ti Ifi cí mű if jú sá gi he ti lap el ső
szá ma. Ki adó ja a MISZ és a Ma gyar Di ák szö vet ség, fő szer kesz tő je D. Ko vács
Jó zsef.

A Dél-Zemp lé ni Vál to zá sok utód lap ja ként meg je le nik Tőketerebe sen a Zemp lé ni
cí mű já rá si he ti lap el ső szá ma. Fő szer kesz tő je D. Var ga Lász ló.
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1991. ja nu ár 14.
Sidó Zol tán, a Cse ma dok OV el nö ke az Új Szó ban meg je lent írá sá ban sík ra száll
amel lett, hogy a szö vet ség pár tok tól és po li ti kai moz gal mak tól füg get len kul tu −
rá lis−tár sa dal mi szer ve zet ként mű köd jön, s ve ze té sé ben ne le gye nek mo no pol −
hely zet ben egyet len moz ga lom kép vi se lői sem.

1991. ja nu ár 15.
Önál ló jo gi sze mély ként hi va ta lo san is az al ter na tív mű vé szet nem zet kö zi tár sa −
sá gá vá vá lik az ér sek új vá ri Stú dió erté.

1991. ja nu ár 16.
Az FMK Ügy vi vői Tes tü le te ál lás fog la lá sá ban tá mo ga tá sá ról biz to sít ja a Szö vet −
sé gi Gyű lés ja nu ár 10−i ha tá ro za tát a fedd he tet len sé gi vizs gá la tok ról, egy ben a
vizs gá la tok ki ter jesz té sét ja va sol ja az SZNT−re, a szlo vák kor mány ra és ap pa rá −
tu sá ra, s va la men  nyi po li ti kai jo go sít ván  nyal ren del ke ző vá lasz tott tes tü let re.

1991. ja nu ár 17.
A szlo vák kor mány Vil iam Ober hauser er dő gaz da sá gi és víz gaz dál ko dá si mi nisz −
ter elő ter jesz té se alap ján el ha tá roz za, hogy a bősi víz i erő mű vet a ma gyar fél
rész vé te le nél kül, az ún. C vál tozat alap ján a Du na szlo vák te rü le ten tör té nő el −
te re lé sé vel is meg épí tik.

1991. ja nu ár 25.
Az SZNT El nök sé ge jó vá ha gyó lag tu do má sul ve szi Var ga Sán dor le mon dá sát
kép vi se lői man dá tu má ról.

1991. ja nu ár 26.
Az SZLKP–DBP Köz pon ti Vég re haj tó Bi zott sá ga tör li a párt ne vé nek el ső ré szét, a
szlo vák kom mu nis ta párt ne ve így De mok ra ti kus Bal ol dal Párt já ra (DBP) vál to zik.

1991. ja nu ár 28.
Gör csös Mi hály, Ma gyar Fe renc, Novitzky Bé la és Ha va si Pé ter az MKDM kas sai
szer ve ze te ne vé ben nyílt le ve let in téz nek a moz ga lom El nök sé gé hez és alap −
szer ve ze te i hez, amely ben fel ró ják Bugár Bé la ügy ve ze tő el nök nek, Rajczy Lász −
ló fő tit kár nak és Püs pö ki Nagy Pé ter füg get len fő ta nács adó nak, hogy az Együtt −
élés sel va ló szo ro sabb együtt mű kö dés aka dá lyo zá sá val hoz zá já rul tak az MKDM
gyen gébb sze rep lé sé hez a hely ha tó sá gi vá lasz tá so kon, egy ben kö ve te lik tá vo zá −
su kat a moz ga lom élé ről.

Az FMK ál lás fog la lást ad ki a bős–nagy ma ro si víz lép cső rend szer rel kap cso lat −
ban, amely ben el hi bá zott nak mi nő sí ti a szlo vák kor mány dön té sét, mi sze rint a
ma gyar fél rész vé te le nél kül is meg épí ti a víz lép csőt.

A po zso nyi Come nius Egye tem Ma gyar Nyelv− és Iro da lom Tan szé ke mel lett Tur −
czel La jos iro da lom tör té nész, nyu gal ma zott egye te mi do cens ado má nyá ból lét −
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re jön a tu do má nyos di ák kö ri dol go za tok ju tal ma zá sát le he tő vé té vő Szenczi Mol −
nár Al bert Ala pít vány.

1991. ja nu ár 31.
A Zora Gemera – Gömöri Haj nal cí mű Rozs nyói já rá si he ti lap ma gyar mu tá ci ó ja
önál ló szer kesz tés ben Gömöri Hír nök cím mel je le nik meg. Fe le lős szer kesz tő je
Szpisák Ibo lya. (Utol só szá mát jú li us 25−én ad ják ki.)

1991. ja nu ár
Var ga Sán dor irá nyí tá sá val – a Bib lio the ca Hun gar i ca lét re ho zá sá ra in dult kez −
de mé nye zést is fel vál lal va – meg ala kul Po zsony ban a Nem ze ti sé gi Do ku men tá −
ci ós Cent rum. Cél jai kö zött sze re pel a nem ze ti sé gi kér dés sel kap cso la tos ku ta −
tá sok ko or di ná lá sa, az alap ve tő do ku men tu mok és ku ta tá si ered mé nyek ös  sze −
gyűj té se, va la mint a szlo vá ki ai ma gyar ság tör té ne té nek ku ta tá sá hoz szük sé ges
inf rast ruk tú ra lét re ho zá sa.

A Cseh szlo vák Vö rös ke reszt Nép egész ség cí mű egész ség ügyi is me ret ter jesz tő
fo lyó ira ta fel ve szi az Egész ség cí met.

1991. feb ru ár 1.
Az FMK Po li ti kai Bi zott sá ga a me ző gaz da sá gi va gyon pri va ti zá ci ó já val kap cso lat −
ban le szö ge zi, hogy a ké szü lő föld tör vény ben a nem ze ti sé gi ho va tar to zá suk mi −
att va gyo nuk tól már 1948 feb ru ár ja előtt meg fosz tot tak ügyét is or vo sol ni kell.

Bu da pes ten az Együtt élés kül dött sé ge a hi va ta los kap cso lat fel vé tel cél já ból ta −
lál ko zik a Ma gyar De mok ra ta Fó rum ve ze tő sé gé vel.

1991. feb ru ár 3.
Prá gá ban a köz tár sa sá gi el nök, a há rom par la ment el nö ké nek, a há rom mi nisz −
ter el nök, va la mint a párt ve ze tők rész vé te lé vel meg kez dőd nek az or szág ál lam jo −
gi el ren de zé sé ről, az új al kot mány ról és a ha tás kö rök fel osz tá sá ról fo lyó tár gya −
lá sok.

1991. feb ru ár 6.
A Ter mé szet− és Táj vé dők Szlo vá ki ai Szö vet sé ge, a somor jai Eurolánc pol gá ri
kez de mé nye zés és a Du na Kör nyílt le ve let in téz a cseh szlo vák és ma gyar kor −
mány hoz, ill. tör vény ho zó szer vek hez a bős–nagy ma ro si víz lép cső rend szer rel
kap cso la tos el hi bá zott lé pé sek együt tes, az öko ló gi ai szem pont ok el sőbb sé gét
biz to sí tó fe lül vizs gá lá sa ér de ké ben.

1991. feb ru ár 8–9.
Fran tišek Mik loško, az SZNT el nö ke és Vla di mír Mečiar mi nisz ter el nök ve ze té −
sé vel szlo vák kül dött ség tár gyal Bu da pes ten a bős–nagy ma ro si víz lép cső rend −
szer ről és a nem ze ti sé gi kér dés ről.
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1991. feb ru ár 9–10.
A nép rajz és hely tör té net sze re pe az is ko lai ok ta tás ban cí mű tu do má nyos ta −
nács ko zás sal egy be kö tött II. köz gyű lés ét tart ja Po zsony ban a Cseh szlo vá ki ai
Ma gyar Nép raj zi Tár sa ság, amely el nö ké vé is mét Lisz ka Jó zse fet, tisz te let be li
el nö ké vé Ág Ti bort, al el nök évé Fehérváry Mag dát vá laszt ják.

1991. feb ru ár 12.
Az SZNT nyi lat ko za tot fo gad el a szlo vá ki ai né me tek má so dik vi lág há bo rú utá ni
ki te le pí té sé ről, amely ben bo csá na tot kér a ki te le pí tet tek től és utó da ik tól.

1991. feb ru ár 14.
Az SZNT ülé sén Csáky Pál az MKDM és az Együtt élés par la men ti klub ja ne vé −
ben re mé nyét fe je zi ki, hogy a szlo vák tör vény ho zás a kö zel jö vő ben a zsi dó de −
por tál tak tól és a né met ki te le pí tet tek től va ló bo csá nat ké rés hez ha son ló nyi lat −
ko za tot fo gad majd el a ma gyar ki sebb ség gel kap cso lat ban is, s el íté li a kol lek −
tív bű nös ség el vé nek al kal ma zá sát.

1991. feb ru ár 15.
Ma gyar or szág, Cseh szlo vá kia és Len gyel or szág ál lam− és kor mány fő i nek rész vé −
te lé vel hár mas csúcs ta lál ko zó zaj lik Vi seg rá don, amely nek részt ve vői együtt mű −
kö dé si nyi lat ko za tot ír nak alá az eu ró pai in teg rá ci ó val kap cso lat ban.

Rimasi mony iban a Simonyi Ala pít vány ku ra tó ri u má nak el ső ülé sén a ku ra tó ri um
meg bí zott ide ig le nes el nö ké vé Ádám Zi tát, ide ig le nes ügy ve ze tő igaz ga tó já vá
Ibos Lász lót vá laszt ják. Az ala pít vány szám lá já ra ed dig az idő pon tig 182 ezer ko −
ro na gyűlt ös  sze.

Az FMK Po li ti kai Bi zott sá ga ál lás fog la lást ad ki a ké szü lő kár pót lá si tör vény ről,
amely sze rint az a tény, hogy a kor mány zat a kár pót lás ki in du lá si idő pont já ul
1948. feb ru ár 25−ét je löl te meg, azt jel zi, hogy „nem mer szem be néz ni az 1945
és 1948 kö zöt ti idő szak ban a nem ze ti sé ge ket súj tó jog fosz tott ság prob lé má já −
val”.

1991. feb ru ár 16.
A Ma gyar Ke resz tény de mok ra ta Moz ga lom Dunasz er da he lyen – zárt aj tók mö −
gött – ülé se ző III. or szá gos köz gyű lé se le vált ja tiszt sé gé ből Rajczy Lász ló fő tit −
kárt, a 7 ta gú El nök sé get 9 ta gú ra bő ví ti, a moz ga lom ve ze tő sé gét bí rá ló és az
Együtt élés sel va ló szo ro sabb együtt mű kö dést szor gal ma zó cso port azon ban –
mi u tán a kas sai kül döt tek rész vé tel ét a köz gyű lé sen a ve ze tő ség meg aka dá lyoz −
za – ki sebb ség ben ma rad. Az MKDM el nö ké vé Bugár Bé lát, tisz te let be li el nö ké −
vé Jan ics Kál mánt, al el nök évé Far kas Pált vá laszt ják; a moz ga lom „fő ta ná cso −
sa” Püs pö ki Nagy Pé ter.

Třinecben az Együtt élés cseh or szá gi kon fe ren ci á ján Stanis law Gaw lik ve ze té sé −
vel meg ala kul a moz ga lom cseh or szá gi re gi o ná lis ta ná csa.
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1991. feb ru ár 17.
A cseh és szlo vák kor mány kö zöt ti prá gai al kot mány−elő ké szí tő tár gya lá so kon
Ján Čarnogurský szlo vák mi nisz ter el nök−he lyet tes, a KDM el nö ke elő ter jesz ti a
Cseh Köz tár sa ság és Szlo vák Köz tár sa ság kö zött alá íran dó ál lam szer ző dés ter −
ve ze tét. Ál lás pont ja sze rint a szö vet sé gi al kot mány ki dol go zá sát egy ál lam szer −
ző dés nek kel le ne meg előz nie.

Vla di mír Mečiar szlo vák mi nisz ter el nök szo ká sos va sár na pi té vé be szé dé ben a
bí ró sá gon kí vü li re ha bi li tá ci ó ról szó ló tör vén  nyel kap cso lat ban el uta sít ja, hogy a
kár pót lás sal 1948 feb ru ár ja he lyett 1945−ig men je nek vis  sza, mi vel ez ál tal a
ma gyar „hor thys ták” és „nyi la sok” el kob zott va gyo nát is vis  sza kel le ne ad ni.

1991. feb ru ár 18.
Az 1990 vé gén meg szűnt Sza bad Föld mû ves cí mű he ti lap utód lap ja ként meg je −
le nik Po zsony ban a Sza bad Föld mû ves Új ság cí mű na pi lap el ső szá ma. Fej lé cén
gaz da sá gi és ér dek vé del mi na pi lap ként ha tá roz za meg ma gát, ki adó ja a Gaz da
Ma gyar Me ző gaz da sá gi Lap− és Könyv ki adó, fő szer kesz tő je Mé szá ros Já nos.

1991. feb ru ár 19.
Mi u tán a Dunasz er da he lyi já rás ban a nyelv tör vény re hi vat koz va meg kezd ték a két −
nyel vű fel irat ok el tá vo lí tá sát, Bauer Edit és Paulicky Pé ter kép vi se lők az SZNT ülé −
sén in ter pel lá ci ó val for dul nak Ladislav Pit tner bel ügy mi nisz ter hez az ügy ben.

A szö vet sé gi Kül ügy mi nisz té ri um nem ze ti sé gi kerekasz talt szer vez Prá gá ban a
cseh szlo vá ki ai ma gyar ság és a ma gyar or szá gi szlo vák ság hely ze té ről. A szlo vá −
ki ai ma gyar moz gal ma kat Géme si Kár oly, Gyurovszky Lász ló, A. Nagy Lász ló,
Batta Ist ván, Mik lós Ist ván és Végh Lász ló kép vi se li.

Az FMK ve ze té se Prá gá ban Pavel Rychet ský szö vet sé gi mi nisz ter el nök−he lyet tes −
sel tár gyal a kár pót lá si tör vény ről. Rychet ský sze rint az 1948 előt ti kár pót lás el −
lent mon da na a tör vény fi lo zó fi á já nak, s a ma gyar ki sebb ség sé rel me it az SZNT−
nek kel le ne or vo sol nia.

1991. feb ru ár 20.
A Szö vet sé gi Gyű lés a bí ró sá gon kí vü li re ha bi li tá ci ó ról szó ló ún. kár pót lá si tör −
vény vi tá já ban el uta sít ja a ma gyar kép vi se lők ál tal elő ter jesz tett mó do sí tó ja vas −
la to kat, hogy a tör vény ha tá lya ne áll jon meg 1948. feb ru ár 25−nél, ill. a né met
és ma gyar nem ze ti sé gű sze mé lyek től el kob zott va gyon ren de zé sét kü lön tör vény
sza bá lyoz za. Csu pán a Batta Ist ván ál tal elő ter jesz tett in dít ványt si ke rül el fo gad −
tat ni, mi sze rint a tör vény ből ma rad jon ki az 5/1945. sz. el nö ki dek ré tum ra va −
ló hi vat ko zás, a sza va zás so rán azon ban a tör vény ja vas lat a Nem ze tek Ka ma rá −
ja szlo vák ré szé ben nem kap ja meg a kel lő szá mú sza va za tot.

A Csal ló kö zi Vá ro sok és Fal vak Tár su lá sa Václav Havel köz tár sa sá gi el nök höz,
Fran tišek Mik loško SZNT−elnökhöz és Vla di mír Mečiar szlo vák mi nisz ter el nök höz
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in té zett pe tí ci ó já ban kö ve te li a bős–nagy ma ro si víz lép cső rend szer épí té sé nek
azon na li le ál lí tá sát, a cseh szlo vák–ma gyar ál lam kö zi egyez mény ér vény te le ní té −
sét és az épít ke zé si te rü let rekul tiválását.

Az FMK két na pos tár gya lá so kat kö ve tő en ko a lí ci ós egyez ményt ír alá a NYEE−vel,
a KDM−mel és a DP−vel, amely ér tel mé ben önál ló po li ti kai szub jek tum ként csat −
la ko zik a szlo vák kor mány ko a lí ci ó hoz.

1991. feb ru ár 21.
A Szö vet sé gi Gyű lés Nem ze tek Ka ma rá já nak szlo vá ki ai ré sze – mi u tán az éj sza −
kai egyez te tő tár gya lá sok so rán meg ál la po dás szü le tik ar ról, hogy a ki sebb sé −
gek től 1948 feb ru ár ja előtt el kob zott va gyon ren de zé sé vel a maj dan el fo ga dan −
dó föld tör vény fog fog lal koz ni – a ma gyar kép vi se lők tá mo ga tá sá val szin tén jó −
vá hagy ja a 87/1991. sz. ún. kár pót lá si tör vényt.

Mad rid ban az Eu ró pa Ta nács mi nisz te ri bi zott sá gá nak rend kí vü li ülé sén Cseh −
szlo vá ki át 25. tag ál lam ként fel ve szik az Eu ró pa Ta nács ba.

1991. feb ru ár 23.
Lo son con tart ja ala ku ló köz gyű lés ét a Szlo vá ki ai Ma gyar Folk lór szö vet ség. El nö −
ké vé Ta kács And rást, al el nök évé Lo vász At ti lát, ügy ve ze tő tit ká rá vá Péder Zsol −
tot vá laszt ják.

Prá gá ban a Pol gá ri Fó rum rend kí vü li köz gyű lé sén meg egye zés szü le tik a PF ket −
té vá lá sá ról, ill. a Pol gá ri De mok ra ta Párt és a Pol gá ri Moz ga lom lét re ho zá sá ról.

Bu da pes ten meg ala kul a Páz mány Pé ter Ala pít vány. Cél ja a Szlo vá ki á ban élő
ma gyar szár ma zá sú és anya nyel vű, va la mint a nem ma gyar szár ma zá sú, de a
ma gyar nyel vet is me rő ka to li kus pap nö ven dé kek te o ló gi ai ta nul má nya i nak biz to −
sí tá sa a Páz mány Pé ter Ró mai Ka to li kus Hit tu do má nyi Egye te men.

1991. feb ru ár 23–24.
Kas sán tart ja III. or szá gos köz gyű lés ét az Együtt élés po li ti kai moz ga lom. A köz −
gyű lé sen is mét töb ben bí rál ják a moz ga lom nyelv tör vényt meg sza va zó kép vi se −
lő it, az MKDM−mel kap cso lat ban pe dig saj ná lat tal nyug táz zák, hogy leg utób bi
köz gyű lé sén a köl csö nös együtt mű kö dést el len ző szárny ke rült ha ta lom ra. Új
alap sza bályt fo gad nak el, amely ér tel mé ben az Együtt élés nem ala kul párt tá, de
tiszt ség vi se lői csak azok le het nek, akik alá írá suk kal iga zol ják, hogy egyet ér te −
nek a moz ga lom prog ram já val. Meg vá laszt ják a moz ga lom 88 ta gú Or szá gos Ta −
ná csát, meg erő sí tik el nö ki tiszt sé gé ben Duray Mik lóst, ál ta lá nos al el nök ké
Duka Zó lyo mi Ár pá dot, re gi o ná lis al el nök ké Mi há lyi Mol nár Lász lót, cseh or szá gi
re gi o ná lis al el nök ké Stanis law Gaw likot vá laszt ják.

1991. feb ru ár 27.
A Szö vet sé gi Gyű lés al kot mány tör vényt fo gad el a brün ni szék he lyű al kot mány −
bí ró ság lét re ho zá sá ról.
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1991. már ci us 2.
Galán tán tart ja VII. or szá gos köz gyű lés ét a Füg get len Ma gyar Kez de mé nye zés.
A köz gyű lés ha tá ro za ta ér tel mé ben az FMK to vább ra is moz ga lom ma rad, ugyan −
ak kor olyan új alap sza bályt fo gad nak el, amely biz to sít ja párt sze rűbb mű kö dé −
sét. A moz ga lom élé re 39 ta gú Or szá gos Vá laszt mányt és 11 ta gú Po li ti kai Tes −
tü le tet ál lí ta nak; az FMK új el nö ké vé A. Nagy Lász lót, fő tit ká rá vá Tóth Ká rolyt vá −
laszt ják.

1991. már ci us 3.
Nép szám lá lást tar ta nak Cseh szlo vá ki á ban. A kér dő ívek – a ko ráb bi gya kor lat tól
el té rő en – a nyelv tör vény kö vet kez té ben csak szlo vák nyel vű ek. Az or szág össz −
la kos sá ga 15 576 550 fő, ezen be lül Szlo vá kia la kos sá ga 5 274 335 fő, akik
kö zül 4 519 328 vall ja ma gát szlo vák, 567 296 ma gyar, 75 802 ro ma, 59 326
cseh, mor va és szi lé zi ai, 30 478 ru szin és uk rán, 5414 né met, 2659 pe dig len −
gyel nem ze ti sé gű nek. A ma gyar nem ze ti sé gű la kos ság szá ma az 1980−as nép −
szám lá lás óta csu pán 7806 fő vel, a de mog rá fi ai elő re jel zé sek nél 11 ezer fő vel
ke ve seb bel nö vek szik, az össz la kos sá gon be lü li rész ará nya pe dig 11,2%−ról
10,8%−ra csök ken. A ma gyar nem ze ti sé gű ek ará nya 432 köz ség ben, ill. 2 já rás −
ban – a Dunasz er da he lyi (87,2%) és Ko má ro mi já rás ban (72,2%) – ha lad ja meg
az össz la kos ság 50%−át. A cseh szlo vák nép szám lá lás ok so rán má sod szor kér −
dez nek rá a la kos ság anya nyel vé re is: Szlo vá ki á ban 608 221 fő, az össz la kos −
ság 11,5%−a vall ja ma gát ma gyar anya nyel vű nek. 1950 óta el ső íz ben mé rik fel
a meg szám lál tak fe le ke ze ti ho va tar to zá sát: a ma gyar la kos ság 64,9%−a
(368 416 fő) ró mai ka to li kus, 11,4%−a (64 533 fő) re for má tus, 2,2%−a (12 310
fő) evan gé li kus, 1,2%−a (6764 fő) gö rög ka to li kus val lá sú, 6,6%−a (37 247 fő)
fe le ke ze ten kí vü li. A cseh or szág ré szek ben élő ma gyar nem ze ti sé gű ek szá ma
19 932, a ma gyar anya nyel vű e ké 20 206.

1991. már ci us 4.
A szlo vák Bel ügy mi nisz té ri um kör le ve let in téz a pol gár mes te rek hez, amely ben a
nyelv tör vény re hi vat koz va a két nyel vű köz ség ne vek el tá vo lí tá sá ra uta sít ja őket.

1991. már ci us 5–6.
A NYEE Szlo vá ki ai Ta ná csá nak rend kí vü li ülé sén Vla di mír Mečiar ve ze té sé vel
De mok ra ti kus Szlo vá ki á ért né ven önál ló plat form jön lét re.

A cseh szlo vá ki ai pro tes táns Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa Mikó Je nő re for má −
tus püs pö köt vá laszt ja meg a ta nács el nö ké vé.

1991. már ci us 6.
Az FMK el ső íz ben vesz részt önál ló part ner ként a kor mány ko a lí ció meg be szé lé −
se in. Az ülé sen a KDM ki fej ti az ál lam szer ző dés ről val lott el kép ze lé se it, amely −
hez a NYEE és a DP egy ré sze is csat la ko zik, az FMK az ál lam szer ző dés el len
fog lal ál lást.
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1991. már ci us 7.
Ladislav Pit tner szlo vák bel ügy mi nisz ter Bauer Edit és Paulicky Pé ter feb ru ár 19−i
in ter pel lá ci ó já ra vá la szol va jo gos nak mi nő sí ti a két nyel vű fel irat ok el tá vo lí tá −
sát.

1991. már ci us 8–10.
Az Es ter házy Já nos Köz mű ve lő dé si Klub a név adó szü le té sé nek 90. év for du ló ja
al kal má ból Es ter házy Já nos Na po kat ren dez Po zsony ban. A Szt. Már ton−dóm ban
meg tar tott már ci us 10−i em lék mi sén részt vesz és fel szó lal töb bek kö zött Fran −
tišek Mik loško, az SZNT el nö ke és Es ter házy Mal fat ti Alice, Es ter házy Já nos lá −
nya is.

1991. már ci us 9.
Az Együtt élés Or szá gos Ta ná csá nak po zso nyi ala ku ló ülé sén meg vá laszt ják a
13 ta gú új In té ző Bi zott sá got és a moz ga lom tit ká ra it: a ve ze tő tit ká ri tiszt sé gé −
ről le mon dott Fuksz Sán dor he lyett Duka Zó lyo mi Ár pád ál ta lá nos al el nö köt bíz −
zák meg a te en dők ide ig le nes el lá tá sá val, po li ti kai tit kár rá Popé ly Gyu lát vá laszt −
ják.

1991. már ci us 10.
Dunasz er da he lyen rend kí vü li ülést tart az FMK Po li ti kai Tes tü le te, s ál lás fog la −
lást fo gad el a NYEE−ben be kö vet ke zett sza ka dás kap csán ki ala kult bel po li ti kai
vál ság ról. Az ál lás fog la lás saj ná la tos nak ne ve zi, hogy Mečiar nem ha tá rol ta el
ma gát a na ci o na lis ta és bal ol da li erők től, ame lyek ben ne lát ják ter ve ik meg va −
ló sí tá sá nak ga ran ci á ját.

1991. már ci us 11.
A Mat i ca sloven ská ren de zé sé ben mint egy 15−20 ezer fős tün te tés zaj lik Po −
zsony ban a füg get len szlo vák ál la mi ság meg te rem té sé ért.

A Sza bad De mok ra ták Szö vet sé ge Kis Já nos párt el nök ve zet te kül dött sé ge tár −
gya  lá so kat foly tat Po zsony ban az FMK, az Együtt élés és az MKDM ve ze té sé vel.

1991. már ci us 13.
Az Együtt élés In té ző Bi zott sá ga nyi lat ko za tot ad ki a NYEE ket té sza ka dá sa után
ki ala kult hely zet ről, amely ben ar ra fi gyel mez tet, hogy ve szély be ke rült „a több
mint egy év vel ez előtt meg kez dő dött de mok ra ti kus át ala ku lás”.

A szlo vák kor mány ko a lí ció meg be szé lé se in a KDM az ál lam szer ző dés mel lett
egy tel jes szlo vák al kot mány szük sé ges sé gé vel áll elő.

1991. már ci us 14.
Po zsony ban a Szlo vák Nem ze ti Egy ség ne vű moz ga lom ál tal szer ve zett több ezer
fős, a szlo vák ál lam ki ki ál tá sá nak 52. év for du ló já ról meg em lé ke ző tün te tés
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részt ve vői rá tá mad nak a vá ros fő te rén át ha la dó Václav Havel köz tár sa sá gi el −
nök re és kí sé re té re.

Az Együtt élés In té ző Bi zott sá gá nak po zso nyi ülé sén a moz ga lom nyelv tör vényt
meg sza va zó kép vi se lő it leg in kább bí rá ló Popé ly Gyu la le mond po li ti kai tit ká ri
tiszt sé gé ről.

1991. már ci us 15.
Po zsony ban hi va ta los ta lál ko zó ra ke rül sor az FMK és az MKDM kül dött sé ge kö −
zött. A tár gya ló fe lek le szö ge zik, hogy a ma gyar ki sebb ség nek Cseh szlo vá kia
meg őr zé se fe lel meg leg in kább, s a tag köz tár sa ság ok jog kör ének bő ví té sé vel
együtt kell, hogy jár jon a nem ze ti ki sebb sé gek és et ni kai cso por tok jog biz ton sá −
gá nak meg szi lár dí tá sa.

Az Együtt élés In té ző Bi zott sá ga a ké szü lő föld tör vén  nyel kap cso lat ban le szö ge −
zi, hogy min den cseh szlo vák ál lam pol gár nak vis  sza kel le ne kap nia a va gyo nát,
„te hát azok nak is, akik től me ző gaz da sá gi bir to ku kat az igaz ság ta la nul ki mon −
dott kol lek tív bű nös ség el ve alap ján vet ték el”.

Po zsony ban András falvy Ber ta lan ma gyar mű ve lő dé si és köz ok ta tá si mi nisz ter
je len lét ében át ad ják a ko ráb ban a ma gyar fő kon zu lá tus épü le té ben mű kö dött
Ma gyar Kul tu rá lis Köz pont szék há zát. Igaz ga tó ja Honti Lász ló.

Dunasz er da he lyen meg ala kul a Csal ló kö zi Ér tel mi sé gi Fó rum. El nö ké vé Hulkó
Gá bort, al el nök évé Ambrovics Fe ren cet, szer ve ző tit ká rá vá Hu szár Lász lót vá −
laszt ják.

1991. már ci us 17–18.
A szlo vák kor mány ko a lí ció párt ja i nak egyez te tő tár gya lá sa in az FMK tá mo ga tá −
sá ról biztosítja a NYEE ja vas la tát, hogy Vla di mír Mečiart hív ják vis  sza mi nisz ter −
el nö ki tiszt sé gé ből.

1991. már ci us 20.
A Szö vet sé gi Gyű lés tör vényt hagy jó vá a saj tó ra és egyéb hír köz lő esz kö zök re
vo nat ko zó ha tás kö rök nek a fö de rá ció és a tag köz tár sa ság ok kö zöt ti fel osz tá sá −
ról. Az MKDM–Együttélés kép vi se lői klub ja vas la tát, hogy a tör vény rög zít se a ki −
sebb sé gek jo gát az anya nyelv ükön va ló tá jé koz ta tás hoz, a cseh kép vi se lők
több sé ge tá mo gat ja, a Nem ze tek Ka ma rá ja szlo vák ré szé től azon ban nem kap −
ja meg a szük sé ges sza va zat szá mot.

1991. már ci us 21.
Pel sőcön több mint száz gömöri te le pü lés pol gár mes ter ének rész vé te lé vel meg −
ala kul a Gömöri Vá ro sok és Fal vak Tár su lá sa. El nö ké vé Schwartz Ár pád tor nal −
jai pol gár mes tert vá laszt ják.
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1991. már ci us 21–23.
A Cseh szlo vá ki ai Ma gya rok Anya nyel vi Tár sa sá ga meg ren de zi Kas sán a XXII. Ka −
zin czy Nyelv mű ve lő Na po kat, ame lyen fő leg a ki sebb sé gek nyelv hasz ná la ti jo gá −
ról ta nács koz nak. A ren dez vény ke re té ben már ci us 22−én Jó kai An na, a Ma gyar
Író szö vet ség el nö ke rész vé te lé vel Márai Sán dor egy ko ri kas sai la kó há zán fel −
avat ják az író em lék táb lá ját.

1991. már ci us 22.
A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Írók Tár sa sá gá nak po zso nyi köz gyű lé se til ta ko zó le ve let
in téz Ladislav Pit tner bel ügy mi nisz ter hez a két nyel vű fel irat ok el tá vo lí tá sa ügyé ben.

1991. már ci us 25.
A Ma gyar Kul tu rá lis Köz pont és az If jú Szivek Ma gyar Dal− és Tánc együt tes Bar −
tók Bé la szü le té sé nek 100. év for du ló ja al kal má ból em lék hang ver senyt ren dez
Po zsony ban.

1991. már ci us 26.
A szlo vák kor mány úgy ha tá roz, hogy a ké szü lő föld tör vény ből ki hagy ja a ter ve −
zett 21. §−t, amely ren dez né a ma gya rok tól és né me tek től nem ze ti sé gük mi att
el kob zott föld va gyon kér dé sét is, Vla di mír Mečiar sze rint ugyan is a pa ra gra fus
le he tő vé ten né, hogy vis  sza sze rez zék föld je i ket „a há bo rús bű nö sök, va la mint a
szlo vák és a cseh nem zet áru lói és el len sé gei”.

A kor mány egyút tal bi zott sá got hoz lét re a Szlo vá kia új köz igaz ga tá si fel osz tá sá −
ra vo nat ko zó ja vas la tok ki dol go zá sá ra.

1991. már ci us 27.
Az Együtt élés és az FMK egy aránt nyi lat ko zat ban til ta ko zik Vla di mír Mečiar szlo −
vák mi nisz ter el nök nek a föld tör vény ter ve zet ki egé szí té se kap csán tett, a ma gyar
és né met ki sebb sé get a cse hek és szlo vá kok áru ló i val azo no sí tó ki je len té se el −
len. (Már ci us 29−én ha son ló til ta ko zást tesz köz zé az MKDM is.)

1991. már ci us 28.
Vla di mír Dlouhý szö vet sé gi gaz da sá gi mi nisz ter a Szö vet sé gi Gyű lés elé ter jesz −
ti a föld tör vény ter ve ze tét, amely ben a vi ta tott 21. §−t a 4a §−sal he lyet te sí tik.
Az új pa ra gra fus a ma gyar nem ze ti sé gű volt föld tu laj do no sok szá má ra leg fel jebb
50 hek tár föld te rü let vis  sza igény lé sét ten né le he tő vé.

1991. már ci us
Az 1990 de cem be ré ben meg szűnt Kis Épí tõ utód lap ja ként meg je le nik Po zsony −
ban az óvo dá sok és kis is ko lás ok Tü csök cí mű hav i lapjá nak el ső szá ma. Ki adó −
ja a Ma dách Könyv− és Lap ki adó, fő szer kesz tő je Batta Györ gy.

1991. áp ri lis 4.
A Zemp lé ni cí mű Tőketerebe si já rá si he ti lap fel ve szi a Zemp lé ni Vál to zá sok cí −
met. Utol só szá ma jú ni us 26−án je le nik meg.
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1991. áp ri lis 5.
A Szö vet sé gi Gyű lés ben há rom na pon át tar tó vi tát kö ve tő en sem szü le tik dön −
tés a föld tör vény ről. A Né pi Ka ma ra meg sza vaz za a tör vény ja vas la tot, a Nem ze −
tek Ka ma rá já nak cseh és szlo vák ré szé ben azon ban egy aránt nem kap ja meg a
szük sé ges sza va zat men  nyi sé get.

1991. áp ri lis 6.
A Ma gyar Di ák szö vet ség – Po zsony ban meg tar tott III. köz gyű lé se al kal má ból –
egye sül a Fel vi dé ki Di ák ta nác  csal, s fel ve szi a Di ák há ló zat (DH) ne vet. Alap sza −
bá lya ér tel mé ben a DH el sőd le ges fel ada tá nak a di á kok ér dek vé del mét és kö −
zös ség szer ve zé sét tart ja.

Dunasz er da he lyen tart ja II. or szá gos köz gyű lés ét a Szlo vá ki ai Ma gyar Cser kész −
szö vet ség, amely új alap sza bályt fo gad el; a szö vet ség új el nö ké vé Ajpek Gab ri −
el lát, tisz te let be li el nö ke i vé Gá bor Ber ta lant, Lőrincz Já nost, Orosházy La jost és
Paxy Lász lót vá laszt ja, Hodossy Gyu la a hét ta gú In té ző Bi zott ság ügy ve ze tő el −
nö ke lesz.

1991. áp ri lis 9.
Nem zet kö zi saj tó ér te kez le tet tart Bécs ben az Együtt élés po li ti kai moz ga lom,
ame lyen Duray Mik lós úgy nyi lat ko zik, hogy Szlo vá ki á ban igye kez nek fel fris sí te −
ni a nem zet ál lam esz mé jét, erő sö dik a ma gyar el le nes ség és az ide gen gyű lö let,
s a ma gyar ság hely ze te ros  szabb, mint a kom mu niz mus ide jén volt.

A nyelv tör vény al kal ma zá sát és be tar tá sát fel ügye lő par la men ti bi zott ság el ké −
szí ti be szá mo ló ját a feb ru ár 15−e és már ci us 29−e kö zött vég zett el ső vizs gá la −
tá nak ered mé nye i ről. A bi zott ság je len té se sze rint már is szük ség vol na vég re −
haj tá si ren de le tek vagy leg alább bel ső uta sí tá sok ki adá sá ra.

1991. áp ri lis 13.
Galán tán tart ja IV. or szá gos köz gyű lés ét a Ma gyar Ke resz tény de mok ra ta Moz ga −
lom, ame lyen új alap sza bályt fo gad nak el, el nök ké is mét Bugár Bé lát vá laszt ják,
s a moz ga lom ve ze té sét és po li ti kai irány vo na lát bí rá ló, az Együtt élés sel va ló
szo ro sabb együtt mű kö dést szor gal ma zó és a moz ga lom ún. De mok ra ti kus Szár −
nyá nak meg ala ku lá sát be je len tő Ma gyar Fe renc, Novitzky Bé la, Szőcs Fe renc és
Var ga Oli vér prá gai par la men ti kép vi se lő ket ki zár ják az MKDM−ből.

1991. áp ri lis 14.
Bor si ban II. Rá kó czi Fe renc szel le mi és tár gyi örök sé gé nek meg őr zé se, va la mint
szü lő há zá nak fel újí tá sa cél já val meg ala kul a II. Rá kó czi Fe renc Em lék tár sa ság. 

1991. áp ri lis 15.
A Cse ma dok hét szak mai tár sa sá gá nak egyez te tő bi zott sá ga ál lás fog la lást fo −
gal maz meg a szö vet ség meg új ho dá sá val és depoli tizálásá val kap cso lat ban. A
bi zott ság sze rint a Cse ma dok párt sem le ges sé gé nek és meg új ho dá sá nak alap −
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fel té te le, hogy a kom mu nis ta ál lam párt ál tal ki ne ve zett ve ze tők, ill. a po li ti kai
moz gal mak ve ze tő sze mé lyi sé gei ne ve gye nek részt a szö vet ség új ve ze té sé −
ben. A Cse ma dok vá lasz tott ve ze té sé be tisz te let be li el nök nek Var ga Sán dort,
fő tit kár nak Bod nár Gyu lát, tit kár nak Ta kács And rást és Má té Lász lót ja va sol ja.

1991. áp ri lis 16.
A ma gyar Or szág gyű lés fel ha tal maz za a kor mányt, hogy kez de mé nyez zen tár gya −
lá so kat a cseh szlo vák kor mány nál a bős–nagy ma ro si víz lép cső rend szer meg épí −
té sé ről szó ló 1977. évi szer ző dés kö zös meg egye zés sel tör té nő meg szün te té −
sé ről.

1991. áp ri lis 17–18.
Az SZNT Nem ze ti sé gi, Et ni kai és Em ber jo gi Bi zott sá ga fel mé rést vé gez Duna −
szer da he lyen a szlo vák–ma gyar együtt élés ről, az ok ta tás ügy hely ze té ről és a
nyelv tör vény kö vet kez mé nye i ről.

1991. áp ri lis 18.
Az MKDM El nök sé ge a ko má ro mi ma gyar püs pök ség lét re ho zá sá nak elő moz dí −
tá sa cél já ból el ha tá roz za a Ke resz tény Kap cso la tok Ma gyar Ki sebb sé gi Tit kár sá −
ga lét re ho zá sát. Meg szer ve zé sét Püs pö ki Nagy Pé ter re bíz za, aki ez zel egyi de jű −
leg le mond fő ta ná cso si tiszt sé gé ről és el nök sé gi tag sá gá ról.

1991. áp ri lis 20.
Meg je le nik Ko má rom ban az Új Ko má ro mi La pok – Komáròan ské listy cí mű két −
nyel vű re gi o ná lis köz éle ti he ti lap el ső szá ma. Meg bí zott fő szer kesz tő je Tatiana
Voder ad ská. (A lap jú ni us 1−jén fel ve szi a Ko má ro mi La pok cí met, új fő szer kesz −
tő je Kmeczkó Mi hály lesz.)

1991. áp ri lis 20–21.
Olo moucban meg tart ja ala ku ló kong res  szu sát a Václav Klaus ve zet te Pol gá ri De −
mok ra ta Párt.

1991. áp ri lis 22.
Vla di mír Mečiar szlo vák mi nisz ter el nök meg be szé lést foly tat Bu da pes ten Mádl
Fe renc tár ca nél kü li mi nisz ter rel a bős–nagymarosi víz lép cső rend szer jö vő jé ről.
A ma gyar fél a szer ző dés kö zös meg egye zés sel tör té nő meg szün te té sét ja va sol −
ja, ezt azon ban a szlo vák fél el uta sít ja csak úgy, mint azt a ma gyar ké rést, hogy
egy új szer ző dés meg kö té sé ig füg ges  sze nek fel min den to váb bi épít ke zést.

Fran tišek Mik loško, az SZNT el nö ke a par la men ti pár tok ve ze tő i vel tár gyal a kor −
mány át ala kí tá sá ról. A NYEE, a KDM, az FMK, az Együtt élés és az MKDM tá mo −
gat ja, a NYEE De mok ra ti kus Szlo vá ki á ért plat form ja, a Szlo vák Nem ze ti Párt és
a Zöl dek Párt ja el uta sít ja a kor mány át ala kí tá sát.
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1991. áp ri lis 23.
Az SZNT El nök sé ge fel men ti tiszt sé gé ből Vla di mír Mečiar mi nisz ter el nö köt, va −
la mint a kor mány to váb bi hét tag ját, s az im már leg erő sebb kor mány párt, a KDM
el nö két, Ján Čarnogurskýt ne ve zi ki Szlo vá kia mi nisz ter el nök évé. A szlo vák par −
la ment épü le te előtt több na pon át tar tó tün te tés so ro zat kez dő dik Mečiar ma ra −
dá sát és az SZNT El nök sé gé nek le mon dá sát kö ve tel ve.

1991. áp ri lis 26–27.
A Nyil vá nos ság az Erő szak El len kas sai rend kí vü li or szá gos köz gyű lé sén ki vá lik
a moz ga lom ból a Vla di mír Mečiar ve zet te De mok ra ti kus Szlo vá ki á ért szárny.

1991. áp ri lis 27.
Po zsony ban az Együtt élés ve ze té se a hi va ta los kap cso lat fel vé tel cél já ból fo gad −
ja a ma gyar or szá gi Ke resz tény de mok ra ta Nép párt Sur ján Lász ló el nök ve zet te
kül dött sé gét.

A re for má tus egy ház meg ren de zi Po zsony ban az I. Or szá gos If jú sá gi−mun kás Ta −
lál ko zót, ame lyen meg fo gal ma zó dik egy re for má tus if jú sá gi szö vet ség lét re ho zá −
sá nak a gon do la ta.

1991. áp ri lis 27–28.
Galán tán tart ja XVI. or szá gos köz gyű lés ét a Cse ma dok. A köz gyű lés, ame lyet a
szö vet ség tör té ne té ben elő ször ren dez nek meg Po zso nyon kí vül, hos  szas vi tát
kö ve tő en új alap sza bályt és prog ra mot fo gad el, a so kak ál tal sür ge tett tiszt újí −
tás ra azon ban csu pán rész ben ke rül sor. El nök ké Bauer Győ zőt, al el nö k ké Sza −
bó Re zsőt és Gál Sán dort, fő tit kár rá Sidó Zol tán ko ráb bi el nö köt vá laszt ják. A
so kat bí rált Po zsony−köz pon tú ság mér sék lé se cél já ból olyan dön tés szü le tik,
hogy az egyik al el nö köt és tit kárt a ke le ti ré gió de le gál hat ja, a két tit kár kö zül
azon ban csu pán a nyu ga ti ré gi ó ét vá laszt ják meg Bár dos Gá bor sze mé lyé ben. A
köz gyű lés ha tá ro za ta ér tel mé ben az or szá gos köz gyű lést a jö vő ben két éven ként
hív ják ös  sze, az el nö ki és al el nö ki poszt tisz te let be li tiszt ség lesz, s az el nök
két év re, egy más után leg fel jebb két szer vá laszt ha tó meg. A 90 tagú új Or szá −
gos Vá laszt mány 25 fős El nök sé gé be be ke rül Amb rus Fe renc, Baj nok Ist ván,
Bauer Győ ző, Csáky Kár oly, Csáky Pál, Do bos Lász ló, Duka Zó lyo mi Ár pád, Fe −
renc Jó zsef, Fuksz Sán dor, Gál Sán dor, Kolár Pé ter, Ko vács Lász ló, Kvar da Jó −
zsef, Lacza Ti ha mér, Lo vász At ti la, Má té Lász ló, Mé zes Ru dolf, Puntigán Jó zsef,
Ré vész Ber ta lan, Sidó Zol tán, Sza bó Re zső, Szá raz Dé nes, Urbán Ala dár, Végh
Lász ló és Vojtek Lász ló.

1991. áp ri lis
Po zsony ban meg ala kul a Kalligram Könyv ki adó Kft. Ügy ve ze tő igaz ga tó ja Szi ge −
ti Lász ló, a ki adó ve ze tő Gren del La jos.

Az Er dé lyi Já nos Nép fő is ko la ki adá sá ban, Tóth Fe renc szer kesz té sé ben meg je −
le nik Nagyka po son az Ungi Táj cí mű köz éle ti hav i lap el ső szá ma.
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1991. má jus 1.
A Gló ria Tár su lat, a Szlo vá ki ai Ma gyar Ka to li kus Pa pok Tár su la ta szen ci köz gyű −
lé se a Szlo vák Püs pö ki Kar hoz in té zett pe tí ci ó já ban ké ri, hogy azok ban az egy −
ház me gyék ben, ame lyek ben na gyobb szám ban él nek ma gya rok, a ma gyar hí vek
szá má ra ne vez ze nek ki püs pö ki hely nö kö ket. A köz gyű lés a Gló ria Tár su lat el nö −
ké vé is mét Harsányi Gyu la pá pai pre lá tust, tisz te let be li el nö ké vé Bar tal Kár oly
jász ó vá ri apá tot, al el nök évé Barc sek Sán dor es pe res plé bá nost, tit ká rá vá Koller
Gyu la ta ná csost, es pe res plé bá nost vá laszt ja.

1991. má jus 3.
A ko a lí ci ós meg be szé lé se ken a mi nisz ter he lyet te si posz tok be töl té sé ről tár gyal −
va meg egye zés szü le tik ar ról, hogy a me ző gaz da sá gi mi nisz ter he lyet test az FMK
je löl he ti, de a moz ga lom ezen kí vül be je len ti igé nyét a kül ügyi, a mun ka ügyi és
az igaz ság ügyi mi nisz ter he lyet te si posz tok ra is.

1991. má jus 5.
Ko má rom ban ün ne pé lyes ke re tek kö zött fel avat ják Klap ka Györ gy tá bor nok nak
a vá ros há za előt ti tér re vis  sza he lye zett szob rát, va la mint a vár erőd rend sze ré −
nek fel újí tott VI−os bás tyá ját.

1991. má jus 10.
Lány ban a fö de rá lis és a tag köz tár sa sá gi al kot má nyok ról foly ta tott tár gya lá so −
kon a szö vet sé gi, a cseh és a szlo vák par la ment, ill. kor mány kép vi se lői meg −
egyez nek, hogy a Cseh Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár sa ság egy ál lam szer ző −
dés ke re té ben fog ja ki nyil vá ní ta ni aka ra tát a szö vet sé gi ál lam for ma meg őr zé sé −
re. A meg be szé lé se ken részt vesz A. Nagy Lász ló, az SZNT és Zász lós Gá bor, a
szlo vák kor mány al el nö ke.

1991. má jus 11.
Az Eu ró pai Nép cso port ok Fö de rá lis Uni ó já nak bu da pes ti kong res  szu sán az
Együtt élést tár sult tag ként fel ve szik a szer ve zet so ra i ba.

1991. má jus 12.
Ko má rom ban meg ren de zik a II. Ima na pot. Az öku me ni kus is ten tisz te let főceleb −
rán sa Hi tes Kris tóf ben cés szer ze tes; a Ko má rom ban tar tóz ko dó Tő kés Lász ló
kirá ly hágómel lé ki re for má tus püs pök az elő ze tes ter vek kel el len tét ben, a po li ti −
kai és egy ház po li ti kai bo nyo dal mak el ke rü lé se ér de ké ben nem vesz részt a ren −
dez vé nyen.

1991. má jus 13.
A Cse ma dok OV a rend sze re sí tés szán dé ká val ta lál ko zót kez de mé nyez a há rom
ma gyar po li ti kai moz ga lom kép vi se lő i vel, ame lyen az al kot mány ter ve ze tek és a
nem ze ti sé gi ok ta tás ügy kér dé se i ről tár gyal nak.

5111989. november 17–1992. december 31.



1991. má jus 14.
A Szö vet sé gi Gyű lés Né pi Ka ma rá já ban a kép vi se lői man dá tu má ról le mon dott
Gyime si Györ gy he lyét Mi há lyi Mol nár Lász ló (Együtt élés), a Nem ze tek Ka ma rá −
já ban Mik lós Ist ván he lyét Bo ros Zol tán (Együtt élés) fog lal ja el.

1991. má jus 14–18.
A Cse ma dok OV és a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ama tőr Szín ját szók Egye sü le te
meg ren de zi Dunasz er da he lyen a XVI. Du na Men ti Ta vaszt.

1991. má jus 15.
A Szö vet sé gi Gyű lés má jus 9−e he lyett má jus 8−ra he lye zi át a fa siz mus aló li fel −
sza ba du lás ál la mi ün nep nap ját.

A Szö vet sé gi Gyű lés új ház sza bá lya ér tel mé ben új já a la kul nak a kép vi se lői klu −
bok. Az Együtt élés kép vi se lői azon a cí men, hogy az MKDM kép vi se lő i vel, e moz −
ga lom tisz tá zat lan kér dé sei mi att nem si ke rült fel újí ta ni az együtt mű kö dést,
Coex is ten tia né ven ala kí ta nak klu bot, amely nek el nö ké vé Duray Mik lóst, al el −
nök évé Mi há lyi Mol nár Lász lót vá laszt ják. Egyút tal nyílt le ve let in téz nek az
MKDM kép vi se lő i hez, amely ben a par la men ti klub hoz va ló csat la ko zás ra és az
együtt mű kö dés fel újí tá sá ra szó lít ják fel őket.

1991. má jus 17.
Az MKDM kas sai alap szer ve ze te nyi lat ko za tot tesz köz zé az Új Szó ban, amely
sze rint to vább ra is tag ja i nak te kin ti Ma gyar Fe renc és Novitzky Bé la kép vi se lő −
ket, s a moz ga lom ból va ló ki zá rá su kat jog el le nes nek mi nő sí ti.

1991. má jus 17–19.
Som or ján má sod íz ben ren de zik meg a Samaria Ré gi Ze nei Na po kat.

1991. má jus 18.
Ma gyar Fe renc, Novitzky Bé la, Szőcs Fe renc és Var ga Oli vér par la men ti kép vi se −
lők be lép nek a Coex is ten tia par la men ti klub ba, amely ezt kö ve tő en fel ve szi az
MKDM–Együttélés klub ne vet.

1991. má jus 19.
Bugár Bé la és Vincze Dá ni el ar ra hi vat koz va, hogy a kö zös klub ba be lé pett négy
kép vi se lőt ko ráb ban ki zár ták az MKDM−ből, el uta sít ja a klub hoz va ló csat la ko zást.

1991. má jus 21.
A Szö vet sé gi Gyű lés el fo gad ja a 229/1991. sz. ún. föld tör vényt, amely az 1948.
feb ru ár 25−e és 1990. ja nu ár 1−je kö zött el kob zott me ző gaz da sá gi va gyon visz  −
sza adá sát sza bá lyoz za. Ki sa já tí tott föld jü ket csak a Cseh szlo vá ki á ban ál lan dó
lak hel  lyel ren del ke ző cseh szlo vák ál lam pol gár ok igé nyel he tik vis  sza, az is me ret −
len tu laj do nú és jo gi lag ren de zet len föl dek az Ál la mi Föld alap tu laj do ná ba ke rül −
nek. A tör vény 6. §−a – 50 hek tá rig – egyes ese tek ben le he tő vé te szi a ma gya −
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rok tól el kob zott va gyon vis  sza adá sát is, a kár pót lás nem vo nat ko zik ugyan ak kor
a ma gya rok tól el kob zott és a föld re form so rán má sok nak jut ta tott va gyon ra.

1991. má jus 25.
A Rá kó czi Szö vet ség köz gyű lé sén a szö vet ség ál tal lét re ho zott Es ter házy Já nos
Em lék bi zott ság el ső íz ben íté li oda az Es ter házy Já nos−em lék pla ket tet, Nagy Já −
nos szob rász mű vész al ko tá sát, amely nek ki tün te tett jei Es ter házy Mal fat ti Alice
és Hi tes Kris tóf. A Rá kó czi Szö vet ség el nö ké vé a köz gyű lés is mét Halzl Jó zse −
fet vá laszt ja, al el nö ke Vigh Kár oly, Selmeczi Elek és Soóky De zső, fő tit ká ra
Göndöcs Lász ló lesz.

Az FMK Po li ti kai Tes tü le te nyi lat ko za tot ad ki a föld tör vén  nyel kap cso lat ban,
amely sze rint „a föld tör vény az el ső lé pés a kas sai kor mány prog ram kö vet kez −
mé nye i nek tény le ges fel szá mo lá sa és a ma gyar sá got érin tő diszk ri mi na tív in téz −
ke dé sek meg szün te té se fe lé”.

Prá gá ban meg tart ja I. köz gyű lés ét a Cseh− és Mor va or szá gi Ma gya rok Szö vet sé ge.

1991. má jus 25–26.
A Cse ma dok OV, a Szlo vá ki ai Ma gyar Folk lór szö vet ség és a Ma gya rok Vi lág szö −
vet sé ge meg ren de zi Zselizen a XXXVI. Or szá gos Nép mű vé sze ti Fesz ti vált.

1991. má jus 27.
Az MKDM po zso nyi vá ro si szer ve ze te nyi lat ko zat ban köz li, hogy to vább ra is tag −
já nak te kin ti Szőcs Fe ren cet, s nem ért egyet a moz ga lom ból va ló ki zá rá sá val.

1991. má jus 29–június 2.
Prá gá ban és Po zsony ban tár gyal Entz Gé za, a Ha tá ron Tú li Ma gya rok Tit kár sá gá nak
ve ze tő je, aki ta lál ko zik a szlo vá ki ai ma gyar po li ti kai moz gal mak ve ze tő i vel is.

1991. má jus 30.
A Szö vet sé gi Gyű lés ben meg ala kul az Em ber jo gi és Ki sebb sé gi Bi zott ság. El nö −
ké vé Géme si Ká rolyt vá laszt ják.

1991. má jus 31.
Gidrafán újabb ál lam jo gi és al kot mány−elő ké szí tő tár gya lá sok zaj la nak a köz tár −
sa sá gi el nök, a szö vet sé gi, a cseh és a szlo vák par la ment, kor mány és pár tok
kö zött. A ma gyar moz gal ma kat A. Nagy Lász ló, Duray Mik lós és Csáky Pál kép −
vi se li. A ta lál ko zó részt ve vői el uta sít ják Duray nak és Csáky nak az új al kot mány
nem ze ti ki sebb sé gek re vo nat ko zó fe je ze té nek ki dol go zá sa cél já ból meg ala pí −
tan dó ve gyes bi zott ság lét re ho zá sá ra vo nat ko zó ja vas la tát.

1991. má jus
Meg je le nik Som or ján a Somor ja és Vi dé ke cí mű köz éle ti hav i lap el ső szá ma. Fő −
szer kesz tő je Csi ba Lász ló. (A lap jú ni us tól Somor ja és Vi dé ke – Šamorín a
okolie cím mel két nyel vű ként je le nik meg.)
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1991. jú ni us 1.
Az MKDM Or szá gos Vá laszt má nya po zso nyi ülé sén ha tá ro za tot hoz egy idő sza −
kos MKDM−híradó ki adá sá ról s a moz gal mon be lü li hét szak bi zott ság lét re ho zá −
sá ról. Az OV ha tá ro za ta szor gal maz za egy há rom ol da lú kerekasz tal ös  sze hí vá sát
az zal a fel adat tal, hogy azon a ma gyar moz gal mak egy sé ges ál lás pon tot ala kít −
sa nak ki az al kot mány ter ve zet tel kap cso lat ban. A föld tör vén  nyel kap cso lat ban
meg ál la pít ja, hogy az nem ren de zi ma ra dék ta la nul a szlo vá ki ai ma gya ro kat ért
föld− és va gyon el kob zás okoz ta sé rel me ket.

A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Tu do má nyos Tár sa ság Egy önál ló cseh szlo vá ki ai ma -
gyar egye tem le he tõ sé gei cím mel sze mi ná ri u mot ren dez Po zsony ban, ame lyen
el ha tá roz zák a ko má ro mi Jó kai Mór Egye tem szel le mi és gaz da sá gi hát te ré nek,
va la mint sta tú tu má nak ki dol go zá sát.

1991. jú ni us 4–9.
A Cse ma dok OV és a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ama tőr Szín ját szók Egye sü le te
meg ren de zi Ko má rom ban a XXVIII. Jó kai Na po kat.

1991. jú ni us 7.
Az FMK Po li ti kai Tes tü le té nek ér té ke lé se sze rint a Szö vet sé gi Gyű lés Em ber jo gi
és Ki sebb sé gi Bi zott sá gá nak lét re jöt te fon tos elő re lé pést je lent az em be ri és a
nem ze ti ki sebb sé gi jo gok ér vé nye sí té se te rén.

1991. jú ni us 8.
Az Együtt élés Or szá gos Ta ná csá nak ko má ro mi ülé se ha tá ro zat ban mond ja ki,
hogy a moz ga lom a szö vet sé gi ál lam for mát tá mo gat ja, el ve ti az ál lam szer ző dés
gon do la tát, s a nem ze ti ki sebb sé gek jo ga i nak a szö vet sé gi al kot mány ban va ló
rög zí té sét szor gal maz za. Az ülé sen is mét fel me rül a moz ga lom párt tá ala ku lá sá −
nak gon do la ta, a dön tést az elő ké szü let ben lé vő új vá lasz tá si tör vény től te szik
füg gő vé.

1991. jú ni us 11.
Vla di mír Mečiar a De mok ra ti kus Szlo vá ki á ért Moz ga lom kas sai nagy gyű lé sén ki −
je len ti, hogy a szlo vák kor mány párt ok tit kos egyez sé get kö töt tek az Együtt élés −
sel és az MKDM−mel a par la men ti együtt mű kö dés ről. (Az Együtt élés In té ző Bi −
zott sá ga jú ni us 13−án nyi lat ko zat ban cá fol ja Mečiar ki je len té sét, s ha son ló an
nyi lat ko zik saj tó ér te kez le tén az FMK is.)

1991. jú ni us 14.
Fran tišek Mik loško fo gad ja Es ter házy Mal fat ti Alicét, Es ter házy Já nos lá nyát, aki
édes ap ja ham va i nak át adá sát ké ri az SZNT el nö ké től.

1991. jú ni us 15.
A Ko má ro mi Jó kai Szín ház épü le té ben meg nyí lik a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Kép −
ző mű vé szek Szö vet sé ge ál tal mű köd te tett Teatro Ga lé ria.
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1991. jú ni us 17.
Kroměřížben az új ál lam jo gi el ren de zés ről és az új al kot má nyok ról foly ta tott tár −
gya lá so kon Václav Havel ja vas la tá ra olyan komp ro mis  szu mos meg ál la po dás
szü le tik, hogy a Cseh Nem ze ti Ta nács és Szlo vák Nem ze ti Ta nács szer ző dést
fog köt ni az ál lam jo gi el ren de zés alap el ve i ről, amely be be le fog lal ják a szö vet sé −
gi al kot mány ki dol go zá sá nak alap el ve it is. A Szlo vák Nem ze ti Pár ton kí vül a ta −
lál ko zó va la men  nyi részt ve vő je a szö vet sé gi ál lam meg őr zé se mel lett fog lal ál −
lást.

1991. jú ni us 20.
Az SZNT lusztrá ciós ha tá ro za tot fo gad el a kép vi se lők, a szlo vák kor mány tag jai
és he lyet te sei, va la mint a leg főbb ál la mi hi va ta lok mun ka tár sa i nak át vi lá gí tá sá −
ról, egy ben fel hív ja azo kat, akik tu da to san együtt mű köd tek az ál lam biz ton sá gi
szer vek kel, vagy azok tag jai vol tak, hogy 15 na pon be lül mond ja nak le tiszt sé −
ge ik ről, el len ke ző eset ben ne vü ket a par la ment zárt ülé sén kö zöl ni fog ják.

Az FMK ál tal je lölt Pod strán sky Vladim ilt ki ne ve zik a szlo vák me ző gaz da sá gi mi −
nisz ter gaz da sá gi he lyet te sé vé.

1991. jú ni us 20–21.
A Vaj da sá gi Ma gya rok De mok ra ti kus Kö zös sé gé nek kez de mé nye zé sé re Ópusz −
tasz eren ta lál koz nak a ki sebb sé gi ma gyar szer ve ze tek kép vi se lői. A ta nács ko −
zás – ame lyen Cseh szlo vá ki á ból az Együtt élés, az MKDM és a Cse ma dok kép −
vi sel te ti ma gát – részt ve vői el ha tá roz zák, hogy a ki sebb sé gi ma gyar ság lé té vel
kap cso la tos kér dé sek ke ze lé se cél já ból nem zet kö zi leg be jegy zett szer ve ze tet
hoz nak lét re.

1991. jú ni us 21.
A szlo vák kor mány te rü let szer ve zé si bi zott sá ga vég le ge sí ti Szlo vá kia új köz igaz −
ga tá si fel osz tá sá ra vo nat ko zó ja vas la ta it. Az el ső cse kély mó do sí tás sal ér vény −
ben hagy ná a ko ráb bi já rá si fel osz tást, a má so dik a já rá sok szá má nak né mi nö −
ve lé sé vel gya kor la ti lag vis  sza tér ne az 1949–1960 kö zöt ti ke rü le ti rend szer hez,
a Mi lan Minarovič ve zet te mun ka bi zott ság ál tal ki dol go zott, s a leg na gyobb tá −
mo ga tott sá got él ve ző har ma dik ja vas lat pe dig – a tör té nel mi me gye rend szer ből
ki in dul va – Szlo vá kia te rü le tét 16 me gyé re és 77 já rás ra osz ta ná. En nek ér tel −
mé ben a ma gyar lak ta te rü le te ken is mét meg ala kul hat na a Somor jai, Szen ci,
Pár ká nyi, Ipoly sá gi, Tor nal jai, Nagyrő cei, Szep si, va la mint a kö zös Bod rog kö zi és
Ung−vidé ki já rás Nagyka pos szék hel  lyel.

Az SZNT lusztrá ciós bi zott sá got hoz lét re, amely ben a ma gyar moz gal ma kat
Markotán Pé ter, Ás vá nyi Lász ló és Ró zsa Er nő kép vi se li.

Kas sán ün ne pé lyes ke re tek kö zött át ad ják a II. Rá kó czi Fe renc ro dos tói há zá −
nak 1908−ban ha za szál lí tott bel ső be ren de zé sé vel be ren de zett Rá kó czi Em lék −
há zat, az ún. ro dos tói há zat.
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1991. jú ni us 25.
Be fe je ző dik az 1968−as in ter ven ció óta ott tar tóz ko dó szov jet csa pa tok ki vo ná −
sa Cseh szlo vá ki á ból.

1991. jú ni us 26.
Besz ter ce bá nyán tart ja I. köz gyű lés ét a De mok ra ti kus Szlo vá ki á ért Moz ga lom.
El nö ké vé Vla di mír Mečiart, al el nö kévé Augustín Mar ián Húskát, Michal Kováčot
és Milan Kňažkót vá laszt ják.

1991. jú ni us 28.
A Gaz da Ma gyar Me ző gaz da sá gi Lap− és Könyv ki adó Kft. ülé sén el ha tá roz zák,
hogy a vál lal ko zás Gaz da Ke res ke del mi Kft. né ven mű kö dik to vább, s a lap− és
könyv ki adás mel lett bel− és kül ke res ke del mi te vé keny sé get is foly tat ni fog. Az
el nök−igaz ga tói tiszt ség ben Ha rasz ti Mé szá ros Er zsé be tet Neszméri Sán dor vált −
ja fel.

Bu da pes ten a Köl csö nös Gaz da sá gi Se gít ség Ta ná csa tag ál la ma i nak kép vi se lői
jegy ző köny vet ír nak alá a gaz da sá gi szer ve zet meg szű né sé ről.

1991. jú ni us 28–29.
Kas sa bom bá zá sá nak 50. év for du ló ja al kal má ból nyil vá nos tör té nel mi szim pó −
zi u mot ren dez Kas sán a Kas sai Ma gya rok Ba rá ti Tár sa sá ga.

1991. jú ni us 28–30.
A Cse ma dok OV meg ren de zi Gom ba szö gön a XXXVI. Or szá gos Kul tu rá lis Ün ne −
pélyt.

1991. jú ni us
Érsekújvárott Cas trum Novum cím mel két nyel vű hav i lap, Galán tán Pul zus cím −
mel ma gyar nyel vű ma gán lap in dul út já ra.

1991. jú li us 1.
Genf ben az eu ró pai nem ze ti ki sebb sé gek kel és et ni ku mok kal fog lal ko zó nem −
zet kö zi kon fe ren cia kez dő dik. A kor mány szin tű kül dött sé gek tár gya lá sa in a
cseh szlo vák kül dött ség tag ja ként részt vesz Hunčík Pé ter, a Köz tár sa sá gi El nö −
ki Iro da mun ka tár sa és Géme si Kár oly, a szö vet sé gi par la ment Em ber jo gi és Ki −
sebb sé gi Bi zott sá gá nak el nö ke, a nem kor mány szin tű szer ve ze tek ez zel pár hu −
za mo san zaj ló ér te kez le tén pe dig az Együtt élés és az MKDM kép vi se le té ben
Gyurcsík Iván és Csáky Pál.

A Szlo vák Te le ví zió ide ig le ne sen meg szün te ti 1983 óta su gár zott ma gyar nyel vű
adá sát.

Prá gá ban a Var sói Szer ző dés tag ál la ma i nak ál lam−, ill. kor mány fői jegy ző köny vet
ír nak alá a ka to nai szer ve zet meg szün te té sé ről.
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1991. jú li us 3.
Az Eurolánc ne vű kör nye zet vé dő moz ga lom ak ti vis tái blo kád alá ve szik a körtvé −
lye si tá ro zó szi vat  tyú ál lo má sát, hogy meg gá tol ják a felvízc sator na víz zel va ló fel −
töl té sét.

1991. jú li us 4.
Le mond man dá tu má ról Rajczy Lász ló, a Szö vet sé gi Gyű lés Nem ze tek Ka ma rá já −
nak kép vi se lő je.

Po zsony ban Anton Špiesz szlo vák tör té nész ve ze té sé vel Szlovák–Magyar Ba rá ti
Tár sa ság ala kul.

1991. jú li us 5.
A gaz da ság szer ve zé si okok mi att fel szá molt Da nu bi us Ki adó he lyett a má jus 27−
én be jegy zett Nap Ki adó ve szi át a Nap cí mű he ti lap ki adá sát. A ki adó igaz ga tó −
ja s egy ben a lap fő szer kesz tő je Balla Kál mán.

Ko csis Ist ván Ár pád-há zi Szent Mar git cí mű tra gé di á já val el ső be mu ta tó ját tart −
ja a VI−os bás tyá ban a Ko má ro mi Jó kai Szín ház mű vé sze i ből és mű vész gya kor −
no kok ból ál ló s a Jó kai Ala pít vány ál tal mű köd te tett Bás tya Szín ház.

A Fi a tal De mok ra ták Szö vet sé ge Or bán Vik tor ve ze té sé vel Po zsony ba lá to ga tó
kül dött sé ge ta lál ko zik az FMK, a NYEE, az MKDM és a Cse ma dok kép vi se lő i vel.

1991. jú li us 8.
A Sza bad Föld mû ves Új ság fel ve szi a Sza bad Újság cí met.

1991. jú li us 9.
Po zsony ban hat van hat éves ko rá ban el hunyt Rabay Zol tán, az Új Szó egy ko ri fő −
szer kesz tő je.

1991. jú li us 10.
Az SZNT tör vényt hoz a második vi lág há bo rú után a Szov jet uni ó ba hur col tak kár −
ta la ní tá sá ról. A tör vény ter ve zet vi tá ja so rán el uta sít ják Agárdy Gá bor in dít vá nyát,
hogy a tör vény ne csak a Szov jet uni ó ba hur col ta kat kár ta la nít sa, ha nem min den −
kit, akit va la mi lyen ok nál fog va mun ka tá bor ok ba hur col tak.

Duray Mik lós, az Együtt élés el nö ke a bősi erő mű el len tün te tő ter mé szet vé dők −
höz in té zett üze ne té ben til ta ko zó ak ci ó juk foly ta tá sá ra buz dít ja őket.

1991. jú li us 11.
Popé ly Gyu la a Sza bad Új ság ban köz zé tett fel hí vá sá ban be je len ti egy po li ti kai
párt meg ala pí tá sá ra irá nyu ló szán dé kát. A fel hí vás sze rint a Ma gyar Nép párt né −
ven lét re ho zan dó párt meg ala pí tá sát az in do kol ja, hogy a po li ti kai moz gal mak
nem ké pe sek kel lő ha té kony ság gal fel vál lal ni a ma gyar ki sebb ség ér dek vé del −
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mét, ami meg mu tat ko zott a nyelv tör vény ről va ló sza va zás so rán is, ami kor a
kép vi se lők több sé ge meg sza vaz ta a diszk ri mi na tív tör vény ja vas la tot.

1991. jú li us 13.
Az Együtt élés par la men ti kép vi se lő i nek egy cso port ja el lá to gat a körtvé lye si szi −
vat  tyú ál lo mást meg száll va tar tó tün te tők höz, ahol ígé re tet tesz nek ar ra, hogy ha
szük sé ges, sze mé lyes je len lét ük kel vé dik meg a tün te tő ket a ki lá tás ba he lye −
zett rend őri be avat ko zás el len.

1991. jú li us 13–20.
A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Nép raj zi Tár sa ság meg ren de zi Szepsi ben a II. Nép raj zi
To vább kép ző Tan fo lya mot.

1991. jú li us 15.
Ján Čarnogurský szlo vák mi nisz ter el nök és Mádl Fe renc ma gyar kor mány biz tos
újabb ered mény te len tár gya lá so kat foly tat Po zsony ban a bős–nagymarosi víz lép −
cső rend szer jö vő jé ről. A szlo vák fél csak olyan meg ol dás el fo ga dá sá ra haj lan dó,
amely le he tő vé ten né a bősi erő mű üzem be he lye zé sét.

Az FMK ve ze tő sé gé nek tag jai szin tén meg lá to gat ják a bősi erő mű el len til ta ko −
zó kör nye zet vé dő ket.

1991. jú li us 15–21.
A Szlo vá ki ai Ma gyar Folk lór szö vet ség meg ren de zi Zselizen a IV. Or szá gos Tánc −
háztábort.

1991. jú li us 16.
Az FMK ál lás fog la lást tesz köz zé az Új Szó ban a bősi erő mű vel kap cso lat ban,
amely ben hang sú lyoz za, hogy a moz ga lom meg ala ku lá sa óta az erő mű ere de ti
ter vek sze rin ti meg épí té se el len fog lalt ál lást, s a leg utób bi ko a lí ci ós tár gya lá −
so kon ha tá ro zott fel lé pé sé vel si ke rült meg aka dá lyoz nia a kör nye zet vé dők el le ni
rend őri fel lé pést.

Az SZNT ülé sén Ladislav Pit tner bel ügy mi nisz ter el ma rasz tal ja a cseh szlo vá ki ai
ma gyar sá got, ami ért a körtvé lye si szi vat  tyú ál lo más el fog la lá sá val til ta ko zik a
bősi erő mű be fe je zé se el len, s fel szó lít ja a ma gyar kép vi se lő ket, hogy ne tá mo −
gas sák a ter mé szet vé dő ket.

1991. jú li us 17.
Az SZNT El nök sé ge a rá di ó ról és a te le ví zi ó ról szó ló tör vény alap ján ki ne ve zi a
két in téz mény ta ná csát, ame lyek be va la men  nyi par la men ti párt 1−1 személyt de −
le gál. A Szlo vák Rá dió ta ná csá ban a ma gyar moz gal mak ré szé ről Ozogány Er nő
(Együtt élés), La pos Jó zsef (MKDM) és Balla Kál mán (FMK), a Szlo vák Te le ví zi óé  −
ban Lacza Ti ha mér (Együtt élés), Pro tič Má ria (MKDM) és Barak Lász ló (FMK)
kap he lyet.
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1991. jú li us 17–18.
Csölösztő mel lett rend őr kü lö nít mény szá mol ja fel a körtvé lye si víz tá ro zó te rü le −
tén két he te tar tó til ta ko zó ak ci ót. A be avat ko zás so rán új ság író kat és kül föl di
ál lam pol gá ro kat is őri zet be vesz nek, utób bi a kat ki uta sít ják Cseh szlo vá kia te rü −
le té ről.

1991. jú li us 17–20.
A MISZ Rock mis sz ió ’91 né ven meg ren de zi Poz sonyeper je sen és Dunasz er da −
he lyen a cseh szlo vá ki ai ma gyar ama tőr rockzenekarok má so dik te het ség ku ta tó
ver se nyét.

1991. jú li us 18.
A Szö vet sé gi Gyű lés jó vá hagy ja a 327/1991. sz. ún. nép sza va zá si al kot mány −
tör vényt, amely sze rint a Cseh Köz tár sa ság nak vagy a Szlo vák Köz tár sa ság nak
a Cseh és Szlo vák Szö vet sé gi Köz tár sa ság ból va ló ki lé pé sé ről csak is nép sza va −
zás dönt het.

Öllös Ár pád, a Csal ló kö zi Vá ro sok és Fal vak Tár su lá sa el nö ke, va la mint Ján
Babej, az Eurolánc ve ze tő je til ta ko zó táv ira tot in téz Ale xan der Dubčekhez, a Szö −
vet sé gi Gyű lés, és Fran tišek Mik loškó hoz, az SZNT el nö ké hez, amely ben a bősi
épít ke zés ki vizs gá lá sa cél já ból par la men ti bi zott ság lét re ho zá sát ké rik.

1991. jú li us 19.
A Szö vet sé gi Gyű lés Nem ze tek Ka ma rá já ban Baj nok Ist ván (Együtt élés) fog lal ja
el a man dá tu má ról le mon dott Rajczy Lász ló meg üre se dett kép vi se lői he lyét.

1991. jú li us 19–28.
A Cse ma dok OV – a Rá kó czi Szö vet ség tá mo ga tá sá val – a Pinc és Ipolynyék kö −
zöt ti út vo na lon, a kö zép−szlo vá ki ai bá nya vá ros ok érin té sé vel meg ren de zi a XVII.
Hon is me re ti Ke rék pár tú rát.

1991. jú li us 20.
Gö döl lőn a Kár pát−me den cé ben és a vi lág ban szét szórt ma gyar cser ké szek ösz  −
sze fo gá sa cél já ból, a Szlo vá ki ai Ma gyar Cser kész szö vet ség rész vé te lé vel meg −
ala kul a Ma gyar Cser kész fó rum. Fő tit ká rá vá Hodossy Gyu lát vá laszt ják.

1991. jú li us 22.
A kör nye zet vé dők – több par la men ti kép vi se lő rész vé te lé vel – újabb nagy sza bá −
sú til ta ko zó meg moz du lást szer vez nek Körtvé lye sen a bősi víz lép cső meg épí té −
se el len.

Esz ter gom ban Paskai Lász ló bí bo ros, esz ter go mi ér sek fo gad ja az MKDM Bugár
Bé la el nök ve zet te kül dött sé gét.
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1991. jú li us 23.
A szlo vák ál la mi ve ze tés el ső íz ben lép kap cso lat ba a bősi víz i erő mű fel épí té −
se el len til ta ko zó szer ve ze tek kel. Milan Zemko, az SZNT al el nö ke fo gad ja az
Eurolánc, a Szlo vá ki ai Ter mé szet− és Táj vé dők Szö vet sé ge, va la mint a csal ló kö −
zi pol gár mes te rek kép vi se lő it, akik azt ké rik, hogy a kor mány a víz lép cső sor sá −
ról füg get len szak em be rek és a tér ség la kói vé le mé nyé nek fi gye lem be vé te lé vel
dönt sön.

A szlo vák kor mány ülé sén ez zel egyidőben dön tés szü le tik a bősi vízi  erő mű
szlo vák te rü le ten tör té nő üzem be he lye zé sét le he tő vé té vő ún. C vál tozat épí té −
si mun ká la ta i nak meg kez dé sé ről. (Jú li us 25−én a szö vet sé gi kor mány is jó vá −
hagy ja a bősi víz lép cső üzem be he lye zé sé vel kap cso la tos elő ké szü le tek meg −
kez dé sét.)

A meg szűnt Zemp lé ni Vál to zá sok utód lap ja ként meg je le nik Tőketerebe sen az Új
Zemp lén cí mű füg get len já rá si he ti lap el ső szá ma. Fő szer kesz tő je Bohács Éva.

1991. jú li us 24.
Az FMK Po li ti kai Tes tü le te nyi lat ko zat ban köz li, hogy nem ért egyet a szlo vák kor −
mány nak a bősi vízi  erő mű meg épí té sé ről ho zott dön té sé vel.

1991. jú li us 25.
Ke resz tény Hír adó cím mel meg je le nik Po zsony ban az MKDM El nök sé ge idő sza −
kos ki ad vá nyá nak el ső szá ma. Fe le lős szer kesz tő je Agárdy Gá bor.

1991. jú li us 27–au gusz tus 3.
A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Nép raj zi Tár sa ság és a Szlo vá ki ai Ma gyar Cser kész szö −
vet ség nép raj zi gyer mek tá bort ren dez Tal ló son.

1991. jú li us
Érsekújvárott – a meg szűnt He ti Hír lap utód lap ja ként – He ti Hí rek cím mel új ma −
gyar nyel vű já rá si he ti lap in dul út já ra. Fe le lős szer kesz tő je Soóky Ár pád.

1991. au gusz tus 1.
Ján Čarnogurský fo gad ja a bősi víz lép cső el len til ta ko zó kör nye zet vé dő szer ve −
ze tek kül dött sé gét, akik át ad ják a szlo vák mi nisz ter el nök nek til ta ko zó pe tí ci ó ju −
kat.

Az Együtt élés 12 par la men ti kép vi se lő je nyílt le ve let in téz Ján Čarnogurskýhoz,
amely ben tá mo ga tá suk ról biz to sít ják a bősi víz lép cső fel épí té se el le ni meg moz −
du lást, s til ta koz nak a la kos ság vé le mé nyé nek fi gyel men kí vül ha gyá sa el len.

1991. au gusz tus 1–3.
A Cse ma dok Ko má ro mi Vá ro si Szer ve ze te, a Du na Men ti Mú ze um és a po zso −
nyi Selye Já nos Klub meg ren de zi Ko má rom ban az I. Selye Já nos Na po kat.
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1991. au gusz tus 2.
Ján Čarnogurský szlo vák mi nisz ter el nök le vél ben ér te sí ti An tall Jó zsef ma gyar
mi nisz ter el nö köt a szlo vák és a szö vet sé gi kor mány dön té sé ről, mi sze rint a du −
nai víz lép csőt szlo vák te rü le ten fog ják üzem be he lyez ni.

1991. au gusz tus 3.
Csölösztő mel lett kom man dó so kat vet nek be a körtvé lye si szi vat  tyú ál lo mást
meg száll va tar tó tün te tők el len.

1991. au gusz tus 3–10.
A DH és a MISZ meg ren de zi Örsúj falun a hon is me re ti tá bo rok örö ké be lé pő I.
Nyá ri If jú sá gi Tá bort.

1991. au gusz tus 5.
A ma gyar or szá gi Du na Kör Václav Havel cseh szlo vák köz tár sa sá gi el nök höz in −
té zett nyílt le ve lé ben til ta ko zik a bősi erő mű be fe je zé se és a til ta ko zó ak ci ók
erő sza kos el foj tá sa el len, s egy ben ar ra em lé kez tet, hogy meg vá lasz tá sa előtt
ő is he lye sel te a ma gyar kor mány dön té sét a víz lép cső épí té sé nek le ál lí tá sá ról.

1991. au gusz tus 7.
A szlo vá ki ai ko a lí ci ós pár tok ta nács ko zá sán az FMK kez de mé nye zé sé re meg −
egye zés szü le tik ar ról, hogy a bősi erő mű vel kap cso la tos lé pé se ket a jö vő ben
ko a lí ci ós egyez te té sek fog ják meg előz ni.

Az Új Szó az Erő szak kal El hur col tak Szlo vá ki ai As  szo ci á ci ó ja ál tal ös  sze ál lí tott
lis ta alap ján meg kez di az NKVD ál tal 1944–1946−ban a Szov jet uni ó ba hur colt
sze mé lyek név so rá nak foly ta tá sos köz lé sét.

1991. au gusz tus 10–18.
A Ma gyar If jú ság Ér de ke it Vé dő Szö vet ség Szé che nyi Ist ván szü le té sé nek 200.
év for du ló ja al kal má ból nyá ri sza bad egye te met ren dez Ghymesen.

1991. au gusz tus 12.
Tor nalján meg je le nik a vá ro si ön kor mány zat Tor na¾a a okolie – Tor nal ja és Vi dé -
ke cí mű két nyel vű hav i lapjá nak el ső szá ma. Fő szer kesz tő je Szászi Zol tán.

1991. au gusz tus 12–18.
A Cse ma dok füle ki alap szer ve ze te több társ ren de ző vel kar ölt ve meg ren de zi Fü −
le ken az I. Pa lóc Na po kat.

1991. au gusz tus 15–18.
A MISZ a kö zép is ko lás di ák köl tők és di ák írók szá má ra meg szer ve zi Ko má rom −
ban az I. Pe ga zus−ta lál ko zót.

1991. au gusz tus 24.
Az FMK Or szá gos Vá laszt má nyá nak lé vai ülé sén a moz ga lom nem ze ti sé gi prog −
ram já nak ak tu a li zá lá sa és egy ki sebb sé gi in téz mény rend szer kon cep ci ó já nak ki −
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dol go zá sa cél já val Géme si Kár oly ve ze té sé vel lét re hoz zák az FMK Nem ze ti Ki −
sebb sé gi Ta ná csát. Az OV ha tá ro zat ban mond ja ki egy komp lex nem ze ti ki sebb −
sé gi tör vény el fo ga dá sá nak szük sé ges sé gét, s le szö ge zi, hogy az FMK a fö de rá −
lis ál lam for ma hí ve.

1991. au gusz tus 24–25.
A Cse ma dok Tőketerebe si Já rá si Vá laszt má nya a rend sze re sí tés szán dé ká val
meg ren de zi Zemp lén ben az I. Zemp lé ni Kul tu rá lis Na po kat.

1991. au gusz tus 28.
A CSKP Szö vet sé gi Ta ná csa a párt ne vét Cseh− és Mor va or szág Kom mu nis ta
Párt ja és a De mok ra ti kus Bal ol dal Párt ja Szö vet sé gé re vál toz tat ja.

1991. au gusz tus 29.
Több szlo vák par la men ti kép vi se lő, töb bek kö zött Mar ián Andel, Jozef Prokeš és
Peter Brňák Szlo vá kia szu ve re ni tá sá ról és ön ren del ke zé sé ről szó ló al kot mány −
tör vény−ter ve ze tet ter jeszt az SZNT El nök sé ge elé.

1991. au gusz tus 31.
Az Ungi Re for má tus Egy ház me gye Csic ser ben ülé se ző rend kí vü li köz gyű lé se ha −
tá ro za tot hoz az egy ház me gye dereg nyői Ta nul má nyi Köz pont já nak lét re ho zá sá −
ról.

1991. szep tem ber 1.
Élet be lép a po zso nyi Ľudovít Štúr Nyelv tu do má nyi In té zet He lyes írá si Bi zott sá −
ga ál tal ki dol go zott új szlo vák he lyes írá si sza bály zat, amely sze rint „a szlo vák
tör té ne lem ma gyar or szá gi sza ka szá ban sze rep lő sze mé lyek” ne ve it a szlo vák
he lyes írás sza bá lyai sze rint kell ír ni, te hát pél dá ul Páz mány he lyett Páz maň, Rá −
kó czi he lyett Ráko ci, Zichy he lyett Ziči, Pálffy he lyett Pálfi íran dó.

1991. szep tem ber 2.
Galán tán Tóth La jos igaz ga tó ve ze té sé vel meg nyí lik Szlo vá kia el ső – ma gyar tan −
nyel vű – ma gán gim ná zi u ma, Nagym egy eren pe dig új ra in dul az 1982−ben meg −
szün te tett ma gyar gim ná zi um. A tan év fo lya mán több, az 1970–1980−as évek −
ben köz pon to sí tott ma gyar kis is ko la is új ra kez di mű kö dé sét.

Urs Schöt tli, a Li be rá lis In ter na ci o ná lé ügy ve ze tő el nö ke meg be szé lést foly tat
Po zsony ban az Együtt élés és az FMK ve ze té sé vel. Mind két moz ga lom ki fe je zi
csat la ko zá si szán dé kát a Li be rá lis In ter na ci o ná lé hoz.

1991. szep tem ber 3.
A Szlo vák Te le ví zió új ra meg kez di jú li us ban meg szün te tett nem ze ti sé gi mű so ra −
i nak su gár zá sát. A he ten te egy al ka lom mal je lent ke ző Nem ze ti sé gi ma ga zint kö −
te le ző en szlo vák nyel vű fel irat ok kal kell el lát ni.
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1991. szep tem ber 4.
Ján Čarnogurský fo gad ja az Együtt élés ve ze tő it, akik ki fej tik a szlo vák mi nisz ter −
el nök előt t, hogy a moz ga lom a fö de ra tív ál lam jo gi el ren de zés fenn tar tá sát és
az ön ren del ke zé si elv tisz te let ben tar tá sát tá mo gat ja, Szlo vá kia eset le ges önál −
ló su lá sa pe dig el ke rül he tet le nül más fény be ál lí ta ná a nem ze ti ki sebb sé gek
hely ze té nek meg íté lé sét.

Bu da pes ten Für La jos, a Ma gyar De mok ra ta Fó rum al el nö ke fo gad ja az FMK
Tóth Kár oly fő tit kár ve zet te kül dött sé gét. Meg egye zés szü le tik a párt kö zi kap −
cso la tok bő ví té sé ről.

1991. szep tem ber 5.
A. Nagy Lász ló, az FMK el nö ke a moz ga lom saj tó tá jé koz ta tó ján be je len ti, hogy
amen  nyi ben nem szü le tik meg egye zés az ál lam szö vet ség jö vő jé ről, az FMK nép −
sza va zás meg tar tá sát fog ja kez de mé nyez ni.

1991. szep tem ber 5–6.
Po zsony ban ered mény te len tár gya lá sok zaj la nak a két köz tár sa sá gi par la ment
El nök sé ge kö zött az ál lam jo gi el ren de zés kér dé se i ről.

1991. szep tem ber 6.
Václav Havel köz tár sa sá gi el nök Po zsony ban fo gad ja a szlo vá ki ai po li ti kai pár −
tok és moz gal mak, köz tük az FMK, az MKDM és az Együtt élés kül dött sé gét. A
ma gyar moz gal mak kép vi se lői tol má csol ják az ál lam fő nek a szö vet sé gi ál lam jö −
vő jé vel, a bősi víz lép cső vel és a ki sebb sé gi kér dés sel kap cso la tos né ze te i ket.

Az FMK po zso nyi iro dá já ban el ső íz ben ta lál ko zik a há rom ma gyar po li ti kai moz −
ga lom kül dött sé ge. A meg be szé lé sen – ame lyen az FMK−t Tóth Kár oly,
Gyurovszky Lász ló, Zász lós Gá bor és Vi lá gi Osz kár, az Együtt élést Bauer Edit,
Duka Zó lyo mi Ár pád és Ró zsa Er nő, az MKDM−et Bugár Bé la, Agárdy Gá bor,
Csáky Pál és Bar takovics Ist ván kép vi se li – a jö vő be li ál lam jo gi el ren de zés ről,
va la mint együtt mű kö dé sük le he tő sé gé ről ta nács koz nak, s meg ál la pod nak ta lál −
ko zó ik rend sze re sí té sé ben.

1991. szep tem ber 10.
Az Új Szó köz li a szlo vák kor mány te rü let szer ve zé si bi zott sá ga ke re té ben mű kö −
dő mun ka cso port Szlo vá kia új köz igaz ga tá si fel osz tá sá ról ké szült, s Minarovič−
féle ja vas lat ként is mert té vá ló ter ve ze tét.

1991. szep tem ber 11.
A DSZM és a Szlo vák Nem ze ti Párt több ve ze tő po li ti ku sá nak rész vé te lé vel meg −
ala kul a Szu ve rén Szlo vá ki á ért kez de mé nye zés. Más nap fel hí vást tesz köz zé,
amely sze rint: „A kö zép− és ke let−eu ró pai ese mé nyek meg erő sí tik ben nünk azt a
tu da tot, hogy el jött a dön tés ide je. Már nem le het to vább ha lo gat ni Szlo vá kia ál −
la mi szu ve re ni tá sá nak ki nyil vá ní tá sát.”
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A re for má tus egy ház Lé ván ülé se ző Zsi na ti El nök sé ge ha tá ro za tot hoz a ko má −
ro mi Calvin J. Te o ló gi ai In té zet lét re ho zá sá ról.

1991. szep tem ber 13.
Po zsony ban a Cse ma dok szék há zá ban – az Együtt élés kez de mé nye zé sé re – el −
ső íz ben ke rül sor a cseh szlo vá ki ai ma gyar par la men ti kép vi se lők ta lál ko zó já ra,
ame lyen az Együtt élés ré szé ről 11, az MKDM ré szé ről 7, az FMK ré szé ről 4, a
DBP ré szé ről 2, a KDM ré szé ről 1 kép vi se lő vesz részt. A ta nács ko zás részt ve −
vői el ső sor ban a szö vet sé gi ál lam for má ról, a nem ze tek ön ren del ke zé sé ről és a
ki sebb sé gek jo gi hely ze té ről, ön igaz ga tá suk kér dé sé ről és az ön ren del ke zés al −
kot má nyos úton tör té nő el éré sé ről cse rél nek vé le ményt, de szó ba ke rül a fedd −
he tet len sé gi vizs gá lat, a re gi o ná lis ön szer ve ző dés, a te rü le ti át szer ve zés és a
nép sza va zás kér dé se is. Né zet azo nos ság csak na gyon ke vés kér dés ben ala kul
ki, a tár gya lás ról ki adott nyi lat ko zat ér de mi ál lás fog la lást nem tar tal maz.

1991. szep tem ber 13–15.
Jász ón tart ja I. tisz ti kon fe ren ci á ját a Szlo vá ki ai Ma gyar Cser kész szö vet ség,
ame lyen ün ne pé lyes ke re tek kö zött fő cser kés  szé vá laszt ják Bar tal Ká rolyt, a
pre mont rei rend apát ját.

1991. szep tem ber 14.
Re ak ci ó ként a Szu ve rén Szlo vá ki á ért kez de mé nye zés lét re jöt té re meg ala kul a
Kö zös Ál la mért pol gá ri kez de mé nye zés. Fel hí vá sá ban ar ra fi gyel mez tet, hogy a
sza bad vá lasz tá so kon a pol gá rok nem a kö zös ál lam szét ve ré sé re ad ták sza va −
za tu kat, ezért az or szág fel szá mo lá sá ról az SZNT kép vi se lői nem dönt het nek, ar −
ról csu pán nép sza va zás sal le het ha tá roz ni.

1991. szep tem ber 16.
A ma gyar moz gal mak kép vi se lői az Új Szó ha sáb ja in re a gál nak a Szu ve rén Szlo −
vá ki á ért kez de mé nye zés fel hí vá sá ra. A. Nagy Lász ló és Csáky Pál a fö de rá ció
meg őr zé sé ért száll sík ra, Do bos Lász ló bi zo nyos fel té te lek mel lett el fo gad ha tó −
nak tar ta ná az önál ló szlo vák ál lam lét re ho zá sát.

Nagyka pos és Kirá ly helmec ön kor mány za ti tes tü le tei együt tes ülé sü kön tá mo ga −
tá suk ról biz to sít ják az Új Szó szep tem ber 10−i szá má ban nyil vá nos ság ra ho zott
ún. Minarovič−féle ja vas la tot, s egyet ér te nek a kö zös Bod rog kö zi és Ung−vidé ki
já rás lét re ho zá sá nak ter vé vel.

1991. szep tem ber 17.
Az SZNT El nök sé ge el uta sít ja, hogy a szlo vák par la ment leg kö ze leb bi ülé sén na −
pi rend re tűz ze a Szlo vá kia szu ve re ni tá sá ról és ön ren del ke zé sé ről szó ló al kot −
mány ter ve zet meg vi ta tá sát.

1991. szep tem ber 18–21.
A Stú dió erté meg ren de zi Érsekújvárott a IV. Nem zet kö zi Al ter na tív Mű vé sze ti
Fesz ti vált.
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1991. szep tem ber 19.
A szö vet sé gi ál lam meg őr zé sé ért ren de zett po zso nyi nagy gyű lé sen fel szó lal töb −
bek kö zött A. Nagy Lász ló, az FMK, és Bar takovics Ist ván, az MKDM par la men −
ti kép vi se lő je is. Az önál ló Szlo vá ki át szor gal ma zó moz gal mak ez zel egy időben
tün te té sen kö ve te lik Szlo vá kia szu ve re ni tá sá nak ki nyil vá ní tá sát.

1991. szep tem ber 20.
Po zsony ban az Együtt élés, az FMK és az MKDM ve ze tő i nek újabb meg be szé lé −
sén egyet ér tés szü le tik ab ban, hogy az ál lam jo gi el ren de zés ügyé ben el le nez nek
min den al kot mány sér tő kez de mé nye zést, s kép vi se lő ik a szlo vák par la ment ben
együtt fog nak mű köd ni. El ha tá roz zák két kö zös bi zott ság lét re ho zá sát, ame lyek
a ki sebb sé gi jo gok ki dol go zá sa kor fi gye lem be ve en dő alap el vek egyez te té sé vel,
ill. a te rü le ti át szer ve zés sel kap cso la tos el kép ze lé sek ös  sze han go lá sá val fog −
nak fog lal koz ni.

Prá gá ban Mar ián Čalfa szö vet sé gi mi nisz ter el nök fo gad ja az FMK kül dött sé gét,
amely ar ról tá jé koz tat ja a kor mány főt, hogy a Szö vet sé gi Gyű lés ben kez de mé −
nyez ni fog ja egy nem ze ti sé gi tör vény meg al ko tá sát.

Érsekújvárott a vá ro si ön kor mány zat ha tá ro za tot hoz a két nyel vű utcanévtáblák
el he lye zé sé ről. Ezt kö ve tő en a Mat i ca sloven ská, a Szlo vák Nem ze ti Párt és a
KDM alá írás gyűj tés be kezd a két nyel vű utcanévtáblák el he lye zé se el le ni nép sza −
va zás ki írá sá ért.

1991. szep tem ber 20–21.
Gútán nép sza va zást tar ta nak a vá ros 1948−ig ér vény ben lé vő el ne ve zé sé nek visz−
sza ál lí tá sá ért. A nép sza va zá son a sza va za ti jog gal ren del ke zők 62%−a vesz
részt, s 93%−uk a tör té nel mi név vis  sza ál lí tá sa mel lett vok sol.

1991. szep tem ber 21.
Bő sön a Szlo vák Nem ze ti Párt ren de zé sé ben mint egy öt száz – a Priv i gyei, Nagy −
szom ba ti, Trenc séni, Vágbeszter cei és Nyi trai já rás ból au tó busz okon oda szál lí −
tott – szlo vák tün te tő kö ve te li a víz i erő mű meg épí té sét.

1991. szep tem ber 22.
A NYEE mint egy 15−20 ezer részt ve vő vel újabb nagy gyű lést ren dez Po zsony ban
a szö vet sé gi ál lam meg őr zé se mel lett. A ren dez vé nyen részt vesz töb bek kö zött
A. Nagy Lász ló, Tóth Kár oly, Zász lós Gá bor és Bugár Bé la.

1991. szep tem ber 23.
Az SZNT kis sza va zat több ség gel el ve ti a Szlo vá kia szu ve re ni tá sá ról be ter jesz tett
al kot mány tör vény−ja vas lat meg vi ta tá sát. A ja vas lat sze rint a szö vet sé gi tör vé −
nyek Szlo vá ki á ban csak ak kor len né nek ér vé nye sek, ha azo kat az SZNT is jó vá −
hagy ná.
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1991. szep tem ber 24.
A Szö vet sé gi Gyű lés ülé sén fel szó la ló Václav Havel köz tár sa sá gi el nök a szö vet −
sé gi ál lam jö vő jé nek tisz tá zá sa ér de ké ben ja va sol ja, hogy fo gad ják el a nép sza −
va zá si al kot mány tör vény vég re haj tá si tör vé nyét, te gyék le he tő vé a nép sza va zás
ki írá sát le he tő leg 1991 de cem be ré ig, s ha tá ro zat ban tá mo gas sák a két köz tár −
sa sá gi par la ment tár gya lá sa it a tag köz tár sa ság ok kö zöt ti szer ző dés ről.

1991. szep tem ber 26.
Az SZNT El nök sé ge a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Írók Tár sa sá ga ja vas la tá ra az újon −
nan ala pí tott Masaryk Ér dem rend re ter jesz ti fel Es ter házy Já nost.

1991. szep tem ber 28.
A Cse ma dok OV lo son ci ülé se a szlo vá ki ai ma gyar ok ta tás ügy hely ze té vel fog lal −
koz va cél ként fo gal maz za meg a nem ze ti sé gi ok ta tás ügy ön igaz ga tá sá nak el éré −
sét, jó vá hagy ja a Cse ma dok ok ta tá si alap el ve it, s a po li ti kai moz gal mak, az
SZMPSZ, az Ok ta tás ügyi Ta nács, a Szü lők Ta ná csa és a Di ák há ló zat be vo ná sá −
val egy nem ze ti sé gi ok ta tás ügyi kerekasz tal ös  sze hí vá sát kez de mé nye zi. A szö −
vet ség de cent ra li zá lá sa ke re té ben meg ala pít ja a Cse ma dok kas sai tit kár sá gát,
a ke le ti ré gió tit ká rá vá Má té Lász lót vá laszt ja, s ál lás fog la lást tesz köz zé az ál −
lam jo gi el ren de zés sel kap cso lat ban, amely ben ki áll a szö vet sé gi ál lam meg őr −
zé se mel lett.

1991. szep tem ber 29.
Az Együtt élés In té ző Bi zott sá ga ha tá ro zat ban mond ja ki, hogy el íté li a Szlo vák
Köz tár sa ság szu ve re ni tá sá nak egy ol da lú ki nyi lat koz ta tá sát cél zó tör vény ja vas la −
tot.

1991. ok tó ber 1.
Ko má rom ban Lisz ka Jó zsef ve ze té sé vel meg ala kul a Du na Men ti Mú ze um Ma −
gyar Nem ze ti sé gi Osz tá lya. Cél ja a szlo vá ki ai ma gyar ság tör té ne té nek, né pi kul −
tú rá já nak, mű ve lő dés− és iro da lom tör té ne ti ha gyo má nya i nak fel tá rá sa és do ku −
men tá lá sa.

A Cseh− és Mor va or szá gi Ma gya rok Szö vet sé ge az Új Szó ban köz zé tett ál lás fog −
la lá sá ban száll sík ra a fö de rá ció fenn tar tá sa mel lett. A vál sá gos hely zet egyet −
len le het sé ges meg ol dá sá nak a nép sza va zás ki írá sát tart ja.

1991. ok tó ber 1–25.
A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Kép ző mű vé szek Tár sa sá ga és a Cse ma dok Po zso nyi
Vá ro si Vá laszt má nya az V. Vá ro si Kul tu rá lis Na pok ke re té ben meg ren de zi a
cseh szlo vá ki ai ma gyar fo tó mű vé szek II. or szá gos ki ál lí tá sát.

1991. ok tó ber 3.
A Bib lio the ca Hun gar i ca lét re ho zá sát in dít vá nyo zó fel hí vás ra ös  sze gyűlt könyv−
és do ku men tum ado má nyok ból – a Nem ze ti sé gi Do ku men tá ci ós Cent rum égi sze
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alatt – meg nyí lik Som or ján a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Köz pon ti Könyv tár és Le vél −
tár.

Az Együtt élés és az MKDM kép vi se lői át ad ják Fran tišek Mik loškón ak, az SZNT
el nö ké nek a szlo vák al kot mány nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga it tar tal ma −
zó ré szé re ki dol go zott ja vas la tu kat.

1991. ok tó ber 4.
A Szö vet sé gi Gyű lés el fo gad ja a 451/1991. sz. ún. fedd he tet len sé gi tör vényt,
amely sze rint a kom mu nis ta rend szer ál lam biz ton sá gi szer vé nek mun ka tár sai
nem tölt het nek be jelentős ál la mi tisztséget.

1991. ok tó ber 5.
Az Együtt élés Érsekké tyen ülé se ző Or szá gos Ta ná csa Mer re tart Szlo vá kia? cím −
mel me mo ran du mot fo gad el a cseh szlo vá ki ai nem ze ti ki sebb sé gek ről, amely
ér té ke lé se sze rint 1989 no vem be re óta nem erő sö dött a nem ze ti ki sebb sé gek
jog biz ton sá ga, ha nem sok te kin tet ben rom lott a hely ze tük. Az Or szá gos Ta nács
el fo gad ja Gyurcsík Iván le mon dá sát kül ügyi tit ká ri, ill. Var ga Bé la le mon dá sát
szer ve zőtit ká ri tiszt sé gé ről; Duka Zó lyo mi Ár pád ál ta lá nos al el nö köt ügy ve ze tő
al el nök ké vá laszt ja, s meg bíz za a fő tit ká ri te en dők el lá tá sá val is.

A Mat i ca sloven ská és a Štúr Tár sa ság több szer ve zet tel kar ölt ve ún. szlo vák
nem ze ti ta lál ko zót ren dez Ko má rom ban. A ta lál ko zó részt ve vői ki ált ván  nyal for −
dul nak az SZNT−hez, amely ben fel hív ják a fi gyel met a szlo vák nyelv ve szé lyez te −
tett sé gé re, s egye dü li ál lam− és hi va ta los nyelv ként va ló be ve ze té sé nek szük sé −
ges sé gé re kö ve te lik Szlo vá kia szu ve re ni tá sá nak és ön ren del ke zés ének ki hir de −
té sét s az or szá got nem zet kö zi jo gi szub jek tum má ava tó szlo vák al kot mány el −
fo ga dá sát.

A DBP KB ülé sén fel me rül egy önál ló ma gyar bal ol da li párt lét re ho zá sá nak a le −
he tő sé ge, amely nek a fel ada ta a jobb ol da li el kö te le zett sé gű ma gyar po li ti kai
moz gal mak el len sú lyo zá sa len ne.

1991. ok tó ber 8.
A szlo vák kor mány 554. sz. ha tá ro za tá val mó do sít ja a Nem ze ti sé gi Ta nács sta −
tú tu mát és ös  sze té tel ét. A tes tü let ben a ko ráb bi tól el té rő en nem a po li ti kai pár −
tok, ha nem az ál lam igaz ga tá si szer vek, a Szlo vák Tu do má nyos Aka dé mia, a
Szlo vák Sta tisz ti kai Hi va tal szak em be rei, va la mint az ön kor mány zat ok és a nem −
ze ti sé gi szer ve ze tek kép vi se lői kap nak he lyet. A 37 tagú Nem ze ti sé gi Ta nács új
el nö ke Mar tin Porub jak el ső mi nisz ter el nök−he lyet tes; ma gyar tag jai: Hamer lik
Ru dolf az SZNT, Má té Lász ló a Cse ma dok, Lisz ka Jó zsef a Cseh szlo vá ki ai Ma −
gyar Nép raj zi Tár sa ság, Bauer Győ ző a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Tu do má nyos Tár −
sa ság és Szaló Csa ba a DH kép vi se le té ben.
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A szlo vák kor mány al kot mány el le nes nek mi nő sí ti és el uta sít ja a Szlo vá kia szu −
ve re ni tá sá ról és ön ren del ke zé sé ről szó ló al kot mány tör vény−ja vas la tot.

1991. ok tó ber 9.
A Di ák há ló zat DH−Press ki adó já nak ki adá sá ban meg je le nik Dunasz er da he lyen a
Dé li Hír lap cí mű csal ló kö zi he ti lap el ső szá ma. Ve ze tő szer kesz tő je Ra vasz Jó −
zsef.

1991. ok tó ber 11.
De á ki ban a Cse ma dok és az SZMPSZ köl csö nös együtt mű kö dé si szer ző dést ír
alá, amely meg erő sí ti a két szer ve zet kö zöt ti kap cso la to kat. Az SZMPSZ tá mo −
ga tá sá ról biz to sít ja a Cse ma dok OV ál tal szep tem ber 28−án el fo ga dott ok ta tá si
alap el ve ket.

1991. ok tó ber 14.
Az Együtt élés köz pon ti iro dá já ban újabb ta lál ko zót tar ta nak a há rom ma gyar
moz ga lom kép vi se lői. A ta lál ko zó ról ki adott köz le mény sze rint „a fe lek is mé tel −
ten meg erő sí tet ték, hogy a kö zös ál la mért száll nak sík ra, és az al kot má nyos
utat tá mo gat ják”. Az FMK tá mo ga tá sá ról biz to sít ja az Együtt élés és az MKDM
al kot mány−ki egé szí tő ja vas la tát.

1991. ok tó ber 17.
Esz ter gom ban Ján Oravec pár ká nyi és Könözsy Lász ló esz ter go mi pol gár mes ter
alá ír ja a két vá ros kap cso la tát szo ro sabb ra fű ző test vér vá ro si szer ző dést. A két
vá ros ve ze té se meg ál la po dik, hogy a Má ria Va lé ria híd új já épí té se ér de ké ben
kö zös Híd−bi zott sá got hoz lét re.

1991. ok tó ber 19–20.
Pop rá don a Nyil vá nos ság az Erő szak El len or szá gos köz gyű lé sén ha tá ro zat szü −
le tik a moz ga lom párt tá ala ku lá sá ról. Új ne ve Pol gá ri De mok ra ta Unió – NYEE,
el nö ke Mar tin Porub jak lesz.

1991. ok tó ber 22.
Ján Bencúr szlo vák bel ügy mi nisz ter−he lyet tes a já rá si hi va ta lok elöl já ró i hoz in té −
zett kör le ve lé ben a nyelv tör vény re és a köz igaz ga tá si tör vény re hi vat koz va fel −
szó lít ja őket a nem szlo vák nyel vű fel irat ok el tá vo lí tá sá ra.

A szlo vák Bel ügy mi nisz té ri um ter mi no ló gi ai bi zott sá ga nem ajánl ja Gúta 1948
előt ti ne vé nek vis  sza ál lí tá sát. Ugyan csak el uta sít ja De á ki név vál toz ta tá si ké rel −
mét, egy ben a név vál toz ta tás ok le ál lí tá sát ja va sol ja a Bel ügy mi nisz té ri um szá −
má ra.

1991. ok tó ber 23.
Dunasz er da he lyen az egy ko ri zsi na gó ga he lyén ün ne pé lyes ke re tek kö zött le lep −
le zik a holokauszt he lyi ál do za ta i nak em lék mű vét.
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1991. ok tó ber 24.
A Márai Sán dor Ala pít vány Egy elõ í té let ana tó mi á ja – An ti sze mi tiz mus ok Kö zép-
Eu ró pá ban a Ho lo ca ust után cím mel nem zet kö zi ta nács ko zást ren dez Duna szer −
da he lyen.

1991. ok tó ber 25–26.
A Du na Men ti Mú ze um Ma gyar Nem ze ti sé gi Osz tá lya és a Cseh szlo vá ki ai Ma −
gyar Nép raj zi Tár sa ság Interetnikus kap cso la tok a Kár pát-me den ce észa ki ré -
szén cím mel nem zet kö zi tu do má nyos ta nács ko zást ren dez Ko má rom ban.

1991. ok tó ber 26.
Az MKDM Nagyc sa lomján ülé se ző Or szá gos Vá laszt má nya a mű kö dő ké pes fö −
de rá ció fenn tar tá sa mel lett fog lal ál lást, ugyan ak kor le szö ge zi, hogy az ál lam −
szö vet ség nek töb bet kell tö rőd nie a nem ze ti sé gek kel.

A Szlo vá ki ai Ma gyar Folk lór szö vet ség meg ren de zi Dunasz er da he lyen a II. Szlo −
vá ki ai Táncház találkozót.

Érsekújvárott a vá ro si jo gok oda íté lé sé nek 300. év for du ló ja al kal má ból ren de −
zett ün nep sé gek ke re té ben fel avat ják Szé ché nyi Györ gy esz ter go mi ér sek dom −
bor mű vét, Nagy Já nos szob rász mű vész al ko tá sát.

1991. ok tó ber 27.
Kirá ly helme cen a Fel ső−Bod rog köz kul tu rá lis, tár sa dal mi és tu do má nyos éle té −
nek irá nyí tá sa és ös  sze fo gá sa cél já ból meg ala kul a Mécs Lász ló Nép fő is ko la.

1991. ok tó ber 28.
Prá gá ban Václav Havel köz tár sa sá gi el nök el ső íz ben oszt ja ki a Masaryk Ér dem −
ren det. A ki tün te tés re ja va solt Es ter házy Já nost a Szlo vák Tu do má nyos Aka dé −
mia Tör té net tu do má nyi In té ze té nek til ta ko zá sát kö ve tő en az  utol só pil la nat ban
tö röl ték a ki tün te ten dők lis tá já ról.

Tíz hó na pos kény szer szü ne tet kö ve tő en a DH−Press Ki adó gon do zá sá ban is mét
meg je le nik a Nõ. A két he ti lap fe le lős szer kesz tő je Ko csis Aran ka.

1991. ok tó ber 29.
Dunasz er da he lyen be jegy zik a Cse ma dok Dunasz er da he ly i, Galán tai, Po zsony
vá ro si és Po zsony−vi dé ki já rá si vá laszt má nyai ál tal lét re ho zott s töb bek kö zött a
ma gyar kul tu rá lis és tu do má nyos élet se gí té sét, va la mint re gi o ná lis jel le gű ki ad −
vány ok meg je len te té sét cé lul ki tű ző Gyurcsó Ist ván Ala pít ványt. El nö ké vé no −
vem ber 5−én Vojtek Lász lót vá laszt ják.

1991. ok tó ber 31.
Pár kány vá ros ön kor mány za ta a Má ria Va lé ria híd új já épí té sé nek elő moz dí tá sa
cél já ból esz ter go mi min tá ra lét re hoz za a Híd−bi zott sá got, amely ben he lyet kap
töb bek kö zött Agócs Zol tán mér nök, a Szlo vák Mű sza ki Egye tem do cen se.
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1991. ok tó ber
A Gaz da Ke res ke del mi Kft. ki adá sá ban meg je le nik Po zsony ban a Jó Gaz da cí mű
gaz da sá gi hav i lap el ső szá ma. Fő szer kesz tő je Kádek Gá bor.

A DH – a la pot a brün ni Ka zin czy Fe renc Di ák klub tól át vé ve – Sár ga Sza már cím −
mel köz éle ti hav i lapot in dít, amely azon ban há rom szám után meg szű nik. Fő −
szer kesz tő je Ko sár De zső.

1991. no vem ber 1.
Az MKDM és az Együtt élés prá gai par la men ti kép vi se lői klub ja ja vas la tot ter jeszt
be a Szö vet sé gi Gyű lés ben, amely ben nép sza va zás ki írá sát in dít vá nyoz za a
cseh–szlo vák ál lam szö vet ség meg őr zé sé vel kap cso lat ban.

Az FMK négy prá gai par la men ti kép vi se lő je Václav Havel köz tár sa sá gi el nök höz
in té zett le ve lé ben saj nál ko zá sát fe je zi ki ami att, hogy még min dig nem ke rült
sor az 1945–1948 kö zöt ti ma gyar el le nes diszk ri mi na tív in téz ke dé sek el tör lé sé −
re, va la mint hogy a Masaryk Ér dem rend del ki tün te tet tek kö zött egyet len ma gyar
sem volt.

Ba logh Gé zát az FMK ál tal je lölt Tóth Já nos vált ja fel a szlo vák ok ta tás ügyi mi −
nisz ter gaz da sá gi ügye kért fe le lős he lyet te sé nek tiszt sé gé ben.

Ko má rom ban meg ren de zik a Re for má tus Pe da gó gu sok Mun ka kö zös ség ének el −
ső or szá gos kon fe ren ci á ját.

1991. no vem ber 4.
Az SZNT szo ros sza va za ti arán  nyal úgy dönt, hogy le ve szi a na pi rend ről a Szlo −
vá kia szu ve re ni tá sá ról, a nép sza va zás ról, va la mint az ál la mi szim bó lu mok ról
szó ló al kot mány tör vé nyek meg vi ta tá sát.

1991. no vem ber 6.
Ján Bencúr bel ügy mi nisz ter−he lyet tes – ok tó ber 22−i kör le ve lét mó do sít va – a já −
rá si elöl já rók ra bíz za a nyelv tör vény és a köz igaz ga tá si tör vény ér tel me zé sét, ill.
a két nyel vű hely ség név táb lák hasz ná la tá nak en ge dé lye zé sét.

A Szö vet sé gi Gyű lés Né pi Ka ma rá já nak ülé sén Vi lá gi Osz kárt (FMK) be vá laszt −
ják a Szö vet sé gi Gyű lés El nök sé gé be.

Az SZMPSZ kül dött sé ge tár gya lá so kat foly tat Ján Pišút szlo vák ok ta tás ügyi mi −
nisz ter rel a ma gyar pe da gó gus kép zés ről, va la mint a mi nisz té ri um nem ze ti sé gi
fő osz tá lyá nak lét re ho zá sá ról.

1991. no vem ber 9.
Ko má rom ban tart ja III. or szá gos köz gyű lés ét a Ma gyar If jú sá gi Szö vet ség. Új el −
nö ké vé Ke le men Lász lót, al el nök évé Hamer lik Ri chár dot vá laszt ják.
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Ógyal lán a csil lag vizs gá ló ala pí tó ja szü le té sé nek 150. év for du ló ja al kal má ból
meg ala kul a Konkoly−Thege Mik lós Egye sü let. Cél ja a név adó tu do má nyos, kul −
tu rá lis és tör té nel mi ha gya té ká nak ápo lá sa és fej lesz té se.

1991. no vem ber 11.
Bu da pes ten a Speter Er zsé bet ál tal ala pí tott Er zsé bet−díj jal tün te tik ki Boráros
Im re és Holoc sy Ist ván szín mű vé szt.

1991. no vem ber 11–12.
Csesztén Václav Havel és Ale xan der Dubček rész vé te lé vel együt tes ülést tart a
két köz tár sa sá gi par la ment El nök sé ge a két tör vény ho zó tes tü let ál tal kö ten dő
ál lam kö zi szer ző dés ja vas la tá ról. A 88 vi tás kér dés kö zül 22 to vább ra is meg ol −
dat lan ma rad.

1991. no vem ber 13.
A Szö vet sé gi Gyű lés több órás vi tát kö ve tő en sem tud ha tá roz ni ar ról, hogy a
nép sza va zás ki írá sa ese tén mi ként fo gal maz zák meg a szö vet sé gi ál lam jö vő jét
meg ha tá ro zó kér dést. Hat ja vas lat kö zül egyik sem kap ja meg a szük sé ges szá −
mú sza va za tot.

1991. no vem ber 15.
Szepsi ben meg ala kul a Szlo vá ki ai Ma gyar Re for má tus Lel ké szek Egye sü le te,
amely a re for má tus egy ház Zsi na tá hoz in té zett ké rel mé ben sür ge ti az egy há zon
be lü li ál ta lá nos tiszt újí tás meg va ló sí tá sát, va la mint a tör té nel mi egy ház ke rü le −
tek, a Dunamel lé ki és a Tiszánin neni Egy ház ke rü let vis  sza ál lí tá sát. A lel kész −
egye sü let el nö ké vé Gá bor La jos szep si, tit ká rá vá Édes Ár pád nagyidai lel készt
vá laszt ják.

1991. no vem ber 17.
Václav Havel té vé be szé dé ben be je len ti, hogy mi vel a kép vi se le ti szer vek kép te −
le nek meg egye zés re jut ni az ál lam szö vet ség jö vő jé vel kap cso la tos kér dé sek −
ben, az al kot má nyos vál ság el ke rü lé se ér de ké ben a kö zel jö vő ben öt, a kö zös ál −
lam meg őr zé sé re irá nyu ló tör vény ja vas la tot ter jeszt a Szö vet sé gi Gyű lés elé.

Pár kány ban nép sza va zást tar ta nak a vá ros 1948−ig ér vény ben lé vő hi va ta los ne −
vé nek vis  sza ál lí tá sá ért. A nép sza va zá son a sza va zás ra jo go sul tak 54%−a vesz
részt, s 87%−uk a tör té nel mi név vis  sza ál lí tá sa mel lett sza vaz.

1991. no vem ber 18.
Az FMK meg ala ku lá sá nak 2. év for du ló ja al kal má ból saj tó köz le ményt ad ki,
amely ben ad di gi te vé keny sé gét si ke re snek ér té ke li, ugyan ak kor meg ál la pít ja,
hogy a to váb bi ak ban a ki sebb sé gek ha té ko nyabb ér dek ér vé nye sí té se cél já ból
egy kor sze rűbb szer ve ze ti struk tú rá val ren del ke ző po li ti kai plat form és párt lét −
re ho zá sá ra van szük ség.
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Po zsony ban het ven nyolc éves ko rá ban el hunyt Gustáv Husák volt köz tár sa sá gi
el nök, a CSKP KB egy ko ri fő tit ká ra.

1991. no vem ber 20–21.
Al kot má nyo zó zsi na ti ülést tart Ko má rom ban a Szlo vá ki ai Re for má tus Ke resz −
tyén Egy ház. A Zsi nat több, az egy ház meg úju lá sát elő se gí tő ja vas la tot is el fo −
gad, el ma rad ugyan ak kor a gyü le ke ze tek zö me ál tal igé nyelt ál ta lá nos tiszt újí −
tás, va la mint a két tör té nel mi egy ház ke rü let vis  sza ál lí tá sa. A szlo vák aj kú hí vek −
kel is ren del ke ző ke let−szlo vá ki ai egy ház me gyék hely ze té nek fe lül vizs gá lá sa cél −
já ból bi zott sá got hoz nak lét re.

1991. no vem ber 21.
Prá gá ban Václav Havel fo gad ja az FMK kül dött sé gét, amely a köz tár sa sá gi el nök
előtt fel ve ti a ma gyar ki sebb sé get 1945–1948 kö zött ért sé rel mek or vos lá sá −
nak kér dé sét.

1991. no vem ber 22–24.
A Cse ma dok OV és a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Iro da lom− és Könyv ba rát ok Tár sa −
sá ga meg ren de zi Kas sán a XX. Fábry Zol tán Iro dal mi és Kul tu rá lis Na po kat. A
Fábry−díj ki tün te tett je Tő zsér Ár pád. A ren dez vény részt ve vői Gren del La jos kez −
de mé nye zé sé re fel szó lít ják az FMK−t, hogy Ján Čarnogurský nak és Fran tišek
Mik loškón ak a Gustáv Husák te me té sén va ló rész vé te le mi att lép jen ki a szlo −
vák kor mány ko a lí ci ó ból.

1991. no vem ber 25.
Prá gá ban Václav Havel fo gad ja az Együtt élés és az MKDM prá gai par la men ti
klub já nak kül dött sé gét, amely szin tén fel ve ti az ál lam fő előtt a ma gyar sá got
1945–1948 kö zött ért sé rel mek or vos lá sá nak szük sé ges sé gét.

1991. no vem ber 28.
Václav Havel köz tár sa sá gi el nök az Új Szó nak nyi lat koz va ki je len ti: fel kér te
Hunčík Pé tert, a Köz tár sa sá gi El nö ki Iro da ta ná cso sát egy szak bi zott ság lét re −
ho zá sá ra, amely nek fel ada ta a cseh szlo vá ki ai ma gyar sá got ért igaz ság ta lan sá −
gok ha tá sa i nak eny hí té sé re, eset leg tel jes meg szün te té sé re vo nat ko zó ja vas la −
tok ki dol go zá sa lesz.

1991. no vem ber 29–de cem ber 1.
A Cse ma dok OV és a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ze ne ba rát ok Tár sa sá ga meg ren de −
zi Ko má rom ban a há rom éven kén ti gya ko ri sá gú ra ter ve zett Bar tók Bé la Ze nei Ta −
lál ko zó el ső ren dez vény so ro za tát.

1991. no vem ber 30.
Csölösztőn meg tart ja ala ku ló ülé sét a Kö zép−eu ró pai Nép cso port ok Fó ru má nak
ve ze tő sé ge, amely mun ká já ban 5 ál lam kü lön bö ző nép cso port ja i nak ér de ke it vé −
dő po li ti kai szer ve ze tek ve ze tői vesz nek részt. El nö ké vé Hó di Sán dort, a Vaj da −
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sá gi Ma gya rok De mok ra ti kus Kö zös sé ge al el nök ét, egyik al el nök évé Duray Mik −
lóst, az Együtt élés el nö két vá laszt ják.

1991. de cem ber 1.
Zsérén a Cse ma dok Nyi trai Já rá si Bizottságae ren de zé sé ben kez de tét ve szi az
I. Zob o ralji Kul tu rá lis Na pok de cem ber vé gé ig tar tó ren dez vény so ro za ta, amely
ke re té ben a Nyi trai já rás 12 ma gyar lak ta köz sé gé nek kép vi se lői meg ala kít ják a
Zob o ralji Köz sé gek Re gi o ná lis Tár su lá sát.

1991. de cem ber 2.
Az SZNT al kot mány tör vényt fo gad el a kas sai szék he lyű szlo vák al kot mány bí ró −
ság lét re ho zá sá ról. Az SZNT ülé sén le te szi a kép vi se lői es küt a man dá tu má ról
le mon dott Mikuláš Hir jak he lyé re lé pő Hornyák Já nos (MKDM).

Ján Čarnogurský szlo vák mi nisz ter el nök Bu da pes ten Mádl Fe renc tár ca nél kü li
mi nisz ter rel tár gyal a bősi vízi erő mű to váb bi sor sá ról. Meg egye zés szü le tik egy
kö zös, az Eu ró pai Kö zös ség szak ér tő i vel ki egé szí ten dő bi zott ság fel ál lí tá sá ról,
a szlo vák fél azon ban nem vál lal ja, hogy a bi zott ság mű kö dé si ide jé re ide ig le ne −
sen fel füg ges  sze a víz lép csőn fo lyó mun ká la to kat.

Az MKDM po zso nyi iro dá já ban újabb ta lál ko zót tar ta nak a há rom ma gyar po li ti −
kai moz ga lom ve ze tői, ame lyen kö zös gaz da sá gi bi zott ság lét re ho zá sá ban ál la −
pod nak meg.

1991. de cem ber 5.
Az SZNT−ben a szö vet sé gi al kot mány bí ró−je löl tek meg vá lasz tá sa so rán az FMK
ál tal je lölt Pirovits Lász ló nem kap ja meg a szük sé ges szá mú sza va za tot. Úgy −
szin tén nem kap kel lő szá mú sza va za tot az SZNT El nök sé gé be ja va solt Ás vá nyi
Lász ló (MKDM) sem.

1991. de cem ber 6.
Az SZNT zárt  kö rű ülé sén fel ol vas sák a lép vi se lő ket át vi lá gí tó fedd he tet len sé gi
vizs gá la tok ered mé nyét. A po zi tí van át vi lá gí tott 9 sze mély kö zött sze re pel az
Együtt élés egyik kép vi se lő je is.

1991. de cem ber 7.
Lévár ton nép sza va zást tar ta nak a köz ség 1948 előt ti ne vé nek vis  sza ál lí tá sá ért.
A sza va zók egy ön te tű en a ré gi meg ne ve zés vis  sza ál lí tá sa mel lett vok sol nak.

Szepsi ben Vi téz Eri ka ve ze té sé vel meg nyí lik a Püski Köny ves ház.

Meg ala ku lá sá nak 25. év for du ló ja al kal má ból nagy sza bá sú em lék ün nep sé get
ren dez Vágsel lyén a Cse ma dok Vágsel lyei Alap szer ve zet ének Vö rös mar ty Klub −
ja.
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1991. de cem ber 7–8.
Az FMK Or szá gos Vá laszt má nyá nak lé vai ki bő ví tett ülé se úgy ha tá roz, hogy az
FMK az or szág sta bi li tá sa ér de ké ben to vább ra is tag ja ma rad a szlo vák kor −
mány ko a lí ci ó nak, va la mint hogy ja va sol ni fog ja az or szá gos köz gyű lés nek a moz −
ga lom po li ti kai párt tá ala ku lá sát.

1991. de cem ber 9.
A szlo vák Bel ügy mi nisz té ri um be jegy zi a Ma gyar Nép pár tot, ami vel Szlo vá ki á ban
hi va ta lo san is meg ala kul a ma gyar ki sebb ség második vi lág há bo rú utá ni el ső
po li ti kai párt ja.

1991. de cem ber 11–12.
Rend kí vü li köz gyű lést tart Bu da pes ten a Ma gya rok Vi lág szö vet sé ge, ame lyen a
vi lág szö vet ség 15 fős el nök sé gé be a Kár pát−me den cei ré gió kép vi se le té ben be −
vá laszt ják Do bos Lász lót.

1991. de cem ber 12.
Az Új Szó mun ka tár sai lét re hoz zák a Vox No va Rt. lap ki adót. A lap ki adói jo gát
is meg szer ző ki adó igaz ga tó ta ná csá nak el nö ke Tóth Já nos, ügy ve ze tő igaz ga tó −
ja Slezákné Ko vács Edit.

Az SZNT ülé sén az ál lam szer ző dés és az al kot mány ter ve zet vi tá ja so rán újabb
si ker te len kí sér let tör té nik a Szlo vá kia szu ve re ni tá sát ki nyil vá ní tó dek la rá ció el −
fo ga dá sá ra.

1991. de cem ber 14–15.
Trenc sén ben tart ja I. kong res  szu sát a De mok ra ti kus Bal ol dal Párt ja. A kong resz  −
szus ha tá ro za tot hoz a Cseh− és Mor va or szág Kom mu nis ta Párt já val al ko tott
szö vet ség ből va ló ki lé pés ről és a párt önál ló su lá sá ról, új alap sza bályt fo gad el,
s nyi lat ko za tot hagy jó vá a nem ze ti sé gek és et ni kai cso por tok jo ga i ról. A párt el −
nö ké vé is mét Peter Weis st, al el nö ke i vé Dušan Dorot in t, Pavol Ka nist és Bor za
Er zsé be tet vá laszt ják, Köz pon ti Vég re haj tó Bi zott sá gá nak 21 tag ja kö zül 3 ma −
gyar nem ze ti sé gű.

1991. de cem ber 16.
Brüs  szel ben Mar ián Čalfa szö vet sé gi mi nisz ter el nök alá ír ja Cseh szlo vá kia tár su −
lá si szer ző dé sét az Eu ró pai Kö zös ség hez.

1991. de cem ber 22.
Duray Mik lós le mond a Szö vet sé gi Gyű lés MKDM–Együttélés klub já nak el nö ki
tiszt sé gé ről. A frak ció ve ze té sét Mi há lyi Mol nár Lász ló ve szi át.

Kö böl kú ton nép sza va zást tar ta nak a köz ség 1948−ig ér vény ben le vő hi va ta los
ne vé nek vis  sza ál lí tá sá ért. A sza va zá son a sza va zás ra jo go sul tak 69%−a vesz
részt, s 95%−uk a tör té nel mi név vis  sza ál lí tá sa mel lett vok sol.
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1991. de cem ber
Az au gusz tu si Pe ga zus−ta lál ko zó részt ve vői ta lál ko zá sa ik rend sze re sí té se cél já −
ból Örsúj faluban meg ala kít ják a Pe ga zus Tár sa sá got. Irá nyí tói: Miskó Il di kó, A.
Sza bó Lász ló, D. Tok Er nő, Bodzsár Ani kó és Geis zler Nor bert.

Meg je le nik Pár kány ban a vá ro si ön kor mány zat Štúro vo a okolie – Pár kány és Vi -
dé ke cí mű két nyel vű hav i lapjá nak el ső szá ma. Fe le lős ki adó ja Ján Oravec pol −
gár mes ter, fő szer kesz tő je 1992 ja nu ár já tól Himm ler Györ gy.

A Cse ma dok Lé vai Te rü le ti Vá laszt má nya a Lé vai já rás te rü le tén élő ma gyar ság
mű ve lő dé sé nek tá mo ga tá sa cél já ból lét re hoz za a Ju hász Gyu la Kul tu rá lis Ala pít −
ványt.

1991 fo lya mán
A bu da pes ti Regio fo lyó irat, a po zso nyi Ma dách Könyv− és Lap ki adó, va la mint a
Kalligram Kft. ki adá sá ban, Tóth Lász ló szer kesz té sé ben Üres já rat 1945–1948
cím mel meg je le nik Fábry Zol tán nak a jog fosz tott ság éve i ben írt nap ló ja.

A Ma dách Im re Iro dal mi Díj jal Kul csár Fe renc köl tőt és – mű for dí tás ért – Kon −
csol Lász lót tün te tik ki.

1992. ja nu ár 1.
A Szlo vá ki ai Ma gyar Cser kész szö vet ség lét re hoz za Dunasz er da he lyen a ki adói,
nyom dai és ke res ke del mi rész leg gel is ren del ke ző Lil i um Aurum Kft.−t. Igaz ga tó −
ja Hodossy Gyu la.

A kas sai Ke let−szlo vá ki ai Kép tár az 1985−ben el hunyt Jako by Gyu la fes tő mű vész
em lé ké re fel ve szi a Jako by Gyu la Kép tár ne vet.

Zal abai Zsig mon dot Ja kab Ist ván vált ja fel a po zso nyi Come nius Egye tem Ma −
gyar Nyelv és Iro da lom Tan szék ének tan szék ve ze tői tiszt sé gé ben.

1992. ja nu ár 2.
Az FMK saj tó tá jé koz ta tó ján a moz ga lom ve ze tő sé ge ki fej ti, hogy a kö zel gő par −
la men ti vá lasz tá so kon a leg va ló szí nűbb nek az MKDM−mel, eset leg az Együtt −
élés sel va ló kap cso lat fel vé telt tart ja, de szö vet sé gi szin ten nem zár ja ki va la me −
lyik cseh párt tal va ló ko a lí ció kö tést sem.

1992. ja nu ár 7.
El ső ülé sét tart ja a ma gyar ki sebb sé get ért jog ta lan sá gok, köz tük a Beneš−dek −
ré tu mok fe lül vizs gá lá sa cél já ból Václav Havel kez de mé nye zé sé re fel ál lí tott bi −
zott ság, amely ben – a ma gyar po li ti kai tö mö rü lé sek kép vi se le té ben – he lyet kap
Géme si Kár oly (FMK), Stanislav Gaw lik (Együtt élés), Princzkel Jó zsef (MKDM) és
Popé ly Gyu la (Ma gyar Nép párt) is.
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1992. ja nu ár 8.
A Szö vet sé gi Gyű lés ko ráb ban MKDM–Együttélés né ven sze rep lő klub ja a két
moz ga lom kö zöt ti egyez te tő tár gya lá sok aka dá lya i nak el há rí tá sa cél já ból fel ve −
szi a Coex is ten tia ne vet. El nö ke Mi há lyi Mol nár Lász ló, al el nö ke Baj nok Ist ván.

1992. ja nu ár 10.
A Cseh Nem ze ti Ta nács és az SZNT El nök sé ge nem hi va ta los meg be szé lést foly −
tat Prá gá ban a két par la ment kö zött meg kö ten dő szer ző dés ről. A 22 vi tás kér −
dés több sé gé ben meg egye zés szü le tik.

1992. ja nu ár 13.
A ko má ro mi Du na Men ti Mú ze um Ma gyar Nem ze ti sé gi Osz tá lya ha vi rend sz e −
rességűre ter ve zett elő adás so ro za tot in dít Mú ze u mi es ték cím mel.

1992. ja nu ár 16.
A Dél−Szlo vá ki á ba lá to ga tó Václav Havel Gútán ta lál ko zik több dél−szlo vá ki ai vá −
ros, Ógyal lán az MKDM, Érsekújvárott a Cse ma dok és a Mat i ca sloven ská kép −
vi se lő i vel.

1992. ja nu ár 17.
Ko má rom ban meg je le nik a Tüs ke cí mű sza ti ri kus köz éle ti he ti lap el ső szá ma.
Fe le lős ki adó ja Kopócs Ti bor, fő szer kesz tő je Palá gyi La jos.

1992. ja nu ár 18.
Ko má rom ban tart ja I. or szá gos köz gyű lés ét a Ma gyar Nép párt. A párt élé re 25
ta gú Or szá gos Ve ze tő sé get, ill. 7 fős El nök sé get ál lí ta nak, el nö ké vé Popé ly Gyu −
lát, al el nök évé Szőcs Fe ren cet vá laszt ják.

Az Együtt élés Po zsony ban ülé se ző In té ző Bi zott sá ga tá mo ga tá sá ról biz to sít ja a
tör té nel mi köz ség ne vek vis  sza ál lí tá sá ra irá nyu ló tö rek vé se ket, a vá lasz tá si ko −
a lí ció kö té sé vel kap cso lat ban pe dig le szö ge zi, hogy „ter mé sze tes szö vet sé ge −
sé nek” az MKDM−et tart ja.

1992. ja nu ár 20.
Po zsony ban tár gya lá so kat foly tat nak az Együtt élés In té ző Bi zott sá gá nak és az
MKDM El nök sé gé nek kép vi se lői, s ki nyil vá nít ják a két moz ga lom vá lasz tá si ko −
a lí ci ó já nak szán dé kát.

Az el nö ki szó vi vő be je len té se sze rint Václav Havel 1990. és 1991. évi tisz te let −
dí ja i ból 2 mil lió ko ro nát ado má nyoz jó té kony sá gi, hu ma ni tá ri us, kul tu rá lis és
szo ci á lis cé lok ra, eb ből 100 ezer ko ro nát egy szlo vá ki ai ma gyar köz mű ve lő dé si
in té zet lé te sí té sé re, amely vál lal ná az egy ko ri Masaryk Aka dé mia te vé keny sé gé −
nek fel újí tá sát.
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1992. ja nu ár 21.
A Szö vet sé gi Gyű lés el ve ti a Václav Havel ál tal be ter jesz tett tör vény ja vas la to kat
a nép sza va zá si al kot mány tör vény mó do sí tá sá ról, va la mint az új al kot mány el fo −
ga dá sá nak mód já ról.

1992. ja nu ár 22.
Mar ián Čalfa szö vet sé gi mi nisz ter el nök Prá gá ban fo gad ja az MKDM há rom  tagú
kül dött sé gét. Meg be szé lé sük té má ja a ma gyar ok ta tás ügy hely ze te, va la mint az
ál lam jo gi el ren de zés kér dé se.

1992. ja nu ár 23.
Mar ián Čalfa cseh szlo vák mi nisz ter el nök An tall Jó zsef ma gyar mi nisz ter el nök −
höz in té zett le ve lé ben ki fej ti, hogy Cseh szlo vá kia kész fi gye lem be ven ni a kö zös
szak mai bi zott ság kö vet kez te té se it, a Du na el te re lé si mun ká la ta it azon ban nem
füg gesz ti fel.

Az MKDM, az Együtt élés és az FMK kép vi se lői a nem ze ti sé gi adás ki bő ví té sé re
vo nat ko zó ja vas la to kat nyúj ta nak át a Szlo vák Te le ví zió ta ná csá nak. Ja va sol ják
töb bek kö zött a nem ze ti sé gi mű so rok önál ló szer kesz tő sé gé nek lét re ho zá sát,
na pi 10−15 per ces ma gyar nyel vű hír köz lés és he ti 30−40 per ces ma gyar nyel vű
ma ga zin su gár zá sát.

1992. ja nu ár 25.
Dunasz er da he lyen tart ja VIII. or szá gos köz gyű lés ét a Füg get len Ma gyar Kez de −
mé nye zés, ame lyen új alap sza bályt fo gad nak el, s ha tá roz nak a moz ga lom párt −
tá ala ku lá sá ról Ma gyar Pol gá ri Párt (MPP) né ven. El nö ké vé A. Nagy Lász lót, el −
ső al el nök évé Tóth Ká rolyt, al el nö ke i vé Vi lá gi Osz kárt, Tóth Já nost és Géme si
Ká rolyt, po li ti kai szó vi vő jé vé Gyurovszky Lász lót vá laszt ják. A vá lasz tá sok kal
kap cso lat ban úgy dön te nek, hogy ko a lí ció ki ala kí tá sa so rán el sőbb sé get él vez
a ma gyar moz gal mak kal kö ten dő szö vet ség.

A Cse ma dok OV ve ze tő sé ge Václav Havel dél−szlo vá ki ai út ja kap csán le vél ben for −
dul a köz tár sa sá gi el nök höz, amely ben sík ra száll a Beneš−dek ré tu mok el tör lé sé −
ért, s a ma gyar ki sebb ség sé rel me it fel so rol va ki fej ti: „ér té ke ink meg őr zé se cél −
já ból kul tu rá lis és ok ta tás ügyi ön ren del ke zést kí vá nunk, és olyan köz igaz ga tá si
el ren de zést, amely meg gá tol ja, hogy szü lő föl dün kön di asz pó rá vá vál junk.”

Az MKDM Or szá gos Vá laszt má nyá nak nagyka posi ülé sén el fo ga dott ha tá ro zat
sze rint az MKDM szor gal maz za a második vi lág há bo rú után a szlo vá ki ai ma gyar −
sá got alap ve tő em be ri jo ga i ban sér tő kol lek tív bű nös ség el vé nek el tör lé sét, s el −
en ged he tet len nek tart ja a ma gyar ki sebb ség re ha bi li tá lá sát.

1992. ja nu ár 27.
Az SZNT ülé sén le te szi a kép vi se lői es küt a man dá tu má ról le mon dott Gör csös
Mi hály he lyé re lé pő Tarnóczy Ist ván (MKDM). Az al kot mány bí rák vá lasz tá sa so −
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rán az MPP ál tal je lölt Pirovits Lász ló is mét nem kap ja meg a szük sé ges szá mú
sza va za tot.

1992. ja nu ár 29.
A Szö vet sé gi Gyű lés 60/1992. szám mal új vá lasz tá si tör vényt fo gad el. A tör −
vény ér tel mé ben a vá lasz tá so kon in du ló pár tok nak vagy moz gal mak nak a par la −
ment be ju tás hoz to vább ra is el kell ér ni ük az 5%−os kü szö böt, 2 vagy 3 párt ko a  −
lí ci ó ja ese tén azon ban a kü szöb 7%, 4 vagy több párt ko a lí ci ó ja ese tén 10%. A
vá lasz tá so kon azok a tö mö rü lé sek in dul hat nak, ame lyek leg alább 10 ezer tag −
gal ren del kez nek vagy 10 ezer tá mo ga tó alá írást sze rez nek, ez alól azon ban
men te sül nek a par la men ti kép vi se let tel ren del ke ző pár tok.

A Szö vet sé gi Gyű lés négy volt MKDM−es kép vi se lő je: Szőcs Fe renc, Var ga Oli vér,
Ma gyar Fe renc és Novitzky Bé la a tes tü let el nö ké hez, Ale xan der Dubčekhez in −
té zett le ve lé ben ké ri, hogy a Ma gyar Nép párt tag ja i ként e párt kép vi se lő i ként
tart sák őket nyil ván.

1992. ja nu ár 30.
Az Együtt élés és az MKDM kép vi se lői a Fran tišek Mik loškó hoz in té zett le ve lük −
ben a nyelv tör vény vég re haj tá sát el len őr ző bi zott ság fel osz la tá sát ké rik az SZNT
el nö ké től. A le vél sze rint a bi zott ság te vé keny sé ge ne ga tív vissz han got vált ki,
sér ti az em be ri mél tó sá got, és po li ti kai szem pont ból sem kí vá na tos.

1992. ja nu ár 30–31.
A Szö vet sé gi Gyű lés a föld tör vény mó do sí tá sá ra be nyúj tott ja vas la tok ról tár gyal.
A Nem ze tek Ka ma rá já nak szlo vák ré sze el uta sít ja azt a ja vas la tot, hogy a tör −
vény or vo sol ja azok va gyon jo gi sé rel me it is, akik va gyo nát a Beneš−dek ré tu mok,
ill. SZNT−rendeletek alap ján ko boz ták el.

1992. ja nu ár 31.
Az SZNT ülé sén az MKDM és az Együtt élés 14 kép vi se lő je egy nyi lat ko zatter ve −
ze tet ter jeszt elő, amely ben in dít vá nyoz zák, hogy a par la ment a zsi dók és a né −
me tek meg kö ve té se után fo gad jon el ha son ló nyi lat ko za tot a ma gya rok kal
szem ben 1945–1948 kö zött ér vé nye sí tett kol lek tív bű nös ség el vé vel kap cso lat −
ban is.

1992. ja nu ár
A Mécs Lász ló Nép fő is ko la ki adá sá ban meg je le nik Kirá ly helme cen a Helme ci
Mé cses cí mű hav i lap el ső szá ma.

1992. feb ru ár 1.
Az Együtt élés Nagy cétény ben ülé se ző Or szá gos Ta ná csa fel ha tal maz za a párt ve −
ze tést, hogy kezd jen ko a lí ci ós tár gya lá so kat az MKDM−mel. Nem zár kó zik el a
hár mas ko a lí ci ó tól sem, nyit va hagy ja vi szont a kér dést, hogy a ko a lí ció har ma −
dik tag ja az MPP vagy a Ma gyar Nép párt le gyen. Az Or szá gos Ta nács nyi lat ko za −
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tot fo gad el az ön ren del ke zés ről, amely ben le szö ge zi, hogy az Együtt élés alap −
kö ve te lé se az ön ren del ke zé si jog ki ter jesz té se a ki sebb ség ben élő nép cso por −
tok ra és nem zet ré szek re.

Bátorkeszin nép sza va zást tar ta nak a köz ség 1948−ig hasz ná la tos ne vé nek visz  −
sza ál lí tá sá ért. A sza va zá son a jo go sul tak 67%−a vesz részt, s 95%−uk tá mo gat −
ja a tör té nel mi név vis  sza ál lí tá sát.

1992. feb ru ár 3–8.
Milovy ban a Cseh Nem ze ti Ta nács és az SZNT kö zös bi zott sá gá nak ta nács ko zá −
sán meg ál la po dás szü le tik az ál lam jo gi szer ző dés leg főbb pont ja i ról, a szö vet −
ség és a tag köz tár sa ság ok ha tás kö ré ről.

1992. feb ru ár 6.
A szö vet sé gi kor mány meg bíz za Jozef Mik loško mi nisz ter el nök−he lyet test a kor −
mány mel let ti Nem ze ti sé gi Bi zott ság lét re ho zá sá ról ren del ke ző 1990. feb ru ár 8−i
80. sz. ha tá ro za tá nak új já szö ve ge zé sé vel.

1992. feb ru ár 6–7.
A ma gyar Or szág gyű lés meg hí vá sá ra Bu da pest re lá to gat a Szö vet sé gi Gyű lés
Ale xan der Dubček ve zet te kül dött sé ge.

1992. feb ru ár 8.
A Ma gyar Nép párt Or szá gos Ve ze tő sé gé nek ér sek új vá ri ülé se a vá lasz tá sok kal
kap cso lat ban olyan ja vas la tot fo gad el, hogy a ma gyar pár tok és moz gal mak
egyet len kö zös lis tán in dít sák je lölt je i ket, mi vel csak így ke rül he tő ek el a vá lasz −
tá si tör vény ki sebb ség el le nes buk ta tói.

1992. feb ru ár 10.
Az Együtt élés és az MKDM tár gya ló kül dött sé ge meg egye zik ab ban, hogy a két
moz ga lom ko a lí ci ó ban in dul a par la men ti vá lasz tá so kon.

A Pol gá ri De mok ra ti kus Unió – NYEE és az MPP tár gya lá so kat foly tat a vá lasz tá −
si ko a lí ció eset le ges le he tő sé gé ről.

1992. feb ru ár 12.
Az SZNT El nök sé ge – mi u tán a ter ve zet mel lett a szük sé ges 11 he lyett csak 10−
en sza vaz nak – el uta sít ja az ál lam jo gi el ren de zés ről Milovy ban meg fo gal ma zott
szer ző dés ter ve ze tet.

Az SZNT Ok ta tás ügyi Bi zott sá ga a Nyi trai Egye tem lét re ho zá sá ról tár gyal va el uta −
sít ja az Együtt élés ja vas la tát, hogy az egye tem ke re té ben hoz za nak lét re önál ló
ma gyar pe da gó gi ai kart, el fo gad ja ugyan ak kor Berényi Jó zsef elő ter jesz té sét a
Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé gek Ka rá nak lét re ho zá sá ról.
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1992. feb ru ár 13.
Jozef Markuš, a Mat i ca sloven ská el nö ke nyílt le vél lel for dul Fran tišek Mik loškó −
hoz, az SZNT el nö ké hez és Ivan Brn di arhoz, az SZNT nyelv tör vény be tar tá sát el −
len őr ző bi zott sá ga el nö ké hez, amely ben a nyelv tör vény szi go rú be tar ta tá sát kö −
ve te li.

1992. feb ru ár 14.
A ma gyar kor mány fel szó lít ja a cseh szlo vák szö vet sé gi kor mányt a Du na el te re −
lé si mun ká la ta i nak le ál lí tá sá ra.

1992. feb ru ár 15.
Mar ián Čalfa szö vet sé gi mi nisz ter el nök té vé nyi lat ko za tá ban ki je len ti, hogy az
SZNT El nök sé gé nek a Milovy ban el fo ga dott ja vas la tot el uta sí tó ha tá ro za tá val
kez de tét vet te Szlo vá kia el sza ka dá sa.

1992. feb ru ár 17.
A Szö vet sé gi Gyű lés ülé sén le te szik az es küt az al kot mány bí rák ká ki ne ve zett
kép vi se lők he lyé be lé pő új kép vi se lők, köz tük Mé szá ros And rás (MPP), a Nem −
ze tek Ka ma rá já nak tag ja. Vi lá gi Osz kárt (MPP) be vá laszt ják a Né pi Ka ma ra El −
nök sé gé be, egy ben meg vá laszt ják a ka ma ra al el nök évé.

A ko a lí ci ós együtt mű kö dés ről és a ko a lí ció eset le ges to váb bi bő ví té sé ről tár gyal
az Együtt élés és az MKDM kül dött sé ge. Meg egye zé sük sze rint új part ner rel a
má sik fél be le egye zé se nél kül nem köt nek szer ző dést.

1992. feb ru ár 18.
A Szö vet sé gi Gyű lés 92/1992. sz. tör vé nyé vel mó do sít ja a föld tör vényt. A tör −
vény 6. §−ából ki ke rül az a ki té tel, hogy a kár pót lás nem vo nat ko zik az el kob zott
és a föld re form so rán má sok nak jut ta tott va gyon ra.

1992. feb ru ár 20.
A re for má tus egy ház ko má ro mi rend kí vü li zsi na ti ülé se ha tá ro za tot hoz két ke −
let−szlo vá ki ai szlo vák  nyel vű egy ház me gye: a Nagymi há lyi egy ház me gye és az
Ondava−h ernád men ti egy ház me gye lét re ho zá sá ról.

Ko má rom ön kor mány za ta a ma gyar or szá gi egye te mek és fő is ko lák Ko má rom −
ban lét re ho zan dó kon zul tá ci ós köz pont jai anya gi fel tét ele i nek biz to sí tá sá ra lét −
re hoz za a Schola Comaromien sis Ala pít ványt.

1992. feb ru ár 21.
A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Tu do má nyos Tár sa ság az Új Szó ban köz zé tett ál lás fog −
la lá sá ban sík ra száll azért, hogy a lét re ho zan dó Nyi trai Egye te men a ma gyar ta −
nár kép zést egy önál ló ma gyar kar ke re té ben old ják meg, egy ben le szö ge zi, hogy
a ma gyar pe da gó gus kép zés hos  szú tá von csak is egy önál ló ma gyar fel ső ok ta tá −
si in téz mény ke re té ben kép zel he tő el.
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Pod strán sky Vladim ilt az ugyan csak az MPP ál tal je lölt Mati aško Lász ló vált ja fel
a szlo vák me ző gaz da ság− és élel me zés ügyi mi nisz ter gaz da sá gi he lyet te sé nek
tiszt sé gé ben.

Az Együtt élés és a Ma gyar Nép párt kül dött sé ge tár gya lá so kat foly tat a vá lasz tá −
so kon va ló eset le ges kö zös fel lé pés ről.

1992. feb ru ár 22.
Po zsony ban meg ala kul a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ke resz tény Ér tel mi sé gi ek Szö −
vet sé ge. Cél ja olyan fó ru mok, mun ka kö zös sé gek ki ala kí tá sa, me lyek fel vál lal −
nák a ma gyar ke resz tény ér tel mi ség kép zé sét és for má lá sát. A szö vet ség élé re
hét tagú ide ig le nes el nök sé get és há romtagú ügy vi vői tes tü le tet vá lasz ta nak,
amely nek tag jai Csáky Kár oly, Gyur gyík Lász ló és Se bők Éva.

Lo son con tart ja II. or szá gos köz gyű lés ét a Szlo vá ki ai Ma gyar Folk lór szö vet ség. El −
nö ké vé is mét Ta kács And rást, al el nök évé Keszegh Ist vánt, tit ká rá vá Far kas Jó zse −
fet vá laszt ják, s el ha tá roz zák a „Ta va szi szél vi zet áraszt...” fesz ti vál fel újí tá sát.

1992. feb ru ár 24.
Az MKDM és az MPP kö zöt ti tár gya lá so kon a két fél ki nyil vá nít ja, hogy szük sé −
ges nek tar ta ná egy MKDM–Együtt élés–MPP hár mas ko a lí ció lét re ho zá sát.

1992. feb ru ár 25.
Az SZNT ülé sén Do bos Lász ló in dít vá nyoz za, hogy a par la ment ér vény te le nít se
a ma gyar ki sebb ség gel szem ben ki mon dott kol lek tív bű nös sé get. Fran tišek Mik −
loško par la men ti el nök sze rint a kér dést csak a ma gyar par la ment tel kö zö sen
le het ne tisz táz ni, nem zár ja ki ugyan ak kor, hogy még a vá lasz tá sok előtt sor ke −
rül het egy kö zös nyi lat ko zat el fo ga dá sá ra.

1992. feb ru ár 26.
Az SZNT 104/1992. szám mal szin tén új vá lasz tá si tör vényt fo gad el, amely a
Szö vet sé gi Gyű lés tör vé nyé hez ha son ló an egy párt ese té ben 5%−ban, ket tős
vagy hár mas ko a lí ció ese té ben 7%−ban, négy vagy több párt ko a lí ci ó ja ese té ben
10%−ban ál la pít ja meg a par la ment be ju tás kü szö bét.

1992. feb ru ár 27.
Az SZNT 140/1992. szám mal tör vényt hoz a nyi trai Me ző gaz da sá gi Fő is ko la és
a Pe da gó gi ai Kar Nyi trai Egye tem né ven tör té nő egye sí té sé ről. A tör vény vi tá ja
so rán el ve tik Bauer Edit nek (Együtt élés) az önál ló ma gyar pe da gó gi ai kar lét re −
ho zá sá ra vo nat ko zó ja vas la tát, vi szont kü lön ha tá ro zat ban el fo gad ják Berényi
Jó zsef (MPP) in dít vá nyát, hogy az SZNT ja va sol ja az egye tem sze ná tu sá nak a
Nem ze ti sé gi és Et ni kai Ki sebb sé gek Ka rá nak meg ala kí tá sát.

Fran tišek Mik loško, az SZNT el nö ke par la men ti bi zott sá got hoz lét re a szlo vák
kor mány te rü let szer ve zé si bi zott sá ga ál tal Szlo vá kia új köz igaz ga tá si fel osz tá sá −
ra ki dol go zott ja vas la tok el bí rá lá sá ra.
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Po zsony ban Duray Mik lós, az Együtt élés és Bugár Bé la, az MKDM el nö ke alá ír −
ja a két moz ga lom ko a lí ci ó já nak po li ti kai alap el ve it rög zí tő szer ző dést.

1992. feb ru ár 28.
An tall Jó zsef ma gyar mi nisz ter el nök a Mar ián Čalfa cseh szlo vák szö vet sé gi mi −
nisz ter el nök höz in té zett le ve lé ben ké ri a bősi víz lép csőn vég zett egy ol da lú mun −
ká la tok le ál lí tá sát.

1992. feb ru ár 29.
Ko má rom ban tart ja V. or szá gos köz gyű lés ét a Ma gyar Ke resz tény de mok ra ta
Moz ga lom, ame lyen el fo gad ják a moz ga lom vá lasz tá si prog ram ját.

A Rá kó czi Szö vet ség meg ren de zi Bu da pes ten a kas sai kor mány prog ram kár val −
lott ja i nak el ső ta lál ko zó ját. A ren dez vény részt ve vői nyi lat ko zat ban ké rik a ma −
gyar kor mányt, hogy a cseh szlo vák szö vet sé gi és a szlo vák kor mán  nyal foly ta −
tan dó tár gya lá so kon kö ves sen el min dent a jó vá té tel ér de ké ben.

1992. már ci us 1.
Pod strán sky Vladim ilt (MPP) be ik tat ják a szö vet sé gi Gaz da sá gi Mi nisz té ri um mi −
nisz ter he lyet te si tiszt sé gé be.

1992. már ci us 5.
Tár gya lá sok kez dőd nek az Együtt élés–MKDM ko a lí ció kép vi se lői és az MPP ve −
ze té se kö zött az eset le ges hár mas vá lasz tá si ko a lí ció lét re ho zá sá ról.

1992. már ci us 7.
Az Es ter házy Já nos Klub meg ren de zi Po zsony ban a II. Es ter házy Já nos Na po kat.
A ren dez vény al kal má ból az Es ter házy Já nos Em lék bi zott ság Es ter házy Já nos−
em lék pa ket tel tün te ti ki Jan ics Kál mánt, va la mint az 1949. évi cseh szlo vá ki ai
ma gyar Mind szen ty−per még élet ben lé vő négy el ítélt jét: Haj dú Lász lót, Krausz
Zol tánt, Lipc sey Gyu lát és Mé szá ros Gyu lát.

A KDM Ta ná csá nak po zso nyi ülé sén az ál lam jo gi el ren de zés kö rü li né zet el té ré −
sek mi att ki vá lik a moz ga lom ból a Ján Klepáč ve zet te ra di ká lis szárny, s Szlo −
vák Ke resz tény de mok ra ta Moz ga lom né ven új moz gal mat hoz lét re.

1992. már ci us 10.
Az MPP ál tal je lölt Mol nár Ro zá li át ki ne ve zik a szlo vák kor mány el len őr zé si mi −
nisz te ré nek he lyet te sé vé.

1992. már ci us 11.
Prá gá ban a Cseh Nem ze ti Ta nács és az SZNT El nök sé ge meg ál la po dik ab ban,
hogy az ál lam jo gi el ren de zés sel kap cso la tos kér dé sek ről csak a vá lasz tá sok
után foly tat ják a tár gya lá so kat.
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1992. már ci us 12.
Az Együtt élés és az MKDM az MPP−vel foly ta tott tár gya lá so kon 6 pont ban fek te −
ti le azo kat a fel té te le ket, ame lyek hez a ko a lí ci ó ba va ló fel vé tel ét kö ti: az MPP
lép jen ki a kor mány ko a lí ci ó ból, ér té kel je át a nem ze ti ki sebb sé gek jog ál lá sa
szem pont já ból ta nú sí tott po li ti ká ját, fo gad ja el az ön igaz ga tás el vét, ha tá rol ja el
ma gát a nyelv tör vény al kal ma zá sá val kap cso la tos ed di gi kor mány ál lás pont tól,
ér té kel je át po li ti zá lá si mód sze rét, s hoz za nyil vá nos ság ra e kér dé sek át ér té ke −
lé sét.

A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Kép ző mű vé szek Tár sa sá ga a cseh szlo vá ki ai ma gyar −
ság kép ző mű vé sze ti kul tú rá já nak tá mo ga tá sa cél já ból lét re hoz za a Jako by Ala −
pít ványt.

1992. már ci us 12–14.
A Cse ma dok OV és a Cseh szlo vá ki ai Ma gya rok Anya nyel vi Tár sa sá ga meg ren de −
zi Kas sán a XXII. Ka zin czy Nyelv mű ve lő Na po kat. A ren dez vény ke re té ben már −
ci us 12−én meg tart ják a tár sa ság II. köz gyű lés ét is.

1992. már ci us 14.
Az MPP or szá gos el nök sé gé nek ér sek új vá ri ülé sén úgy ha tá roz nak, hogy ameny  −
nyi ben az Együtt élés és az MKDM to vább ra sem haj lan dó „ér de mi ko a lí ci ós
meg be szé lés re”, ab ban az eset ben az MPP el nök sé ge ja va sol ni fog ja, hogy a
párt egye dül in dul jon a vá lasz tá so kon.

1992. már ci us 17.
Az Együtt élés, az MKDM és az MPP kö zöt ti meg be szé lé se ken az Együtt élés és
az MKDM fel té te le sze rint az MPP−nek vagy ki kel le ne lép nie a kor mány ból, vagy
el kel le ne ma gát ha tá rol nia a kor mány nem ze ti sé gi po li ti ká já nak mu lasz tá sa i tól.

1992. már ci us 19.
Az újabb ko a lí ci ós meg be szé lé se ken, mi u tán az MPP el uta sít ja a kor mány ko a lí −
ci ó ból va ló ki lé pést, az Együtt élés és az MKDM al ter na tív ja vas lat ként azt igény −
li, hogy nyil vá no san ha tá rol ja el ma gát a kor mány nem ze ti sé gi po li ti ká já nak mu −
lasz tá sa i tól, és mi nő sít se sa ját fe le lős sé gé nek ará nyát. A már ci us 20−án foly ta −
tó dó tár gya lá so kon azon ban az Együtt élés és az MKDM kül dött sé ge az MPP nyi −
lat ko za tát nem fo gad ja el, s nem szü le tik meg egye zés a már ci us 22−i ta lál ko zón
sem.

1992. már ci us 21.
Ostravában az Együtt élés, va la mint a cseh or szá gi nem ze ti ki sebb sé gek kép vi se −
lő i nek ta nács ko zá sán olyan dön tés szü le tik, hogy a moz ga lom Cseh or szág ban
önál ló po li ti kai erő ként in dul a vá lasz tá so kon, s a cseh és a szö vet sé gi par la −
ment be is in dít je löl te ket. Az ál lam jo gi el ren de zés sel kap cso lat ban hang sú lyoz −
zák, hogy a cseh szlo vák ál lam kon ti nu i tá sa mel lett száll nak sík ra.
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1992. már ci us 23.
Az MKDM és az Együtt élés kül dött sé ge a Ma gyar Nép párt tal tár gyal az eset le −
ges vá lasz tá si együtt mű kö dés fel tét ele i ről.

1992. már ci us 24.
A ma gyar Or szág gyű lés fel ha tal maz za a kor mányt, hogy ha a cseh szlo vák fél áp −
ri lis 30−ig nem ál lít ja le az 1977. évi meg ál la po dás sal el len té tes mun ká la to kat,
mond ja fel a bős–nagymarosi víz lép cső rend szer meg va ló sí tá sá ról és üze mel te −
té sé ről szó ló szer ző dést.

1992. már ci us 25.
Az MKDM, az Együtt élés és az MPP ko a lí ci ós meg be szé lé se i nek újabb for du ló −
já ban az Együtt élés és az MKDM olyan vá lasz tá si szer ző dés meg kö té sé re tesz
ja vas la tot az MPP−nek, amely ér tel mé ben a párt je lölt jei párt meg je lö lés nél kül
sze re pel né nek az MKDM–Együtt élés ko a lí ció lis tá ján.

Az SZNT ülé sén az El nök ség ki bő ví té se so rán az El nök ség be ja va solt Csáky Pál
(MKDM) nem kap ja meg a szük sé ges szá mú sza va za tot.

1992. már ci us 26.
A Fi a tal De mok ra ták Szö vet sé ge Or bán Vik tor ve ze té sé vel Po zsony ba lá to ga tó
kül dött sé ge meg be szé lést foly tat az MPP, az Együtt élés és az MKDM kép vi se lő i −
vel, akik előtt ki fej ti: üd vö zöl né, ha si ke rül ne meg ál la pod ni uk a hár mas vá lasz −
tá si ko a lí ci ó ról.

Az MKDM, az Együtt élés és az MPP tár gya ló kül dött sé gé nek ta lál ko zó ján, mi u tán
az Együtt élés és az MKDM el uta sít ja, hogy az MPP ne ve sze re pel jen a vá lasz tá −
si la pon, vá lasz tá si ko a lí ció, ill. szer ző dés meg kö té se nél kül ér nek vé get a ko a −
lí ció lét re ho zá sát cél zó meg be szé lé sek.

1992. már ci us 27.
Som or ján Végh Lász ló ve ze té sé vel önál ló sul a cseh szlo vá ki ai ma gyar tu do má −
nyos ku ta tó könyv tár, a Bib lio the ca Hun gar i ca.

1992. már ci us 28.
Szomo tor on tart ja II. or szá gos köz gyű lés ét a Szlo vá ki ai Ma gyar Pe da gó gu sok
Szö vet sé ge. El nö ké vé is mét Pukkai Lász lót, al el nö ke i vé Ádám Zi tát, Lo vász
Gab ri el lát és Tolcsvay An talt vá laszt ják. A köz gyű lés meg tár gyal ja a ma gyar or −
szá gi fő is ko lák Ko má rom ban lét re ho zan dó kon zul tá ci ós köz pont ja i nak kér dé sét,
s ha tá ro zat ban mond ja ki, hogy az SZMPSZ „to vább ra is kö ve te li az Ok ta tás ügyi
Mi nisz té ri um ban a nem ze ti sé gi fő osz tály – élén a nem ze ti sé gi ok ta tás üg  gyel
meg bí zott mi nisz ter he lyet tes sel – és egy önál ló ma gyar fel ső ok ta tá si in téz mény
lét re ho zá sát”.
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Az Együtt élés Han ván ülé se ző Or szá gos Ta ná csa és az MKDM Nagyölve den ülé −
se ző Or szá gos Vá laszt má nya egy aránt jó vá hagy ja a vá lasz tá si ko a lí ci ós szer ző −
dést, egyút tal nyit va hagy ja a Ma gyar Nép párt tal kö ten dő eset le ges ko a lí ció le −
he tő sé gét.

Po zsony ban tart ja évi köz gyű lés ét a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Tu do má nyos Tár sa −
ság, ame lyen a Cse ma dok el nö ké vé vá lasz tott Bauer Győ ző től Znám Ist vánt ve −
szi át a tár sa ság el nö ki tiszt sé gét.

Ri ma szom bat ban tart ja III. köz gyű lés ét a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Nép raj zi Tár sa −
ság. A köz gyű lés al kal má ból meg je le nik a tár sa ság Nép is me re ti Kis könyv tár cí −
mű ki ad vány so ro za tá nak el ső kö te te, a B. Ko vács Ist ván ál tal szer kesz tett Vály-
völ gy.

Szlo vá kia Szo ci ál de mok ra ta Párt já nak II. kong res  szu sán a Pol gá ri De mok ra ti kus
Unió – NYEE−ből a szo ci ál de mok ra ta párt ba át lé pett Ale xan der Dubčeket meg vá −
laszt ják a párt el nö ké vé.

1992. már ci us 29.
Az MPP Or szá gos Vá laszt má nya úgy ha tá roz, hogy az Együtt élés és az MKDM el −
uta sí tó dön té sét kö ve tő en nem ál lít je löl te ket a Pol gá ri De mok ra ta Párt és a De −
mok ra ta Párt lis tá ján sem, s egye dül in dul a par la men ti vá lasz tá so kon.

A Ma gyar Nép párt Or szá gos Ve ze tő sé ge pár ká nyi ülé sén sík ra száll az Együtt −
élés, az MKDM és a Ma gyar Nép párt kö zöt ti hár mas vá lasz tá si ko a lí ció meg kö −
té sé ért. A párt ve ze tés ha tá ro za ta sze rint a ko a lí ció kö tés el ma ra dá sa ese tén a
párt egye dül is in dul a vá lasz tá so kon.

A Pol gá ri De mok ra ti kus Unió – NYEE rend kí vü li köz gyű lé se a párt el ne ve zé sé ből
tör li a NYEE rö vi dí tést.

1992. már ci us 30.
Az SZNT ülé sén Csáky Pál ja va sol ja, hogy a par la ment a zsi dók de por tá lá sá hoz
és a né me tek ki te le pí té sé hez ha son ló an fo gad jon el nyi lat ko za tot a ma gya rok −
kal szem ben 1945 és 1948 kö zött ér vé nye sí tett kol lek tív bű nös ség el vé nek el −
ve té sé ről is, s fel ol vas sa az MKDM és az Együtt élés kép vi se lői ál tal már két hó −
nap pal ko ráb ban be ter jesz tett nyi lat ko zat−ter ve ze tet.

1992. már ci us
Galán tán a vá ro si ön kor mány zat Galán tai Új ság cím mel tár sa dal mi−kul tu rá lis
hav i lap ki adá sá ba kezd. Fő szer kesz tő je Hor váth Ru dolf.

1992. áp ri lis 1.
A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Írók Tár sa sá gá nak Po zsony ban ülé se ző III. köz gyű lé −
sén le mond el nö ki meg bí za tá sá ról és az Iro dal mi Szem le fő szer kesz tői tiszt sé −
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gé ről Gren del La jos. A tár sa ság öt ta gú új vá laszt má nya (tag jai: Gren del La jos,
Tő zsér Ár pád, Do bos Lász ló, Balla Kál mán, Fónod Zol tán) élé re nem ál lí ta nak el −
nö köt, az Iro dal mi Szem le fő szer kesz tő jé vé Tő zsér Ár pá dot ne ve zik ki.

Az SZNT ülé sén csak úgy si ke rül meg aka dá lyoz ni a Szlo vá kia szu ve re ni tá sát
dek la rá ló nyi lat ko zat ja vas lat ról va ló sza va zást, hogy a kor mány pár ti és a ma gyar
kép vi se lők ki vo nul nak az ülés te rem ből. Nem szü le tik dön tés a Csáky Pál ál tal
elő ter jesz tett nyi lat ko zat ter ve zet ről sem, meg vizs gá lá sá ra bi zott sá got hoz nak
lét re.

Moszk vá ban Václav Havel cseh szlo vák és Bo risz Jel cin orosz köz tár sa sá gi el nök
alá ír ja a cseh szlo vák–orosz ba rát sá gi és együtt mű kö dé si szer ző dést, amely nek
pre am bu luma le szö ge zi, hogy az 1968−as ka to nai be avat ko zás az erő meg en −
ged he tet len al kal ma zá sa volt.

Ógyal lán Ján Čarnogurský szlo vák mi nisz ter el nök és Mádl Fe renc ma gyar tár ca
nél kü li mi nisz ter a bősi víz lép cső vel kap cso la tos kér dé sek ről ta nács ko zik.

1992. áp ri lis 2.
Az Együtt élés és az MKDM meg ál la po dást köt a Ma gyar Nép párt tal a hár mas vá −
lasz tá si ko a lí ci ó ról. A Duka Zó lyo mi Ár pád, Bugár Bé la és Popé ly Gyu la ál tal alá −
írt vá lasz tá si ko a lí ci ós szer ző dés sze rint a há rom tö mö rü lés a szö vet sé gi par la −
ment be kö zös vá lasz tá si lis tát ál lít, a szlo vák par la men ti vá lasz tá so kon pe dig a
Ma gyar Nép párt je lölt jei a párt ho va tar to zás fel tün te té sé vel az MKDM–Együtt élés
ko a lí ció lis tá ján in dul nak.

1992. áp ri lis 9.
A szlo vák kor mány te rü let szer ve zé si bi zott sá ga ja vas la ta i nak el bí rá lá sá ra ala −
kult par la men ti bi zott ság a me gye rend sze ren ala pu ló ún. Minarovič−féle ja vas lat
el fo ga dá sát ja va sol ja az SZNT szá má ra.

1992. áp ri lis 9–12.
Ri ma szom bat ban a Cse ma dok OV és a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ama tőr Szín ját −
szók Egye sü le te el ső íz ben ren de zi meg a di ák−, ill. fel nőtt vers− és pró za mon −
dók nak a Jó kai Na pok ról és a Du na Men ti Ta vasz ról le vá lasz tott or szá gos ver −
se nyét, a Tom pa Mi hály Or szá gos Vers− és Pró za mon dó Ver senyt.

Az SZMPSZ Észa k− és Dél−Ko má rom ban meg ren de zi az I. Nem zet kö zi Ma gyar
Ma te ma ti kai Ver senyt.

1992. áp ri lis 14.
A Szö vet sé gi Gyű lés 205/1992. szám mal al kot mány tör vényt fo gad el a szö vet −
sé gi par la ment meg bí za tá si ide jé nek öt ről négy év re csök ken té sé ről. Más nap el −
fo gad ja a köz tár sa sá gi el nök meg vá lasz tá sá nak sza bá lya it mó do sí tó 206/1992.
sz. al kot mány tör vényt, amely két for du lós el nök vá lasz tást ír elő.
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A Gömöri Hír nök utód lap ja ként meg je le nik Rozs nyón a Gömöri Haj nal cí mű já rá −
si he ti lap el ső szá ma. Fő szer kesz tő je Jung An na. (A lap szep tem ber 8−án szin −
tén meg szű nik.)

1992. áp ri lis 15.
Az SZNT po li ti kai gré mi u má nak ülé sén az MKDM, az Együtt élés és az MPP kép −
vi se lő in kí vül va la men  nyi klub el uta sít ja, hogy a Csáky Pál ál tal elő ter jesz tett nyi −
lat ko zat ter ve zet a par la ment elé ke rül jön.

A nyi trai Pe da gó gi ai Kar ma gyar ta go za tá nak di ák ön kor mány za ta tá mo ga tá sá ról
biz to sít ja a jú li us 1−jén meg ala ku ló Nyi trai Egye tem Nem ze ti sé gi és Et ni kai Kul −
tú rák Ka rá nak lét re ho zá sát, mi vel „ez re á lis le he tő sé get nyújt hat mind a ma −
gyar, mind a töb bi nem ze ti ki sebb ség és et ni kum pe da gó gus kép zé sé nek és kul −
tú rá já nak fejlesztésére”.

1992. áp ri lis 16.
A szö vet sé gi kor mány rend kí vü li ülé sén úgy ha tá roz, hogy a ma gyar „ul ti má tum”
el le né re foly tat ja a bősi víz lép cső épí té sét. A Coex is ten tia par la men ti klub a kor −
mány ülé se előtt Mar ián Čalfa szö vet sé gi mi nisz ter el nök höz in té zett le ve lé ben
kö ve te li a mun ká la tok azon na li le ál lí tá sát.

1992. áp ri lis 22.
Az SZNT El nök sé ge be fe je zett nek nyil vá nít ja a nyelv tör vényt fel ügye lő bi zott ság
mun ká ját. A bi zott ság zá ró je len té se sze rint a tör vény al kal ma zá sa és ma gya rá −
zá sa nem egy ér tel mű, mi vel nem vi lá gos, hogy a kö te le ző szlo vák fel irat ok mel −
lett hasz nál ha tó ak−e más nyel vű fel irat ok is, ezért azt ja va sol ja, hogy a par la −
ment a nyelv hasz ná la ti jo gok sza bá lyo zá sá ra a kö vet ke ző vá lasz tá si idő szak −
ban, a szlo vák al kot mány ki dol go zá sa so rán tér jen vis  sza.

1992. áp ri lis 23.
A szö vet sé gi kor mány jó vá hagy ja a Cseh szlo vá kia és Ma gyar or szág kö zöt ti jó −
szom széd sá gról és ba rá ti együtt mű kö dés ről szó ló ál lam kö zi szer ző dés szö ve gét.

Mar ián Čalfa szö vet sé gi mi nisz ter el nök An tall Jó zsef hez in té zett le ve lé ben ul ti −
má tum nak ne ve zi a ma gyar fél nek a Du na el te re lé si mun ká la ta i nak le ál lí tá sá ra
vo nat ko zó ké rel mét, a Du na el te re lé sé nek ha tár ide jét pe dig ok tó ber 31−ben je −
lö li meg.

1992. áp ri lis 24.
Az MKDM az Új Szó ha sáb ja in A ko a lí ci ós kor mány ha tal mi bû nö zé se a ma gyar
nem ze ti ki sebb ség el len 1945-tõl 1948-ig cím mel nyil vá nos ság ra hoz za a ma −
gyar ki sebb sé get ért jog ta lan sá gok jó vá té te lé re ki dol go zott ja vas la tát. A ja vas −
lat a jog fosz tó ren de le tek tör lé sén kí vül szük sé ges nek tart ja leg alább a szim bo −
li kus anya gi és er köl csi jó vá té telt is.
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Bu da pes ten a ma gyar–szlo vák ér tel mi sé gi fó rum részt ve vői a két nem zet kö zöt −
ti elő í té le tek le győ zé se, va la mint mű vé sze ti, kul tu rá lis, tu do má nyos és ok ta tá si
együtt mű kö dé sük tá mo ga tá sa cél já ból lét re hoz zák a Szlo vák–Ma gyar Kul tu rá lis
Ala pít ványt.

1992. áp ri lis 25.
A Csal ló kö zi Vá ro sok és Fal vak Tár su lá sa, az Együtt élés és az Eurolánc pol gá ri
kez de mé nye zés – mint egy 120 szlo vá ki ai és ma gyar or szá gi Du na men ti te le pü −
lés pol gár mes te re és több kör nye zet vé dő szak em ber rész vé te lé vel – Du na−kon −
fe ren ci át ren dez Dunasz er da he lyen. A kon fe ren cia részt ve vői a C vál tozat mun −
ká la ta i nak azon na li le ál lí tá sá ra és a Du na re ha bi li tá ci ó já ra szó lít ja fel a szö vet −
sé gi kor mányt.

Az MPP az Új Szó ban nyil vá nos ság ra hoz za az 1945–1948 kö zött ki adott el nö −
ki dek ré tu mok kal kap cso la tos ál lás fog la lá sát, amely sze rint a jog fosz tó dek ré −
tu mo kat és egyéb jog sza bá lyo kat vagy a Szö vet sé gi Gyű lés tör vé nye i vel, vagy az
Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá val kel le ne ér vény te le ní te ni.

Ko má rom ban a Re for má tus Pe da gó gu sok Mun ka kö zös sé ge II. or szá gos kon fe −
ren ci á ján be je len tik négy re for má tus alap is ko la szep tem be ri meg nyi tá sá nak
szán dé kát, ame lyek kö zül kettő nyíl na a Csal ló köz ben, egy−egy pe dig Gömör ben
és a Bod rog köz ben.

A Cse ma dok OV és a Szlo vá ki ai Ma gyar Folk lór szö vet ség meg ren de zi Pár kány −
ban a nép tánc szólisták el ső or szá gos ver se nyét.

1992. áp ri lis 26–május 2.
Észa k− és Dél−Ko má rom ön kor mány za ta el ső íz ben ren de zi meg a Ko má ro mi Na −
po kat.

1992. áp ri lis 28.
Az SZNT ülé sén az el len zék nyo má sá ra úgy ala kít ják át a par la ment El nök sé gét,
hogy ab ban erő egyen súly ala kul ki a kor mány pár ti és kor mányt tá mo ga tó, ill. az
el len zé ki erők kö zött. A ki bő ví tett El nök ség be be ke rül a ko a lí ció ál tal je lölt Csáky
Pál (MKDM) is.

1992. áp ri lis
Az Együtt élés te rü le ti tit kár sá gá nak ki adá sá ban meg je le nik Kirá ly helme cen a
Bod rog kö zi Hír nök cí mű köz éle ti hav i lap el ső szá ma. Fe le lős szer kesz tő je Pusz −
tai Jó zsef.

1992. má jus 1.
Pro tič Já nost Papp Sán dor vált ja fel a Szlo vák Rá dió ma gyar adá sá nak fő szer −
kesz tői tiszt sé gé ben.
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1992. má jus 5.
Az MPP nyi lat ko za ta sze rint a hár mas ko a lí ció meg hi ú su lá sa ve szély be so dor −
hat ja a ma gyar ság par la men ti kép vi se le tét, ezért fel szó lít ja a vá lasz tó kat, hogy
ne os  szák meg sza va za ta i kat a két lis ta kö zött, mi vel az MKDM–Együtt élés–Ma −
gyar Nép párt ko a lí ció szá má ra a 7%−os kü szöb át lé pé se le he tet len, s in kább az
MPP előtt ál ló 5%−os ha tár át lé pé sé re össz pon to sít sa nak.

1992. má jus 6.
A vi seg rá di hár mak prá gai csúcs ta lál ko zó ján a vá ra ko zá sok kal el len tét ben nem ír −
ják alá a kor má nyok ál tal már jó vá ha gyott cseh szlo vák–ma gyar alap szer ző dést. Az
alá írás el ma ra dá sá nak oka a bősi víz lép cső kö rül ki ala kult szlo vák–ma gyar vi ta.

1992. má jus 7.
Az SZNT ülé sén is mét elő ter jesz tik a Szlo vá kia szu ve re ni tá sá ról szó ló nyi lat ko −
za tot. In du la tos vi tát kö ve tő en a par la ment úgy ha tá roz, hogy a nyi lat ko za tot ál −
lam jo gi sú lyá ra va ló te kin tet tel há ro mö tö dös több ség gel kell el fo gad ni. A sza va −
zá son a je len lé vő 139 kép vi se lő kö zül 73 sza vaz a nyi lat ko zat el fo ga dá sa mel −
lett, így az nem kap ja meg a szük sé ges sza va zat több sé get.

A ma gyar kor mány úgy ha tá roz, hogy fel mond ja a bős–nagymarosi víz lép cső rend −
szer ről kö tött 1977. évi ál lam szer ző dést.

1992. má jus 10.
Az MKDM meg ren de zi Ko má rom ban a III. Ima na pot.

1992. má jus 11.
Az SZNT utol só ülé sén a ma gyar kép vi se lők csa ló dott sá guk nak ad nak han got,
ami ért a szlo vák par la ment nem fo ga dott el nyi lat ko za tot a ma gyar ki sebb ség
1945–1948 kö zöt ti jog fosz tá sá ról.

Prá gá ban Václav Havel köz tár sa sá gi el nök fo gad ja az MPP há rom ta gú, va la mint
az MKDM–Együtt élés–Ma gyar Nép párt ko a lí ció hat ta gú kül dött sé gét.

A szlo vák kor mány rend kí vü li ülé sén jog ta lan nak mi nő sí ti, s ul ti má tum sze rű nek
íté li a ma gyar kor mány nak a bős–nagymarosi víz lép cső rend szer ről kö tött szer ző −
dés fel mon dá sá ról ho zott ha tá ro za tát.

1992. má jus 13.
A DH−Press ki adá sá ban meg je le nik Rozs nyón a Kraj cár cí mű gömör− tor nai he ti −
lap el ső szá ma. Fő szer kesz tő je Szpisák Ibo lya. (Utol só szá ma no vem ber 25−én
je le nik meg.)

1992. má jus 13–16.
A Cse ma dok OV meg ren de zi Dunasz er da he lyen a XVII. Du na Men ti Ta vaszt, a
szín ját szó és báb ját szó gyer me kek fesz ti vál ját.
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1992. má jus 15.
Mi u tán a Nap Ki adó Po zsony ból Dunasz er da he lyre tet te át szék hely ét, Duna −
szer da he lyre köl tö zik a Nap cí mű he ti lap szer kesz tő sé ge is. Ez zel egyidőben
Balla Kál mánt meg bí zott fő szer kesz tő ként Barak Lász ló vált ja fel a lap élén.

1992. má jus 19.
A ma gyar kor mány dip lo má ci ai jegy zék ben ér te sí ti Cseh szlo vá ki át a bős–nagy−
marosi víz lép cső rend szer meg épí té sé ről és üze mel te té sé ről 1977−ben meg kö −
tött szer ző dés má jus 25−i ha tál  lyal tör té nő fel mon dá sá ról.

A Szlo vák Te le ví zió hír szer kesz tő sé gé nek fő szer kesz tő je, az zal az in dok lás sal,
hogy nincs össz hang ban a szlo vák kor mány irány vo na lá val, nem en ge dé lye zi a
ma gyar nyel vű mű sor ban a bősi víz lép cső ről ké szült ri port su gár zá sát.

Szlo vá ki ai mun ka lá to ga tá sa so rán Dunasz er da he lyre lá to gat Václav Havel köz −
tár sa sá gi el nök.

1992. má jus 22.
A cseh szlo vák kor mány dip lo má ci ai jegy zé ket jut tat Bu da pest re, amely ben le −
szö ge zi, hogy Ma gyar or szág nak nincs jo gi in do ka a bős–nagymarosi víz lép cső −
rend szer ről szó ló szer ző dés fel mon dá sá ra.

1992. má jus 24.
Mi u tán a Cse ma dok OV anya gi okok mi att nem ren de zi meg a XXXVII. Or szá gos
Nép mű vé sze ti Fesz ti vált, a Cse ma dok Lé vai Te rü le ti Vá laszt má nya ún. Te rü le ti
Nép mű vé sze ti Fesz ti vált ren dez Zselizen.

1992. má jus 25.
A szlo vák Bel ügy mi nisz té ri um ter mi no ló gi ai bi zott sá ga Pár kány, Kö böl kút és Tar −
doskedd név vál toz ta tá si ké rel mé nek el uta sí tá sát ja va sol ja a mi nisz té ri um szá −
má ra.

1992. má jus 27.
A szlo vák kor mány Nem ze ti sé gi Ta ná csa el fo gad ja a szö vet sé gi kor mány mel lett
lé te sí ten dő Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé gi Bi zott ság alap sza bá lyát.

1992. má jus 29.
Ipoly sá gon Da nis Fe renc ve ze té sé vel meg nyí lik a vá ro si ön kor mány zat kez de mé −
nye zé sé re lét re ho zott Honti Mú ze um és Kép tár.

1992. má jus 29–31.
A Cse ma dok OV és a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ze ne ba rát ok Tár sa sá ga meg ren de −
zi Érsekújvárott a VIII. Csen gő Ének szót, a gyer mek és if jú sá gi ének kar ok or szá −
gos se reg szem lé jét.
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1992. má jus 30.
Tal ló son nép sza va zást tar ta nak a köz ség 1948 előt ti tör té nel mi ne vé nek vis  sza −
ál lí tá sá ért. Az 1060 sza va zó kö zül 800 a ja vas lat mel lett vok sol.

1992. má jus 31–június 5.
A Cse ma dok OV és a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ama tőr Szín ját szók Egye sü le te
meg ren de zi Ko má rom ban a XXIX. Jó kai Na po kat.

1992. má jus
Tár sa da lom tu do má nyi ku ta tá sok kal fog lal ko zó szak em be rek, min de nek előtt tör −
té né szek, szo ci o ló gu sok és nyel vé szek rész vé te lé vel meg ala kul Po zsony ban a
Mer curius Tár sa da lom tu do má nyi Ku ta tó cso port. Tisz te let be li el nö ke Tur czel La −
jos, tit ká ra Gyur gyík Lász ló.

1992. jú ni us 1.
A Ha tá ron Tú li Ma gya rok Tit kár sá ga – a ma gyar Kül ügy mi nisz té ri um fel ügye le te
alá so rol va – Ha tá ron Tú li Ma gya rok Hi va ta la né ven önál ló, or szá gos ha tás kö rű
szerv vé ala kul át. Ve ze tő je to vább ra is Entz Gé za cím ze tes ál lam tit kár.

A bősi víz lép cső meg épí té se el le ni til ta ko zó meg moz du lá so kat szer ve ző
Eurolánc pol gá ri kez de mé nye zés fel ve szi az Euro−Danube ne vet.

1992. jú ni us 2.
A szö vet sé gi és szlo vák kor mány a prá gai és po zso nyi ma gyar kül kép vi se let nek
át adott jegy zé ké ben til ta ko zá sát fe je zik ki ami att, hogy a ma gyar tö meg tá jé koz −
ta tá si esz kö zök arány ta la nul nagy te ret biz to sí ta nak a hár mas ma gyar ko a lí ci ó −
nak, be avat koz va ez zel a cseh szlo vá ki ai vá lasz tá si kam pány ba.

1992. jú ni us 3.
A szlo vák kor mány jó vá hagy ja a szö vet sé gi kor mány mel let ti Nem ze ti és Et ni kai
Ki sebb sé gi Bi zott ság lét re ho zá sá ra vo nat ko zó ja vas la tot, s el fo gad ja an nak mű −
kö dé si sza bály za tát.

A Rudé krávo – Necen zurované noviny cí mű cseh lap meg kez di a kom mu nis ta
tit kos rend őr ség gel együtt mű kö dő sze mé lyek név so rá nak köz lé sét. A több mint
150 ezer ne vet tar tal ma zó lis tán szá mos szlo vá ki ai ma gyar köz éle ti sze mé lyi ség
is sze re pel.

1992. jú ni us 5–6.
A rend szer vál tás utá ni má so dik sza bad par la men ti vá lasz tá so kat tart ják Cseh −
szlo vá ki á ban, ame lye ken a vá lasz tó pol gár ok 84−86%−a vesz részt. Amíg Cseh or −
szág ban a jobb ol da li Pol gá ri De mok ra ta Párt és a Ke resz tény de mok ra ta Párt ko −
a lí ci ó ja győz, ad dig Szlo vá ki á ban a po pu lis ta DSZM nye ri a vá lasz tá so kat. A Szö −
vet sé gi Gyű lés 150 tagú Né pi Ka ma rá já ban a DSZM a szlo vá ki ai sza va za tok
33,5%−á val 24, a DBP 14,4%−kal 10, az SZNP 9,4%−kal 6, a KDM 8,9%−kal szin −
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tén 6, az MKDM–Együtt élés–Ma gyar Nép párt ko a lí ció 7,4%−kal (227 925 sza va −
zat tal) 5 man dá tum hoz jut; az MPP 2,4%−kal (72 877 sza va zat) ki szo rul a par la −
ment ből. A 150 tagú Nem ze tek Ka ma rá já ban a DSZM 33,8%−kal 33, a DBP
14,0%−kal 13, az SZNP 9,3%−kal 9, a KDM 8,8%−kal 8, az MKDM–Együtt −
élés–Ma gyar Nép párt ko a lí ció 7,4%−kal (228 219 sza va zat tal) 7, Szlo vá kia Szo −
ci ál de mok ra ta Párt ja 6,1%−kal 5 man dá tum hoz jut; az MPP 2,3%−kal (71 122
sza va zat) nem jut be a par la ment be. A Szö vet sé gi Gyű lés ben a ma gyar ko a lí ció
lis tá já ról ös  sze sen 11 ma gyar kép vi se lő sze rez man dá tu mot: a Né pi Ka ma rá ban
az Együtt élés je lölt je ként Andrássy Fe renc, Mi há lyi Mol nár Lász ló és Páz mány
Pé ter, az MKDM je lölt je ként Bar takovics Ist ván; a Nem ze tek Ka ma rá já ban az
Együtt élés je lölt je ként Duray Mik lós, Baj nok Ist ván, Batta Ist ván és Bo ros Zol −
tán, az MKDM je lölt je ként Bá bi Pé ter, Hornyák Já nos és Sárközy Klá ra. A Né pi
Ka ma rá ban az Együtt élés je lölt je ként man dá tum hoz jut a len gyel Stanis law Gaw −
lik is. A szlo vák nem ze ti ta ná csi vá lasz tá so kon a DSZM az ér vé nyes sza va za tok
37,3%−át meg sze rez ve 74, a DBP 14,7%−kal 29, a KDM 8,9%−kal 18, az SZNP
7,9%−kal 15, az MKDM–Együtt élés ko a lí ci ó ja 7,4%−kal (228 885 sza va zat tal) 14
man dá tum hoz jut; az MPP 2,3%−ot sze rez ve (70 689 sza va zat) ki szo rul a szlo −
vák par la ment ből. A 150 tagú SZNT−ben ösz  sze sen 16 ma gyar nem ze ti sé gű kép −
vi se lő sze rez man dá tu mot: az MKDM–Együtt élés ko a lí ció lis tá já ról az Együtt élés
je lölt je ként Bauer Edit, Do bos Lász ló, Duka Zó lyo mi Ár pád, Kö te les Lász ló, Kom −
lósy Zsolt, Filakovszky Já nos, Fe hér Mik lós, Harna Ist ván és Ró zsa Er nő, az
MKDM je lölt je ként Bugár Bé la, Barta Pál, Csáky Pál, Far kas Pál és Fóthy Já nos;
a DBP lis tá já ról pe dig Var jú Já nos és Zse lenák Jó zsef.

1992. jú ni us 8.
Brünnben a két győz tes párt ve ze tő nek az ál lam szö vet ség jö vő jé ről és a szö vet −
sé gi kor mány ös  sze té te lé ről foly ta tott meg be szé lé sén Václav Klaus a mű kö dő −
ké pes fö de rá ció, Vla di mír Mečiar a kon fö de rá ció és Szlo vá kia nem zet kö zi jo gi
szub jek tum ként va ló el is mer te té se mel let te száll sík ra

1992. jú ni us 9.
A ma gyar Or szág gyű lés ha tá lyon kí vül he lye zi a bős–nagymarosi víz lép cső rend −
szer meg va ló sí tá sá ról és üze mel te té sé ről kö tött 1977. évi szer ző dést.

A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Kép ző mű vé szek Tár sa sá gá nak köz gyű lé sén a tár sa ság
ne vét Szlo vá ki ai Ma gyar Kép ző mű vé szek Tár sa sá gá ra mó do sít ják, szék hely ét
pe dig Po zsony ból Het énybe he lye zik át.

1992. jú ni us 13.
Sajógömör ben, ha lá lá nak 220. év for du ló ján fel avat ják a köz ség te me tő jé ben
nyug vó Czin ka Pan na ci gány prí más mell szo bor ral dí szí tett em lék osz lo pát.

1992. jú ni us 14.
Tíz szlo vá ki ai par la men ti és par la men ten kí vü li párt és moz ga lom, köz tük az
MKDM, az Együtt élés és az MPP kép vi se lői meg egyez nek ab ban, hogy mi vel a
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vá lasz tá sok után re á lis sá vált Cseh szlo vá kia szét esé sé nek ve szé lye, nép sza va −
zás ki írá sát fog ják kez de mé nyez ni, mert ez len ne az egyet len tör vé nyes for má ja
Szlo vá kia ki lé pé sé nek a fö de rá ci ó ból.

1992. jú ni us 16.
Bugár Bé la, az MKDM el nö ke a Cseh szlo vák Saj tó iro dá nak nyi lat koz va ki je len ti,
hogy Szlo vá kia önál ló su lá sa ese té ben az MKDM a ma gyar ki sebb ség jo ga i nak
sza va to lá sá ra te rü le ti au to nó mi át fog kö ve tel ni.

1992. jú ni us 17.
Prá gá ban Václav Havel fo gad ja Bugár Bé lát és Duray Mik lóst, az MKDM és az
Együtt élés ve ze tő it, akik ag go dal mu kat tol má csol ják az ál lam fő nek az or szág
eset le ges szét esé se mi att.

1992. jú ni us 19–20.
Po zsony ban a Pol gá ri De mok ra ta Párt és a DSZM meg be szé lé se i nek ne gye dik for −
du ló já ban meg egye zés szü le tik a szö vet sé gi kor mány ös  sze té te lé ről és prog ram nyi −
lat ko za tá ról, to vább ra is nyi tott ma rad azon ban az ál lam jo gi el ren de zés kér dé se.

1992. jú ni us 23.
Az SZNT ala ku ló ülé sén a tes tü let el nö ké vé Ivan Gaš parovičot (DSZM), el ső al −
el nök évé Peter Weisst (DBP) vá laszt ják. A tes tü let nek 1968 óta el ső íz ben nincs
ma gyar nem ze ti sé gű al el nö ke, s a 15 tagú El nök ség be is csu pán egyet len ma −
gyar ke rül be Ró zsa Er nő (Együtt élés) sze mé lyé ben, akit egy ben meg vá lasz ta nak
a Kör nye zet vé del mi Bi zott ság el nö ké vé is. A Nem ze ti sé gi Bi zott sá got is mét
meg szün te tik, s az Ál lam igaz ga tá si Bi zott ság gal ös  sze von va lét re hoz zák az Ál −
lam igaz ga tá si, He lyi Ön kor mány za ti és Nem ze ti sé gi Bi zott sá got. El nö ké vé Jozef
Reát (DSZM) vá laszt ják, ma gyar tag jai Duka Zó lyo mi Ár pád al el nök és Do bos
Lász ló. Az Együtt élés és az MKDM két kü lön par la men ti klu bot hoz lét re.

Az Együtt élés és az MKDM prá gai par la men ti kép vi se lői úgy ha tá roz nak, hogy
Coex is ten tia né ven kö zös par la men ti klu bot alakítanak. El nö ké vé Duray Mik lóst,
al el nök évé Bar takovics Ist vánt vá laszt ják.

1992. jú ni us 24.
Az SZNT El nök sé ge Vla di mír Mečiar ral az élen ki ne ve zi a 14 tagú új szlo vák kor −
mányt, amely ben egy ki vé te lé vel va la men  nyi mi nisz te ri tár cát a DSZM kap ja. A
kor mány tag ja töb bek kö zött Milan Kňažko mi nisz ter el nök−he lyet tes és a nem −
zet kö zi kap cso la tok mi nisz te re, Roman Kováč mi nisz ter el nök−he lyet tes és el len −
őr zé si mi nisz ter, Ľudovít Černák (SZNP) gaz da sá gi mi nisz ter, Oľga Kel tošová
mun ka ügyi és nép jó lé ti mi nisz ter, Dušan Slo bod ník kul tu rá lis mi nisz ter és Jozef
Tuchyňa bel ügy mi nisz ter.

Az MPP nyi lat ko zat ban fe je zi ki ag go dal mát a szlo vá ki ai nem ze ti ki sebb sé gek és
et ni kai cso por tok jo ga i nak to váb bi sor sá val kap cso lat ban, mi vel hogy az SZNT−
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nek nincs ma gyar al el nö ke, is mét meg szűnt a tes tü let Nem ze ti sé gi Bi zott sá ga,
s El nök sé gé ben az MKDM nem ka pott kép vi se le tet.

1992. jú ni us 25.
A Szö vet sé gi Gyű lés ala ku ló ülé sén a Né pi Ka ma ra el nö ké vé Václav Bendát (Ke −
resz tény de mok ra ta Párt), a Nem ze tek Ka ma rá ja el nö ké vé Roman Zele nayt
(DSZM) vá laszt ják; a Szö vet sé gi Gyű lés el nö ke Michal Kováč (DSZM) lesz, El −
nök sé gé be be ke rül Duray Mik lós és Páz mány Pé ter (mind ket tő Együtt élés).

1992. jú ni us 26.
A prá gai Coex is ten tia par la men ti klub kép vi se lő i nek ál lás fog la lá sa sze rint a klub
tá mo gat ja Václav Havel köz tár sa sá gi el nök új ra vá lasz tá sát, a szlo vák szu ve re ni −
tás ese dé kes ki nyi lat koz ta tá sá ról azon ban ko ra i nak tart ja a vé le mény nyil vá ní −
tást.

A Nõ utód lap ja ként, a Ma gyar As  szo nyok Li gá ja ki adá sá ban meg je le nik Po zsony −
ban az Új Nõ cí mű két he ti lap el ső szá ma. Fe le lős szer kesz tő je Ko csis Aran ka.

1992. jú ni us 27–28.
A Cse ma dok OV, a Ma gya rok Vi lág szö vet sé ge és a Szlo vá ki ai Ma gyar Folk lór szö −
vet ség meg ren de zi Gom ba szö gön a XXXVII. Or szá gos Kul tu rá lis Ün ne pélyt.

1992. jú ni us 28–július 4.
A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Nép raj zi Tár sa ság meg ren de zi Szepsi ben a III. Nép raj −
zi To vább kép ző Tan fo lya mot.

1992. jú ni us 29.
Az SZMPSZ ren de zé sé ben kez de tét ve szi De á ki ban a pe da gó gu sok szak mai és
mód szer ta ni to vább kép zé sét szol gá ló I. De á ki Nyá ri Egye tem.

1992. jú ni us
Meg je le nik Po zsony ban a Kalligram cí mű iro dal mi, mű vé sze ti és tár sa da lom tu −
do má nyi fo lyó irat el ső szá ma. Ki adó ja a Kalligram Kft., fő szer kesz tő je Gren del
La jos.

1992. jú li us 1.
A Gaz da Kft. anya gi okok mi att be szün te ti a Sza bad Új ság cí mű na pi lap meg je −
len te té sét.

1992. jú li us 2.
Václav Havel köz tár sa sá gi el nök ki ne ve zi a 10 ta gú ra re du kált új szö vet sé gi kor −
mányt, amely nek 5 szlo vák tag ja mind a DSZM je lölt je. Mi nisz ter el nök a cseh
Jan Stráský (Pol gá ri De mok ra ta Párt); a kor mány tag jai töb bek kö zött Ru dolf
Filkus és Milan Čič mi nisz ter el nök−he lyet te sek, Petr Čer mák (Pol gá ri De mok ra ta
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Párt) bel ügy mi nisz ter, Jozef Moravčík kül ügy mi nisz ter és Imrich Andrejčák vé del −
mi mi nisz ter.

1992. jú li us 3.
A Szö vet sé gi Gyű lés nem vá laszt ja új ra Václav Havel köz tár sa sá gi el nö köt, aki
a Nem ze tek Ka ma rá ja szlo vák ré szé ben a két for du lós el nök vá lasz tás má so dik
for du ló já ban sem szer zi meg a szük sé ges szá mú sza va za tot. Cseh szlo vá kia
fenn ál lá sa óta ez az el ső eset, hogy az el nök je lölt nem kap ja meg a szük sé ges
sza va za tot. Havel en nek el le né re ok tó ber 5−ig hi va ta lá ban ma rad hat.

1992. jú li us 4.
Az Együtt élés Komárom füssön ülé se ző Or szá gos Ta ná csa sür ge ti a ma gyar po −
li ti kai szub jek tu mok kal, köz tük az MPP−vel va ló szo ro sabb együtt mű kö dést, s
nyi lat ko za tot fo gad el az or szág hely ze té ről.

1992. jú li us 8.
Az SZNT El nök sé ge a jú li us 17−i par la men ti ülés na pi rend jé re tű zi a Szlo vá kia
szu ve re ni tá sá ról szó ló dek la rá ció meg vi ta tá sát.

A ma gyar kor mány jegy zék ben til ta ko zik Cseh szlo vá ki á nál a körtvé lye si víz tá ro −
zó fel töl té se el len.

1992. jú li us 12–19.
A Szlo vá ki ai Ma gyar Folk lór szö vet ség meg ren de zi Nagy fö dé me sen az V. Or szá −
gos Táncháztábort és az I. Or szá gos Nép ze nei Tá bort.

1992. jú li us 14–15.
Az SZNT−ben a kor mány prog ram vi tá ja so rán Vla di mír Mečiar az elő ter jesz tett
prog ra mot bí rá ló ma gyar kép vi se lők fel szó la lá sa i ra re a gál va ki je len ti, hogy az
Együtt élés és az MKDM nem a ki sebb sé gek kép vi se lő je, mi vel a ki sebb sé ge ket
az ál lam kép vi se li. El íté li az au to nó mia tö rek vé se ket is, mint ame lye ket ál lí tó lag
Bu da pest kez de mé nyez.

1992. jú li us 15.
Két he tes szü net után új lap gaz da, a Madách−Posonium Kft. ki adá sá ban is mét
meg je le nik a Sza bad Új ság. A lap köz li az Együtt élés és az MKDM ál lás fog la lá −
sát a Szlo vá kia szu ve re ni tá sá ról szó ló dek la rá ci ó val kap cso lat ban, amely le szö −
ge zi, hogy „nem csu pán a nem ze tek nek, ha nem a nem ze ti ki sebb sé gek nek is
jo guk van az ön ren del ke zés re”, s a dek la rá ció tá mo ga tá sát a ki sebb sé gi jo gok
sza va to lá sá tól te szi füg gő vé.

1992. jú li us 16.
A Szö vet sé gi Gyű lés ben ered mény te le nül vég ző dik az újabb el nök vá lasz tá si kí −
sér let is. Václav Havel eb ben a for du ló ban nem in dul ha tott.
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Ko má rom ön kor mány za ta ön kor mány za ti ok ta tá si in téz mény ként lét re hoz za a
ma gyar or szá gi egye te mek és fő is ko lák ki he lye zett kon zul tá ci ós köz pont já ban fo −
lyó le ve le ző ta go za tos kép zést biz to sí tó Ko má ro mi Vá ro si Egye te met.

Az MPP El nök sé ge fel hí vás sal for dul az SZNT kép vi se lő i hez, hogy a Szlo vá kia
szu ve re ni tá sá ról szó ló nyi lat ko zat vi tá ja so rán sza vaz za nak a nyi lat ko zat el len,
mi vel az nem zet ál la mot kí ván lét re hoz ni az zal, hogy az önál ló ál lam ala pí tá sát a
szlo vák nem zet ön ren del ke zés éhez, nem pe dig az ál lam pol gá ri jo gok ki ter jesz −
té sé hez kö ti.

1992. jú li us 16–19.
A MISZ meg ren de zi Ko má rom ban a II. Pe ga zus−ta lál ko zót.

1992. jú li us 17.
Az SZNT nyi lat ko za tot fo gad el a Szlo vák Köz tár sa ság szu ve re ni tá sá ról, amely −
nek 2. be kez dé se sze rint a szlo vák par la ment ki nyil vá nít ja „a szlo vák nem zet
ter mé sze tes jo gát az ön ren del ke zés re”, 4. be kez dé se pe dig az ön ren del ke zést
„a szlo vák nem zet szu ve rén ál la má nak alap ja ként” de fi ni ál ja. A par la ment el ve −
ti az MKDM és az Együtt élés kép vi se lői klub já nak ne vé ben Csáky Pál ál tal elő −
ter jesz tett ja vas la tot, hogy a dek la rá ció mond ja ki a nem ze ti ki sebb sé gek és et −
ni kai cso por tok egyen jo gú sá gá nak az al kot mány ban va ló rög zí té sét, va la mint
hogy a Szlo vák Köz tár sa sá got a Szlo vá ki á ban élő pol gá rok szu ve rén ál la ma ként
fo gal maz za meg. A ma gyar kép vi se lők rész ben tar tóz kod nak, rész ben el uta sít −
ják a dek la rá ció meg sza va zá sát.

A szu ve re ni tá si nyi lat ko zat ra vá la szul Václav Havel le vél ben ér te sí ti a Szö vet sé −
gi Gyű lést, hogy jú li us 20−i ha tál  lyal le mond köz tár sa sá gi el nö ki tiszt sé gé ről.

1992. jú li us 18.
Az MPP Lé ván ülé se ző Or szá gos Vá laszt má nya sze rint a szu ve re ni tá si nyi lat ko −
zat el len té tes az al kot má nyos rend del, s az MPP szá má ra ak kor is el fo gad ha tat −
lan len ne, ha tar tal maz ná a ki sebb sé gi jog vé de lem ga ran ci á it.

1992. jú li us 18–25.
A Cse ma dok a Rá kó czi Szö vet ség tá mo ga tá sá val meg ren de zi az Ipoly men tén a
XVIII. Hon is me re ti Ke rék pár tú rát.

1992. jú li us 21.
A szlo vák kor mány 647. sz. ha tá ro za tá val le vált ja a Nem ze ti sé gi Ta nács ös  szes
tag ját. A tes tü let el nö ké vé Roman Kováč mi nisz ter el nök−he lyet test, al el nök évé
Dušan Slo bod ník kul tu rá lis mi nisz tert ne ve zi ki.

1992. jú li us 22–23.
Po zsony ban Vla di mír Mečiar és Václav Klaus meg ál la po dik a cseh–szlo vák fö de −
rá ció tör vé nyes úton tör té nő fel szá mo lá sá ban. Meg egye zé sük ér tel mé ben kez −
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de mé nyez ni fog ják, hogy a Szö vet sé gi Gyű lés szep tem ber 30−ig al kos sa meg az
ál lam szö vet ség meg szű né sé ről és a va gyon el osz tás ról szó ló al kot mány tör vényt.

1992. jú li us 22–26.
Sár ré ten a MISZ Rock mis sz ió ’92 né ven har ma dik al ka lom mal ren de zi meg a
szlo vá ki ai ma gyar rockzenekarok tá bo rát.

1992. jú li us 28.
A szlo vák kor mány a tör té nel mi köz ség ne vek vis  sza ál lí tá sá ra vo nat ko zó ké rel −
mek kel fog lal koz va jó vá hagy ja Érsekké ty és Nyi trakér ké rel mét, el uta sít ja ugyan −
ak kor Gúta, Kö böl kút, Tar doskedd és Pár kány kér vé nyét ar ra hi vat koz va, hogy
az össz tár sa dal mi igé nyek előnyt él vez nek a he lyi kí vá nal mak kal szem ben.

Po zsony ban nyolc van egy éves ko rá ban el hunyt Fábry Ist ván egy ko ri párt funk ci o −
ná ri us, a Cse ma dok KB egy ko ri el nö ke, az SZNT volt al el nö ke.

1992. jú li us 29.
Csáky Pál, az MKDM po zso nyi par la men ti frak ci ó já nak ve ze tő je az Új Szó ha sáb −
ja in meg je lent írá sá ban egy Ki sebb sé gi Ta nács adó Tes tü let, va la mint egy po li ti −
kai és kul tu rá lis ka ma rá ból ál ló Cseh−Szlo vá ki ai Ma gyar Re gi o ná lis Par la ment
lét re ho zá sát ja va sol ja.

1990. jú li us 30.
A Szö vet sé gi Gyű lés ben si ker te le nül vég ző dik a köz tár sa sá gi el nök−vá lasz tás har −
ma dik for du ló ja is. Há rom je lölt kö zül egy sem szer zi meg a szük sé ges sza va −
zat men  nyi sé get.

A prá gai Re gi na Rá dió a Cseh− és Mor va or szá gi Ma gya rok Szö vet sé gé nek kez −
de mé nye zé sé re ha vi ne gyed órás ma gyar nyel vű adás su gár zá sá ba kezd.

1992. au gusz tus 1.
Ipoly sá gon tart ja I. köz gyű lés ét a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ke resz tény Ér tel mi sé −
gi ek Szö vet sé ge, ame lyen be je len tik, hogy a vi lág ke resz tény ér tel mi sé gi szer ve −
ze te it ös  sze fo gó Nem zet kö zi Pax Romana a szö vet sé get fel vet te tag jai so rá ba.
A szö vet ség el nö ké vé Gyur gyík Lász lót, al el nök évé Alak sza Já nost, fő tit ká rá vá
Se bők Évát vá laszt ják.

1992. au gusz tus 2–15.
A Ma gyar If jú ság Ér de ke it Vé dő Szö vet ség meg ren de zi a II. Ghymesi Nyá ri Sza −
bad egye te met.

1992. au gusz tus 4–11.
A szep si re for má tus egy ház – a Szlo vá ki ai Ma gyar Re for má tus Lel ké szek Egye −
sü le te és a Nyu gat−kas sai Re for má tus Egy ház me gye tá mo ga tá sá val – meg ren −
de zi Somod iban az I. Re for má tus Egy há zi If jú sá gi Tá bort.
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1992. au gusz tus 6.
A Szö vet sé gi Gyű lés ben el nök je lölt hi á nyá ban el ma rad az el nök vá lasz tás ne gye −
dik for du ló ja. A tes tü let Em ber jo gi és Hu ma ni tá ri us Bi zott sá gá nak meg ala ku lá −
sa kö rü li vi tá ban el ve tik a Coex is ten tia klub ja vas la tát, hogy a bi zott ság ne vé be
ve gyék fel a ki sebb sé gi jel zőt, s hogy an nak te vé keny sé ge a ki sebb sé gi kér dés
fi gye lem mel kí sé ré sé re is ki ter jed jen. A 22 fős bi zott ság ban a Coex is ten tia klu −
bot Stanis law Gaw lik kép vi se li.

1992. au gusz tus 8.
Vla di mír Mečiar a Mat i ca sloven ská turóc szent már toni köz gyű lé sén az au to nó −
miatö rek vé sek kel kap cso lat ban ki je len ti, hogy Szlo vá kia nem egyez het be le
sem mi fé le au to nóm te rü le tek ki ala kí tá sá ba, mert ez „egyet je len te ne a szlo vá −
kok el űzé sé vel”.

1990. au gusz tus 10.
Az Együtt élés és az MKDM po zso nyi par la men ti kép vi se lői meg fo gal maz zák a szlo −
vák al kot mány ter ve zet tel kap cso la tos mó do sí tó ja vas la ta i kat. Ezek sze rint a nem −
ze ti ki sebb sé gek nek a kul tú ra, az ok ta tás ügy, az anya nyelv és az in for má ció szer −
zés, ill. −átadás te rü le tén jo guk len ne az ön igaz ga tás ra, az anya nyelv ük hasz ná la −
tá ra a hi va ta los érint ke zés ben, az anya nyelv ükön va ló mű ve lő dés re az óvo dá tól a
leg fel sőbb szin tig, az ará nyos kép vi se let hez az ál lam igaz ga tá si szer vek ben, a köz −
igaz ga tá si ren de zés so rán pe dig szem előtt kel le ne tar ta ni az ő ér de ke i ket is. Az
SZNT lét re hoz ná a ki sebb sé gek ön igaz ga tá si szer vét, a Nem ze ti Ki sebb sé gek és
Et ni kai Cso por tok Ta ná csát, amely a ki sebb sé gek és et ni kai cso por tok iden ti tá −
sát, ok ta tás ügy ét és kul tú rá ját érin tő ügyek ben önál ló an dönt het ne.

A Slo vako press ál la mi ki adó vál la lat tól a Vox No va Rt. ve szi át az Új Szó ki adá −
sát.

1992. au gusz tus 10–17.
A DH meg ren de zi Örsúj falun a II. Nyá ri If jú sá gi Tá bort.

1992. au gusz tus 12.
Az SZNT kü lön bö ző bi zott sá gai az al kot mány ter ve zet vi tá ja so rán el ve tik a ma −
gyar kép vi se lők mó do sí tó ja vas la ta it.

1992. au gusz tus 19.
Po zsony ban ta lál ko zik a DSZM és az MKDM ve ze té se. Az MKDM kül dött sé ge át −
ad ja a ma gyar ko a lí ció 33 pont ba fog lalt ész re vé te le it az al kot mány ter ve zet tel kap −
cso lat ban, s meg egye zés szü le tik ar ról, hogy a par la men ti ülés előtt a par la men ti
klu bok szint jén sor ke rül egy ta lál ko zó ra a DSZM és a ma gyar ko a lí ció kö zött.

1992. au gusz tus 19–21.
Bu da pes ten a Ma gya rok III. Vi lág ta lál ko zó ján Do bos Lász lót meg vá laszt ják a
Ma gya rok Vi lág szö vet sé ge Kár pát−me den cei al el nök évé.
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1992. au gusz tus 24.
Az al kot mány ter ve zet tel kap cso la tos kö zös ál lás pont ki ala kí tá sa cél já ból a ma −
gyar pár tok és moz gal mak rész vé te lé vel négy ol da lú ta nács ko zás ra ke rül sor a
Cse ma dok po zso nyi szék há zá ban. Az Együtt élés, az MKDM, az MPP és a Ma −
gyar Nép párt kö zös nyi lat ko za ta sze rint a fe lek egyet ér tet tek az ok ta tás ügyi és
kul tu rá lis au to nó mia, va la mint a ré gi ók ön szer ve ző dé sé nek és tár su lá sá nak té −
te les jog ként va ló is mé telt be ter jesz té sé ben.

1992. au gusz tus 25.
Lo son con Lo sonc, Fü lek, va la mint a két vá ros von zás kör ze té be tar to zó 27 ma −
gyar köz ség ön kor mány za tá nak, párt ja i nak, egy há zi, kul tu rá lis és ok ta tá si in téz −
mé nye i nek kép vi se lői – a Rá kó czi Szö vet ség tá mo ga tá sá val – Lo sonc, Fü lek és
Vi dé ke Ala pít vány né ven re gi o ná lis cél ala pít ványt hoz nak lét re.

Az SZNT az új rá dió− és té vé ta nács tag ja i nak meg vá lasz tá sa so rán egyet len ma −
gyar je löl tet sem vá laszt be a tes tü let be.

1992. au gusz tus 26–27.
Brünnben Václav Klaus cseh és Vla di mír Mečiar szlo vák mi nisz ter el nök ha to dik
ta lál ko zó ján meg ál la po dás szü le tik a cseh–szlo vák ál lam szö vet ség 1993. ja nu −
ár 1−jei ha tál  lyal tör té nő meg szün te té sé ről.

1992. au gusz tus 28.
An tall Jó zsef ma gyar mi nisz ter el nök Jan Stráský szö vet sé gi és Vla di mír Mečiar
szlo vák mi nisz ter el nök höz in té zett le ve lé ben ja va sol ja, hogy Cseh szlo vá kia és
Ma gyar or szág a bősi víz lép cső ügyé ben kö zö sen for dul jon a há gai Nem zet kö zi
Bí ró ság hoz.

1992. szep tem ber 1.
Az SZNT két na pos vi tát kö ve tő en 460/1992. szám mal el fo gad ja a Szlo vák Köz −
tár sa ság Al kot má nyát. Az Együtt élés és az MKDM kép vi se lői, mi u tán va la men y −
nyi mó do sí tó ja vas la tu kat el uta sít ják, az al kot mány szö ve ge és a sza va zás mód −
sze re (nyílt név  sze rin ti sza va zás) el le ni til ta ko zá sul a sza va zás előtt el hagy ják
az ülés ter met. Az al kot mány nak a nem ze ti sé gi ki sebb sé gek és et ni kai cso por −
tok jo ga it tar tal ma zó ne gye dik sza ka szá nak 33. cik ke lye ki mond ja, hogy „bár −
mely nem ze ti sé gi ki sebb ség hez, vagy et ni kai cso port hoz va ló tar to zás sen ki nek
sem le het hát rá nyá ra”, 34. cik ke lye biz to sít ja kul tú rá juk fej lesz té sé hez, az in for −
má ci ók anya nyelv ükön va ló ter jesz té sé hez, a nem ze ti sé gi egye sü le tek ben va ló
egye sü lés hez, mű ve lő dé si és kul tu rá lis in téz mé nyek ala pí tá sá hoz és fenn tar tá −
sá hoz, 35. cik ke lye pe dig töb bek kö zött az anya nyel vi mű ve lő dés hez és anya −
nyelv ük nek a hi va ta los érint ke zés ben va ló hasz ná la tá hoz va ló jo gu kat. Le szö ge −
zi ugyan ak kor azt is, hogy „az al kot mány ban biz to sí tott jo gok gya kor lá sa nem
irá nyul hat a Szlo vák Köz tár sa ság szu ve re ni tá sá nak és te rü le ti in teg ri tá sá nak ve −
szé lyez te té sé re, va la mint töb bi la ko sá nak diszk ri mi ná ci ó já ra”.
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Meg nyíl nak az el ső ma gyar tan nyel vű egy há zi is ko lák: Alistálon re for má tus,
Dunasz er da he lyen, Ipoly sá gon és Pa lás ton ró mai ka to li kus alap is ko la, Gútán ró −
mai ka to li kus nyolc éves gim ná zi um nyí lik. Az 1992/93−as tan év ben Szlo vá kia
268 ma gyar tan nyel vű alap is ko lá ját 47 347 ta nu ló, a 20 ma gyar tan nyel vű gim −
ná zi u mot 4462 di ák lá to gat ja. Szlo vák alap is ko lá ba 12 413 ma gyar ta nu ló, a
ma gyar nem ze ti sé gű alap is ko lá sok 20,8%−a, szlo vák gim ná zi um ba 1088 ma −
gyar di ák, a ma gyar nem ze ti sé gű gim na zis ták 19,6%−a jár. A ma gyar nem ze ti sé −
gű egye te mi és fő is ko lai hall ga tók szá ma 2548, az ös  szes hall ga tó 4,6%−a.

1992. szep tem ber 2.
A Po zsony ba lá to ga tó Je szensz ky Gé za ma gyar kül ügy mi nisz ter a Vla di mír
Mečiar szlo vák mi nisz ter el nök kel és Milan Kňažkó val, a nem zet kö zi kap cso la tok
mi nisz te ré vel foly ta tott meg be szé lé se in szer ző dés meg kö té sét ja va sol ja a nem −
ze ti sé gek kel kap cso la tos po li ti ká ról, ja vas la tát azon ban szlo vák tár gya ló part ne −
rei el uta sít ják.

1992. szep tem ber 3.
A po zso nyi vár ban Ivan Gaš parovič par la men ti el nök és Vla di mír Mečiar mi nisz −
ter el nök ün ne pé lyes ke re tek kö zött alá ír ja a szlo vák al kot mányt. Az Együtt élés
és az MKDM par la men ti frak ci ói az ün ne pi ak tu son nem vesz nek részt.

1992. szep tem ber 9.
Vla di mír Mečiar szlo vák mi nisz ter el nök Bu da pes ten An tall Jó zsef ma gyar mi nisz −
ter el nök kel tár gyal a du nai víz lép cső jö vő jé ről és a ki sebb sé gi kér dés ről. A két
fél meg erő sí ti: igény lik az Eu ró pai Kö zös ség be vo ná sá val fo lyó egyez te tő tár gya −
lá so kat, Mečiar ugyan ak kor el uta sít ja a ma gyar ja vas la tot, hogy kö zö sen for dul −
ja nak a há gai Nem zet kö zi Bí ró ság hoz. Meg egye zés szü le tik ar ról, hogy a víz lép −
cső ügyé nek és a ki sebb sé gek kér dé sé nek meg vizs gá lá sá ra kö zös par la men ti
bi zott sá got hoz nak lét re.

1992. szep tem ber 16.
Po zsony ban a Slo van Bratisla va–Fe renc vá ros lab da rú gó ku pa mér kő zé sen ro −
ham rend őrö ket vet nek be a ma gyar szur ko lók el len. Az ügy nagy po li ti kai vi hart
ka var, a ma gyar Kül ügy mi nisz té ri um a bu da pes ti cseh szlo vák nagy kö vet ség nél
til ta ko zik a dur va be avat ko zás mi att.

A Stú dió erté ren de zé sé ben kez de tét ve szi Érsekújvárott – a ké sőbb Po zsony −
ban, majd Karlovy Vary ban foly ta tó dó – V. Nem zet kö zi Al ter na tív Mű vé sze ti Fesz −
ti vál.

1992. szep tem ber 18.
Cseh or szág ban be jegy zik a Cseh− és Mor va or szá gi Ma gya rok Szö vet sé ge ál tal
lét re ho zott s a cseh or szá gi ma gya rok kul tú rá já nak és mű ve lő dé sé nek fej lesz té −
sét szol gá ló Rá kó czi Ala pít ványt.
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1992. szep tem ber 24.
A Szö vet sé gi Gyű lés nek az el nök vá lasz tás újabb for du ló já ban is mét nem si ke rül
köz tár sa sá gi el nö köt vá lasz ta nia. A tes tü let az Eu ró pa Ta nács köz gyű lé sé be, ill.
az Eu ró pa Par la ment be de le gált ta gok és pót tag ok meg vá lasz tá sa so rán Bo ros
Zol tánt az Eu ró pa Par la ment tag já vá, Batta Ist vánt az Eu ró pa Ta nács köz gyű lé −
s ének pót tag já vá vá laszt ja.

1992. szep tem ber 24–26.
A Dunasz er da he lyi Vá ro si Mű ve lő dé si Köz pont – ma gyar or szá gi, ju go szlá vi ai,
auszt ri ai és szlo vá ki ai nép tánc e gyütte sek rész vé te lé vel – meg ren de zi az I. Csal −
ló kö zi Nem ze ti sé gi Nép táncfesz tivált.

1992. szep tem ber 25.
A Ko má ro mi Jó kai Szín ház nagy ter mé ben meg tar tott ün ne pé lyes tan év nyi tó val
meg nyí lik a győ ri Apá czai Cse re Já nos Ta ní tó kép ző Fő is ko la, a kecs ke mé ti Ker −
té sze ti és Gyümölc sészeti Fő is ko la, va la mint a sop ro ni Be ne dek Elek Óvó nő kép −
ző Fő is ko la le ve le ző ta go za tos hall ga tói szá má ra lét re ho zott kon zul tá ci ós köz −
pont ként mű kö dő Ko má ro mi Vá ro si Egye tem. Meg bí zott igaz ga tó ja Sza bó Re −
zső. (A győ ri fő is ko la, va la mint a mo son ma gya ró vá ri Pan non Ag rár tu do má nyi
Egye tem ez zel pár hu za mo san le ve le ző ta go za tos hall ga tói szá má ra kon zul tá ci −
ós köz pon tot lé te sít Dunasz er da he lyen is.)

1992. szep tem ber 26.
A Cse ma dok OV egy szlo vá ki ai ma gyar ér tel mi sé gi ta lál ko zó ös  sze hí vá sát kez −
de mé nye zi az zal a cél lal, hogy a szlo vák al kot mány el fo ga dá sa utá ni hely zet ben
meg fo gal maz za a ma gyar ki sebb ség iden ti tá sa meg őr zé sé nek alap ve tő fel ada −
ta it.

Kas sán a re for má tus if jú sá gi szö vet ség meg ala kí tá sá nak szán dé ká val meg ren −
de zik a II. Or szá gos If jú sá gi−mun kás Ta lál ko zót, ezen azon ban csu pán a szö vet −
ség alap sza bá lyá nak meg vi ta tá sá ra ke rül sor. Ugyan csak Kas sán Var ga Bé la
püspökhe lyettes ve ze té sé vel meg nyí lik a ko má ro mi Calvin J. Te o ló gi ai In té zet ki −
he lye zett kat e chetikai sze mi ná ri u ma.

Kas sán a Thália Szín ház ban meg tar tott ün ne pé lyes tan év nyi tó val meg nyí lik a
Sá ros pa ta ki Come nius Ta ní tó kép ző Fő is ko la kon zul tá ci ós köz pont ja.

1992. szep tem ber 29.
Duray Mik lós ve ze té sé vel Bu da pest re lá to gat az Együtt élés és az MKDM po zso −
nyi és prá gai par la men ti klub ja i nak nyolc fős kül dött sé ge, ame lyet fo gad An tall
Jó zsef mi nisz ter el nök és Sza bad Györ gy, az Or szág gyű lés el nö ke is.

Az SZNT a DBP kez de mé nye zé sé re a 489/1992. sz. tör vén  nyel ál la mi ün nep pé
nyil vá nít ja au gusz tus 29−ét, a szlo vák nem ze ti fel ke lés ki tö ré sé nek nap ját.

5611989. november 17–1992. december 31.



1992. szep tem ber
Meg je le nik Ipoly sá gon a vá ro si ön kor mány zat Honti La pok cí mű hav i lapjá nak el −
ső szá ma. Fe le lős szer kesz tő je Lend vay Ti bor.

Az Együtt élés Köz pon ti Iro dá ja a meg szűnt Együtt élés Hír mon dó pót lá sa cél já ból
A Hó nap cím mel új, ha vi rend sz er ességűnek szánt ki ad ványt je len tet meg.

1992. ok tó ber 1.
A szlo vák par la ment meg ne ve zé se a szlo vák al kot mány ér tel mé ben Szlo vák Köz −
tár sa ság Nem ze ti Ta ná csá ra vál to zik, egy ben meg szű nik a par la ment El nök sé −
ge is.

1992. ok tó ber 2.
A Szö vet sé gi Gyű lés ben el nök je lölt hi á nyá ban el ma rad az el nök vá lasz tás ha to −
dik for du ló ja.

1992. ok tó ber 3.
A Rá kó czi Szö vet ség tá mo ga tá sá val meg ala kul Érsekújvárott az Ér sek új vár és
Vi dé ke Ala pít vány.

1992. ok tó ber 4.
Bu da pes ten ün ne pé lyes ke re tek kö zött fel avat ják Es ter házy Já nos em lék táb lá −
ját, Nagy Já nos szob rász mű vész al ko tá sát. Az ese mé nyen részt vesz töb bek kö −
zött Je szensz ky Gé za ma gyar kül ügy mi nisz ter, Ka to na Ta más ál lam tit kár, Duray
Mik lós, Bugár Bé la, A. Nagy Lász ló és Popé ly Gyu la, a szlo vá ki ai ma gyar po li ti −
kai tö mö rü lé sek el nö kei, va la mint Bauer Győ ző, a Cse ma dok OV el nö ke.

A Ke resz tény If jú sá gi Kö zös sé gek jókai alap szer ve ze te Csil lag fény cím mel ka to −
li kus hav i lapot in dít.

1992. ok tó ber 5.
Duray Mik lós, az Együtt élés el nö ke és Duka Zó lyo mi Ár pád al el nök Bécs ben Si −
mon Wiesen thal lal, a Zsi dó Do ku men tá ci ós Köz pont ve ze tő jé vel tár gyal a szlo −
vá ki ai ki sebb sé gek hely ze té ről, va la mint Es ter házy Já nos po li ti kai és jo gi re ha −
bi li tá lá sá nak le he tő sé gé ről.

1992. ok tó ber 6.
Bu da pes ten An tall Jó zsef ma gyar mi nisz ter el nök és Je szensz ky Gé za kül ügy mi −
nisz ter fo gad ja Duray Mik lóst, az Együtt élés, Bugár Bé lát, az MKDM és Popé ly
Gyu lát, a Ma gyar Nép párt el nö két.

1992. ok tó ber 10.
Ipoly sá gon tart ja II. kong res  szu sát a Ma gyar Pol gá ri Párt, amely a párt kor mány −
tag sá gát po zi tí van ér té ke li, hi bá nak tart ja ugyan ak kor, hogy több eset ben el zár −
kó zó volt a le het sé ges ki sebb sé gi part ne rek kel szem ben, ezért a jö vő re néz ve
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szük sé ges nek mi nő sí ti a ma gyar ko a lí ci ó val va ló szo ro sabb együtt mű kö dést.
Mó do sít ja a párt alap sza bá lyát, élé re 30 ta gú Or szá gos Vá laszt mányt, el nö ké vé
is mét A. Nagy Lász lót, al el nö ké vé Tóth Ká rolyt, Tóth Já nost és Zoller Mi hályt vá −
laszt ja.

Kolodějben a cseh és szlo vák kor mány kép vi se lő i nek az önál ló su ló két köz tár −
sa ság kö zöt ti vi szony ról foly ta tott tár gya lá sán meg egye zés szü le tik a vám uni ó −
ról, a pénz el osz tás ról és az ál lam ha tár ok ról, vi tás ma rad azon ban az ál lam pol −
gár ság kér dé se.

A po zso nyi Köz gaz da ság tu do má nyi Egye tem ma gyar nem ze ti sé gű hall ga tói meg −
ala kít ják a Köz gáz Klu bot.

1992. ok tó ber 12.
Jú li us Binder, a Víz gaz dál ko dá si Be ru há zó Vál la lat igaz ga tó ja be je len ti, hogy ok −
tó ber 20−án meg kez dő dik a Du na el te re lé se.

1992. ok tó ber 13.
Po zsony ban cseh szlo vák–ma gyar tár gya lá sok zaj la nak a bős–nagymarosi víz lép −
cső rend szer ös  sze füg gé se it meg íté lő, a két or szág, va la mint az Eu ró pai Kö zös −
ség szak ér tő i ből ál ló há rom ol da lú bi zott ság lét re ho zá sá ról.

A szlo vák kor mány Vla di mír Mečiar mi nisz ter el nök re ru ház za a köz tár sa sá gi el −
nö ki ha tás kö rö ket.

1992. ok tó ber 14.
Az MKDM az Új Szó és a Sza bad Új ság ha sáb ja in me mo ran du mot tesz köz zé „a
Szlo vák Köz tár sa ság ban élő ma gyar nem ze ti ki sebb ség né hány ak tu á lis prob lé −
má já ról”, amely ben 14 pont ba fog lal va fel vá zol ja a ma gyar ki sebb sé gi sé rel me −
ket s az azok meg ol dá sá ra ki dol go zott ja vas la ta it, szor gal maz va töb bek kö zött
az al kot mány mó do sí tá sát és egy ki sebb sé gi tör vény ki dol go zá sát.

1992. ok tó ber 16.
A szlo vák Köz le ke dé si, Táv köz lé si és Köz mun ka ügyi Mi nisz té ri um a nyelv tör −
vény re hi vat koz va ar ra uta sít ja a já rá si út kar ban tar tó vál la la to kat, hogy ok tó ber
31−ig sze rel jék le a ma gyar nyel vű és két nyel vű hely ség név táb lá kat.

1992. ok tó ber 17.
Az SZMPSZ Or szá gos Kép vi se lő− tes tü le té nek rozs nyói ülé se úgy ha tá roz, hogy a
szö vet ség köz pont ját 1993. ja nu ár 1−jei ha tál  lyal Po zsony ból Ko má rom ba he lye −
zik át.

1992. ok tó ber 19.
Az MPP−t meg fi gye lői stá tus sal fel ve szik az Eu ró pai Li be rá lis, De mok ra ta és Re −
form párt ok Szö vet sé gé be.
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A nyu gat−eu ró pai kör úton tar tóz ko dó Duray Mik lós gen fi saj tó ér te kez le tén ki fej −
ti, hogy Szlo vá ki á ban a ki sebb sé gek nek fo ko zó dó diszk ri mi ná ci ó val kell szem −
be néz ni ük. Duray sze rint a po li ti kai hely zet ala ku lá sa mi att nem zár ha tó ki a pol −
gár há bo rú ki tö ré sé nek ve szé lye sem.

1992. ok tó ber 21.
A cseh szlo vák kor mány a Du na el te re lé sé nek fel füg gesz té sét ké rő ok tó ber 18−i ma −
gyar jegy zék re re a gál va  meg ígé ri, hogy az Eu ró pai Kö zös ség be vo ná sá val lét re ho −
zan dó há rom ol da lú szak ér tői bi zott ság mun ká já nak ide jé ig nem te re lik el a Du nát,
az el te re lé si mun ká la tok azon ban leg ké sőbb no vem ber 2−án meg kez dőd nek.

1992. ok tó ber 22.
Brüs  szel ben ered mény te len tár gya lá sok zaj la nak Cseh szlo vá kia, Ma gyar or szág és
az Eu ró pai Kö zös ség kép vi se lői kö zött a bős–nagymarosi víz lép cső rend szer ről.

1992. ok tó ber 23.
A ma gyar kor mány be je len ti, hogy a Du na ter ve zett egy ol da lú el te re lé se mi att
ke re set le ve let nyújt be a há gai Nem zet kö zi Bí ró ság hoz.

1992. ok tó ber 23–25.
A Cse ma dok OV és a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Iro da lom− és Könyv ba rát ok Tár sa −
sá ga meg ren de zi Kas sán a XXI. Fábry Zol tán Iro dal mi és Kul tu rá lis Na po kat. A
Fábry Zol tán−díj ki tün te tett je Tóth Lász ló köl tő.

1992. ok tó ber 24.
A szlo vák fél Dunac sún és Gutor kö zött meg kez di a Du na el te re lé sét a bősi erő −
mű höz ve ze tő felvízc satorná ba.

Ko má rom ban tart ja IV. köz gyű lés ét a Ma gyar If jú sá gi Szö vet ség, ame lyen Ke le −
men Lász ló el nö köt le vált va a MISZ élé re 5 fős el nök sé get vá lasz ta nak, amely −
nek tag jai Mlinkovics Ró bert, Hamer lik Ri chárd, Pál Ti bor, Petrik Zsolt és N.
Kákarov Szil via.

A DBP Köz pon ti Vég re haj tó Bi zott sá ga a párt dél−szlo vá ki ai mun ká já nak ha té ko −
nyab bá té te le cél já ból meg bíz za Bor za Er zsé bet al el nö köt a Nem ze ti sé gi leg Ve −
gyes Já rá sok Ta ná csá nak, mint a Köz pon ti Vég re haj tó Bi zott ság ta nács adó szer −
vé nek lét re ho zá sá val.

A Szlo vá ki ai Ma gyar Folk lór szö vet ség meg ren de zi Dunasz er da he lyen a III. Szlo −
vá ki ai Táncház találkozót.

1992. ok tó ber 28.
Lon don ban az Eu ró pai Kö zös ség és a vi seg rá di hár mak csúcs ta lál ko zó ján Cseh −
szlo vá kia és Ma gyar or szág kép vi se lői meg ál la pod nak, hogy a bősi vi tát a há gai
Nem zet kö zi Bí ró ság elé ter jesz tik.
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Prá gá ban Jan Stráský szö vet sé gi mi nisz ter el nök ki oszt ja a Masaryk Ér dem ren −
det. A ki tün te tet tek kö zött ez út tal sincs egyet len ma gyar sem.

1992. ok tó ber 29.
Az Együtt élés és az MKDM kö zös nyi lat ko za tot tesz köz zé az Új Szó ban és a Sza -
bad Új ság ban a bősi erő mű ről, amely ben a szlo vák kor mány egy ol da lú lé pé se it
ag gasz tó nak mi nő sí tik, s csak olyan meg ol dást tar ta nak cél sze rű nek, amely
meg fe lel mind két fél nek, egyút tal el osz lat ja a la kos ság jo gos fé lel me it.

Kas sán az MPP he lyi cso port já nak szer ve zé sé ben és véd nök sé ge alat t Ha lász
Györ gy ve ze té sé vel meg ala kul a Hen s zl mann Im re Hely tör té ne ti Tár sa ság. Cél ja
a kas sai és Kas sa kör nyé ki ma gyar vo nat ko zá sú tör té nel mi em lék he lyek, em −
lék mű vek fel tér ké pe zé se és do ku men tá lá sa.

1992. ok tó ber 30.
Érsekújvárot t a vá ros fő te rén le lep le zik Kas sák La jos mell szob rát, Bor sos Mik −
lós szob rász mű vész al ko tá sát.

1992. no vem ber 3.
Az MPP az Eu ró pa Par la ment hez in té zett me mo ran du má ban fel ké ri az Eu ró pai
Kö zös sé get, hogy a Szlo vá ki á val alá íran dó tár su lá si szer ző dés tár gya lá sai so rán
he lyez zen fo ko zott fi gyel met az em be ri és ki sebb sé gi jo gok tisz te let ben tar tá sá −
nak biz to sí tá sá ra.

1992. no vem ber 5.
Az új szlo vák kor mány hi va tal ba lé pé se óta el ső íz ben ülé se zik a kor mány Nem −
ze ti sé gi Ta ná csa. A tes tü let no vem ber 3−án ki ne ve zett új el nö ke Milan Kňažko
mi nisz ter el nök−he lyet tes.

1992. no vem ber 7.
Dunasz er da he lyen meg tart ja ala ku ló or szá gos köz gyű lés ét a Ma gyar As  szo nyok
Li gá ja. Meg ala ku lá sát az zal in do kol ják, hogy a ma gyar nők prob lé má i nak meg ol −
dá sát egyet len ma gyar párt vagy moz ga lom sem vál lal ta fel. El nö ké vé Laczkóné
Er dé lyi Mar gi tot vá laszt ják.

Az MKDM tá mo ga tá sá val meg ala kul Ko vács pa ta kon a Ma gyar If jú Ke resz tény de −
mok ra ták Szö vet sé ge. El nö ke Var ga Má ria, or szá gos köz pont ja Ér sek új vár.

Az Együtt élés Or szá gos Ta ná csá nak Český Těšín−i ülé sén be je len tik, hogy az ál −
lam szö vet ség meg szű né se után a moz ga lom is ket té vá lik, s cseh or szá gi ré sze
Coex is ten tia né ven mű kö dik to vább. Az Or szá gos Ta nács ha tá ro za tot hoz a ma −
gyar vál lal ko zók or szá gos ös  sze jö ve tel ének, va la mint a ma gyar nem ze ti sé gű
par la men ti kép vi se lők és pol gár mes te rek ta lál ko zó já nak meg szer ve zé sé ről.

A szep tem ber 1−jén el szen ve dett au tó bal ese te kö vet kez té ben Prá gá ban el hunyt
Ale xan der Dubček.
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1992. no vem ber 10.
A Rá kó czi Szö vet ség tá mo ga tá sá val meg ala kul Pár kány ban a Pár kány és Vi dé −
ke Ala pít vány.

1992. no vem ber 11.
Mi u tán a Dunasz er da he lyi já rás köz sé ge i ben, va la mint Szep si kör nyé kén meg −
kez dő dött a ma gyar hely ség név táb lák erő sza kos el tá vo lí tá sa, az Együtt élés és
az MKDM kö zös ál lás fog la lás ban til ta ko zik a lé pés el len. A két moz ga lom par la −
men ti kép vi se lői egyút tal Ivan Gaš parovičnál, a szlo vák par la ment el nö ké nél til −
ta koz nak az el já rás mi att.

1992. no vem ber 13.
A Szö vet sé gi Gyű lés el fo gad ja az 541/1992. sz. al kot mány tör vényt a fö de rá ció
va gyo ná nak el osz tá sá ról, amely ér tel mé ben a fö de rá ció kö zel 650 mil li árd ko ro −
na ér té kű va gyo nát 2:1 arány ban oszt ják szét Cseh or szág és Szlo vá kia kö zött.

Ér sek új vár ön kor mány za ta el uta sít ja a Mat i ca sloven ská ál tal a két nyel vű
utcanévtáblák el tá vo lí tá sa cél já ból kez de mé nye zett nép sza va zás ki írá sát.

1992. no vem ber 14.
Lo son con a re for má tus egy ház lel ki meg úju lá sá nak cél já val meg ala kul a Fi a tal
Re for má tu sok Szö vet sé ge.

A par la ment ből is ki szo rult rend szer vál tó Pol gá ri De mok ra ta Unió (az egy ko ri
NYEE) lo son ci köz gyű lé se ha tá ro za tot hoz a párt fel osz la tá sá ról.

1992. no vem ber 18.
Az MPP nyi lat ko zat ban til ta ko zik a ma gyar nyel vű hely ség név táb lák el tá vo lí tá sa
és a tör té nel mi köz ség ne vek vis  sza ál lí tá sá nak aka dá lyo zá sa el len.

Bohuslav Piatko, a Szlo vák Te le ví zió hír szer kesz tő sé gé nek fő szer kesz tő je a ma −
gyar adás szá má ra azon na li ha tál  lyal be tilt ja a szlo vá ki ai hely sé gek ma gyar nyel −
vű hasz ná la tát.

A szlo vák par la ment 563/1992. szám mal tör vényt hoz a gya kor la ti lag még meg
sem ala kult Nyi trai Egye tem meg szű né sé ről és két önál ló fő is ko la: a Pe da gó gi −
ai Fő is ko la, ill. a Me ző gaz da sá gi Fő is ko la lét re ho zá sá ról.

1992. no vem ber 19.
A szlo vák par la ment jó vá hagy ja a Vla di mír Mečiar bu da pes ti lá to ga tá sa so rán
meg kö tött meg ál la po dás ér tel mé ben lét re ho zan dó két ma gyar–szlo vák par la −
men ti ve gyes bi zott ság ös  sze té tel ét: a bősi víz lép cső kér dé sé vel fog lal ko zó 8
tagú bi zott ság ban he lyet kap Ró zsa Er nő, a szlo vák–ma gyar kap cso la tok kal fog −
lal ko zó 11 tagú bi zott ság ban Csáky Pál és Zse lenák Jó zsef.
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1992. no vem ber 25.
A Szö vet sé gi Gyű lés jó vá hagy ja a Cseh és Szlo vák Szö vet sé gi Köz tár sa ság meg −
szű né sé ről szó ló al kot mány tör vényt, amely ki mond ja, hogy a Cseh Köz tár sa ság,
ill. a Szlo vák Köz tár sa ság 1993. ja nu ár 1−jé vel önál ló sul. A Coex is ten tia par la −
men ti klub kép vi se lői a sza va zás nál tar tóz kod nak.

Nyitrán a volt Pe da gó gi ai Kar ma gyar ta go za ta és a Ro ma Kul tú ra Tan szé ke –
no ha a Nyi trai Egye te met idő köz ben meg szün tet ték – meg vá laszt ja az 1992.
feb ru ár 27−i tör vény ben aján lott Nem ze ti sé gi és Et ni kai Kul tú rák Ka rá nak aka dé −
mi ai sze ná tu sát.

1992. no vem ber 28.
Po zsony ban tart ja VI. or szá gos köz gyű lés ét a Ma gyar Ke resz tény de mok ra ta Moz −
ga lom. A köz gyű lé si ha tá ro zat fel ada tul ad ja az or szá gos el nök ség nek, hogy
1993 ja nu ár já ban ter jes  sze a szlo vák par la ment elé a ki sebb sé gi jo gok ról szó −
ló al kot mány tör vény ter ve ze tét, az el ső ne gyed év ben pe dig a ki sebb sé gi kó dex −
nek is ne vez he tő vég re haj tá si ren de le te ket. A ma gyar po li ti kai erők kel olyan
együtt mű kö dést szor gal maz, amely le he tő vé ten né az eset le ges vá lasz tá si ko a −
lí ció meg kö té sét, s e cél ból egy négypár ti egyez te tő ta nács lét re ho zá sát kez de −
mé nye zi.

1992. de cem ber 1.
Pukkai Lász ló he lyett meg bí zott el nök ként Lo vász Gab ri el la ve szi át az SZMPSZ
ve ze té sét.

1992. de cem ber 2.
Az Együtt élés és az MKDM kö zös til ta ko zó le ve let in téz a Szlo vák Te le ví zió igaz −
ga tó já hoz a ma gyar hely ség ne vek hasz ná la tá nak be til tá sa mi att.

1992. de cem ber 4.
Bu da pes ten a Rá kó czi Szö vet ség és a Baj csy −Zsi linsz ky Tár sa ság a szlo vá ki ai
ma gyar po li ti kai tö mö rü lé sek el nö ke i nek: Duray Mik lós, Bugár Bé la, A. Nagy
Lász ló és Popé ly Gyu la rész vé te lé vel po li ti kai fó ru mot ren dez a szlo vá ki ai ma −
gyar ság hely ze té ről. A Rá kó czi Szö vet ség köz gyű lé se ez zel egy időben a szö vet −
ség tisz te let be li el nö ké vé vá laszt ja Je szensz ky Gé za kül ügy mi nisz tert.

1992. de cem ber 5–6.
Lé ván A szlo vá ki ai ma gyar ság jö võ ké pe az önál ló Szlo vá ki á ban cím mel meg ren −
de zik a szlo vá ki ai ma gyar ér tel mi sé gi ta lál ko zót, az ún. I. Ér tel mi sé gi Fó ru mot,
amely nek részt ve vői nyi lat ko zat ban szó lít ják fel a ma gyar pár to kat és moz gal ma −
kat egy egyez te tő ta nács lét re ho zá sá ra, s ja va sol ják, hogy for dul ja nak kö zös do −
ku men tum mal az eu ró pai és nem zet kö zi szer ve ze tek hez, a szlo vák ér tel mi ség −
hez cím zett fel hí vá suk ban pe dig az el len ség ké pek köl csö nös le bon tá sa cél já ból
szlo vák–ma gyar pár be szé det kez de mé nyez nek.
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A ma gyar po li ti kai tö mö rü lé sek el nö kei, A. Nagy Lász ló, Bugár Bé la, Duray Mik lós
és Popé ly Gyu la az Ér tel mi sé gi Fó rum al kal má ból de cem ber 5−én kö zös nyi lat ko −
za tot ír nak alá Cseh szlo vá kia meg szű né sé nek kö rül mé nye i ről, amely ben ki je len tik,
hogy az önál ló Szlo vá kia an ti de mok ra ti kus fo lya mat ered mé nye ként jön lét re.

1992. de cem ber 6.
Prá gá ban rend sze res ma gyar nyel vű ka to li kus is ten tisz te le tek kez dőd nek.

1992. de cem ber 10.
Po zsony ban a négy ma gyar po li ti kai tö mö rü lés meg ál la po dik a po li ti kai egyez te −
tő ta nács lét re ho zá sá ban. Meg ál la po dás szü le tik két mun ka bi zott ság lét re ho zá −
sá ról is: az egyik fel ada ta egy kö zös me mo ran dum ki dol go zá sa lesz a ki sebb sé −
gi jo gok ról, a má sik a ki sebb sé gi al kot mány tör vény−ter ve zet tár sa dal mi vi tá já nak
ered mé nye it ér té kel né.

1992. de cem ber 11.
Az Eu ró pai Biz ton sá gi és Együtt mű kö dé si Ér te kez let hez in té zen dő nyi lat ko zat ról
tár gyal Po zsony ban a négy ma gyar po li ti kai erő el nö ke. A nyi lat ko zat amel lett,
hogy té te le sen fel so rol ja a ki sebb sé ge ket a rend szer vál tás óta ért sé rel me ket,
az zal a ké rés sel for dul a részt ve vő or szá gok kép vi se lő i hez, hogy Szlo vá kia fel −
vé te le előtt mér le gel jék, meny  nyi re tart ja tisz te let ben a hel sin ki el ve ket. Mi u tán
A. Nagy Lász ló, az MPP el nö ke a nyi lat ko za tot nem ír ja alá, azt az MKDM–Együtt −
élés–Ma gyar Nép párt ko a lí ció ne vé ben jut tat ják el a cím zet tek hez.

Az Együtt élés és az MKDM az Új Szó és a Sza bad Új ság ha sáb ja in köz zé te szi és
vi tá ra bo csát ja a nem ze ti ki sebb sé gek és et ni kai cso por tok jo gi hely ze té ről szó −
ló kö zös al kot mány tör vény−ter ve ze tét.

1992. de cem ber 11–13.
A Cse ma dok Galán tai Te rü le ti Vá laszt má nya és alap szer ve ze te, a Ma gyar Ko −
dály Tár sa ság és a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ze ne ba rát ok Tár sa sá ga meg ren de zi
Galán tán a Ko dály−kó ru sok I. Nem zet kö zi Ta lál ko zó ját, mely nek ke re té ben Ko −
dály−szim pó zi u mot is szer vez nek.

1992. de cem ber 12.
Po zsony ban meg tart ja II. or szá gos köz gyű lés ét a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Ama tőr
Szín ját szók Egye sü le te.

A Cse ma dok OV, a Szlo vá ki ai Ma gyar Folk lór szö vet ség és a vá ro si ön kor mány −
zat meg ren de zi Tor nalján a cseh szlo vá ki ai ma gyar fel nőtt nép tánc e gyütte sek or −
szá gos ver se nyét.

1992. de cem ber 14.
Az Együtt élés és az MKDM kö zös nem zet kö zi saj tó ér te kez le ten tá jé koz tat ja az
új ság író kat a ma gyar ke reszt ne vek anya köny ve zé sé nek so ro za tos meg ta ga dá −
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sá ról, a ma gyar hely ség név táb lák el tá vo lí tá sá ról, va la mint a ma gyar hely ség ne −
vek hasz ná la tá nak be til tá sá ról a Szlo vák Te le ví zi ó ban.

1992. de cem ber 15.
A Rá kó czi Szö vet ség kez de mé nye zé sé re meg ala kul Ipoly sá gon az Ipoly ság és Vi −
dé ke Ala pít vány.

A Madách−Posonium Kft. Sza bó Gé zát ne ve zi ki a Sza bad Új ság új fő szer kesz tő −
jé vé.

1992. de cem ber 16.
Stras bourg ba uta zik az MPP, va la mint az Együtt élés és az MKDM kö zös kül dött −
sé ge. A két kül dött ség tá jé koz tat ni kí ván ja az Eu ró pa Par la ment és az Eu ró pa
Ta nács ve ze tő it a szlo vák kor mány nem ze ti sé gi po li ti ká já ról és a ma gyar ki sebb −
ség hely ze té ről.

1992. de cem ber 17.
Utol só ülé sét tart ja a cseh szlo vák szö vet sé gi par la ment, a Szö vet sé gi Gyű lés,
ame lyen Duray Mik lós Cseh szlo vá kia fel bom lá sát – az or szág 1918. évi meg ala −
ku lá sá hoz ha son ló an – il le gi tim nek mi nő sí ti, mi vel nem nép sza va zá son dön töt −
tek ró la.

1992. de cem ber 18.
Ostravában Bors Ist ván ve ze té sé vel meg ala kul a Cseh− és Mor va or szá gi Ma gya −
rok Szö vet sé gé nek el ső vi dé ki alap szer ve ze te.

1992. de cem ber 22.
A szlo vák par la ment meg vá laszt ja a Szlo vák Rá dió, ill. a Szlo vák Te le ví zió ta ná −
csá nak tag ja it. Az utób bi ba be ke rül az MKDM ál tal je lölt Bár dos Gyu la, az új rá −
dió ta nács nak azon ban nincs ma gyar tag ja.

Az Új Szó köz zé te szi „Az év cseh szlo vá ki ai ma gyar em be re” cí mért meg hir de tett
ver seny ered mé nyét. A leg több sza va za tot Duray Mik lós kap ta.

1992. de cem ber 23.
A ma gyar kor mány jegy zék ben köz li a cseh szlo vák Kül ügy mi nisz té ri um mal, hogy
dip lo má ci ai el is me rés ben ré sze sí ti az 1993. ja nu ár 1−jé vel önál ló vá vá ló Cseh −
or szá got és Szlo vá ki át, a po zso nyi ma gyar fő kon zu lá tus pe dig az év ele jén nagy −
kö vet ség gé ala kul át.

1992. de cem ber 24.
Bu da pes ten meg kez di fo lya ma tos su gár zá sát az el ső ma gyar mű hol das té vé −
adás, a Du na Te le ví zió. Cél ja a Kár pát−me den cei, ill. az eu ró pai szór vány ma gyar −
ság tá jé koz ta tá sa és anya nyel vi mű ve lő dé sé nek elő se gí té se.
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A vá ro si hi va tal ki adá sá ban meg je le nik Szepsi ben az Údolie Bodvy – Bód vavöl -
gye cí mű két nyel vű re gi o ná lis fo lyó irat el ső szá ma. Fe le lős szer kesz tő je Zacha −
r iás Ist ván.

1992. de cem ber 30.
A szlo vák köz le ke dé si, táv köz lé si és köz mun ka ügyi mi nisz ter le vált ja a Duna −
szer da he ly i, a Galán tai, az Ér sek új vá ri és a Ri ma szom ba ti já rás út kar ban tar tó
vál la la ta i nak igaz ga tó it, mi vel a mi nisz te ri fel szó lí tás el le né re nem tá vo lít tat ták
el a ma gyar nyel vű hely ség név táb lá kat.

1992. de cem ber 31.
Duray Mik lós a Sza bad Új ság ban a sváj ci és bel ga pél dá ra hi vat koz va fel ve ti a
szlo vá ki ai et ni ku mok kö zöt ti ún. társ nem ze ti vi szony meg te rem té sé nek le he tő −
sé gét.

Éj fél kor meg szű nik a Cseh és Szlo vák Szö vet sé gi Köz tár sa ság, s 1993. ja nu ár
1−jév el meg ala kul az önál ló Cseh Köz tár sa ság és Szlo vák Köz tár sa ság.

1992 fo lya mán
A Ma dách Im re Iro dal mi Díj jal Farn bauer Gá bor írót tün te tik ki.
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FOR RÁ SOK ÉS IRO DA LOM

Le vél tá rak, kéz irat tá rak

Bibliotheca Hungarica, Šamorín/Somorja
Cse ma dok ira tai
Együtt élés
Ma gyar Pol gá ri Párt
Nem ze ti sé gi Ta nács

Ma gyar Or szá gos Le vél tár, Bu da pest
1956−os cseh szlo vák do ku men tu mok
Kül ügy mi nisz té ri um, Békeelőkészítő Osz tály
Kül ügy mi nisz té ri um adm. ira tai, Cseh szlo vá kia
Kül ügy mi nisz té ri um TÜK ira tai, Cseh szlo vá kia
Ma gyar Át te le pí té si Kor mány biz tos ság
Ma gyar Dol go zók Párt ja, Kül ügyi Bi zott ság
Ma gyar Dol go zók Párt ja, Nem zet kö zi Kap cso la tok Osz tá lya
Ma gyar Dol go zók Párt ja, Rá ko si Má tyás tit ká ri ira tai
Ma gyar Dol go zók Párt ja, Ré vai Jó zsef tit ká ri ira tai
Ma gyar Szo ci a lis ta Mun kás párt, Kül ügyi Osz tály
Mi nisz ter el nök ség ira tai
Po zso nyi Fő kon zu lá tus adm. ira tai
Po zso nyi Fő kon zu lá tus TÜK ira tai

Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár Kéz irat tá ra, Bu da pest
Sza bó Kár oly ha gya té ka

Slovenský národný archív/Szlovák Nem ze ti Le vél tár, Bratislava/Pozsony
Ál la mi Terv− és Sta tisz ti kai Hi va tal
Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal
Föld mű ve lés− és Föld re form ügyi Meg bí zot ti Hi va tal
Meg bí zot tak Tes tü le te El nök sé gi Hi va ta la
Ok ta tás ügyi Meg bí zot ti Hi va tal
Reszlovakizációs Bi zott ság
Szlo vák Li ga
Szlo vák Nem ze ti Front Köz pon ti Ak ció bi zott sá ga
Szlo vák Nem ze ti Ta nács El nök sé gi Hi va ta la
Szlo vá kia Kom mu nis ta Párt ja Köz pon ti Bi zott sá ga, El nök ség
Szlo vá kia Kom mu nis ta Párt ja Köz pon ti Bi zott sá ga, fő tit kár
Szlo vá kia Kom mu nis ta Párt ja Köz pon ti Bi zott sá ga, plé num
Szlo vá kia Kom mu nis ta Párt ja Köz pon ti Bi zott sá ga, Tit kár ság



Kro no ló gi ák, ké zi köny vek, le xi ko nok

A cseh/szlo vá ki ai ma gyar iro da lom le xi ko na 1918–1995. Pozsony/Bratislava, Madách−
Posonium, 1997.

An gyal Bé la (ös  sze áll.): A Füg get len Ma gyar Kez de mé nye zés tör té ne ti kro no ló gi á ja 1989.
de cem ber 1–1992. ja nu ár 25. In Sza bad ság és fe le lõs ség. A Ma gyar Pol gá ri
Párt Prog ram ja. H. n., Ma gyar Pol gá ri Párt, 1992, 124–144. p.

Èeskoslovenské dìjiny v datech. Praha, Svoboda, 1987.

Ese mény nap tár. In Po gány Er zsé bet (szerk.): Az Együtt élés öt éve. Ese mény nap tár és do -
ku men tum gyûj te mény 1990–1994. Pozsony/Bratislava, Együtt élés Köz pon ti
Iro da, é. n., 11–136. p.

[Fé nyi Ti bor]: A cseh szlo vá ki ai ma gyar ki sebb ség tör té ne té nek kro no ló gi á ja 1944–1981.
In Szlo vá ki ai je len tés. A ma gyar ki sebb ség ál la po tá ról. Pá rizs, Ma gyar Fü ze −
tek, 1982, 91–125. p. /Magyar Fü ze tek köny vei, 4./

Fé nyi Ti bor: A cseh szlo vá ki ai ma gyar ki sebb ség tör té ne té nek kro no ló gi á ja 1944–1988.
In Je len té sek a ha tá ro kon tú li ma gyar ki sebb sé gek hely ze té rõl (Cseh szlo vá -
kia, Szov jet unió, Ro má nia, Ju go szlá via). Bu da pest, Med ve tánc köny vek,
1988, 243–264. p.

Kováč, Dušan a kol.: Kronika Slovenska 2. Slovensko v dvadsiatom storoèí. Bratislava,
For tu na Print & Adut, 1999.

Lanstyák István–Repiszky Ta más: A cseh szlo vá ki ai ma gya rok jog fosz tott sá gá hoz kap cso −
ló dó ese mé nyek tör té ne ti kro no ló gi á ja. In Fábry Zol tán: Üres já rat 1945–1948.
Nap ló a jog fosz tott ság éve i bõl. Bu da pest–Po zsony, Regio–Madách–Kalligram,
1991, 227–243. p. /Regio Köny vek, 8./

Lexikón slovenských dejín. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997.

Ma gyar or szág tör té ne ti kro no ló gi á ja III. kö tet 1848–1944. Bu da pest, Aka dé mi ai Ki adó,
1983.

Ma gyar or szág tör té ne ti kro no ló gi á ja IV. kö tet 1944–1970. Bu da pest, Aka dé mi ai Ki adó,
1983.

Ma gyar tör té ne ti kro no ló gia 1971–1990. A füg ge lék ben 1992-ig. Bu da pest, IKVA Könyv −
ki adó, 1994.

Orosz Már ta (ös  sze áll.): Szlo vá kia 1989–1998. In Bár di Nándor–Éger György (szerk.): Út -
ke re sés és in teg rá ció. Vá lo ga tás a ha tá ron tú li ma gyar ér dek vé del mi szer ve -
ze tek do ku men tu ma i ból 1989–1999. Bu da pest, Te le ki Lász ló Ala pít vány,
2000, 733–770. p. /A Ma gyar ság ku ta tás könyv tá ra, XXIV./ 

Pešek, Jan (ed.): Akt éri jednej éry na Slovensku 1948:1989. Personifikácia politického
vývoja. Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška, 2003.
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Szar ka László–G. Ko vács Lász ló (ös  sze áll.): Fel ső−Ma gyar or szág tól Szlo vá ki á ig. Kro no ló −
gia, 1918–1990. His tó ria, XIV. évf. (1992) 8. sz. 7–14., 17–25. p.

Sző ke József–Viczián Já nos (szerk.): Ki ki cso da Kas sá tól Prá gá ig? Szek szárd, Ba bits Ki −
adó, 1993. /A szá zad vég ma gyar sá ga, 1./

Tóth László–Filep Ta más Gusz táv (ös  sze áll.): A (cseh)szlovákiai ma gyar mű ve lő dés kro −
no ló gi á ja 1918–1998. In Tóth Lász ló (szerk.): A (cseh)szlovákiai ma gyar mû -
ve lõ dés tör té ne te 1918–1998. IV. kö tet. Bu da pest, Ister, 2000, 5–173. p.

Žatkuliak, Jozef (ed.): No vem ber 1989 a Slovensko. Chronológia a dokumenty
(1985–1990). Bratislava, Nadácia Milana Šimečku a Historický ústav SAV,
1999.

For rás ki ad vány ok

A CSE MA DOK XII. or szá gos köz gyû lé se. Do ku men tu mok. [Bratislava], CSE MA DOK Köz −
pon ti Bi zott sá ga, 1979.

A CSE MA DOK XIII. or szá gos köz gyû lé se. Bratislava, CSE MA DOK Köz pon ti Bi zott sá ga, 1983.

Ada lé kok a CSE MA DOK mun ká já hoz. Bratislava, CSE MA DOK Köz pon ti Bi zott ság, 1966.

A de mok rá ci á ért, a nem ze ti ki sebb sé gek jo ga i ért. Vá lo ga tás az Együtt élés po li ti kai moz ga -
lom do ku men tu mai kö zül 1990–1992. Pozsony/Bratislava, Együtt élés, [1993].

Alap sza bály ok. Do ku men tu mok a Cse ma dok tör té ne té ből (1949–2000). Fó rum Tár sa da -
lom tu do má nyi Szem le, V. évf. (2003) 3. sz. 127–187. p.

A ma gyar–cseh szlo vák la kos ság cse ré re vo nat ko zó jog sza bály ok. Pozsony/Bratislava,
Ma gyar Meg ha tal ma zott, 1948.

Antalová, Ing rid (zost.): Verejnos� proti násiliu 1989–1991. Svedectvá a dokumenty.
Bratislava, Nadácia Milana Šimečku, 1998.

A szlo vá ki ai ma gya rok de por tá lá sa. Bu da pest, Ma gyar Kül ügyi Tár sa ság, 1947.

A szlo vá ki ai ma gyar is ko lák vé del mé ben. Do ku men tu mok a cseh szlo vá ki ai ma gyar ki -
sebb ség ön vé del mi har cá ról 1983. november–1984. au gusz tus. [New York],
Hungarian Human Rights Foundation, [1984].

A szlo vá ki ai ma gyar ság jö võ ké pe az önál ló Szlo vá ki á ban. I. Szlo vá ki ai Ma gyar Ér tel mi sé -
gi Ta lál ko zó. Lé va, 1992. de cem ber 5–6. H. n., Együtt élés, é. n.

Ba logh Sándor–Földesi Mar git (vál.): A ma gyar jó vá té tel és ami mö göt te van... Vá lo ga tott
do ku men tu mok 1945–1949. Bu da pest, Nap vi lág Ki adó, 1998.

Bár di Nán dor: Ira tok a bu da pes ti kor mány za tok ha tá ron tú li ma gya ro kat tá mo ga tó te vé −
keny sé gé ről. Ma gyar Ki sebb ség, VIII. évf. (2003) 4. sz. 83–166. p.
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Bár di Nándor–Éger György (szerk.): Út ke re sés és in teg rá ció. Vá lo ga tás a ha tá ron tú li ma -
gyar ér dek vé del mi szer ve ze tek do ku men tu ma i ból 1989–1999. Bu da pest, Te −
le ki Lász ló Ala pít vány, 2000. /A Ma gyar ság ku ta tás könyv tá ra, XXIV./

Bartakovics Ist ván: Hív a ko má ro mi ima na pi ha rang szó. Ko má rom, KT Ki adó, 1999.

Cseh szlo vák–ma gyar tár gya lá sok a la kos ság cse ré ről 1945 de cem be ré ben. Köz zé te szi:
Láz ár György. Múl tunk, XLIII. évf. (1998) 2. sz. 120–164. p.

Deset pražských dnù. 17.–27. listopad 1989. Dokumentace. Praha, Academia, 1990.

Duray Mik lós (ös  sze áll.): Ket tõs el nyo más ban. Do ku men tu mok a cseh szlo vá ki ai ma gyar -
ság hely ze té rõl és jog vé del mé rõl 1978–1989. Pozsony/Bratislava, Madách−
Posonium, 1993, má so dik, bő ví tett (Szlo vá ki á ban el ső) ki adás.
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Saj tó

A Hét (Hét). 1956–1992
A Hó nap. 1992
Be szé lõ. egyes szá mok
Èas. egyes szá mok
Csal ló köz. egyes szá mok
Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Hí rek. 1987
Cser kész. 1990–1992
Dél-Zemp lé ni Vál to zá sok. egyes szá mok
Dol go zó Nõ. egyes szá mok
Dunatáj. egyes szá mok
Együtt élés Hír mon dó. egyes szá mok
Ér te sí tõ. egyes szá mok
Fák lya. 1951–1956
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Gömöri Hír lap. egyes szá mok
Gömöri Hír nök. egyes szá mok
He ti Ifi. 1991–1992
Hír ha rang 1990–1992
Hi tel. egyes szá mok
Ifi. 1990
Iro dal mi Szem le. 1958–1992
Jó Ba rát. 1948–1949
Kál vi nis ta Szem le. egyes szá mok
Kalvínske hlasy. egyes szá mok
Ka pu. egyes szá mok
Ke le ti Nap ló. 1989–1992
Ke resz tény de mok ra ta Hír adó. egyes szá mok
Ket tõs Já rom Alatt. egyes szá mok
Kis Új ság. egyes szá mok
Ko má ro mi La pok. egyes szá mok
Kostnické jiskøy. egyes szá mok
Kultúrny život. egyes szá mok
Li ter árny týždenník. egyes szá mok
¼ud. egyes szá mok
Ma gyar Nem zet. egyes szá mok
Nap. 1989–1992
Národná obroda. egyes szá mok
Národné výbory. egyes szá mok
Nem ze ti Bi zott sá gok. egyes szá mok
Nép mû ve lés. egyes szá mok
Nép sza bad ság. egyes szá mok
Nép sza va. egyes szá mok
Nõ. 1966–1992
Pár kány és Vi dé ke. egyes szá mok
Práca. egyes szá mok
Prav da. egyes szá mok
Predvoj. egyes szá mok
Rá kó czi Hír vi võ. 1990–1992
Re mény. egyes szá mok
Rudé právo. egyes szá mok
Smena. egyes szá mok
Sza bad Föld mû ves. egyes szá mok
Sza bad Föld mû ves Új ság. 1991
Sza bad Ka pa ci tás. egyes szá mok
Sza bad Nép. egyes szá mok
Sza bad Szó. egyes szá mok
Sza bad Új ság. 1991–1992
Szak szer ve ze ti Köz löny. egyes szá mok
Szo ci a lis ta Ne ve lés. egyes szá mok
Új If jú ság. 1952–1990
Új Ma gyar or szág. egyes szá mok
Új Nõ. 1992
Új Ott hon. 1947–1949
Új Szó. 1948–1992
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Új Út. 1990
Va ló ság. egyes szá mok
Va sár nap. 1990–1992
Va sár na pi Új Szó. 1968–1990
Verejnos�. egyes szá mok
Východoslovenská pravda. egyes szá mok

Források és irodalom



RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

Csemadok Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesülete; Csehszlovákiai
Magyar Dolgozók Kulturális Szövetsége; Csehszlovákiai Magyarok
Társadalmi és Kulturális Szövetsége; Csehszlovákiai Magyarok
Demokratikus Szövetsége

CSISZ Csehszlovák Ifjúsági Szövetség
CSKP Csehszlovákia Kommunista Pártja
CSMADNÉSZ Csehszlovákiai Magyar Demokratikus Népi Szövetség
CSNSZP Csehszlovák Nemzeti Szocialista Párt
CSSZDP Csehszlovák Szociáldemokrata Párt
DBP Demokratikus Baloldal Pártja
DH Diákhálózat
DP Demokrata Párt
DSZM Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom
efsz egységes földműves−szövetkezet
FMK Független Magyar Kezdeményezés
jnb járási nemzeti bizottság
KB Központi Bizottság
KDM Kereszténydemokrata Mozgalom
Matesz Magyar Területi Színház
MDP Magyar Dolgozók Pártja
MISZ Magyar Ifjúsági Szövetség
MKDM Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom
MKP Magyar Kommunista Párt
MPP Magyar Polgári Párt
MSZMP Magyar Szocialista Munkáspárt
NYEE Nyilvánosság az Erőszak Ellen
OV Országos Választmány
PF Polgári Fórum
SZEB Szövetséges Ellenőrző Bizottság
SZISZ Szocialista Ifjúsági Szövetség
SZLKP Szlovákia Kommunista Pártja
SZMPSZ Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
SZNP Szlovák Nemzeti Párt
SZNT Szlovák Nemzeti Tanács
SZTH Szlovák Telepítési Hivatal
VB Végrehajtó Bizottság
vnb városi nemzeti bizottság
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Csáji István: 1971.V.13–15., 1976.III.25–27., 1981.III.20–22.
Csáky József: 1990.II.9.
Csáky Károly: 1978.I., 1990.III.9–10., 1991.IV.27–28., 1992.II.22.
Csáky Mihály: 1945.VI.27., 1945.VI.29., 1946.VI.24., 1974.V.18.
Csáky Pál: 1990.VI.8–9., 1991.II.14., 1991.IV.27–28., 1991.V.31., 1991.VII.1.,

1991.IX.6., 1991.IX.16., 1992.III.25., 1992.III.30., 1992.IV.1., 1992.IV.15.,
1992.IV.28., 1992.VI.5–6., 1992.VII.17., 1992.VII.29., 1992.XI.19.

Csámpai Ottó: 1990.IX.22.
Csanaky Eleonóra: 1990.I.5.
Csanda András: 1990.XI.23–24.
Csanda Sándor: 1957.V.25–26., 1959.IV.6–7., 1960.IX.1., 1968.VI.8–9., 1968.VIII.3.,

1968.VIII.14., 1968.IX.7–8., 1968.XII.1., 1969.V.27–30., 1969 folyamán, 1971
folyamán, 1975 folyamán, 1976.III.23., 1977 folyamán, 1981 folyamán,
1986.VI.18., 1986.IX.1., 1989.VII.10.

Csank Zoltán: 1976.III.25–27., 1981.III.20–22.
Csatlós Sándor: 1981.II.18.
Cséfalvay Gusztáv: 1990.VIII.6.
Csekes Erika: 1990.II.9.
Cselényi László: 1958 folyamán, 1986 folyamán, 1990 folyamán
Csémi József: 1975.XI.22., 1976.X.22–23., 1981.VI.5–6., 1986.V.23–24., 1986.VI.12–13.
Csémy Tamás: 1990.II.24.
Csepécz Szilvia: 1986 folyamán
Cserepes Lajos: 1989.XII.18.
Cseres Tibor: 1983.I.31., 1984.VI.6.
Cserge Károly: 1967.VI.5–9., 1968.IX.6., 1968.XII.29., 1969.I.29–30., 1986.III.24–28.
Cservenka János: 1990.IX.1.
Csető János: 1977.IX.19.
Csiba László: 1991.V.
Csicsák Rudolf: 1990.III.11.
Csicsátka Ottó: 1946.XII.28.
Csikmák Imre: 1967.V.18–20., 1968.IV.6., 1968.VI.8–9., 1969.III.17–18.,

1971.III.29., 1983.III.1., 1990.III.14.
Csontos Vilmos: 1975 folyamán
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Csoóri Sándor: 1977.I.9., 1983.II.7., 1983 tavasza, 1983.IX.16.
Csurka István: 1983.I.31., 1984.VI.6.
D. Kovács József: 1991.I.9.
D. Tok Ernő: 1991.XII.
D. Varga László: 1991.I.9.
Dálnoki Miklós Béla: 1944. XII. 22.,1945.VIII.16., 1945.X.9.
Danis Ferenc: 1992.V.25.
Danis Tamás: 1969.IV.8.
Darabos László: 1959.III.23–26.
Darkó István: 1972.VIII.6.
Darvas József: 1957.II.16–24., 1965.X.24–29.
Dastych, František: 1946.V.20., 1946.XI.20.
Dávid Teréz: 1973 folyamán
David, Josef: 1945. IV. 4., 1945.X.28., 1946.VII.18.
David, Václav: 1954.XII.12., 1960.VII.11., 1961.II.20–24., 1964.IV.20–23.,

1965.IV.13–15., 1971.XII.8–9., 1976.XI.10., 1981.VI.17.
Deák György: 1967.XI.3–7.
Décsy Gyula: 1946.XII.28.
Dekan, Ján: 1976.III.23.
Delinga, Pavol: 1989.XII.1–2.
Delmár Gábor: 1968.VIII.21.
Dénes Ferenc: 1952.XI.11., 1954.XI.28., 1954.XII.18., 1955.II.18–19., 1955.IV.22–24.,

1955.V.1., 1956.XII.12–13., 1956.XII.28., 1957.IV.26–28., 1957.VI.29.,
1958.V.16–18., 1958.XII.15., 1960.VI.12., 1960.VII.14., 1960.IX.21., 1962.IX.11.,
1962.XI.23–25., 1964.VI.14., 1964.VI.29–30., 1966.V.12–14., 1968.III.12.,
1968.III.26., 1968.V.3., 1979.X.15.

Dénes György: 1952 folyamán, 1971 folyamán, 1988.X.20.
Dérer, Ivan 1946.I.20.
Dérer, Július: 1947.VI.5.
Deutsch Tamás: 1989.VIII.21., 1989.VIII.29.
Dienstbier, Jiří: 1989.XII.10., 1989.XII.19., 1990.I.12–13., 1990.VI.27.,

1990.VIII.27–28.
Dikácz Kálmán: 1946.XII.28.
Dinnyés Lajos: 1948.IX.28.
Djuračka, Ondrej 1945. XI.15., 1945.XI.21.
Dlouhý, Vladimír: 1991.III.28.
Dobi István: 1949.IV.14–16., 1949.VI.21–23., 1961.II.20–24., 1964.IX.28–X.3.
Dobos László: 1956.III.23–25., 1958.VIII.30–31., 1958.IX., 1962.IV.14–15.,

1963.V.22–24., 1963 folyamán, 1966.XII.10–11., 1967.I.1., 1967.XII.11., 1967
folyamán, 1968.IV.30., 1968.V.7., 1968.VI.8–9., 1968.VI.19., 1968.VIII.2.,
1968.VIII.3., 1968.VIII.27., 1968.IX.6., 1968.IX.9., 1968.IX.11., 1968.XII.3.,
1968.XII.29., 1968 folyamán, 1969.I.1., 1969.I.2., 1969.III.17–18., 1969.IV.8.,
1969.V.23., 1969.VII.17–27., 1969.X.22., 1970.II.9., 1970.III.27., 1970.IV.22.,
1970.IV.28., 1970.VII.16., 1970.VIII.1., 1970.VIII.18., 1970.IX.16–19.,
1970.IX.30., 1971.II.23., 1971.III.17., 1971.III.18., 1971.III.29., 1971.VII.7.,
1971.VII.8., 1971.VII.13–14., 1971.X.7., 1971.X.24., 1972.VIII.1., 1973.III.14.,
1973.IV.3., 1973.IX.7., 1975.X., 1976.X., 1978.VIII.11–20., 1988.XI.11.,
1989.I.1., 1989.II.6., 1989.III.2., 1989.VII.7., 1989.VII.11–12., 1989.IX.9.,
1989.XI.24., 1989.XII.5., 1989.XII.6., 1989.XII.20., 1990.III.9–10., 1990.IV.18.,
1990.VI.8–9., 1990.X.8., 1990.XII.21., 1991.IV.27–28., 1991.IX.16.,
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1991.XII.11–12., 1992.II.25., 1992.IV.1., 1992.VI.5–6., 1992.VI.23.,
1992.VIII.19–21.

Dobossy László: 1947.V.14., 1968.VII.11–22., 1989.III.20., 1990.I., 1990.V.22.
Dobozy Imre: 1965.X.24–29.
Dole, Robert: 1984.VI.28.
Dora István: 1951.IX.2.
Dorotin, Dušan: 1990.X.20–21., 1991.XII.14–15.
Dósa József: 1954.I.
Dráfi Mátyás: 1969.I.1., 1971.III.1., 1971.III.29., 1985.V.4.
Drda, Jan: 1954.V.30., 
Drtina, Prokop: 1946.VII.2.
Duba Gyula: 1967.VI.22., 1968.IX.9., 1970 folyamán, 1972 folyamán, 1974 folyamán,

1975 folyamán, 1977 folyamán, 1981 folyamán, 1982 folyamán, 1983.V.3.,
1983.IX.1., 1987.IV.11–12., 1989.II.6., 1989.III.2., 1990.XII.21.

Dubček, Alexander: 1963.IV.8., 1965.VI.21., 1966.IV.26., 1966.V.12–14.,
1967.IX.26–27., 1967.X.30–31., 1968.I.3–5., 1968.I.22–23., 1968.II.4.,
1968.IV.1–5., 1968.V.4., 1968.VI.13–15., 1968.VII.13., 1968.VII.29–VIII.1.,
1968.VIII.12–15., 1968.VIII.17., 1968.VIII.21., 1968.VIII.22., 1969.IV.17.,
1969.IV.28., 1969.IX.25–27., 1969.X.15., 1969.XII.16., 1970.I.28–30.,
1970.II.5–6., 1970.IV.28., 1970.VI.25–26., 1989.IV.17., 1989.IV.19., 1989.IV.20.,
1989.IV.25., 1989.IV.26., 1989.VI.8., 1989.XI.24., 1989.XII.12., 1989.XII.16.,
1989.XII.22., 1989.XII.28., 1990.VI.27., 1991.VII.18., 1991.XI.11–12., 1992.I.29.,
1992.II.6–7., 1992.III.28., 1992.XI.7.

Dubnický, Jaroslav: 1960.VI.13–17.
Dubovský, Pavol: 1957.XII.18.
Dudás Kálmán: 1988.IV.14., 1988.X.17–18., 1989.II.28.
Duka Zólyomi Árpád: 1968.IV.6., 1968.XII.7., 1969.II.22., 1969.III.11–12.,

1990.III.9–10., 1991.II.23–24., 1991.III.9., 1991.IV.27–28., 1991.IX.6.,
1991.X.5., 1992.IV.2., 1992.VI.5–6., 1992.VI.23., 1992.X.5.

Duka Zólyomi Emese: 1990.XII.9.
Duka Zólyomi Norbert: 1945. I. 13.
Dukon József: 1968.IX.14.
Dupej, Peter: 1968.XII.3.
Duray Miklós: 1966.IV., 1966.XII.10–11., 1968.IV.6., 1968.VI.8–9., 1969.II.22.,

1969.III.17–18., 1969.XI.9., 1970.V.11., 1970.VIII.18., 1973.IX.7., 1978.IV.,
1978.XII.2., 1979.VIII.24., 1980.II.1., 1980.IV., 1982.VI.3., 1982.IX.16.,
1982.XI.10., 1982.XII.28., 1983.I.26., 1983.I.31., 1983.II.7., 1983.II.9.,
1983.II.22., 1983.III.22–23., 1983 tavasza, 1983.IX.16., 1984.II.7., 1984.II.12.,
1984.V.10., 1984.V.20., 1984.V.23–24., 1984.VI.6., 1984.VI.11., 1984.VI.19.,
1984.VI.20., 1984.VI.27–28., 1984.VI.28., 1984.VIII., 1984.X.10., 1984.XII.,
1985.V.10., 1988.II.22., 1988.III.6., 1988.VIII.15., 1988.X.20., 1988.XI.2., 1988
folyamán, 1989 eleje, 1989.XII.6., 1989.XII.8., 1990.I.15., 1990.I.30., 1990.II.7.,
1990.II.9., 1990.II.27., 1990.III.31., 1990.VI.8–9., 1990.VI.27., 1990.VI.30.,
1990.VII.3., 1990.IX.26., 1990.XII.15., 1991.II.23–24., 1991.IV.9., 1991.V.15.,
1991.V.31., 1991.VII.10., 1991.XI.30., 1991.XII.22., 1992.II.27., 1992.VI.5–6.,
1992.VI.17., 1992.VI.23., 1992.VI.25., 1992.IX.29., 1992.X.4., 1992.X.5.,
1992.X.6., 1992.X.19., 1992.XII.4., 1992.XII.5–6., 1992.XII.17., 1992.XII.22.,
1992.XII.31.

Ďurčanský, Ferdinand: 1946.XII.2., 1947.IV.15.
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Ďuriš, Július: 1945. IV. 4., 1945.X.25–26., 1946.VII.2., 1946.X.13., 1948.II.25.,
1948.V.12., 1948.VI.15., 1948.XI.23., 1949.II.10., 1951.IX.11., 1953.I.31.,
1954.XII.12., 1960.VII.11.

Dusza Bálint: 1957.IV.26–28., 1958.V.16–18., 1962.XI.23–25., 1966.V.12–14.
Dzúr, Martin: 1968.IV.8., 1969.I.1., 1969.IX.27., 1971.XII.9., 1976.XI.11.,

1981.VI.17.
Édes Árpád: 1991.XI.15.
Egri László: 1958.VIII.30–31., 1958.XII.13–15., 1961.XII.15–16., 1964.VI.14.
Egri Viktor: 1949.III.5., 1951 folyamán, 1952.V.9., 1952.VI.23., 1953.V.11.,

1954.IV.5–6., 1954.V.30., 1956.XII.2., 1956 folyamán, 1957.II.16–24., 1957.III.9.,
1957.V.25–26., 1959.III.1., 1962.IV.14–15., 1966.XII.10–11., 1968.III.vége,
1968.VI.8–9., 1970 folyamán, 1974 folyamán, 1982.VIII.6.

Ehrenberger, Vlastimil: 1989.IV.25.
Elek Kálmán: 1984.IV.28., 1986.VIII.16.
Entz Géza: 1990.V.23., 1991.V.29–VI.2., 1992.VI.1.
Eörsi István: 1977.I.9.
Erban, Evžen: 1948.IV.19., 1948.XI.23.
Erdei Sándor: 1954.V.30.
Erdélyi János: 1965.IV.1., 1968.I.20.
Erőss János: 1946.IV.6.
Ertl, Daniel: 1944. IX. 1.
Esek Pál: 1958.V.16–18.
Esterházy János: 1944. XI. 1., 1944. XII. 16., 1944. XII. 27., 1944. XII. 30., 1945. I.

13., 1945. II. 3., 1945.IV.6., 1945.IV.18., 1945.IV.20., 1945.VI.27., 1945.VI.29.,
1946.VI.24., 1947.VI.10., 1947.VIII.14., 1947.IX.22., 1947.X.5., 1947.X.20.,
1948.IX.18., 1949.II.22., 1949.IV.20., 1949.IV.22., 1949.V.2., 1949.VI.24.,
1949.VII.2., 1949.IX.8., 1950.IV.7, 1953.X.3–4., 1955.V.9., 1957.III.8.,
1959.VIII.25., 1990.XI.7., 1990.XI.28., 1991.III.8–10., 1991.V.25., 1991.VI.14.,
1991.IX.26., 1991.X.28., 1992.III.7., 1992.X.4., 1992.X.5.

Esterházy Malfatti Alice: 1991.III.8–10., 1991.V.25., 1991.VI.14.
Esztergályos Gabriella: 1972.IV.15–16.
Fábry István: 1948.IX.30., 1948.XI.12., 1949.I.7., 1949.III.2, 1949.III.4.,

1949.V.25–29., 1949.X.21., 1950.V.24–27., 1951.IV.18–20., 1951.IX.2.,
1952.XII.16–18., 1953.VI.13–15., 1954.VI.11–15., 1957.V.25–26.,
1958.VI.18–21., 1959.IV.6–7., 1962.IV.14–15., 1964.VI.14., 1964.VI.29–30.,
1966.XII.10–11., 1967.II.17., 1967.V.1., 1968.III.vége, 1968.IV.30., 1968.VI.8–9.,
1968.VIII.3., 1968.X.23., 1968.XII.3., 1968.XII.29., 1969.VII.29., 1970.IV.28.,
1970.V.11., 1971.II.23., 1971.III.29., 1971.V.13–15., 1971.XI.26–27.,
1971.XII.7., 1972.IV.15–16., 1973.II.21., 1976.III.25–27., 1976.X.22–23.,
1977.V.14–15., 1981.III.20–22., 1981.VI.5–6., 1981.VIII.26., 1981.IX.8.,
1981.XI.24., 1982. IV.17–18., 1984.II., 1986.III.13–15., 1986.V.23–24.,
1986.VII.11., 1986.VIII.25., 1987.IV.11–12., 1988.V.18., 1988.VII.20., 1990.II.9.,
1992.VII.28.

Fábry József: 1944. X. eleje, 1946.III.30., 1947.I.19.
Fábry Olga: 1969.XI.20.
Fábry Zoltán: 1946.V., 1947.VIII.16., 1947.X.5., 1948.VII.15., 1948.VIII.1.,

1949.I.31., 1949.II.26., 1949.III.2, 1949.III.4., 1949.III.5., 1949.V.2., 1954.VII.1.,
1955.IX.1., 1955 folyamán, 1956.XI.3., 1957.XII.18., 1958.IX., 1963.X.27., 1964
folyamán, 1965.V.27., 1967.VI.22., 1967.VIII.8., 1967.VIII.12., 1967.IX.18–24.,
1968.IV.27–28., 1968.IX., 1968.XI.23–24., 1968 folyamán, 1969.XI.9.,

607Személynévmutató



1970.V.31., 1974.XII.13–15., 1975.XI.21., 1980 folyamán, 1981.VIII., 1981.XI.25.,
1983.X.14., 1990.II.1., 1991 folyamán

Falťan, Michal: 1948.III.6., 1948.VI.18., 1949.I.26., 1949.I.28., 1950.II.3.,
1951.IV.6., 1968.VI.12., 1968.IX.11.

Faragho Gábor: 1944. IX. 28., 1944. X. 11.
Farkas Ferenc: 1945 közepe
Farkas József: 1992.II.22.
Farkas László: 1990.XI.23–24.
Farkas Lehel: 1947.IX.15.
Farkas Mihály: 1947.VI.23–25., 1947.IX.23., 1948.VI.11–13., 1948.VII.23–24.,

1949.X.13., 1949.X.26.
Farkas Pál: 1991.II.16., 1992.VI.5–6.
Farnbauer Gábor: 1986.XII.12., 1986 folyamán, 1992 folyamán
Fazekas Imre: 1980.V.4.
Fazekas József: 1989.XII.20.
Fecsó Pál: 1958 folyamán
Federmayer István: 1953.III.3., 1970.I.5., 1971.XII.27.
Fehér Ferenc: 1945.VII.4.
Fehér Miklós: 1992.VI.5–6.
Fehér Zdenka: 1957.V.19., 1971.X.13., 1971.XI.26–27., 1981.IX.8.
Fehérváry Géza: 1971.V.13–15., 1976.III.25–27.
Fehérváry Magda: 1990.I.27., 1991.II.9–10.
Fekete József: 1964.VI.14., 1965.XI.12., 1971.XI.26–27., 1976.X.22–23.,

1981.VI.5–6., 1981.VI.17., 1986.V.23–24., 1986.VI.12–13., 1986.VIII.11.,
1989.XII.12., 1990.I.30.

Fellegi István: 1949.III.2, 1949.III.5., 1949.IV.29., 1950.V.13., 1951.IX.2., 1952.VI.6.,
1952.VIII.27., 1952.X.1., 1957.V.25–26., 1962.VIII.1., 1975.IX.30.

Fellinger Károly: 1986 folyamán
Fendt Pál: 1953.I.1., 1956.I.1.
Ferber Viktor: 1945. I. 13., 1946.III.14.
Ferenc József: 1991.IV.27–28.
Ferencei, Štefan: 1963.XII.21–22., 1968.XII.3.
Ferencz Dezső: 1970.IX.30., 1971.X.13., 1984.II., 1988.V.18., 1988.VII.20.
Ferenczy Anna: 1982. V.4.
Ferenczy Béni: 1945 közepe
Ferjenčík, Mikuláš: 1944. IX. 5., 1945. II. 21., 1946.VIII.16., 1947.I.19., 1947.I.30.,

1947.IV.12., 1947.VI.17., 1947.X.31., 1947.XI.19.
Fierlinger, Zdeněk: 1945. I. 15., 1945.IV.4., 1945.VI.28., 1945.VII.9–12.,

1945.X.18–21., 1945.X.28., 1945. XI.6., 1946.VII.2., 1947.XI.14–16.,
1948.III.18., 1953.IX.15., 1954.XII.13., 1955.VII.27–31., 1960.VII.9., 1976.V.2.

Filakovszky János: 1992.VI.5–6.
Filep Tamás Gusztáv: 1990.I.
Filko József: 1990.IV.18.
Filkorn, Vojtech: 1973.VI.8.
Filkus, Rudolf: 1992.VII.2.
Filler Gyula: 1981.XI.24., 1986.V.23–24., 1986.VI.17., 1986.VII.11., 1988.V.18.,

1988.VII.11., 1988.IX.30–X.1.
Flachbarth Ernő: 1955.XII.15.
Fock Jenő: 1967.X.10–14., 1968.VII.13., 1969.VI.3–6., 1970.IX.15–18.,

1971.II.22–24., 1973.II.14–16.
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Fodor Zoltán: 1984.III.9.
Fojtík, Jan: 1983.III.22–23.
Fónod Zoltán: 1968.VI.8–9., 1968.VIII.3., 1969.I.11., 1969.III.17–18., 1969.IV.8.,

1969.IV.22., 1969.X.22., 1970.VIII.1., 1971.III.29., 1972.VIII.1., 1979.I.1., 1980
folyamán, 1986.IX.1., 1986 folyamán, 1987.IV.11–12., 1987.XI.12–15.,
1989.IX.29., 1989.XII.6., 1989.XII.19., 1990.I.1., 1990.XII.21., 1992.IV.1.

Forbáth Imre: 1963 folyamán, 1965.V.27., 1967.V.16.
Forgách Géza: 1945. I. 17.
Fóthy János: 1992.VI.5–6.
Friš, Edo: 1948.V.31.
Frlička, Ivan: 1946.I.20.
Fuksz Sándor: 1984.III.2., 1990.IV.9., 1990.VI.23., 1990.IX.15., 1990.XII., 1991.III.9.,

1991.IV.27–28.
Furinda Rudolf: 1948.IX.27., 1950.V.24–27.
Futej, Daniel: 1989.IV.10.
Für Lajos: 1983.II.7., 1991.IX.4.
Füst Milán: 1945 közepe
G. Kovács László: 1990.I.
Gaál István: 1953.I.1., 1954.IX.6.
Gaál Sándor: 1986.III.13–15.
Gábor Bertalan: 1990.III.11., 1991.IV.6.
Gábor József: 1957.XII.23.
Gábor Lajos: 1991.XI.15.
Gáfrik, Michal: 1968.IV.19.
Gágyor Péter: 1966.IV.
Gál László: 1970.IX.19.
Gál Sándor: 1970 folyamán, 1984.III.2., 1989.II.6., 1989.III.2., 1989.XII.6.,

1990.III.9–10., 1991.IV.27–28.
Gál Tibor: 1986.VII.11., 1988.V.18., 1988.VII.20.
Galambos Zoltán: 1949.III.15–16., 1952.IV., 1953.I.1.
Galán Géza: 1968.IV.6., 1990.V.10.
Galko Béla: 1989.XII.17.
Garamvölgyi József: 1975.VI.24.
Garzuly Ferenc: 1945. I. 13., 1945.IV.19.
Gáspár Tibor: 1968.IV.6., 1969.III.17–18., 1971.III.29.
Gašparovič, Ivan: 1992.VI.23., 1992.IX.3., 1992.XI.11.
Gawlik, Stanislaw: 1990.III.31., 1990.VI.30., 1991.II.16., 1991.II.23–24., 1992.I.7.,

1992.VI.5–6., 1992.VIII.6.
Gazdovič, Juraj: 1953.IX.29.
Gažík, Štefan: 1954.XII.17.
Geiszler Norbert: 1991.XII.
Gémesi Károly: 1990.II.24–25., 1990.II.27., 1990.VI.8–9., 1991.II.19., 1991.V.30.,

1991.VII.1., 1991.VIII.24., 1992.I.7., 1992.I.25.
Geönczeöl Zsuzsa: 1990.II.11., 1990.IX.22.
Gergely Sándor: 1953.X.14–25.
Ginsberg, Allen: 1984.VI.20.
Glatz Ferenc: 1990.III.14.
Gojdič, Pavel: 1951.I.15.
Goldoni, Carlo: 1969.XI.19.
Gombik Róbert: 1978.II.28.
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Gorbacsov, Mihail: 1986.XII.5–6., 1987.I.9., 1987.IV.9–11., 1987.XII.17–18.
Gosiorovský, Miloš: 1963.III.21.
Gottwald, Klement: 1945.III.22–29., 1945. IV. 4., 1945.IV. 8., 1945.V.11., 1945.

XI.12., 1946.III.28–31.,1946.VI.19., 1946.VII.2., 1946.VII.8., 1946.VII.20–26.,
1947.I.19., 1947.II.7., 1947.VII.9–12., 1947.XI.8., 1948.II.20., 1948.II.21.,
1948.II.23., 1948.II.25., 1948.VI.9., 1948.VI.14., 1948.VI.15., 1948.VI.19.,
1948.XII.14., 1949.I.20., 1949.I.23., 1949.II.16., 1949.II.28., 1949.V.17.,
1949.V.25–29., 1949.VI.24., 1949.VII.2., 1950.IV.7., 1951.V.30., 1951.IX.6.,
1952.V.9., 1953.III.14., 1953.III.17., 1953.III.20., 1956.IV.19–20., 1957.XII.12.

Gőgh Kálmán: 1976.VI.20.
Gömöry János: 1964 folyamán
Göncz Árpád: 1990.VI.1., 1990.VII.12., 1990.XI.9–11., 1990.XII.21.
Göndöcs László: 1989.III.20., 1991.V.25.
Görcsös Mihály: 1990.VI.8–9., 1991.I.28., 1992.I.27.
Görcsös−Sárközi Csilla: 1966.IV.
Görföl Jenő: 1989.XII.6., 1990.I.5–6.
Görömbei András: 1975.X., 1982 folyamán
Grebeníček, Miroslav: 1990.XI.3–4.
Gregor, Ján: 1971.XII.9., 1976.X.13., 1976.XI.4., 1978.II.10., 1979.I.5., 1981.VI.18.,

1983.IX.3., 1984.II.
Grendel Lajos: 1968.IV.6., 1981 folyamán, 1982.IX.16., 1985 folyamán, 1986

folyamán, 1988.X.20., 1989.II.6., 1989.III.2., 1989.V.3., 1989.VI.29., 1989.VII.7.,
1989.XI.18., 1989.XI.22., 1989.XI.26., 1989.XII.5., 1989.XII.6., 1989 folyamán,
1990.I.26., 1990.I., 1990.II.9., 1990.III.14., 1990.IV., 1990.VII.28., 1990.VIII.6.,
1990 folyamán, 1991.IV., 1991.XI.22–24., 1992.IV.1., 1992.VI.

Griffin, Bernard: 1946.XI.29.
Grósz Károly: 1987.VIII.31., 1988.VII.26., 1989.II.15., 1989.II.27., 1989.III.1.
Gyenes András: 1981.XII.14.
Gyertyánfi Aurél: 1945.IV.26.
Gyimesi György: 1977.V.14–15., 1982. IV.17–18., 1987.IV.11–12., 1989.XII.6.,

1990.III.9–10., 1990.III.31., 1990.VI.8–9., 1990.VI.30., 1991.V.14.
Gyöngyösi János: 1944. XII. 28., 1945. I. 20., 1945.IX.3., 1945.XII.3., 1945.XII.4.,

1945.XII.11., 1946.I.5., 1946.I.14., 1946.II.6–10., 1946.II.24., 1946.II.27.,
1946.III.eleje, 1946.IV.24., 1946.VI.4., 1946.VII.29., 1946.VIII.3., 1946.VIII.14.,
1946.VIII.15., 1946.VIII.27., 1946.IX.24., 1946.X.22., 1946.XI.20., 1946.XI.27.,
1946.XII.17., 1947.I.25–26., 1947.II.5.,1947.III.2–7., 1947.IV.7.

Gyönyör József: 1969.IV.22., 1973.IV.20., 1989.IX.29., 1989 ősze, 1990.IV.20.,
1990.X.12–14.

György, VI.: 1947.II.5.
György István: 1972.IV.15–16., 1977.V.14–15., 1979.XI.20.
Győry Dezső: 1968.VII.11–22., 1974.II.1.
Gyulai Lajos: 1990.XI.23–24.
Gyurcsík Iván: 1989.XII.6., 1990.III.9–10., 1990.III.31., 1990.VI.30., 1990.IX.15.,

1991.VII.1., 1991.X.5.
Gyurcsik József: 1968.VIII.3., 1977.V.14–15., 1982. IV.17–18., 1987.IV.11–12.
Gyurcsis Imre: 1990.IV.5.
Gyurcsó István: 1959.IV.6–7., 1964.XI.27., 1969 folyamán, 1971 folyamán
Gyurgyík László: 1992.II.22., 1992.V., 1992.VIII.1.
Gyurovszky László: 1989.XI.18., 1989.XI.28., 1990.III.23., 1990.VI.14., 1990.VII.28.,

1991.II.19., 1991.IX.6., 1992.I.25.

610 Mutatók



Gyüre Lajos: 1955.XI., 1958 folyamán, 1968.III.vége, 1970.VIII.18., 1986 folyamán
Habán Ottó: 1987.IV.11–12.
Haid Magda: 1990.III.11.
Hajdu István: 1947.IV.11., 1948.VI.12.
Hajdú János: 1983.IX.16.
Hajdú László: 1946 tavasza, 1946 folyamán, 1949.XII.30., 1990.IX.12., 1992.III.7.
Hajdú, Vavro: 1946.IX.19.
Hájek, Jiří: 1968.IV.8., 1968.VIII.28., 1968.IX.19., 1969.IX.25–27., 1977.I.1.
Halász György: 1992.X.29.
Halász János: 1965.XI.12.
Haltenberger Kinga: 1966.IV.
Halzl József: 1990.V.22., 1991.V.25.
Hamburger Mihály: 1983.II.7., 1984.VII. eleje
Hamerlik Richárd: 1991.XI.9., 1992.X.24.
Hamerlik Rudolf: 1990.II.8., 1990.II.9., 1990.VI.8–9., 1991.X.8.
Hancsovszky Béla: 1945.VIII.8.
Hanes, Dalibor: 1969.I.29–30., 1969.X.15., 1971.XII.8–9., 1976.XI.10., 1981.VI.17.,

1986.VI.12–13., 1987.III.23.
Hanus, Július: 1969.I.2., 1971.IX.1., 1971.X.13., 1971.XII.8., 1973.III.28., 1976.XI.4.,

1981.VI.18., 1984.II., 1986.VI.18., 1986.VII.11.
Haraszti Mészáros Erzsébet: 1981.IX.8., 1984.II., 1985.II.4., 1990.I.5., 1990.XI.22.,

1991.VI.28.
Harna István: 1990.VI.8–9., 1992.VI.5–6.
Harriman, W. A.: 1945. I. 15.
Harsányi Gyula: 1990.II.20., 1991.V.1.
Harsányi László: 1990.XI.23–24.
Haššík, Štefan: 1944. IX. 5.
Havasi Péter: 1991.I.28.
Havasy Gyula: 1947 tavasza
Havel, Václav: 1977.I.1., 1989.I.15–20., 1989.II.27., 1989.XI.21., 1989.XI.26.,

1989.XII.8., 1989.XII.10., 1989.XII.16., 1989.XII.22., 1989.XII.29., 1990.I.12.,
1990.I.23., 1990.I.25–26., 1990.II.3., 1990.III.12., 1990.III.21., 1990.III.29.,
1990.IV.9., 1990.VI.4., 1990.VI.27., 1990.VII.5., 1990.VII.12., 1990.X.31.,
1990.XI.9–11., 1990.XI.30., 1991.II.20., 1991.III.14., 1991.VI.17., 1991.VIII.5.,
1991.IX.6., 1991.IX.24., 1991.X.28., 1991.XI.1., 1991.XI.11–12., 1991.XI.17.,
1991.XI.21., 1991.XI.25., 1991.XI.28., 1992.I.7., 1992.I.16., 1992.I.20.,
1992.I.21., 1992.I.25., 1992.IV.1., 1992.V.11., 1992.V.19., 1992.VI.17.,
1992.VI.26., 1992.VII.2., 1992.VII.3., 1992.VII.16., 1992.VII.17.

Heller Ágnes: 1977.I.9.
Heltai György: 1948.VIII.5–7.
Heltai Jenő: 1945 közepe
Hentz Zoltán: 1945 ősze, 1946 folyamán, 1949.XII.30., 1990.IX.12.
Herdics János: 1968.IX.14.
Himmler György: 1991.XII.
Hirjak, Mikuláš: 1990.VI.8–9., 1991.XII.2.
Hites Kristóf: 1950 folyamán, 1956.VII.7., 1984.IV.28., 1985.III., 1989.XI.2.,

1991.V.12., 1991.V.25.
Hitler, Adolf: 1946.X.26.
Hizsnyai Zoltán: 1986.XII.12., 1986 folyamán, 1988.X.20.
Hizsnyan Géza: 1990.IX.29.
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Hladik Ágoston: 1945.II.
Hlavicska László: 1946.XII.28.
Hódi Sándor: 1991.XI.30.
Hodossy Gyula: 1983.VI.18., 1986 folyamán, 1988.X.20., 1990.I.19., 1990.III.11.,

1990.VII.5., 1991.IV.6., 1991.VII.20., 1992.I.1.
Hogya György: 1986 folyamán
Holdoš, Ladislav: 1951.I.28., 1954.IV.24., 1960.V.9.
Holló Anna: 1968.VIII.21.
Holocsy István: 1991.XI.11.
Holota János 1945.VIII.16.
Honti László: 1991.III.15.
Hood, Samuel: 1946.IX.23.
Horn Gyula: 1988.IV.12., 1990.I.12–13.
Hornyák János: 1991.XII.2., 1992.VI.5–6.
Horthy Miklós: 1944. VIII. 29., 1944. IX. 10., 1944. IX. 28., 1944. X. 11., 1944. X. 15.,

1944. X. 16.
Horváth Elvira: 1949.IV.23–24.
Horváth Ferenc: 1947.V.14.
Horváth István: 1975.IV.26., 1976.X.22–23., 1981.VI.5–6., 1986.V.23–24.,

1986.VI.17., 1990.II.9.
Horváth Rezső (Rudolf): 1990.III.14., 1992.III.
Horváth Vince: 1964.VI.14., 1970.XII.28.
Horváth Zoltán: 1990.XI.23–24.
Horváth Zsigmond: 1972.XI.28., 1981.II.18., 1984.V.4., 1988.III.10.
Horváth, Ivan: 1947.IV.13., 1950.XI.22., 1951.V.30., 1954.IV.24., 1960.V.9.
Horváthné Ozorai Katalin: 1989.XII.18.
Howe, Erwing: 1983.II.9.
Hrabal, Bohumil: 1988.XI.2.
Hral Éva: 1989.XII.20–21., 1990.I.6.
Hrivnák, Pavel: 1988.X.12., 1989.II.6., 1989.VI.22., 1989.IX.29., 1989.XI.30.,

1989.XII.3., 1989.XII.4., 1989.XII.6., 1989.XII.8.
Hromaník, Michal: 1984.V.4.
Hrubják Emil: 1950.IX., 1951.VII.
Hruscsov, Nyikita: 1956.III.29–30., 1956.X.24., 1956.X.25.
Huba, Mikuláš: 1946.VI.21.
Hubik István: 1969.I.1., 1973 folyamán, 1978 folyamán, 1987 folyamán, 1989

folyamán
Hulkó Gábor: 1990.II.15., 1991.III.15.
Hunčík Péter: 1988.X.20., 1989.XI.18., 1989.XII.15., 1990.VI.14., 1990.VII.1.,

1990.VII.28., 1990.XII.1., 1991.VII.1., 1991.XI.28.
Husák, Gustáv: 1944. IX. 1., 1944. IX. 5., 1944. IX. 17., 1945. II. 21.,

1945.II.28–III.1., 1945.IV.10., 1945.IV.11., 1945.IV.19., 1945.IV.20., 1945.V.18.,
1945.V.25., 1945.VI.27., 1945.VII.4., 1945.VIII.11.,1945.IX.18., 1946.III.4.,
1946.V., 1946.VIII.16., 1946.X.13., 1947.I.19., 1947.IV.13., 1947.X.31.,
1947.XI.19., 1948.II.21., 1948.II.23., 1948.III.6., 1948.V.31., 1948.VI.18.,
1948.IX.27–28., 1949.IX.12., 1950.IV.3., 1950.IV.6–7., 1950.IV.29., 1950.V.5.,
1950.V.24–27., 1951.I.28., 1951.II.21–24., 1951.IV.18–20., 1952.VII.1.,
1953.IX.11., 1954.IV.24., 1959.I.16., 1960.V.9., 1966.IV.26., 1968.IV.8.,
1968.V.15., 1968.VI.1., 1968.VIII.23–26., 1968.VIII.26–28., 1968.VIII.31.,
1968.IX.7–8., 1968.X.26., 1968.XII.22., 1969.IV.17., 1969.V.4., 1969.V.15–16.,

612 Mutatók



1969.XII.17–18., 1971.I.27., 1971.V.25–29., 1972.VII.7–9., 1973.I.10.,
1975.V.16., 1975.V.29., 1975.V.30., 1976.IV.12–16., 1976.XI.11., 1977.IV.29.,
1977.IX.14–16., 1979.I.5., 1980.IV.30., 1980.V.22., 1980.X.21–24., 1980.XI.12.,
1981.IV.6–10., 1981.IV, 1981.VI.17., 1982. IV.30., 1982. V.26., 1982.VIII.3.,
1982.IX.13., 1983.II.7., 1983.II.22., 1983.X.10., 1983.XI.10., 1984.II.12.,
1984.II., 1984.III.5–6., 1984.III.9., 1984.III.12., 1984.VI.19., 1984.VI.20.,
1984.IX.26–27., 1984.XI.27., 1985.IV.30., 1985.V.10., 1985.V.22., 1985.IX.30.,
1986.III.24–28., 1986.IV.30., 1986.V.19., 1986.VI.16., 1986.X.30., 1986.XII.5–6.,
1987.IV.30., 1987.XI.18–19., 1987.XII.17–18., 1988.II.3., 1988.IV.29.,
1988.X.12., 1989.II.27., 1989.III.3., 1989.IV.29., 1989.IX.6., 1989.XI.28.,
1989.XII.3., 1989.XII.7., 1989.XII.10., 1990.II.18., 1991.XI.18., 1991.XI.22–24.

Húska, Augustín Marián: 1991.VI.26.
Huszár István: 1974.X.7.
Huszár László: 1991.III.15.
Ibos László: 1991.II.15.
Ilku Pál: 1973.IV.3.
Illés Béla: 1949.VII.31., 1957.II.16–24.
Illyés Gyula: 1954.V.30., 1965.V.27., 1979.X., 1983.I.26.
Indra, Alois: 1968.VIII.21., 1971.XII.8–9., 1976.II.16–20., 1976.XI.10., 1979.I.5.,

1981.VI.17., 1984.II., 1986.VI.12–13., 1986.VIII.11., 1987.II.2–4., 1989.XI.29.,
1990.II.18.

Ingr, Sergej: 1944. IX. 8.
Jablonický, Jozef: 1984.VI.27–28.
Jabloniczky János: 1945.VI.29., 1946.VI.24.
Jakab István: 1967.XII.11., 1969.V.23., 1990.IV.28., 1992.I.1.
Jakál István: 1969 folyamán, 1989.XI.1.
Jakeš, Miloš: 1987.XI.18–19., 1987.XII.17–18., 1988.II.3., 1988.IV.7., 1988.IV.15.,

1988.X.10–11., 1989.II.6., 1989.II.9., 1989.II.15., 1989.X.11–12., 1989.XI.24.,
1989.XII.7.

Jakoby Gyula: 1963 folyamán, 1968 folyamán, 1985.IV.15., 1992.I.1.
Janák, Ignác: 1984.XII.5., 1987.VII.8., 1988.IV.14., 1988.V.19., 1988.XII.17.,

1989.II.6., 1989.II.9., 1989.III.3., 1989.XII.6., 1990.II.18.
Janda Iván: 1957.VII.1., 1964.XI.27.
Janics Kálmán: 1968.VIII.3., 1971.III.29., 1971.VI., 1977.II.15., 1978.III.31.,

1978.XII.2., 1979.I.24., 1979.X., 1980.II.1., 1982.IX.16., 1982 folyamán,
1988.XI.2., 1990.I.18., 1990.III.17., 1990.VI.8–9., 1990.IX.1., 1990.IX.8.,
1991.II.16., 1992.III.7.

Janík, Ján: 1968.XII.3., 1975.III.14., 1987.III.23., 1989.IX.29., 1989.XII.12.
János Pál, II.: 1989.IX.9., 1990.III.17., 1990.IV.21., 1990.VI.3.
Janovic, Ján: 1969.I.2., 1971.XII.8., 1976.XI.4., 1981.VI.18.
Jantausch, Pavol: 1947.II.1.
Jaross Andor 1946.I.7., 1946.IV.11., 1953.X.3–4.
Jászi Oszkár: 1945.IX.11., 1946.XII.2.
Jégh Izabella: 1987.IV.11–12.
Jelcin, Borisz: 1992.IV.1.
Jeszenszky Géza: 1990.VIII.27–28., 1990.IX.17., 1992.IX.2., 1992.X.4., 1992.X.6.,

1992.XII.4.
Jilemnický, Peter: 1946.V.
Jóčik Edit: 1987.IX.12–13., 1989.III.10.
Jócsik Lajos: 1946.VII.10.,1947.IV.11., 1968.VII.11–22., 1980.XII.31.
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Johanes, Jaromír: 1988.IV.12., 1988.X.12., 1989.V.15., 1989.XII.3.
John, Oldřich: 1948.VI.10.
Jókai Anna: 1991.III.21–23.
Jókai Mór: 1952.IX.28., 1954.V.30., 1975.II.17., 1975.V.23–31.
Juhász Gyula: 1965.X.12., 1985 folyamán
Juhász István: 1989.XI.27.
Juhász József: 1986 folyamán
Juhász R. József: 1987.X., 1988.X.20., 1989.XI.28.
Jung Anna: 1992.IV.14.
Jurík, Rudolf: 1988.VI.18–19.
Kádár János: 1948.VII.23–24., 1956.XI.15., 1957.I.20., 1957.II.16–24., 1957.V.3–4.,

1958.XII.10–17., 1959.II.18–21., 1961.II.20–24., 1963.X.1–4., 1964.IX.28–X.3.,
1967.X.10–14., 1968.II.4., 1968.VII.13., 1968.VIII.12–15., 1968.VIII.17.,
1969.V.15–16., 1969.XII.17–18., 1970.IX.15–18., 1972.VII.7–9., 1974.IV.10–12.,
1976.IV.12–16., 1980.XI.12., 1982. V.26., 1982.IX.13., 1983.XI.10., 1984.XI.27.,
1985.IX.30., 1986.X.30., 1988.IV.7., 1988.IV.15.

Kádek Gábor: 1991.X.
Kadnár Emil: 1965.I.
Käfer István: 1989.XI.25.
Kahuda, František: 1964.IX.17.
Kalász Gyula: 1959.III.23–26.
Kalita Gábor: 1991.I.4.
Kalmár János: 1966.V.12–14.
Kanát Erzsébet: 1986.III.13–15.
Kanis, Pavol: 1990.XI.3–4., 1991.XII.14–15.
Kardos Ferenc: 1990.VI.8–9.
Kardos István: 1968.IX.14., 1968.XI.23–24., 1969.III.17–18., 1969.IV.8., 1969.V.27–30.,

1971.III.29., 1990.III.9–10.
Karinthy Ferenc: 1957.II.16–24.
Kármán József: 1958.III., 1969.III.21–23.
Károlyi Mihály: 1946.XI.26., 1946.XII.13.
Kaska, Radko: 1970.I.28., 1971.XII.9.
Kassák Lajos 1945 közepe, 1967.I.27., 1967.V.29., 1989.VIII.29., 1992.X.30.
Kasza Tibor: 1990.XI.23–24.
Katona Tamás: 1992.X.4.
Kazsmér Ferenc: 1990.VI.16.
Kecskés Lajos: 1946.XII.28.
Kele Lajos: 1969.II.22.
Kelemen László: 1991.XI.9., 1992.X.24.
Keltošová, Oľga: 1992.VI.24.
Kempný, Ján: 1947.VI.11., 1947.IX.14., 1948.V.15., 1969.IX.27.
Kenedi János: 1977.I.9.
Kerényi György: 1989.VIII.21., 1989.VIII.29.
Keresztury Dezső: 1946.IX.1., 1965.V.27.
Kertész Kálmán: 1949.III.2
Keszegh István: 1992.II.22.
Keszeli Ferenc: 1970 folyamán, 1989.III.2.
Kilár, Ľudovít: 1986.VI.18., 1988.IV.21., 1989.III.2.
Kincl, František: 1988.X.12.
Kinnel, Galway: 1984.V.23–24.
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Király József: 1944. X. 17. , 1948.VI.18., 
Kiss Gy. Csaba: 1983.II.7.
Kis János: 1991.III.11.
Kiss József: 1972.IV.15–16., 1976.III.23., 1986.III.13–15., 1986.V.6., 1988.I.14.,

1989.II.28., 1989.IX.14., 1989.XII.17., 1989.XII.20–21., 1990.II.28.
Kiss Katalin: 1989.XII.17.
Kiss László: 1988.VIII.1.
Kiss Sándor: 1967.XI.3–7.
Klajnik Ferenc: 1951.IX.2., 1952.VI.23., 1953.X.3–4., 1955.II.5–6., 1957.V.25–26.
Klamarcsik Mária: 1989.XII.29., 1990.XI.22.
Klapka György 1945.X.10., 1965.X.28., 1991.V.5.
Klaus, Václav: 1989.XII.10., 1990.VI.27., 1991.IV.20–21., 1992.VI.8., 1992.VII.22–23.,

1992.VIII.26–27.
Klepáč, Ján: 1992.III.7.
Klíma, Karel: 1957.I.21–24.
Klimits Lajos: 1987.X.1.
Klinko Attila: 1986.III.13–15.
Klokoč, Ondrej: 1951.IV.6., 1951.IV.28., 1954.XII.17., 1968.VI.27., 1968.VII.30.,

1968.IX.6., 1968.IX.11., 1968.X.22., 1971.XII.7., 1975.VII.7.
Klöne Henrik: 1945. II. 11.
Kluka Imre: 1951.XI.11.
Klusák, Milan: 1985.V.23.
Kmeczkó Mihály: 1970 folyamán, 1990.III.9–10., 1991.IV.20.
Kmeťko, Karol 1945.IX.5., 1947.II.7., 
Kňažko, Milan: 1991.VI.26., 1992.VI.24., 1992.IX.2., 1992.XI.5.
Knepp András: 1989.IV.5–11.
Knotek, Ivan: 1988.X.12., 1989.I.19.
Kochan, Július: 1947.V.20.
Koczka István: 1955.IX.1., 1966.XII.10–11., 1967.II.
Kocsis Aranka: 1989.XII.9., 1990.I.27., 1991.X.28., 1992.VI.26.
Kocsis István: 1991.VII.5.
Kocsis Zoltán: 1977.I.9.
Kodály Zoltán 1945 közepe, 1973.II.13., 1982.XII.10.
Kodály Zoltánné: 1968.IV.29.
Kojnok, Eduard: 1990.III.17.
Kolár Péter: 1989.XII.6., 1990.III.9–10., 1990.VII.1., 1991.IV.27–28.
Kolder, Drahomír: 1962.VIII.30., 1963.IV.3–4.
Kolesár, Ján: 1981.II.18.
Koller Gyula: 1947 tavasza, 1990.II.20., 1990.IV.8., 1991.V.1.
Komárek, Valtr: 1989.XII.10.
Komlósy Zsolt: 1992.VI.5–6.
Komzala, František 1946.III.13.
Koncz Béla: 1955.II.5–6.
Koncsol László: 1979 folyamán, 1982.IX.16., 1988.V.5–7., 1988.X.20., 1989.II.6.,

1991 folyamán
Kondrčík Margit: 1971.XI.26–27., 1976.X.22–23., 1976.XI.10., 1981.VI.5–6.
Konrád József: 1962.VIII.1., 1977.II.1., 1979.V.1.
Kónya Zoltán: 1990.II.24–25.
Kopecký, Václav: 1948.VII.23–24., 1951.I.27.
Kopócs Tibor: 1967.XI.3–7., 1992.I.17.
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Koprla Pál: 1965.I.
Korbuly Mária: 1952.IX.
Korčák, Josef: 1971.XII.9., 1976.XI.11., 1981.VI.17., 1986.VI.16.
Korpás Pál: 1968.IX.14.
Kósa Karola: 1990.I.
Kosár Dezső: 1991.X.
Kosztanko Antal: 1966.V.12–14., 1966.XII.10–11., 1968.III.vége, 1968.VI.8–9.
Kováč, Ladislav: 1989.XII.12., 1989.XII.27., 1990.IV.18., 1990.IV., 1990.VI.27.
Kováč, Michal: 1991.VI.26., 1992.VI.25.
Kováč, Roman: 1992.VI.24., 1992.VII.21.
Kovács Béla: 1984.II.21., 1984.III.2., 1984.XII., 1985.I.14.
Kovács Endre: 1947.V.14.
Kovács Imre 1946.II.27., 1967.IX.18–24.
Kovács László: 1990.II.9., 1990.III.9–10., 1990.IV.18., 1990.V.12., 1990.VII.14.,

1990.VII.28., 1990.X.8., 1991.IV.27–28.
Kováts Piroska: 1979 folyamán
Kozma Gyula: 1968.VIII.21.
Könözsy László: 1991.X.17.
Köpeczi Béla: 1982.XII.21., 1985.IV.22–23., 1985.V.23.
Körmendi Ferenc: 1953.VII.11., 1954.XII.3–4.
Kőrössy Gyula: 1959.III.23–26.
Köteles László: 1992.VI.5–6.
Kövesdi János: 1990 folyamán
Krammer Jenő: 1947.V.14.
Krausz Tivadar: 1986 folyamán
Krausz Zoltán 1946 eleje, 1946 tavasza,1946.IX., 1946 folyamán, 1949.II.vége,

1949.XII.30., 1990.IX.12., 1992.III.7.
Kriegel, František: 1968.IV.8., 1968.VIII.21., 1968.VIII.31.
Krivošík István: 1960 folyamán, 1963.III.1., 1966.XII.10–11., 1968.V.7., 1968.VI.8–9.,

1968.VIII.14., 1969.I.1., 1971.III.1., 1977.II.1.
Krno, Dalibor M.: 1945.IX.3., 1945.X.9., 1945.XI.28., 1946.I.5., 1946.I.14., 1946.IV.3
Krocsány Dezső: 1966.XII.10–11., 1968.III.vége, 1968.VI.8–9., 1968.VIII.31.,

1969.I.11., 1970.IV.22., 1970.IV.28., 1971.III.29., 1971.V.25–29., 1971.X.13.,
1971.XII.8., 1972.IV.15–16., 1975.V.13., 1976.X.22–23., 1976.XI.4.,
1977.V.14–15., 1979.I.5., 1981.VI.5–6., 1981.VI.18., 1981.XI.24., 1982.
IV.17–18., 1983.XII.8., 1983.XII.15., 1986.V.23–24., 1986.VI.17.,
1987.IV.11–12., 1989.II.28., 1989.IX.29., 1989.XII.6., 1990.II.9.

Kubač, František: 1950.VII.14., 1954.XII.18., 1958.VI.23.
Kubička−Kucsera Klára (Kucsera Klára): 1955.XI., 1989.XII.19., 1990.X.26.
Kubicskó Irén: 1968.IV.6.
Kučerák, Jozef: 1990.VI.27.
Kucsera Klára → Kubička−Kucsera Klára
Kugler János: 1946.III.30., 1946.X.13., 1948.XI.12., 1949.I.7., 1949.III.2, 1949.III.3.,

1949.III.5., 1949.VI.3., 1949.IX.7., 1950.III.15., 1951.VII.8., 1951.IX.2.,
1952.VI.23., 1953.X.3–4., 1955.II.5–6., 1957.V.25–26., 1959.IV.6–7.,
1970.IX.28.

Kukrál, Stanislav: 1989.XII.12.
Kulcsár Ferenc: 1970 folyamán, 1989.II.6., 1991 folyamán
Kulcsár Tibor: 1958 folyamán, 1964.XI.27., 1969.III.17–18., 1970.IX.1., 1971.III.29.,

1972.IV.15–16.
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Kulich, Martin 1944. IX. 17.
Kun Ferenc: 1990.V.22.
Kurucz Lujza: 1977.V.14–15., 1982. IV.17–18., 1987.IV.11–12.
Kusý Eszter: 1986.V.23–24., 1989.XII.6., 1990.III.29.
Kusý, Miroslav: 1984.VI.27–28., 1987.XII.10., 1988 folyamán, 1989.VIII.17., 1989.IX.6.
Kvarda József: 1989.XII.6., 1990.III.9–10., 1991.IV.27–28.
Kvetko, Martin: 1945.IV.11.,1945.IX.18., 1946.III.4., 1946.VIII.16., 1946.X.10.
Labancz István: 1971.III.29.
Laco, Karol: 1976.XI.11., 1978.II.10., 1981.VI.17., 1986.VI.16.
Lacza Tihamér: 1989.XII.6., 1989.XII.13., 1990.III.9–10., 1991.IV.27–28.,

1991.VII.17.
Laczkóné Erdélyi Margit: 1992.XI.7.
Laczkóné Kiss Ibolya: 1947.I.21.
Lakatos Géza: 1944. VIII. 29., 1944. X. 16.
Langoš, Ján: 1990.VI.27.
Lanstyák István: 1990.IV.28.
Lantos, Tom: 1984.VI.11., 1984.VI.19.
Lapos József: 1991.VII.17.
Laštovička, Bohuslav: 1964.VI.23., 1968.IV.18.
László Béla: 1989.XII.18.
Lászlóffy Ferenc: 1945.VI.29.
Laušman, Bohumil: 1947.XI.14–16., 1948.II.25., 1948.III.18.
Lázár György: 1976.IV.26–27., 1977.IX.14–16., 1979.VIII.27–28., 1981.VI.1–2.,

1983.II.9., 1983.V.3., 1983.X.10., 1984.III.5–6., 1984.XI.27., 1986.V.19.
Lázár János: 1986.III.13–15.
Lazar, Štefan: 1976.XI.4., 1981.VI.18., 1986.VI.18., 1988.IV.21.
Lazík, Ambróz: 1948.II.27., 1956.X.27., 1968.V.13–14.
Lederer Emma: 1960.VI.13–17.
Lehár Ferenc: 1980.VI.5., 1986.IV.25–V.12.
Lehocky Teréz: 1971.X.24.
Lénár Károly: 1951.XII.9.
Lenárt, Jozef: 1962.X.31., 1963.IX.20., 1963.IX.23., 1965.VII.18–19., 1970.II.5–6.,

1970.IX.28., 1971.V.13–15., 1976.III.25–27., 1977.XI.21., 1979.I.5.,
1981.III.20–22., 1981.VIII.26., 1984.II., 1984.III.9., 1984.VI.27–28.,
1984.IX.26–27., 1985.VIII.22–26., 1986.III.13–15., 1986.VIII.25., 1988.IV.14.,
1988.V.19., 1989.XI.26., 1990.II.18.

Lendvay Tibor: 1992.IX.
Lengyel Ferenc: 1981 folyamán, 1986.V.12., 1986 folyamán
Lengyel József: 1965.X.24–29.
Lettrich, Jozef: 1944. IX. 5., 1944. IX. 17., 1945.IV.11., 1945.VI.3., 1945.VII.7–8.,

1945.VII.9–12.,1945.IX.14., 1946.III.4., 1946.V., 1946.IX.3–5., 1947.II.7.,
1947.XI.8., 1948.I.24–25., 1948.II.26., 1948.III.12.

Lietavec, Jozef: 1951.I.30., 1951.IV.6.
Ligárt Béla: 1976.X.22–23., 1981.VI.5–6., 1981.VI.18.
Lipcsey Gyula: 1945 ősze, 1946 folyamán, 1949.XII.30., 1990.II.9., 1990.IX.12.,

1992.III.7.
Lippai Lajos: 1976.III.25–27., 1981.III.20–22., 1986.III.13–15.
Liszka József: 1979.X.14., 1982.VI.3., 1989.XII.9., 1990.I.27., 1990.VII.21–28.,

1991.II.9–10., 1991.X.1., 1991.X.8.
Lojkovič Sámuel: 1990.XI.23–24.
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Lomský, Bohumír: 1960.VII.11.
Losonczi Pál: 1983.II.7., 1985.V.30.
Lovász Attila: 1991.II.23., 1991.IV.27–28.
Lovász Gabriella: 1992.III.28., 1992.XII.1.
Lovicsek Béla: 1978.III.3–4.
Löffler Béla: 1967.VI.29., 1978.V.1., 1986.IV.30., 1987.IV.16., 1990.II.11.
Lőrincz Gyula: 1948.IX.30., 1948.XI.12., 1948.XI.19., 1948.XII.1., 1948.XII.15.,

1949.II.10., 1949.III.2, 1949.III.4., 1949.III.5., 1949.V.19., 1949.VI.15.,
1950.I.6., 1950.I.14., 1950.I.28., 1950.IV.2., 1950.IV.6–7., 1950.IV.17.,
1950.V.13., 1951.IX.2., 1952.V.24–25., 1952.VI.23., 1953.I.18., 1953.III.17.,
1953.VI.13–15., 1953.VII.11., 1953.X.3–4., 1954.I.1., 1954.XI.28., 1954.XII.3–4.,
1955.II.5–6., 1955.II.18–19., 1955.IV.15., 1955.IV.22–24., 1955.V.1.,
1956.X.29., 1957.IV.26–28., 1957.V.25–26., 1958.V.16–18., 1958.VI.18–21.,
1959.III.1., 1959.IV.6–7., 1960.I.14., 1960.VI.12., 1960.VII.9., 1961.IV.21–22.,
1962.IV.14–15., 1962.V.14., 1962.XI.23–25., 1962.XII.4–8., 1963.XII.21–22.,
1964.III.8., 1964.IV.11., 1964.VI.14., 1964.VI.18., 1964.VI.23., 1964.IX.28–X.3.,
1966.II.27., 1966.V.12–14., 1966.V.31–VI.4., 1966.XII.10–11., 1967.IX.18–24.,
1968.III.27., 1968.III.30., 1968.III.vége, 1968.IV.9., 1968.IV.30., 1968.V.3.,
1968.V.10., 1968.V.24., 1968.VI.8–9., 1968.VIII.3., 1968.VIII.22.,
1968.VIII.26–28., 1969.I.29–30., 1969.V.13., 1969.XI.9., 1970.IX.30.,
1970.XI.20., 1971.V.25–29., 1971.IX.15–16., 1971.X.13., 1971.XI.18.,
1971.XI.26–27., 1971.XII.8–9., 1972.IV.11., 1972.IV.15–16., 1972.X.26–27.,
1972.XI.8–9., 1973.II.21., 1975.IV.30., 1975.VII.18., 1976.II.16–20.,
1976.IV.12–16., 1976.X.22–23., 1976.XI.10., 1977.IV.28., 1977.IV.29.,
1977.V.14–15., 1977.XI.21., 1978.II.16., 1979.III.3., 1979.XI.20.,
1980.III.25–26., 1980.IV.30., 1980.XII.14., 1981.XI.24.

Lőrincz Ildikó: 1990.III.11.
Lőrincz János: 1990.III.11., 1991.IV.6.
Lőrincz László: 1989.XII.18.
Lőrinczné Gály Olga: 1969.V.13., 1970.II.11.
Lúčan, Matej: 1969.I.2., 1971.XII.9., 1976.XI.11., 1979.XI.12–16., 1980.X.21–24.,

1981.VI.17., 1981.X.31–XI.1., 1986.VI.16.
Lukáč, Emil Boleslav: 1946.V.
Lukács György: 1985.XII.18.
Lukács Tibor: 1982. IV.17–18., 1983.X.14., 1987.IV.11–12., 1988.V.5–6., 1989.I.19.,

1989.II.28., 1989.IX.29., 1989.XII.6.
Lukovich József: 1945.IV.19.
Luzsicza Lajos: 1946.XII.28.
Mach, Alexander: 1944. IX. 5., 1946.XII.2., 1947.IV.15.
Mácza Mihály: 1965.XII., 1966.IV., 1968.IV.6., 1971.III.29., 1972.III.21.
Mács József: 1957.III.8., 1960.I.3., 1968.IX.7–8., 1969.III.17–18., 1969 folyamán
Madách Imre: 1964.X.3–4.
Madarász István: 1945. II.27., 1945.IV.24.
Mádl Ferenc: 1991.IV.22., 1991.VII.15., 1991.XII.2., 1992.IV.1.
Mag Gyula: 1968.VIII.26–28., 1970.IX.30., 1971.III.29., 1971.X.13., 1972.IV.15–16.,

1977.V.14–15., 1977 folyamán, 1981.IX.8.
Mag János: 1977.IX.15–17.
Magyar Ferenc: 1990.VI.8–9., 1991.I.28., 1991.IV.13., 1991.V.17., 1991.V.18.,

1992.I.29.
Magyarics Vince: 1981.III.20–22., 1984.XII.5.
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Mailer, Norman: 1984.VI.20.
Maitz László: 1990.III.11.
Majláth István: 1984.IV.28.
Major Ágoston: 1951.V.25–27., 1952.XI.17–18., 1955.II.3–6., 1956.III.23–25.,

1958.VIII.30–31., 1959.X.4., 1961.XII.13., 1965.V.9., 1971.VII.2., 1975.I.31.
Major István: 1945.VIII.11–12., 1948.I.14., 1948.IX.30., 1948.XI.12., 1948.XI.19.,

1949.II.10., 1949.III.2, 1949.III.4., 1949.III.5., 1949.V.25–29., 1949.XI.10–11.,
1950.V.24–27., 1951.V.30., 1953.VI.13–15., 1955.IV.22–24., 1955.V.1.,
1956.XII.23., 1957.IV.26–28., 1957.XII.12., 1957.XII.23., 1958.V.16–18.,
1962.XI.23–25., 1963.IX.19., 1966.V.29., 1987.XII.8.

Major Sándor: 1946.III.30., 1947.I.19., 1951.VII.8., 1951.IX.2., 1952.VI.23.,
1953.X.3–4., 1955.II.5–6., 1959.IV.6–7., 1961.VIII.23.

Major Tamás 1945 közepe
Maňák, Vladimír: 1989.VIII.17.
Mandák József: 1952.XI.11.
Mandli Imre: 1968.VIII.3., 1976.X.22–23., 1981.VI.5–6., 1982. II.26–27.
Márai Sándor: 1989.II.21., 1991.III.21–23.
Marczell Béla: 1964.VII.1., 1969.XI.29., 1988.X.20.
Máriási László: 1967.VI.5–9.
Marjai József: 1983.III.22., 1983.VII.9., 1984.VI.27–29., 1985.VIII.19., 1985.VIII.22–26.
Marko, Ján: 1969.I.1., 1969.IX.27., 1970.IX.15–18.
Markotán Péter: 1990.VI.8–9., 1991.VI.21.
Markuš, Jozef: 1989.XII.12., 1990.VIII.9–10., 1992.II.13.
Marosán György: 1958.XII.10–17.
Masaryk, Jan: 1945. IV. 4., 1945.V.21., 1945.VIII.3., 1946.V., 1946.VII.2.,

1946.VII.29., 1946.VIII.15.,1946.IX.23., 1946.X.6., 1947.I.19., 1947.II.1.,
1948.II.25., 1948.III.18.

Masaryk, Tomáš Garrigue: 1947.I.21.
Masaryková, Alice: 1947.I.21.
Maťašík, Andrej: 1947.III.20., 1949.III.15–16., 1949.VII.15., 1951.VII.15., 1952.IV.,

1954.IX.6., 1968.I.1., 1972.XI.28., 1981.II.18.
Máté László: 1990.I., 1990.III.9–10., 1990.VI.23., 1991.IV.15., 1991.IV.27–28.,

1991.IX.28., 1991.X.8.
Mathaeides Gyula: 1947 tavasza
Máthé József: 1990.V.12.
Matiaško László: 1992.II.21.
Mátis Iván: 1989.XII.20–21.
Mayer Ede: 1969.V.31–VI.1.
Mayer Imre: 1945.IV.19.
Mayer Judit: 1984 folyamán, 1990.IV.20.
Mazán László: 1986.V.23–24., 1986.VI.17.
Mázsár László: 1990.VI.12.
Mečiar, Vladimír: 1990.I.11., 1990.IV.27., 1990.VIII.9–10., 1990.IX.17., 1990.IX.26.,

1991.II.8–9., 1991.II.17., 1991.II.20., 1991.III.5–6., 1991.III.10., 1991.III.17–18.,
1991.III.26., 1991.III.27., 1991.IV.22., 1991.IV.23., 1991.IV.26–27., 1991.VI.11.,
1991.VI.26., 1992.VI.8., 1992.VI.24., 1992.VII.14–15., 1992.VII.22–23.,
1992.VIII.8., 1992.VIII.26–27., 1992.VIII.28., 1992.IX.2., 1992.IX.3., 1992.IX.9.,
1992.X.13., 1992.XI.19.

Mécs László: 1978.XI.9.
Mede Géza: 1990.IV.18., 1990.X.8.
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Mede István: 1955.XI., 1957.VII.1., 1966.XII.10–11., 1968.III.vége, 1968.VI.8–9.,
1968.VIII.3., 1969.I.11., 1969.III.17–18., 1970.VIII.18.

Medgyessy Péter: 1989.II.6.
Méhes Irén: 1981.III.20–22.
Melis György: 1966.IX.25.
Merva Lóránt: 1982. III.6–7., 1984.X.19–20., 1987.IV.11–12., 1989.IX.29.,

1989.XII.6., 1989.XII.12.
Méry Ferenc: 1969.I.10.
Mészáros András: 1992.II.17.
Mészáros Gyula: 1946 tavasza, 1949.XII.30., 1990.IX.12., 1992.III.7.
Mészáros János: 1991.II.18.
Mészáros Ottó: 1987.X., 1990.I.25.
Mészáros Sarolta: 1950.VI.7–11., 1951.V.25–27., 1952.XI.17–18.
Mészöly Miklós: 1977.I.9., 1983.I.31., 1983.II.7., 1984.VI.6.
Mézes Rudolf: 1989.XII.6., 1990.III.9–10., 1991.IV.27–28.
Mihálik, Vojtech: 1969.X.15.
Mihály Géza: 1973.IV.20., 1990.IX.22.
Mihályi Molnár László: 1991.II.23–24., 1991.V.14., 1991.V.15., 1991.XII.22.,

1992.I.8., 1992.VI.5–6.
Miklós István: 1990.XII.19., 1991.II.19., 1991.V.14.
Miklósi Péter: 1989.XII.18.
Mikloško, František: 1988.III.25., 1990.IV.27., 1990.VI.26., 1990.IX.17.,

1991.II.8–9., 1991.II.20., 1991.III.8–10., 1991.IV.22., 1991.VI.14., 1991.VII.18.,
1991.X.3., 1991.XI.22–24., 1992.I.30., 1992.II.13., 1992.II.25., 1992.II.27.

Mikloško, Jozef: 1990.VI.27., 1992.II.6.
Mikó Jenő: 1988.VI.28., 1988.XII.15., 1990.V.8., 1990.VI.8–9., 1991.III.5–6.
Mikola Anikó: 1970 folyamán
Mikszáth Kálmán: 1978.VI.24.
Mikus Imre: 1978.II., 1981.IV.11.
Miller, Arthur: 1984.VI.20.
Mináč, Vladimír: 1965.X.15., 1981.VI.19., 1989.III.24.
Minarovič, Milan: 1991.VI.21., 1991.IX.10., 1991.IX.16., 1992.IV.9.
Mindszenty József 1945.X.15., 1946 tavasza,1946.IX., 1946.X.26., 1946.XI.29.,

1946.XII.21., 1947.II.5., 1949.II.vége, 1949.XII.30., 1992.III.7.
Miřejovský, Jan: 1947.VI.5.
Miskó Ildikó: 1991.XII.
Mlinkovics Róbert: 1990.II.11., 1990.VIII.11., 1990.X.27., 1992.X.24.
Mlynář, Zdeněk: 1969.IX.25–27.
Móder József: 1976.VI.20.
Mohorita, Vasil: 1989.XII.20–21., 1990.I.6., 1990.IX.1.
Molnár Ferenc: 1945.V.20–21.
Molnár Imre 1.: 1968.VIII.26–28.
Molnár Imre 2.: 1990.I.
Molnár János 1.: 1964.IX.17.
Molnár János 2.: 1968.VI.8–9., 1969.III.17–18., 1971.III.29.
Molnár Rozália: 1992.III.10.
Molnár, Juraj: 1963.III.1., 1969 folyamán
Molotov, Vjacseszlav Mihajlovics: 1944. X. 8., 1945. I. 15., 1946.IV.9–18.
Mondok Gábor: 1957.IV.26–28., 1958.V.16–18.
Monoszlóy Dezső: 1949.I.3., 1950 folyamán, 1967.VI.22., 1969 folyamán, 1970.IV.10.
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Moravčík, Jozef: 1992.VII.2.
Móric, Víťazoslav: 1990.III.7.
Móricz Zoltán: 1989.XII.17.
Morovič Lajos: 1990.XI.9.
Mózsi Ferenc: 1966.XII.10–11., 1968.VI.8–9., 1968.IX.14., 1968.IX., 1969.V.27–30.,

1970.III.5., 1972.IV.15–16., 1977.V.14–15., 1977.VI.10.
Mravík Jozef: 1975.VI.24.
Mrva Irén: 1981.VI.5–6., 1981.VI.17.
Munk István: 1962.VIII.1.
Murín, Štefan: 1988.IV.21., 1988.V.18., 1988.VII.20., 1989.III.2., 1989.IV.19.
Mursa Károly: 1959.III.23–26.
Münnich Ferenc: 1957.I.21–24., 1958.XII.10–17.
N. Kákarov Szilvia: 1992.X.24.
Nádas Péter: 1977.I.9.
Nádaskýné Zácsek Erzsébet: 1989.X.1.
Nagy Árpád: 1968.VIII.3.
Nagy Bálint: 1984.VII. eleje
Nagy Ferenc 1.: 1946.III.22., 1946.IV.9–18.,1946.VI.11., 1947.IV.7. 
Nagy Ferenc 2.: 1989.XII.1–2., 1990.I.13.
Nagy Gyula: 1955.IV.22–24.
Nagy Imre: 1956.XI.3.
Nagy István: 1953.VI.13–15., 1953.VIII.11., 1954.IV.27., 1954.XI.28., 1962.XI.23–25.
Nagy János: 1967.XI.3–7., 1968.I.20., 1982.XII.10., 1990.X.26., 1991.V.25.,

1991.X.26., 1992.X.4.
Nagy Jenő: 1950 folyamán, 1960 folyamán, 1968.VI.8–9., 1968.VIII.14., 1968.VIII.21.,

1969.VII.17–27., 1971.III.29.
Nagy József: 1967.XI.3–7.
Nagy Judit: 1985 folyamán
Nagy Kázmér: 1981.XI.24., 1983.XII.8., 1984.II., 1984.III.9., 1986.III.13–15.,

1986.V.23–24., 1986.VI.18., 1987.IV.11–12., 1988.IV.21., 1988.VII.20.,
1989.XII.6., 1989.XII.7., 1989.XII.8., 1989.XII.19., 1990.II.9.

Nagy Sándor: 1971.V.13–15., 1976.III.25–27., 1981.III.20–22.
Nagy Zoltán: 1986.V.12.
Náhlovsky Zoltán: 1956.I.
Nécsey, Eduard: 1956.X.27.
Nejedlý, Zdeněk: 1945. IV. 4., 1948.II.25., 1948.VI.15.
Nemcsko Ilona: 1976.X.22–23., 1981.VI.5–6., 1981.VI.17., 1986.V.23–24.
Němec, Jiří: 1980.IV.
Nemeshegyi Oszkár: 1945.IV.26., 1945.V.21.
Németh Ilona: 1987.X., 1989.XI.28.
Németh István: 1968.IV.6., 1970 folyamán, 1989.III–IV.
Németh Jenő: 1968.VII.8–11., 1969.IV.1., 1969.IV.22., 1971.XII.8., 1976.XI.4.,

1981.VI.18.
Németh Károly: 1989.XII.20–21.
Németh László: 1957.VII.1., 1966.VII.27–VIII.5.
Németh Mátyás: 1984.X.3.
Németh Miklós: 1989.V.24., 1989.VII.20., 1989.VIII.31., 1989.X.11., 1989.X.26.,

1990.I.10., 1990.III.6.
Németh Zsuzsa: 1989.III–IV., 1989.XI.18., 1990.I.30., 1990.VIII.6.
Németh−Šamorínsky István: 1975.I.31.
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Neszméri Sándor: 1982. IV.17–18., 1987.IV.11–12., 1988.III.11–12., 1989.XII.6.,
1990.I.26., 1990.II.15., 1990.III.9–10., 1991.VI.28.

Neumann Tibor: 1945.IV.19., 1945.VI.9., 1945.VI.29., 1946.VI.24., 1952.I.14.
Niedoba, Wladislaw: 1990.VI.8–9.
Nógrádi Sándor: 1944. X. eleje
Nóta János: 1983 folyamán, 1990 folyamán
Nová, Hanka: 1952.I.15.
Novitzky Béla: 1990.VI.8–9., 1991.I.28., 1991.IV.13., 1991.V.17., 1991.V.18.,

1992.I.29.
Novomeský, Ladislav: 1945.IV.11., 1945.VI.16., 1945.VIII.22., 1945.IX.14–18.,

1945.IX.18., 1946.III.4., 1946.V., 1946.VIII.16., 1947.II.7., 1947.XI.19.,
1948.III.6., 1948.VI.18., 1948.XII.9., 1949.IX.12., 1950.IV.3., 1950.IV.6–7.,
1950.IV.29., 1950.V.5., 1950.V.24–27., 1951.I.28., 1951.II.21–24., 1952.VII.1.,
1954.IV.24., 1960.V.9., 1965.V.27., 1970.VII.16., 1975.I.28.

Novotný, Antonín: 1953.III.20., 1954.VI.11–15., 1956.III.29–30., 1956.X.24.,
1956.X.25., 1956.XI.2., 1957.XI.19., 1957.XII.12., 1958.VI.18–21., 1960.I.14.,
1960.II.23., 1960.V.9., 1960.IX.21., 1961.II.20–24., 1962.IX.11., 1962.XII.4–8.,
1963.III.21., 1963.IV.8., 1963.IX.20., 1964.IX.15., 1964.IX.28–X.3., 1964.XI.12.,
1965.V.9., 1965.VI.25., 1965.X.22., 1966.V.18–19., 1966.V.31–VI.4., 1967.V.1.,
1967.VIII.8., 1967.IX.26–27., 1967.X.30–31., 1967.XII.6., 1967.XII.8.,
1967.XII.11., 1967.XII.19–21., 1968.I.3–5., 1968.III.21., 1968.III.28.,
1968.IV.1–5., 1968.IV.8., 1968.V.29–VI.1.

Nový, Vilém: 1948.VI.11–13.
Nyárai−Nemecz Miklós: 1945.IV.19.
Nyáry István: 1970.IX.30., 1970.XI.20., 1971.X.13., 1984.II.
Nyers Rezső: 1989.IV.25.
Nyitray László: 1990.VI.8–9., 1990.VII.18.
Oberhauser, Viliam: 1991.I.17.
Obzina, Jaromír: 1976.XI.11., 1981.VI.17.
Okáli, Daniel 1946.II.20., 1946.II.23., 1946.VII.6.,1946.X.3., 1946.X.13., 1948.III.6.,

1948.III.7., 1948.V.31., 1948.VI.11., 1948.VI.18., 1948.VII.13., 1948.VIII.5–7.,
1948.XI.12., 1948.XI.21., 1949.I.11., 1949.I.12., 1949.I.20., 1949.II.17.,
1949.III.2, 1949.IX.7., 1949.IX.12., 1949.X.24., 1950.IV.3., 1950.XI.28.,
1951.I.28., 1951.I.30., 1952.XI.15., 1954.IV.24., 1960.V.9., 1968.IV.24.,
1968.VI.25., 1969.V.eleje, 1972.IX.16., 1972.X.26–27., 1972.XI.8–9.

Ondrás László: 1950.IX.1.
Ondruš, Vladimír: 1989.XII.12., 1990.VI.27.
Onódi János: 1961.IX.15., 1968.IX.
Oravec Ján: 1990.XI.23–24., 1991.X.17., 1991.XII.
Orbán Gábor: 1958.I.28.
Orbán László: 1967.IX.8–12.
Orbán Viktor: 1991.VII.5., 1992.III.26.
Ordódy Katalin: 1972 folyamán
Orosházy Lajos: 1991.IV.6.
Osuský, Štefan 1946.III.4.
Óvári Miklós: 1983.III.22–23.
Ozogány Ernő: 1991.VII.17.
Ozorovský, Vojtech: 1945.V.24., 1947.III.20., 1951.VIII.3–4.
Ozsvald Árpád: 1954 folyamán, 1960.I.3., 1968 folyamán, 1989.II.6., 1989.III.2.
Öllös Árpád: 1990.IX.19., 1990.XI.23–24., 1991.VII.18.
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Öllös László: 1989.IX.6., 1989.XI.18., 1990.VII.28.
Ölveczky József: 1946.X.13., 1947.I.19.
Ölvedi János: 1985 folyamán
Örkény István: 1957.II.16–24.
Pákozdi Gertrúd: 1985.II.4., 1986.VII.11., 1988.V.18., 1988.VII.20., 1989.X.1.
Pál, VI.: 1977.XII.30.
Pál Tibor: 1992.X.24.
Palach, Jan: 1969.I.16., 1989.I.15–20.
Palágyi Lajos: 1992.I.17.
Pálenyik Ferenc: 1946.X.13., 1947.I.19.
Pálfi János: 1953.VII.11., 1954.XII.3–4.
Papp Benjámin: 1972.IV.15–16.
Papp Sándor: 1992.V.1.
Papuček, Gregor: 1989.VII.7.
Párkány Lajos: 1945.VI.29., 1946.VI.24.
Paskai László: 1991.VII.22.
Pásztor István 1. (Királyhelmec): 1990.XI.23–24.
Pásztor István 2. (Komárom): 1990.XI.23–24.
Pásztor Mária: 1989.XII.17.
Pásztory Ditta: 1965.X.26.
Pataki Klára: 1978.V.1., 1987.XII.8., 1988.IV.29.
Pathó Károly: 1949.XI.27., 1951.IX.2., 1952.VI.6., 1953.X.3–4., 1955.II.5–6.,

1957.V.25–26., 1959.IV.6–7., 1960.VII.26., 1961.VIII.23., 1968.VI.8–9.,
1968.VIII.3., 1968.VIII.14., 1968.IX.21., 1969.I.11., 1969.IV.26., 1970.III.14.,
1979.X.8., 1981.IX.19.

Patočka, Jan: 1977.I.1.
Pátzay Pál: 1945 közepe
Paulicky Péter: 1990.VI.8–9., 1990.X.8., 1991.II.19., 1991.III.7.
Pavel, Josef: 1968.IV.8.
Pavlík, Ondrej: 1945. II. 20., 1948.VI.18., 1948.XII.9., 1949.I.7., 1949.I.11.,

1949.III.5., 1949.V.11., 1949.XI.22–23., 1950.I.6., 1950.V.13.
Paxy László: 1945 ősze, 1991.IV.6.
Pázmány Péter: 1992.VI.5–6., 1992.VI.25.
Pecze Károly: 1985.VI.1.
Pécsi Jenő: 1945. I. 13.
Péder Zsolt: 1991.II.23.
Peéry Rezső: 1945.IV.19., 1945.VII.4., 1945.IX.14–18., 1945.X.közepe, 1946.III.,

1947.V.14., 1975 folyamán, 1977.XI.11.
Pelnář, Jan: 1969.I.1., 1969.IX.27.
Pennigerová, Soňa: 1969.X.15.
Pénzes József: 1947.I.19.
Pepich, Egyd: 1969.I.2., 1970.II.9., 1971.XII.8., 1973.VI.8.
Percy, Charles: 1984.VI.28.
Péter János: 1964.IV.20–23., 1965.IV.13–15., 1970.IX.15–18., 1972.VII.3–4.
Pethő Károly: 1947 tavasza
Petőczné Sárszögi Csilla: 1984.V.10.
Petőfi Sándor: 1949.VII.31., 1949.VIII.3., 1954.II.21., 1973.III.15.
Petrik József: 1958 folyamán, 1968.IX.12., 1980.VI.28., 1982. IV.17–18.
Petrik Zsolt: 1992.X.24.
Petro János: 1990.XI.23–24.
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Petrőczi Bálint: 1969.I.10., 1971.X.24., 1989.XII.18.
Pezlár, Ľudovít: 1969.XI.4., 1973.III.1., 1973.III.14., 1973.IV.3., 1973.XII.14.,

1975.X., 1977.VIII.8., 1981.XI.25., 1983.III.3–5., 1983.III.22–23., 1983.V.25.,
1985.V.30., 1985.VII.22., 1985.XII.19., 1987.I.26., 1988.II.22., 1988.IV.14.

Piatko, Bohuslav: 1992.XI.18.
Pika, Heliodor: 1944.IX.18.
Piller, Ján: 1965.VI.23.
Pinc, František: 1989.XII.3.
Pintér Ferenc: 1966.XII.10–11.
Piroska Mihály: 1953.VI.1.
Pirovits László: 1990.II.9., 1990.VI.8–9., 1991.XII.5., 1992.I.27.
Pišút, Ján: 1991.XI.6.
Pitra, František: 1988.X.12., 1989.XII.3., 1989.XII.10.
Pittner, Ladislav: 1990.XI.22., 1991.II.19., 1991.III.7., 1991.III.22., 1991.VII.16.
Pius, XII.: 1946.XII.8.
Platzner Tibor: 1967.XI.3–7.
Pobožný, Róbert: 1947.I.9., 1956.X.27.
Pócs József: 1981.VI.5–6., 1981.VI.18., 1986.V.23–24., 1986.VI.17.
Podstránsky Vladimil: 1991.VI.20., 1992.II.21., 1992.III.1.
Polák, Milan: 1947.IV.13., 1947.XI.19., 1948.II.26.
Polinszky Károly: 1976.III.30.
Ponická, Hana: 1989.VIII.17.
Pop, Maurice: 1946.IX.19.
Popély Gyula: 1973 folyamán, 1982.IX.16., 1989.III–IV., 1989.IX.29., 1989.XII.8.,

1990.I.30., 1990.II.9., 1990.II.27., 1990.VIII.21–24., 1991.III.9., 1991.III.14.,
1991.VII.11., 1992.I.7., 1992.I.18., 1992.IV.2., 1992.X.4., 1992.X.6., 1992.XII.4.,
1992.XII.5–6.

Porubjak, Martin: 1991.X.8., 1991.X.19–20.
Pozsgay Imre: 1977.II.28–III.8., 1977.VI.6–9., 1979.IX.24., 1981.XI.9–13.,

1984.X.17., 1989.IV.24., 1989.IX.9.
Pölhös Imre: 1971.III.29.
Pölhös Károly: 1986.III.24–28.
Presinszky Lajos: 1978.III.17–18., 1989.XII.6., 1990.XI.7.
Princzkel József: 1992.I.7.
Prokeš, Jozef: 1991.VIII.29.
Protič János: 1989.XI.1., 1992.V.1.
Protič Mária: 1991.VII.17.
Puja Frigyes: 1974.IX.9–11., 1977.III.7–9., 1977.IX.14–16., 1979.IV.23–25.,

1981.V.4–6., 1982. IV.27–28.
Pukkai László: 1990.I.13., 1990.V.12., 1992.III.28., 1992.XII.1.
Púll, Ján: 1946.V.8.
Puntigán József: 1990.III.9–10., 1991.IV.27–28.
Pusztai Ferenc: 1992.IV.
Püski Sándor: 1982 folyamán, 1983 tavasza, 1985 folyamán
Püspöki Nagy Péter: 1976.II., 1978.XII.2., 1982.IX.16., 1982 folyamán, 1989.III.20.,

1990.VIII.21–24., 1991.I.28., 1991.II.16., 1991.IV.18.
Quittner János: 1969.XI., 1983.V.1.
Rabay Ferenc: 1948.IX.30., 1948.XI.12., 1949.I.7., 1949.VI.3.
Rabay Zoltán: 1950.VI.25., 1975.VII.18., 1976.II.10., 1977.XI.21., 1981.III.20–22.,

1981.XI.24., 1985.VII.22., 1986.V.6., 1991.VII.9.
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Rácz Olivér: 1963 folyamán, 1968.IV.1., 1968.XII.29., 1969.I.29–30., 1969.II.8.,
1969.IV.1., 1970.III.5., 1970.IV.28., 1971.III.24., 1971.III.29., 1971.X.13.,
1971.XII.8., 1972.IV.15–16., 1975.VI.24., 1976.XI.4., 1976 folyamán,
1977.V.14–15., 1977.X.13–14., 1978.II., 1980.V.4., 1982. IV.17–18., 1982
folyamán, 1985.IV.30., 1986.VI.18., 1988 folyamán

Rados Pál: 1969.III.17–18., 1971.III.29.
Rainer Brúnó: 1945. I. 17.
Rajczy László: 1990.II.8., 1990.III.17., 1990.VI.8–9., 1990.XII.20., 1991.I.28.,

1991.II.16., 1991.VII.4., 1991.VII.19.
Rajk László: 1949.II.28., 1949.IV.14–16.
Rajter Lajos: 1980.IX.21., 1989.IV.29.
Rákócza Ferenc: 1981.III.20–22.
Rákóczi Ferenc, II.: 1969.V.31–VI.1., 1976.III.30., 1991.IV.14., 1991.VI.21.
Rákos Péter: 1987 folyamán, 1990.II.24.
Rákosi Mátyás: 1945.VIII.7., 1946.II.27., 1947.VI.23–25., 1948.IV.20., 1948.VI.11–13.,

1948.VIII.1., 1948.XII.14., 1949.I.20., 1949.I.23., 1949.II.16., 1949.II.28.,
1955.I.24.

Rátkai Ferenc: 1986.VI.18.
Ravasz József: 1986 folyamán, 1989.XI.28., 1990.XI., 1991.X.9.
Ravasz László: 1946.VI.24.
Rea, Jozef: 1992.VI.23.
Rédli Margit: 1990.IX.22.
Renczés Sándor: 1971.XI.26–27., 1971.XII.8–9., 1976.X.22–23., 1976.XI.10.
Restály Mihály: 1946 tavasza, 1949.XII.30., 1990.IX.12.
Réthy István: 1948.IX.30., 1955.IV.22–24., 1957.IV.26–28., 1958.V.16–18.
Retkes Lajos: 1970.IV.28., 1971.XI.26–27.
Révai József: 1947.IX.23., 1948.VI.11–13., 1948.VII.23–24., 1951.I.27., 1951.XI.13.
Révay István: 1984.IV.28.
Révész Bertalan: 1974.IX.1., 1984.V., 1989.II.6., 1991.IV.27–28.
Réz Pál: 1977.I.9.
Řičan, Rudolf: 1947.VI.5., 
Richtarčík Mihály: 1988.I.1.
Ripka, Hubert: 1944. XII. 30.
Rohlíček, Rudolf: 1974.X.7., 1983.III.22., 1983.VII.9., 1986.VI.16.
Rónai Sándor: 1956.III. 1–14., 1959.XI.9–19.
Rosty−Forgách Ferenc: 1945.IX.17.
Rozbroy Éva: 1990.IV.28., 
Rózsa Ernő: 1990.VI.8–9., 1991.VI.21., 1991.IX.6., 1992.VI.5–6., 1992.VI.23.,

1992.XI.19.
Ruszinyák Zoltán: 1959.III.23–26.
Rychetský, Pavel: 1991.II.19.
Sacher, Richard: 1989.XII.10.
Sádovský, Štefan: 1969.I.2., 1969.V.4., 1969.VI.2–3., 1970.I.28–30., 1970.II.5–6.,

1970.IX.30., 1970.XI.20., 1971.IX.1.
Šalgovič, Viliam: 1975.VII.7., 1976.XI.3., 1977.VII.7., 1979.I.5., 1981.VI.18.,

1981.VI.19., 1981.XI.23–24., 1984.II., 1985.VIII.22–26., 1986.VI.17., 1989.XI.27.,
1989.XI.30.

Šaling, Ondrej: 1989.II.28., 1989.III.2.
Salkaházi (Schalkház) Sára: 1944. XII. 27.
Sándor Dezső: 1947.V.14.
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Sándor Eleonóra: 1989.VII.7., 1989.IX.6., 1989.XI.18., 1989.XI.28., 1990.I.30.,
1990.VI.8–9., 1990.X.8.

Sándor László: 1978 folyamán
Sárkány Árpád: 1979.I.1., 1987.X.1.
Sárközy Gizella: 1986.V.23–24., 1988.XI.17., 1990.II.9.
Sárközy Klára: 1992.VI.5–6.
Sarlós István: 1987.II.2–4.
Sas Andor: 1951.IX.1., 1951.IX.2., 1959.IX.1., 1962.VIII.23.
Schell Péter: 1944. X. 17.
Schleicher László: 1980.IX.21.
Schniererné Wurster Ilona: 1990.XI.28.
Schoenfeld, Atrhur: 1945.VI.12., 
Schönherz Zoltán: 1983.II.22.
Schöttli, Urs: 1991.IX.2.
Schulz Lajos: 1948.XI.19., 1948.XII.15.
Schuster, Rudolf: 1989.XI.30., 1989.XII.7., 1989.XII.8., 1990.I.25.
Schwartz Árpád: 1990.XI.23–24., 1991.III.21.
Schwartzenberg, Karl von: 1990.IX.24.
Sebestyén János: 1949.IV.23–24.
Sebestyén Pál: 1946.IX.6., 1946.IX.30., 1947.III.23., 1947.III.25., 1947.IV.7.
Sebők Éva: 1992.II.22., 1992.VIII.1.
Selecký, Anton: 1989.VIII.17.
Selmeczi Elek: 1990.V.22., 1990.V., 1991.V.25.
Ševčík, Ján: 1948.II.26., 1948.III.8.
Shakespeare, William: 1968.I.26.
Sidó Zoltán: 1981.XI.24., 1981.XII.3., 1982. II.26–27., 1982. IV.17–18., 1983.IX.3.,

1984.II., 1985.XII.18., 1986.V.23–24., 1986.VII.11., 1987.IV.11–12., 1988.II.3.,
1988.V.18., 1988.VI.24., 1988.VII.20., 1988.XI.3., 1988.XI.17., 1989.I.10.,
1989.I.19., 1989.II.28., 1989.III.3., 1989.IV.10., 1989.IX.25., 1989.IX.29.,
1989.IX.29., 1989.XII.4., 1989.XII.6., 1989.XII.19., 1990.I.26., 1990.II.9.,
1990.II.15., 1990.II.23., 1990.II.27., 1990.III.9–10., 1990.VI.22., 1990.VI.23.,
1991.I.14., 1991.IV.27–28.

Šik, Ota: 1965.I.27–29., 1968.IV.8., 1968.VIII.28., 1968.IX.3.
Šilhan, Věnek: 1968.VIII.22.
Sima Ferenc: 1967.XII.11., 1969.V.23.
Šimečka, Milan: 1984.VI.27–28., 1987.XII.10., 1988 folyamán
Simkó Tibor: 1958 folyamán
Sindler Ferenc: 1946.XI.15–19.
Sirchich László: 1956.VII.7., 1962.XII.16., 1984.IV.28.
Široký, Ján: 1989.XII.17.
Široký, Viliam 1945.VII.17–18., 1945.VIII.11–12., 1945. XI.12., 1946.III.4.,

1946.VII.2., 1947.I.19., 1948.II.25., 1948.VII.8., 1948.VII.23–24., 1948.VII.30.,
1948.IX.27–28., 1949.II.17., 1949.II.28., 1949.III.4., 1949.V.2., 1949.V.17.,
1949.VI.15., 1949.X.12., 1949.X.21., 1949.XI.10–11., 1950.II.10., 1950.III.11.,
1950.IV.3., 1950.IV.6–7., 1950.V.24–27., 1951.IV.18–20., 1951.X.19.,
1951.XI.13., 1952.V.21., 1953.III.20., 1953.III.21., 1954.XII.12., 1956.XI.2.,
1956.XI.15., 1957.XI.19., 1960.VII.11., 1963.IX.20., 1968.V.29–VI.1., 1971.X.6.

Slánský, Rudolf: 1945.IV.8., 1946.III.28–31., 1946.X.13., 1948.VII.23–24.,
1949.V.25–29., 1949.X.12., 1949.X.26., 1951.IV.18–20., 1951.IX.6., 1951.XII.6.,
1952.XI.27., 1956.III.29–30., 1956.IV.19–20., 1963.VIII.22.

626 Mutatók



Šľapka, Gejza: 1988.IV.14., 1989.XI.27.
Slávik, Juraj: 1946.IX.6., 1946.IX.30.
Slezákné Kovács Edit: 1991.XII.12.
Slobodník, Dušan: 1992.VI.24., 1992.VII.21.
Smíd István Lehel: 1947 tavasza
Šmidke, Karol: 1944. IX. 5., 1944. IX. 17., 1945.IV.8., 1945.IV.11., 1945.VII.9–12.,

1945.VIII.11–12., 1945.IX.18., 1946.III.4., 1948.III.12., 1948.VII.28.,
1950.V.24–27., 1950.VII.14.

Smith, Walter Bedell: 1946.IX.20.
Smrkovský, Josef: 1968.IV.18., 1968.VIII.21., 1969.I.29–30., 1969.IX.25–27.,

1969.X.15.
Smutný, Jan: 1944. IX. 4.
Snopko, Ladislav: 1990.VI.27.
Sok István: 1946.X.13.
Sokol, Ján: 1989.IX.9., 1990.VIII.18.
Šoltész, Jozef: 1944. IX. 5., 1946.VIII.16., 1946.XII.2., 1947.I.6.,1947.I.17.
Somogyi János: 1969.IV.1., 1971.XII.8.
Somogyi Kornél: 1990.XI.23–24.
Somogyi László 1.: 1950.II.15.
Somogyi László 2.: 1971.XII.8., 1976.XI.4., 1981.VI.18., 1986.VI.18.
Somogyi Szilárd: 1990.I.30.
Somos Elemér: 1944. XI. 1. 
Sontag, Suzan: 1983.II.9.
Soóky Árpád: 1991.VII.
Soóky Dezső: 1946.XII.28., 1991.V.25.
Soós Imre: 1951.VIII.3–4.
Soros György: 1990.I.26.
Špácil, Dušan: 1982. IV.6–9.
Spellman, Francis Joseph: 1946.XI.29.
Spéter Erzsébet: 1991.XI.11.
Špiesz, Anton: 1991.VII.4.
Spišiak, Ján: 1944. XII. 16.
Šrobár, Vavro: 1944. IX. 1., 1944. IX. 5., 1944. IX. 17., 1944. X. 17. 
Stank, Jozef: 1989.XII.28.
Steckler Borbála: 1970.II.11.
Štefánik, Ivan: 1945.IV.11., 1945.IX.18., 1946.VIII.16.
Steiner Gábor: 1954.VIII.29., 1980.V.15., 1987.IX.8.
Stelczer Lajos: 1944. XII. 30., 1945. I. 13., 1945.IV.19., 1945.X.közepe
Stern Sarolta: 1949 nyara, 1950.III.10.
Stirling, A. T.: 1946.IX.9.,1946.IX.28.
Štítnický, Ctibor: 1954.V.30., 1956.XI.3.
Stránský, Jaroslav: 1944. IX. 4., 1945. IV. 4., 1946.VII.2.
Stráský, Jan: 1992.VII.2., 1992.VIII.28., 1992.X.28.
Strasser György: 1969.IV.29., 1983.III.1., 1988.V.5–6., 1989.XII.13.
Straub F. Brúnó: 1989.II.27.
Strechaj, Rudolf: 1953.I.31., 1954.XII.17., 1956.XI.9., 1956.XII.5–6., 1957.VI.11.,

1960.VII.14., 1962.X.31.
Štrougal, Lubomír: 1968.IV.8., 1970.I.28., 1971.II.22–24., 1971.XII.9., 1973.II.14–16.,

1976.IV.26–27., 1976.XI.11., 1977.IX.14–16., 1979.I.5., 1979.VIII.27–28.,
1981.VI.1–2., 1981.VI.17., 1983.V.3., 1983.X.10., 1984.II.21., 1984.II.,
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1984.III.5–6., 1985.VIII.19., 1985.X.24., 1986.V.19., 1986.VI.16., 1987.IV.6.,
1987.VIII.31., 1987.IX.30., 1988.IV.21., 1988.X.10–11., 1990.II.18.

Štúr, Ľudovít: 1965.X.15., 1968.IV.28.
Styk, Jozef: 1947.XI.19.
Sugár András: 1989.IV.17.
Surján László: 1991.IV.27., 
Šutaj, Štefan: 1989.VII.7.
Šútovec, Milan: 1990.VI.27.
Sütő András: 1989.XII.1.
Svoboda, Jiří: 1990.X.13–14.
Svoboda, Ludvík: 1945. IV. 4., 1946.VII.2., 1948.II.25., 1948.VI.15., 1968.III.28.,

1968.III.30., 1968.IV.8., 1968.VIII.21., 1968.VIII.23–26., 1968.VIII.31., 1969.I.1.,
1969.I.10., 1969.III.17–18., 1969.IV.11., 1969.IX.6., 1969.IX.27., 1969.XII.16.,
1970.I.28., 1971.VII.7–10., 1971.XII.9., 1973.I.31., 1973.II.21., 1973.III.22.,
1975.IV.30., 1975.V.16., 1979.IX.20.

Sýkora, Ernest: 1950.V.5., 1951.IV.6., 1952.II.26., 1954.X.29., 1954.XII.17.
Szabad György: 1992.IX.29.
Szabadi János: 1952.IX.15.
Szabó Antal: 1947 tavasza, 1963.XI.12–13.
Szabó Béla: 1951.IX.1., 1951.IX.2., 1952.IV., 1953.X.3–4., 1955.II.5–6.,

1957.V.25–26., 1959.IV.6–7., 1962.IV.14–15., 1966.XII.10–11., 1968.III.vége,
1968.VI.8–9., 1970.IX.19., 1974 folyamán, 1977 folyamán, 1987.III.10.

Szabó Géza: 1989.XII.18., 1992.XII.15.
Szabó György: 1990.IX.22.
Szabó Gyula 1.: 1967 folyamán, 1972.V.25., 1987.XII.12.
Szabó Gyula 2.: 1969.X.2.
Szabó Imre: 1952.X.1.
Szabó Lajos: 1945.IV.16.
Szabó Mária: 1968.XII.29.
Szabó Pál: 1954.V.30., 1957.II.16–24., 1957.III.9.
Szabó Rezső: 1955.II.5–6., 1957.V.25–26., 1959.III.1., 1959.IV.6–7., 1959.X.4.,

1960.VII.26., 1961.X.14–15., 1961.XII.13., 1962.IV.14–15., 1966.XII.10–11.,
1968.IV.9., 1968.IV.30., 1968.V.7., 1968.VI.8–9., 1968.VI.19., 1968.VIII.3.,
1968.VIII.14., 1968.VIII.27., 1968.IX.6., 1968.IX.11., 1968.XI.23–24.,
1968.XII.29., 1968.XII.29., 1969.II.8., 1969.III.17–18., 1969.V.27–30.,
1970.IV.22., 1970.IV.28., 1971.III.18., 1971.III.29., 1971.VII.7., 1971.VII.8.,
1971.X.7., 1973.IX.7., 1989.II.6., 1989.III.2., 1989.IX.29., 1989.XII.6.,
1990.III.9–10., 1990.VI.8–9., 1990.VI.26., 1990.VI.30., 1991.IV.27–28.,
1992.IX.25.

Szabó Sándor: 1981.III.20–22., 1986.III.13–15., 1990.XI.23–24.
Szabómihály Gizella: 1990.IV.28.
Szakáll László: 1961.III., 1972.IV.15–16.
Szakasits Árpád: 1946.II.27.
Szalai Imre: 1971.V.13–15., 1976.III.25–27., 1981.III.20–22.
Szálasi Ferenc: 1944. X. 16.
Szalatnai Rezső: 1945.IV.19., 1945.VII.4., 1945.IX.14–18., 1945.X.közepe, 1946.III.,

1946.VI.28., 1947.V.14., 1964 folyamán, 1968.VII.11–22., 1970 folyamán,
1977.III.23.

Szalay István: 1946.III.30.
Szaló Csaba: 1991.X.8.
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Szamos László: 1981.IX.8., 1984.II., 1986.VII.11., 1988.V.18., 1988.VII.20.
Szapora Sándor: 1981.XI.25., 1984.VIII.20., 1985.V.30., 1985.XII.19.
Száraz Dénes: 1991.IV.27–28.
Száraz József: 1949.I.31., 1949.III.19., 1949.IV.23–24., 1950.VI.7–11., 1950.IX.,

1951.V.25–27.
Szarka István: 1970.IX.19., 1977.VIII.8., 1986.IX.19.
Szarka Katalin: 1984.V.10.
Szarka László: 1990.I.
Szarkáné Lévay Erzsébet: 1966.I.7., 1969.II., 1969.V.13.
Szászi Zoltán: 1991.VIII.12.
Szeberényi Zoltán: 1968.XII.1., 1974.IX.1., 1989.II.6., 1989.X.21–22., 1990.I.1.,

1990.IX.22.
Széchényi György: 1991.X.26.
Széchenyi István: 1991.VIII.10–18.
Szegedy−Maszák Aladár: 1946.IX.18., 1946.XI.23.
Szénási Ferdinánd: 1971.XI.26–27., 1975.XI.22.
Szent Ivány Géza: 1956.VII.7.
Szentandrási Tibor: 1986 folyamán
Szent−Ivány Gábor: 1986.VIII.16.
Szép Attila: 1989.XI.22.
Sziegl Ferenc: 1950.VI.7–11., 1951.V.25–27., 1954.XI.28., 1956.III.23–25.,

1958.VIII.30–31., 1959.IV.6–7., 1962.IV.14–15., 1966.XII.10–11., 1968.III.vége,
1968.VI.8–9., 1971.X.13., 1975.IV.4., 1984.II., 1986.VII.11., 1988.V.18.,
1988.VII.1., 1988.VII.20., 1989.II.6., 1989.III.2.

Szigeti László: 1988.V.5–7., 1989.VI.29., 1989.XI.18., 1989.XI.22., 1989.XI.30.,
1989.XII.18., 1990.I., 1990.II.24–25., 1990.III. eleje, 1990.IV.27., 1990.VI.1.,
1990.VII.14., 1991.IV.

Szigl Mária: 1955.II.3–6., 1957.V.19.
Szilárd Marcell: 1950 folyamán
Szilárd Márió: 1984.IV.28.
Szilassy Béla: 1950 folyamán, 1955.V.28., 1956.VII.7., 1962.XII.16.
Szilvássy József: 1977.V.14–15., 1977.VI.10., 1982. IV.17–18., 1987.IV.11–12.,

1989.XII.6., 1990.II.28., 1990.III.29.
Szily Imre: 1948.VII.28.
Szirmák Imre: 1963.VI.10., 1971.III.29.
Szirovecz Géza: 1989.XII.17., 1990.VI.16.
Szitás Béla: 1951.IV.
Szitási Ferenc: 1970 folyamán
Szkladán Ágoston: 1949.X.12., 1950.II.15.
Szokai Imre: 1988.II.13.
Szokolai Imre: 1968.VIII.3.
Szombathy Viktor: 1987.VIII.12.
Szőcs Ferenc: 1990.III.17., 1990.IV.18., 1990.VI.8–9., 1990.VI.27., 1990.X.8.,

1991.IV.13., 1991.V.18., 1991.V.27., 1992.I.18., 1992.I.29.
Szőke István: 1946.XII.28.
Szőke József: 1952.I.26., 1953 folyamán, 1966.XII.10–11., 1968.IV.6., 1968.V.7.,

1968.VI.8–9., 1968.VIII.3., 1969.III.17–18., 1969.IV.29., 1970.IV.13., 1970.V.11.,
1970.IX.16–19., 1971.III.29., 1971.X.24., 1982 folyamán, 1988 folyamán,
1989.II.6., 1990.I.5–6.

Szőke Lőrincné: 1950.VIII.14.
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Szőllősi Ilona: 1990.II.24–25., 1990.VI.8–9.
Szőnyi István 1945 közepe
Szpisák Ibolya: 1991.I.31., 1992.V.13.
Sztálin, Joszif Visszárionovics: 1945.VI.28., 1945.VIII.7., 1946.IV.9–18., 1956.III.29–30.
Sztankó Pál: 1957.VI.11.
Sztójay Döme: 1944. VIII. 29.
Szulányi Mária: 1971.XI.26–27., 1976.X.22–23., 1976.XI.3.
Szurový Ferenc: 1990.VI.8–9., 1990.VII.3., 1990.X.23.
Szűcs Béla: 1951.VII., 1952.VI.23., 1953.X.3–4., 1955.II.5–6., 1957.V.25–26.,

1959.IV.6–7., 1969.I.10., 1989.XII.18.
Szűcs Viola: 1970.II.
Szüllő Géza: 1953.X.3–4., 1957.VII.28.
Szüllő Sándor: 1945.VI.29., 1946.VI.24.
Szűrös Mátyás: 1988.I.25., 1990.I.25–26., 1990.III.12., 1990.III.14., 1990.IV.9.
Szvatkó Pál: 1959.XI.17.
Tabajdi Csaba: 1988.II.13., 1989.X.1.
Tajovský, Jozef Gregor: 1950.IX.30.
Takács András: 1953.VI.1., 1957.VII.1., 1969.III.17–18., 1971.III.17., 1971.III.29.,

1991.II.23., 1991.IV.15., 1992.II.22.
Takács Imre: 1990.II.27.
Takács Zoltán: 1984.V.4., 1990.IX.25.
Takáts Emőd: 1979.III.12., 1987.IV.30., 1990.III.16.
Talamon Alfonz: 1986 folyamán
Tallós−Prohászka István: 1974.XI.10.
Tamás András: 1990.X.23., 1990.XII.19.
Tánczos István: 1954.XII.3–4.
Tánczos Tibor: 1982.IX.11–12.
Tankovics József 1945.VII.4.
Tarics János: 1962.VIII.1.
Tarnóczy István: 1992.I.27.
Tatarik Emil: 1949.III.20.
Ťažký, Anton: 1990.I.26.
Teleki Géza 1945.IX.14–18.
Terebessy Károly: 1957.XII.14.
Teszár Béla: 1945.VI.29., 1946.VI.24.
Thain János: 1983.XI.14.
Thury Zsuzsa: 1965.X.24–29.
Tildy Zoltán: 1945.XI.28., 1946.I.24., 1947.IV.7., 1947.XII.10.
Tirinda Péter: 1990.VI.8–9.
Tiso, Jozef: 1944. VIII. 30. , 1944. IX. 5., 1945. IV. 4., 1945.V.8., 1945.V.24.,

1946.V.27., 1946.XII.2., 1947.IV.15., 1947.V.12–13.
Tiso, Štefan: 1944. IX. 5.
Tkáč, Alojz: 1990.III.17.
Tolcsvay Antal: 1992.III.28.
Tolvaj Bertalan: 1962.IV.14–15., 1968.V.7., 1968.VI.8–9., 1968.VIII.3., 1968.X.22.,

1969.II.8., 1969.III.17–18., 1969.IV.8., 1969.VII.17–27., 1969.XII.2.,
1969.XII.27., 1971.III.29.

Tomášek, František: 1968.III.25., 1968.V.13–14.
Tomaskovics Károly: 1960.VI.12., 1964.VI.14., 1970.IV.28.
Tomašuľa, Ján: 1945.V.24., 1947.III.20., 1950.II.10., 1951.VIII.3–4.
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Tompa Mihály: 1946.XI.15., 1957.VI.14., 1968.VI.1.
Tost Barnabás: 1945.II.27., 1945.IV.24.
Tost László: 1945. I. 5., 
Tóth Elemér: 1962 folyamán, 1969 folyamán, 1981 folyamán
Tóth Ferenc: 1991.IV.
Tóth Géza: 1970.XI.20.
Tóth János: 1955.XI., 1991.XI.1., 1991.XII.12., 1992.I.25., 1992.X.10.
Tóth József: 1989.IV.19.
Tóth Kálmán: 1947 tavasza
Tóth Károly: 1986.XII.12., 1988.X.20., 1989.VI.29., 1989.VII.7., 1989.IX.6.,

1989.XI.18., 1989.XI.28., 1990.II.24–25., 1990.VI.1., 1990.VII.14., 1990.VII.28.,
1991.III.2., 1991.IX.4., 1991.IX.6., 1991.IX.22., 1992.I.25., 1992.X.10.

Tóth Lajos: 1991.IX.2.
Tóth László 1.: 1970 folyamán, 1983 folyamán, 1990.I., 1991 folyamán, 1992.X.23–25.
Tóth László 2.: 1990.X. vége
Tóth Mihály: 1989.XII.18.
Tóth Sándor: 1967.II., 1980.I.15.
Tóth Tibor: 1956 folyamán, 1962 folyamán
Tóth Tihamér: 1971.XI.26–27., 1971.XII.7., 1976.X.22–23., 1976.XI.3., 1981.VI.5–6.,

1981.VI.18.
Tóthpál Gyula: 1991.I.4.
Tőkés László: 1989.XI.29., 1989.XII.1., 1990.V.8., 1991.V.12.
Török Elemér: 1954 folyamán, 1989.II.6.
Törzsök Erika: 1984.VII. eleje
Tőzsér Árpád: 1958 folyamán, 1963.IV.7., 1970 folyamán, 1980 folyamán, 1984

folyamán, 1988.V.2., 1989.II.6., 1989.III.2., 1991.XI.22–24., 1992.IV.1.
Trnka, František: 1990.I.13.
Trugly Sándor: 1972.III.21.
Truman: Harry S.: 1947.II.5.
Tuchyňa, Jozef: 1992.VI.24.
Tuka, Vojtech: 1944. IX. 5., 1946.VIII.14.
Turczel Lajos: 1955 folyamán, 1956.I., 1958 folyamán, 1961.IX.15., 1962.VIII.23.,

1965 folyamán, 1967 folyamán, 1968.V.7., 1968.IX.14., 1968.XI.23–24., 1968
folyamán, 1969.I.11., 1969.III.17–18., 1969.IV.8., 1969.IV.22., 1971.III.29., 1975
folyamán, 1977.X.13–14., 1978 folyamán, 1986.VI.18., 1988.V.5–7.,
1988.X.14–16., 1988.X.20., 1989.II.6., 1989.III–IV., 1989.XI.2., 1990.IV.,
1991.I.28., 1992.V.

Turi Mária: 1950.XI.1., 1951.IV.1.
Turnský, Štefan: 1947.III.20., 1949.X.14.
Tvarožek, Tomáš: 1945.IV.19.
Újlaky Géza: 1986.V.23–24., 1989.XII.28., 1990.II.27.
Újváry László: 1968.VI.8–9., 1969.III.17–18., 1971.III.29.
Urbán Aladár: 1989.VIII.6., 1990.IV., 1991.IV.27–28.
Urbán Ernő: 1953.I.31., 1954.V.30.
Urbánek, Karel: 1989.XI.24.
Ursíny, Ján: 1944. IX. 1., 1944. IX. 17.,1945. II.21., 1945. IV. 4., 1945.VII.7–8.,

1946.VII.2., 1947.IX.14., 1947.X.30., 1948.IV.29.
Vacek, Miroslav: 1989.XII.3., 1989.XII.10.
Váci Mihály: 1965.X.24–29.
Václavík, Milán: 1986.VI.16., 1988.X.12.
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Vačok, Václav: 1973.III.28., 1976.X.13.
Vaculík, Ludvík: 1968.VI.27.
Vadkerty Katalin: 1957.V.25–26., 1959.IV.6–7., 1962.IV.14–15., 1966.XII.10–11.,

1982.IX.16., 1988.X.20., 1990.I.5–6.
Vágó Ede: 1951.VIII.3–4., 1953.VI., 1953.IX.29., 1960.III.10., 1963.XI.12–13.
Vajányi László: 1971.XI.26–27., 1976.X.22–23., 1981.VI.5–6., 1982.VIII.3.
Vajas Elemér: 1989.XI.27., 1989.XII.6.
Vajda József: 1952.VI.6., 1953.X.3–4., 1955.II.5–6.
Vajnar, Vrastislav: 1986.VI.16.
Válek, Miroslav: 1969.I.2., 1969.XI.4., 1971.XII.8., 1974.IV.20., 1976.XI.4.,

1977.II.28–III.8., 1977.VI.6–9., 1979.III.12., 1979.IX.24., 1980.V.4., 1981.VI.18.,
1982.XII.21., 1983.III.1., 1983.V.3., 1985.IV.22–23., 1985.V.4., 1985.XII.18.,
1986.V.12., 1986.VI.18., 1987.III.10., 1988.IV.21., 1988.V.2.

Vámbéry Rusztem: 1945.IX.11.
Vándor József: 1948.IX.28., 1949.X.13.
Várady Béla: 1971 folyamán, 1981 folyamán
Varga Béla 1.: 1946.III.22.
Varga Béla 2.: 1968.VIII.3., 1968.VIII.26–28., 1968.IX.14., 1969.III.17–18.,

1969.XI.9., 1970.IV.15., 1970.V.11., 1970.XI.4., 1971.III.29., 1972.IV.15–16.,
1977.V.14–15., 1982. IV.17–18.

Varga Béla 3.: 1984.V.4., 1992.IX.26.
Varga Béla 4.: 1991.X.5.
Varga Ernő: 1970.IX.30., 1971.X.13., 1984.II., 1986.VII.11., 1988.V.18., 1988.VII.20.
Varga Ervin: 1971.III.29., 1983.V.1., 1988.I.1.
Varga Erzsébet: 1983.IX.1., 1989.III.2.
Varga Ferenc: 1971.VI.
Varga Imre 1.: 1951.VIII.3–4., 1952.VIII.21., 1953.VI., 1953.IX.29., 1955.XII.7.,

1959.VII.27–VIII.6., 1960.III.10., 1960.XI.1., 1965.X.22., 1968.I.1., 1972.XI.28.,
1980.XII.10., 1981.II.18.

Varga Imre 2.: 1970 folyamán, 1980 folyamán
Varga János: 1952.VI.6., 1953.X.3–4., 1962.IV.14–15., 1966.XII.10–11., 1968.IV.30.,

1968.VI.8–9., 1970.IV.15., 1970.V.11., 1970.VIII.18., 1970.X.2., 1970.XI.4.,
1970.XI.8., 1971.III.29., 1971.VIII.20., 1972.IV.15–16., 1975.I.31., 1975.XI.26.,
1977.V.14–15., 1982. IV.17–18., 1983.III.1.

Varga Lajos: 1968.XII.29.
Varga Magda: 1952.IX.
Varga Mária: 1992.XI.7.
Varga Olivér: 1990.VI.8–9., 1991.IV.13., 1991.V.18., 1992.I.29.
Varga Sándor: 1968.IV.6., 1968.VIII.3., 1968.XII.7., 1969.II.22., 1969.III.17–18.,

1970.IV.13., 1970.V.11., 1970.VIII.18., 1971.III.29., 1988.V.5–7., 1988.VIII.15.,
1988 folyamán, 1989.III–IV., 1989.XII.6., 1989.XII.12., 1990.I.15., 1990.IV.18.,
1990.IV.19., 1990.VI.8–9., 1991.I.25., 1991.I., 1991.IV.15.

Varga, Július: 1986.VI.18., 1988.IV.21.
Vargha János: 1981.XI., 1982. II.12–19., 1984.VII. eleje
Vargyas Lajos: 1966.III.4.
Varjú János: 1990.VI.8–9., 1990.X.20–21., 1992.VI.5–6.
Várkonyi Péter: 1984.IX.1–3., 1985.IX.10–11., 1987.VII.14–15., 1988.VII.4.,

1988.VII.26.
Varró István 1946 eleje, 1946 tavasza,1946.IX., 1946 folyamán, 1949.II.vége,

1949.XII.30., 1990.IX.12.
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Vass László: 1947.V.14.
Vedra, Vladimír: 1986.VI.12–13., 1989.XII.12.
Végh László: 1982.IX.16., 1989.II.6., 1989.IX.29., 1990.I.5–6., 1991.II.19.,

1991.IV.27–28., 1992.III.27.
Veres János: 1954 folyamán
Veres Péter 1946.II.27., 1954.V.30., 1957.II.16–24., 1957.III.9., 1965.X.24–29.
Viczay Pál: 1962 folyamán, 1970.IX.1.
Vida Tivadar: 1947 tavasza
Viest, Rudolf: 1944. IX. 8, 1944. X. 27.
Vigh Károly: 1989.IV.24., 1991.V.25.
Viktorín, Konštantín: 1990.II.8.
Viktory, Július: 1945.IX.18., 1945. XI.18., 1946.VI.17., 1948.III.6., 1948.VI.18.,

1956.XII.23.
Világi Oszkár: 1990.I.30., 1990.VI.8–9., 1990.VI.14., 1991.IX.6., 1991.XI.6.,

1992.I.25., 1992.II.17.
Vilcsek Géza: 1969.I.10.
Vincze Dániel: 1990.X.23., 1991.V.19.
Vircsik Károly: 1945.VI.29., 1946.VI.24.
Visinszkij, Andrej Januarjevics: 1946.IX.20.
Višňovcová, Petronela: 1971.III.8.
Vitéz Erika: 1986.V.23–24., 1990.II.27., 1991.XII.7.
Vízváry László: 1949.XII.30., 1990.IX.12.
Vlačihová, Marta: 1984.III.9.
Voderadská, Tatiana: 1991.IV.20.
Vojtaššák, Ján:1951.I.15.
Vojtek Lászó: 1990.I.5–6., 1991.IV.27–28., 1991.X.29.
Vondruška, Milan: 1985.V.23.
Vonnegut, Kurt: 1983.II.9., 1984.VI.20.
Vontszemű János: 1989.XI.28.
Vorosilov, Kliment Jefremovics: 1945. I. 20.
Vozári Dezső: 1974.XI.20.
Vozárik Olga: 1971.XI.26–27., 1971.XII.7.
Vörös Ottó: 1990.IV.28.
Vörös Péter: 1989.XI.22.
Wagner Ferenc: 1946.VIII.1., 1946.VIII.26.,1946.X.8., 1947.VI.17., 1947.IX.15.
Weiss, Peter: 1990.I.20., 1990.X.20–21., 1991.XII.14–15., 1992.VI.23.
Wetzler Dóra: 1949.III.5.
Wiesenthal, Simon: 1992.X.5.
Wittenberg József: 1945. I. 21.
Zachariás István: 1990.XI.23–24., 1992.XII.24.
Zalabai Zsigmond: 1981 folyamán, 1984 folyamán, 1985 folyamán, 1988.V.5–7.,

1989.III.2., 1989.III–IV., 1990.I.1., 1990.XI.7., 1992.I.1.
Zápotocký, Antonín: 1946.IV.19–22.,1946.VI.18., 1946.VII.18., 1948.II.25.,

1948.VI.9., 1948.VI.15., 1948.VI.17., 1948.VII.28., 1949.IV.14–16., 1953.III.20.,
1953.III.21., 1954.XII.12., 1955.V.1., 1955.V.9., 1956.XI.3., 1956.XII.23.,
1957.XI.13., 1960.VII.11.

Záreczky István: 1951.IX.27–28.
Zászlós Gábor: 1990.I.12., 1990.II.9., 1990.VI.8–9., 1990.VI.14., 1990.IV.27.,

1990.VII.17., 1990.X.23., 1991.V.10., 1991.IX.6., 1991.IX.22.
Zelenay, Roman: 1992.VI.25.
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Zemko, Milan: 1991.VII.23.
Zliechovsky Katalin: 1986.III.13–15.
Znám István: 1992.III.28.
Zoller Mihály: 1992.X.10.
Zöld Ferenc: 1989.IV.20.
Zrak, Jozef: 1969.I.2.
Zvara, Juraj: 1965.XII., 1966.X.9., 1969.V.27–30., 1985 tavasza
Zs. Nagy Lajos: 1958 folyamán, 1969 folyamán
Zsedényi Béla: 1944. XII. 21.
Zselenák József: 1989.III.10., 1989.XII.17., 1990.VI.8–9., 1990.X.20–21.,

1992.VI.5–6., 1992.XI.19.
Zsilka László: 1969.I.10., 1989.XII.18.
Zsolnai Ernő: 1990.XI.23–24.

Tárgymutató

alapítványok
1967.VI.22., 1969.V.15., 1969.V.17., 1984.V.20., 1988.XI.2., 1989 eleje,
1989.IV.20., 1989.XI.2., 1989.XI.13., 1989.XII.18., 1990.I.26., 1990.II.1.,
1990.V.17., 1990.V.22., 1990.VIII.6., 1990.IX.15., 1990.X.30., 1990.XII.15.,
1991.I.2., 1991.I.28., 1991.II.15., 1991.II.23., 1991.VII.5., 1991.X.24.,
1991.X.29., 1991.XII., 1992.II.20., 1992.III.12., 1992.IV.24., 1992.VIII.25.,
1992.IX.18., 1992.X.3.1992.XI.10., 1992.XII.15.

állampolgárság
1944.IX.4., 1944.IX.24., 1945.II.27., 1945.IV.5., 1945.IV.10., 1945.V.5.,
1945.V.11., 1945.V.21., 1945.V.24., 1945.VI.19., 1945.VII.3., 1945.VII.8.,
1945.VII.25., 1945.VIII.2., 1945.VIII.23., 1945.VIII.25., 1945.IX.17., 1945.IX.19.,
1945.X.2., 1945.X.19., 1945.X.20., 1945.X.22., 1945.XI.7., 1945.XI.15.,
1945.XI.16., 1945.XII.3., 1946.II.21., 1946.II.26., 1946.III.13., 1946.IV.11.,
1946.IV.12., 1946.IV.25., 1946.V.6., 1946.V.31., 1946.VI.17., 1946.VII.12.,
1946.VII.16., 1946.VII.18., 1946.IX.10., 1946.IX.13., 1946.IX.14., 1946.XI.4.,
1946.XI.5., 1946.XII.11., 1946.XII.20., 1947.II.17., 1947.III.20., 1947.V.29.,
1947.VI.17., 1947.VII.11., 1947.IX.2., 1947.IX.3., 1947.XII.2., 1947.XII.22.,
1948.I.23., 1948.III.19., 1948.III.21., 1948.III.24., 1948.IV.13., 1948.IV.16.,
1948.IV.30., 1948.V.4., 1948.V.12., 1948.VI.9., 1948.VI.16., 1948.IV.23.,
1948.VII.8., 1948.VII.13., 1948.VII.19., 1948.VII.23–24., 1948.IX.22.,
1948.IX.30., 1948.X.12., 1948.X.25., 1948.XI.4., 1948.XI.30., 1948.XII.1.,
1948.XII.11., 1948.XII.14., 1948.XII.21., 1949.I.4., 1949.I.12., 1949.I.20.,
1949.I.31., 1949.II.5., 1949.II.14., 1949.II.23., 1949.III.19., 1948.XII.21.,
1949.I.4., 1949.I.12., 1949.I.20., 1949.I.31., 1949.II.5., 1949.II.14., 1949.II.23.,
1949.III.19., 1949.III.22., 1949.VII.13., 1950.I.6., 1951.III.6., 1953.I.15.,
1954.III.3., 1954.V.4., 1954.V.26., 1955.VII.8., 1956.VII.31., 1958.V.16–18.,
1958.V.23., 1958.IX.24., 1958.X.17., 1958.XI.6., 1959.II.17., 1960.VII.11.,
1960.XI.4., 1961.V.22–31., 1962.XI.5., 1963.XII.11., 1965.I.23., 1981.XI.29.,
1982.III.30., 1984.III.22., 1985.X.28., 1986.I.1., 1986.X.22., 1988.II.13.,
1988.IV.7., 1988.IV.15., 1988.XII.31., 1989.VIII.21., 1989.IX.18., 1990.III.27.,
1991.III.15., 1991.V.21., 1991.VII.17–18., 1992.VII.16., 1992.X.10.
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autonómia
1946.V.8., 1963.III.21., 1967.VI.27–29., 1968.III.12., 1969.V.17., 1989.V.24.,
1989.XI.28., 1990.III.3., 1992.VI.16., 1992.VII.14–15., 1992.VIII.8., 1991.VIII.24. 

békekonferencia
1945.I.15., 1945.VIII.14., 1946.II.27., 1946.VI.24., 1946.VII.12., 1946.VII.29.,
1946.VII. vége, 1946.VIII.3., 1946.VIII.9., 1946.VIII.11., 1946.VIII.14.,
1946.VIII.15., 1946.VIII.19., 1946.VIII.27., 1946.IX.6., 1946.IX.9., 1946.IX.16.,
1946.IX., 1946.X.3., 1946.X.6., 1946.X.12., 1946.X.31., 1946.XI.16.,
1946.XI.20., 1946.XII.17., 1947.II.10., 1982.IV.6–9.

belső telepítés
1945.II.27., 1945.II.28–III.1., 1945.V.20–21., 1945.VI.2., 1945.VI.3., 1945.VI.14.,
1945.VI.23., 1945.VII.17., 1945.VII.20., 1945.VIII.18., 1945.X.25–26.,
1945.XI.15., 1945.XI.21., 1946.II.4., 1946.II.27., 1946.VI.21., 1946.VI.28.,
1946.VII.16., 1946.VIII.9., 1946.IX.8., 1946.IX.14., 1946.IX.24., 1946.X.4.,
1946.X.5., 1946.X.13., 1946.X.25., 1946.XI.4., 1946.XI.14., 1946.XI.23.,
1946.XII.12., 1946.XII.13., 1946.XII.20., 1946.XII.28., 1947 eleje, 1947.II.22.,
1947.II.28., 1947.III.25., 1947.VI., 1947.VII.1., 1947.IX.26., 1947.X.3.,
1947.X.14., 1947.X.15., 1948.I.23., 1948.III.15., 1948.III.19., 1948.IV.16.,
1948.IV.27., 1948.IV.30., 1948.V.4., 1948.VI.14., 1948.VI.16., 1949.I.28.,
1949.II.23., 1951.X.18., 1952.VII.3.

Beneš−dekrétumok
1944.IX.4., 1944.IX.24., 1944.XII.4., 1945.II.1., 1945.V.19., 1945.VI.14.,
1945.VI.19., 1945.VI.21., 1945.VI.23., 1945.VII.10., 1945.VII.17., 1945.VII.20.,
1945.VIII.2., 1945.VIII.11., 1945.VIII.25., 1945.IX.19., 1945.IX.25., 1945.X.1.,
1945.X.4., 1945.X.20., 1945.X.22., 1945.X.24., 1945.X.25., 1945.X.27.,
1946.II.25., 1946.III.28., 1946.III.31., 1946.IV.11., 1946.IV.25., 1946.VIII.6–7.,
1946.IX.10., 1946.XI.4., 1946.XI.5., 1946.XII.20., 1947.II.1., 1947.II.17.,
1948.III.23., 1948.III.25., 1948.VI.19., 1948.VII.21., 1948.IX.22., 1949.II.23.,
1949.III.23., 1958.X.17., 1968.VI.1., 1991.II.20., 1992.I.7., 1992.I.25.,
1992.I.30–31., 1992.IV.25.

cigányság
1945.V.4., 1964.IX.12–13., 1967, 1989.XI.28., 1990.X.8., 1990.XI., 1991.III.3.,
1991.VI.13., 1992.XI.25.

csehszlovák–magyar tárgyalások, egyezmények
1945.V.5., 1945.XII.3., 1946.II.6–10., 1946.II.27., 1946.IV.6., 1946.IV.12.,
1946.V.14., 1946.V.15., 1946.VI.5., 1946.VII.3., 1946.VII.4., 1946.VII.22.,
1946.X.13., 1947.II.10., 1947.IV.1., 1947.IV.12., 1947.V.24., 1947.VI.23–25.,
1948.II.3–6., 1948.III.16–18., 1948.VI.11–13., 1948.VII.15., 1948.VII.28.,
1948.X.2., 1948.XII.20., 1949.I.12., 1949.IV.14–16., 1949.VI.15., 1949.VI.21.,
1949.VI.21–23., 1949.XII.12., 1951.V.26., 1951.XI.13., 1952.IV.7., 1952.VIII.2.,
1953.I.15., 1953.II.2., 1955.V.11–14., 1955.VII.27–31., 1956.III.1–14.,
1956.XI.15., 1957.XII.12., 1958.IX.24., 1958.XI.6., 1958.XII.10–17., 1959.II.17.,
1959.II.18–21., 1959.XI.9–19., 1960.XI.4., 1961.II.16., 1961.II.20–24.,
1961.V.22–31., 1962.X.16., 1962.XI.5., 1962.XI.26., 1963.X.1–4., 1963.X.23.,
1963.IX.29., 1963.XII.2., 1963.XII.11., 1963.XII.20., 1964.II.3., 1964.IV.20–23.,
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1964.VIII.8., 1964.IX.28–X.3., 1965.IV.13–15., 1965.XI.15–16., 1967.X.10–14.,
1968.II.4., 1968.VI.13–15., 1968.VIII.6., 1969.IV.11., 1969.V.15–16.,
1969.VI.3–6., 1969.XII.17–18., 1970.XII.15–18., 1971.II.22–24., 1971.VII.7–11.,
1972.VII.3–4., 1972.VIII.21–29., 1972.IX.15–16., 1973.II.14–16., 1974.IV.10–12.,
1974.IX.9–11., 1976.II.16–20., 1976.IV.26–27., 1976.IV.29., 1977.III.7–9.,
1977.VI.6–9., 1977.IX.14–16., 1979.IV.23–25., 1979.VIII.27–28., 1979.XI.12–16.,
1980.X.13–18., 1980.X.21–14., 1981.IV.21–25., 1981.VI.1–2., 1981.XI.9–13.,
1982.III.30., 1982.IV.6–9.,1982.IV.27–28., 1982.IX.13., 1983.III.22–23.,
1983.IV.6., 1983.IV.13., 1983.V.10., 1983.XI.10., 1984.II.21., 1984.III.5–6.,
1984.III.15., 1984.VI.27–29., 1984.IX.1–3., 1984.IX.26–27., 1984.X.17.,
1984.XI.27., 1985.IV.22–23., 1985.V.23., 1985.VIII.22–26., 1985.IX.10–11.,
1985.IX.30., 1985.XII.16–22., 1986.V.19., 1986.X.22., 1986.X.30., 1987.I.26.,
1987.II.2–4., 1987.VII.14–15., 1987.VIII.31., 1987.IX.30., 1988.IV.7.,
1988.IV.12., 1988.VII.4., 1988.XII.31., 1989.II.15., 1989.II.27., 1989.V.15.,
1989.V.24., 1989.VII.17–19., 1989.IX.25–27., 1989.X.11., 1989.XI.3.,
1989.XII.27., 1990.I.12., 1990.I.12–13., 1990.I.25–26., 1990.VII.12.,
1990.VIII.27–28., 1990.IX.17., 1991.II.20., 1991.VII.5., 1992.II.6–7., 1992.III.26.,
1992.V.6., 1992.IX.2., 1992.IX.29., 1992.X.13., 1992.XI.19.

deportálás
1944.XII.1., 1945.VII.4., 1945.VII.21., 1945.X.25., 1945.X.30., 1945.XI.11.,
1945.XI.21., 1945.XII.4., 1946.I.7., 1946.X.13., 1946.XI.4., 1946.XI.15–19.,
1946.XI.20., 1946.XI.22., 1946.XI.23., 1946.XI.26., 1946.XI.29., 1946.XII.1.,
1946.XII.2., 1946.XII.16., 1946.XII.17., 1946.XII.28., 1947 eleje, 1947.I.6.,
1947.I.9., 1947.I.14., 1947.I.17., 1947.I.19., 1947.I.21., 1947.I.25–26.,
1947.I.30., 1947.II.1., 1947.II.5., 1947.II.12., 1947.II.22., 1947.II.23.,
1947.III.2–7., 1947.III.25., 1947 tavasza, 1947.VI., 1947.VII.1., 1947.VII.9.,
1947.IX.12., 1947.IX.16., 1947.XII.10., 1948.I.23., 1948.III.19., 1948.IV.19.,
1948.IV.30., 1948.VI.4., 1948.VI.14., 1948.VI.16., 1948.VII.19., 1948.VII.21.,
1948.VII.28., 1948.IX.13., 1948.XI.12., 1948.XI.21., 1949.II.15., 1949.III.22.,
1949.IV.10., 1949.VI.3., 1949.VI.24., 1949.IX.7., 1949.X.12., 1950.I.6.,
1950.II.3., 1950.IV.3., 1950.IV.13–14., 1951.X.18., 1963.XII.18–19., 1968.III.28.,
1969.V. eleje, 1990.II.9., 1990.XII.20., 1991.II.14., 1991.VII.10., 1992.III.30.

díjak, kitüntetések
1952.V.9., 1955.V.1., 1957.XII.12., 1957.XII.18., 1957.XII.23., 1959.III.5.,
1960.I.14., 1960.IX.21., 1962.IX.11., 1963, 1964.IX.15., 1964, 1965.V.9.,
1965.X.22., 1965, 1966.V.18–19., 1966, 1967.V.1., 1967.VI.22., 1967.VIII.8.,
1967.IX.18–24., 1967, 1968, 1969.I.10., 1969.III.17–18., 1969.IX.6., 1969,
1970.IX.19., 1970.IX.28., 1970, 1971, 1972, 1973.I.31., 1973.II.21., 1973,
1974, 1975.IV.30., 1975.V.13., 1975, 1976, 1977.IV.29., 1977.VII.7.,
1977.VIII.8., 1977.IX.19., 1978.V.1., 1978, 1979.V.1., 1979.X.8., 1979,
1980.IV.30., 1980.V.4., 1980, 1981.VIII.26., 1981, 1982.IV.30., 1982.V.4.,
1982.V.26., 1982.VIII.3., 1982, 1983.V.3., 1983, 1984.XI.27., 1984.XII.5., 1984,
1985.IV.30., 1985.V.4., 1985.VII.22., 1985, 1986.IV.30., 1986.VI.18.,
1986.V.12., 1986.VIII.11., 1986.VIII.25., 1986.IX.19., 1986, 1987.IV.16.,
1987.IV.30., 1987.VII.8., 1987.XI.12–15., 1987, 1988.IV.29., 1988.V.2.,
1988.V.5–6., 1988.X.14–16., 1988.XI.2., 1988.XI.11., 1988.XII.7., 1988.,
1989.III.3., 1989.III.11., 1989.IV.5–11., 1989.IV.10., 1989.IV.5–11., 1989.IV.29.,
1989.V.3., 1989.V.20., 1989.IX.14., 1989.X.21–22., 1989.XI.2., 1989.XII.19.,
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1989.XII.19., 1989, 1990.III.14., 1990.IV.20., 1990.V.22., 1990.IV.20.,
1990.X.12–14., 1990.XII.21., 1990, 1991.V.25., 1991.X.28., 1991.XI.1.,
1991.XI.11., 1991.XI.22–24., 1990, 1992.III.7., 1991.X.23–25., 1992.X.28., 1992

diszkrimináció
1946.VI.4., 1947.XI.11., 1948.VI.16., 1948.VIII.1., 1968.III.12., 1968.IV.27–28.,
1987.III.30., 1989.III.5., 1990.I.18., 1990.II.21., 1990.III.3., 1990.III.22–23.,
1990.XI.5., 1991.V.25., 1991.VII.11., 1991.XI.1., 1992.IX.1., 1992.X.19.

Duna−híd (komáromi; párkányi–esztergomi Mária−Valéria) 1950.V.13., 1964.IX.28–X.3.,
1990.II.9., 1991.X.17., 1991.X.31.

dunai vízlépcsőrendszer
1952.VIII.2., 1963.IV.20., 1976.IV.26–27., 1977.IX.6., 1977.IX.14–16.,
1978.II.18., 1981.VI.1–2., 1981.IX.10., 1981.XI., 1981.XII.14., 1982.II.12. és 19.,
1982.III.6–7., 1982.IV.27–28., 1983.III.22., 1983.III.22–23., 1983.V.3.,
1983.VII.9., 1983.X.10., 1984.VI.27–29., 1985.VIII.19., 1985.VIII.22–26.,
1985.IX.13., 1986.V.19., 1987.VIII.31., 1988.II.22., 1988.VII.4., 1988.IX.12.,
1988.X.7., 1989.II.6., 1989.V.13., 1989.V.24., 1989.VI.20., 1989.VII.17–19.,
1989.VII.20., 1989.VIII.18., 1989.VIII.31., 1989.IX.25–27., 1989.X.11.,
1989.X.26., 1989.X.31., 1989.XI.3., 1989.XII.6., 1990.I.5–6., 1990.II.3.,
1990.IX.1., 1991.I.17., 1991.I.28., 1991.II.6., 1991.II.8–9., 1991.II.20.,
1991.IV.16., 1991.IV.22., 1991.VII.3., 1991.VII.15., 1991.VII.16., 1991.VII.22.,
1991.VII.23., 1991.VIII.1., 1991.VIII.2., 1991.VIII.5., 1991.IX.6., 1991.XII.2.,
1992.I.23., 1992.II.14., 1992.II.28., 1992.III.24., 1992.IV.1., 1992.IV.16.,
1992.IV.23., 1992.IV.25., 1992.V.6., 1992.V.7., 1992.V.11., 1992.V.19.,
1992.V.22., 1992.VI.1., 1992.VI.9., 1992.VI.23., 1992.VIII.28., 1992.IX.9.,
1992.X.12., 1992.X.13., 1992.X.21., 1992.X.22., 1992.X.23., 1992.X.24.,
1992.XI.19.

egészségügy
1945.VII.4., 1948.V.5–6., 1951.IX.1., 1953.VII.30., 1957.III.8., 1959.VIII.25.,
1960.V.1., 1964.III.8., 1967.V.16., 1969.IV.1., 1971.VII.8., 1978.III.31.,
1979.XI.12–16., 1982.IX.16., 1988.X.20., 1990.III.7., 1991.I.

egyházak
1944.IX.6., 1944.XI.26., 1945.V.24., 1945.VII.8., 1945.VIII.3., 1945.VIII.22.,
1945.IX.1., 1945.IX.17., 1946.I.27., 1946.III.4., 1946.III.31., 1946.IV.5.,
1946.IV.17., 1946 tavasza, 1946.VI.24., 1946.IX.25., 1946.XI.29., 1946.XII.11.,
1947.I., 1947.II.7., 1947.II.9., 1947.II.27., 1947.III.20., 1947 tavasza, 1947.VI.5.,
1947.X.15., 1947.XII., 1948.II.27., 1948.II.28., 1948.III.8., 1948.III.18.,
1948.III.15., 1948.IV.1., 1948.V.15., 1948.VII.15., 1948.X.1., 1949.III.15–16.,
1949.VI.15., 1949.VII.13., 1949.VII.15., 1949.VIII.13–14., 1949.IX., 1949.X.14.,
1949.X.18., 1949.XI.30., 1950.I.20., 1950.II.10., 1950.IV.28., 1950.VI.14.,
1950.VII.14., 1950.VIII.29–31., 1951.I.28., 1951.VII.15., 1951.VIII.3–4.,
1951.XII.5., 1952.III.20., 1950.VIII.21., 1953.I.12–19., 1953.VI., 1953.IX.29.,
1954.IX.6., 1955.VI., 1956.VI.16., 1956.X.27., 1960.III.10., 1960.XI.1.,
1963.XI.12–13., 1968.I.1., 1968.III.25., 1968.IV.10., 1968.V.2., 1968.VI.13.,
1968.VI.20., 1968.X.18., 1969 első fele, 1970.XI.25–26., 1971.II.23.,
1972.XI.28., 1977.XII.30., 1980, 1981.II.18., 1982.IV., 1984.V.4., 1987.XII.,
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1988.VI.28., 1989.IX.9., 1989.XI.25., 1989.XI.29., 1990.I.28., 1990.II.1.,
1990.IV.21., 1990.V.3., 1990.V.8., 1990.IX.25., 1991.III.5–6., 1991.IV.27.,
1991.V.1., 1991.V.12., 1991.VIII.31., 1991.IX.11., 1991.XI.15., 1991.XI.20–21.,
1992.II.20., 1992.VIII.4–11., 1992.VIII.25., 1992.IX.1., 1992.XI.14., 1992.XII.6.

evangélikus 1945.VIII.3., 1946.III.4., 1947.II.7., 1947 tavasza, 1947.VI.5.,
1948.II.28., 1948.III.8., 1950.III.1., 1950.VII.14., 1955.VI., 1955.XII.7., 1964,
1968.IV.10., 1991.III.3.

görög katolikus 1950.III.1., 1950.IV.28., 1951.I.15., 1968.III.25., 1968.IV.10.,
1968.VI.13., 1980, 1991.III.3.

izraelita 1945.VII.21. (zsidók →) 1944.XII.27., 1945.V.4., 1945.V.16., 1945.VI.3.,
1945.VI.6., 1945.VI.19., 1945.VII.16., 1945.VII.21., 1945.VIII.18., 1945.IX.24.,
1945.XI.20., 1946.I.7., 1946.X.26., 1947.I.1., 1947.IX.16., 1949.IV.22.,
1949.VI.24., 1987.VI.30., 1990.IX.30., 1990.XII.20., 1991.II.14., 1992.I.31.,
1992.III.30., 1992.X.5.

pravoszláv 1949.X.18., 1950.IV.28., 1950.VII.14.

református 1945.IV.16., 1945.V.24., 1945.VIII.22., 1946.I.27., 1946.IV.5.,
1946.VI.24., 1946.IX.25., 1946.XII.11., 1947.I., 1947.III.20., 1947 tavasza,
1948.III.8., 1948.III.18., 1948.V.15., 1948.VII.15., 1948.X.1., 1949.III.15–16.,
1949.VII.13., 1949.VII.15., 1949.IX., 1949.X.14., 1949.X.18., 1949.XI.30.,
1949.XII.30., 1950.II.10., 1950.III.1., 1950.VII.14., 1951.VII.15., 1951.VIII.3–4.,
1951.XII.5., 1952.III.20., 1952.VIII.21., 1953.I.12–19., 1953.VI., 1953.IX.29.,
1954.IX.6., 1955.VI., 1955.XII.7., 1959.VII.27–VIII.6., 1960.III.10., 1960.XI.1.,
1961, 1963.XI.12–13., 1965.X.22., 1968.I.1., 1968.IV.10., 1968.V.2.,
1968.VI.20., 1969.III.21–23., 1970.XI.25–26., 1970.II.23., 1972.XI.28.,
1980.XII.10., 1981.II.18., 1984.V.4., 1988.III.10., 1988.VI.28., 1988.XII.15.,
1989.XI.29., 1989.XII.1., 1990.II.1., 1990.V.8., 1990.IX.25., 1991.III.3.,
1991.III.5–6., 1991.IV.27., 1991.V.12., 1991.VIII.31., 1991.IX.11., 1991.XI.1.,
1991.XI.15., 1991.XI.20–21., 1992.II.20., 1992.IV.25.1992.VIII.4–11., 1992.IX.1.,
1992.IX.26., 1992.XI.14.

római katolikus 1944.X.17., 1944.XII.27., 1945.II.22., 1945.II.27., 1945.II.,
1945.IV.24., 1945.VII.25., 1945.IX.17., 1945.XI.15., 1945 ősze, 1946.III.31.,
1946 tavasza, 1946.X.26., 1946.XII.8., 1947.I.9., 1947.II.1., 1947.II.9.,
1947.II.27., 1947 tavasza, 1947.XII., 1949.VI.10., 1949.VI.15., 1949.VIII.13–14.,
1949.X.14., 1949.X.18., 1949.XII.30., 1950.III.1., 1950.VI.14., 1950.VII.14.,
1951.I.15., 1951.IV., 1951.IX.27–28., 1951.XII.9., 1956.X.27., 1967.VI.29.,
1968.III.21., 1968.III.25., 1968.IV.10., 1968.V.13–14., 1971.XI.17., 1977.XII.30.,
1980, 1985.X.17., 1988.III.25., 1989.IX.9., 1989.XII.7., 1990.II.20., 1990.IV.8.,
1990.IV.21., 1990.VI.3., 1990.X. vége, 1991.II.23., 1991.III.3., 1990.III.17.,
1990.IV.21., 1991.V.1., 1992.IX.1., 1992.X.4., 1992.XII.6.

emigráció
1944.VIII.29., 1944.VIII.30., 1944.IX.4., 1944.IX.8., 1944.IX.24., 1944.IX.29.,
1944.X.28., 1944.XI.23., 1944.XII.30., 1945.I.15., 1945.I.23., 1934.I.31.,
1945.III.22–29., 1947.IV.15., 1947.VI.11.,1952.X.10., 1955.V.28., 1956 ősze,
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1958.II.25., 1975, 1979.I.24., 1980.III.30–IV.13., 1983.V.1., 1986.IV.10.,
1988.II.22.

emlékiratok
1945.IV.9., 1945.X. közepe, 1945.XI.15., 1946.III.22., 1946.III.30., 1947.II.28.,
1948.III.8., 1948.VII.15., 1951.X.18., 1964

emlékművek, emlékhelyek
1945.X.10., 1946.IV.30., 1946.XI.15.,1949.III.28., 1949.VIII.3., 1952.IX.28.,
1956 ősze, 1957.I.13., 1957.VI.14., 1961.XI.15–17., 1963.IX.29., 1965.X.28.,
1966.V.29., 1966.IX.25., 1967.VI.29., 1968.I.20., 1968.X.28., 1969.III.21–23.,
1969.V.31–VI.1., 1972., 1973.III.15., 1973.V.17., 1975.XI.21., 1976.III.30.,
1978.VI.24., 1980.V.15., 1980.VI.5., 1982.XII.10., 1982.XII.21., 1987.III.10.,
1987.XII.8., 1987.XII.12., 1989.VIII.29., 1991.III.21–23., 1991.V.5., 1991.V.25.,
1991.VI.21., 1991.X.23., 1991.X.26., 1992.VI.13., 1992.X.4., 1992.X.29.,
1992.X.30.

erőszakszervezetek, állambiztonság
1944.IX.5., 1944.X.17., 1945.IV.4., 1945.IV.16., 1945.VI.14., 1945.VIII.8.,
1945.VIII.25., 1945.X.2., 1945.XI.16., 1946.I.7., 1946.III.31., 1946.VII.2.,
1946.XII.2., 1946.XII.12., 1946.XII.20., 1947.IV.15., 1947.V.19., 1947.VI.10.,
1947.VI.11., 1947.VIII.16., 1947.IX.14., 1947.IX.22., 1948.II.20., 1948.II.21.,
1948.II.25., 1948.III.15., 1948.IV.16., 1948.IV.29., 1948.V.4., 1948.V.15.,
1948.VI.15., 1948.VII.13., 1948.IX.12., 1948.IX.18., 1948.XI.30., 1949.II. vége,
1949.III.19., 1949.IV.20., 1949.IX.7., 1950.IV.13–14., 1950.VIII.29–31.,
1951.I.15., 1951.II.21–24., 1951.XII.6., 1951.XII.7., 1952.XI.27., 1954.XII.12.,
1955.I.10., 1956.X.26., 1956.XI.2., 1957.I.21–24., 1957.II.21., 1957.X.2.,
1957.XII.14., 1959.IX.10., 1960.VII.11., 1968.IV.8., 1968.IV.21., 1968.V.18.,
1968.VIII.5., 1968.IX.5., 1968.X.18., 1968.XII.7., 1969.I.1., 1969.I.2., 1969.I.11.,
1969.V.26., 1969.VIII.19–21., 1969.IX.27., 1970.I.28., 1970.II.4., 1970.II.9.,
1970.VI.18., 1970.XII.14., 1970.IX.1., 1971.XII.8., 1971.XII.9., 1971.XII.30.,
1973.III.9., 1973.IV.17., 1973.VI.8., 1973.VII.9., 1974.II.11., 1974.II.21.,
1976.II.2., 1976.XI.4., 1976.XI.11., 1976.XII.21., 1977.III.10., 1977.XII.20.,
1979.VII.23., 1979.VIII.24., 1981.VI.17., 1981.VI.18., 1982.VI.3., 1984.V.10.,
1986.VI.16., 1986.VI.18., 1987.II.11., 1987.VI.16., 1987.X.1., 1988.III.25.,
1988.III.30., 1988.VIII.21., 1988.X.10–11., 1988.X.12., 1988.X.28.,
1989.I.15–20., 1989.X.28., 1989.XI.17., 1989.XI.18., 1989.XI.20., 1989.XI.21.,
1989.XI.30., 1989.XII.3., 1989.XII.10., 1989.XII.15., 1989.XII.20–21., 1990.II.27.,
1990.VI.27., 1990.VII.14., 1990.XI.22., 1991.II.19., 1991.III.4., 1991.III.7.,
1991.III.22., 1991.IV.20., 1991.VII.13., 1991.VII.16., 1991.VII.17–18., 1991.X.4.,
1991.X.22., 1991.XI.6., 1991.XII.9., 1992.V.25., 1992.VI.3., 1992.VI.24.,
1992.VII.2., 1992.IX.16. 

gazdaság
1944.IX.9., 1945.II.1., 1945.IV.5., 1945.V.15., 1945.X.24., 1946.I.25.,
1946.III.21., 1946.IV.3., 1946.IV.12., 1946.V.6., 1946.V.8., 1946.X.25.,
1947.II.17., 1947.IV.9., 1947.VI.17., 1947.VII.9–12., 1948.I.3., 1948.IV.27.,
1948.IV.28., 1948 tavasza, 1948.VI.16., 1948.VII.15., 1948.X.27., 1948.XII.20.,
1949.I.23., 1949.I.25., 1949.II.10., 1949.II.16., 1949.IV.14–16., 1949.V.25–29.,
1949.VI.3., 1949.VI.21–23., 1949.VII.25., 1949.X.12., 1950.II.24–25.,
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1950.V.24–27., 1952.VII.1., 1952.VII.3., 1952, 1953.V.30., 1953.VI.13–15.,
1956.VII.31., 1956.XI.12., 1958.VI.18–21., 1958.IX.1., 1961.II.16., 1962.IV.12.,
1962.XI.23–25., 1962.XII.4–8., 1963.III.21., 1964.III.8., 1965.I.27–29.,
1965.IX.15., 1966.V.31–VI.4., 1966.X.26., 1968.III.15., 1968.III.23., 1968.IV.24.,
1968.V.4., 1968.IX.3., 1968.X.27., 1968.XI.23–24., 1969.I.21., 1969.V.29–30.,
1974.X.7., 1976.IV.26–27., 1978.II.18., 1979.V., 1981.III.20–22., 1981.IV.6–10.,
1981.IX.10., 1981 folyamán, 1982.IV., 1986.VI.12–13., 1986.X.30., 1987.I.9.,
1987.VIII.31., 1988.IV.21., 1988.X.10–11., 1988.X.12., 1990.III.14., 1990.VI.26.,
1990.VII.31., 1990.X.20–21., 1991.I.1., 1991.I.17., 1991.II.18., 1991.VI.28.,
1991.X., 1991.XII.2., 1992.III.1., 1992.VI.24. 

hadsereg, katonaság
1944.VIII.29., 1944.VIII.30, 1944.IX.5., 1944.IX.8., 1944.IX.18., 1944.X.6.,
1944.XI.13., 1944.XI.19., 1944.XI.23., 1944.XII.1., 1944.XII.19., 1944.XII.26.,
1944.XII.30., 1945.I.14., 1945.I.19., 1945.I.21., 1945.I.23., 1945.II.16.,
1945.III.6., 1945.III.22.29., 1945.III.29.,1945.IV.4., 1945.IV.5., 1945.IV.6.,
1945.V.4., 1945.V.8., 1945.VI.18., 1945.VI.19., 1945.VI.27., 1945.VI.28.,
1945.VI.29., 1945.X.22., 1946.XI.15–19., 1946.XII.19., 1950.X.1., 1955.V.11–14.,
1956.X.26., 1956.XI.2., 1968.VI.27., 1968.VIII.12–15., 1968.VIII.17.,
1968.VIII.18., 1968.VIII.20–21., 1968.VIII.22., 1968.VIII.25., 1968.VIII.28.,
1968.X.20., 1969.VIII.19–21., 1969.XII.2., 1985.IV.26., 1989.VI.8., 1989.VIII.16.,
1989.IX.28., 1989.XI.24., 1989.XII.3., 1989.XII.4., 1991.VII.1., 1992.IV.1.

határkérdés
1944.IX.28., 1944.X. eleje, 1944.X.6., 1944.X.16., 1944.X.17., 1945.I.20.,
1945.III.1., 1945.III.6., 1945.VI.3., 1945.VI.16., 1945.VI.29., 1945.VIII.14.,
1945.IX.1., 1945.IX.3., 1945.X. vége, 1945.XII.4., 1946.II.24., 1946.III.19.,
1946.IV.3., 1946.IV.25., 1946.V.7., 1946.V.8., 1946.VII.1., 1946.VII.8.,
1946.IX.19., 1946.IX.29., 1946.IX.30., 1946.X.25., 1946.XI.15–19., 1947.I.30.,
1947.II.10., 1947.II.12., 1947.II.17., 1947.IV.12., 1947.V.29., 1947.XII.22.,
1949.IV.20., 1949.IX.7., 1950.IV.7., 1952.VIII.2., 1954.VIII.9., 1956.X.25.,
1956.XI.3–7., 1956.XI.9., 1957.III.27., 1957.III.3–4., 1962.X.16., 1964.IX.21.,
1964.IX.28–X.3., 1968.III.12., 1968.X.3., 1977.XII.30., 1981.V.4–6., 1982.III.30.,
1982.IV.27–28., 1983.III.22–23., 1983.IV.13., 1984.III.15., 1985.IX.10–11.,
1986.IV.10., 1987.VII.14–15., 1987.VIII.31., 1988.I.23., 1988.III.22., 1988.IV.12.,
1988.VII.4., 1988.X.20., 1989.II.6., 1991.X.10.

kishatárforgalom 1947.I.30., 1947.IV.12., 1952.IV.7., 1962.X.16., 1982.III.30.,
1982.IV.27–28., 1983.III.22–23., 1983.IV.13., 1984.III.15., 1985.IX.10–11.,
1987.VII.14–15., 1987.VIII.31., 1988.IV.12., 1988.VII.4. 

ifjúság
1946.XII.16., 1946.XII.28., 1948.VII.13., 1948.XII.20., 1949.I.31., 1949.II.5.,
1949.III.19., 1949.IV.4., 1949.IV.23–24., 1949.V.7., 1950.II.27., 1950.VI.7–11.,
1950.IX., 1950.X.1., 1950.XI.1., 1951.V.25–27., 1951.VII., 1952.I.26.,
1952.IX.15., 1953.VI.15., 1954., 1955.II.3–6., 1955.XI.22., 1955.XI.,
1956.III.23–25., 1956.V., 1956.X.28., 1956.XI.1., 1956.XI.16., 1957.VII.1.,
1957.IX.1., 1957, 1958.V.12., 1958.VIII.30–31., 1958.XII.13–15., 1958.,
1960.IX.1., 1961.III., 1961.IV.28., 1961.XII.15–16., 1962.IV.14–15., 1962,
1964.II.21., 1964.III.8., 1964.X.2., 1964 ősze, 1965.V.9., 1965.VI.,
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1965.VII.25–VIII.1., 1965.X.12., 1965.XI.27–28., 1965.XII., 1966.II.15.,
1966.III.5., 1966.III.13., 1966.IV., 1966.VII.27–VIII.5., 1966.X.7–9., 1966.XI.8.,
1966.XII.10–11., 1967.III.21., 1967.V.18–20., 1967.VI.5–9., 1967.VII.13–22.,
1968.III.22., 1968.III.22–23., 1968.IV.6., 1968.IV.21., 1968.IV.28., 1968.V.7.,
1968.V.9–11., 1968.V.18., 1968.V.20., 1968.VI.8–9., 1968.VII.9., 1968.VII.11–22.,
1968.VII.26., 1968.VIII.2., 1968.VIII.5., 1968.VIII.21., 1968.IX.28., 1968.XII.7.,
1968.XII.11., 1968.XII.15., 1969.I.16., 1969.II.5–6., 1969.II.22., 1969.III.11–12.,
1969.IV.19., 1969.IV.29., 1969.V.9–10., 1969.V.26., 1969.VII.17–27., 1969.IX.16.,
1969.X., 1969.XI.20., 1970.I.7., 1970.I.31., 1970.II.17., 1970.IV.18.,
1970.IV.24–25., 1970.IV.24–26., 1970.V.9., 1970.V.23–31., 1970.VII.9.,
1970.VIII.1–12., 1970.VIII.18., 1970.IX.1., 1970.IX.8., 1970.XI.9–11., 1971.IV.,
1971.V.8–9., 1971.VI.19–20., 1971.VIII.1–6., 1972.VI.21., 1972.VIII.11–20.,
1972.IX.27–30., 1974.VI.22–23., 1974.XI.16., 1975.VI.10., 1975.VIII.8–12.,
1975.X.21., 1977.VI.12., 1977.VII.9–13., 1977.VIII.11–20., 1977.IX.15–17.,
1977.XI.21., 1977, 1978.VIII.4–12., 1979.VIII.3–12., 1980.VI.13–15., 1980.VIII.8–9.,
1981.XI.12., 1982.IX.11–12., 1983.III.1., 1983.VI.11–12., 1983.VI.18.,
1983.VII.4–10., 1983, 1986.VI.14–15., 1986.XII.12., 1987.I., 1987.II.11.,
1987.III.8–9., 1987.VIII.29., 1987.IX.12–13., 1987.X., 1988.I.1., 1988.IV.21.,
1988.VI.23., 1988.IX.13., 1989.V.6–7., 1989.VIII.6–13., 1989.VIII.21.,
1989.XI.22., 1989.XI.25., 1989.XI.28., 1989.XI.30., 1989.XII.12., 1989.XII.13.,
1989.XII.27., 1990.I.17., 1990.I.24., 1990.I., 1990.II.1., 1990.II.11., 1990.II.28.,
1990.III.1., 1990.III.7., 1990.III., 1990.IV.18., 1990.IV., 1990.V.12., 1990.V.21.,
1990.V.23., 1990.VI.27., 1990.VIII.11., 1990.IX.22., 1990.X.27., 1990.XI.28.,
1990.XII.1., 1990.XII.12., 1991.I.4., 1991.I.9., 1991.III.25., 1991.IV.6.,
1991.IV.27., 1991.VII.5., 1991.VIII.3–10., 1991.VIII.10–18., 1991.IX.13–15.,
1991.XI.9., 1992.III.26., 1992.V.29–31., 1992.VIII.2–15., 1992.VIII.4–11.,
1992.VIII.10–17., 1992.IX.1., 1992.IX.25., 1992.IX.26., 1992.X.4., 1992.X.10.,
1992.X.24., 1992.XI.7., 1992.XI.14.

igazságszolgáltatás
1944.IX.4., 1944.IX.5., 1945.II.1., 1945.IV.4., 1945.IV.11., 1945.V.15.,
1945.VI.19., 1945.VII.25., 1945.VIII.8., 1945.X.27., 1945.IX.18., 1946.I.7.,
1946.II.27., 1946.III.22., 1946.IV.11., 1946.VI.24., 1946.VII.2., 1946.VII.22.,
1946.VII.26., 1946.VIII.14., 1946.VIII.16., 1946.IX.14., 1946.XII.2., 1946.XII.10.,
1947.IV.15., 1947.IV.10., 1946.IX.16., 1947.IX.22., 1947.X.20., 1947.XII.31.,
1948.III.6., 1948.III.12., 1948.III.25., 1948.IV.29., 1948.V.15., 1948.VI.18.,
1948.VI.19., 1948.X.6., 1948.XII.31., 1949.IV.20., 1949.IX.8., 1949.XII.30.,
1951.I.15., 1951.VII., 1952.VII.1., 1952.XI.27., 1954.IV.8., 1954.IV.24.,
1955.I.10., 1956.III.29–30., 1956.IV.19–20., 1956.VI.11–15., 1956.XII.23.,
1957.X.2., 1957.XII.14., 1959.III.23–26., 1960.V.9., 1961.I., 1962.VIII.30.,
1963.IV.3–4., 1963.VIII.22., 1963.IX.20., 1963.XII.4., 1964.II.26., 1968.III.31.,
1968.VI.24., 1978.IV.22., 1981.XII.14., 1983.I.31., 1983.II.22., 1984.X.3.,
1988.IV.21., 1989.XI.23., 1989.XII.17., 1990.II.9., 1990.IX.12., 1990.XI.7.,
1991.II.17., 1991.II.20., 1991.II.27., 1991.III.15., 1991.V.3., 1991.XII.2.,
1991.XII.5., 1992.III.7., 1992.IV.25., 1992.VIII.28., 1992.IX.9., 1992.X.23.,
1992.X.28.

irodalmi élet
1945.IV.19., 1945 közepe, 1946.III.30., 1947.XII.10., 1947, 1948.VI.11.,
1949.I.3., 1949.VII.31., 1951, 1952.IX.28., 1952, 1953.V.11., 1953,
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1954.IV.5–6., 1954.V.30., 1954.VII.1., 1954.X.19., 1954, 1955.IX.1., 1955.XI.,
1956.I.1., 1956.II.2., 1956.IV.22–29., 1956.VI.11–15., 1956.XI.3.,
1956.XII.12–13., 1956.XII.22., 1956., 1957.II.16–24., 1957.III.8., 1957.III.9.,
1957.XII.14., 1957, 1958.I.28., 1958.III., 1958.IX., 1958, 1960.I.3., 1961.III.,
1962.VIII.23., 1962, 1963.IV.7., 1963.IV.22., 1963.V.22–24., 1963.VII.12.,
1963.X.27., 1963.XII.2., 1963, 1964.III.9., 1964.V.22–31., 1964.X.3–4., 1964,
1965.II.13., 1965.IV.1., 1965.V.27., 1965.X.15., 1965.X.22–29., 1965.X.26.,
1965, 1966.III.4., 1966, 1967.I.1., 1967.VI.22., 1967.VI.27–29., 1967.VI.29.,
1967.VIII.8., 1967.IX.26–27., 1967.X.20–22., 1967, 1968.III.22., 1968.III–IV.,
1968.VI.1–5., 1968.IV.27–28., 1968.IV.29., 1968.V.7., 1968.V.16–20.,
1968.VIII.4., 1968.VIII.21., 1968.IX.9., 1968.IX., 1968.X.12., 1968.X.13.,
1968.XII.11., 1968.XII.15., 1968, 1969.III.15–20., 1969.XI.14–16., 1969,
1970.IV.10., 1970.V.31., 1970.VIII.18., 1970.IX.16–19., 1970, 1971.VII.13–14.,
1971.X.24., 1971, 1972.I.1., 1972.VIII.6., 1972, 1973, 1974.II.1., 1974.XI.20.,
1974.XII.13–15., 1974, 1975.II.17., 1975.III.13–16., 1975.VI.10., 1975.X.,
1975.XI.21., 1975, 1976.II., 1976.III.23., 1976.IV.21–24., 1976.V.22., 1976.X.,
1976, 1977.I.9., 1977.I.28., 1977.III.23., 1977.III., 1977.VI.10., 1977.VI.14.,
1977.X.13–14., 1977.XI.11., 1977.XI.18–19., 1977.XI.23., 1977, 1978.III.3–4.,
1978.IX.21., 1978.XI.9., 1978.XII.2–4., 1978, 1979.V.3–7., 1979.IX.15.,
1979.XI.29–XII.1., 1979, 1980.V.4., 1980.X.13–18., 1980.XI.14–15., 1980.XII.31.,
1980, 1981.XI.20–22., 1981, 1982.VIII.6., 1982.IX.16., 1982.XI.6–7., 1982,
1983.I.26., 1983.I.31., 1983.II.7., 1983.II.9., 1983.V.3., 1983.VI.18., 1983.IX.1.,
1983.IX.16., 1983.X.14., 1983.XI.3–6., 1983, 1984.III.9–17., 1984.V., 1984.VI.6.,
1984.VI.20., 1984.X.3., 1984.XI.11–17., 1984.XI.15–18., 1984, 1985.IV.30.,
1985.XI.7–10., 1985, 1986.VI.18., 1986.IX.5., 1986.XI.6–9., 1986.XII.12., 1986,
1987.I., 1987.VIII.12., 1987.VIII.29., 1987.X., 1987.XI.12–15., 1987,
1988.V.5–7., 1988.VI.17–19., 1988.IX.13., 1988.X.14–16., 1988.X.20.,
1988.XI.2., 1988.XI.11., 1988, 1989.I.1., 1989.II.6., 1989.II.9., 1989.II.21.,
1989.III.24., 1989.V.3., 1989.V.24., 1989.VI.16–18., 1989.VI.30., 1989.VII.7.,
1989.VII.10., 1989.X.21–22., 1989.XI.2., 1989.XI.22., 1989.XI.28., 1989.XII.1.,
1989.XII.19., 1989, 1990.I.26., 1990.I., 1990.III.14., 1990.III.22–23., 1990.IV.8.,
1990.IV., 1990.IX.22., 1990.X.12–14., 1990.X.31., 1990.XI.7., 1990.XII.15.,
1990, 1991.III.21–23., 1991.III.22., 1991.IX.26., 1991.X.1., 1991.XI.22–25.,
1991, 1992.IV.1., 1992.IV.9–12., 1992.VI., 1992.X.23–25., 1992

jegyzékek, memorandumok
1944.XI.23., 1945.I.31., 1945.IV.24., 1945.VI.7., 1945.VI.8., 1945.VI.9.,
1945.VI.12., 1945.VI.19., 1945.VII.3., 1945.VII.4., 1945.VII.21., 1945.VII.25.,
1945.VIII.9., 1945.VIII.14., 1945.VIII.16., 1945.VIII.22., 1945.VIII.29., 1945.VIII.,
1945.IX.12., 1945.IX.14., 1945.X. közepe, 1945.X.19., 1945.X.30., 1945.XI.20.,
1945.XI.21., 1945 ősze, 1945.XII.11., 1946.I.24., 1946.I.25., 1946.II.1.,
1946.II.9., 1946.II.24., 1946.III. eleje, 1946.III.18., 1946.III.19., 1946.III.,
1946.IV.3., 1946.IV.3., 1946.V.6., 1946.V.8., 1946.V.11., 1946.V.18.,
1946.V.20., 1946.V., 1946.VI.4., 1946.VI.4., 1946.VI.11., 1946.VI.14.,
1946.VI.27., 1946.VIII.3., 1946.VIII.14., 1946.VIII.19., 1946.VIII.26., 1946.IX.1.,
1946.XI.16., 1946.XI.23., 1946.XI.27., 1946.XII.11., 1947.I.7., 1947.I.14.,
1947.I.19., 1947.II.1., 1947.II.5., 1947.II.7., 1947.II.10., 1947.II.12.,
1947.IV.12., 1947.VI.12., 1947.VIII.16., 1947.XI.11., 1947.XII.10., 1948.I.15.,
1948.IV.1., 1948.IV.18., 1948.VI.4., 1948.VI.12., 1949.I.20., 1949.I.27.,
1949.V.2., 1953.I.15., 1955.XII.17., 1958.IX.24., 1959.II.17., 1960.XII.16.,
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1962.XI.26., 1967.VIII.12., 1968.III.25., 1968.IX., 1968, 1973.IV.20., 1979.V.,
1980.V., 1981.VIII., 1981.XI.25., 1984.XI.13., 1985.I.14., 1988.X.20., 1989.II.6.,
1989.II.28., 1989.III.2., 1989.VIII.18., 1989.IX.1., 1989.XI.3., 1990.III.3.,
1991.X.5., 1992.V.19., 1992.V.22., 1992.VI.2., 1992.VII.8., 1992.X.14.,
1992.X.21., 1992.XI.3., 1992.XII.10., 1992.XII.23.

kisajátítás
1944.IX.1., 1944.IX.4., 1944.IX.9., 1944.IX.21., 1944.X.13., 1944.XII.5.,
1945.II.27., 1945.II.28–III.1., 1945.III.10., 1945.IV.5., 1945.V.3., 1945.VI.21.,
1945.VII.20., 1945.VII.21., 1945.VIII.18., 1945.VIII.23., 1945.X.22., 1945.X.25.,
1945.X.25–26., 1945.X.27., 1946.II.27., 1946.III.31., 1946.V.14., 1946.V.31.,
1946.VI.17., 1946.VII.3., 1946.VII.22., 1946.VIII.14., 1946.IX.12., 1946.IX.25.,
1946.X.10., 1946.X.22., 1946.XII.12., 1947.I.14., 1947.II.1., 1947.II.17.,
1947.II.28., 1948.V.8., 1947.VI.17., 1947.IX.2., 1947.IX.3. 1947.X.3.,
1947.XII.19., 1948.III.19., 1948.III.21., 1948.VI.4., 1948.VI.14., 1948.VI.16.,
1948.VII.19., 1948.VII.23–24., 1948.X.6., 1948.X.16., 1948.XI.4., 1948.XI.12.,
1948.XI.24., 1948.XII.3., 1949.I.28., 1949.II.5., 1949.II.9., 1949.II.15.,
1949.III.19., 1949.III.22., 1949.III.23., 1949.VI.3., 1949.VI–VII., 1950.I.6.,
1958.XII.10–17., 1961.V.22–31., 1962.XI.5., 1963.XII.21–22., 1964.II.3.,
1965.I.23., 1968.VI.12., 1968.VI.14., 1989.XI.29., 1990.II.2., 1991.II.1.,
1991.II.17., 1991.II.20., 1991.II.21., 1991.III.15., 1991.III.26., 1991.V.21.,
1991.VI.1., 1992.II.18.

kitelepítés
1944.XI.23., 1944.XII.30., 1945.I.15., 1945.I.31., 1945.III.22–29., 1945.IV.13.,
1945.V.5., 1945.V.20–21., 1945.V.23., 1945.V.25., 1945.V.26., 1945.VI.3.,
1945.VI.8., 1945.VI.12., 1945.VI.12., 1945.VI.14., 1945.VI.16., 1945.VI.23.,
1945.VI.28., 1945.VII.3., 1945.VII.17., 1945.VIII.2., 1945.VIII.3., 1945.VIII.7.,
1945.VIII.21., 1945.VIII.11–12., 1945.VIII.16., 1945.VIII.18., 1945.IX.3.,
1945.IX.5., 1945.IX.15., 1945.X.19., 1945.X.28., 1945.X.30., 1945.XI.15.,
1945.XI.18., 1945.XII.3., 1946.I.24., 1946.II.6–10., 1946.II.15., 1946.II.20.,
1946.II.23., 1946.II.27., 1946.III.4., 1946.III.18., 1946.III.21., 1946.III.22.,
1946.IV.3., 1946.IV.5., 1946.IV.24., 1946.IV.25., 1946.IV.30., 1946.V.2.,
1946.V.11., 1946.V.18., 1946.V.27., 1946.VI.17., 1946.VII.3., 1946.VII.4.,
1946.VII.6., 1946.VII.8., 1946.VII.12., 1946.VII.16., 1946.VII.20–26., 1946.VII.
vége, 1946.VIII.1., 1946.VIII.3., 1946.VIII.9., 1946.VIII.15., 1946.VIII.26.,
1946.VIII.27., 1946.IX.5., 1946.IX.14., 1946.IX.16., 1946.IX.18., 1946.IX.20.,
1946.IX.23., 1946.IX.24., 1946.IX.29., 1946.X.2., 1946.X.6., 1946.X.12.,
1946.X.26., 1946.XII.12., 1946.XII.17., 1947.I.14., 1947.VI.23–25., 1947 nyara,
1947.IX.26., 1947.X.14., 1947.XI.11., 1948.I.6., 1948.III.15., 1948.V.3–4.,
1948.VI.9., 1948.XII.20., 1949.X.12., 1949.X.13., 1950.III.1., 1951.X.18.,
1952.X.10., 1955.VII.8., 1964.II.3., 1965.V.27., 1968.III.15., 1968.IV.28.,
1969.V. eleje, 1972.IX.16., 1985.XII.19., 1991.II.12., 1991.II.14., 1992.III.30.

klubmozgalom 
1950, 1957, 1961.III., 1964.II.21., 1964 ősze, 1964, 1965.VI.,
1965.VII.25–VIII.1., 1965.X.12., 1965.XI.27–28., 1965.XII., 1966.II.15.,
1966.III.5., 1966.III.13., 1966.IV., 1966.VII.27–VIII.5., 1966.X.7–9., 1966.XI.8.,
1966.XII.10.11., 1967.III.21., 1967.VII.13–22., 1968.III.21., 1968.III.IV.,
1968.IV.5., 1968.IV., 1968.V.18., 1968.V.20., 1968.VI.25., 1968.VIII.28.,
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1968.IX.5., 1969.IX.16., 1969.X., 1970.V.9., 1970.V.23–31., 1970.VII.9.,
1970.VIII.2–12., 1971.IV., 1972.V., 1975.VIII.8–12., 1976.VII.29–VIII.8.,
1977.VIII.9–13., 1977.VIII.11–20., 1978.I., 1978.III.17–18., 1978.VIII.4–12.,
1978.VIII.11–20., 1979.I., 1979.III., 1979.IV., 1979.VIII.3–12., 1979.VIII.11–19.,
1980.VIII.9–16., 1980.IX.21., 1981.VIII.2–9., 1981.VIII.9–15., 1982.I.,
1982.VII.31–VIII.6., 1982.VIII.8–14., 1983.VII.25–VIII.7., 1983.VII.30–VIII.6.,
1983.VIII.7–14., 1983.XI.14., 1986.III.10–24., 1987.VIII.1–9., 1988.V.5–7.,
1988.VII.2–9., 1988.VII.15–24., 1988, 1989.II.25–26., 1989.VI.30.,
1989.VII.29–VIII.6., 1989.VIII.6–13., 1989.XI.28., 1989.XII.30., 1990.I.18.,
1990.I.28., 1990.I., 1990.II.24., 1990.III.7., 1990.III.17., 1990.III., 1990.V.23.,
1990.VII.14–22., 1990.XI.28., 1990.XII.12.,1991.III.8–10., 1990.VIII.1–3.,
1991.X., 1990.XII.7., 1992.III.7., 1992.X.10.

parlamenti klub 1990.VII.3., 1990.X.3., 1990.X.5., 1990.XI.26., 1990.XII.20.,
1991.II.14., 1991.III.20., 1991.V.15., 1991.V.18., 1991.V.19., 1991.XI.1., 1991.XI.25.,
1991.XII.22., 1992.I.8., 1992.IV.15., 1992.IV.16., 1992.VI.23., 1992.VI.26.,
1992.VII.17., 1992.VIII.6., 1992.VIII.6., 1992.VIII.19., 1992.IX.29., 1992.XI.25.

könyvkultúra
1945.X. vége, 1946.VII.vége, 1947.XII.10., 1949 nyara, 1950.I.1., 1950.II.15.,
1950.III.10., 1950.V.11., 1950.V.13., 1950.VIII.14., 1950.X.3., 1950,
1951.VI.23–24., 1951.XII.5., 1951, 1952.VI.6., 1952, 1953.I.1., 1953.II.2.,
1953.VI.5., 1953.VIII.23., 1953, 1954, 1955, 1956.I.1., 1956.II.2., 1956.XII.21.,
1957.IX.24., 1958.V.23., 1958., 1959 nyara, 1961.IV.28., 1962.VI.6.,
1963.VII.12., 1963.XII.2., 1963, 1964.VIII.6., 1964, 1965.V.13–23., 1965.XII.,
1966.II.27., 1966.X.9., 1967.I.1., 1967.X.17., 1967, 1968.III.13., 1968.III.22.,
1968.V.16–20., 1968, 1969.I.1., 1969.V.15., 1969.V.17., 1969.VII.10.,
1969.X.22., 1969, 1970.VIII.1., 1970, 1972.VIII.1., 1973, 1974, 1976.IX.,
1976.X.14., 1976.X., 1977.XI.23., 1977., 1978.XII.2., 1979.I.1., 1979.V.,
1979.IX.12., 1979, 1980, 1981 tavasza, 1981, 1982.IV., 1983.IV.6., 1983.V.25.,
1983.IX.1., 1983.IX.16., 1983, 1984, 1985, 1986, 1987.IV.11–12., 1987.X.1.,
1988.II.22., 1989 eleje, 1989.II.6., 1989.II.9., 1989.IV.5–11., 1989.V.20.,
1989.XI.13., 1989.XI.13., 1989 ősze, 1989.XII.20., 1990.I., 1990.III. eleje,
1990.IV.8., 1990.IV.20., 1990.IX.22., 1990.XI.7., 1990.XI.22., 1990.XI.22., 1990,
1991.IV., 1991.VI.28., 1991.X.3., 1991.XI.22–24., 1991.XII.7., 1991, 1992.III.27.,
1992.III.28., 1992.X.23–25.

közigazgatás
1944.X.28., 1944.XII.4., 1945.I.20., 1945.III.6., 1945.III., 1945.IV.7., 1945.IV.10.,
1945.V.5., 1945.VI.29., 1945.VIII.11., 1945.VIII.19., 1946.II.18., 1946.IX.12.,
1947.VI.12., 1947.VIII.22., 1947.X.3., 1948.I.3., 1948.X.6., 1948.XI.12.,
1948.XI.21., 1948.XI.24., 1948.XII.11., 1948.XII.21., 1949.I.28., 1949.II.9.,
1951.I.1., 1952.VIII.21., 1957.III.27., 1958.V.16–18., 1960.I.13–14., 1960.I.15.,
1960.III.27., 1960.IV.3., 1960.IV.9., 1960.VII.16., 1960, 1961.III.1., 1961.III.8.,
1968.II.28., 1968.III.12., 1968.III.14., 1968.IV.1–5., 1968.IV.12., 1968.IV.18.,
1968.V.24., 1968.VI.12., 1968.X.3., 1968.X.20., 1969.II.8., 1969.III.17–18.,
1969.VI.27., 1970.IV.20., 1970.XII.28., 1971.VII.8., 1978.II.18., 1988.X.20.,
1989.II.6., 1990.I.25., 1990.X.29., 1990.X.29., 1990.XI.22., 1990.XII.4.,
1990.XII., 1991.III.26., 1991.VI.21., 1991.IX.10., 1991.IX.16., 1991.X.22.,
1991.XI.6., 1992.I.25., 1992.II.27., 1992.VIII.10.
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lakosságcsere
1944.X.1–4., 1944.XI.23., 1944.XII.30., 1945.VI.16., 1945.VII.3., 1945.VIII.14.,
1945.VIII.16., 1945.VIII.18., 1945.IX.3., 1945.X.9., 1945.X.25., 1945.X.25–26.,
1945.X.28., 1945.X.30., 1945.XI.11., 1945.XI.28., 1945.XII.3., 1945.XII.4.,
1945.XII.6., 1945.XII.11., 1946.I.5., 1946.I.24., 1946.II.4., 1946.II.6–10.,
1946.II.9., 1946.II.15., 1946.II.23., 1946.II.27., 1946.III. eleje, 1946.III.4.,
1946.III.18., 1946.III.19., 1946.III.21., 1946.III.22., 1946.III.31., 1946.IV.5.,
1946.IV.12., 1946.IV.24., 1946.IV.25., 1946.V.2., 1946.V.14., 1946.V.15.,
1946.V.20., 1946.V.27., 1946.VI.5., 1946.VI.14., 1946.VI.24., 1946.VI.27.,
1946.VII.3., 1946.VII.6., 1946.VII.10., 1946.VII.22., 1946.VIII.3., 1946.VIII.9.,
1946.VIII.14., 1946.VIII.26., 1946.VIII.27., 1946.IX.5., 1946.IX.8., 1946.IX.24.,
1946.X.2., 1946.X.3., 1946.X.4., 1946.X.8., 1946.X.13., 1946.X.22., 1946.XI.4.,
1946.XI.14., 1946.XI.20., 1946.XII.1., 1946.XII.16., 1946.XII.17., 1947.I.7.,
1947.I.14., 1947.I.25–26., 1947.II.10., 1947.II.12., 1947.II.22., 1947.II.23.,
1947.III.2–7., 1947.III.4., 1947.III.14., 1947.III.23., 1947.III.26., 1947.III.31.,
1947.IV.1., 1947.IV.6., 1947.IV.7., 1949.IV.9., 1949.IV.11., 1949.IV.12.,
1949.IV.13., 1949.V.14., 1947.V.24., 1947.V.29., 1947.VII.9., 1947.X.14.,
1947.XI.11., 1947.XII.10., 1947.XII.20., 1948.II.3–5., 1948.II.23–25., 1948.III.2.,
1948.III.16–18., 1948.III.19., 1948.IV.12–16., 1948.IV.18., 1948.V.3–4.,
1948.V.18., 1948.VI.4., 1948.VI.12., 1948.VI.16., 1948.VIII.5–7., 1948.X.2.,
1948.X.25., 1948.XII.20., 1949.I.12., 1949.I.20., 1949.II.26., 1949.VI.1.,
1949.VI.21., 1949.VII.25., 1950.III.1., 1950.III.9., 1951.V.26., 1953.I.15.,
1955.XII.17., 1958.IX.24., 1958.XII.10–17., 1963.XII.18–19., 1964.VIII.8.,
1968.III.28., 1968.IV.25., 1968.VI.25., 1969.V. eleje, 1982.IV.6–9.

mezőgazdaság
1944.IX.21., 1944.X.13., 1944.XI.26., 1944 ősze, 1945.II.21., 1945.II.27.,
1945.II.28.,–III.1., 1945.III.10., 1945.IV.4., 1945.IV.5., 1945.IV.11.,
1945.V.20–21., 1945.VI.2., 1945.VI.3., 1945.VI.6., 1945.VI.21., 1945.VII.20.,
1945.VIII.23., 1945.X.22., 1945.X.25–26., 1945.XII.3., 1946.II.18., 1946.III.30.,
1946.IV.6., 1946.V.14., 1946.V.31., 1946.VII.2., 1946.VIII.9., 1946.VIII.16.,
1946.IX.14., 1946.IX.24., 1946.X.10., 1947.II.22., 1947.IV.11., 1947.V.8.,
1947.V.24., 1947 nyara, 1947.VII.11., 1947.IX.3., 1947.X.15., 1947.XI.19.,
1947.XII.19., 1948.II.25., 1948.III.6., 1948.III.21., 1948.IV.27., 1948.V.12.,
1948.VI.14., 1948.VI.15., 1948.VI.18., 1948.VII.19., 1948.VII.28., 1948.IX.27.,
1948.X.6., 1948.X.27., 1948.XI.4., 1948.XI.12., 1948.XI.23., 1948.XI.24.,
1948.XII.3., 1949.I.26., 1949.I.28., 1949.II.5., 1949.II.10., 1949.II.15.,
1949.II.23., 1949.III.3., 1949.V.25–29. 1949.VI.3., 1949.X.14., 1950.I.1.,
1950.I.6., 1950.I.14., 1950.II.1., 1950.II.3., 1950.III.15., 1950.IV.6–7., 1950,
1951.IV.6., 1951.VII.8., 1951.VII., 1951, 1952.IV.19., 1952.VI.3., 1952.VII.3.,
1952.XII.15., 1953.III.6., 1953.VI.13–15., 1953.VII., 1953.XII.18–19., 1953,
1954.XI.28., 1954–III.25., 1954.XII.17., 1955.VI.29–30., 1956.XI.2., 1956.XI.16.,
1957.III.22–23., 1960.V.21., 1960.VII.3., 1961.IV.28., 1961.VIII.23., 1962.XI.4.,
1964.III.8., 1965.I., 1965.X.12., 1966.II.27., 1968.VII.8–11., 1968.IX.21.,
1969.I.2., 1969.I.11., 1969.II.5–6., 1969.IV.1., 1969.IV.26., 1969.IX.6.,
1969.XII.27., 1970.III.14., 1971.XII.8., 1974.X.12., 1975.III.14., 1976.XI.4.,
1979.X.8., 1980.X.21–24., 1980.VI.18., 1981.IX.19., 1983, 1986.VI.18.,
1987.II.11., 1988.IV.21., 1989.XII.1–2., 1989.XII.29., 1990.I.5., 1990.I.13.,
1990.VII.14., 1990.XI.11., 1991.II.1., 1991.II.18., 1991.II.21., 1991.III.15.,
1991.III.26., 1991.III.27., 1991.III.28., 1991.IV.5., 1991.V.3., 1991.V.21.,
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1991.V.25., 1991.VI.1., 1991.VI.20., 1991.VI.28., 1991.VII.8., 1992.I.30–31.,
1992.II.18., 1991.II.21., 1992.II.27., 1992.XI.18.

földreform 1944.XI.26., 1945.II.21., 1945.II.27., 1945.III.10., 1945.IV.5.,
1945.IV.11., 1945.VI.2., 1945.VI.6., 1945.VI.21., 1945.IX.18., 1945.X.22.,
1946.VIII.16., 1946.X.10., 1947.VII.11., 1947.IX.3., 1947.XI.19., 1948.III.6.,
1948.III.21., 1948.V.12., 1948.VI.18., 1948.X.6., 1948.XI.12., 1949.I.26.,
1949.I.28., 1949.X.14., 1950.II.3., 1991.II.1., 1991.V.21., 1992.II.18.

kollektivizálás 1948.IX.27., 1948.X.27., 1949.II.5.,1949.II.23., 1949.III.3.,
1949.V.25–29., 1950.I.14., 1950.I.23., 1950.III.15., 1950.IV.6–7., 1951.IX.,
1951, 1952.IV.19., 1952.VI.3., 1952.X., 1953.VII., 1953.XII.18–19., 1953,
1955.VI.29–30., 1957.III.22–23., 1960.VI.12., 1962.XI.4., 1964.IV.11.,
1964.VI.14., 1968.VII.8–11., 1969.IX.6., 1971.X.13., 1971.XI.26–27.,
1975.IV.26., 1975.XI.22., 1976.X.22–23., 1981.VI.5–6., 1982.VIII.3., 1982.IX.13.,
1986.V.23–24., 1988.IX.30.X.1., 1989.XII.1–2.

mozi
1945.VIII.11., 1949.XII.30., 1950.I.6., 1951.II.9., 1954.X.13., 1954.XI.18.,
1955.I.24., 1959.II.5., 1967.IX.23–29., 1989.V.31.

múzeum
1952.IX.28., 1964.VII.1., 1964.VIII.6., 1964.X.3–4., 1965.IV.1., 1966.XII.10–11.,
1967.X.17., 1969.III.17–18., 1969.V.15., 1969.V.17., 1969.V.31–VI.1.,
1969.VII.10., 1972.III.21., 1974.XII.13–15., 1975.II.17., 1976.X.1., 1977,
1978.IX.21., 1979, 1980.V.26–28., 1982.IV.17–18., 1982, 1983.XI.14., 1983,
1986, 1987.IV.11–12., 1987.VIII.12., 1989.I.19., 1989.II.6., 1989.II.9.,
1989.III–IV., 1989.XI.1., 1990.VIII.10., 1990.X.26., 1991.VIII.1–3., 1991.X.1.,
1991.X.25–26., 1992.I.13., 1992.V.29.

népszámlálás
1945.II.27., 1945.III.10., 1945.V.19., 1945.VI.5., 1945.VI.21., 1946.II.18.,
1946.VI.17., 1950.I.6., 1950.III.1., 1950.III.16., 1950.III.30., 1951.IV.18–20.,
1961.III.1., 1968.III.15., 1970.XII.1., 1980.XI.1., 1982.IV., 1991.III.3.

nőkérdés
1944.XII.27., 1945.IX.19., 1945.X.1., 1946.VII.22., 1947.I.21., 1947.II.1.,
1948.XII.20., 1949.II.5., 1950.III.31–IV.2., 1950.VIII.14., 1950.XI.1., 1951.IV.1.,
1951.IX.1., 1951.X.20., 1952.I.15., 1952.IX., 1953.I., 1954.XI.28., 1955.II.3–6.,
1956.XI.16., 1957.V.19., 1957.V.25–26., 1959.IV.6–7., 1961.III.1.,
1962.IV.14–15., 1965.X.24–29., 1966.I.7., 1966.IV., 1966.XII.10., 1968.IV.5.,
1968.IV.6., 1968.IV.29., 1968.XI.15., 1968.XII.29., 1969.I.22., 1969.I.30–31.,
1969.II., 1969.V.13., 1970.II.11., 1970.VIII.25., 1970, 1971.II.16., 1971.X.13.,
1971.X.24., 1971.XI.26–27., 1972.X.14., 1972, 1973, 1974.VIII.23., 1974.X.12.,
1975.V., 1976.V.22., 1976.IX.29., 1976.X.22–23., 1976.XI.3., 1978.VI.25.,
1978.X.28., 1979, 1980.IV.19., 1981.VI.5–6., 1981.III.20–22., 1981.VI.17.,
1981.VI.17., 1981.IX.8., 1982.IX.16., 1983.IX.1., 1984.II., 1984.V.10., 1985.II.4.,
1985.XII.7., 1986.III.13–15., 1986.V.23–24., 1986, 1987.IX.12–13., 1987.X.,
1988.X.20., 1989.III.2., 1989.III.10., 1989.III–IV., 1989.VII.7., 1989.IX.6.,
1989.X.1., 1989.XI.18., 1989.XI.28., 1989.XII.9., 1989.XII.17., 1989.XII.18.,
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1989.XII.29., 1990.I.5., 1990.I.5–6., 1990.I.27., 1990.I.30., 1990.II.11.,
1990.II.24–25., 1990.III.3., 1990.III.11., 1990.IV.18., 1990.VI.8–9., 1990.VIII.6.,
1990.IX.22., 1990.X.8., 1990.XI.22., 1990.XI.28., 1990.XII.19., 1991.II.9–10.,
1991.II.19., 1991.III.7., 1991.III.8–10, 1991.VI.14., 1991.VI.28., 1991.VII.17.,
1991.IX.6., 1991.X.28., 1991.XI.11., 1991.XII.12., 1991.XII.14–15., 1991.XII.,
1992.II.17., 1992.VI.5–6., 1992.VI.26., 1992.IX.25., 1992.X.24., 1992.XI.7. 

nyelvhasználat 
1944.IX.6., 1944.XI.23., 1945.I.21., 1945.II.20., 1945.II.27., 1945.III.7.,
1945.III.10., 1945.V.24., 1945.V., 1945.VI.5., 1945.VI.9., 1945.VI.16.,
1945.VI.27., 1945.VII.16., 1945.VII.25., 1945.VIII.3., 1945.VIII.10.,
1945.VIII.11–12., 1945.VIII.22., 1945.IX.1., 1945.IX.17., 1946.I.27., 1946.II.18.,
1946.III.30., 1946.IV.17., 1946.VI.24., 1946.VII.1., 1946, 1947.II.9., 1947.II.27.,
1947.V.20., 1947.VI.23., 1947.X.15., 1947.XII.10., 1947.XII.18., 1947.XII.,
1948.II.27., 1948.II.28., 1948.III.7., 1948.III.8., 1948.III.18., 1948.IV.1.,
1948.IV.21., 1948.V.15., 1948 tavasza, 1948.VI.11., 1948.VII.15., 1948.VII.19.,
1948.VII.23–24., 1948.VII.28., 1948.X.1., 1948.X.12., 1948.XI.11., 1948.XI.12.,
1948.XI.19., 1948.XII.1., 1948.XII.20., 1948.XII.21., 1949.III.5., 1949.V.7.,
1949.V.17., 1949.IX.1., 1949.XI.30., 1949.XII.12., 1950.I.6., 1950.I.7.,
1950.I.23., 1950.II.1., 1950.II.27., 1950.II.28., 1950.III.15., 1950.IV.1.,
1950.IV.2., 1950.IV.29., 1950.IV., 1950.VI.3., 1950.VI.22., 1950.VI.29.,
1950.IX.1., 1950.X.1., 1950.VI.4., 1950.XI.28., 1950, 1951.I., 1951.VI.,
1951.VII.15., 1951.VII21., 1951.VII., 1951.IX.1.1951.IX.17., 1951.IX., 1951.X.13.,
1951.X., 1951, 1952.I., 1952.II.26., 1952.IV.12., 1952.V.1., 1952.VI.17.,
1952.VII.1., 1952.IX.1., 1952.IX.15., 1952.X., 1952.XI.11., 1952.XI.15., 1952,
1953.I., 1953.III.3., 1953.V.11., 1953.VII.30., 1953.IX.1., 1953, 1954.II.13.,
1954.VIII.9., 1954.VIII., 1954.IX.1., 1954.X.29., 1954.XII.13., 1954.XII.18.,
1955.XII.17., 1956.II., 1956.VII.3., 1956.IX.1., 1956.X.31., 1956.XII.12–13.,
1957.IX.1., 1958.V.16–18., 1958.V.23., 1958.IX., 1959.I.16., 1959.II.5.,
1959.IX.1., 1959.IX.10., 1960.III.27., 1960.IV.3., 1960.VII.11., 1960.VII.16.,
1960.IX.1., 1960.X.27., 1960.XII.15., 1960, 1961.I., 1961.III.8., 1961.IV.21.22.,
1961.IV.28., 1961.XI.19., 1961, 1962.III.6., 1962.IV.14–15., 1962.VIII.23.,
1963.VII.12., 1963.IX.29., 1963.XII.4., 1963.XII.4., 1964.I.25., 1964.II.18.,
1964.II.26., 1964, 1965.V.13–23., 1965.X.24–29., 1965.X.27., 1966.II.27.,
1966.IX.1., 1966.XII.10–11., 1967.V.1., 1967.X.20–22., 1967.XII.11.,
1968.III.15., 1968.V.2., 1968.V.7., 1968.V.24., 1968.VI.12., 1968.VII.8.,
1968.VIII.4., 1968.X.12., 1968.X.13., 1968.X.27., 1968.XI.19., 1968.XII.1.,
1969.II.21., 1969.III.17–18., 1969.IV.8., 1969.IV.10., 1969.IV.19., 1969.IV.22.,
1969.V.15., 1969.V.17., 1969.V.19–22., 1969.V.23., 1969.VI.5., 1969.VII.10.,
1969.VIII.1–2., 1969.XI.14–16., 1970.II.4., 1970.II., 1970.IV.22., 1970.IX.1.,
1970.XII.1., 1970.XII.14., 1970, 1971.I.3., 1971.II.12–13., 1971.IX.1.,
1971.XII.30., 1972.V.10., 1972.V.17., 1972.VI.21., 1972.IX.27., 1972.X.18.,
1972.XI.8–9., 1973.III.9., 1973.IV.17., 1973.VI.8., 1973.VII.9., 1973.X.17.,
1973.XI.30–XII.1., 1974.I.10., 1974.II.11., 1974.II.20., 1974.II.21., 1974.IX.1.,
1974.XII.6–7., 1975.IX.1., 1975.X.10., 1975.XII.12–13., 1975, 1976.II.4.,
1976.II.10., 1976.III.23., 1976.IX.29., 1976.IX., 1976.XI.26–27., 1976.XII.21.,
1977.III.10., 1977.V.14–15., 1977.VI.6., 1977.VI.10., 1977.VI.27., 1977.VIII.31.,
1977.IX.1., 1977.XI21., 1977.XII.2., 1977.XII.16–17., 1977, 1978.I.24.,
1978.I.30., 1978.II.10., 1978.III.10., 1978.III.24., 1978.IV., 1978.VI.27.,
1978.X.10., 1978.XI.10–11., 1978.XI., 1978.XII.1., 1978.XII.8., 1979.I.5.,
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1979.I.16., 1979.IV.20–21., 1979.V., 1979, 1980.III.25–26., 1980.IV.18–19.,
1980.IV.25–26., 1980.VI.28., 1980.IX.9., 1980.XI.12., 1980.XII.3.,
1980,1981.III.20.21., 1981.IV.10–11., 1981.IV., 1981.VI.27–28., 1981.XI.9–13.,
1981.XI.12., 1981.XI.20–22., 1981.XI.25., 1982.III.11–13., 1982.IV.17–18.,
1982.IV., 1982.XI.2., 1982, 1983.I.24., 1983.III.18–19., 1983.IV.26., 1983.IX.1.,
1983.IX.15., 1983.X.31., 1983.XI.22., 1983, 1984.II., 1984.III.9., 1984.III.19.,
1984.III.22., 1984.III.23., 1984.III.29–31., 1984.IV.2., 1984.V., 1984.VIII.20.,
1985.III.14–16., 1985.IV.22–23., 1985.V.30., 1986.III.20–22., 1986.IX.1., 1986,
1987.III.10., 1987.IV.2–4., 1987.IV.11–12., 1987.XII.12., 1988.III.17–19.,
1988.IV.7., 1988.IV.21., 1988.VI.23., 1988.IX.13., 1988.IX.30–X.1., 1988.X.20.,
1988.X.21., 1989.I.10., 1989.I.19., 1989.II.6., 1989.II.9., 1989.III.16–18.,
1989.V.11., 1989.V.26., 1989.IX.1., 1989.XI.1., 1990.I.1., 1990.I.16., 1990.I.25.,
1990.II.9., 1990.II.26., 1990.III. eleje, 1990.III.3., 1990.III.22–24., 1990.IV.18.,
1990.IV.19., 1990.IV.28., 1990.V.7., 1990.V.10., 1990.V.20., 1990.V.21.,
1990.V.25., 1990.VI.16., 1990.VI.23., 1990.VI.26., 1990.VIII.3., 1990.VIII.9–10.,
1990.VIII.14., 1990.VIII.17., 1990.VIII.21., 1990.VIII.25., 1990.IX.1., 1990.IX.1.,
1990.IX.3., 1990.IX.24., 1990.IX.26., 1990.X.5., 1990.X.8., 1990.X.9.,
1990.X.11., 1990.X.15., 1990.X.16., 1990.X.23., 1990.X.25., 1990.X.25.,
1990.X.31., 1990.XI.5., 1990.XI.8., 1990.XI.12., 1990.XI.22., 1990.XI.,
1990.XII.10., 1990.XII.15., 1991.I.4., 1991.I.8., 1991.I.9., 1991.I.28.,
1991.II.19., 1991.II.23., 1991.II.23–24., 1991.III.3., 1991.III.4., 1991.III.7.,
1991.III.14., 1991.III.20., 1991.III.21–23., 1991.III.22., 1991.IV.9.,
1991.IV.17–18., 1991.IV.20., 1991.V., 1991.VI., 1991.VII.1., 1991.VII.11.,
1991.VII., 1991.VIII.12., 1991.IX.1., 1991.IX.2., 1991.IX.3., 1991.IX.30.,
1991.X.5., 1991.X.22., 1991.XI.6., 1991.XII., 1992.I.1., 1992.I.23., 1992.I.30.,
1992.II.13., 1992.II.20., 1992.III.12., 1992.III.12–14., 1992.IV.22., 1992.V.19.,
1992.V., 1992.VII.30., 1992.VIII.10., 1992.IX.1., 1992.X.16., 1992.XI.13.,
1992.XI.18., 1992.XII.6., 1992.XII.24., 1992.XII.30.

helységnevek használata 1948.VI.11., 1952.XI.15., 1952.VII.1., 1952.XI.11.,
1952.XI.15., 1960.IV.3., 1960.V.21., 1968.III.15., 1968.III.22., 1968.VIII.21.,
1970.II.4., 1970.IV.7., 1970.IV.22., 1970.VI.18., 1970.XII.14., 1971.VIII.25.,
1971.IX.1., 1973.VI.8., 1975.X.10., 1976.XII.21., 1978.II.10., 1980.XI.12.,
1982.XII.30., 1983.X.31., 1987.IX.7–11., 1988.IX.30–X.1., 1990.VI.26.,
1990.X.1., 1990.X.25., 1990.XI.12., 1990.XI.12., 1990.XI.22., 1991.III.4.,
1991.III.7., 1991.III.22., 1991.XI.6., 1992.X.16., 1992.XI.11., 1992.XI.18.,
1992.XII.2., 1992.XII.14., 1992.XII.30.

nyilvánosság
cenzúra 1945.I.21., 1947.V.20., 1947.VIII.16., 1948.XII.1., 1956.X.19.,
1957.III.9., 1966.XI., 1967.VI.27–29., 1968.III.4., 1968.III.23., 1968.VI.26., 1973,
1988.VIII.21., 1989.XI.23.

televízió 1953.V.1., 1956.XI.3., 1960.IV.3., 1964.VIII.6., 1966.XII.10–11.,
1967.X.17., 1968.IV.30., 1969.III.17–18., 1969.IV.22., 1969.V.17., 1969.VII.10.,
1972.XI.8–9., 1975.XI. eleje, 1976.II.10., 1976.IV., 1977.V.14–15., 1979.V.,
1980.IV.18–19., 1980.VI.28., 1980.IX.9., 1981.IV.10–11., 1982.IV.17–18.,
1982.XI.2., 1983.IV.26., 1983.X.31., 1985.XII.19., 1987.IV.11–12., 1989.IV.3. és
10., 1989.IV.17., 1989.IV.20., 1989.IV.26., 1989.VI.8., 1989.XI.1., 1989.XI.28.,
1989.XII.16., 1990.X.23., 1991.I.8., 1991.II.17., 1991.VII.1., 1991.VII.17.,
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1991.IX.3., 1991.XI.17., 1992.I.23., 1992.II.15., 1992.V.19., 1992.VIII.25.,
1992.XI.18., 1992.XII.2., 1992.XII.14., 1992.XII.22., 1992.XII.24.

rádió 1944.VIII.30., 1944.X.15., 1945.II.16., 1945.V.9., 1945.V.11., 1945.X.4.,
1946.III.4., 1947.X.28., 1949.I.3., 1950, 1956.X.28., 1956.XI.1., 1956.XI.3.,
1957.III.8., 1960.IV.3., 1960.VII.16., 1960.X.3., 1960, 1963.III.1., 1964.VII.6.,
1967.X.17., 1968.IV.30., 1968.V.18., 1968.VIII.21., 1969, 1971.I.3., 1972.X.14.,
1974.II.20., 1975.XI. eleje, 1976.II.10., 1976.V.22., 1980.III.30–IV.13.,
1983.X.31., 1984.III.18., 1984.IV.4., 1988.I.25., 1989.III.11., 1989.VI.8.,
1989.VI.29., 1989.XI.1., 1991.VII.17., 1992.V.1., 1990.VII.30., 1992.VIII.25.,
1992.XII.22.

sajtó 1944.IX.9., 1944.IX.17., 1944.IX.21., 1944.X.1–14., 1944.X.6., 1944.XI.1.,
1944 ősze, 1944.XII.30., 1945.I.17., 1945.I.21., 1945.II.11., 1945.II.20.,
1945.IV.13., 1945.V.18., 1945.IV.19., 1945.VI.9., 1945.VI.16., 1945.VII.16.,
1945.VIII.10., 1945.VIII.11–12., 1945.IX.24., 1945.XI.15., 1945.XI.18.,
1946.I.27., 1946.III.4., 1946.III.30., 1946.III., 1946.VI.17., 1946.X.6., 1946.XII.2.,
1946, 1947.II.9., 1947.V.14., 1947.V.20., 1947.VI.5., 1947.VI.17., 1947.VIII.16.,
1947.X.5., 1947.XII.10., 1947, 1948.VI.16., 1948.VII.13., 1948.VII.19.,
1948.VII.23–24., 1948.VII.28., 1948.XI.12., 1948.XI.19., 1948.XII.1., 1948.XII.8.,
1948.XII.15., 1949.I.20., 1949.I.31., 1949.II.5., 1949.II.26., 1949.IV.10.,
1949.V.1., 1949.V.7., 1949.X.20., 1949.XI.30., 1950.I.5., 1950.II.1., 1950.II.28.,
1950.III.15., 1950.IV.1., 1950.IV., 1950.IX., 1950.X.1., 1950.XI.1., 1950, 1951.I.,
1951.IV.1., 1951.VI., 1951.VI.23–24., 1951.VII.8., 1951.VII.15., 1951.VII.21.,
1951.VII., 1951.IX.1., 1951.IX., 1951.X.20., 1951.X., 1952.I.15., 1952.I.26.,
1952.I., 1952.IV.12., 1952.IV., 1952.IV.19., 1952.V.1., 1952.IX.15., 1952.IX.,
1952.X., 1952.XII.15., 1952, 1953.I.1., 1953.I., 1953.III.3., 1953.III.6.,
1953.V.11., 1953.VI.15., 1953, 1954.I., 1954.II.21., 1954.VIII., 1954.IX.6.,
1955.II.18–19., 1955.X.5., 1955.X.22., 1955.XII.17., 1956.I., 1956.III.28.,
1956.I.1., 1956.X.19., 1956.X.24., 1956.X.25., 1956.X.26., 1956.XI.5.,
1956.XI.16., 1956.XI., 1956.XII.2., 1956.XII.12–13., 1956.XII.22., 1956.XII.23.,
1956.XII.28., 1ö57.I.13., 1957.III.8., 1957.III.9., 1957.VI.19., 1957.VI.29.,
1957.XII.14., 1958.IX., 1958.XII.15., 1959.III.1., 1959.VIII.25., 1960.I.3.,
1960.IV.3., 1960.V.21., 1960.VII.3., 1960.VII.16., 1960.IX.1., 1960.IX.21., 1960.,
1961.I., 1961.VIII.23., 1961.IX.15., 1961.XII.13., 1962.III.6., 1963.IV.7.,
1963.VII.12., 1963.VIII.22., 1963.X.27., 1964.II.18., 1965.I., 1965.VI.15.,
1965.X.15., 1965.XII., 1966.I.10., 1966.XI., 1967.V.1., 1968.I.1., 1968.I.3–5.,
1968.III.4., 1968.III.13., 1968.III.15., 1968.III.22., 1968.III.26., 1968.III.27.,
1968.IV.5., 1968.IV.21., 1968.IV.25., 1968.IV.30., 1968.IV., 1968.V.2.,
1968.V.3., 1968.V.17., 1968.V.24., 1968.VI.27., 1968.VII.5., 1968.VII.8.,
1968.VII.9., 1968.IX.12., 1968.IX.13., 1968.IX., 1968.X.6., 1968.X.27.,
1968.XI.19., 1968.XII.11., 1968.XII.15., 1969.I.1., 1969.I.10., 1969.I.21.,
1969.II.13., 1969.II., 1969.IV.10., 1969.IV.30., 1969 V. eleje, 1969.VI.2–3.,
1969.VI.3., 1969 első fele, 1969.X.22., 1970.I.5., 1970.II.17., 1970.II.,
1970.III.14., 1970.IV.7., 1970.IV.22., 1970.V.9., 1970.VI.18., 1970.VIII.1.,
1970.VIII.18., 1970.VIII.25., 1970.IX.8., 1970.IX.19., 1970.XII.14., 1971.II.16.,
1971.IV., 1971.VI., 1971.VII.2., 1971.VII.13–14., 1971.VIII.25., 1971.IX.1.,
1971.XII.27., 1972.I.1., 1972.VIII.1., 1972.IX.16., 1972.X.14., 1972.X.18.,
1972.XI.8–9., 1973.I.15., 1973.IV.3., 1973.VI.8., 1973.XII.14., 1974.I.10.,
1974.VIII.23., 1974.XI.20., 1975.III.14., 1975.V., 1975.IX.16–17., 1975.X.10.,
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1975.X., 1976.II.10., 1976.IX., 1976.X., 1976.XII.21., 1977.I.13., 1977.I.28.,
1977.II.15., 1977.III., 1977.IX.19., 1978.I.24., 1978.II.10., 1978.III.10.,
1979.I.1., 1979.I.24., 1979.V., 1980.III.30–IV.13., 1980.VI.28., 1981.VIII.,
1981.XI., 1981.IX.19.,1981.XI., 1982.IV.6–9., 1982.IV.27–28., 1983.III.1.,
1983.III.3–5., 1983.IX.1., 1983.IX.16., 1984.III.30., 1984.V.20., 1984.V.,
1985.II.4., 1986.IX.19., 1987.I., 1987.III.30., 1987.IV.11–12., 1987.VIII.12.,
1987.VIII.29., 1987.X.1., 1988.II.22., 1988.VI.18–19., 1988.XII.17., 1989.I.1.,
1989.II.9., 1989.II., 1989.IV.5–11., 1989.IV.20., 1989.V.20., 1989.VI.8.,
1989.VI.30., 1989.VII.7., 1989.VIII.18., 1989.IX.9., 1989.IX.14., 1989.IX.23.,
1989.X.28., 1989.XI.28., 1989.XI.28., 1989.XI.30., 1989.XII.13., 1989.XII.15.,
1989.XII.18., 1989.XII.19., 1989.XII.20., 1989.XII.29., 1989.XII., 1990.I.2.,
1990.I.3., 1990.I.4., 1990.I.5., 1990.I.16., 1990.I.17., 1990.I.19., 1990.I.25.,
1990.I.26., 1990.I.30., 1990.I., 1990.II.28., 1990.III. eleje, 1990.III.14., 1990.III.,
1990.IV.6., 1990.IV.8., 1990.IV.18., 1990.IV., 1990.V.2., 1990.V.10., 1990.V.23.,
1990.V., 1990.V–VI., 1990.VI., 7., 1990.VI.12., 1990.VI.16., 1990.VII.1.,
1990.VII.5., 1990.VIII.3., 1990.IX.7., 1990.X.9., 1990.X.12–14., 1990.XI.9.,
1990.XI.22., 1990.XI., 1990.XII.1., 1990.XII., 19., 1990.XII.28., 1990.XII.,
1991.I.2., 1991.I.2., 1991.I.4., 1991.I.9., 1991.I.31., 1991.I., 1991.II.18.,
1991.III.20., 1991.III., 1991.IV.4., 1991.IV.9., 1991.IV.20., 1991.IV., 1991.V.,
1991.VI.11., 1991.VI.28., 1991.VI.,1991.VII.5., 1991.VII.8., 1991.VII.11.,
1991.VII.17–18., 1991.VII.23., 1991.VII., 1991.VIII.12., 1991.IX.5., 1991.X.9.,
1991.X.28., 1991.X., 1991.XI.18., 1991.XII.12., 1991.XII., 1992.I.2., 1992.I.17.,
1992.I., 1992.III., 1992.IV.14., 1992.IV., 1992.V.13., 1992.V.15., 1992.VI.3.,
1992.VI.16., 1992.VI.26., 1992.VI., 1992.VII.1., 1992.VII.15., 1992.IX., 1992.X.4.,
1992.X.14., 1992.X.19., 1992.X.29., 1992.XII.11., 1992.XII.14., 1992.XII.15.,
1992.XII.24., 1992.XII.30.

oktatási intézmények
alap- és középiskola 1945.II.20., 1945.VI.6., 1945.VI.16., 1945.VI.27.,
1945.VII.25., 1945.IX.14–18., 1948.IV.21., 1948.VI.16., 1948.VII.30., 1948.X.12.,
1948.XI.11., 1949.V. vége, 1949.IX.1., 1949.IX.12., 1950.VI.3., 1950.VI.29.,
1950.IX.1., 1950.XI.22., 1950, 1951.IX.1., 1952.IX.1., 1952.X.1., 1953.IV.24.,
1953.V.30., 1953.V.30., 1953.IX.1., 1954.IX.1., 1956.IX.1., 1956.XI.5.,
1957.IX.1., 1959.IX.1., 1960.IX.1., 1960.XII.15., 1964.III.8., 1965.X.27.,
1966.IX.1., 1968.IV.1., 1968.V.7., 1968.XII.19., 1969.II.5–6., 1969.III.21–23.,
1969.IV.8., 1970.II., 1970.IX.1., 1970.IX.30., 1971.IX.1., 1973.X.17., 1975.IX.1.,
1976.IX.29., 1976.IX., 1977.IX.1., 1978.I.30., 1978.III.10., 1978.VI.21.,
1978.VI.27., 1978.IX.4–6., 1979.IV.20–21., 1979.V.3–7., 1980.XI.19.,
1980.X.21–24., 1981.XI.24., 1981.XI.25., 1984.III.22., 1984.V., 1984.IX.1.,
1985.IV.22–23., 1987.IX.8.,1989.IX.1., 1990.V.3., 1991.VIII.15–18., 1991.IX.2.,
1992.IV.25., 1992.IX.1.

szakképzés 1948.IV.21., 1950.VI.29., 1950.IX.1., 1950.IX.28., 1951.IX.1.,
1951.X.13., 1952.IX.1., 1953.IV.24., 1960.XII.15., 1964.III.8., 1964.VIII.6.,
1966.XII.10–11., 1968.III.15., 1973.V.17., 1973.VII.9., 1978.X.10., 1980.XI.19.,
1981.IX.8., 1982.IX.8., 1981.XI.25., 1983.II.22., 1984.III.22., 1989.II.6.,
1989.XI.1., 1990.IX.3.
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felsõfokú intézmények 1944.XII.21., 1945.X.19., 1945 ősze, 1946.IX.1.,
1946.IX.16., 1946.XII.16., 1946.XII.28., 1947.II.7., 1949.XII.30., 1950.III.15.,
1950 nyara, 1950.XI.22., 1951.VII.13., 1951.IX.1., 1953.IX.1., 1954.XI.13.,
1955.XI.22., 1955.XI., 1956.III.23–25., 1956.IV.24., 1956.V., 1956.VI.3.,
1945.X.30., 1956.XI.1., 1957.IV.12., 1957.VII.1., 1957.IX.1., 1957, 1959.IX.1.,
1960.V.21., 1960.IX.1., 1961.III., 1961.IV.28., 1961.IX.15., 1962.IV.14–15.,
1962.VIII.23., 1963.XII.2., 1964.II.21., 1964.III.8., 1964 ősze, 1965.X.12.,
1965.X.24–29., 1966.III.13., 1968.III.12., 1968.III.15., 1968.III.22., 1968.IV.28.,
1968.V.7., 1968.V.9–11., 1968.V.20., 1968.X.12., 1968.X.28., 1968.XI.17–8.,
1968.XII.1., 1969.I.16., 1969.II.5–6., 1969.IV.8., 1969.VII.10., 1970.II.18–20.,
1972.VI.21., 1973.VII.9., 1975.VIII.8–12., 1975.X.21., 1975, 1976.IV.29.,
1976.VII.29–VIII.8., 1977.XI.21., 1978.X.2–4., 1979.V., 1979,X., 1981.XI.25.,
1982.IV., 1982.XII.21., 1983, 1985.IV.22–23., 1985, 1986.IX.1., 1987.II.11.,
1987.IV.11–12., 1988.V.5–7., 1988.VIII.15., 1989.II.6., 1989.V.26., 1989.VII.10.,
1989.XI.16., 1989.XI.21., 1989.XI.22., 1989.XI.25., 1989.XI.28., 1990.I.1.,
1990.II.9., 1990.III.7., 1990.III.19., 1990.III.26., 1990.III., 1990.IV.9., 1990.V.7.,
1990.V.12., 1990.V.17., 1990.V.21., 1990.V.23., 1990.VIII.4., 1990.XI.7.,
1990.XII.12., 1991.I.4., 1991.I.28., 1991.II.23., 1991.IV., 1991.VI.1.,
1991.VIII.10–18., 1991.X.27., 1991.X.31., 1992.I.1., 1992.I., 1992.II.12.,
1992.II.20., 1992.II.21., 1992.II.27., 1992.III.28., 1992.IV.15., 1992.VI.19.,
1992.VII.16., 1992.VIII.2–15., 1992.VIII.10., 1992.IX.1., 1992.IX.25., 1992.IX.26.,
1992.X.10., 1992.XI.18., 1992.XI.25.

óvoda
1950.VI.29., 1950.IX.1., 1951.IX.1., 1964.III.8., 1969.VII.10., 1976.IX.29.,
1977.IX.1., 1982.IV.17–18., 1987.V.31., 1989.II.6., 1989.VI.8., 1989.XI.1.,
1991.III., 1991.VIII.10., 1992.IX.25.

pedagógusképzés
1945.VI.6., 1949.X.19., 1950.I.6., 1950.II.27., 1950.VII.7., 1950.VII.10.,
1951.VII.13., 1951.IX.1., 1952.IX.1.,1952.X.2., 1953.IX.1., 1955.XI.22.,
1956.III.23–25., 1959.IX.1., 1960.IX.1., 1960.X.27., 1961.IV.28., 1961.IX.15.,
1964.III.8., 1964.X.2., 1965.X.12., 1968.III.22., 1968.XII.1., 1969.IV.8.,
1974.IX.1., 1977, 1978.X.10., 1979.V., 1983, 1984.V., 1987.II.11., 1988.IV.21.,
1988.VI.23., 1988.IX.13., 1988.IX.30–X.1., 1988.X.20., 1989.I.19., 1989.II.6.,
1989.II.9., 1989.V.26., 1989.VI.8., 1989.XI.1., 1989.XII.13., 1989.XII.18.,
1989.XII.27., 1990.I.1., 1990.II.26., 1990.III.26., 1990.V.12., 1990.V.23.,
1991.I.4., 1991.XI.6., 1992.II.12., 1992.II.21., 1992.II.27., 1992.III.28.,
1992.IV.15., 1992.VI.29., 1992.IX.25., 1992.IX.26., 1992.XI.18., 1992.XI.25.

pozsonyi hídfő
1946.IV.3., 1946.IV.25., 1946.IX.6., 1946.IX.28.

reszlovakizáció
1945.II.4., 1946.I.15., 1946.II.6–10., 1946.II.15., 1946.IV.25., 1946.VI.17.,
1946.VI.21., 1946.VI.28., 1946.VII.1., 1946.VII.3., 1946.VII.6., 1946.VII.12.,
1946.VIII.9., 1946.VIII.20., 1946.IX.9., 1946.IX.12., 1946.IX.14., 1946.IX.24.,
1946.XI.4., 1946.XII.2., 1947.III.14., 1946.V.20., 1947.VI.3., 1947.VI.12.,
1947.VI.23., 1947.VII.25., 1947.VIII.22., 1947.X.3., 1947.X.10., 1947.X.14.,
1947.XII.10., 1948.I.3., 1948.I.6., 1948.I.14., 1948.III.15., 1948.III.30.,
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1948.VI.16., 1948.VII.8., 1948.VII.23–24., 1948.VII.30., 1948.IX.22.,
1948.IX.27–28., 1948.IX.30., 1948.X.12., 1948.X.16., 1948.XI.5., 1948.XI.24.,
1948.XII.11., 1949.I.7., 1949.II.9., 1949.II.17., 1949.II.28., 1949.III.4.,
1949.IV.29., 1949.V.11., 1949.V.17., 1949.V.19., 1949.V. vége, 1949.VI.15.,
1949.VIII.3., 1949.XI.22–23., 1950.I.6., 1950.III.1., 1950.III.16., 1950.III.30.,
1950.IV.3., 1954.IV.8., 1961.III.1., 1963.XII.18–19., 1968.III.28.

sport
1953.III.3., 1969.III.30., 1970.I.5., 1971.XII.27., 1976.VI.20., 1978.VI.25.,
1980.VII.28., 1984.V.12., 1985.VI.1., 1987.VI.21., 1987.VI.30., 1987.X.1.,
1988.IV.21., 1988.VI.23., 1989.XII.12., 1989.XII.27., 1990.IV.18., 1990.IV.,
1990.VI.27., 1992.IX.16.

szakszervezetek
1944.X.15., 1946.IV.19–22., 1946.V.6., 1947.I.22., 1948.II.22., 1948.VI.9.,
1948.XII.1., 1949.II.5., 1950.I.6., 1950.IV.1., 1954.III.22., 1967.V.1., 1968.III.12.,
1969.I.27–29., 1974.V.9–10., 1977.XII.17–18., 1982.III.6–7., 1984.X.19–20.,
1989.XII.12., 1990.I., 1990.V.

SZNT [Szlovák Nemzeti Tanács]−rendeletek
1944.IX.1., 1944.IX.6., 1944.IX.9., 1944.X.23., 1945.II.27., 1945.III.6.,
1945.III.10., 1945.III.19., 1945.III.23., 1945.IV.5., 1945.IV.7., 1945.IV.10.,
1945.IV.13., 1945.IV.21., 1945.V.15., 1945.V.16., 1945.V.25., 1945.VI.5.,
1945.VI.6., 1945.VII.3., 1945.VII.10., 1945.VII.25., 1945.VIII.23., 1945.VIII.,
1945.IX.14., 1945.XI.7., 1945.XI.20., 1945.XI.28., 1946.II.27., 1946.IV.25.,
1946.V.14., 1946.V.31., 1946.VI.28., 1946.VII.16., 1946.VIII.27., 1946.XII.13.,
1947.II.28., 1947.XI.11., 1947.XII.19., 1948.III.12., 1948.III.23., 1949.III.25.,
1965.I.23., 1968.VI.14., 1989.XII.6., 1989.XII.27., 1992.I.30–31., 1992.IV.24.

színjátszás
1945 közepe, 1950.I.6., 1950.I.21., 1950.IX.1., 1950.IX.30., 1951.X.13.,
1952.II.26., 1952.VIII.27., 1952.X.1., 1953.I.31., 1953.IV.18., 1953.X.14–25.,
1954.IV.25., 1954.V.30., 1954.XI.18., 1955.XI., 1957.IX.24., 1958.V.12.,
1959.IX.1., 1961.III., 1961.XI., 1962.V.25–27., 1962.VIII.1., 1963.III.1.,
1964.V.22–31., 1964.VIII.6., 1965.V.13–23., 1965.VII.10–11., 1966.XI.5–7.,
1967.XI.3–7., 1968.I.26., 1968.III.16., 1968.V.7., 1969.I.1., 1969.III.17–18.,
1969.V.17., 1969.VII.10., 1969.X.31., 1969.XI.19., 1971.III.1., 1971,
1972.VIII.11–20., 1973.I.31., 1974.V.18–26., 1974.X.14., 1974.XII.13–15.,
1975.VI.10., 1975.IX.30., 1976.V.12–14., 1977.I.28., 1977.II.1., 1977.VIII.31.,
1978.I.31., 1979.I.24., 1979.III.12., 1979.V.1., 1979.V.3–7., 1980.V.4., 1981,
1982.V.4., 1982.XII.21., 1983.I.26., 1985.V.4., 1986.V.12., 1986, 1987.II.20.,
1987.IV.30., 1989.II.9., 1989.VI.8., 1989.XI.1., 1989.XI.18., 1989.XI.21.,
1989.XI.25., 1990.III.16., 1990.VI.1., 1990.VI.4., 1990.VII.1., 1990.IX.29.,
1990.XI. 9–11., 1991.I.2., 1991.V. 14–18., 1991.VI. 4–9., 1991.VI.15.,
1991.VII.5., 1991.XI.11., 1992.IV. 9–12., 1992.V. 13–16., 1992.V. 31–VI.5.,
1992.IX.25., 1992.IX.26., 1992.XII.12.

tudományosság
1945.X. vége, 1946.III., 1947.XII.10., 1949.XII.12., 1950.I.1., 1954.I., 1954.VII.1.,
1955.IX.1., 1955, 1956 ősze, 1958.I.28., 1959 nyara, 1959.IX.1., 1960.VII.16.,
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1961.I., 1961.II.16., 1963.III.21., 1963.IX.29., 1963.X.27., 1963.XII.2.,
1964.III.9., 1964, 1965.X.15., 1966.III.4., 1967.XII.11., 1967, 1968.III.13.,
1968.III.22., 1968.III–IV., 1968.IV.1., 1968.V.24., 1968.VII.3–9., 1968.VIII.4.,
1968.X.12., 1968.XI.23–24., 1968, 1969.III.17–18., 1969.IV.22., 1969.V.15.,
1969.V.23., 1969.V.27–30., 1969.VII.10., 1969.XI.14–16., 1969.XI.29.,
1971.II.12–13., 1971.VI., 1972.VI.12–13., 1973.VI.8., 1973, 1974.X.7., 1974,
1975.X., 1976.II., 1976.III.23., 1977.II.15., 1977.III., 1977.VI.10., 1977.X.13–14.,
1977, 1978.X.2–4., 1978, 1979.I.24., 1979.V., 1979.X.14., 1979.X.,
1979.XI.12–16., 1979.XI., 1980.V.26–28., 1980.X.21–24., 1981 tavasza, 1982,
1984.V., 1981.VIII., 1981.IX.10., 1981.XI., 1981, 1982.II.12., 19., 1982.IV.,
1982.VI.3., 1982, 1984.VII.6–11., 1984, 1985.IV.22–23., 1985.V.23.,
1986.IV.10., 1985, 1986.IX.5., 1986.X.22., 1986.X.30., 1987.IV.11–12.,
1988.V.5–7., 1988.X.20., 1988, 1989 eleje, 1989.I.19., 1989.II.6., 1989.III–IV.,
1989.IV.20., 1989.V.24., 1989.VI.8., 1989.IX.6., 1989.X.21–22., 1989 ősze,
1989.XI.1., 1989.XI.13., 1989 ősze, 1989.XII.9., 1990.I.27., 1990.I., 1990.II.1.,
1990.II.15., 1990.III., 1990.IV.18., 1990.IV.28., 1990.V.21., 1990.V.22.,
1990.V.23., 1990.VI.27., 1990.VII.21–28., 1990.VIII.21–24., 1990.IX.29.,
1990.IX.30., 1990.XI.22., 1990.XII.15., 1990.XII., 1991.I.28., 1991.I.,
1991.II.9–10., 1991.VI.1., 1991.VII.13–20., 1991.VII.27–VIII.3., 1991.IX.1.,
1991.X.1., 1991.X.8., 1991.X.24., 1991.X.25–26., 1991.X.27., 1991.X.28.,
1991.X.29., 1991.XI.9., 1992.II.21., 1992.III.27., 1992.III.28., 1992.IV.24.,
1992.V., 1992.VI., 1992.VI.28–VII.4.

törvények, törvényhozás
1944.IX.4., 1944.IX.24., 1944.X.28., 1944.XII.4., 1945.I.20., 1945.II.26.,
1945.IV.21., 1945.V.31–VI.2., 1945.VI.14., 1945.VI.19., 1945.VII.10.,
1945.VIII.25., 1945.VIII.28., 1945.X.22., 1945.X.27., 1945.X.28., 1946.II.21.,
1946.II.25., 1946.III.28., 1946.IV.9–11., 1946.IV.11., 1946.IV.11., 1946.IV.12.,
1946.V.8., 1946.V.16., 1946.VII.18., 1946.IX.13., 1946.X.25., 1946.XII.10.,
1946.XII.19., 1946.XII.20., 1947.II.10., 1947.V.8., 1947.V.29., 1947.VII.11.,
1947.VII. vége, 1947.IX.16., 1947.X.14., 1947.XI.11., 1948.I.23., 1948.III.21.,
1948.III.25., 1948.IV.16., 1948.IV.21., 1948.IV.28., 1948.V.5–6., 1948.V.9.,
1948.V.12., 1948.VI.23., 1948.VII.21., 1948.X.6., 1948.X.12., 1948.X.25.,
1948.X.27., 1948.XI.30., 1948.XII.1., 1948.XII.11., 1948.XII.14., 1948.XII.21.,
1949.I.4., 1949.I.20., 1949.I.28., 1949.II.23., 1949.III.23., 1949.VII.13.,
1949.VIII.13–14., 1949.X.14., 1950.III.9., 1950.XI.2., 1951.XII.5., 1953.IV.24.,
1953.V.30., 1954.III.3., 1954.V.4., 1954.V.26., 1954.XII.13., 1954.XII.18.,
1955.V.11–14., 1956.VII.31., 1945.X.27., 1958.X.17., 1959.I.16., 1959.II.5.,
1959.II.17., 1959.IX.30., 1960.IV.9., 1960.VII.5–7., 1960.XII.15., 1961.XI.29.,
1963.XII.4., 1964.II.26., 1964.VIII.6., 1965, 1968.III.4., 1968.III.12., 1968.III.14.,
1968.III.31., 1968.IV.9., 1968.IV.10., 1968.V.15., 1968.VI.12., 1968.VI.14.,
1968.VI.19., 1968.VI.24., 1968.VI.26., 1968.VII.3., 1968.VII.12., 1968.VII.30.,
1968.IX.7–8., 1968.IX.11., 1968.IX.13., 1968.IX.30., 1968.X.5., 1968.X.12.,
1968.X.13., 1968.X.20., 1968.X.24., 1968.X.26., 1968.X.27., 1968.X.29.,
1968.XII.11., 1968.XII.12., 1968.XII.15., 1968.XII.19., 1968.XII.22., 1969.I.1.,
1969.I.27–29., 1969.I.29–30., 1969.III.17–18., 1969.IV.22., 1969.V.17.,
1969.V.19–22., 1969.VI.5., 1969.VI.10., 1969.VI.27., 1969.VII.10., 1969.VII.31.,
1969.VIII.1–2., 1969.X.16., 1969.XII.1., 1969.XII.27., 1970.II.9., 1970.III.27.,
1970.IV.22., 1970.XI.20., 1970.XII.20., 1970.XII.28., 1971.VII.8., 1978.VI.21.,
1978.VI.27., 1983.I.24., 1983.III.29., 1983.III.30., 1983.IX.1., 1983.IX.3.,
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1983.IX.15., 1983.IX., 1983.XI.22., 1984.I.10., 1984.II.10., 1984.II.12.,
1984.II.21., 1984.II., 1984.III.2., 1984.III.5–6., 1984.III.9., 1984.III.12.,
1984.III.18., 1984.III.19., 1984.III.22., 1984.III.23., 1984.III.27., 1984.IV.2.,
1984.IV.4., 1984.X.17., 1988.I.23., 1988.IX.21., 1988.IX.30–X.1., 1988.X.20.,
1989.I.19., 1989.II.9., 1989.II.14., 1989.X.31., 1989.XI.1., 1989.XI.24.,
1989.XI.25., 1989.XI.29., 1989.XII.6., 1989.XII.28., 1990.I.18., 1990.I.23.,
1990.II.9., 1990.II.19., 1990.II.21., 1990.II.27., 1990.III.1., 1990.III.16.,
1990.III.19., 1990.III.27., 1990.III.29., 1990.IV.18., 1990.IV.19., 1990.IV.20.,
1990.V.2., 1990.V.3., 1990.V.7., 1990.VI.23., 1990.VI.26., 1990.VIII.3.,
1990.VIII.14., 1990.VIII.17., 1990.VIII.21., 1990.VIII.25., 1990.VIII.28.,
1990.IX.1., 1990.IX.3., 1990.IX.24., 1990.IX.26., 1990.X.2., 1990.X.5.,
1990.X.8., 1990.X.9., 1990.X.11., 1990.X.15., 1990.X.16., 1990.X.23.,
1990.X.25., 1990.X.29., 1990.X.31., 1990.XI.5., 1990.XI.8., 1990.XI.12.,
1990.XI.22., 1990.XI.26., 1990.XII.4., 1990.XII.10., 1990.XII.12., 1990.XII.15.,
1991.I.9., 1991.II.1., 1991.II.14., 1991.II.15., 1991.II.17., 1991.II.19.,
1991.II.20., 1991.II.21., 1991.II.23–24., 1991.II.27., 1991.III.3., 1991.III.4.,
1991.III.14., 1991.III.15., 1991.III.20., 1991.III.26., 1991.III.27., 1991.III.28.,
1991.IV.5., 1991.IV.9., 1991.IV.17–18., 1991.V.21., 1991.V.25., 1991.VI.1.,
1991.VI.8., 1991.VII.10., 1991.VII.11., 1991.VII.17., 1991.VII.18., 1991.VIII.24.,
1991.VIII.29., 1991.IX.20., 1991.IX.23., 1991.IX.24., 1991.IX.29., 1991.X.4.,
1991.X.8., 1991.X.22., 1991.XI.4., 1991.XI.6., 1991.XI.17., 1991.XII.1.,
1992.I.21., 1992.I.29., 1992.I.30., 1992.I.30–31., 1992.II.8., 1992.II.13.,
1992.II.18., 1992.II.26., 1992.II.27., 1992.III.12., 1992.IV.14., 1992.IV.22.,
1992.IV.25., 1992.VII.22–23., 1992.IX.29., 1992.X.14., 1992.X.16., 1992.XI.13.,
1992.XI.18., 1992.XI.25., 1992.XI.28., 1992.XII.10., 1992.XII.11.

nemzetiségi alkotmánytörvény 1968.III.12., 1968.VI.26., 1968.IX.7–8.,
1968.IX.11., 1968.IX.30., 1968.X.5., 1968.X.12., 1968.X.13., 1968.X.20.,
1968.X.24., 1968.X.26., 1968.X.27., 1968.X.29., 1968.XII.15., 1969.I.27–29.,
1969.III.17–18., 1969.IV.22., 1969.V.17., 1969.VIII.1–2., 1969.XII.27., 1970.II.9.,
1970.III.27., 1970.IV.22., 1978.XII.1., 1983.III.29., 1988.IX.30–X.1., 1988.X.20.,
1989.I.19., 1989.II.6., 1991.I.9.

választások
1944.XI.vége–XII., 1944.XII.4., 1944.XII.22., 1945.IV.5., 1945.IV.7., 1945.V.5.,
1945.VIII.25., 1945.VIII.28., 1946.II.21., 1946.III.31., 1946.IV.11., 1946.V.26.,
1946.VI.19., 1946.VII.16., 1946.VIII.16., 1946.IX.3–5., 1946.IX.12., 1946.XI.5.,
1946.XII.10., 1946.XII.11., 1947.I., 1947.III.20., 1948.II.23–.25, 1948.IV.5.,
1948.IV.16., 1948.V.30., 1948.VI.9., 1948.VI.16., 1948.VII.28., 1948.XII.1.,
1949.III.15–16., 1949.IX., 1949.XI.28., 1951.XII.5., 1952.III.1., 1953.I.12–19.,
1953.XII.,3–5., 1954.II.12., 1954.II.13., 1954.III.3., 1954.IV.8., 1954.V.4.,
1954.V.16., 1954.V.2.., 1954.V.26., 1954.VIII.20., 1954.XI.28., 1954.XII.3–4.,
1957.V.19., 1960.III.10., 1960.VI.12., 1964.VI.14., 1968.IX.26–27., 1968.I.9.,
1968.III.26., 1968.IV.1–5., 1968.VI.12., 1968.VI.26., 1968.IX.7–8., 1969.X.16.,
1970.XII.28., 1971.VIII.20., 1971.XI., 26–27., 1975.IV.26., 1975.XI.22.,
1976.X.22–23., 1981.VI.5–6., 1982.II.26–27., 1984.X.17., 1986.V.23–24.,
1988.VIII.21., 1988.IX.30–X.1., 1989.XI.20., 1989.XI.25., 1989.XI.27.,
1989.XII.5., 1989.XII.9., 1989.XII.19., 1989.XII.28., 1990.I.18., 1990.I.23.,
1990.II.21., 1990.II.23., 1990.II.24–25., 1990.II.27., 1990.III.13., 1990.III.16.,
1990.III.23., 1990.III.23–24., 1990.III.30., 1990.III.31., 1990.III.31–IV.2.,
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1990.IV.6., 1990.V.12., 1990.V.17., 1990.V.23., 1990.V.30., 1990.V–VI.,
1990.VI.4., 1990.VI.8–9., 1990.VI.14., 1990.VI.16., 1990.VI.,30., 1990.VII.14.,
1990.VIII.17., 1990.VIII.28., 1990.VIII.30., 1990.IX.1., 1990.IX.15., 1990.IX.25.,
1990.XI.23–24., 1990.XI.26., 1991.I.28., 1991.VI.1., 1991.VI.8., 1991.IX.14.,
1992.I.2., 1992.I.18., 1992.I.20., 1992.I.25., 1992.I.29., 1992.II.8., 1992.II.10.,
1992.II.21., 1991.II.25., 1992.II.26., 1992.II.29., 1992.III.5., 1992.III.11.,
1992.III.14., 1992.III.21., 1992.III.23., 1992.III.25., 1992.III.26., 1992.III.28.,
1992.III.29., 1992.IV.2., 1992.IV.22., 1992.V.5., 1992.VI.2., 1992.VI.5–6.,
1992.VI.14., 1992.XI.28.

Intézménymutató

A Földműves Új Útja: 1951.VII.
A Gömöri Múzeum Híradója: 1983 folyamán
(A) Hét: 1956.VI.1., 1956.X.24., 1956.XI.16., 1956.XII.2., 1956.XII.23., 1957.I.13.,

1957 folyamán, 1959.III.1., 1959.X.4., 1960.I.3., 1961.XII.13., 1963.IV.7.,
1963.VII.12., 1963.X.27., 1964.III.8., 1965.V.9., 1966.X.9., 1968.VIII.4.,
1968.IX.29., 1970.IV.18., 1970.V.9., 1970.VIII.25., 1970.XI.8., 1971.I.8.,
1971.II.16., 1971.VII.2., 1971.VIII.20., 1972.X.14., 1974.VIII.23., 1975.I.31.,
1975.V., 1975.XI.26., 1977.II.19., 1977.II.19., 1979.IX.15., 1983.III.1.,
1988.V.5–6., 1989.XII.13., 1990.I.5., 1990.XII.1., 1991.I.1.

A Hónap: 1992.IX.
A Népbíró: 1951.VII., 1961.I.
A Népnevelő Naplója: 1954.VIII.
A Népnevelő Szava: 1950 folyamán
AB Független Kiadó: 1988 folyamán
Ady Endre Diákkör (AED): 1964 ősze, 1965.VII.25–VIII.1., 1965.XI.27–28.,

1975.VI.10., 1977.VIII.11–20., 1990.II.24., 1990.V.23.
Akadémiai Kiadó: 1982 folyamán
Alföld: 1975.X.
Alkotmányozó Nemzetgyűlés: 1945.VIII.25., 1946.IV.11., 1946.V.26., 1946.VI.18.,

1946.VI.19., 1946.VII.8., 1946.VII.18., 1946.IX.13., 1946.X.25., 1946.XII.10.,
1946.XII.19., 1946.XII.20., 1947.II.17., 1947.V.8., 1947.V.29., 1947.VII.11.,
1947.X.1., 1947.X.14., 1948.III.21., 1948.III.25., 1948.IV.16., 1948.IV.21.,
1948.IV.28., 1948.V.5–6., 1948.V.9.

Alkotmányozó Nemzetgyűlés Külügyi Bizottsága: 1946.X.31.
Alkotmányozó Nemzetgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága: 1946.X.10.
Alkotmányozó Zsinat: 1947.I., 1947.III.20., 1949.IX., 1951.VIII.3–4.
Alkotó Ifjúság: 1950.IX., 1951.VII., 1953.VI.15.
Állambíróság (Pozsony): 1948.IV.29., 1948.V.15., 1949.XII.30., 1951.I.15.
Állambíróság (Prága): 1952.XI.27.
Állami Egyházügyi Hivatal: 1949.X.14., 1950.VI.14., 1956.VI.16.
Állami Faluszínház: 1950.I.21., 1950.IX.1., 1950.IX.30., 1952.X.1., 1959.IX.1.
Állami Földalap: 1991.V.21.
Állami Pedagógiai Kiadó: 1951.folyamán
Állatorvosi Egyetem: 1960.V.21.
Amicus Kör: 1989.XI.25.
Amnesty International: 1983.I.31., 1984.VIII.
Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola: 1992.IX.25.
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Apollopress Kiadóvállalat: 1990.III.29., 1990.VI.12.
Apró Szőttes: 1981.X.1.
Az Út: 1990.VI.7.
Bajcsy−Zsilinszky Társaság: 1992.XII.4.
Balassi Bálint Közművelődési Klub: 1982.I., 1986.III.10–24., 1987.VIII.1–9.
Bánki Donát Klub: 1990.III.
Barátnő: 1969.II.
Bars−Hont: 1944 őszén
Bástya Színház: 1991.VII.5.
Batsányi János Irodalmi Kör: 1965.II.13., 1965.V.27., 1965.X.26., 1966.III.4.,

1967.VI.29., 1967.X.20–22., 1968.IV.29., 1969.XI.14–16.
Belügyi Megbízotti Hivatal: 1944.IX.27., 1945.III., 1945.IV.7., 1945.IV.10.,

1945.IV.13., 1945.V.5., 1945.V.16., 1945.V.25., 1945.X.22., 1945.XI.12.,
1946.II.15., 1946.II.23., 1946.VI.21., 1946.VII.3., 1946.IX.12., 1947.VII.1.,
1947.VII.9., 1947.VIII.14., 1947.IX.14., 1947.IX.22., 1947.XII.18., 1948.I.3.,
1948.II.27., 1948.III.24., 1948.IX.13., 1948.XI.12., 1948.XII.11., 1948.XII.21.,
1949.I.4., 1949.I.20., 1949.II.14., 1949.V.19., 1949.VI.15., 1950.III.30., 1952.I.,
1952.XI.15., 1959.IX.30.

Belügyminisztérium (cseh): 1990.II.27.
Belügyminisztérium (csehszlovák): 1945.X.2., 1947.VI.10., 1947.IX.22., 1948.V.4.,

1948.IX.22., 1948.XI.30., 1951.XII.7., 1956.X.26., 1959.IX.10., 1968.V.18.,
1968.VIII.5., 1968.IX.5., 1968.X.18., 1970.XII.14., 1977.III.10.

Belügyminisztérium (szlovák): 1969.V.26., 1970.II.4., 1970.VI.18., 1971.IX.1.,
1971.XII.30., 1973.III.9., 1973.IV.17., 1973.VI.8., 1974.II.11., 1974.II.21.,
1976.II.4., 1976.XII.21., 1977.XII.2., 1987.VI.16., 1987.X.1., 1988.III.30.,
1990.I.13., 1990.II.19., 1990.III.1., 1990.III.19., 1991.III.4., 1991.X.22.,
1991.XII.9., 1992.V.25.

Benedek Elek Óvónőképző Főiskola: 1992.IX.25.
Beszélő: 1987.III.30.
Bethlen Gábor Alapítvány: 1988.XI.2., 1989.XI.2.
Bibliai Tanulmányok: 1969 első fele
Bibliotheca Hungarica: 1990.XI.7., 1991.I., 1991.X.3., 1992.III.27.
Bodrogközi és Ung−vidéki Városok és Falvak Szövetsége: 1990.XII.12.
Bodrogközi Hírnök: 1992.IV.
Bratislavai Kerület: 1951.VI.
Budovateľ – Építő: 1960 folyamán
Budovateľ okresu Fiľakovo – Építő a Füleki Járás Részére: 1952.V.1.
Calvin J. Teológiai Intézet : 1991.IX.11., 1992.IX.26.
Castrum Novum: 1982 folyamán, 1991.VI.
Čas: 1944. IX. 17., 1944. X. 1–4., 1945.VII.21., 1945.XI.15., 1945.XI.18., 1946.X.6.,

1947.V.20.
Cesta k socializmu – A Szocializmus Felé Vezető Út: 1951.VI.
Charta 77: 1977.I.1., 1977.I.9., 1977.I.28., 1977.II.19., 1978.II.28., 1978.IV.22.,

1979.V., 1979.XI., 1980.IV., 1982.XII.28., 1984.II.7., 1985 eleje, 1985.IX.13.,
1985.X.17., 1985.X.24., 1987.I.7., 1987.III.27., 1987.III.30., 1987.XII.3.,
1987.XII.10., 1988.I.22., 1988.III.22., 1988.III.30., 1989.II.27., 1989.III.12.,
1989.V.28., 1989.VII.3., 1989.XI.19., 1989.XII.23., 1989.XII.23.

Coexistencia: 1992.XI.7.
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Comenius Egyetem: 1954.XI.13., 1959.IX.1., 1962.VIII.23., 1965.X.24–29.,
1968.V.7., 1968.X.12., 1968.XII.1., 1969.IV.8., 1975 folyamán, 1986.IX.1.,
1990.I.1., 1990.III.7., 1991.I.4., 1991.I.28., 1992.I.1.

Comenius Evangélikus Teológiai Kar: 1950.VII.14., 1955.XII.7.
Csallóköz: 1990.I.19.
Csallóközi Értelmiségi Fórum: 1991.III.15.
Csallóközi Hírlap: 1944 őszén
Csallóközi Ifjúsági Klub: 1966.II.15.
Csallóközi Múzeum: 1964.VII.1., 1974.XII.13–15., 1977 folyamán
Csallóközi Színház: 1961.XI., 1966.XI.5–7.
Csallóközi Városok és Falvak Társulása: 1990.IX.19., 1991.II.20., 1991.VII.18.,

1992.IV.25.
Cseh− és Morvaország Kommunista Pártja: 1990.X.13–14., 1990.XI.3–4., 1991.XII.14–15.
Cseh− és Morvaország Kommunista Pártja és a Demokratikus Baloldal Pártja Szövet −

sége: 1991.VIII.28.
Cseh− és Morvaországi Magyarok Szövetsége: 1990.II.24., 1990.X.13–14.,

1990.XI.3–4., 1991.V.25., 1991.X.1., 1991.XII.14–15., 1992.VII.30., 1992.IX.18.,
1992.XII.18.

Cseh Nemzeti Front: 1971.IV.28.
Cseh Nemzeti Tanács: 1969.I.1., 1971.XI.26–27., 1976.X.22–23., 1981.VI.5–6.,

1986.V.23–24., 1989.II.14., 1989.X.31., 1989.XII.6., 1991.VI.17., 1992.I.10.,
1992.II.3–8., 1992.III.11.

Csehszlovák Áttelepítési Bizottság: 1946.II.15., 1946.II.20., 1946.II.23., 1946.III.4.,
1946.III.21., 1946.V.11., 1946.V.18., 1946.V.27., 1948.XII.20.

Csehszlovák Főügyészség: 1968.XI.29.
Csehszlovák Helsinki Bizottság: 1989.VII.3.
Csehszlovák Ifjúsági Szövetség (CSISZ): 1949.III.19., 1949.IV.23–24., 1950.VI.7–11.,

1950.IX., 1951.V.25–27., 1952.I.26., 1952.IX.15., 1952.IX., 1952.XI.17–18.,
1954.III.22., 1955.II.3–6., 1956.III.23–25., 1956.X.29., 1957.VII.1., 1958.VIIII.30–31.,
1958.XII.13–15., 1961.XII.15–16., 1964.X.2., 1966.II.27.,1967.V.18–20.,
1967.VI.5–9., 1968.III.12., 1968.III.22–23., 1968.V.18., 1968.IX.12., 1968.IX.28.,
1969.II.5–6., 1969.III.11–12., 1970.IV.24–25., 1970.XI.9–11.

Csehszlovák Írók Szövetsége: 1951 folyamán, 1952.IX.28., 1953.V.11., 1954.IV.5–6.,
1954.V.30., 1956.IV.22–29., 1956.VI.11–15., 1963.V.22–24., 1963 folyamán,
1964 folyamán, 1965 folyamán, 1966. folyamán, 1967.VI.27–29., 1967.IX.26–27.,
1968.IV.1–5., 1968 folyamán

Csehszlovák Képzőművészek Szövetsége: 1978.II.16.
Csehszlovák Kulturális és Információs (Tájékoztató) Központ: 1977.IX.14–16., 1989.IX.25.
Csehszlovák Mezőgazdasági Párt: 1989.XII.1–2., 1990.I.13.
Csehszlovák Nemzeti Szocialista Párt (CSNSZP): 1945. IV. 4., 1945.X.28., 1946.V.26.,

1946.VII.2., 1948.II.20.
Csehszlovák Néppárt: 1945. IV. 4., 1946.V.26., 1946.VII.2., 1948.II.20., 1989.XII.12.,

1990.I.23.
Csehszlovák Nőszövetség: 1950.III.31–IV.2., 1952.I.15., 1966.I.7.
Csehszlovák Nőszövetség Szlovákiai Bizottsága: 1953.I., 1968.IV.5., 1968.XI.15.,

1969.I.22.
Csehszlovák Olimpiai Bizottság: 1984.V.12.
Csehszlovák Politikai és Tudományos Ismeretterjesztő Társulat: 1961.I.
Csehszlovák Rádió: 1949.I.3., 1950 folyamán, 1956.XI.1., 1957.III.8., 1960.IV.3.,

1960.VII.16., 1960.X.3., 1960 folyamán, 1963.III.1., 1964.VIII.6., 1967.X.17.,
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1968.V.18., 1969 folyamán, 1970 folyamán, 1972.X.14., 1974.II.20., 1976.V.22.,
1989.III.11., 1989.XI.1.

Csehszlovák Sajtóiroda: 1992.VI.16.
Csehszlovák Szociáldemokrata Párt (CSSZDP): 1945. IV. 4., 1945.X.18–21.,

1946.V.26., 1946.VII.2., 1947.XI.14–16., 1948.II.25., 1948.III.18., 1948.V.30.,
1948.VI.27.

Csehszlovák Szocialista Párt: 1948.V.30., 1968.V.18., 1990.I.23.
Csehszlovák Televízió: 1956.XI.3., 1960.IV.3., 1964.VIII.6., 1966.XII.10–11.,

1967.X.17., 1969.III.17–18., 1969.IV.22., 1969.V.17., 1969.VII.10., 1972.XI.8–9.,
1975.XI. eleje, 1977.V.14–15., 1979.V., 1980.IV.18–19., 1980.VI.28., 1980.IX.9.,
1981.IV.10–11., 1982.IV.17–18., 1982.XI.2., 1983.IV.26., 1983.X.31.,
1987.IV.11–12., 1989.XI.1.

Csehszlovák Testnevelési Szövetség: 1970.I.5., 1987.VI.30., 1987.X.1.
Csehszlovák Tűzvédelmi Szövetség: 1965.I.
Csehszlovák Vöröskereszt: 1945.VII.4., 1953.VI.30., 1959.VIII.25., 1991.I.
Csehszlovákia Kommunista Pártja (CSKP): 1945. IV. 4., 1945.IV.8., 1945.VII.17–18.,

1946.III.28–31., 1946.V.26., 1946.VI.19., 1946.VII.2., 1946.XI.14., 1946.XII.2.,
1947.V.19., 1947.VIII.16., 1947.XI.27–28., 1948.II.20., 1948.II.23–25., 1948.II.25.,
1948.IV.5., 1948.IV.20., 1948.V.30., 1948.VI.9., 1948.VI.11–13., 1948.VI.27.,
1948.VII.8., 1948.VII.19., 1948.VII.23–24., 1948.VII.29., 1948.IX.27–28., 1949.I.20.,
1949.II.28., 1949.V.25–29., 1949.X.13., 1949.X.24., 1949.X.26., 1950.II.24–25.,
1950.III.11., 1950.VI.26., 1951.II.21–24., 1951.IV.18–20., 1951.X.19., 1951.IX.6.,
1951.IX.17., 1951.XII.6., 1951.XII.7., 1952.V.21., 1952.VI.3., 1952.XI.27.,
1953.III.14.,. 1953.III.20., 1953.IX.4–5., 1953.IX.9., 1953.XII.3–5., 1954.VI.11–15.,
1954.VII.2., 1954.VIII.9., 1954.X.13.,1955.I.10., 1955.I.24., 1955.VI.29–30.,
1955.X.25., 1956.III.29–30., 1956.IV.19–20., 1956.V.2., 1956.VI.11–15.,
1956.X.24., 1956.X.25., 1956.X.26., 1956.X.29., 1956.X.30., 1956.XI.2., 1956.XI.5.,
1956.XI.12., 1956.XII.5–6., 1956.XII.21., 1957.II.21., 1957.V.3–4., 1957.X.2.,
1957.XI.19., 1958.III., 1958.VI.18–21., 1959.II.18–21., 1960.I.13–14., 1960.II.23.,
1960.IV.7–8., 1960.VII.5–7., 1961.III.8., 1961.XI.15–17., 1962.IV.12., 1962.VIII.30.,
1962.XII.4–8., 1963.III.21., 1963.IV.3–4., 1963.IX.20., 1963.XII.18–19., 1964.XI.12.,
1965.I.27–29., 1966.II.27., 1966.IV.26., 1966.V.31–VI.4., 1967.III.21.,
1967.IX.26–27., 1967.X.30–31., 1967.XII.6., 1967.XII.11., 1967.XII.19–21.,
1968.I.3–5., 1968.I.22–23., 1968.III.4., 1968.III.21., 1968.III.28., 1968.IV.1–5.,
1968.V.22–24., 1968.V.29–VI.1., 1968.VI.1., 1968.VII.18., 1968.VII.19., 1968.VIII.3.,
1968.VIII.21., 1968.VIII.22., 1968.VIII.31., 1968.XI.14–17., 1969.IV.1., 1969.IV.17.,
1969.V.4., 1969.V.29–30., 1969.IX.25–27., 1970.I.28–30., 1970.II.5–6.,
1970.IV.14., 1970.VI.25–26., 1970.XII.10–11., 1970.XII.16., 1971.I.27.,
1971.V.25–29., 1971.IX.15–16., 1972.IV.15–16., 1972.VII.7–9., 1972.X.26–27.,
1972.XI.8–9., 1973.I.10., 1973.II.21., 1975.I.28., 1975.V.16., 1975.V.29.,
1975.IX.16–17., 1976.IV.12–16., 1979.I.5., 1980.III.25–26., 1980.V.22., 1980.IX.9.,
1980.XI.12., 1981.IV.6–10., 1981.XII.14., 1982.V.26., 1982.IX.13., 1983.III.22–23.,
1984.II., 1984.III.9., 1984.IX.26–27., 1984.XI.27., 1985.V.22., 1986.III.24–28.,
1986.VI.4., 1986.X.30., 1986.XII.5–6., 1987.I.9., 1987.II.4., 1987.XI.18–19.,
1987.XII.17–18., 1988.II.3., 1988.IV.7., 1988.IV.15., 1988.VI.23., 1988.X.10–11.,
1988.XII.15–16., 1989.II.6., 1989.II.9., 1989.IV.19., 1989.VI.8., 1989.X.11–12.,
1989.XI.20., 1989.XI.24., 1989.XI.26., 1989.XII.1., 1989.XII.7., 1989.XII.10.,
1989.XII.20–21., 1989.XII., 1990.I.6., 1990.I.23., 1990.II.18., 1990.IX.1.,
1990.XI.3–4., 1991.VIII.28., 1991.XI.18.

Csehszlovákiai Antifasiszta Magyarok Intézőbizottsága: 1946.X.13.
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Csehszlovákiai Charta 77 Alapítvány: 1989.XII.18.
Csehszlovákiai Magyar Amatőr Színjátszók Egyesülete: 1990.IX.29., 1991.V.14–18.,

1991.VI.4–9., 1992.IV.9–12., 1992.V.31–VI.5., 1992.XII.12.
Csehszlovákiai Magyar Cserkészszövetség: 1990.II.9.
Csehszlovákiai Magyar Demokratikus Népi Szövetség (CSMADNÉSZ): 1945 ősze, 1946

eleje,1946 tavasza, 1946.VIII.3., 1946.IX.1., 1946.IX., 1946.folyamán,
1949.II.vége, 1949.XII.30., 1967.X.13., 1990.IX.12.

Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kulturális Szövetsége → Csemadok
Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesülete → Csemadok
Csehszlovákiai Magyar Hírek: 1987 tavasza
Csehszlovákiai Magyar Irodalom− és Könyvbarátok Társasága: 1990.IV.8.,

1990.IX.22., 1991.XI.22–24., 1992.X.23–25.
Csehszlovákiai Magyar Írók Társasága: 1989.XII.19., 1990.I.26., 1990.III.22–23.,

1990.IV., 1990.X.12–14., 1990.X.31., 1991.III.22., 1991.IX.26., 1992.IV.1.
Csehszlovákiai Magyar Képzőművészek Társasága: 1989.XII.19., 1990.II.22.,

1990.X.26., 1991.VI.15., 1991.X.1–25., 1992.III.12., 1992.VI.9.
Csehszlovákiai Magyar Keresztény Értelmiségiek Szövetsége: 1992.II.22.,

1992.VIII.1.
Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága Információs Csoportja:

1984.X.10.
Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága (Csehszlovákiai Magyar

Nemzetiség Jogvédő Bizottsága): 1978.IV., 1978.V., 1978.XII.2., 1979.I.5.,
1979.V., 1979.VII.23., 1979.IX.24., 1979.XI., 1980.II.1., 1980.II.,
1980.III.30–IV.13., 1980.IV., 1980.V., 1981.IV., 1981.VI.24., 1982.IV., 1982.VI.3.,
1982.XI.10., 1983.III.3–5., 1983.IX., 1984.X.10., 1984.XII., 1985.X.17.,
1986.IV.10., 1987.I.7., 1987.II.11., 1987.III.1., 1987.III.10., 1987.III.16.,
1987.III.30., 1987.IV.6., 1987.V.25., 1987.V.31., 1987 tavasza, 1987.VI.30.,
1987.IX.30., 1987.XI.30., 1987.XII.3., 1987.XII.10., 1987.XII.12., 1988.I.22.,
1988.I.23., 1988.III.22., 1988.III.30., 1988.IV.15., 1988.VI.20., 1988.VII.26.,
1988.VIII.10., 1988.VIII.15., 1988.IX.12., 1988.X.20., 1989 eleje, 1989.II.27.,
1989.II., 1989.III.5., 1989.IV.27., 1989.V.13., 1989.V.26., 1989.XI.24.,
1989.XII.28.

Csehszlovákiai Magyar Könyvkiadó: 1953.I.1., 1953 folyamán, 1954 folyamán, 1955
folyamán, 1956.I.1.

Csehszlovákiai Magyar Központi Könyvtár és Levéltár: 1991.X.3.
Csehszlovákiai Magyar Kultúra Barátainak Köre: 1989.III.1., 1989.III.20.
Csehszlovákiai Magyar Kultúra Háza: 1968.III.16., 1969.V.17.
Csehszlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány: 1989.IV.20.
Csehszlovákiai Magyar Kulturális Fondalapítvány: 1969.V.15., 1969.V.17.
Csehszlovákiai Magyar Nemzetiség Jogvédő Bizottsága → Csehszlovákiai Magyar

Kisebbség Jogvédő Bizottsága
Csehszlovákiai Magyar Népművészeti Együttes (Népes): 1953.VI.1., 1954.IV.25.,

1954.V.30., 1954.VII.23., 1955.I.1., 1955.I.14., 1966.II.27.
Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság: 1969.V.15., 1969.XI.29., 1989.XII.9.,

1990.I.27., 1990.VII.21–28., 1991.II.9–10., 1991.VII.13–20., 1991.VII.27–VIII.3.,
1991.X.8., 1991.X.25–26., 1992.III.28., 1992.VI.28–VII.4.

Csehszlovákiai Magyar Népszövetségi Liga: 1946.VII.26.
Csehszlovákiai Magyar Nyelvművelő és Nyelvjáráskutató Társaság: 1969.V.15.,

1969.V.23., 1969.XI.14–16., 1971.II.12–13.
Csehszlovákiai Magyar Pedagógusok Fóruma: 1989.XII.20.
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Csehszlovákiai Magyar Pedagógusok Országos Szövetsége: 1968.VII.18., 1968.VIII.2.,
1968.IX.14., 1969.IV.3.

Csehszlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége: 1990.I.13.
Csehszlovákiai Magyar Politikai Foglyok és Deportáltak Szövetsége: 1990.II.9.
Cseh−Szlovákiai Magyar Regionális Parlament: 1992.VII.29.
Csehszlovákiai Magyar Szociológiai Társaság: 1969.V.15.
Csehszlovákiai Magyar Tanítók Központi Énekkara: 1964.XI.27., 1969.II.2.,

1985.IV.30., 1990.XII.8.
Csehszlovákiai Magyar Történelmi Társaság: 1969.V.15., 1970.IV.18.
Csehszlovákiai Magyar Tudományos Akadémia: 1968.VIII.4.
Csehszlovákiai Magyar Tudományos Fórum: 1990.II.15.
Csehszlovákiai Magyar Tudományos Intézet: 1989.III–IV.
Csehszlovákiai Magyar Tudományos Társaság: 1990.IX.29., 1991.VI.1., 1991.X.8.,

1992.II.21., 1992.III.28.
Csehszlovákiai Magyar Tudományos, Irodalmi és Művészeti Társaság (Masaryk

Akadémia): 1947.XII.10., 1958.I.28., 1973 folyamán, 1990.V.21., 1992.I.20.
Csehszlovákiai Magyar Újságírók Társulása: 1990.I.19., 1990.X.12–14.
Csehszlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága: 1990.XII.9., 1991.XI.29–XII.1.,

1992.V.29–31., 1992.XII.11–13.
Csehszlovákiai Magyarok Anyanyelvi Társasága: 1990.III.22–24., 1990.IV.28.,

1991.III.21–23., 1992.III.12–14.
Csehszlovákiai Magyarok Demokratikus Szövetsége → Csemadok
Csehszlovákiai Magyarok Fóruma: 1989.XI.24., 1989.XI.25., 1989.XII.5., 1989.XII.15.
Csehszlovákiai Magyarok Nemzeti Bizottmánya: 1950 folyamán, 1951.X.18.,

1951.XII., 1952.X.10., 1955.V.28., 1956.VII.7., 1958.II.25., 1962.XII.16., 1980.V.,
1984.IV.28., 1985.III., 1986.VIII.16.

Csehszlovákiai Magyarok Segélybizottsága: 1945.VII.4.
Csehszlovákiai Magyarok Társadalmi és Kulturális Szövetsége → Csemadok
Csehszlovákiai Magyarok Végrehajtó Bizottsága: 1947.IV.7.
Csehszlovákiai Sport: 1953.III.3., 1970.I.5.
Csehszlovákiai Ukrán Dolgozók Kulturális Szövetsége (Csehszlovákiai Ukrán Dolgozók

Kultúregyesülete): 1955.X.25., 1960.V.16–22., 1968.IV.30., 1968.VI.7.,
1968.VIII.14., 1968.IX.11., 1969.IV.30., 1969.VI.2–3., 1970.V.12., 1971.II.23.,
1971.IV.28., 1971.X.13., 1974.X.14., 1979.XI.20., 1980.III.25–26., 1986.IX.9.,
1986.X.7., 1986.X.17., 1986.XII.15., 1987.I.1., 1989.XII.19.

Csehszlovák–Magyar Barátság Egységes Földműves Szövetkezet: 1962.XI.4.
Csehszlovák–Magyar Gazdasági és Műszaki−Tudományos Együttműködési Bizottság:

1961.II.16., 1974.X.7., 1981.IX.10.
Csehszlovák–Magyar Kulturális és Gazdasági Társaság: 1949.II.10.
Csehszlovák–Magyar Kulturális és Oktatási Munkabizottság: 1975.IX.15–18.,

1982.IV.6–9., 1983.V.10., 1989.IV.25–27.
Csehszlovák–Magyar Kulturális Munkabizottság: 1964.VII.6–8.
Csehszlovák–Magyar Történész Vegyesbizottság: 1960.VI.13–17., 1987.IX.7–11.
Csehszlovák–Szovjet Baráti Szövetség: 1951.I., 1953.I., 1972.VIII.11–20.
Csemadok (Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesülete, Csehszlovákiai Magyar

Dolgozók Kulturális Szövetsége, Csehszlovákiai Magyarok Társadalmi és Kulturális
Szövetsége, Csehszlovákiai Magyarok Demokratikus Szövetsége): 1949.III.5.,
1949.III.20., 1949.IV.5., 1949.IV.29., 1949.V.11., 1949.V.17., 1949.V.19.,
1949.V.vége, 1949.VI.15., 1949.VIII.3., 1949.XI.10–11., 1949.XI.22–23.,
1949.XI.27., 1950.I.6., 1950.I.14., 1950.I.28., 1950.III.10., 1950.IV.2.,
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1950.IV.17., 1950.V.13., 1951.III.17., 1951.VI.16., 1951.VI.23–24., 1951.IX.1.,
1951.IX.2., 1951.XI.11., 1951.XII.8., 1952.I.31., 1952.V.23., 1952.V.24–25.,
1952.VI.6., 1952.VI.23., 1952.VII.3., 1952.VIII.27., 1952.IX.28., 1953.I.1.,
1953.I.18., 1953.IV.18., 1953.VI.1., 1953.VI.5., 1953.VI.13–15., 1953.VI.20.,
1953.VII.11., 1953.IX.11., 1953.X.3–4., 1953.X.14–25., 1953.XII.18–19.,
1954.I.1., 1954.II.12., 1954.II.21., 1954.III.22., 1954.V.22., 1954.X.19.,
1954.XI.18., 1954.XI.28., 1954.XII.3–4., 1955.I.1., 1955.II.5–6., 1955.VI.11.,
1955.X.5., 1955.X.22., 1955.X.25., 1955.XI.22., 1956.I., 1956.II.2., 1956.III.28.,
1956.IV.24., 1956.VI.1., 1956.X.24., 1956.X.29., 1956.X.30., 1956.XI.1.,
1956.XI., 1956.XII.2., 1956.XII.22., 1956.XII.30., 1957.I.11., 1957.I.20.,
1957.IV.12., 1957.V.25–26., 1957.VI.14., 1957.VIII.24–25., 1957.IX.24.,
1958.VI.28–29., 1959.III.1., 1959.III.5., 1959.IV.6–7., 1959.IX.1., 1959.X.4.,
1960.I.3., 1960.I.14., 1960.I.15., 1960.III.27., 1960.IV.3., 1960.V.16–22.,
1960.V.21., 1960.V.28–29., 1960.VIII.26., 1961.III., 1961.IV.21–22.,
1961.VI.17–18., 1961.VII.1–2., 1961.X.14–15., 1961.XII.13., 1962.IV.14–15.,
1962.IV.14., 1962.IV.25–27., 1962.VI.30–VII.1., 1963.V.17–19., 1963.VI.10.,
1963.VI.6–7., 1963.IX.30., 1963.XII.21–22., 1964.III.8., 1964.III.9., 1964.IV.11.,
1964.V.22–31., 1964.VI.14., 1964.VII.4–5., 1964.VII.6–8., 1964.VIII.6.,
1964.IX.12–13., 1964.X.3–4., 1964.XI.27., 1965.II.13., 1965.V.13–23.,
1965.VI.29., 1965.VII.10–11., 1966.II.27., 1966.III.5., 1966.IV.28–29.,
1966.V.22–29., 1966.VII.2–3., 1966.VII.28., 1966.X.7–9., 1966.XII.10–11.,
1968.IV.12., 1966.XII.10–11., 1967.III.21., 1967.V.20–28., 1967.VII.1–2.,
1967.X.17., 1967.X.20–22., 1967.XII.11., 1968.I.20., 1968.III.12., 1968.III.13.,
1968.III.15., 1968.III.26., 1968.III.27., 1968.III.28., 1968.III.vége, 1968.IV.9.,
1968.IV.25., 1968.IV.27–28., 1968.IV.30., 1968.IV., 1968.V.7., 1968.V.10.,
1968.V.16–20., 1968.V.18., 1968.V.24., 1968.V.25–VI.2., 1968.VI.7.,
1968.VI.8–9., 1968.VI.14., 1968.VI.19., 1968.VI.20., 1968.VI.29–30., 1968.VII.3.,
1968.VII.3–9., 1968.VII.12., 1968.VII.19., 1968.VII.30., 1968.VIII.2., 1968.VIII.3.,
1968.VIII.21., 1968.VIII.23., 1968.VIII.27., 1968.VIII.28., 1968.IX.6.,
1968.IX.7–8., 1968.IX.11., 1968.X.20., 1968.X.22., 1968.XII.15., 1969.I.11.,
1969.III.15–20., 1969.III.16., 1969.III.17–18., 1969.III.21–23., 1969.IV.1.,
1969.IV.10., 1969.IV.30., 1969.V.9–10., 1969.V.15., 1969.V.17., 1969.V.23.,
1969.V.24–VI.1., 1969.V.31–VI.1., 1969.VI.2–3., 1969.VI.14–15.,
1969.VI.21–22., 1969.VI.28–29., 1969.IX.4., 1969.XI.4., 1969.XI.9., 1969.XI.29.,
1969.XI., 1970.II.10., 1970.IV.13., 1970.IV.15., 1970.IV.18., 1970.IV.20.,
1970.V.9., 1970.V.11., 1970.V.12., 1970.V.23–31., 1970.VI.13–14., 1970.VII.9.,
1970.VII.11–12., 1970.VII.16., 1970.VIII.18., 1970.IX.11., 1970.IX.13.,
1970.IX.16–19., 1970.IX.26–27., 1970.IX.28., 1970.X.2., 1970.X.12., 1970.XI.4.,
1970.XI.8., 1970.XII.16., 1971.II.23., 1971.III.17., 1971.III.18., 1971.III.29.,
1971.IV.28., 1971.V.8–9., 1971.V.22–30., 1971.VI.7., 1971.VI.12–13.,
1971.VI.19–20., 1971.VI., 1971.VII.3–4., 1971.VIII.20., 1971.X.13., 1972.IV.6–9.,
1972.IV.11., 1972.IV.15–16., 1972.V.20–28., 1972.V., 1972.VI.10–11.,
1972.VI.17–18., 1972.VII.1–2., 1972.X.14., 1973.I.10., 1973.II.16., 1973.III.1.,
1973.III.15., 1973.III.29–IV.1., 1973.VI.16–24., 1973.VI.30–VII.1., 1973.IX.7.,
1973.XI.30–XII.1., 1974.III.13–14., 1974.IV.20., 1974.V.9–10., 1974.V.18–26.,
1974.VI.15–16., 1974.VI.22–23., 1974.VI.29–30., 1974.VIII.23., 1974.X.11.,
1974.X.12., 1974.X.14., 1974.XI.16., 1974.XII.6–7., 1975.I.31., 1975.II.17.,
1975.III.13–16., 1975.V.23–31., 1975.V.30., 1975.VI.7–8., 1975.VI.21–22.,
1975.VII.12–13., 1975.IX.16–17., 1975.IX.30., 1975.XI.26., 1975.XII.12–13.,
1976.IV.21–24., 1976.V.12–14., 1976.V.22., 1976.V.29–VI.5., 1976.VI.4–6.,
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1976.VI.18–20., 1976.X.14., 1976.X.22–23., 1976.XI.26–27., 1977.II.19.,
1977.II.19., 1977.V.14–15., 1977.V.21–29., 1977.V.31–VI.3., 1977.VI.3–5.,
1977.VI.10., 1977.VI.12., 1977.VI.24–26., 1977.VII.9–13., 1977.X.13–14.,
1977.X.29., 1977.XI.18–19., 1977.XI.21., 1977.XII.16–17., 1977.XII.17–18.,
1978.I., 1978.III.3–4., 1978.III.17–18., 1978.IV.24–27., 1978.V.20–28.,
1978.VI.3–4., 1978.VI.9–11., 1978.VI.23–25., 1978.X.28., 1978.XI.10–11.,
1978.XI., 1978.XII.1., 1978.XII.2–4., 1978.XII.8., 1979.I.5., 1979.I., 1979.III.3.,
1979.III., 1979.IV.20–21., 1979.V.3–7., 1979.V.19–27., 1979.V., 1979.VI.9–10.,
1979.VI.23–24., 1979.VIII.3–12., 1979.VIII.11–19., 1979.IX.12., 1979.X.13.,
1979.XI.20., 1979.XI.29–XII.1., 1980.III.25–26., 1980.IV.18–19., 1980.IV.19.,
1980.IV.25–26., 1980.V.17–25., 1980.V.26–28., 1980.V.30–VI.3., 1980.VI.6–8.,
1980.VI.13–15., 1980.VI.20–22., 1980.VI.28., 1980.VII.31–VIII.9., 1980.VIII.9–16.,
1980.IX.20., 1980.X.11., 1980.XI.8., 1980.XI.14–15., 1980.XII.14., 1981.III.20–21.,
1981.IV.10–11., 1981.V.19–24., 1981.V.28–31., 1981.VI.13–14., 1981.VI.20–21.,
1981.VI.27–28., 1981.VIII.2–9., 1981.VIII.9–15., 1981.X.1., 1981.XI.14.,
1981.XI.20–22., 1981.XI.24., 1981.XII.3., 1982.I., 1982.II.26–27., 1982.III.11–13.,
1982.IV.17–18., 1982.V.17–23., 1982.V.26–30., 1982.VI.3., 1982.VI.5–6.,
1982.VI.26–27., 1982.VII.31–VIII.6., 1982.VIII.8–14., 1982.IX.10., 1982.XI.2.,
1982.XI.6–7., 1983.III.1., 1983.III.18–19., 1983.V.16–22., 1983.V.24–28.,
1983.VI.3–5., 1983.VI.11–12., 1983.VI.25–26., 1983.VII.4–10., 1983.VII.30–VIII.6.,
1983.VIII.7–14., 1983.IX.3., 1983.X.14., 1983.XI.3–6., 1983.XI.14., 1984.I.29.,
1984.II., 1984.III.2., 1984.III.9., 1984.III.9–17., 1984.III.29–31., 1984.V.14–20.,
1984.V.23–26., 1984.VI.1–3., 1984.VI.16–17., 1984.VI.30–VII.1., 1984.VII.6–11.,
1984.VII.28–VIII.5., 1984.VIII.5–12., 1984.X.19–20., 1984.XI.11–17.,
1984.XI.15–18., 1985.III.14–16., 1985.V.20–26., 1985.V.31–VI.2., 1985 tavasza,
1985.VI.11–15., 1985.VI.21–23., 1985.VII.7–14., 1985.VIII.3–10., 1985.XI.7–10.,
1985.XI.29–30., 1985.XII.7., 1985.XII.18., 1986.III.20–22., 1986.V.23–24.,
1986.V.30–VI.1., 1986.VI.3–7., 1986.VI.14–15., 1986.VI.16–22., 1986.VI.28–29.,
1986.VII.18–26., 1986.VIII.10–17., 1986.IX.9., 1986.IX.19–20., 1986.X.7.,
1986.X.17., 1986.XI.6–9., 1986.XII.15., 1986 folyamán, 1987.I.1., 1987.III.1.,
1987.III.8–9., 1987.III.16–21., 1987.III.20., 1987.IV.2–4., 1987.IV.11–12.,
1987.V.8–10., 1987.V.18–24., 1987.V.22., 1987.V.25., 1987.V.29–31.,
1987.VI.2–6., 1987.VI.13–14., 1987.VI.16., 1987.VI.20–21., 1987.VIII.1–9.,
1987.VIII.9–16., 1987.X.1., 1987.X.2., 1987.XI.8., 1987.XI.12–15., 1987.XI.30.,
1988.II.3., 1988.III.11–12., 1988.III.17–19., 1988.V.5–6., 1988.V.16–22.,
1988.V.27–29., 1988.VI.1–5., 1988.VI.18–19., 1988.VI.24., 1988.VII.2–9.,
1988.VII.15–24., 1988.VII.18–25., 1988.IX.30–X.1., 1988.X.14–16., 1988.X.21.,
1988.XI.3., 1988.XI.5–6., 1989.I.10., 1989.I.19., 1989.II.25–26., 1989.II.28.,
1989.III.3., 1989.III.5., 1989.III.16–18., 1989.IV.10., 1989.V.6–7., 1989.V.15–20.,
1989.V.26–28., 1989.VI.7–11., 1989.VI.16–18., 1989.VI.24–25., 1989.VII.10–16.,
1989.VII.21–30., 1989.VII.29–VIII.6., 1989.IX.25., 1989.IX.29., 1989.IX.29–30.,
1989.X.21–22., 1989.XI.4., 1989.XI.23., 1989.XII.4., 1989.XII.6., 1989.XII.7.,
1989.XII.8., 1989.XII.9., 1989.XII.13., 1989.XII.17., 1989.XII.19., 1989.XII.23.,
1989.XII.27., 1990.I.5–6., 1990.I.15., 1990.I.26., 1990.II.1., 1990.II.9., 1990.II.15.,
1990.II.21., 1990.II.23., 1990.III.3., 1990.III.5., 1990.III.9–10., 1990.III.22–24.,
1990.IV.5., 1990.IV.8., 1990.IV.18., 1990.IV.27., 1990.V.16–20., 1990.V.18.,
1990.V.25–27., 1990.V.30–VI.2., 1990.VI.15–17., 1990.VI.22., 1990.VI.23.,
1990.VI.29–VII.1., 1990.VII.16–23., 1990.VII.31., 1990.VIII.25., 1990.IX.22.,
1990.X.12–14., 1990.X.30., 1990.XI.7., 1990.XII.1., 1991.I.1., 1991.I.4., 1991.I.14.,
1991.IV.15., 1991.IV.27–28., 1991.V.13., 1991.V.14–18., 1991.V.25–26.,
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1991.VI.4–9., 1991.VI.20–21., 1991.VI.28–30., 1991.VII.5., 1991.VII.19–28.,
1991.VIII.1–3., 1991.VIII.12–18., 1991.VIII.24–25., 1991.IX.13., 1991.IX.28.,
1991.X.1–25., 1991.X.8., 1991.X.11., 1991.X.29., 1991.XI.22–24.,
1991.XI.29–XII.1., 1991.XII.1., 1991.XII.7., 1991.XII., 1992.I.16., 1992.I.25.,
1992.III.12–14., 1992.III.28., 1992.IV.9–12., 1992.IV.25., 1992.V.13–16.,
1992.V.24., 1992.V.29–31., 1992.V.31–VI.5., 1992.VI.27–28., 1992.VII.18–25.,
1992.VII.28., 1992.VIII.24., 1992.IX.26., 1992.XII.12., 1992.XII.12.

Csemadok Érsekújvári Járási Bizottságának Néprajzi Szakcsoportja: 1982.VI.3.,
1984.VII.6–11.

Csemadok Híradó: 1986 folyamán
Csemadok KB Néprajzi Szakbizottsága: 1968.VII.3–9., 1989.XII.9.
Csemadok KB Központi Klubtevékenységi Szakbizottsága: 1982.VII.31–VIII.6.,

1982.VIII.8–14.
Csemadok KB Központi Művelődési Klubtanácsa: 1978.III.17–18., 1978.VIII.4–12.,

1978.VIII.11–20., 1979.VIII.11–19., 1980.VIII.9–16., 1981.VIII.2–9., 1981.VIII.9–15.,
1982.VII.31–VIII.6., 1983.VII.30–VIII.6., 1983.VIII.7–14., 1988.VII.2–9.,
1988.VII.15–24., 1989.VII.29–VIII.6.

Csemadok KB Központi Népművelési Szakbizottsága: 1977.VI.10., 1978.III.17–18.,
1980.X.11.

Csemadok KB Nyelvművelő (Nyelvi) Szakbizottsága: 1967.XII.11., 1974.XII.6–7.,
1975.XII.12–13., 1976.XI.26–27., 1977.XII.16–17., 1978.XI.10–11.,
1979.IV.20–21., 1980.IV.25–26., 1981.III.20–21., 1982.III.11–13.,
1983.III.18–19., 1984.III.29–31., 1985.III.14–16., 1986.III.20–22., 1987.IV.2–4.,
1988.III.17–19., 1989.III.16–18., 1990.III.22–24.

Csemadok KB Tudományos Szakbizottsága: 1968.VIII.4.
Csemart: 1990.IV.5., 1990.VII.31., 
Csemart Galéria: 1990.VII.31.
Cserkész: 1990.VII.5.
Csillag Ifjúsági Klub: 1965.XI.27–28.
Csillagfény: 1992.X.4.
CSKP → Csehszlovákia Kommunista Pártja
DAC Dunajská Streda: 1985.VI.1., 1987.VI.21., 1987.VI.30., 
Danubius Kiadó: 1990.III.eleje, 1990.IX.7., 1991.VII.5.
Danubius−pres: 1990.XI.9.
Debreceni Irodalmi Múzeum: 1978.IX.21.
Déli Hírlap: 1991.X.9.
Dél−Zempléni Változások: 1990.I.3., 1990.V.23., 1991.I.9.
Demokrata Párt (DP): 1944. IX. 1., 1944. IX. 17., 1944. X. 1–4., 1945. IV. 4.,

1945.IV.11., 1944.VI.26., 1945.VI.6., 1945.VII.7–8., 1945.VII.16., 1945.VIII.28.,
1945.IX.14., 1945.IX.18.,1946.III.31., 1946.V.26., 1946.V.27., 1946.VII.2.,
1946.VII.12., 1946.VIII.16., 1946.IX.3–5., 1946.XII.2., 1947.V.12–13.,
1947.V.19., 1947.V.20., 1947.VI.11., 1947.IX.14., 1947.X.11., 1947.X.30.,
1947.XI.19., 1947.XI.22., 1948.I.24–25., 1948.II.20., 1948.II.26., 1948.III.8.,
1948.IV.29., 1948.V.15., 1989.XII.10., 1990.I.23., 1990.VI.8–9., 1990.VI.26.,
1990.VI.27., 1990.XII.10., 1991.II.20., 1991.III.6., 1991.II.20., 1992.III.29.

Demokrata párt újság: 1947.V.20.
Demokratikus Baloldal Pártja (DBP): 1991.I.26., 1991.IX.13., 1991.X.5.,

1991.XII.14–15., 1992.VI.5–6., 1992.VI.23., 1992.IX.29., 1992.X.24.
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Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom (DSZM): 1991.III.5–6., 1991.IV.22.,
1991.IV.26–27., 1991.VI.11., 1991.VI.26., 1991.IX.11., 1992.VI.5–6.,
1992.VI.19–20., 1992.VI.23., 1992.VI.24., 1992.VI.25., 1992.VII.2., 1992.VIII.19.

Déri Múzeum: 1978.IX.21.
DH−Press: 1991.X.9., 1991.X.28., 1992.V.13.
Diákhálózat (DH): 1991.IV.6., 1991.VIII.3–10., 1991.IX.28., 1991.X.8., 1991.X.9.,

1991.X., 1992.VIII.10–17.
Divat és Textil: 1953.I.
Dolgozó Nő: 1951.X.20., 1952.I.15., 1956.XI.16., 1966.I.7.
Domobrana: 1944. IX. 5.
Družstevná dedina – Szövetkezeti Falu: 1951 folyamán
Družstevná výroba: 1951.IX.
Družstevník Topoľníky: 1978.VI.25., 
Družstevný život – Szövetkezeti Élet: 1953 folyamán
Duna Kör: 1985.IX.13., 1991.II.6., 1991.VIII.5.
Duna Menti Múzeum: 1952.IX.28., 1972.III.21., 1975.II.17., 1979 folyamán,

1989.XI.1., 1990.X.26., 1991.VIII.1–3.
Duna Menti Múzeum Magyar Nemzetiségi Osztálya: 1991.X.1., 1991.X.25–26.,

1992.I.13.
Duna Televízió: 1992.XII.24.
Dunaj – Duna: 1969.II.21.
Dunaj: 1969.II.21.
Dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központ: 1992.IX.24–26.
Dunatáj 1.: 1962.III.6., 1965.VI.15., 1967.V.1.
Dunatáj 2.: 1990.XI.9.
Egészség: 1991.I.
Egyesült Magyar Párt: 1946.I.7., 1946.VII.26.
Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ): 1945.V.21., 1944.VI.26., 1945.VIII.14.,

1946.III.eleje,1946.IV.3., 1946.IV.24., 1946.V.6., 1946.V.8., 1946.VI.4.,
1946.VI.11., 1946.VIII.11., 1946.VIII.14.,1946.VIII.19., 1946.XI.29., 1946.XII.21.,
1947.VI.10., 1951.X.18.

Egyházak Ökumenikus Tanácsa: 1955.VI., 1960.XI.1., 1991.III.5–6.
Együttélés Hírmondó: 1990.XII., 1992.IX.
Együttélés: 1990.II.7., 1990.II.9., 1990.II.11., 1990.II.15., 1990.II.21., 1990.II.23.,

1990.II.27., 1990.III.1., 1990.III.3., 1990.III.5., 1990.III.13., 1990.III.21.,
1990.III.30., 1990.III.31., 1990.V.17., 1990.V–VI., 1990.VI.4., 1990.VI.8–9.,
1990.VI.26., 1990.VI.27., 1990.VI.30., 1990.VII.3., 1990.VII.18., 1990.VIII.3.,
1990.VIII.4., 1990.VIII.17., 1990.VIII.25., 1990.VIII.28., 1990.VIII.30., 1990.IX.1.,
1990.IX.3., 1990.IX.15., 1990.IX.25., 1990.IX.26., 1990.X.3., 1990.X.5.,
1990.X.8., 1990.X.23., 1990.X.31., 1990.XI.5., 1990.XI.23–24., 1990.XII.15.,
1990.XII.19., 1990.XII.20., 1990.XII., 1991.I.28., 1991.II.1., 1991.II.14.,
1991.II.16., 1991.II.23–24., 1991.III.9., 1991.III.11., 1991.III.13., 1991.III.14.,
1991.III.15., 1991.III.20., 1991.III.27., 1991.IV.9., 1991.IV.13., 1991.IV.22.,
1991.IV.27., 1991.V.11., 1991.V.14., 1991.V.15., 1991.V.18., 1991.VI.8.,
1991.VI.11., 1991.VI.20–21., 1991.VII.1., 1991.VII.10., 1991.VII.13.,
1991.VII.17., 1991.VII.19., 1991.VIII.1., 1991.IX.2., 1991.IX.4., 1991.IX.6.,
1991.IX.13., 1991.IX.20., 1991.IX.29., 1991.X.3., 1991.X.5., 1991.X.14.,
1991.XI.1., 1991.XI.25., 1991.XI.30., 1991.XII.22., 1992.I.2., 1992.I.7.,
1992.I.18., 1992.I.20., 1992.I.23., 1992.I.30., 1992.I.31., 1992.II.1., 1992.II.10.,
1992.II.12., 1992.II.21., 1992.II.24., 1992.II.27., 1992.III.5., 1992.III.12.,

664 Mutatók



1992.III.14., 1992.III.17., 1992.III.19., 1992.III.21., 1992.III.23., 1992.III.25.,
1992.III.26., 1992.III.28., 1992.III.29., 1992.III.30., 1992.IV.2., 1992.IV.15.,
1992.IV.25., 1992.IV., 1992.V.5., 1992.V.11., 1992.VI.5–6., 1992.VI.14.,
1992.VI.17., 1992.VI.23., 1992.VI.25., 1992.VII.4., 1992.VII.14–15., 1992.VII.15.,
1992.VII.17., 1992.VIII.10., 1992.VIII.24., 1992.IX.1., 1992.IX.3., 1992.IX.29.,
1992.IX., 1992.X.5., 1992.X.6., 1992.X.29., 1992.XI.7., 1992.XI.11., 1992.XII.2.,
1992.XII.11., 1992.XII.14., 1992.XII.16.

Élet és Irodalom: 1983.IX.16.
Elkötelezett Pártonkívüliek Klubja: 1968.IV.5., 1968.V.18., 1968.IX.5.
Elnöki Tanács: 1971.VII.7–10., 1983.II.7., 1985.V.30., 1989.II.27.
Építő: 1968.VII.5.
Érdekes Újság: 1991.I.4.
Erdélyi János Ifjúsági Klub: 1966.XI.8.
Erdélyi János Irodalmi Múzeum: 1965.IV.1.
Erdélyi János Népfőiskola: 1990.IV.9., 1991.IV.
Érsekújvár és Vidéke Alapítvány: 1992.X.3.
Érsekújvár és Vidéke: 1944 őszén
Érsekújvári Járási Honismereti Múzeum: 1982 folyamán
Érsekújvári Újság: 1969.VI.3.
Érsekújvári Városi Nemzeti Bizottság: 1966.VII.28., 1973.III.9., 1973.IV.17.
Értesítő: 1956 ősze
Esterházy János Emlékbizottság: 1991.V.25., 1992.III.7.
Esterházy János Közművelődési Klub: 1990.XI.28., 1991.III.8–10., 1992.III.7.
Észak Szava: 1946 folyamán
Euro−Danube: 1992.VI.1.
Eurolánc: 1990.II.3., 1991.II.6., 1991.VII.3., 1991.VII.18., 1991.VII.23., 1992.IV.25.,

1992.VI.1.
Európa Könyvkiadó: 1977.XI.23.
Európa Parlament: 1992.IX.24., 1992.XI.3., 1992.XII.16.
Európa Tanács: 1991.II.21., 1992.IX.24., 1992.XII.16.
Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet: 1975.VIII.1., 1977.I.1.,

1979.IX.24., 1980.II., 1980.V., 1987.XII.10., 1988.I.22., 1987.XII.10., 1988.I.22.
Európai Közösség: 1991.XII.2., 1991.XII.16., 1992.X.13., 1992.X.21., 1992.X.22.,

1992.X.28., 1992.XI.3.
Európai Liberális, Demokrata és Reformpártok Szövetsége: 1992.X.19.
Európai Népcsoportok Föderális Uniója: 1991.V.11.
Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem: 1979.X.
Fábry Zoltán Alap: 1990.II.1.
Fábry Zoltán Emlékbizottság: 1983.X.14.
Fábry Zoltán Főiskolás Klub: 1968.V.20.
Fáklya: 1951.IX.1., 1952.IV., 1954.VII.1., 1955.IX.1., 1955.X.22., 1956.I.,

1956.III.28., 1956.VI.1., 1956.XI., 1956.XII.2., 1956.XII.22.
Felsőbb Pedagógiai Iskola: 1953.IX.1., 1960.IX.1.
Felvidék: 1946 folyamán
Felvidéki Diáktanács: 1988 folyamán, 1991.IV.6.
Felvidéki Hírvivő: 1990.V.
Felvidéki Tudományos Társaság: 1956 ősze, 1959 nyara
Felvidéki Újság: 1945. I. 17.
Fiatal Demokraták Szövetsége: 1989.VIII.21., 1991.VII.5., 1992.III.26.
Fiatal Írók Köre: 1986.XII.12., 1987.I., 1987.VIII.29., 1987.X.
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Fiatal Reformátusok Szövetsége: 1992.XI.14.
Fiatalok Szövetsége: 1990.II.1., 1990.II.28.
FMK → Független Magyar Kezdeményezés
Fogyasztási Szövetkezetek Szlovákiai Bizottsága: 1965.I.
Forradalmi Szakszervezeti Mozgalom: 1946.IV.19–22., 1950.IV.1., 1954.III.22.,

1982.III.6–7.
Fórum: 1969.IV.10.
Földművelés− és Földreformügyi Megbízotti Hivatal: 1945.III.10., 1945.VI.2.,

1947.IX.3., 1948.X.6.
Földművelésügyi Megbízott Hivatal: 1952.IV.19.
Földművelésügyi Minisztérium: 1948.VII.28.
Független Magyar Kezdeményezés (FMK): 1989.XI.18., 1989.XI.20., 1989.XI.22.,

1989.XI.23., 1989.XI.24., 1989.XI.25., 1989.XI.26., 1989.XI.27., 1989.XI.28.,
1989.XI.30., 1989.XII.3., 1989.XII.5., 1989.XII.9., 1989.XII.12., 1989.XII.15.,
1989.XII.16., 1989.XII.17., 1989.XII.19., 1989.XII.27., 1990.I.4., 1990.I.6.,
1990.I.12., 1990.I.18., 1990.I.20–21., 1990.I.21., 1990.I.25., 1990.I.26.,
1990.I.30., 1990.II.3., 1990.II.9., 1990.II.11., 1990.II.19., 1990.II.24–25.,
1990.II.27., 1990.III.eleje, 1990.III.3., 1990.III.5., 1990.III.21., 1990.III.23–24.,
1990.III.30., 1990.III.31–IV.2., 1990.III.vége, 1990.IV.6., 1990.IV.18., 1990.V.5.,
1990.V.7., 1990.V.12., 1990.V.21., 1990.V.30., 1990.VI.1., 1990.VI.4.,
1990.VI.7., 1990.VI.8–9., 1990.VI.14., 1990.VI.26., 1990.VI.29., 1990.VII.14.,
1990.VII.14., 1990.VII.28., 1990.VIII.4., 1990.VIII.6., 1990.VIII.17., 1990.VIII.21.,
1990.IX.1., 1990.IX.7., 1990.IX.24., 1990.IX.26., 1990.IX.30., 1990.X.8.,
1990.X.31., 1990.XI.8., 1990.XI.18., 1990.XI.23–24., 1990.XI.26.,
1990.XII.15–16., 1991.I.16., 1991.I.28., 1991.II.1., 1991.II.15., 1991.II.19.,
1991.II.20., 1991.III.2., 1991.III.6., 1991.III.10., 1991.III.11., 1991.III.15.,
1991.III.17–18., 1991.III.27., 1991.V.1., 1991.IV.22., 1991.V.3., 1991.V.25.,
1991.VI.7., 1991.VI.11., 1991.VI.20., 1991.II.19., 1991.II.20., 1991.VII.5.,
1991.VII.15., 1991.VII.16., 1991.VII.17., 1991.VII.24., 1991.VIII.7., 1991.VIII.24.,
1991.IX.2., 1991.IX.4., 1991.IX.5., 1991.IX.6., 1991.IX.13., 1991.IX.19.,
1991.IX.20., 1991.X.14., 1991.XI.1., 1991.XI.6., 1991.XI.18., 1991.XI.21.,
1991.XI.22–24., 1991.XII.5., 1991.XII.7–8., 1992.I.2., 1992.I.7., 1992.I.23.,
1992.I.25.

Fürge Irka: 1976.V.12–14.
Galántai Újság: 1992.III.
Gazda Kereskedelmi Kft.: 1991.VI.28., 1991.X., 1992.VII.1.
Gazda Magyar Mezőgazdasági Lap− és Könyvkiadó: 1990.XI.22., 1991.II.18.,

1991.VI.28.
Gazdaság− és Ellátásügyi Megbízotti Hivatal: 1944. IX. 9.
Gazdasági Minisztérium: 1992.III.1.
Gestapo: 1944.X.17.
Ghymes zenekar: 1983 folyamán
Glória Társulat (Szlovákiai Magyar Katolikus Papok Társulata): 1990.II.20.,

1990.IV.8., 1991.V.1.
Gömör: 1944 őszén
Gömöri Hajnal: 1992.IV.14.
Gömöri Hírlap: 1968.VII.5.
Gömöri Hírnök: 1991.I.31., 1992.IV.14.
Gömöri Múzeum: 1983 folyamán, 1990.VIII.10.
Gömöri Városok és Falvak Társulása: 1991.III.21.
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Gömör−Kishonti Múzeum Egyesület: 1990.VIII.10.
Gyermek− és Ifjúsági Szervezetek Társulása: 1969.III.11–12.
Győzelmes Út: 1990.VI.7.
Gyurcsó István Alapítvány: 1991.X.29.
Hangunk: 1962.III.6.
Hanza Szövetkezeti Újság: 1944 őszén
Határmegállapító Bizottság: 1947.XII.22.
Határon Túli Magyarok Titkársága: 1990.V.23., 1991.V.29–VI.2., 1992.VI.1.
Határon Túli Magyarok Hivatala: 1992.VI.1.
Hazafias Népfront: 1976.III.30., 1984.X.17.
Helmeci Mécses: 1992.I.
Helyi Gazdálkodási Bizottság: 1964.VI.29–30.
Henszlmann Imre Helytörténeti Társaság: 1992.X.29.
Heti Hírek: 1991.VII.
Heti Hírlap: 1991.VII.
Heti Hírlapunk: 1969.VI.3.
Heti Ifi: 1991.I.9.
Híd: 1953.V.11.
Híradó: 1959.VIII.25.
Hírharang: 1990.VII.21–28.
Hlas okresu Komárno: 1962.III.6.
Hlas roľníka – Földműves Szava: 1951. folyamán
Hlinka Gárda: 1944.IX.1., 1944.IX.5., 1945.IV.13.
Hlinka Szlovák Néppártja: 1944. IX. 1.
Honismereti Ház: 1976.X.1.
Honismereti Kör: 1963.VI.10., 1967.I.27., 1967.V.29., 1983.XI.14.
Honismereti Múzeum: 1986 folyamán
Hont Kiadó: 1990.XII.1., 1991.I.1.
Honti Ének− és Táncünnepély: 1967.VI.11.
Honti Közművelődési Klub: 1978.I
Honti Kulturális Napok: 1967.VI.11.
Honti Lapok: 1992.IX.
Honti Múzeum és Képtár: 1992.V.29.
Horizont: 1967.V.1.
Horný Žitný ostrov – Felső−Csallóköz: 1951.VII.21.
Husz Csehszlovák Teológiai Kar: 1950.VII.14.
Hviezdoslav Színház: 1958.V.12., 1974.X.14.
Ideiglenes Nemzetgyűlés 1. (csehszlovák): 1944. XII. 4., 1945.VIII.11–12.,

1945.VIII.25., 1945.VIII.28., 1945.X.28., 1945.X.30., 1945.XI.22., 1946.II.21.,
1946.III.1., 1946.III.28., 1946.IV.11., 1946.IV.12., 1946.V.8., 1946.V.16.

Ideiglenes Nemzetgyűlés 2. (magyar): 1944. XII. 21., 1944. XII. 22.
Ideiglenes Nemzeti Kormány: 1944. XII. 22.,1944.XII.23., 1944.XII.28., 1945. II.26.
Ifi: 1990.I.17., 1990.I.24., 1990.II.28., 1990.III.14., 1990.V.23., 1990.XII.1.,

1991.I.9.
Ifjú Szivek Magyar Népművészeti Együttes (Ifjú Szivek Magyar Dal− és Táncegyüttes):

1957.VII.1., 1958.V.12., 1962 folyamán, 1965.V.9., 1970.IX.1., 1983 folyamán,
1987.III.8–9., 1988.I.1., 1991.III.25.

Ifjúság− és Testnevelésügyi Minisztérium: 1988.VI.23.
Igazat mondunk a népnek: 1950 folyamán
Igazságtalanul Üldözöttek Védelmi Bizottsága: 1978.IV.22.
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Igazságügyi Megbízotti Hivatal: 1951.VII.
Igazságügyi Minisztérium: 1954.IV.8.
Indulás: 1958.III.
Ipeľ – Ipoly: 1978.I.24., 1990.I.16., 1990.X.9.
Ipolyság és Vidéke Alapítvány: 1992.XII.15.
Ipolysági Városi Nemzeti Bizottság: 1977.X.13–14.
Irodalmi Szemle: 1958.IX., 1963.X.27., 1965.X.15., 1968.III–IV., 1968.V.7.,

1968.IX.9., 1968.IX., 1970 folyamán, 1972.I.1., 1976.II., 1976.X., 1977.III.23.,
1983.IX.1., 1984.V., 1987.I., 1989.I.1., 1990.I.26., 1990.I., 1990.IV., 1992.IV.1.

Iródia: 1983.VI.18., 1986.IX.5.
Írók Szakszervezete Széphalom Könyvműhely: 1990.I.
Iuxta Danubium: 1979 folyamán
Jakoby Alapítvány: 1992.III.12.
Jakoby Gyula Képtár: 1992.I.1.
Jó Barát: 1948.VII.28., 1948.XII.1., 1949.IV.10.
Jó Gazda: 1991.X.
Jó Palócok: 1990.IV.
Jókai Alapítvány: 1991.I.2., 1991.VII.5.
Jókai Egyesület: 1946.IV.30.
Jókai Mór Egyetem: 1990.II.9., 1990.III.19., 1990.III.26., 1990.V.7., 1991.VI.1.
József Attila Ifjúsági Klub (JAIK): 1964.II.21., 1965.VII.25–VIII.1., 1965.XI.27–28.,

1965.XII., 1970.V.23–31., 1977.VIII.11–20., 1978.VIII.4–12., 1979.VIII.3–12.,
1990.V.23.

JRD−Náš cieľ – EFSz−Célunk: 1952.X.
Juhász Gyula Ifjúsági Klub (JUGYIK): 1965.X.12., 1965.XI.27–28., 1990.V.23.
Juhász Gyula Kulturális Alapítvány: 1991.XII.
Južné Pohronie – Dél−Garamvölgye: 1966.I.10.
K−231: 1968.IX.5.
Kalligram: 1992.VI.
Kalligram Kft.: 1991 folyamán, 1992.VI.
Kalligram Könyvkiadó: 1991.IV.
Kálvinista Szemle: 1951.VII.15., 1952.IV., 1953.I.1., 1954.IX.6., 1967 folyamán,

1968.IV.10.
Kalvínske hlasy: 1946.I.27., 1948.V.15., 1949.XI.30., 1951.VII.15., 1952.IV.,

1953.I.1., 1954.IX.6., 1967 folyamán
Kapu: 1989.II.
Kármán József Irodalmi Kör: 1958.III.
Károly Egyetem: 1969.I.16.
Kárpátontúli Ukrajna Kommunista Pártja: 1944. XI. 19.
Kárpátontúli Ukrajna Néptanácsa: 1944. XI. 26.,1944. XII. 5.
Kassai Fórum: 1989.XII.
Kassai Kerületi Nemzeti Bizottság: 1951.VI., 1954.XI.28., 1957.III.27.
Kassai Magyarok Baráti Társasága: 1989.XII., 1991.VI.28–29.
Kassai Területi Bíróság: 1990.IX.12.
Kassák Lajos Ifjúsági Klub: 1967.III.21.
Katolikus Akció 1.: 1945.II., 
Katolikus Akció 2.: 1949.VI.10., 1949.VI.15.
Katolikus Békepapi Mozgalom: 1951.IX.27–28., 1968.III.21.
Katolikus Figyelő: 1945.II.
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Kazinczy Ferenc Diákkör: (Kazinczy Ferenc Diákklub, KAFEDIK): 1966.III.13.,
1990.II.24., : 1990.V.23., 1991.X.

Kazinczy Társaság: 1947.XII.10., 1964 folyamán, 1965.II.13.
Keleti Napló: 1990.I.
Kelet−szlovákiai Képtár: 1992.I.1.
Kelet−szlovákiai Könyvkiadó: 1963 folyamán
Képzőművészetet Kedvelők Klubja: 1972.V.
Keresztény Híradó: 1990.I., 1991.VII.25.
Keresztény Ifjúsági Közösségek: 1992.X.4.
Keresztény Kapcsolatok Magyar Kisebbségi Titkársága: 1991.IV.18.
Kereszténydemokrata Mozgalom (KDM): 1990.I.18., 1990.II.8., 1990.II.9.,

1990.II.18., 1990.III.30., 1990.IV.27., 1990.VI.8–9., 1990.VI.27., 1990.XI.22.,
1990.XI.23–24., 1991.II.17., 1991.II.20., 1991.III.6., 1991.III.13., 1991.IV.22.,
1991.IV.23., 1991.II.20., 1991.IX.13., 1991.IX.20., 1992.III.7., 1992.VI.5–6.

Kereszténydemokrata Néppárt: 1990.IX.24., 1991.IV.27.
Kereszténydemokrata Párt: 1992.VI.5–6., 1992.VI.25. 
Keresztény−republikánus Párt: 1946.III.1., 1946.III.13., 1946.IV.1.
Kertészeti és Gyümölcsészeti Főiskola: 1992.IX.25.
Kettős Járom Alatt: 1951.XII, 1985.III.
Kis Építő: 1952.IX., 1967.V.18–20., 1990.XII.1., 1990.XII., 1991.III.
Kisalföldi Gazda: 1944 őszén
Kisebbségi Tanácsadó Testület: 1992.VII.29.
Kisfaludy Színház: 1954.V.30.
Klubhíradó: 1989.II.25–26.
Komárňanské noviny: 1960 folyamán
Komáromi Jókai Színház: 1990.VI.1., 1990.VI.4., 1990.VII.1., 1991.I.2., 1991.VI.15.,

1992.IX.25.
Komáromi Lapok 1.: 1944 őszén
Komáromi Lapok 2.: 1991.IV.20.
Komáromi Múzeumbarátok Köre: 1972.III.21.
Komáromi Városi Egyetem: 1992.VII.16., 1992.IX.25.
Komáromi Városi Nemzeti Bizottság: 1949.III.28.
Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodája (Kominform): 1947.IX.23.
Konkoly−Thege Miklós Egyesület: 1991.XI.9.
Koronatanács: 1944. IX. 10.
Kortárs: 1971.VII.13–14.
Korunk Ifjúsági Klub: 1966.III.5., 1966.X.7–9.
Košicei Kerület: 1951.VI.
Kossuth Rádió: 1988.I.25.
Kostnické jiskřy: 1947.VI.5.
Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa (KGST): 1949.I.25., 1991.VI.28.
Környezetvédelmi Minisztérium: 1990.I.13., 1990.II.19., 1990.III.1., 1990.III.19.
Közép−európai Népcsoportok Fóruma: 1991.XI.30.
Középiskolások Szövetsége: 1969.II.5–6.
Közgáz Klub: 1992.X.10.
Közgazdaságtudományi Egyetemen (Budapest): 1990.V.23.
Közgazdaságtudományi Egyetem (Pozsony): 1992.X.10.
Közigazgatás: 1990.XII.
Közlekedési, Távközlési és Közmunkaügyi Minisztérium: 1992.X.16.
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Központi Reszlovakizációs Bizottság: 1946.VI.21., 1946.VII.6., 1946.VIII.20.,
1946.IX.9.

Köztársasági Elnöki Iroda: 1991.VII.1., 1991.XI.28.
Közvéleménykutató Intézet: 1972.VI.12–13.
Krajcár: 1992.V.13.
Kresťanská revue: 1947.VI.5.
Kritika: 1976.IX., 1981.VIII., 1981.XI.25.
Kulturális Megbízotti Hivatal: 1954.VII.23., 1955.I.1., 1955.I.14., 1955.X.5.
Kulturális Minisztérium 1. (szlovák): 1969.VII.10., 1971.IV.28., 1972.VI.10–11.,

1973.VI.16–17., 1980 folyamán, 1983 folyamán, 1985 folyamán, 1987.XII.12.,
1989.XI.1., 1989.XI.1.

Kulturális Minisztérium 2. (magyar): 1976.X.14., 1979.IX.12.
Kultúrny prehľad: 1950.X.1.
Kultúrny život: 1957.III.9., 1965.X.15., 1968.IV.12., 1968.IV.19.
Kultúrszemle: 1950.X.1.
Külügyminiszterek Tanácsa: 1945.VIII.2., 1945.IX.12., 1946.IV.25., 1946.V.6.,

1946.V.7., 1946.VI.28., 1946.VII.12., 1946.X.12., 1946.XI.23., 1947.II.10.
Külügyminisztérium 1. (csehszlovák): 1946.X.3., 1946.XI.22., 1947.VIII.14.,

1948.I.15., 1948.IV.1., 1949.III.28., 1949.XII.12., 1984.III.15., 1984.XI.13.,
1985.I.14., 1987.IX.30., 1988.IV.15., 1989.IV.19., 1989.VIII.18., 1991.II.19.,
1992.XII.23.

Külügyminisztérium 2. (magyar): 1946.VII.vége, 1949.I.20., 1949.XII.12., 1958.IX.24.,
1962.XI.26., 1979.II.6., 1983.IV.13., 1989.IX.1., 1992.VI.1., 1992.IX.16.

Legiszlatív Tanács: 1978.II.10., 1990.VII.17.
Lehetőség: 1990.V.10.
Lengyel Kulturális Szövetség: 1968.VIII.14., 1971.IV.28., 1990.II.15.
Lenini Ifjúsági Szövetség: 1969.XI.20.
Liberális Internacionálé: 1990.IX.1., 1990.XII.15–16., 1991.IX.2.
Lilium Aurum Kft.: 1992.I.1.
Liszt Ferenc Klub: 1980.IX.21.
Literárny týždenník: 1989.VII.7.
Lónyabányai Járási Nemzeti Bizottság: 1945. II. 5.
Losonci Hírlap: 1944 őszén, 1945.IV.13.
Losonci Járási Nemzeti Bizottság: 1970.II.9.
Lőrincz Gyula Képtár: 1988.XI.24.
Lúčnica: 1955.XI.22.
Ľudovít Štúr Nyelvtudományi Intézet Helyesírási Bizottsága: 1991.IX.1.
Madách Könyv− és Lapkiadó: 1969.I.1., 1969.X.22., 1969 folyamán, 1970.VIII.1.,

1970 folyamán, 1972.I.1., 1972.VIII.1., 1973 folyamán, 1974 folyamán, 1976.X.,
1977 folyamán, 1979.I.1., 1980 folyamán, 1981 tavasza, 1981 folyamán, 1982
folyamán, 1983.V.25., 1983.IX.1., 1984 folyamán, 1986 folyamán, 1987.X.1.,
1988.II.22., 1989.I.1., 1989.IV.5–11., 1989.V.20., 1989 ősze, 1989.XII.20.,
1990.IV.20., 1991.III., 1991 folyamán

Madách Múzeum: 1964.X.3–4.
Madách−Posonium Kft.: 1992.VII.15., 1992.XII.15.
Magyar Asszonyok Ligája: 1992.VI.26., 1992.XI.7.
Magyar Áttelepítési Kormánybiztosság: 1946.VII.10., 1946.VIII.1., 1947 eleje,

1947.V.14., 1948.XII.20., 1949.VI.1.
Magyar Bizottság: 1948.XI.12., 1948.XI.19., 1948.XII.1., 1948.XII.9., 1948.XII.20.,

1949.I.7., 1949.I.31., 1949.II.5., 1949.II.15., 1949.II.16., 1949.II.17.,
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1949.II.26., 1949.III.2., 1949.III.4., 1949.III.28., 1949.IV.22., 1949.V.12.,
1949.VI.3., 1949.IX.7., 1949.X.14., 1949.X.21.

Magyar Cserkészfórum: 1991.VII.20.
Magyar Demokrata Fórum: 1988.III.6., 1989.XII., 1991.II.1., 1991.IX.4.
Magyar Diákszövetség: 1989.XI.22., 1989.XI.25., 1989.XI.28., 1989.XI.30.,

1989.XII.5., 1989.XII.19., 1990.II.28., 1990.V.12., 1990.V.21., 1990.V.23.,
1991.I.4., 1991.I.9., 1991.IV.6.

Magyar Dolgozók Országos Szövetsége: 1968.IX.7–8.
Magyar Dolgozók Pártja (MDP): 1948.VII.23–24., 1948.VIII.1., 1948.VIII.5–7.,

1949.II.28., 1949.X.13., 1949.X.26., 1955.I.24., 1956.X.29.
Magyar Életért és Jövőért Mozgalom: 1989.XI.2.
Magyar Emberi Jogok Alapítvány: 1984.V.20., 1989 eleje
Magyar Felszabadító Bizottság: 1955.V.28., 1962.XII.16.
Magyar Fiatalok Független Szövetsége: 1990.I.24., 1990.II.11.
Magyar Fiatalok Szövetsége: 1990.II.1.
Magyar Főiskolások Művészegyüttese: 1955.XI., 1956.VI.3., 1957.IV.12., 1957.VII.1.
Magyar Hírlap: 1944. XI. 1. , 1945.IV.19.
Magyar Hitoktatási Központ: 1990.X.vége
Magyar Ifjú Kereszténydemokraták Szövetsége: 1992.XI.7.
Magyar Ifjúság Érdekeit Védő Szövetség: 1990.VIII.11., 1990.IX.22., 1990.XI.28.,

1991.VIII.10–18., 1992.VIII.2–15.
Magyar Ifjúság Központi Tanácsa: 1968.IV.6., 1968.VII.26., 1968.VIII.5.,

1968.VIII.21., 1968.IX.28., 1968.XII.7., 1969.II.22., 1969.VII.17–27., 1969.IX.16.,
1970.I.7., 1970.I.31., 1970.IV.18., 1970.IV.24–25.

Magyar Ifjúsági Klubok Tanácsadó Testülete: 1965.XI.27–28.
Magyar Ifjúsági Szövetség 1. (MISZ): 1968.VI.8–9., 1968.VII.11–12., 1968.VII.26.,

1968.VIII.5., 1968.IX.28., 1968.XII.7., 1968.XII.11., 1968.XII.15., 1969.II.5–6.,
1969.III.11–12., 1969.V.26., 1990.X.27.

Magyar Ifjúsági Szövetség 2. (MISZ): 1990.II.11., 1990.III.1., 1990.VIII.11.,
1990.XI.29–XII.2., 1991.I.9., 1991.VII.17–20., 1991.VIII.3–10., 1991.VIII.15–18.,
1991.XI.9., 1992.VII.16–19., 1992.VII.22–26., 1992.X.24.

Magyar Intézet: 1968.IV.1.
Magyar Írószövetség: 1949.VII.31., 1975.II.17., 1975.X., 1991.III.21–23.
Magyar Kereszténydemokrata Klubok: 1990.I.18., 1990.I.28., 1990.I.
Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom (MKDM): 1990.II.8., 1990.III.17.,

1990.III.19., 1990.III.30., 1990.III.31., 1990.IV.18., 1990.IV.21., 1990.VI.3.,
1990.VI.4., 1990.VI.8–9., 1990.VI.27., 1990.VII.3., 1990.VIII.17., 1990.VIII.30.,
1990.IX.1., 1990.IX.8., 1990.IX.15., 1990.IX.24., 1990.IX.26., 1990.X.3.,
1990.X.5., 1990.X.8., 1990.X.23., 1990.X.31., 1990.XI.23–24., 1990.XI.28.,
1990.XII.15., 1990.XII.20., 1991.I.28., 1991.II.14., 1991.II.16., 1991.II.23–24.,
1991.III.11., 1991.III.15., 1991.III.20., 1991.III.27., 1991.IV.13., 1991.IV.18.,
1991.IV.22., 1991.V.15., 1991.V.17., 1991.V.18., 1991.V.19., 1991.V.27.,
1991.VI.1., 1991.VI.11., 1991.VI.20–21., 1991.VII.1., 1991.VII.5., 1991.VII.17.,
1991.VII.22., 1991.VII.25., 1991.IX.6., 1991.IX.13., 1991.IX.19., 1991.IX.20.,
1991.X.3., 1991.X.14., 1991.X.26., 1991.XI.1., 1991.XI.25., 1991.XII.2.,
1991.XII.5., 1991.XII.22., 1992.I.2., 1992.I.7., 1992.I.16., 1992.I.18., 1992.I.20.,
1992.I.22., 1992.I.23., 1992.I.25., 1992.I.27., 1992.I.29., 1992.I.30.,
1992.I.31., 1992.II.1., 1992.II.10., 1992.II.17., 1992.II.24., 1992.II.27.,
1992.II.29., 1992.III.5., 1992.III.12., 1992.III.14., 1992.III.17., 1992.III.19.,
1992.III.23., 1992.III.25., 1992.III.26., 1992.III.28., 1992.III.29., 1992.III.30.,
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1992.IV.2., 1992.IV.15., 1992.IV.24., 1992.IV.28., 1992.V.5., 1992.V.10.,
1992.V.11., 1992.VI.5–6., 1992.VI.14., 1992.VI.16., 1992.VI.17., 1992.VI.23.,
1992.VI.24., 1992.VII.14–15., 1992.VII.15., 1992.VII.17., 1992.VII.29.,
1992.VIII.10., 1992.VIII.19., 1992.VIII.24., 1992.IX.1., 1992.IX.3., 1992.IX.29.,
1992.X.6., 1992.X.14., 1992.X.29., 1992.XI.7., 1992.XI.11., 1992.XI.28.,
1992.XII.2., 1992.XII.11., 1992.XII.14., 1992.XII.16., 1992.XII.22.

Magyar Kodály Társaság: 1992.XII.11–13.
Magyar Kommunista Párt (MKP): 1945.VIII.7., 1947.VI.23–25., 1948.II.23–25.,

1948.IV.20., 1948.VI.11–13.
Magyar Könyvbarátok Köre: 1950 folyamán, 1964 folyamán
Magyar Könyvtár: 1949 nyara, 1950.III.10., 1952.VI.6., 1952 folyamán, 1953.I.1.
Magyar Kultúra Háza: 1952.XI.28.
Magyar Kulturális Központ (Pozsony): 1984.IX.26–27., 1985.I.14., 1987.VIII.31.,

1988.IV.12., 1988.VII.4., 1988.VIII.1., 1990.VI.15–17., 1990.VI.29–VII.1.,
1991.III.25.

Magyar Kulturális Központ (Prága): 1977.IX.14–16., 1978.X.11., 1983.V.10.,
1984.XI.13., 1989.IV.5–11., 1990.IX.26.

Magyar Külügyi Társaság: 1947 eleje
Magyar Múzeum: 1989.III–IV.
Magyar Nemzet: 1947.X.5., 1988.II.13., 1989.IX.9.
Magyar Nemzeti Front: 1968.VIII.2.
Magyar Nemzeti Párt: 1946.VII.26.
Magyar Nemzeti Tanács: 1968.IX.7–8.
Magyar Nemzetiségi Bizottság: 1969.VII.10.
Magyar Nemzetiségi Tanács: 1968.VI.14.
Magyar Néplap: 1944. XII. 30., 1945.IV.13., 1945.IV.19.
Magyar Néppárt: 1991.VII.11., 1991.XII.9., 1992.I.7., 1992.I.18., 1992.I.29.,

1992.II.1., 1992.II.8., 1992.II.21., 1992.III.23., 1992.III.28., 1992.III.29.,
1992.IV.2., 1992.V.5., 1992.V.11., 1992.VI.5–6., 1992.VIII.24., 1992.X.6.,
1992.XII.11.

Magyar Nőtanács: 1969.I.22., 1969.V.13., 1970.II.11.
Magyar Párt: 1944. IX. 1., 1944. XI. 1. , 1944. XII. 16., 1944. XII. 27., 1944. XII. 30.,

1945. I. 13.,1945. II. 3.,1945.IV.6., 1945.IV.13., 1945.IV.19., 1945.VI.9.,
1945.VI.27., 1950 folyamán, 1952.I.14., 1952.VII.3., 1957.III.8., 1974.V.18.

Magyar PEN Klub Pozsony: 1989.VI.30., 1990.XII.15.
Magyar Polgári Párt (MPP): 1992.I.25., 1992.I.27., 1992.II.1., 1992.II.10.,

1992.II.17., 1992.II.21., 1992.II.24., 1992.II.27., 1992.III.1., 1992.III.5.,
1992.III.10., 1992.III.12., 1992.III.14., 1992.III.17., 1992.III.19., 1992.III.25.,
1992.III.26., 1992.III.29., 1992.IV.15., 1992.IV.25., 1992.V.5., 1992.V.11.,
1992.VI.5–6., 1992.VI.14., 1992.VI.24., 1992.VII.4., 1992.VII.16., 1992.VII.18.,
1992.VIII.24., 1992.X.10., 1992.X.19., 1992.X.29., 1992.XI.3., 1992.XI.18.,
1992.XII.11., 1992.XII.16.

Magyar Rádió: 1944. X. 15., 1947.X.28.
Magyar Szó: 1945. II. 11.
Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP): 1957.V.3–4., 1959.II.18–21.,

1967.X.10–14., 1969.VIII.5., 1972.VII.7–9., 1975.III.17–22., 1976.XII.15.,
1980.XI.12., 1981.XII.14., 1982.V.26., 1982.VI.8., 1982.IX.13., 1983.III.22–23.,
1984.IX.26–27., 1985.IX.30., 1988.I.25., 1988.II.13., 1988.IV.7., 1989.II.15.,
1989.III.1., 1989.IV.19., 1989.VI.8., 1989.VIII.16., 1989.X.11–12.

Magyar Szocialista Párt: 1989.X.11–12.
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Magyar Tanács: 1945.VIII.
Magyar Televízió: 1975.XI. eleje, 1976.II.10., 1976.IV., 1985.XII.19., 1989.IV.3 és

10., 1989.IV.17., 1989.IV.20., 1989.IV.26., 1989.XI.28.
Magyar Területi és Politikai Bizottság: 1946.IX.6., 1946.IX.9., 1946.IX.16.,

1946.IX.18., 1946.IX.19., 1946.IX.20., 1946.IX.23., 1946.IX.28., 1946.IX.29.,
1946.IX.30., 1946.X.2., 1946.X.3.

Magyar Területi Színház (Matesz): 1952.X.1., 1953.I.31., 1959.IX.1., 1962.VIII.1.,
1963.III.1., 1965.V.13–23., 1968.I.26., 1968.III.16., 1968.V.7., 1969.I.1.,
1969.X.31., 1971.III.1., 1971 folyamán, 1973.I.31., 1975.IX.30., 1977.II.1.,
1977.VIII.31., 1978.I.31., 1979.III.12., 1979.V.1., 1980.V.4., 1982.V.4.,
1982.XII.21., 1987.II.20., 1987.IV.30., 1989.II.9., 1989.XI.21., 1989.XI.25.,
1990.III.16., 1990.VI.1.

Magyar Történészek Világszövetsége: 1990.VIII.21–24.
Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatócsoportja: 1980.V.26–28.
Magyar Újságírók Szervezete: 1968.XII.11., 1969.II.13.
Magyar Valóság: 1969.IV.10.
Magyar Végrehajtó Bizottság: 1945.IV.13., 1945.V.16., 1945.VII.4., 1945.VIII.,

1947.IV.7.
Magyar Visszatelepítő Bizottság: 1945.V.21.
Magyar Vöröskereszt: 1945.VII.4.
Magyarok Világszövetsége: 1945.X.közepe, 1989.VII.11–12., 1990.IV.27.,

1990.V.18., 1990.V.25–27., 1990.VI.15–17., 1990.VI.29–VII.1., 1991.V.25–26.,
1991.XII.11–12., 1992.VI.27–28.

Magyarországi Izraeliták Országos Irodája: 1945.VII.21.
Magyarországi Szlovák Írók Egyesülete: 1990.III.22–23.
Magyarországi Szlovákok Demokratikus Szövetsége: 1989.VII.7., 1989.IX.25.
Magyarországi Szociáldemokrata Párt: 1948.VI.11–13.
Magyarságkutató Csoport (Intézet): 1985 folyamán
Márai Sándor Alapítvány: 1990.VIII.6., 1990.XII.15., 1991.X.24.
Marx Károly Közgazdasági Egyetem Társadalomtudományi Klubja: 1988.V.5–7.
Masaryk Akadémia → Csehszlovákiai Magyar Tudományos, Irodalmi és Művészeti

Társaság
Matica slovenská: 1963.IX.29., 1968.IV.30., 1968.IV., 1968.VI.8–9., 1968.VI.25.,

1968.IX.7–8., 1968.X.12., 1969.IV.30., 1969.VI.2–3., 1969.VIII.1–2., 1969.IX.4.,
1969.XI.4., 1969.XI.9., 1970.V.12., 1970.VII.16., 1971.II.23., 1971.X.13.,
1981.VI.19., 1989.VII.7., 1990.II.15., 1990.III.3., 1990.III.5., 1990.V.20.,
1990.VI.23., 1990.VI.26., 1990.VIII.9–10., 1990.X.5., 1990.X.8., 1991.III.11.,
1991.IX.20., 1991.X.5., 1992.I.16., 1992.II.13., 1992.VIII.8., 1992.XI.13.

Mécs László Népfőiskola: 1991.X.27., 1992.I.
Megbízottak Testülete: 1944. IX. 1.,1944. IX. 5.,1944. X. 17., 1945. II. 21.,

1945.IV.11., 1945.V.31–VI.2., 1945.VIII.3., 1945.IX.14., 1945.IX.18., 1945.X.22.,
1945.XI.5., 1946.II.4., 1946.II.15., 1946.II.25., 1946.III.4., 1946.III.13.,
1946.V.31., 1946.VI.27., 1946.VII.3., 1946.VIII.16., 1946.IX.10., 1946.IX.24.,
1946.X.3., 1946.X.4., 1946.XI.22., 1947.I.17., 1947.II.10., 1947.IV.13.,
1947.VI.12., 1947.VII.1., 1947.X.3., 1947.X.10., 1947.X.11., 1947.X.30.,
1947.X.31., 1947.XI.8., 1947.XI.19., 1947.XII.4–5., 1948.II.21., 1948.II.23.,
1948.III.6., 1948.III.15., 1948.VI.18., 1948.XI.4., 1948.XI.11., 1948.XII.3.,
1949.I.20., 1949.I.26., 1949.III.5., 1949.IX.12., 1950.III.30., 1950.V.5.,
1950.XI.28., 1951.VII.8., 1951.IX.11., 1951.IX.17., 1952.II.26., 1952.VI.17.,
1952.VII.1., 1952.IX.29., 1952.XI.11., 1953.I.18., 1953.I.31., 1953.VIII.11.,
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1954.XII.17., 1956.VII.3., 1956.VII.31., 1956.VIII.2., 1956.XI.9., 1956.XII.5–6.,
1957.VI.11., 1959.I.16., 1959.II.5., 1968.III.12.

Meghatalmazotti Hivatal: 1946.VIII.1., 1946.XII.8., 1947.III.4., 1947 tavasza,
1947.IX.15., 1948.IX.28., 1949.VI.1.

Menedék: 1947 folyamán
Mercurius Társadalomtudományi Kutatócsoport: 1992.V.
Mező−, Erdő− és Vízgazdálkodási Minisztérium: 1965.I.
Mezőgazdaságban Dolgozó Falusi és Városi Fiatalok Szövetsége: 1969.II.5–6.
Mezőgazdasági Főiskola: 1960.V.21., 1965.X.12., 1983 folyamán, 1987.II.11.,

1992.II.27., 1992.XI.18.
Mezőgazdasági Termelés: 1965.I.
Mikszáth Kálmán Emlékház: 1978.VI.24.
MKDM → Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom
Móricz Zsigmond Ifjúsági Klub: 1966.XI.8.
MPP → Magyar Polgári Párt
Munka: 1948.XII.1.
Munkapárt: 1946.I.20., 1946.V.26., 1946.IX.3–5., 1946.IX.28.
Munkás Fiatalok Szövetsége: 1969.II.5–6.
Munkaügyi és Népjóléti Minisztérium: 1988.IV.21.
Műszaki Főiskola Bányaméröki Kara: 1956.X.30.
Művelődési és Közoktatási Minisztérium: 1990.VIII.4.
Művelődési (Művelődésügyi) Minisztérium: 1970.II.18–20., 1982.XII.21., 1988.XI.2.
Nap: 1989.XII.15., 1990.I.12., 1990.I.26., 1990.II.9., 1990.III.23., 1990.IV.6.,

1990.VII.1., 1990.IX.7., 1991.VII.5., 1992.V.15.
Nap Kiadó: 1991.VII.5., 1992.V.15.
Národná obroda: 1945.VI.9.
Národné výbory: 1952.I., 1969.V. eleje, 1972.X.18., 1973.I.15.
Náš cieľ – A Mi Célunk: 1951 folyamán
Naša cesta – A Mi Utunk: 1952.IV.12.
Naša cesta – Mi Utunk: 1960 folyamán
Német Párt: 1944. IX. 1.
Nemzetbiztonsági Testület: 1945.IV.16., 1945.VIII.8.,1945.XI.16., 1948.II.20.
Nemzetgyűlés 1. (csehszlovák): 1948.V.30., 1948.VI.10., 1948.VI.11–13.,

1948.VI.17., 1948.VII.21., 1948.X.6., 1948.X.12., 1948.X.25., 1948.X.27.,
1948.XII.1., 1948.XII.21., 1949.II.23., 1949.III.23., 1949.VI.15., 1949.VII.13.,
1949.X.14., 1950.III.9., 1951.XI.2., 1953.III.21., 1953.IV.24., 1953.V.30.,
1953.IX.15., 1954.III.3., 1954.V.26., 1954.XI.28., 1954.XII.13., 1955.V.11–14.,
1955.VII.27–31., 1956.III.1–14., 1956.VII.31., 1957.V.19., 1957.XI.19.,
1958.X.17., 1960.IV.9., 1960.VI.12., 1960.VII.5–7., 1960.VII.9., 1960.VII.11.,
1960.XII.15., 1961.XI.29., 1963.XII.4., 1964.II.26., 1964.VI.14., 1964.VI.23.,
1964.XI.12., 1965.XI.12., 1968.I.9., 1968.III.12., 1968.III.21., 1968.III.26.,
1968.III.30., 1968.IV.18., 1968.IV.24., 1968.VI.24., 1968.VI.26., 1968.VIII.21.,
1968.VIII.28., 1968.IX.13., 1968.X.16., 1968.X.26., 1968.X.27., 1968.XII.19.,
1969.I.1., 1969.I.29–30., 1969.X.15., 1976.V.2.

Nemzetgyűlés 2. (magyar): 1946.III.22., 1946.V.14., 1946.XII.17., 1947.VI.24.
Nemzetgyűlés Külügyi Bizottsága 1. (csehszlovák): 1948.XII.20.
Nemzetgyűlés Külügyi Bizottsága 2. (magyar): 1946.IV.24., 1946.VI.24.
Nemzeti Bíróság: 1945.VI.19.
Nemzeti Bizottsági és Nemzetiségi Tanács: 1988.V.18.
Nemzeti Bizottsági Tanács: 1988.V.18.
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Nemzeti Bizottságok: 1952.I., 1973.I.15., 1978.III.10., 1990.XII., 
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottság: 1992.V.27., 1992.VI.3.
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Kollégium: 1989.IV.24.
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Titkárság: 1989.X.1.
Nemzeti Front: 1945.IV.4., 1945.XI.5., 1946.I.20., 1946.III.1., 1946.III.13.,

1946.IV.1., 1946.VI.27., 1946.IX.12., 1946.IX.28., 1947.VI.11., 1948.II.21.,
1948.II.25., 1948.II.27., 1948.III.8., 1948.IV.5., 1948.V.30., 1950.I.6., 1950.I.28.,
1954.III.3., 1954.V.16., 1954.V.26., 1954.XI.28., 1957.V.19., 1960.VI.12.,
1964.VI.14., 1968.IV.1–5., 1968.IV.5., 1968.IV.8., 1968.V.18., 1968.VIII.21.,
1968.VIII.28., 1968.VIII.31., 1968.IX.28., 1969.X.16., 1970.II.10., 1970.IX.30.,
1971.I.27., 1971.II.23., 1971.X.13., 1971.XI.26–27., 1976.X.22–23., 1979.V.,
1979.XI.20., 1980.III.25–26., 1980.IV.18–19., 1980.VI.28., 1980.IX.9., 1981.VI.5–6.,
1982.IV.17–18., 1985.XII.18., 1986.V.23–24., 1986.IX.9., 1986.X.7., 1986.X.17.,
1986.XII.15., 1987.I.1., 1987.III.1., 1988.II.3., 1988.VI.24., 1988.XI.17., 1989.XI.28.,
1990.I.23., 1990.II.23., 1990.III.21.

Nemzeti Újjáépítési Alap: 1950.III.9.
Nemzetiségi Bizottság: 1968.V.7., 1968.VI.7.
Nemzetiségi Bizottság: 1968.VI.14.
Nemzetiségi Dokumentációs Centrum: 1991.I., 1991.X.3.
Nemzetiségi Kollégium (Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Kollégium): 1989.IV.24.,

1989.X.1.
Nemzetiségi Megbízotti Hivatal: 1968.III.12.
Nemzetiségi Minisztérium: 1969.VII.10., 1989.XII.4., 1989.XII.28.
Nemzetiségi Tanács: 1968.VI.14., 1969.II.14., 1969.IV.8., 1969.IV.10., 1969.IV.22.,

1969.V.19–22., 1969.VII.10., 1969.VII.31., 1970.II.9., 1970.IV.24–25.,
1970.IX.30., 1970.XI.20., 1971.IX.1., 1971.X.13., 1971.XI.2., 1972.I.26.,
1973.III.28., 1973.VI.8., 1973.VII.9., 1974.II.11., 1974.II.21., 1975.IV.4.,
1975.X.10., 1976.II.4., 1976.X.13., 1977.VI.6., 1977.XII.2., 1978.II.10.,
1978.X.10., 1979.I.5., 1979.I.16., 1979.XI.20., 1980.IX.9., 1981.IX.8.,
1981.XI.12., 1981.XI.25., 1983.IX.3., 1984.II., 1986.VII.11., 1988.V.18.,
1988.VI.20., 1988.VII.20., 1989.II.6., 1989.VI.8., 1990.IV.18., 1990.V.25.,
1990.X.8., 1991.X.8., 1992.V.27., 1992.VII.21., 1992.XI.5.

Nemzetiségi Titkárság: 1968.III.12., 1968.IV.30., 1968.V.22–24., 1968.VII.30.,
1968.VIII.3., 1968.IX.11., 1968.IX.23., 1968.X.22., 1969.IV.8., 1969.VII.17–27.,
1969.XII.2., 1969.XII.27., 1970.II.4., 1970.IV.7., 1970.IV.22., 1970.IX.30.,
1970.XI.20., 1971.IX.1., 1971.X.13., 1972.IX.16., 1973.IV.20., 1976.XII.21.,
1978.II.10., 1982.XII.30., 1983.III.29., 1983.III.30., 1983.IX.15., 1983.XI.22.,
1984.II., 1986.VII.11., 1986.X.7., 1988.VII.1., 1989.I.19., 1989.III.2.,
1989.IX.29–30., 1989 ősze

Nemzetiségi Tudományos Akadémia: 1968.VIII.4.
Nemzetiségileg Vegyes Járások Tanácsa: 1992.X.24.
Nemzetiségkutató Intézet: 1969.IV.22., 1969.VII.10., 1973.VI.8.
Nemzetközi Bíróság: 1981.XII.14., 1992.VIII.28., 1992.IX.9., 1992.X.23., 1992.X.28.
Nemzetközi Pax Romana: 1992.VIII.1.
Nemzetközi Vöröskereszt: 1945.VII.4.
Népegészség: 1959.VIII.25., 1991.I.
Népgondozó Hivatal: 1945.X.közepe
Népjóléti Minisztérium: 1947.IX.12., 1948.I.23., 1948.IV.30., 1948.VII.28.
Népművelés: 1955.X.5., 1956.II., 1965.XII., 1966.IV., 1966.XI., 1966.XII.10–11.,

1969.X., 1971.IV., 1990.XII.
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Népművelési Intézet (Központ): 1955.IX.1., 1956.II., 1961.VI.17–18., 1962.IV.25–27.,
1963.V.17–19., 1964.V.22–31., 1964.XI.27., 1965.V.13–23., 1965.XI.27–28.,
1966.V.22–29., 1966.X.7–9., 1967.II., 1967.V.20–28., 1968.V.18., 1968.V.25–VI.2.,
1969.III.21–23., 1969.V.9–10., 1969.V.24–VI.1., 1969.VI.21–22., 1970.IV.18.,
1970.V.9., 1970.V.23–31., 1971.V.8–9., 1971.V.22–30., 1971.VI.19–20.,
1972.V.20–28., 1972.VI.17–18., 1972.X.14., 1973.VI.16–24., 1974.V.18–26.,
1974.VI.22–23., 1974.X.11., 1974.X.12., 1974.XI.16., 1975.V.23–31.,
1975.VI.21–22., 1975.IX.16–17., 1976.V.12–14., 1976.V.22., 1976.V.29–VI.5.,
1977.V.21–29., 1977.V.31–VI.3., 1977.VI.12., 1977.X.13–14., 1977.X.29.,
1978.IV.24–27., 1978.V.20–28., 1978.VI.3–4., 1978.X.28., 1979.V.3–7.,
1979.V.19–27., 1979.X.13., 1980.I.15., 1980.IV.19., 1980.V.17–25.,
1980.V.30–VI.3., 1980.VI.6–8., 1980.VI.13–15., 1981.V.19–24., 1981.V.28–31.,
1981.VI.20–21., 1981.XI.14., 1982.V.17–23., 1982.V.26–30., 1983.III.1.,
1983.V.24–28., 1983.VI.3–5., 1984.V.23–26., 1984.VI.1–3., 1984.VI.16–17.,
1985.V.31–VI.2., 1985.VI.11–15., 1985.XII.7., 1986.V.30–VI.1., 1986.VI.3–7.,
1986.VI.14–15., 1986.VI.28–29., 1987.IV.11–12., 1987.V.29–31., 1987.VI.2–6.,
1987.VI.13–14., 1987.XI.8., 1988.V.27–29., 1988.VI.1–5., 1989.I.19., 1989.II.9.,
1989.V.6–7., 1989.V.26–28., 1989.VI.7–11., 1989.VI.8., 1989.XI.1., 1989.XI.4.,
1990.VI.15–17., 1990.XII.

Népművészet: 1955.X.5.
Népnaptár: 1949.XII. eleje
Népszabadság: 1979.IX.12.
Neumann János Klub: 1990.XII.12.
Nevelés: 1990.I.
NKVD: 1944. XI. 13., 1944. XII.1., 1990.XII.15., 1991.VIII.7.
Nógrádi Szó: 1990.X.9.
Nová cesta roľníka: 1951.VII.
Nová mysl: 1956.XII.28.
Novozámocké noviny – Érsekújvári Újság: 1968.XI.19.
Nový roľník – Új Földműves: 1952.XII.15., 1853 folyamán
Nový Život – Új Élet: 1960 folyamán, 1966.I.10.
Nő: 1966.I.7., 1968.IV.5., 1969.II., 1970.VIII.25., 1971.II.16., 1972.X.14.,

1974.VIII.23., 1975.V., 1981.IX.8., 1985.II.4., 1989.X.1., 1990.I.30., 1990.XII.19.,
1991.X.28., 1992.VI.26.

Nyilaskeresztes Párt: 1944. X. 16., 1945.III.10.
Nyilvánosság az Erőszak Ellen (NYEE): 1989.XI.19., 1989.XI.20., 1989.XI.21.,

1989.XI.22., 1989.XI.25., 1989.XI.27., 1989.XI.28., 1989.XI.30., 1989.XII.1.,
1989.XII.3., 1989.XII.4., 1989.XII.10., 1989.XII.15., 1989.XII.16., 1989.XII.17.,
1989.XII.18., 1989.XII.22., 1990.I.4., 1990.I.6., 1990.I.12., 1990.I.18.,
1990.I.21., 1990.I.23., 1990.I.25., 1990.I.30., 1990.II.3., 1990.II.9., 1990.II.27.,
1990.III.eleje, 1990.III.3., 1990.III.21., 1990.III.23–24., 1990.III.30.,
1990.III.31–IV.2., 1990.III.vége, 1990.IV.6., 1990.VI.1., 1990.VI.4., 1990.VI.8–9.,
1990.VI.26., 1990.VI.27., 1990.VI.29., 1990.VII.14., 1990.VIII.21., 1990.IX.7.,
1990.X.9., 1990.XI.23–24., 1991.II.20., 1991.III.5–6., 1991.III.6., 1991.III.10.,
1991.III.13., 1991.III.17–18., 1991.IV.22., 1991.IV.26–27., 1991.II.20.,
1991.VII.5., 1991.IX.22., 1991.X.19–20.

Nyitrai Egyetem: 1992.II.12., 1992.II.21., 1992.II.27., 1992.IV.15., 1992.XI.18.,
1992.XI.25.

Odborár: 1950.IV.1.
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Oktatás− és Népművelésügyi Megbízotti Hivatal: 1945.II.20., 1945.III.7., 1945.VI.27.,
1945.VII.8., 1945.X.19., 1946.IX.16., 1947.IV.8., 1948.II.28., 1948.X.12.,
1949.X.19., 1950.II.27.

Oktatásügyi és Kulturális Megbízotti Hivatal: 1956.VIII.2., 1957.IX.24., 1959.IX.1.,
1960.V.16–22.

Oktatásügyi Megbízotti Hivatal: 1950.VI.3., 1950.VI.22., 1950.VI.29., 1950.VII.7.,
1950.VII.10., 1950 nyara, 1950.IX.28., 1952.VIII.27., 1952.IX.1., 1952.X.1.,
1953.V.30., 1956.I., 1956.VI.16., 1956.VII.3., 1956.VIII.2.

Oktatásügyi Minisztérium: 1954.VIII.9., 1956.VI.16., 1969.VII.10., 1970.II.18–20.,
1970.III.5., 1970.IV.24–26., 1971.IX.1., 1972.V.17., 1972.VI.21., 1973.X.17.,
1974.X.11., 1976.IX.29., 1976.IX., 1978.I.30., 1978.II.28., 1978.III.24., 1978.XI.,
1978.XII.1., 1978.XII.8., 1979.I.16., 1981.IV., 1981.VI.24., 1981.XI.12.,
1983.I.24., 1983.IX.1., 1988.VI.23., 1989.XI.1., 1992.III.28.

Oktatásügyi Tanács: 1991.IX.28.
Oráč: 1950.I.1.
Oráčina – Szántóföld: 1950 folyamán
Országos Földhivatal: 1947.IV.11.
Országos Keresztényszocialista Párt: 1946.VII.26., 1957.VII.28.
Országos Református Lelkészegyesület: 1949.III.15–16., 1952.III.20.
Országos Széchényi Könyvtár: 1985 folyamán
Országgyűlés: 1945.I.5., 1949.VI.15., 1955.VII.27–31., 1956.III.1–14.,

1959.XI.9–19., 1972.VIII.21–29., 1981.IV.21–25., 1987.II.2–4., 1988.I.25.,
1988.X.7., 1989.V.13., 1989.VI.2., 1989.VI.20., 1989.VII.20., 1989.IX.28.,
1989.X.31., 1990.X.29–30., 1991.IV.16., 1992.II.6–7., 1992.III.24., 1992.VI.9.,
1992.IX.29.

„Otthon” Beszerző és Értékesítő Szövetkezet: 1947.IV.9., 1947.V.14.
Összállami Békebizottság: 1951.IX.27–28.
Pacem in Terris: 1971.XI.17., 1989.XII.7.
Palóc: 1991.I.2.
Palóc Közművelődési Klub: 1979.III.
Palóc Kultúra Alapítvány: 1990.X.30.
Palóc Társaság: 1989.VIII.6., 1990.IV.
Pannon Agrártudományi Egyetem: 1992.IX.25.
Pannónia Könyvkiadó: 1990 folyamán
Párbeszéd Alapítvány: 1989.XI.13., 1990.V.22.
Párkány és Vidéke Alapítvány: 1992.XI.10.
Pártélet: 1950.II.28., 1950.IV., 1956.XII.28., 1989.XII.
Partner Kiadó: 1991.I.4.
Pázmány Péter Alapítvány: 1991.II.23.
Pázmány Péter Római Katolikus Hittudományi Egyetem: 1991.II.23.
Pázmány Péter Tudományegyetem: 1946.XII.16.
Pedagógiai Főiskola 1. (Nyitra): 1992.XI.18.
Pedagógiai Főiskola 2. (Pozsony): 1953.IX.1., 1955.XI.22., 1956.III.23–25., 1959.IX.1.
Pedagógiai Intézet: 1960.IX.1., 1961.IX.15.
Pedagógiai Kar: 1960.IX.1., 1964.X.2., 1965.X.12., 1968.III.22., 1968.XII.1.,

1974.IX.1., 1977 folyamán, 1978.X.10., 1983 folyamán, 1984.V., 1987.II.11.,
1988.IV.21., 1988.VI.23., 1988.IX.13., 1989.II.6., 1989.II.9., 1989.XII.13.,
1989.XII.18., 1990.I.1., 1990.II.26., 1990.III.26., 1990.V.23., 1991.I.4.,
1992.II.27., 1992.IV.15., 1992.XI.25.

Pegazus Társaság: 1991.XII.
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PEN Klub: 1984.V.23–24., 1989.VI.30.
Pénzügyi Megbízott Hivatal: 1945.VII.10.
Pénzügyminisztérium: 1981.X.15.
Petőfi Ifjúsági Klub: 1965.VI., 1965.XI.27–28.
Pionírok Lapja: 1951.IV.1., 1968.IX.12.
Po nových cestách – Új Utakon: 1952 folyamán
Pod zástavbou socializmu: 1956.XII.28.
Pohronie – Garamvölgye: 1945. I. 21., 1966.I.10.
Pokrok – Haladás (Losonci): 1960 folyamán
Pokrok – Haladás (Nagykürtös): 1974.I.10., 1991.I.2.
Polgári Demokrata Párt: 1991.II.23., 1991.IV.20–21., 1992.III.29., 1992.VI.5–6.,

1992.VI.19–20., 1992.VII.2.
Polgári Demokrata Unió: 1992.XI.14.
Polgári Demokrata Unió – NYEE: 1991.X.19–20., 1992.II.10., 1992.III.28.,

1992.III.29.
Polgári Fórum (PF): 1989.XI.19., 1989.XI.20., 1989.XI.21., 1989.XI.23., 1989.XI.24.,

1989.XI.25., 1989.XI.26., 1989.XI.27., 1989.XI.28., 1989.XII.3., 1989.XII.4.,
1989.XII.10., 1989.XII.22., 1989.XII.29., 1990.I.18., 1990.I.23., 1990.III.vége,
1990.VI.8–9., 1990.VI.27., 1990.XI.23–24., 1991.II.23.

Polgári Mozgalom: 1991.II.23.
Politikai Könyvkiadó: 1965.XII.
Politikai Pártok és Társadalmi Szervezetek Egyesülése: 1990.III.21.
Pozsonyi Járásbíróság: 1949.IX.8.
Pozsonyi Kerületi Nemzeti Bizottság: 1950.XI.14., 1951.VI.
Pozsonyi Városi Bíróság: 1983.II.22., 1989.XI.23.
Pozsonyi Városi Nemzeti Bizottság: 1945.VI.8.
Práca: 1972.VIII.16.
Pravda Kiadóvállalat: 1949 nyara, 1949.XII. eleje, 1950.IV., 1990.I.2.
Pravda Könyvkiadó: 1970 folyamán
Pravda: 1944. IX. 9., 1944. IX. 21., 1945. II. 20., 1968.V.17., 1968.V.24., 1968.VI.1.,

1968.X.12., 1983.III.3–5., 1989.IV.20.
Pravoszláv Teológiai Kar: 1950.VII.14.
Predvoj: 1968.IV.25.
Priateľ: 1970.II.
Príroda a spoločnosť: 1961.I.
Príroda a technika: 1952.IX.15.
Propagandista: 1951.X.
Pulzus: 1991.VI.
Purkyně Egyetem Bölcsészettudományi Karának Hungarológiai és Balkanisztikai

Kabinetje: 1978.X.2–4.
Püski Könyvesház: 1991.XII.7.
Püski Kiadó: 1982 folyamán, 1983 tavasza, 1989 eleje
Rádióhírközlési Igazgatóság: 1975.XI. eleje, 1976.II.10.
Rákóczi Alapítvány: 1992.IX.18.
II. Rákóczi Ferenc Emléktársaság: 1991.IV.14.
Rákóczi Hírvivő: 1990.V.
Rákóczi Szövetség: 1989.III.20., 1989.IV.20., 1989.VII.21–30., 1989.XI.25.,

1990.V.22., 1990.V.23., 1990.V., 1990.VII.14–22., 1991.V.25., 1991.VII.19–28.,
1992.II.29., 1992.VII.18–25., 1992.VIII.25., 1992.X.3., 1992.XI.10., 1992.XII.4.,
1992.XII.15.
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Reflex: 1990.I.4.
Református Pedagógusok Munkaközössége: 1991.XI.1., 1992.IV.25.
Református Világszövetség: 1959.VII.27—VIII.6.
Regina Rádió: 1992.VII.30.
Regio: 1989.III–IV., 1990.I., 1990.V.22., 1990.V.23., 1991 folyamán
Remény: 1990.IV.8.
Reszlovakizációs Bizottság: 1947.VI.12., 1947.VI.23., 1947.VIII.22., 1947.X.3.,

1948.I.6., 1948.X.16., 1948.XI.5., 1948.XI.24., 1949.II.9.
Rimaszombati Járási Népbíróság: 1945.VIII.8.
Roma: 1990.XI.
Roma Demokratikus Kezdeményezés: 1989.XI.28.
Roma Kulturális Egyesület: 1990.XI.
Római Katolikus Cirill és Metód Teológiai Kar: 1950.VII.14.
Romániai Magyar Demokrata Szövetség: 1989.XII.27.
Rozorané medze – Felszántott Barázdák: 1950 folyamán
Rozorané medze – Összeszántott Mezsgyék: 1950 folyamán
Rozsnyói Híradó: 1944 őszén
Rozsnyói Járásbíróság: 1984.X.3.
Rozsnyói Munkásdalárda: 1974.V.9–10.
Rudé krávo – Necenzurované noviny: 1992.VI.3.
Rudé právo: 1956.X.25., 1956.XI.3.
Sajó Vidék: 1944 őszén
Sárga Szamár: 1991.X.
Sarló: 1968.VII.11–12., 1974.II.1., 1978 folyamán, 1980.XII.31., 1989.III.20.
Sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskola: 1992.IX.26.
Schola Comaromiensis Alapítvány: 1992.II.20.
Selye János Klub: 1990.III.7., 1991.VIII.1–3.
Simonyi Alapítvány: 1990.V.17., 1990.IX.15., 1991.II.15.
Škoda Művek: 1954.VIII.29.
Slovakopress: 1992.VIII.10.
Slovo baníka – A Bányász Szava: 1952 folyamán
Slovo stavbára – Építő Hangja: 1952 folyamán
Slovo Zemplína – Zempléni Szó: 1968.VII.8.
Smelšie vpred – Bátrabban Előre: 1952 folyamán
Smena: 1968.IV.21.
Socialistická dedina – Szocialista Falu: 1951 folyamán
Socialistické súdnictvo: 1961.I.
Somorja és Vidéke – Šamorín a okolie: 1991.V.
Sparta Praha: 1987.VI.21.
Spartak Trnava: 1987.VI.30.
Spravodaj múzea – Múzeumi Híradó: 1977 folyamán
Spravodaj múzea – Múzeumi Közlemények: 1986 folyamán
Spravodaj Oblastného podunajského múzea v Komárne: 1979 folyamán
Stúdió erté: 1987.X., 1988.VI.17–19., 1989.VI.16–18., 1990.VI.29–VII.1., 1991.I.15.,

1991.IX.18–21., 1992.IX.16.
Štúr Társaság: 1990.III.30., 1990.V.20., 1991.X.5.
Štúrovo a okolie – Párkány és Vidéke: 1991.XII.
Sudca ľudu: 1951.VII.
Szabad Csehszlovákia Tanácsa: 1952.X.10.
Szabad Demokraták Szövetsége: 1991.III.11.
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Szabad Európa Rádió: 1984.III.18., 1984.IV.4., 1989.VI.29.
Szabad Földműves Újság: 1991.II.18., 1991.VII.8.
Szabad Földműves: 1950.III.15., 1951.VII.8., 1952.IV.19., 1953.III.6., 1956.XI.16.,

1960.VI.3., 1961.VIII.23., 1968.IX.21., 1969.IV.26., 1969.IX.6., 1969.XII.27.,
1970.III.14., 1975.III.14., 1979.X.8., 1981.IX.19., 1989.XII.29., 1990.I.5.,
1991.II.18., 

Szabad Írás: 1953.V.11.
Szabad Kapacitás: 1989.XI.28.
Szabad Nép: 1956.X.19.
Szabad Polgár – Slobodný občan: 1990.I.25.
Szabad Szó: 1946.VI.28.
Szabad Újság: 1991.VII.8.1991.VII.11., 1992.VII.1., 1992.VII.15., 1992.X.14.,

1992.X.29., 1992.XII.11., 1992.XII.15., 1992.XII.31.
Szabadságpárt: 1946.IV.1., 1946.V.26., 1946.IX.3–5., 1948.V.30., 1948.VII.28.,

1954.XI.28., 1960.VI.12., 1971.XI.26–27., 1976.X.22–23., 1981.VI.5–6.,
1986.V.23–24., 1990.I.23., 1990.II.9.

Szakszervezetek Központi Tanácsa: 1946.IV.19–22., 1947.I.22.
Szakszervezeti Közlöny: 1950.IV.1., 1990.V.
Széchenyi István Szakkollégium: 1988.V.5–7.
Szenczi Molnár Albert Alapítvány: 1991.I.28.
Szent György Kollégium: 1946.XII.28., 1947.II.7., 1947 folyamán
Szepsi Csombor Márton Klub: 1979.I., 1990.VII.14–22.
Szervező Bizottság: 1945.V.24., 1946.I.27., 1946.IV.5., 1947.I., 1947.III.20.,

1948.III.18., 1948.V.15., 1949.III.15–16., 1949.VII.15., 1950.II.10.
Színházi és Dramaturgiai Tanács: 1950.I.21.
SZLKP → Szlovákia Kommunista Pártja
Szlovák–Magyar Kulturális Alapítvány: 1992.IV.24.
Szlovák Egyetem: 1950.III.15., 1953.IX.1., 1954.XI.13.
Szlovák Egyetem Pedagógiai Kara: 1951.VII.13., 1951.IX.1., 1953.IX.1.
Szlovák Egyházügyi Hivatal: 1949.X.14., 1951.I.28., 1951.VIII.3–4., 1956.VI.16.
Szlovák Evangélikus Teológiai Kar: 1950.VII.14.
Szlovák Filharmónia: 1980.IX.21., 1982.IX.10.
Szlovák Forradalmi Szakszervezeti Mozgalom: 1969.I.27–29.
Szlovák Földalap: 1945. II. 27.
Szlovák Földművesek Szövetsége: 1974.X.12.
Szlovák Gazdák Egységes Szövetsége: 1951.I.1.
Szlovák Ifjúsági Szövetség: 1949.III.19.
Szlovák Irodalmi Alap: 1967.VI.22.
Szlovák Írók Szövetsége: 1954.IV.5–6., 1954.V.30., 1954.X.19., 1956.XI.3.,

1957.III.9., 1958.IX., 1963.IV.22., 1965.V.27., 1967.VI.22., 1968.IX.9.,
1968.X.12., 1968.XII.11., 1970.IV.10., 1970 folyamán, 1971.X.24., 1971
folyamán, 1972.I.1., 1972 folyamán, 1973 folyamán, 1974 folyamán, 1975
folyamán, 1980.X.13–18., 1982 folyamán, 1985 folyamán, 1989.I.1., 1989.III.24.,
1989.VII.7., 1990.I.26.

Szlovák Írók Szövetsége Magyar Szekciója: 1954.IV.5–6.,1954.V.30., 1956.XI.3.,
1956.XII.22., 1956 folyamán, 1962 folyamán, 1964.X.3–4., 1968.III.22.,
1968.IV.27–28., 1968.V.16–20., 1968.X.13., 1969 folyamán, 1971 folyamán,
1975.X., 1976.V.22., 1977 folyamán, 1981 folyamán, 1986.XII.12., 1987.VIII.29.,
1989.II.9., 1989.III.24., 1989.V.24., 1989.X.21–22., 1989.XI.28., 1989.XII.19.

Szlovák Írók Társulása: 1990.I.26., 1990 folyamán
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Szlovák Katolikus Püspöki Kar: 1947.II.1., 1991.V.1.
Szlovák Képzőművészek Szövetsége: 1977.IV.28., 1987.IV.9., 1989.XII.19.
Szlovák Kereszténydemokrata Mozgalom: 1992.III.7.
Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa: 1992.X.1.
Szlovák Liga: 1946.VI.17., 1947.VII.25.
Szlovák Megújhodás Pártja: 1948.III.8., 1948.V.30., 1948.VII.28., 1954.XI.28.,

1960.VI.12., 1971.XI.26–27., 1976.X.22–23., 1981.VI.5–6., 1986.V.23–24.,
1989.XII.10.

Szlovák Műszaki Főiskola: 1956.XI.2., 1989.XI.28., 1990.III., 1990.XII.12.,
1991.X.31.

Szlovák Nemzeti Bíróság: 1945.V.15., 1946.VIII.14., 1947.IV.15., 1947.VI.10.,
1947.IX.16., 1947.IX.22., 1947.X.20., 1947.XII.31., 1949.IV.20.

Szlovák Nemzeti Egység: 1991.III.14.
Szlovák Nemzeti Front: 1944.VI.26., 1948.III.24., 1949.VII.13., 1968.IX.30.,

1970.V.12., 1971.IV.28., 1983.XII.21., 1986.XII.15., 1987.VII.8., 1988.II.3.,
1988.V.19., 1988.V.19., 1988.X.21., 1988.XI.3., 1989.II.28., 1989.IV.10.,
1989.IX.29., 1990.I.26., 1990.III.21.

Szlovák Nemzeti Galéria: 1988.XI.24.
Szlovák Nemzeti Párt (SZNP): 1990.III.7., 1990.III.30., 1990.V.20., 1990.VI.8–9.,

1990.VI.26., 1990.VIII.14., 1990.VIII.21., 1990.X.5., 1990.X.9., 1990.X.25.,
1991.IV.22., 1991.VI.17., 1991.IX.11., 1991.IX.20., 1991.IX.21., 1992.VI.5–6.,
1992.VI.24.

Szlovák Nemzeti Színház: 1954.IV.25., 1986.V.12.
Szlovák Nemzeti Tanács (SZNT):1944. IX. 1., 1944. IX. 5., 1944. IX. 6., 1944. IX. 9.,

1944. IX. 24. , 1944. IX. 29., 1944. X. 13., 1944. X. 15., 1944. X. 17. , 1944. X.
23.,1945. II. 1., 1945. II. 4., 1945. II. 5.,1945. II. 21.,1945. II. 27.,1945.III.6.,
1945.III.10., 1945.III.19., 1945.III.22–29.,1945.III.23., 1945.IV.5., 1945.IV.7.,
1945.IV.10., 1945.IV.11., 1945.IV.12., 1945.IV.19., 1945.IV.21., 1945.V.15.,
1945.V.16., 1945.V.18., 1945.V.25., 1945.V.26., 1945.V.31–VI.2., 1945.VI.3.,
1945.VI.5., 1945.VI.6., 1945.VI.9., 1945.VII.3., 1945.VII.9–12., 1945.VII.10.,
1945.VII.17–18., 1945.VII.25., 1945.VIII.11–12., 1945.VIII.18., 1945.VIII.23.,
1945.VIII.28., 1945.VIII., 1945.IX.5., 1945.IX.14., 1945.IX.15., 1945.IX.18.,
1945.XI.7., 1946.II.27., 1946.III.1., 1946.III.4., 1946.IV.5., 1946.IV.9–11.,
1946.IV.25., 1946.V.14., 1946.V.31., 1946.VI.27., 1946.VII.16., 1946.VIII.16.,
1946.VIII.27., 1946.IX.3–5., 1947.II.7., 1947.II.10., 1947.IV.13., 1947.XI.8.,
1947.XII.19., 1948.II.26., 1948.III.12., 1948.III.23., 1948.III.25., 1948.VII.28.,
1948.X.25., 1949.I.28., 1950.VII.14., 1953.VIII.11., 1954.III.25., 1954.IV.27.,
1954.V.4., 1954.V.26., 1954.VIII.20., 1954.XI.28., 1954.XII.18., 1956.VII.31.,
1958.VI.23., 1960.VI.12., 1960.VII.11., 1960.VII.14., 1960.X.27., 1961.IV.28.,
1962.IX.11., 1962.X.31., 1963.IX.20., 1963.IX.23., 1963.IX.30., 1964.III.9.,
1964.VI.14., 1964.VI.29–30., 1964.VIII.6., 1964.X.3–4., 1965.I.23.,
1965.VII.18–19., 1965.IX.15., 1967.II.17., 1967.V.1., 1967.V.25–26.,
1968.III.11., 1968.III.12., 1968.III.14., 1968.III.16., 1968.IV.1., 1968.IV.24.,
1968.IV.30., 1968.V.22–24., 1968.VI.14., 1968.VI.27., 1968.VII.30., 1968.VIII.3.,
1968.IX.6., 1968.IX.11., 1968.IX.23., 1968.IX.30., 1968.X.3., 1968.X.4.,
1968.X.22., 1968.X.23., 1968.XII.3., 1968.XII.12., 1968.XII.22., 1968.XII.29.,
1969.I.1., 1969.I.2., 1969.V. eleje, 1969.VI.10., 1969.VI.27., 1969.VII.10.,
1969.VII.29., 1969.XII.1., 1969.XII.2., 1970.III.27., 1970.IV.22., 1970.IV.28.,
1970.XII.28., 1971.III.8., 1971.VII.7., 1971.VII.8., 1971.X.7., 1971.XI.26–27.,
1971.XII.7., 1971.XII.8., 1972.V.17., 1973.IX.11., 1975.IV.26., 1975.VII.7.,
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1976.X.22–23., 1976.XI.3., 1976.XI.4., 1977.VII.7., 1977.IX.19., 1978.III.24.,
1978.VI.27., 1979.I.5., 1979.X.15., 1981.VI.5–6., 1981.VI.18., 1981.VI.19.,
1981.XI.23–24., 1982.VIII.3., 1983.XI.22., 1983.XII.8., 1983.XII.15., 1984.II.12.,
1984.II.21., 1984.II., 1984.II., 1984.III.12., 1984.III.27., 1984.IV.2., 1984.XII.,
1985.VIII.22–26., 1986.V.23–24., 1986.V.23–24., 1986.VI.17., 1986.VI.18.,
1988.VII.11., 1988.IX.30–X.1., 1988.X.12., 1988.XI.17., 1989.II.14., 1989.II.28.,
1989.VI.22., 1989.X.31., 1989.XI.21., 1989.XI.27., 1989.XI.30., 1989.XII.6.,
1989.XII.7., 1989.XII.8., 1989.XII.9., 1989.XII.12., 1989.XII.19., 1990.I.11.,
1990.I.12., 1990.I.25., 1990.II.9., 1990.III.1., 1990.III.16., 1990.III.19.,
1990.III.26., 1990.III.29., 1990.III.30., 1990.IV.19., 1990.IV.27., 1990.VI.8–9.,
1990.VI.23., 1990.VI.26., 1990.VI.27., 1990.VI.29., 1990.VIII.28., 1990.IX.17.,
1990.X.5., 1990.X.8., 1990.X.11., 1990.X.15., 1990.X.16., 1990.X.25.,
1990.X.29., 1990.X.29–30., 1990.XI.22., 1990.XI.26., 1990.XII.10., 1990.XII.20.,
1991.I.16., 1991.I.25., 1991.II.8–9., 1991.II.12., 1991.II.14., 1991.II.19.,
1991.II.20., 1991.III.8–10., 1991.IV.22., 1991.IV.23., 1991.V.10., 1991.VI.14.,
1991.VI.17., 1991.VI.20., 1991.VI.21., 1991.II.19., 1991.II.20., 1991.VII.10.,
1991.VII.16., 1991.VII.17., 1991.VII.18., 1991.VII.23., 1991.VIII.29., 1991.IX.14.,
1991.IX.17., 1991.IX.23., 1991.IX.26., 1991.X.3., 1991.X.5., 1991.X.8.,
1991.XI.4., 1991.XII.2., 1991.XII.5., 1991.XII.6., 1991.XII.12., 1992.I.10.,
1992.I.27., 1992.I.30., 1992.I.30–31., 1992.I.31., 1992.II.3–8., 1992.II.12.,
1992.II.13., 1992.II.15., 1992.II.25., 1992.II.26., 1992.II.27., 1992.III.11.,
1992.III.25., 1992.III.30., 1992.IV.1., 1992.IV.9., 1992.IV.15., 1992.IV.22.,
1992.IV.28., 1992.V.7., 1992.V.11., 1992.VI.23., 1992.VI.24., 1992.VII.8.,
1992.VII.14–15., 1992.VII.16., 1992.VII.17., 1992.VII.28., 1992.VIII.10.,
1992.VIII.12., 1992.VIII.25., 1992.IX.1., 1992.IX.29.

Szlovák Népművészeti Együttes: 1955.I.14.
Szlovák Nők Demokratikus Uniója: 1990.XII.19.
Szlovák Nőszövetség: 1968.XI.15., 1969.I.22., 1969.I.30–31., 1969.V.13.,

1970.II.11., 1974.X.12., 1976.V.22., 1978.X.28., 1980.IV.19., 1985.XII.7.,
1990.I.30., 1990.III.3.

Szlovák Nőszövetség Nemzetiségi Szekciója: 1969.V.13., 1970.II.11.
Szlovák Partizánok Szövetsége: 1945.VIII.18.
Szlovák Pedagógiai Kiadó: 1951 folyamán, 1977 folyamán
Szlovák Rádió: 1991.VII.17., 1992.V.1., 1992.XII.22.
Szlovák Sajtó− és Tájékoztatási Hivatal: 1970.IV.7., 1970.IV.22., 1970.XII.14.,

1971.VIII.25., 1971.IX.1., 1975.X.10., 1976.XII.21.
Szlovák Statisztikai Hivatal: 1991.X.8.
Szlovák Szakszervezeti Tanács: 1968.III.12., 1969.I.27–29., 1974.V.9–10.,

1977.XII.17–18., 1982.III.6–7., 1984.X.19–20., 1989.XII.12.
Szlovák Szociológiai Társulat: 1972.VI.12–13.
Szlovák Telepítési Hivatal (SZTH): 1945.XI.15., 1945.XII.4.,1946.II.4., 1946.II.18.,

1946.II.23., 1946.III.18., 1946.V.2., 1946.VIII.26., 1946.IX.8., 1946.IX.14.,
1946.X.4., 1946.XI.4., 1946.XII.12., 1946.XII.20., 1946.XII.28., 1947.VII.9.,
1950.III.9.

Szlovák Televízió: 1990.X.23., 1991.I.8., 1991.VII.1., 1991.VII.17., 1991.IX.3.,
1992.I.23., 1992.V.19., 1992.XI.18., 1992.XII.2., 1992.XII.14., 1992.XII.22.

Szlovák Tervhivatal: 1952.IX.29.
Szlovák Tudományos Akadémia: 1963.IX.29., 1964.III.9., 1968.IV.1., 1968.VIII.4.,

1968.X.12., 1969.IV.22., 1969.VII.10., 1973.VI.8., 1976.III.23., 1980.V.26–28.,
1991.X.8., 1991.X.28.
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Szlovák Tudományos Akadémia Néprajzi Intézete: 1980.V.26–28.
Szlovák Újságírók Szövetsége: 1957.VI.29., 1964.II.18., 1968.III.13., 1968.XII.11.,

1969.II.13., 1990.I.5.
Szlovák Zeneszerzők Szövetsége: 1973.II.13.
Szlovákiai Kommunista Pártja (SZLKP): 1944. IX. 1., 1944. IX. 9., 1944. IX. 17., 1945.

IV. 4., 1945.IV.8., 1945.IV.11., 1945.IV.13., 1945.V.20–21., 1945.VI.3.,
1945.VI.16., 1944.VI.26., 1945.VII.17–18., 1945.VIII.10., 1945.VIII.11–12.,
1945.VIII.28., 1945.X.25–26., 1945.IX.18., 1945.X.30., 1945.XII.28., 1946.II.23.,
1946.V.26., 1946.VII.2., 1946.VIII.16., 1946.X.5., 1946.IX.3–5., 1946.XII.2.,
1947.I.6., 1947.II.23., 1947.V.12–13., 1947.VI.3., 1947.X.11., 1947.XI.19.,
1947.XII.4–5., 1948.I.18., 1948.II.20., 1948.II.25., 1948.III.6., 1948.V.30.,
1948.V.31., 1948.VI.11–13., 1948.VI.16., 1948.VII.8., 1948.VII.13., 1948.VII.29.,
1948.VII.30., 1948.VIII.5–7., 1948.IX.27–28., 1948.IX.30., 1948.XI.12.,
1948.XI.24., 1948.XII.8., 1948.XII.9., 1949.I.13., 1949.I.20., 1949.II.5.,
1949.II.15., 1949.II.16., 1949.II.17., 1949.II.22., 1949.III.2.,1949.III.3.,
1949.III.4., 1949.III.18., 1949.III.22., 1949.VI.3., 1949.IX.7., 1949.X.13.,
1949.X.21., 1949.XI.10–11., 1950.I.6., 1950.I.7., 1950.II.1., 1950.II.3.,
1950.II.28., 1950.III.16., 1950.IV.3.,1950.IV.6–7., 1950.IV.29., 1950.V.11.,
1950.V.24–27., 1950.VI.24., 1950 folyamán, 1951.IV.6., 1951.IV.18–20.,
1951.IV.28., 1951.VI.16., 1951.VII.8., 1951.VII.13., 1951.X.13., 1951.X.19.,
1951.X.20., 1951.X., 1951.XI.10., 1951.XI.17., 1952.III.1., 1952.IV.19.,
1952.V.21., 1952.VII.3., 1953.VI.13–15., 1953.VIII.11., 1953.IX.9., 1953.IX.11.,
1953.XII.18–19., 1954.II.13., 1954.III.22., 1954.IV.8., 1954.VII.2., 1954.VII.23.,
1954.VIII.20., 1954.VIII., 1954.X.29., 1954.XII.3–4., 1955.I.14., 1955.II.18–19.,
1955.IV.15., 1955.IV.22–24., 1955.VII.8., 1955.X.22., 1956.II.2., 1956.IV.24.,
1956.V.10–11., 1956.VI.1., 1956.X.19., 1956.X.24., 1956.X.29., 1956.XI.2.,
1956.XI.9., 1956.XI.16., 1956.XII.7., 1956.XII.12–13., 1956.XII.28., 1957.III.8.,
1957.IV.12., 1957.IV.26–28., 1957.V.3–4., 1957.VI.19., 1958.I.9–10.,
1958.V.16–18., 1958.V.23., 1959.I.16., 1960.II.23., 1960.VI.12., 1960.VII.16.,
1960.IX.1., 1960 folyamán, 1961.III.8., 1962.IX.11., 1962.XI.23–25., 1963.III.21.,
1963.IV.3–4., 1963.IV.8., 1963.IX.19., 1963.XII.21–22., 1964.VI.18., 1965.VI.21.,
1965.VII.13., 1965 folyamán, 1966.IV.26., 1966.V.12–14., 1967.V.25–26.,
1967.XII.6., 1968.I.22–23., 1968.III.12., 1968.IV.9., 1968.IV.30., 1968.V.3.,
1968.V.7., 1968.V.22–24., 1968.VI.1., 1968.VI.7., 1968.VII.3., 1968.VII.12.,
1968.VII.18., 1968.VIII.3., 1968.VIII.23–26., 1968.VIII.25., 1968.VIII.26–28.,
1968.VIII.27., 1968.IX.7–8., 1968.IX.11., 1968.IX.30., 1968.XII.22., 1969.V.4.,
1969.VI.2–3., 1969.VII.29., 1969.IX.4., 1969.X.2., 1969.XI.4., 1970.I.28–30.,
1970.II.5–6., 1970.IV.14., 1970.IV.15., 1970.IV.22., 1970.V.12., 1970.VIII.25.,
1970.IX.28., 1971.II.16., 1971.II.23., 1971.III.18., 1971.V.13–15., 1971.VII.7.,
1971.X.6., 1971.XI.26–27., 1972.IV.11., 1972.IX.16., 1972.XI.8–9., 1973.II.21.,
1973.III.1., 1973.III.14., 1973.IV.3., 1973.XII.14., 1975.III.14., 1975.X.21.,
1975.X., 1976.III.25–27., 1976.X.22–23., 1977.VI.14., 1977.VIII.8., 1977.XI.21.,
1978.I.30., 1978.II.28., 1978.XII.8., 1979.I.5., 1981.III.20–22., 1981.VI.5–6.,
1981.VIII.26., 1981.IX.8., 1981.XI.24., 1981.XI.25., 1982.VI.8., 1982.XI.2.,
1983.III.3–5., 1983.III.22–23., 1983.IV.26., 1983.V.25., 1984.I.10., 1984.II.,
1984.III.9., 1984.VI.27–28., 1984.IX.26–27., 1984.XII.5., 1985.V.30.,
1985.VII.22., 1985.VIII.22–26., 1985.XII.19., 1986.III.13–15., 1986.V.6.,
1986.V.23–24., 1986.VIII.25., 1986.IX.9., 1987.I.26., 1987.IV.11–12.,
1987.VII.8., 1988.I.14., 1988.II.22., 1988.IV.14., 1988.V.19., 1988.VI.18–19.,
1988.VI.23., 1988.X.17–18., 1988.X.21., 1988.XII.17., 1989.II.6., 1989.II.9.,
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1989.II.28., 1989.III.2., 1989.III.3., 1989.IV.11., 1989.V.11., 1989.V.26.,
1989.IX.29–30., 1989.XI.20., 1989.XI.26., 1989.XI.27., 1989.XI.28., 1989.XI.30.,
1989.XII.6., 1989.XII.8., 1989.XII.10., 1989.XII.12., 1989.XII.12., 1989.XII.17.,
1989.XII.19., 1989.XII.28., 1990.I.2., 1990.I.20., 1990.II.9., 1990.II.27.,
1990.II.28., 1990.VI.8–9., 1990.VI.16., 1990.X.8., 1990.X.20–21., 1990.XI.3–4.,
1990.XI.23–24.

Szlovákia Kommunista Pártja – Demokratikus Baloldal Pártja: 1990.X.20–21.,
1990.XII.28., 1991.I.26.

Szlovákiából Kiutasított és Elmenekült Demokrata Magyarok Tanácsa: 1946.VIII.19.
Szlovákiai Cserkészszövetség: 1969.II.5–6.
Szlovákiai Egységes Földműves Szövetség: 1950.III.15., 1952.IV.19.
Szlovákiai Főiskolások Szövetsége: 1969.II.5–6.
Szlovákiai Gyermek− és Ifjúsági Szervezetek Társulása: 1969.II.5–6., 1969.XI.20.,

1970.I.31.
Szlovákiai Magyar Antifasiszták Bizottsága (Szövetsége): 1946.III.30., 1947.I.19.,

1947.III.25., 1947.IV.7., 1947.X.28.
Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség: 1990.III.11., 1990.VII.5., 1991.IV.6.,

1991.VII.20., 1991.VII.27–VIII.3., 1991.IX.13–15., 1992.I.1.
Szlovákiai Magyar Folklórszövetség: 1991.II.23., 1991.V.25–26., 1991.VII.15–21.,

1991.X.26., 1992.II.22., 1992.IV.25., 1992.VI.27–28., 1992.VII.12–19.,
1992.X.24., 1992.XII.12.

Szlovákiai Magyar Iskolák Védelmi Csoportja: 1983.IX., 1984.II.10., 1984.II.,
1984.III.18., 1984.IV.4., 1984.X.10.

Szlovákiai Magyar Katolikus Papok Társulata → Glória Társulat
Szlovákiai Magyar Képzőművészek Társasága: 1992.VI.9.
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ): 1990.I.13., 1990.IV.18.,

1990.V.12., 1990.V.30–VI.2., 1990.VIII.4., 1991.I.4., 1991.IX.28., 1991.X.11.,
1991.XI.6., 1992.III.28., 1992.IV.9–12., 1992.VI.29., 1992.X.17., 1992.XII.1.

Szlovákiai Magyar Református Lelkészek Egyesülete: 1991.XI.15., 1992.VIII.4–11.
Szlovákiai Menekült Demokrata Magyarok Bizottsága: 1945.VIII.16.
Szlovákiai Nők Demokratikus Uniója: 1990.III.3.
Szlovákiai Szépirodalmi Könyvkiadó: 1956.I.1., 1958 folyamán, 1963 folyamán,

1967.I.1.
Szlovákiai Szociáldemokrata Párt: 1945.X.25–26., 1945.XI.12., 1946.IX.28.,

1948.III.14., 1990.II.3., 1992.III.28., 1992.VI.5–6.
Szlovákiai Szocialista Ifjúsági Szövetség: 1970.IV.24–25., 1970.IV.24–26., 1970.V.9.,

1970.VIII.2–12., 1970.IX.8.
Szlovákiai Szövetkezeti Tanács: 1950.III.15., 1952.IV.19.
Szlovákiai Természet− és Tájvédők Szövetsége: 1991.VII.23.
Szlovákiai Úttörőszövetség: 1969.II.5–6.
Szlovák–Magyar Baráti Társaság: 1991.VII.4.
Szlovákok Világkongresszusa: 1981.VI.19.
Szlovenszkói Magyar Kultúregyesület: 1945.VI.27., 1974.V.18., 1989.III.20.
SZNT → Szlovák Nemzeti Tanács
SZNT Nemzeti Bizottsági, Államigazgatási és Nemzetiségi Bizottsága: 1971.III.8.,

1971.XII.7., 1973.IX.11.
SZNT Nemzeti Bizottsági és Nemzetiségi Bizottsága: 1976.XI.3., 1981.VI.18.,

1981.XII.15., 1984.II.21., 1986.VI.17., 1988.VII.11., 1981.VI.18., 1983.XII.15.,
1984.II.21., 1986.VI.17., 1988.VII.11., 1990.II.9., 1990.III.26., 1990.IV.19.,
1990.IV.27.
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SZNT Nemzetiségi Bizottsága: 1968.III.12., 1968.IX.11., 1968.IX.23., 1968.X.4.,
1968.X.23., 1968.XII.3., 1968.XII. 12., 1970.III.27., 1971. III.8., 1989.XII.7.,
1989.XII.8., 1989.XII.19., 1990.II.8., 1992.II.6.

SZNT Nemzetiségi, Etnikai és Emberjogi Bizottsága: 1990.VI.26., 1990.X.11.,
1990.XI.12., 1990.XI.30., 1991.IV.17–18., 1992.II.27., 1992.VIII.10.

SZNT Oktatásügyi és Kulturális Szakosztálya: 1962.VI.6., 1963.IX.30.
Szociáldemokrata Párt: 1944.IX.1., 1944.IX.17.
Szocialista Bíráskodás: 1961.I.
Szocialista Ifjúsági Szövetség (SZISZ): 1970.XI.9–11., 1971.V.8–9., 1971.VIII.1–6.,

1972.IX.27–30., 1974.XI.16., 1977.IX.15–17., 1977.X.29., 1979.X.13.,
1981.XI.14., 1982.IX.11–12., 1987.VI.2–6., 1987.IX.12–13., 1989.III.10.,
1990.I.17., 1990.II.1., 1990.II.28.

Szocialista Nevelés: 1955.X.5., 1956.I., 1961.IX.15., 1968.IX., 1990.I.
Szociálisügyi Megbízotti Hivatal: 1948.VI.23.
Szolidaritási Alap: 1956.XI.5.
Szovjetbarát: 1951.I.
Szovjetunió a Békeharcban: 1953.I.
Szovjetunió Kommunista Pártja: 1956.III.29–30., 1961.XI.15–17., 1968.VIII.18.
Szőttes Népművészeti Együttes: 1969.XI., 1970.VI.6., 1983.V.1., 1988.I.1.
Szövetkezeti és Egyénileg Gazdálkodó Földművesek Szlovákiai Szövetsége:

1968.VII.8–11.
Szövetkezeti Termelés: 1951.IX.
Szövetkezeti Újság: 1965.I.
Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB): 1945.IV.5., 1945.IV.24., 1945.VI.7.,

1945.VI.9., 1945.VII.21., 1945.VII.25., 1945.VIII.9., 1945.VIII.16., 1945.VIII.29.,
1945.IX.14., 1945.X.30., 1945.XI.21., 1946.VIII.19., 1946.XI.16., 1946.XII.16.

Szövetségi Gyűlés: 1968.XII.22., 1969.I.1., 1969.I.29–30., 1969.IV.28., 1969.V.4.,
1969.VI.5., 1969.X.15., 1969.X.16., 1969.XII.16., 1970.IV.22., 1970.IV.28.,
1970.XII.20., 1971.III.24., 1971.VII.7., 1971.X.7., 1971.XI.26–27., 1971.XII.8–9.,
1973.III.22., 1975.V.29., 1975.XI.22., 1976.II.16–20., 1976.X.22–23.,
1976.XI.10., 1978.VI.21., 1978.VI.27., 1979.I.5., 1980.V.22., 1981.VI.5–6.,
1981.VI.17., 1982.II.26–27., 1984.II.12., 1984.II., 1984.III.22., 1984.IV.2.,
1984.XII., 1985.V.22., 1986.V.23–24., 1986.VI.12–13., 1986.VIII.11.,
1987.II.2–4., 1987.III.23., 1987.III.27., 1988.I.23., 1988.VI.20., 1988.VIII.10.,
1988.IX.21., 1988.X.20., 1988.XI.17., 1989.II.14., 1989.VI.20., 1989.X.31.,
1989.XI.21., 1989.XI.29., 1989.XII.10., 1989.XII.12., 1989.XII.13., 1989.XII.19.,
1989.XII.22., 1989.XII.28., 1989.XII.29., 1990.I.23., 1990.I.30., 1990.II.9.,
1990.II.27., 1990.III.19., 1990.III.27., 1990.III.29., 1990.III.30., 1990.III.vége,
1990.IV.20., 1990.V.2., 1990.V.3., 1990.VI.8–9., 1990.VI.27., 1990.VII.3.,
1990.VII.5., 1990.VII.18., 1990.X.2., 1990.X.23., 1990.XII.12., 1990.XII.19.,
1991.I.9., 1991.II.20., 1991.II.27., 1991.III.20., 1991.III.28., 1991.IV.5.,
1991.V.14., 1991.V.15., 1991.V.21., 1991.V.30., 1991.VI.7., 1991.II.20.,
1991.II.21., 1991.VII.4., 1991.VII.18., 1991.VII.19., 1991.IX.20., 1991.IX.24.,
1991.X.4., 1991.XI.1., 1991.XI.6., 1991.XI.13., 1991.XI.17., 1991.XII.22.,
1992.I.8., 1992.I.21., 1992.I.29., 1992.I.30–31., 1992.II.6–7., 1992.II.17.,
1992.II.18., 1992.II.26., 1992.IV.14., 1992.IV.25., 1992.VI.5–6., 1992.VI.25.,
1992.VII.3., 1992.VII.16., 1992.VII.17., 1992.VII.22–23., 1992.VII.30.,
1992.VIII.6., 1992.IX.24., 1992.X.2., 1992.XI.13., 1992.XI.25., 1992.XII.17.

Szövetségi Gyűlés Emberjogi és Kisebbségi Bizottsága: 1991.V.30., 1991.VI.7.,
1991.VII.1., 1992.VIII.6.

685Intézménymutató



Szövetségi Gyűlés Nemzetek Kamarája: 1968.XII.29., 1969.I.1., 1969.I.29–30.,
1969.X.15., 1970.IV.28., 1971.III.24., 1971.XI.26–27., 1971.XII.8–9., 1975.XI.22.,
1976.X.22–23., 1976.XI.10., 1981.VI.5–6., 1981.VI.17., 1982.II.26–27.,
1986.V.23–24., 1986.VI.12–13, 1987.III.23., 1989.XII.12., 1989.XII.28., 1990.I.30.,
1990.VI.8–9., 1990.VI.27., 1990.VII.18., 1990.XII.19., 1991.I.16., 1991.II.20.,
1991.II.21., 1991.III.20., 1991.IV.5., 1991.V.14., 1991.VII.4., 1991.VII.19.,
1992.I.30–31., 1992.II.17., 1992.VI.5–6., 1992.VI.25., 1992.VII.3.

Szövetségi Gyűlés Népi Kamarája: 1969.I.1., 1969.I.29–30., 1969.X.15.,
1971.XI.26–27., 1971.XII.8–9., 1976.X.22–23., 1976.XI.10., 1981.VI.5–6.,
1981.VI.17., 1986.V.23–24., 1986.VI.12–13, 1989.XII.12., 1990.I.30.,
1990.II.27., 1990.VI.8–9., 1990.VI.27., 1991.IV.5., 1991.V.14., 1991.XI.6.,
1992.II.17., 1992.VI.5–6., 1992.VI.25.

Szülői Munkaközösségek Országos Tanácsa: 1969.IV.19.
Szülők Hangja: 1969.IV.19.
Szülők Tanácsa: 1991.IX.28.
Tábortűz: 1968.IX.12., 1990.XII.1., 1991.I.1.
Tájékoztatásügyi Megbízotti Hivatal: 1949.III.2., 1949.V.17., 1949.XI.22–23.,

1950.III.15., 1950.X.1.
Tájékoztató: 1945.VII.25.
Tatran Könyvkiadó: 1967.I.1., 1969.I.1., 1977.XI.23.
Tatran Könyvkiadó Magyar Üzeme: 1967.I.1., 1967 folyamán, 1968.V.16–20.,

1969.I.1.
Teatro Galéria: 1991.VI.15.
Természet− és Tájvédők Szlovákiai Szövetsége: 1989.XII.16., 1991.II.6.
Természet és Társadalom: 1961.I., 1990.III.
Természet és Technika: 1952.IX.15., 1954.I.
Thain János Honismereti Klub: 1983.XI.14.
Thália Színház (Thália Színpad): 1969.X.31., 1969.XI.19., 1971 folyamán,

1972.VIII.11–20., 1981 folyamán, 1986.V.12., 1986 folyamán, 1989.II.9.,
1989.XI.1., 1990.VII.1., 1992.IX.26.

The New York Times: 1946.XII.2.
Ticce Képzőművészeti Klub: 1979.IV., 1983.VII.25–VIII.7.
Toldy Kör: 1945.IV.19., 1947.XII.10.
Tompa Mihály Ifjúsági Klub: 1966.XI.8.
Tornaľa a okolie – Tornalja és Vidéke: 1991.VIII.12.
Tornaljai Járási Közigazgatási Bizottság: 1945.VIII.11.
Tőketerebesi Járási Nemzeti Bizottság: 1977.VI.27.
Történelmi Emlékbizottság: 1990.IX.15., 1990.X.3.
Történelmi Igazságtétel Bizottság: 1990.XI.7.
Tudomány és Technika: 1954.I.
Tudományos és Művészeti Társaság: 1986.IV.10.
Tudományos Tanács: 1989.III–IV.
Tücsök: 1991.III.
Tüske: 1992.I.17.
Tűzoltó: 1965.I.
Údolie Bodvy – Bódvavölgye: 1992.XII.24.
Új Élet: 1948.XI.19.
Új Ifjúság: 1952.I.26., 1956.X.28., 1956.XI.16., 1968.V.7., 1968.V.18., 1968.VII.9.,

1969.IV.29., 1969.V.9–10., 1969.IX.16., 1970.II.17., 1970.IX.8., 1971.V.8–9.,
1974.XI.16., 1975.VI.10., 1983.III.1., 1990.I.17.
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Új Komáromi Lapok – Komárňanské listy: 1991.IV.20.
Új Látóhatár: 1977.II.15., 1978.III.31., 1979.I.24.
Új Mindenes Gyűjtemény: 1981 tavasza, 1989.III–IV., 1989.V.24., 1989.X.21–22., 
Új Nemzedék Ifjúsági Klub: 1961.III., 1965.VII.25–VIII.1., 1965.XI.27–28., 1968.V.20.
Új Nemzedék Népi Együttes: 1961.III.
Új Nő: 1992.VI.26.
Új Otthon: 1947.V.14., 1947.VI.17., 1947.VIII.16., 1949.II.26.
Új Szó: 1948.XII.1., 1948.XII.8., 1948.XII.15., 1949.I.20., 1949.I.31., 1949.II.5.,

1949.II.15., 1949.III.19., 1949.IV.10., 1949.IV.22., 1949.V.1., 1949.V.7.,
1949.V.vége, 1949.X.20., 1950.I.6., 1950.V.1., 1950.VI.22., 1950.IX.28.,
1950.XI.14., 1950 folyamán, 1952.I.26., 1952.V.21., 1953.V.30., 1954.I.1.,
1954.II.21., 1954.VIII.12., 1954.XI.18., 1955.II.18–19., 1955.VI.11., 1955.XII.8.,
1955.XII.17., 1956.X.25., 1956.X.26., 1956.X.28., 1956.X.30., 1956.XI.5.,
1956.XII.12–13., 1957.III.8., 1957.VI.29., 1958.XII.15., 1959.III.5., 1960.IV.7–8.,
1960.IX.1., 1960.IX.21., 1962.XI.11., 1963.VIII.22., 1964.I.25., 1964.IX.15.,
1967.VIII.12., 1968.III.12., 1968.III.15., 1968.III.26., 1968.III.27.,
1968.IV.27–28., 1968.V.3., 1968.V.10., 1968.VI.1., 1968.X.5., 1968.X.3.,
1968.X.6., 1968.X.29., 1969.I.10., 1969.IV.8., 1969.X.22., 1969.XII.3.,
1970.III.5., 1970.V.9., 1970.VII.9., 1970.VIII.18., 1970.IX.16–19., 1970.IX.19.,
1970.IX.30., 1970.X.2., 1971.VII.13–14., 1971.X.13., 1971.XI.18.,
1971.XI.26–27., 1973.III.1., 1973.V.17., 1973.XII.14., 1975.VII.18.,
1975.IX.16–17., 1976.II.10., 1977.I.13., 1977.II.15., 1977.VIII.8., 1977.IX.6.,
1977.IX.19., 1977.XI.21., 1978.II.18., 1978.XI., 1979.I.24., 1979.IX.12.,
1979.X.14., 1979.X.15., 1983.II.24., 1985.VII.22., 1986.V.6., 1986.IX.19.,
1987.I.26., 1987.III.8–9., 1988.I.14., 1988.XII.17., 1989.II.28., 1989.IV.20.,
1989.VI.30., 1989.IX.14., 1989.X.1., 1989.XI.28., 1989.XII.5., 1989.XII.15.,
1989.XII.18., 1989.XII.19., 1989.XII.23., 1989.XII.30., 1990.I.2., 1990.I.5.,
1990.II.1., 1990.II.7., 1990.II.15., 1990.II.21., 1990.II.28., 1990.III.29.,
1990.IV.6., 1990.V.2., 1990.VI.7., 1990.VII.14., 1990.VIII.30., 1990.IX.1.,
1990.XI.7., 1991.I.14., 1991.V.17., 1991.VII.9., 1991.VII.16., 1991.VIII.7.,
1991.IX.10., 1991.IX.16., 1991.X.1., 1991.XI.28., 1991.XII.12., 1992.II.21.,
1992.IV.24., 1992.IV.25., 1992.VII.29., 1992.VIII.10., 1992.X.14., 1992.X.29.,
1992.XII.11., 1992.XII.22.

Új Út: 1990.VI.12., 1990.XII.28.
Új Zemplén: 1991.VII.23.
Újságírók Szlovákiai Szindikátusa: 1990.I.5., 1990.I.19.
Ukrán Dal− és Táncegyüttes: 1954.VII.23., 1955.I.14.
Ukrán Nemzeti Tanács: 1945.VIII.28., 1968.IX.7–8.
Ukrán Nemzetiségi Bizottság: 1969.VII.10.
Ukrán Nőtanács: 1969.I.22.
Ungi Táj: 1991.IV.
Úttörők Lapja: 1950.XI.1., 1951.IV.1.
Utunk: 1968.XI.19.
Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége: 1991.VI.20–21., 1991.XI.30.
Választási Újság: 1990.V–VI.
Valóság 1. (Budapest): 1946.III., 1971.VI., 1981.XI., 1982.II.12.,19.
Valóság 2. (Pozsony): 1969.IV.10.
Városi Könyvtár: 1950.X.3.
Varsói Szerződés: 1955.V.11–14., 1968.VI.27., 1968.VIII.20–21., 1968.VIII.23.,

1969.XII.2., 1985.IV.26., 1989.XII.3., 1989.XII.4., 1991.VII.1.
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Vasárnap: 1990.I.5.
Vasárnapi Új Szó: 1968.X.6., 1979.X.14., 1980.III.30–IV.13., 1982.II.12.,19.,

1990.I.5.
Vegyesbizottság: 1946.VI.5., 1946.VII.3., 1946.VII.4., 1946.VII.22., 1946.X.13.,

1947.IV.1., 1948.X.2., 1949.I.12., 1949.VI.21., 1951.V.26., 1953.I.15.
Versbarátok Köre: 1964 folyamán
Világ: 1970.I.5., 1970.VIII.25., 1971.II.16., 1971.XII.27.
Víťazná cesta – Győzelmes Út: 1960 folyamán
Vox Nova Rt: 1991.XII.12., 1992.VIII.10.
Vörös Hadsereg: 1944. IX. 8.,1944. IX. 18.,1944. XI. 23.,1944. XII. 19.,1944.

XII.30.,1945. I. 14.,1945. I. 19.,1945. I. 21.,1945. I. 23., 1945.III.22–29.,
1945.III.29., 1945. IV. 4.

Vöröskeresztes Híradó: 1953.VII.30., 1959.VIII.25.
Vörösmarty Klub: 1966.XI.8., 1977.VII.9–13., 1978.VIII.11–20., 1991.XII.7.
Ybl Miklós Klub: 1989.XI.28.
Za lepší život – A Jobb Életért: 1950 folyamán
Za pokrokovú dedinu – A Haladó Faluért: 1952 folyamán
Za svobodné Československo: 1944. X. 6. 
Zápisník agitátora: 1954.VIII.
Zempléni: 1991.I.9., 1991.IV.4.
Zempléni Szó: 1990.I.3.
Zempléni Változások: 1991.IV.4., 1991.VII.23.
Žitný ostrov – Csallóköz: 1960 folyamán
Živena: 1990.XII.19.
Život južného Zemplína – Dél−zempléni Élet: 1960 folyamán, 1968.VII.8.
Život strany: 1950.II.28., 1950.IV.
Zoboralji Községek Regionális Társulása: 1991.XII.1.
Zora Gemera – Gömöri Hajnal: 1991.I.31.
Zora východu – Keleti Hajnal: 1960 folyamán
Zöldek Pártja: 1990.VI.8–9., 1991.IV.22.
Zvesti Červeného kríža: 1953.VI.30.
Zsidó Dokumentációs Központ: 1992.X.5.
Zsidó Központ: 1945.V.16.
Zsinat: 1949.III.15–16., 1951.XII.5., 1952.VIII.21., 1953.IX.29., 1960.III.10.,

1963.XI.12–13., 1968.V.2., 1970.XI.25–26., 1971.II.23., 1972.XI.28., 1984.V.4.,
1988.VI.28., 1988.XII.15., 1991.IX.11., 1991.XI.15., 1991.XI.20–21.

Zsinati Megújulási Bizottság: 1968.V.13–14., 1968.X.18.
Zsinati Tanács: 1951.XII.5., 1968.VI.20., 1981.II.18., 1990.II.1.

Helynévmutató

Abara (Oborín): 1966.VII.27–VIII.5.
Ágcsernyő (Čierna): 1957.III.27., 1970.IX.26–27.
Alistál (Dolný Štál): 1980.X.21–24., 1990.X.1., 1992.IX.1.
Alsósztregova (Dolná Strehová): 1964.X.3–4., 1966.X.7–9.
Andód (Andovce): 1948.XI.11.
Aranyosmarót (Zlaté Moravce): 1968.VIII.20–21., 1990.XII.4.
Bacsfa (Báč): 1950.IV.13–14.
Barslédec (Ladice): 1946 folyamán, 1950.VIII.29–31.
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Bártfa (Bardejov): 1975.XI.eleje, 1976.IV.
Bátfa (Derevci, Ukrajna): 1945.VI.29.
Bátorkeszi (Bátorove Kosihy): 1949.IX.12., 1992.II.1.
Bazin (Pezinok): 1968.III.30.
Bécs (Wien, Ausztria): 1945.I.20., 1970.IV.10., 1987.XII.10., 1988.I.22., 1988.III.22.,

1991.IV.9., 1992.X.5.
Békéscsaba (Magyarország): 1945.IX.14–18., 1962.VI.6.
Belgrád (Beograd, Szerbia): 1976.VI.20.
Bély (Biel): 1970.IX.30.
Bény (Bíňa): 1949.IX.12.
Bern (Svájc): 1979.X.
Berzétekőrös (Kružná): 1965.VII.25–VIII.1.
Bés (Beša): 1954.V.22.
Besztercebánya (Banská Bystrica): 1944. IX. 1., 1944. IX. 9., 1944. IX. 17., 1944. X.

17. , 1944. X. 27., 1945.VIII.18., 1945.VIII.28., 1948.XII.21., 1960.IV.9.,
1977.XII.30., 1980.X.13–18., 1990.III.17., 1990.III.23–24., 1991.VI.26.

Betlér (Betliar): 1976.VII.29–VIII.8.,1976.IX.
Bezenye (Magyarország): 1946.IV.3., 1946.VIII.11., 1946.IX.6.
Bodrogszentes (Svätuše): 1990.X.1.
Bodrogszentmária (Svätá Mária): 1990.X.1.
Bodrogszerdahely (Streda nad Bodrogom): 1983.VII.25–VIII.7.
Boly (Boľ): 1981.VIII.2–9.
Bonn (Németország): 1952.X.10.
Borsi (Borša): 1969.V.31–VI.1., 1976.III.30., 1976.VII.29–VIII.8., 1986.VII.18–26.,

1991.IV.14.
Bory (Csehország): 1950.IV.7.
Boston (USA): 1986.IV.10., 1988 folyamán
Bős (Gabčíkovo): 1948.VI.11., 1963.IV.20., 1976.IV.26–27., 1977.IX.6.,

1977.IX.14–16., 1978.II.18., 1981.VI.1–2., 1981.IX.10., 1981.XI., 1981.XII.14.,
1982. II.12–19., 1982. III.6–7., 1983.III.22., 1983.VII.9., 1983.X.10.,
1985.VIII.19., 1985.VIII.22–26., 1985.IX.13., 1987.VIII.31., 1988.IX.12.,
1988.X.7., 1989.II.6., 1989.III.12., 1989.V.24., 1989.V.28., 1989.VI.20.,
1989.VII.17–19., 1989.VII.20., 1989.VIII.18., 1989.IX.25–27., 1989.X.11.,
1989.X.26., 1989.X.31., 1989.XI.3., 1989.XII.16., 1990.I.25–26., 1990.II.3.,
1990.III.6., 1990.V.21., 1990.IX.1., 1991.I.17., 1991.I.28., 1991.II.6.,
1991.II.8–9., 1991.II.20., 1991.IV.16., 1991.IV.22., 1991.VII.10., 1991.VII.15.,
1991.VII.16., 1991.VII.16., 1991.VII.18., 1991.VII.22., 1991.VII.23., 1991.VII.24.,
1991.VIII.1., 1991.VIII.5., 1991.VIII.7., 1991.IX.6., 1991.IX.21., 1991.XII.2.,
1992.II.28., 1992.III.24., 1992.IV.1., 1992.IV.16., 1992.V.6., 1992.V.7.,
1992.V.11., 1992.V.19., 1992.V.22., 1992.VI.1., 1992.VI.9., 1992.VIII.28.,
1992.X.13., 1992.X.22., 1992.X.24., 1992.X.28., 1992.X.29., 1992.XI.19.

Brünn (Brno, Csehország): 1947.XI.14–16., 1966.III.13., 1968.X.28., 1969.VIII.19–21.,
1978.X.2–4., 1988.X.28., 1990.II.24., 1990.V.23., 1991.II.27., 1991.X.,
1992.VI.8., 1992.VIII.26–27.

Brüsszel (Bruxelles, Belgium): 1991.XII.16., 1992.X.22.
Buchenwald (Németország): 1954.VIII.29.
Budapest (Magyarország): 1944. VIII. 29., 1944. X. 15., 1944. XII. 16., 1944. XII. 27.,

1945.VI.12., 1945.VI.29., 1945.VII.25., 1945.IX.3., 1945.IX.14–18., 1945.X.9.,
1945.X. közepe, 1945.XI.20., 1945.XII.6., 1946.I.5.,1946.I.7., 1946.II.27.,
1946.III.4., 1946.III., 1946.IV.11., 1946.V.6., 1946.V.20., 1946.VI.5.,
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1946.VI.28., 1946.VII.vége, 1946.VIII.19., 1946.XI.16., 1946.XI.20., 1946.XII.16.,
1947.II.5., 1947.IV.9., 1947.IV.14., 1947.VI.17., 1947.VIII.16., 1947.X.5.,
1947.XII.10., 1948.II.23–25., 1948.IV.12–16., 1948.IV.20., 1948.VI.11–13.,
1948.X.2., 1949.I.20., 1949.II.26., 1949.II.vége, 1949.IV.14–16., 1949.VI.21.,
1950.III.15., 1950.XI.22., 1951.III.6., 1951.V.26., 1951.X.7., 1953.II.2.,
1953.VI.13–15., 1956.XI.15., 1956.XII.23., 1957.I.21–24., 1957.II.21.,
1957.V.3–4., 1958.XI.6., 1961.V.22–31., 1962.VI.6., 1962.XI.5., 1962.XI.26.,
1963.IX.19., 1963.X.23., 1963.XII.2., 1964.II.3., 1964.VII.6–8., 1964.IX.17., 1964
folyamán, 1967.IX.8–12., 1968.VI.13–15., 1969.V.15–16., 1970.II.18–20.,
1971.VI., 1971.VII.13–14., 1972.VII.3–4., 1972.VIII.6., 1974.II.1., 1974.XI.20.,
1975.IX.15–18., 1976.IX., 1977.II.1., 1977.III.23., 1977.IX.14–16., 1977.XI.23.,
1978 folyamán, 1979.IX.12., 1980.XII.31., 1981.VIII., 1981.XI., 1982. IV.6–9.,
1982.IX.13., 1982 folyamán, 1983.I.26., 1983.III.22–23., 1983.IV.13.,
1983.IX.16., 1984.II.21., 1984.III.5–6., 1984.VII. eleje, 1984.XI.27., 1985
folyamán, 1986.X.22., 1986.X.30., 1987.III.30., 1987.VII.14–15., 1987.VIII.12.,
1987.VIII.31., 1987.IX.30., 1988.III.6., 1988.IV.7., 1988.V.5–7., 1988.XI.2.,
1988.XI.11., 1988 folyamán, 1989.II.6., 1989.II., 1989.III.20., 1989.IV.25.,
1989.V.24., 1989.VII.17–19., 1989.VII.20., 1989.IX.25., 1989.XI.2., 1989.XI.13.,
1989.XI.25., 1989.XI.30., 1990.I., 1990.III.22–23., 1990.V.22., 1990.V.23.,
1990.V., 1990.VI.1., 1990.VIII.21–24., 1990.IX.24., 1990.X.29–30.,
1990.XII.15–16., 1991.II.1., 1991.II.8–9., 1991.II.23., 1991.IV.22., 1991.V.11.,
1991.VI.28., 1991.IX.4., 1991.XI.11., 1991.XII.2., 1991.XII.11–12., 1991
folyamán, 1992.II.6–7., 1992.II.29., 1992.IV.24., 1992.V.22., 1992.VII.14–15.,
1992.VIII.19–21., 1992.IX.9., 1992.IX.16., 1992.IX.29., 1992.X.4., 1992.X.6.,
1992.XI.19., 1992.XII.24.

Bukarest (Bucureşti): 1945.VI.29., 1945.X.vége, 1977.II.1.
Búrszentmiklós (Borský Mikuláš): 1951.IV.
Buzita (Buzica): 1972.IV.6–9., 1982.VIII.3.
Český Těšín (Csehország): 1990.III.13., 1992.XI.7.
Chodov (Csehország): 1953.VI.20.
Chomutov (Csehország): 1953.VI.20.
Csallóközaranyos (Zlatná na Ostrove): 1989.V.20.
Csallóközkürt (Ohrady): 1980.VII.28.
Csallóköznádasd (Trstená na Ostrove): 1948.XI.11.
Csallóköztárnok (Trnávka): 1948.XI.11.
Csap (Csop, Ukrajna): 1944.XI. 23., 1945.VI.29., 1949.IV.20.
Csata (Čata): 1965.XI.27–28.
Cseklész (Bernolákovo): 1968.V.9–11.
Cseszte (Častá): 1991.XI.11–12.
Csicser (Čičarovce): 1991.VIII.31.
Csicsó (Čičov): 1944. X. 17. , 1948.VI.18., 1965.VI.17.
Csiliznyárad (Ňárad): 1990.X.1.
Csilizpatas (Pataš): 1948.XI.11., 1990.X.1.
Csilizradvány (Čiližská Radvaň): 1948.XI.11.
Csorbató (Štrbské Pleso): 1951.V.26., 1958.IX.24., 1961.V.22–31., 1962.XI.5.,

1962.XI.26., 1964.II.3.
Csölösztő (Čilistov): 1991.VII.17–18., 1991.VIII.3., 1991.XI.30.
Dachau (Németország): 1944. X. 17. 
Deáki (Diakovce): 1991.X.11., 1991.X.22., 1992.VI.29.
Debrecen (Magyarország): 1944. XII. 21., 1978.IX.21.
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Deregnyő (Drahňov): 1991.VIII.31.
Dévény (Devín): 1968.IV.28.
Diósförgepatony (Orechová Potôň): 1975.III.14.
Diószeg (Sládkovičovo): 1948.VI.11., 1949.V.17., 1968.V.9–11., 1986 folyamán,

1990.XI.23–24., 1990.XII.4.
Dobsina (Dobšina): 1945.VI.18.
Domica (Domica): 1990.VII.21–28.
Dunacsún (Čunovo): 1946.IV.3., 1946.VIII.11., 1946.IX.6., 1946.IX.28., 1946.X.12.,

1947.II.10., 1947.X.15., 1948.VII.13., 1992.X.24.
Dunakiliti (Magyarország): 1989.VII.20.
Dunakisfalud (Magyarország): 1948.XI.11.
Dunaszerdahely (Dunajská Streda): 1944 őszén, 1945.III.29., 1945.V.3.,

1945.V.20–21., 1950.II.27., 1951.IX.1.,1951 folyamán, 1953.IX.1., 1954.IX.1.,
1960 folyamán, 1961.XI., 1963.XII.21–22., 1964.VII.1., 1964.IX.12–13.,
1966.II.15., 1966.IX.1., 1966.XI.5–7., 1967.IX.23–29., 1967.XI.3–7.,
1968.V.9–11., 1968.VI.8–9., 1970.IX.30., 1971.X.13., 1974.XII.13–15.,
1976.V.12–14., 1977.V.31–VI.3., 1977 folyamán, 1978.IV.24–27., 1979.V.3–7.,
1980.V.26–28., 1980.V.30–VI.3., 1980.X.21–24., 1981.V.28–31.,
1981.XI.20–22., 1982. V.26–30., 1983.V.24–28., 1984.V.23–26., 1984.XII.5.,
1985.VI.1., 1985.VI.11–15., 1986.VI.3–7., 1986 folyamán, 1987.VI.2–6.,
1987.VI.21., 1988.III.22., 1988.IV.14., 1988.VI.1–5., 1988.XI.24., 1989.VI.7–11.,
1989.XI.27., 1989.XI.28., 1989.XI.30., 1989.XII.1., 1989.XII.16., 1989.XII.17.,
1990.II.9., 1990.III.11., 1990.V.30–VI.2., 1990.VII.5., 1990.IX.19., 1990.IX.30.,
1990.XI.18., 1990.XI.23–24., 1990.XI.26., 1990.XII.4., 1990.XII.15., 1991.II.16.,
1991.III.10., 1991.III.15., 1991.IV.6., 1991.IV.17–18., 1991.V.14–18.,
1991.VII.17–20., 1991.X.9., 1991.X.23., 1991.X.24., 1991.X.26., 1991.X.29.,
1992.I.1., 1992.I.25., 1992.IV.25., 1992.V.13–16., 1992.V.15., 1992.IX.1.,
1992.IX.25., 1992.X.24., 1992.XI.7., 1992.XII.4.

Ekecs (Okoč): 1966.V.18–19.
Eperjes (Prešov): 1945.V.3., 1945.X.vége, 1948.XII.21., 1950.IV.28., 1951.I.15., 1964

folyamán, 1978.X.2–4., 1980.X.13–18., 1990.X.20–21.
Érsekkéty (Kéť): 1991.X.5., 1992.VII.28.
Érsekújvár (Nové Zámky): 1944. X. 7., 1944. X. 17. , 1944 őszén, 1945.III.29.,

1945.V.3., 1945.VI.16., 1945.VIII.10., 1945.VIII.16., 1946.III.30., 1946.IV.17.,
1946.VII.10., 1946.XII.28., 1947.I.19., 1947.VII.vége, 1947 folyamán,
1949.III.20., 1949.III.22., 1952.IX.1., 1953.X.18–19., 1954.IX.1., 1960.V.28–29.,
1960 folyamán, 1963.VI.10., 1966.VII.28., 1966.IX.1., 1966.IX.25., 1967.I.27,
1967.III.21., 1967.V.29., 1967.IX.23–29., 1968.VIII.20–21., 1968.XI.19.,
1969.III.15–20., 1969.VI.3., 1970.IV.24–26., 1971.VI.19–20., 1972.V.,
1973.III.9., 1973.IV.17., 1974.VI.22–23., 1976.V.22., 1977.VI.12.,
1978.III.17–18., 1980.VI.13–15., 1981.XI.24., 1982.VI.3., 1982 folyamán,
1983.VI.11–12., 1983.VI.18., 1983.XI.14., 1984.VII.6–11., 1984.X.19–20.,
1986.V.23–24., 1986.VI.14–15., 1987.X., 1988.VI.17–19., 1989.V.6–7.,
1989.VI.16–18., 1989.VIII.29., 1989.XI.27., 1990.I.20–21., 1990.I.25.,
1990.V.12., 1990.VI.29–VII.1., 1990.VIII.17., 1990.IX.1., 1990.XI.23–24.,
1990.XII.4., 1991.I.15., 1991.VI., 1991.VII., 1991.IX.18–21., 1991.IX.20.,
1991.X.26., 1992.I.16., 1992.II.8., 1992.III.14., 1992.V.29–31., 1992.IX.16.,
1992.X.3., 1992.X.30., 1992.XI.7., 1992.XI.13.
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Esztergom (Magyarország): 1944. XII. 26., 1945.X.15., 1946.IX., 1946.X.26.,
1946.XI.29., 1946.XII.21., 1947.II.5., 1964.IX.21., 1964.IX.28–X.3., 1990.II.9.,
1991.VII.22., 1991.X.17., 1991.X.26., 1991.X.31.

Fél (Tomášov): 1978.IX.4–6., 1990.X.vége
Feled (Jesenské): 1948.VI.11.
Fillmore (USA): 1986.VIII.16.
Főrév (Prievoz): 1950.VIII.29–31.
Fülek (Fiľakovo): 1944. XII. 30., 1951.IX.1., 1951.XI.13., 1952.V.1., 1954.IX.1., 1960

folyamán, 1966.IX.1., 1966.X.7–9., 1969.V.9–10., 1969.V.31–VI.1., 1970.V.9.,
1980.XI.8., 1990.I.20–21., 1990.XI.23–24., 1990.XII.4., 1991.VIII.12–18.,
1992.VIII.25.

Fülekpüspöki (Biskupice): 1984.VII.28–VIII.5.
Gács (Halič): 1944. IX. 28.
Galánta (Galanta): 1945.III.29., 1953.IX.1., 1954.IX.1., 1960 folyamán, 1966.IX.1.,

1968.IV.12., 1968.V.9–11., 1969.VI.21–22., 1970.IV.20., 1970.VI.6.,
1972.VI.17–18., 1975.VI.21–22., 1978.VI.3–4., 1981.VI.20–21., 1982.XII.10.,
1984.VI.16–17., 1986 folyamán, 1987.VI.13–14., 1989.II.25–26., 1990.VI.15–17.,
1990.XI.23–24., 1990.XII.4., 1991.III.2., 1991.IV.13., 1991.IV.27–28., 1991.VI.,
1991.IX.2., 1991.X.29., 1992.III., 1992.XII.11–13.

Galgóc (Hlohovec): 1968.VIII.20–21.
Gálocs (Halocs, Ukrajna): 1945.VI.29.
Garamnémetfalva (Nemecká): 1944. X. 13.
Garamszentbenedek (Hronský Beňadik): 1950.IV.13–14.
Genf (Genève, Svájc): 1991.VII.1., 1992.X.19.
Ghymes (Jelenec): 1972.VIII.11–20., 1991.VIII.10–18., 1992.VIII.2–15.
Gidrafa (Budmerice): 1951.III.17., 1991.V.31.
Gombaszög (Gombasek): 1961.VII.1–2., 1962.VI.30–VII.1., 1963.VII.6–7., 1964.VII.4–5.,

1965.VII.10–11., 1966.VII.2–3., 1967.VII.1–2., 1968.VI.29–30., 1969.VI.14–15.,
1969.VI.28–29., 1970.VII.11–12., 1971.VII.3–4., 1972.VII.1–2., 1973.VI.30–VII.1.,
1974.VI.29–30., 1975.VII.12–13., 1976.VI.18–20., 1977.VI.24–26.,
1977.VIII.11–20., 1978.VI.23–25., 1978.VIII.4–12., 1979.VI.23–24., 1980.VI.20–22.,
1980.VII.31–VIII.9., 1981.VI.27–28., 1982.VI.26–27., 1983.VI.25–26.,
1984.VI.30–VII.1., 1984.VII.28–VIII.5., 1984.VIII.5–12., 1985.VI.21–23.,
1985.VII.7–14., 1986.VI.28–29., 1987.VI.20–21., 1988.VI.18–19., 1989.VI.24–25.,
1989.VII.21–30., 1990.VI.29–VII.1., 1991.VI.28–30., 1992.VI.27–28.

Gödöllő (Magyarország): 1991.VII.20.
Gúta (Kolárovo): 1949.IV.4., 1949.IX.13., 1953.X.18–19., 1954.V.22., 1954.XII.3–4.,

1966.V.18–19., 1967.X.14., 1990.XI.23–24., 1990.XI.26., 1990.XII.4.,
1991.IX.20–21., 1991.X.22., 1992.I.16., 1992.VII.28., 1992.IX.1.

Gutor (Hamuliakovo): 1946.XI.15–19., 1992.X.24.
Győr (Magyarország): 1954.V.30., 1984.IX.1–3., 1992.IX.25.
Hága (s’Gravenhage, Hollandia)): 1981.XII.14., 1992.IX.9., 1992.X.23., 1992.X.28.
Hainburg (Ausztria): 1990.II.3.
Hanva (Chanava): 1989.VII.21–30., 1992.III.28.
Hárskút (Lipovník): 1984.X.3.
Helsinki (Finnország): 1975.VIII.1., 1980.II., 1988.III.22.
Hernádcsány (Čaňa): 1990.XII.4.
Hetény (Chotín): 1948.XI.11., 1992.VI.9.
Hidaskürt (Mostová): 1990.IX.1.
Hideghét (Studené): 1950.I.7.
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Holics (Holíč): 1945. IV. 4.
Horvátjárfalu (Jarovce): 1946.IV.3., 1946.VIII.11., 1946.IX.6., 1946.IX.28., 1946.X.12.,

1947.II.10., 1947.X.15., 1948.VII.13.
Huszt (Huszt, Ukrajna): 1944. X. 28.
Hybbe (Hybe): 1954.X.19.
Iaşi (Románia): 1945.VI.29.
Ifjúságfalva (Dedina Mládeže): 1949.IV.4.
Illava (Ilava): 1950.IV.7.
Indiana (USA): 1988.VIII.15.
Ipolykeszi (Kosihy nad Ipľom): 1987.VIII.1–9.
Ipolynyék (Vinica): 1991.VII.19–28.
Ipolypásztó (Pastovce): 1984 folyamán
Ipolyság (Šahy): 1945.V.3., 1945.VI.7., 1945.IX.1., 1947.VII.vége, 1952 folyamán,

1954.IX.1., 1960 folyamán, 1966.IX.1., 1967.VI.11., 1968.VIII.20–21.,
1977.X.13–14., 1978.I., 1982.VIII.8–14., 1983.VII.30–VIII.6., 1983.VIII.7–14.,
1990.XI.23–24., 1990.XII.4., 1991.VI.21., 1992.V.25., 1992.VIII.1., 1992.IX.1.,
1992.IX., 1992.X.10., 1992.XII.15.

Ipolyszakállos (Ipeľský Sokolec): 1962.XI.4.
Izsa (Iža): 1954.V.22.
Jalta (Ukrajna): 1968.VIII.12–15.
Jászó (Jasov): 1972.VIII.11–20., 1987.VIII.9–16., 1990.VI.19., 1991.IX.13–15.
Jenke (Jenkovce): 1984.V.4.
Jóka (Jelka): 1948.XI.11., 1979.VIII.3–12., 1992.X.4.
Jolsva (Jelšava): 1978.III.31.
Kalonda (Kalonda): 1977.VIII.11–20.
Kamocsa (Komoča): 1948.XI.11.
Kaposvár (Magyarország): 1985.V.30.
Karlovy Vary (Csehország): 1951.XI.11., 1952.XII.20., 1953.VI.20., 1992.IX.16.
Karva (Kravany nad Dunajom): 1983.VII.30–VIII.6.
Kassa (Košice): 1944. XII. 27., 1945. I. 5., 1945. I. 17., 1945. I. 19.,1945. II. 1., 1945.

II. 4.,1945. II. 21.,1945.II.27.,1945.II.28–III.1.,1945.III.1., 1945.IV.3., 1945.IV.4.,
1945. IV. 4., 1945.IV.5., 1945.IV.8., 1945.IV.11., 1945.IV.16., 1945.IV.24.,
1945.V.5., 1945.V.6., 1945.V.20–21., 1945.V.24., 1945.V.31–VI.2., 1945.VI.7.,
1945.VI.16., 1945.IX.17., 1945.X.30., 1946.I.27., 1946.VII.22., 1946.VII.26.,
1946.VIII.14., 1946.VIII.26., 1946.IX.29., 1947.II.27., 1947.III.20., 1947.VII.vége,
1947.XII.10., 1948.X.1., 1948.XII.21., 1950.III.10., 1950.V.11., 1950.IX.1.,
1951.VI., 1951.VI.15., 1951.VIII.3–4., 1952.IV., 1952.IX.1., 1953.IV.18.,
1953.VI.13–15., 1953.VIII.23., 1954.IX.6., 1954.XI.28., 1956.IX.1., 1956.X.30.,
1956.XII.7., 1957.III.27., 1957.XII.18., 1959.III.23–26., 1959.IX.1., 1960.I.4.,
1960.IV.9., 1960.V.21., 1961.III., 1963.IX.29., 1963 folyamán, 1964 folyamán,
1965.II.13., 1965.V.27., 1965.X.24–29., 1965.X.26., 1965.XI.27–28., 1966.III.4.,
1966.VII.27–VIII.5., 1966.IX.1., 1967.V.29., 1967.VI.29., 1967.X.20–22.,
1968.III.30., 1968.III.vége, 1968.IV.10., 1968.IV.25., 1968.IV.29., 1968.V.20.,
1968.VI.1., 1968.VI.25., 1968 folyamán, 1969.II.8., 1969.V.17., 1969.VII.10.,
1969.X.31., 1969.XI.19., 1970.IV.20., 1970.VIII.18., 1970.IX.11., 1970.X.12.,
1970.XI.4., 1971.II.12–13., 1971.II.23., 1971 folyamán, 1972.XI.28.,
1973.XI.30–XII.1., 1974.III.13–14., 1974.XII.6–7., 1975.III.13–16., 1975.V.,
1975.IX.16–17., 1975.XII.12–13., 1976.III.30., 1976.IV.21–24., 1976.XI.26–27.,
1977.XI.18–19., 1977.XII.16–17., 1977.XII.30., 1978.XI.10–11., 1978.XII.2–4.,
1979.IV.20–21., 1979.XI.29–XII.1., 1980.IV.25–26., 1980.XI.14–15., 1980.XII.10.,
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1980 folyamán, 1981.III.20–21., 1981.IX.8., 1981.XI.20–22., 1981 folyamán,
1982. III.11–13., 1982.XI.6–7., 1983.II.22., 1983.III.18–19., 1983.XI.3–6.,
1984.I.29., 1984.III.29–31., 1984.V.4., 1984.XI.15–18., 1985.III.14–16.,
1985.IV.15., 1985.XI.7–10., 1986.III.20–22., 1986.XI.6–9., 1986 folyamán,
1987.IV.2–4., 1987.IV.16., 1987.XI.12–15., 1988.III.17–19., 1988.IX.30–X.1.,
1988.X.14–16., 1988.X.21., 1988.XI.5–6., 1989.II.21., 1989.III.16–18.,
1989.VI.8., 1989.X.21–22., 1989.XI.1., 1989.XII.28., 1989.XII., 1990.I.,
1990.II.1., 1990.II.11., 1990.III.17., 1990.III.22–24., 1990.IV.21., 1990.V.21.,
1990.VII.1., 1990.IX.12., 1990.X.3., 1990.X.12–14., 1990.XII.4., 1990.XII.15.,
1991.I.28., 1991.II.16., 1991.II.23–24., 1991.III.21–23., 1991.IV.26–27.,
1991.V.17., 1991.V.25., 1991.VI.11., 1991.VI.21., 1991.VI.28–29.,
1991.XI.22–24., 1991.XII.2., 1992.I.1., 1992.II.29., 1992.III.12–14., 1992.IX.26.,
1992.X.23–25., 1992.X.29.

Kecskemét (Magyarország): 1992.IX.25.
Kékkő (Modrý Kameň): 1952.XII.15.
Kéménd (Kamenín): 1969.VII.17–27., 1984.VII.6–11., 1987.VIII.1–9.
Késmárk (Kežmarok): 1945.V.3.
Keszegfalva (Kameničná): 1968.VII.11–22.
Királyhelmec (Kráľovský Chlmec): 1944. XI. 26., 1953.IX.1., 1954.IX.1., 1964

folyamán, 1965.X.24–29., 1966.IX.1., 1976.IV.21–24., 1979.IV.,
1983.VII.25–VIII.7., 1989.XII.27., 1990.I.20–21., 1990.XI.23–24., 1990.XII.4.,
1990.XII.12., 1991.IX.16., 1991.X.27., 1992.I., 1992.IV.

Kisfalud (Magyarország): 1957.VII.28.
Kisrát (Mali Ratyivci, Ukrajna): 1945.VI.29.
Kistárkány (Malé Trakany): 1986.VII.18–26.
Kistéglás (Sztrumkivka, Ukrajna): 1945.VI.29.
Kisszelmenc (Szolonci, Ukrajna): 1945.VI.29.
Koloděj (Csehország): 1968.VI.12., 1992.X.10.
Kolon (Kolíňany): 1970.IX.13.
Komárom (Komárno): 1944. X. 17., 1944 őszén, 1945.III.29., 1945.V.3., 1945.VI.6.,

1945.VI.16., 1945.VI.27., 1945.IX.14–18., 1945.X.10., 1946.IV.30., 1947.II.9.,
1947.IV.23., 1947.VII.vége, 1947.XII., 1949.III.15–16., 1949.III.28., 1950.V.13.,
1950.IX.1., 1951.IX.1., 1951.X.7., 1952.IV., 1952.VII.3., 1952.IX.28., 1952.X.1.,
1952 folyamán, 1953.I.1., 1953.I.31., 1953.IV.18., 1953.VI.5., 1953.VII.11.,
1953.IX.1., 1954.I.1., 1954.VIII.29., 1954.IX.1., 1954.XII.3–4., 1954.XII.28.,
1956.XI.5., 1959.IX.1., 1960 folyamán, 1962.III.6., 1962.V.25–27., 1962.VIII.1.,
1963.V.17–19., 1964.V.22–31., 1965.V.13–23., 1965.VI.17., 1965.VI.21.,
1965.VI., 1965.X.28., 1965.XI.27–28., 1966.V.18–19., 1966.V.22–29.,
1966.IX.1., 1967.V.1., 1967.V.20–28., 1968.I.26., 1968.II.4., 1968.III.16.,
1968.V.9–11., 1968.V.25–VI.2., 1968.VII.13., 1968.VIII.17., 1969.I.1.,
1969.II.21., 1969.V.17., 1969.V.24–VI.1., 1970.V.23–31., 1970.IX.30.,
1970.XI.25–26., 1971.III.1., 1971.V.22–30., 1971.X.13., 1972.III.21.,
1972.V.20–28., 1972.XI.28., 1973.I.31., 1973.VI.16–24., 1974.V.18–26.,
1975.II.17., 1975.V.23–31., 1975.VI.24., 1975.IX.30., 1976.V.12–14.,
1976.V.29–VI.5., 1977.V.21–29., 1977.VII.9–13., 1977.VIII.31., 1978.I.31.,
1978.V.20–28., 1979.III.12., 1979.V.19–27., 1979 folyamán, 1980.V.15.,
1980.V.17–25., 1980.VI.5., 1981.II.18., 1981.V.19–24., 1981.XI.24., 1982.
V.17–23., 1983.III.22., 1983.V.16–22., 1983.VII.9., 1983.XII.8., 1984.V.4.,
1984.V.14–20., 1985.V.20–26., 1986.IV.25–V.12., 1986.VI.16–22., 1987.II.20.,
1987.V.18–24., 1987.IX.8., 1988.III.10., 1988.V.16–22., 1988.VI.28., 1988.VII.4.,
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1988.XII.15., 1989.IV.11–14., 1989.V.15–20., 1989.VI.8., 1989.XI.1.,
1989.XI.21., 1989.XI.27., 1990.I.4., 1990.II.11., 1990.II.15., 1990.II.24–25.,
1990.II.26., 1990.III.1., 1990.III.5., 1990.III.14., 1990.III.16., 1990.IV.21.,
1990.V.12., 1990.V.16–20., 1990.V.25., 1990.VI.1., 1990.VI.3., 1990.VI.4.,
1990.VII.31., 1990.VIII.11., 1990.VIII.30., 1990.IX.1., 1990.IX.3., 1990.IX.25.,
1990.X.26., 1990.X.27., 1990.XI.9., 1990.XI.23–24., 1990.XII.4., 1991.I.2.,
1991.IV.18., 1991.IV.20., 1991.V.5., 1991.V.12., 1991.VI.1., 1991.VI.4–9.,
1991.VI.8., 1991.VI.15.,. 1991.VII.5., 1991.VIII.1–3., 1991.VIII.15–18.,
1991.IX.11., 1991.X.1., 1991.X.5., 1991.X.25–26., 1991.XI.1., 1991.XI.9.,
1991.XI.20–21., 1991.XI.29–XII.1., 1992.I.13., 1992.I.17., 1992.I.18.,
1992.II.20., 1992.II.20., 1992.II.29., 1992.III.28., 1992.IV.9–12., 1992.IV.25.,
1992.IV.26–V.2., 1992.V.10., 1992.V.31–VI.5., 1992.VII.16., 1992.VII.16–19.,
1992.IX.25., 1992.IX.26., 1992.X.17., 1992.X.24.

Komáromfüss (Trávnik): 1992.VII.4.
Komáromszentpéter (Svätý Peter): 1952.XI.15., 1990.X.1.
Komlóskert (Chmeľnica): 1990.VII.14–22.
Korpona (Krupina): 1945.V.3.
Kovácspatak (Kováčov): 1992.XI.7.
Köbölkút (Gbelce): 1946.XI.15–19., 1968.VII.18., 1991.XII.22., 1992.V.25.,

1992.VII.28.
Körtvélyes 1. (Hrušov): 1969.V.19–22., 1982.VII.31–VIII.6., 1991.VII.3., 1991.VII.13.,

1991.VII.16., 1991.VII.17–18., 1991.VII.22., 1991.VIII.3., 1992.VII.8.
Körtvélyes 2. (Hrušov): 1971.VIII.1–6.
Kralován (Kraľovany): 1945.V.3.
Krasznahorka (Krásna Hôrka): 1972 folyamán
Kremsmünster (Ausztria): 1945. IV. 4., 1945.V.8.
Kroměříž (Csehország): 1991.VI.17.
Kulcsod (Kľúčovec): 1988.VII.15–24.
Kynšperk (Csehország): 1953.VI.20.
Lány (Csehország): 1991.V.10.
Lég (Lehnice): 1948.XI.11.
Léva (Levice): 1944 őszén, 1944. XII. 19., 1945. I. 21., 1945.VI.7., 1945.VI.16.,

1945.IX.1., 1947.VII.vége, 1951 folyamán, 1952.VIII.21., 1960.III.27., 1960
folyamán, 1963.XI.12–13., 1966.IX.1., 1968.VIII.20–21., 1978.VI.27., 1980.VI.6–8.,
1981.VI.13–14., 1981 folyamán, 1983.VI.3–5., 1984.VI.1–3., 1984.XI.11–17.,
1985.V.31–VI.2., 1986.V.30–VI.1., 1987.V.29–31., 1988.V.27–29., 1989.V.26–28.,
1990.XI.26., 1990.XII.4., 1991.VIII.24., 1991.IX.11., 1991.XII.7–8., 1991.XII.,
1992.V.24., 1992.VII.18., 1992.XII.5–6.

Lévárt (Leváre): 1991.XII.7.
Lipótvár (Leopoldov): 1950.IV.7.
Liptószentmiklós (Liptovský Mikuláš): 1947.II.7.
Lónyabánya (Lovinobaňa): 1945. II. 5.
Loket (Csehország): 1953.VI.20.
London (Nagy−Britannia): 1944. VIII. 29., 1944. VIII. 30. , 1944. IX. 4., 1944. IX. 8.,

1944. IX. 24., 1944. IX. 29., 1944. X. 28., 1944. XI. 23. , 1944. XII. 4., 1944. XII.
30., 1945. I. 15., 1945. I. 31.,1945. II. 1., 1945. II. 16.,1945.III.22–29.,
1945.VII.10., 1945.IX.12., 1946.IV.3., 1946.IV.25., 1946.VI.11., 1946.XI.29.,
1992.X.28.

Los Angeles (USA): 1984.V.12.
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Losonc (Lučenec): 1944 őszén, 1945. I. 14., 1945.VI.16., 1951.IX.1., 1954.XI.18.,
1956.XII.30., 1958.III., 1960 folyamán, 1964.X.3–4., 1966.III.5., 1966.X.7–9.,
1967 folyamán, 1969.III.21–23., 1970.II.9., 1971.III.29., 1972.V.25., 1973.V.17.,
1978.I.24., 1980.IX.20., 1987.III.10., 1987.XII.12., 1990.VI.30., 1990.IX.15.,
1990.IX.29., 1990.X.30., 1990.XII.4., 1990.XII.15., 1991.II.23., 1991.IX.28.,
1992.II.22., 1992.VIII.25., 1992.XI.14.

Lögérpatony (Horná Potôň): 1974.XI.16.
Lucska (Lúčka): 1947.III.20.
Lukanénye (Nenince): 1951.XII.9.
Madrid (Spanyolország): 1979.IX.24., 1980.V., 1991.II.21.
Magyarizsép (Nižný Žipov): 1946.I.27.
Marcelháza (Marcelová): 1966.V.18–19.
Marosvásárhely (Tîrgu Mureş, Románia): 1990.III.21.
Martos (Martovce): 1975.IX.21.
Milovy (Csehország): 1992.II.3–8., 1992.II.12., 1992.II.15.
Mírov (Csehország): 1950.IV.7., 1957.III.8.
Modor (Modra): 1947.VI.5., 1950.I.23., 1972.VI.12–13.
Mohi (Mochovce): 1981 folyamán
Moravany (Csehország): 1969.V.27–30.
Mosonmagyaróvár (Magyarország): 1957.I.20., 1974.XI.10., 1992.IX.25.
Moszkva (Oroszország): 1944. VIII. 29., 1944. IX. 18., 1944. IX. 28., 1944. X. eleje,

1944. X. 8., 1944. X. 11., 1944. XII. 22., 1944. XII. 27., 1944. XII. 28., 1945. I.
15., 1945. I. 20.,1945.III.22–29.,1945.IV.3., 1945.IV.4., 1945.VI.28.,
1945.VI.29., 1945.VII.4., 1946.IV.9–18., 1946.VI.24., 1946.VII.22., 1949.I.25.,
1956.X.24., 1956.X.25., 1968.I.3–5., 1968.V.4., 1968.VIII.18., 1968.VIII.21.,
1968.VIII.23–26., 1968.VIII.26–28., 1968.VIII.28., 1968.VIII.31., 1968.IX.21.,
1980.VII.28., 1989.XII.4., 1992.IV.1.

Munkács (Mukacseve, Ukrajna): 1944. XI. 19., 1944. XI. 26.
Muzsla (Mužla): 1946.XI.15–19., 1949.IX.12., 1975.VIII.8–12.
München (Németország): 1944. IX. 24. , 1958.II.25., 1959.XI.17., 1975 folyamán,

1977.II.15., 1978.III.31., 1979.X., 1984.III.18., 1984.IV.4.
Nagycétény (Veľký Cetín): 1992.II.1.
Nagycsalomja (Veľká Čalomija): 1991.X.26.
Nagyfödémes (Veľké Úľany): 1947.IV.12., 1947.IV.13., 1992.VII.12–19.
Nagyida (Veľká Ida): 1944. X. 17., 1991.XI.15.
Nagykapos (Veľké Kapušany): 1944. XI. 23., 1952 folyamán, 1954.V.22., 1964

folyamán, 1965.IV.1., 1966.IX.1., 1966.XI.8., 1968.I.20., 1976.IV.21–24.,
1981.II.18., 1990.IV.9., 1990.VI.7., 1990.XI.23–24., 1990.XII.4., 1991.IV.,
1991.VI.21., 1991.IX.16.

Nagykürtös (Veľký Krtíš): 1968.VIII.20–21., 1971.X.13., 1974.I.10., 1989.VIII.6.,
1990.XII.4.

Nagylévárd (Veľké Leváre): 1951.IV.
Nagymácséd (Veľká Mača): 1947.IV.12., 1947.IV.13.
Nagymaros (Magyarország): 1963.IV.20., 1976.IV.26–27., 1977.IX.6., 1977.IX.14–16.,

1978.II.18., 1981.VI.1–2., 1981.IX.10., 1981.XI., 1981.XII.14., 1982. II.12–19.,
1982. III.6–7., 1983.III.22., 1983.VII.9., 1983.X.10., 1984.VI.27–29.,
1985.VIII.19., 1985.VIII.22–26., 1985.IX.13., 1987.VIII.31., 1988.IX.12.,
1988.X.7., 1989.II.6., 1989.III.12., 1989.V.13., 1989.V.15., 1989.V.24.,
1989.V.28., 1989.VI.2., 1989.VI.20., 1989.VII.17–19., 1989.VII.20., 1989.VIII.18.,
1989.IX.25–27., 1989.X.11., 1989.X.26., 1989.X.31., 1989.XI.3., 1990.I.10.,
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1990.I.25–26., 1990.II.3., 1991.I.28., 1991.II.6., 1991.II.8–9., 1991.II.20.,
1991.IV.16., 1991.IV.22., 1991.VII.15., 1992.III.24., 1992.V.7., 1992.V.11.,
1992.V.19., 1992.V.22., 1992.VI.9., 1992.X.13., 1992.X.22.

Nagymegyer (Veľký Meder): 1949.IX.12., 1951 folyamán, 1956.VI.3., 1960 folyamán,
1966.V.18–19., 1966.IX.1., 1978.VI.27., 1989.VI.7–11., 1990.X.1.,
1990.XI.23–24., 1990.XII.4., 1991.IX.2.

Nagymihály (Michalovce): 1992.II.20.
Nagyrát (Veliki Ratyivci, Ukrajna): 1945.VI.29.
Nagyrőce (Revúca): 1990.XII.4., 1991.VI.21.
Nagysurány (Šurany): 1990.III.3., 1990.VI.23., 1990.XII.4.
Nagyszombat (Trnava): 1947.II.1., 1948.II.27., 1949.VIII.13–14., 1956.X.27.,

1968.V.13–14., 1977.XII.30., 1980 folyamán, 1987.VI.30., 1989.IX.9.,
1990.VIII.18.

Nagytapolcsány (Topoľčany): 1945.IX.24., 1968.VIII.20–21.
Nagyvárad (Oradea, Románia): 1990.V.8.
Nemesabony (Veľké Blahovo): 1964.IX.12–13.
Nemeskosút (Košúty): 1966.V.29.
Nemesócsa (Zemianska Olča): 1967.IX.23–29.
New York (USA): 1955.V.28., 1959 nyara, 1982 folyamán, 1983 tavasza, 1984.IV.28.,

1984.V.14–20., 1985 folyamán, 1989 eleje
Nógrádszentpéter (Pôtor): 1952 folyamán
Nyarádkelecsény (Kapušianske Kľačany): 1970.VIII.2–12.
Nyárasd (Topoľníky): 1966.V.18–19., 1975.VI.10., 1975.VIII.8–12., 1978.VI.25.
Nyitra (Nitra): 1945.III.29., 1945.V.4., 1945.V.20–21., 1945.IX.5., 1946.III.1.,

1947.II.7., 1948.XII.21., 1960.III.10., 1960.V.21., 1960.IX.1., 1961.IX.15.,
1964.X.2., 1964.XI.27., 1965.X.12., 1965.XI.27–28., 1966.IX.1., 1968.III.22.,
1968.VII.8–11., 1968.VIII.20–21., 1968.XII.1., 1969.IV.8., 1969.IX.6., 1973
folyamán, 1977.XII.30., 1977 folyamán, 1978.VI.27., 1978.X.2–4., 1978.X.10.,
1980.X.13–18., 1980 folyamán, 1981.X.31–XI.1., 1983 folyamán, 1984.V.,
1987.II.11., 1988.IV.21., 1988.VI.23., 1988.IX.13., 1989.II.6., 1989.II.9.,
1989.XII.13., 1989.XII.18., 1989.XII.20., 1989.XII.27., 1990.I.1., 1990.I.13.,
1990.II.18., 1990.II.26., 1990.III.26., 1990.V.23., 1990.XII.4., 1991.I.4.,
1991.XII.1., 1992.II.27., 1992.IV.15., 1992.XI.25.

Nyitrakér (Veľký Kýr): 1992.VII.28.
Nyitranovák (Nováky): 1945.V.3.
Ógyalla (Hurbanovo): 1948.VI.11., 1960 folyamán, 1966.IX.1., 1967.IX.23–29.,

1978.VI.27., 1979.IX.24., 1990.XI.23–24., 1990.XII.4., 1991.XI.9., 1992.I.16.,
1992.IV.1.

Olomouc (Csehország): 1945.XI.15., 1987.IX.7–11., 1990.X.13–14., 1991.IV.20–21.
Opava (Csehország): 1953.VI.20.
Ópusztaszer (Magyarország): 1991.VI.20–21.
Oroszvár (Rusovce): 1946.IV.3., 1946.VIII.11., 1946.IX.6., 1946.IX.28., 1946.X.12.,

1947.II.10., 1947.X.15., 1948.VII.13.
Ostrava (Csehország): 1953.VI.20., 1956.XI.3., 1992.III.21., 1992.XII.18.
Ótátrafüred (Starý Smokovec): 1946.VII.3., 1946.VII.4., 1952.X.1., 1968.XI.23–24.
Örsújfalu (Nová Stráž): 1977.VII.9–13., 1978.VIII.4–12., 1978.VIII.11–20.,

1979.VIII.3–12., 1979.VIII.11–19., 1980.VIII.8–9., 1982.VII.31–VIII.6.,
1985.VIII.3–10., 1986.VIII.10–17., 1989.VIII.6–13., 1991.VIII.3–10., 1991.XII.,
1992.VIII.10–17.

Özörény (Gemerská Hôrka): 1969.XI.19., 1985.XI.29–30.
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Palágy (Palagy, Ukrajna): 1945.VI.29.
Palágykomoróc (Komarivci, Ukrajna): 1945.VI.29.
Palást (Plášťovce): 1992.IX.1.
Palló (Pavlove, Ukrajna): 1945.VI.29.
Pályin (Palín): 1947.III.20.
Pannonhalma (Magyarország): 1978.XI.9.
Párizs (Paris, Franciaország): 1946.IV.25., 1946.V.7., 1946.VI.11., 1946.VII.29.,

1946.VIII.14., 1946.VIII.15., 1946.VIII.19., 1946.VIII.27., 1946.IX.5., 1946.IX.6.,
1946.IX.9., 1946.IX.16., 1946.IX.29., 1946.X.3., 1946.X.12., 1946.XI.16.,
1946.XI.20., 1946.XII.17., 1947.II.10., 1947.VI.24., 1947.VII.4., 1947.VI.9–12.,
1947.IX.15., 1947.X.14., 1982. IV.

Párkány (Štúrovo): 1944. XII. 26., 1945.V.3., 1946.IX.29., 1948.VI.11., 1952.IV.12.,
1953.IX.1., 1954.II.21., 1954.IX.1., 1960 folyamán, 1964.IX.21., 1964.IX.28–X.3.,
1966.IX.1., 1968.VII.18., 1968.VIII.20–21., 1982. I., 1982. IV.6–9.,
1986.III.10–24., 1987.VIII.1–9., 1990.II.9., 1990.XI.23–24., 1990.XII.4.,
1991.VI.21., 1991.X.17., 1991.X.31., 1991.XI.17., 1991.XII., 1992.III.29.,
1992.IV.25., 1992.V.25., 1992.VII.28., 1992.XI.10.

Pat (Patince): 1965.VI.15.
Pécs (Magyarország): 1955.XII.15.
Pekin (USA): 1962.XII.16.
Pelsőc (Plešivec): 1990.XII.4., 1991.III.21.
Perbenyik (Pribeník): 1954.V.22.
Perbete (Pribeta): 1954.V.22., 1989.XII.1–2.
Pered (Tešedíkovo): 1989.III.11.
Pinc (Pinciná): 1967.VII.13–22., 1991.VII.19–28.
Pittsburgh (USA): 1956.VII.7., 1982. IV.
Plzeň (Csehország): 1953.V.30.
Podolin (Podolín): 1950.IV.13–14.
Poprád (Poprad): 1991.X.19–20.
Portola Valley (USA): 1951.XII.
Potsdam (Németország): 1945.VII.3., 1945.VIII.2., 1945.VIII.3., 1945.VIII.16.,

1945.X.19.
Pozsony (Bratislava): 1944. XI. 1. , 1944. XII. 16., 1944. XII. 30., 1945. I. 13., 1945.

II. 3., 1945. II. 11.,1945.II.,1945.III.29., 1945. IV. 4., 1945.IV.6., 1945.IV.13.,
1945.IV.19, 1945.V.3., 1945.V.6., 1945.V.9., 1945.V.10., 1945.V.15.,
1945.V.20–21., 1945.VI.8., 1945.VI. 9., 1945.VI.16., 1945.VI.29., 1945.VII.4.,
1945.VII.25., 1945.VIII.9., 1945.VIII.18., 1945.VIII.22., 1945.VIII.28., 1945.IX.1.,
1945.IX.14., 1945.X. közepe, 1945.XI.16., 1945.ősze, 1945.XII.28., 1946.I.20.,
1946.IV.3., 1946.IV.25., 1946.VI.21., 1946.VI.24., 1946.VIII.1., 1946.VIII.6–7.,
1946.VIII.14., 1946.VIII.26., 1946.IX.6., 1946.IX.28., 1946.X.8., 1946.XII.2.,
1946.XII.8., 1946 folyamán, 1947.II.28., 1947.III.4., 1947.III.23., 1947.III.26.,
1947.IV.1., 1947.IV.6., 1947.IV.15., 1947.V.24., 1947 tavasza, 1947.VI.17.,
1947.VI., 1947.VII.vége, 1947.IX.15., 1947.IX.16., 1947.X.28., 1947.X.30.,
1947.XI.8., 1947.XII.10., 1947.XII.31., 1948.I.24–25., 1948.II.3–6., 1948.II.25.,
1948.II.28., 1948.III.8., 1948.III.16–18., 1948.III.18., 1948.IV.29., 1948.V.3–4.,
1948.V.15., 1948.VII.30., 1948.VIII.5–7., 1948.XI.19., 1948.XII.15., 1948.XII.21.,
1949.I.3., 1949.III.5., 1949.IV.22., 1949.VII.31., 1949.VIII.3., 1949 nyara,
1949.IX.8., 1949.X.13., 1949.X.14., 1949.X.20., 1949.XI.22–23., 1949.XII.30.,
1950.I.7., 1950.III.10., 1950.III.15., 1950.IV.1., 1950.IV.2., 1950.IV., 1950.V.11.,
1950.V.24–27., 1950.VII.7., 1950.VII.10., 1950.VII.14., 1950.VIII.14., 1950.IX.1.,
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1950.IX., 1950.X.1., 1950.X.3., 1950.XI.1., 1950.XI.14., 1950 folyamán,
1951.I.15., 1951.IV.1., 1951.V.25–27., 1951.VI.23–24., 1951.VI., 1951.VI.13.,
1951.VII., 1951.VIII.3–4., 1951.IX.1., 1951.IX., 1951 folyamán, 1952.I.14.,
1952.I.15., 1952.I.26., 1952.I., 1952.IV.7., 1952.V.23., 1952.V.24–25.,
1952.VI.17., 1952.VII.3., 1952.IX.15., 1952.IX., 1952.XI.17–18., 1952 folyamán,
1953.I.1., 1953.I., 1953.III.3., 1953.VI.13–15., 1953.VI.15., 1953.VII.30.,
1953.IX.1., 1953.IX.29., 1953.X.3–4., 1953 folyamán, 1954.IV.24., 1954.IV.25.,
1954.VIII., 1954.IX.6., 1954.XI.13., 1954.XI.28., 1954.XII.3–4., 1954 folyamán,
1955.II.5–6., 1955.IV.22–24., 1955.IX.1., 1955.XI., 1955 folyamán, 1956.I.,
1956.II., 1956.III.23–25., 1956.IX.1., 1956.XI.1., 1956.XI.2., 1956.XI.3.,
1956.XI.5., 1956.XI., 1956 ősze, 1956.XII.2., 1956.XII.7., 1956.XII.21.,
1957.III.3., 1957.IV.26–28., 1957.V.25–26., 1957.VI.11., 1957.VI.29.,
1957.XII.12., 1957.XII.14., 1958.I.28., 1958.III.12., 1958.III.16–18.,
1958.VIII.30–31., 1958.IX., 1958 folyamán, 1959.III.5., 1959.IV.6–7., 1959.IX.1.,
1960.IV.9., 1960.V.16–22., 1960.VI.13–17., 1960.IX.1., 1960.XI.1., 1961.I.,
1961.IX.15., 1961.XII.15–16., 1962.IV.14–15., 1962.VI.6., 1962.VIII.23.,
1962.XI.23–25., 1963.III.21., 1963.IV.22., 1963.IX.19., 1963 folyamán,
1964.II.18., 1964.II.21., 1964.X.2., 1964 folyamán, 1965.I., 1965.X.24–29.,
1965.XI.15–16., 1965.XI.27–28., 1965.XII., 1966.V.12–14., 1966.IX.1.,
1966.XII.10–11., 1967.I.1., 1967.V.18–20., 1967.VI.22., 1967 folyamán,
1968.I.1., 1968.III.11., 1968.III.12., 1968.III.14., 1968.III.16., 1968.IV.6.,
1968.IV.10., 1968.IV.21., 1968.V.9–11., 1968.V.17., 1968.V.18., 1968.V.24.,
1968.VII.26., 1968.VIII.14., 1968.VIII.21., 1968.VIII.26–28., 1968.X.28.,
1968.XII.1., 1968.XII.7., 1968.XII.11., 1968 folyamán, 1969.I.1., 1969.I.27–29.,
1969.I.30–31., 1969.II.2., 1969.II.5–6., 1969.II., 1969.III.16., 1969.III.17–18.,
1969.IV.3., 1969.IV.8., 1969.IV.19., 1969.IV.22., 1969.IV.30., 1969.V.23., 1969
első fele, 1969.VIII.19–21., 1969.XI.20., 1969.XI.29., 1969.XI., 1969 folyamán,
1970.I.5., 1970.I.7., 1970.I.31., 1970.II., 1970.IV.18., 1970.IV.24–25.,
1970.IV.28., 1970.VII.16., 1970.VIII.1., 1970.IX.19., 1970 folyamán,
1971.V.13–15., 1971.VI., 1971.VII.8., 1971.VII.13–14., 1971.XII.27.,
1972.IV.15–16., 1972.VII.7–9., 1972.VIII.1., 1972.IX.15–16., 1972.X.14.,
1972.XI.28., 1973.II.13., 1973.III.14., 1973.IV.3., 1973.IX.7., 1973.XII.14., 1973
folyamán, 1974.IV.20., 1974.X.11., 1974.X.12., 1974.X.14., 1974 folyamán,
1975.I.31., 1975.IV.4., 1975.V.30., 1975.X., 1975 folyamán, 1976.III.25–27.,
1976.V.22., 1976.X.14., 1977.IV.28., 1977.V.14–15., 1977.VII.7., 1977.VIII.8.,
1977.IX.15–17., 1977.X.29., 1977.XI.23., 1977 folyamán, 1978.X.2–4.,
1978.X.28., 1978.XI., 1979.I.1., 1979.II.6., 1979.III.3., 1979.VIII.25., 1979.IX.12.,
1979.X.8., 1979.X.13., 1979.X.15., 1980.IV.19., 1980.V.4., 1980.IX.21.,
1980.X.13–18., 1980.XI.12., 1980.XII.14., 1980 folyamán, 1981.III.20–22.,
1981.IV.11., 1981 tavasza, 1981.VIII.26., 1981.IX.10., 1981.X.1., 1981.XI.9–13.,
1981.XI.14., 1981.XI.25., 1981.XII.14., 1981 folyamán, 1982. III.6–7., 1982.
IV.17–18., 1982. IV.27–28., 1982.VIII.6., 1982.IX.10., 1982.IX.11–12.,
1982.XI.10., 1982.XII.21., 1982 folyamán, 1983.I.31., 1983.II.22., 1983.IV.6.,
1983.IV.26., 1983.V.10., 1983.X.31., 1984.VIII.20., 1984.IX.26–27., 1984.XI.13.,
1984 folyamán, 1985.I.14., 1985.IV.22–23., 1985.V.30., 1985 tavasza,
1985.XII.7., 1985.XII.16–22., 1985.XII.19., 1986.III.13–15., 1986.VI.18.,
1986.IX.1., 1986.IX.19–20., 1986.XII.12., 1986 folyamán, 1987.III.8–9.,
1987.III.10., 1987.III.16., 1987.III.27., 1987.III.30., 1987.IV.6., 1987.IV.9.,
1987.IV.11–12., 1987.VIII.31., 1987.IX.12–13., 1987.IX.30., 1987.X.1.,
1987.X.2., 1987.XI.8., 1988.III.11–12., 1988.III.25., 1988.III.30., 1988.IV.12.,
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1988.V.5–6., 1988.VI.28., 1988.VII.4., 1988.VIII.1., 1988.XII.15., 1989.III.2.,
1989.III.3., 1989.III.28., 1989.IV.5–11., 1989.IV.10., 1989.IV.19.,
1989.IV.25–27., 1989.V.24., 1989.VI.30., 1989.VI.30., 1989.VII.10.,
1989.VIII.17., 1989.IX.14., 1989.IX.25–27., 1989.X.26., 1989.XI.4., 1989.XI.16.,
1989.XI.19., 1989.XI.22., 1989.XI.23., 1989.XI.24., 1989.XI.25., 1989.XI.26.,
1989.XI.28., 1989.XI.29., 1989.XI.30., 1989 ősze, 1989.XII.4., 1989.XII.10.,
1989.XII.12., 1989.XII.15., 1989.XII.17., 1989.XII.19., 1989.XII.20., 1989.XII.,
1990.I.1., 1990.I.5., 1990.I.12., 1990.I.18., 1990.I.19., 1990.I.26., 1990.I.27.,
1990.II.3., 1990.II.22., 1990.III. eleje, 1990.III.3., 1990.III.7., 1990.III.9–10.,
1990.III.17., 1990.III.21., 1990.III.31., 1990.III., 1990.IV.5., 1990.IV.8.,
1990.IV.9., 1990.IV.21., 1990.V.10., 1990.V.20., 1990.V.23., 1990.V.,
1990.VI.12., 1990.VI.15–17., 1990.VI.29–VII.1., 1990.VII.14., 1990.VIII.4.,
1990.VIII.14., 1990.IX.15., 1990.IX.17., 1990.IX.22., 1990.IX.29., 1990.X.3.,
1990.X.5., 1990.X.31., 1990.XI.22., 1990.XI.26., 1990.XI.28., 1990.XI.,
1990.XII.4., 1990.XII.8., 1990.XII.9., 1990.XII.12., 1990.XII.15., 1990.XII., 1990
folyamán, 1991.I.4., 1991.I.9., 1991.I.28., 1991.I., 1991.II.9–10., 1991.II.18.,
1991.III.8–10., 1991.III.9., 1991.III.11., 1991.III.14., 1991.III.15., 1991.III.22.,
1991.III.25., 1991.III., 1991.IV.6., 1991.IV.27., 1991.IV.27–28., 1991.IV.,
1991.V.27., 1991.V.29–VI.2., 1991.VI.1., 1991.VII.4., 1991.VII.5., 1991.VII.9.,
1991.VII.15., 1991.VII.25., 1991.IX.1., 1991.IX.2., 1991.IX.5–6., 1991.IX.6.,
1991.IX.13., 1991.IX.19., 1991.IX.20., 1991.IX.22., 1991.X.1–25., 1991.X.29.,
1991.X., 1991.XI.18., 1991.XII.2., 1991 folyamán, 1992.I.1., 1992.I.18.,
1992.I.20., 1992.II.22., 1992.II.27., 1992.III.7., 1992.III.26., 1992.III.28.,
1992.IV.1., 1992.V.15., 1992.V., 1992.VI.2., 1992.VI.9., 1992.VI.19–20.,
1992.VI.26., 1992.VI., 1992.VII.22–23., 1992.VII.28., 1992.VII.29., 1992.VIII.10.,
1992.VIII.19., 1992.VIII.24., 1992.IX.2., 1992.IX.3., 1992.IX.16., 1992.IX.29.,
1992.X.10., 1992.X.13., 1992.X.17., 1992.XI.28., 1992.XII.10., 1992.XII.11.,
1992.XII.12., 1992.XII.23.

Pozsonyboldogfa (Boldog): 1990.II.20.
Pozsonyeperjes (Jahodná): 1963.VII.12., 1968.VII.3–9., 1975.VIII.8–12.,

1991.VII.17–20.
Pozsonyivánka (Ivanka pri Dunaji): 1950.VIII.29–31.
Pozsonyligetfalu (Petržalka): 1945.V.3., 1946.VIII.1., 1947.V.20., 1950.IX.30., 1956

ősze, 1957.I.13., 1964.I.25., 1973.III.15.
Pozsonypüspöki (Podunajské Biskupice): 1950.VIII.29–31., 1957.I.20., 1976.X.22–23.,

1981.VI.5–6.
Pöstyén (Piešťany): 1947.V.24., 1968.VIII.20–21.
Prága (Praha, Csehország): 1945.IV.26., 1945.V.10., 1945.V.31–VI.2.,

1945.VII.17–18., 1945.VII.25., 1945.VIII.11–12., 1945.IX.17., 1945.X. közepe,
1945.X.18–21., 1945.X.28., 1945.XII.3., 1945.XII.6., 1946.I.30., 1946.II.6–10.,
1946.III.28–31., 1946.IV.6.,1946.IV.9–11., 1946.IV.19–22., 1946.V.15.,
1946.VI.27., 1946.XII.2., 1947.I.9., 1947.II.28., 1947.III.2–7., 1947.III.25.,
1947.VI.5., 1947.VI.23–25., 1947.VI., 1947.IX.15., 1948.I.15., 1948.II.25.,
1948.IV.1., 1948.IV.19., 1948.VI.27., 1948.IX.27–28., 1948.XI.5., 1948.XI.30.,
1949.II.10., 1949.II.28., 1949.IV.10., 1949.IV.23–24., 1949.V.25–29.,
1949.VI.10., 1949.VI.21–23., 1949.X.12., 1949.X.14., 1950.II.15.,
1950.III.31–IV.2., 1950.VI.7–11., 1950.VII.14., 1951.X.13., 1951.XI.13.,
1952.VI.17., 1952.XI.27., 1952.XI.28., 1953.III.14., 1953.V.1., 1953.X.14–25.,
1954.VI.11–15., 1954.VIII.29., 1954.X.19., 1954.XI.28., 1955.I.24., 1955.II.3–6.,
1955.V.1., 1955.XII.7., 1956.V., 1956.VI.11–15., 1956.X.25., 1956.XI.3.,
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1957.III.22–23., 1957.VII.28., 1957.XI.13., 1957.XII.23., 1957 folyamán,
1958.VI.18–21., 1958.X., 1958.XII.13–15., 1960.VII.5–7., 1960.XI.4.,
1962.IX.11., 1962.X.16., 1962.XII.4–8., 1963.III.21., 1963.V.22–24.,
1963.XII.11., 1963.XII.20., 1963.XII.21–22., 1964.VII.6–8., 1964 ősze,
1965.X.24–29., 1965.XI.27–28., 1966.V.31–VI.4., 1967.VI.5–9., 1967.VI.27–29.,
1967.IX.18–24., 1967.XII.8., 1968.III.11., 1968.III.12., 1968.III.25., 1968.III.31.,
1968.IV.5., 1968.IV.10., 1968.V.13–14., 1968.VIII.22., 1968.X.28., 1969.I.16.,
1969.I.29–30., 1969.III.11–12., 1969.IV.11., 1969.VIII.19–21., 1969.XII.17–18.,
1970.IV.28., 1964.VI.14., 1970.V.6., 1970.XI.9–11., 1971.I.27., 1971.V.25–29.,
1971.VII.8., 1971.X.6., 1971.XI.17., 1972.V.25., 1972.IX.27–30., 1975.I.28.,
1975.VI.10., 1976.IV.12–16., 1976.IV.29., 1976.V.2., 1977.I.28.,
1977.IX.14–16., 1978.II.16., 1978.X.2–4., 1978.X.11., 1979.VIII.27–28.,
1979.IX.20., 1980.X.13–18., 1981.IV.6–10., 1981.XI.9–13., 1982. III.30.,
1983.V.10., 1983.X.10., 1983.XI.10., 1984.II.21., 1984.III.2., 1984.III.15.,
1984.IX.26–27., 1984.XI.13., 1984.XII., 1985 eleje, 1985.I.14., 1985.V.23.,
1985.VIII.19., 1985.IX.30., 1985.XII.16–22., 1986.III.24–28., 1986.V.19.,
1986.VIII.11., 1987.VI.21., 1988.IV.12., 1988.VIII.1., 1988.VIII.21., 1988.X.28.,
1989.I.10., 1989.I.15–20., 1989.II.15., 1989.II.27., 1989.III.1., 1989.III.2.,
1989.IV.5–11., 1989.IV.19., 1989.V.15., 1989.V.24., 1989.VIII.18., 1989.VIII.21.,
1989.VIII.29., 1989.X.11., 1989.X.28., 1989.XI.17., 1989.XI.18., 1989.XI.19.,
1989.XI.20., 1989.XI.21., 1989.XI.25., 1989.XI.26., 1989.XII.1–2., 1989.XII.4.,
1989.XII.18., 1989.XII.20–21., 1989.XII.22., 1990.I.15., 1990.I.16., 1990.I.18.,
1990.II.24., 1990.II.24., 1990.III.21., 1990.V.21., 1990.V.23., 1990.IX.3.,
1990.IX.24., 1990.IX.26., 1990.X.3., 1990.XI.3–4., 1990.XII.1., 1990.XII.20.,
1991.II.3., 1991.II.19., 1991.II.23., 1991.IV.13., 1991.V.25., 1991.V.29–VI.2.,
1991.VII.1., 1991.IX.20., 1991.X.28., 1991.XI.1., 1991.XI.21., 1991.XI.25.,
1992.I.10., 1992.I.22., 1992.III.11., 1992.V.6., 1992.V.11., 1992.VI.2.,
1992.VI.17., 1992.VI.23., 1992.VI.26., 1992.VII.30., 1992.IX.29., 1992.X.28.,
1992.XI.7., 1992.XII.6.

Přerov (Csehország): 1945.VI.18.
Rajka (Magyarország): 1946.IV.3., 1946.VIII.11., 1946.IX.6.
Rimasimonyi (Šimonovce): 1990.V.17., 1991.II.15.
Rimaszombat (Rimavská Sobota): 1944 őszén, 1944. XII. 19., 1945.VI.3., 1945.VI.7.,

1945.VI.16., 1945.VIII.8., 1945.IX.1., 1946.IX.25., 1946.XI.15., 1947.VII.vége,
1951.VI., 1957.I.11., 1960 folyamán, 1966.IX.1., 1966.XI.8., 1968.VI.7.,
1968.VII.5., 1983 folyamán, 1990.VIII.10., 1990.XI.9–11., 1990.XII.4.,
1992.III.28., 1992.IV.9–12.

Rodostó (Tekirdăg, Törökország): 1991.VI.21.
Rozsnyó (Rožňava): 1944 őszén, 1945. I. 23.,1945. II. 22., 1945.VI.16., 1945.IX.1.,

1946 eleje, 1946.IX.29., 1946 folyamán, 1947.I.9., 1947.VII.vége, 1951.VII.,
1951.IX.1., 1953.IX.1., 1956.IX.1., 1956.X.27., 1957.IX.24., 1959.IX.1., 1960
folyamán, 1964.VIII.6., 1966.IX.1., 1966.XI.8., 1967.X.13., 1972 folyamán,
1974.V.9–10., 1976.IV.21–24., 1977.XII.17–18., 1977.XII.30., 1980 folyamán,
1981.XI.20–22., 1984.X.3., 1987.III.16–21., 1990.III.17., 1990.IV.8., 1990.IV.21.,
1990.XII.4., 1992.IV.14., 1992.V.13., 1992.X.17.

Sajógömör (Gemer): 1992.VI.13.
Salgótarján (Magyarország): 1990.IV.
Salzburg (Ausztria): 1946.IX.
San Diego (USA): 1989.II.21.
San Francisco (USA): 1945.V.21., 1944.VI.26.
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Săo Paulo (Brazília): 1959.VII.27–VIII.6.
Sáró (Šarovce): 1953.X.18–19.
Sárospatak (Magyarország): 1992.IX.26.
Sárrét (Blahová): 1992.VII.22–26.
Sátoraljaújhely (Magyarország): 1944. XI. 26., 1981.V.4–6.
Sezimovo Ústí (Csehország): 1948.IX.3.
Sokolov (Csehország): 1953.VI.20.
Somodi (Drienovec): 1980.VII.31–VIII.9., 1980.VIII.9–16., 1981.VIII.9–15.,

1983.VII.4–10., 1988.VII.2–9., 1992.VIII.4–11.
Somorja (Šamorín): 1951.VI.21., 1954.IX.1., 1960 folyamán, 1966.IX.1.,

1967.IX.23–29., 1971.X.13., 1971.XII.27., 1974.XI.10., 1976.X.1., 1981.IX.8.,
1986.IX.19–20., 1988.VII.15–24., 1988.XII.17., 1990.VI.8–10., 1990.XI.23–24.,
1990.XI.26., 1990.XII.4., 1991.II.6., 1991.V.17–19., 1991.V., 1991.VI.21.,
1991.X.3., 1992.III.27.

Sopron (Magyarország): 1992.IX.25.
Starnberg (Németország): 1974.V.18.
Stósz (Štós): 1946.V., 1970.V.31., 1975.XI.21.
Strasbourg (Franciaország): 1992.XII.16.
Stuttgart (Németország): 1977.XI.11.
Szádalmás (Jablonov nad Turňou): 1971.VIII.1–6.
Szambor (Ukrajna): 1944. XII. 1. 
Szap (Sap): 1948.VI.11., 1990.X.1.
Szemet (Kalinkovo): 1946.XI.15–19.
Szenc (Senec): 1945.III.29., 1952.X., 1960 folyamán, 1966.IV.28–29., 1966.IX.1.,

1968.IX.14., 1978.II.28., 1990.I.5–6., 1990.I.28., 1990.II.20., 1990.XII.4.,
1991.V.1., 1991.VI.21.

Szentgyörgy (Svätý Jur): 1945.V.3., 1948.VI.18.
Szepsi (Moldava nad Bodvou): 1954.IX.1., 1964 folyamán, 1966.IX.1.,

1973.III.29–IV.1., 1976.IV.21–24., 1979.I., 1980.VII.31–VIII.9., 1985.VII.7–14.,
1987.V.8–10., 1990.VII.14–22., 1990.VIII.25., 1990.XI.23–24., 1990.XII.4.,
1991.VI.21., 1991.VII.13–20., 1991.XI.15., 1991.XII.7., 1992.VI.28–VII.4.,
1992.VIII.4–11., 1992.XII.24.

Szered (Sereď): 1945.V.3., 1947.IV.13., 1968.VIII.20–21.
Szimő (Zemné): 1988.IX.30–X.1.
Szklabonya (Sklabiná): 1978.VI.24., 1989.VIII.6.
Szliács (Sliače): 1950.VI.14.
Szomotor (Somotor): 1992.III.28.
Szürte (Sztrumkivka, Ukrajna): 1945.VI.29.
Tallós (Tomášikovo): 1991.VII.27–VIII.3., 1992.V.30.
Tardoskedd (Tvrdošovce): 1992.V.25., 1992.VII.28.
Tátralomnic (Tatranská Lomnica): 1946.XII.11.
Tejfalu (Mliečno): 1969.V.19–22.
Teplice (Csehország): 1963 folyamán, 1967.V.16.
Tergenye (Trhyňa): 1947.IV.12.
Tiszaásvány (Mineralne, Ukrajna): 1945.VI.29.
Tiszacsernyő (Čierna nad Tisou): 1968.VII.29–VIII.1., 1969 folyamán, 1990.XI.23–24.
Tiszasalamon (Szolomonove, Ukrajna): 1945.VI.29.
Tokaj (Magyarország): 1976.IV.
Tornalja (Tornaľa): 1944. XII. 19., 1945.VIII.8., 1945.VIII.11., 1945.VIII.18.,

1948.VI.11., 1951 folyamán, 1954.IX.1., 1960 folyamán, 1966.IX.1., 1979.III.,
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1990.III.31–IV.2., 1990.X.1., 1990.XI.23–24., 1990.XI.26., 1990.XII.4.,
1991.III.21., 1991.VI.21., 1991.VIII.12., 1992.XII.12.

Toronto (Kanada): 1981.VI.19.
Tótkomlós (Magyarország): 1945.IX.14–18.
Tőketerebes (Trebišov): 1968.VII.8., 1977.VI.27., 1981.XI.20–22., 1986.VII.18–26.,

1990.IV.21., 1990.XII.4., 1991.I.9., 1991.VII.23., 1991.VIII.24–25.
Tőre (Turá): 1948.IX.27.
Trencsén (Trenčín): 1945.V.20–21., 1991.XII.14–15.
Trencsénteplic (Trenčianske Teplice): 1947.V.24., 1949.X.19., 1952.IX.1.,

1990.VIII.8–9., 1990.VIII.14.
Třinec (Csehország): 1991.II.16.
Turócszentmárton (Martin): 1945.VII.7–8., 1952.VII.3., 1969.VIII.1–2., 1992.VIII.8.
Tussa (Tušice): 1981.II.18.
Ungvár (Uzshorod, Ukrajna): 1950.IV.28.
Vágsellye (Šaľa): 1958.IX.1., 1960 folyamán, 1966.XI.8., 1968.V.9–11.,

1977.VII.9–13., 1978.VIII.11–20., 1989.XI.18., 1989.XI.27., 1990.XI.23–24.,
1990.XII.4., 1991.XII.7.

Vágújhely (Nové Mesto nad Váhom): 1968.VIII.20–21.
Varannó (Vranov): 1945.V.3.
Varsó (Warszawa, Lengyelország): 1947.IX.23., 1955.V.11–14., 1968.VII.14–15.,

1968.VII.19., 1968.VIII.20–21., 1968.VIII.23., 1969.XII.2., 1985.IV.26.,
1989.XII.3., 1989.XII.4., 1991.VII.1.

Velehrad (Csehország): 1968.V.13–14.
Verebély (Vráble): 1960 folyamán, 1968.VIII.20–21., 1987.XII.8., 1990.XII.4.
Vihnye (Vyhne): 1945.V.3.
Visegrád (Magyarország): 1990.II.3., 1991.II.15., 1992.V.6., 1992.X.28.
Vorkuta (Oroszország): 1952.I.14.
Washington (USA): 1946.VI.11., 1946.IX.18., 1946.XI.23., 1984.VI.28.
Yonkers (USA): 1956 őszén
Zádveřice (Csehország): 1990.I.13.
Zemplén (Zemplín): 1991.VIII.24–25.
Znióváralja (Kláštor pod Znievom): 1950.VIII.29–31.
Zólyom (Zvolen): 1944. IX. 28., 1969.V.31–VI.1.
Zólyombrézó (Podbrezová): 1944. X. 15.
Zseliz (Želiezovce): 1952 folyamán, 1956.IX.1., 1957.VIII.24–25., 1958.VI.28–29.,

1959.VIII.22–23., 1960 folyamán, 1961.VI.17–18., 1966.IX.1., 1969.VI.14–15.,
1970.VI.13–14., 1971.VI.12–13., 1972.VI.10–11., 1973.VI.16–17.,
1974.VI.15–16., 1975.VI.7–8., 1976.VI.4–6., 1977.VI.3–5., 1978.VI.9–11.,
1979.VI.9–10., 1980.VI.6–8., 1981.VI.13–14., 1982.VI.5–6., 1983.VI.3–5.,
1984.VI.1–3., 1985.V.31–VI.2., 1986.V.30–VI.1., 1987.V.29–31., 1988.V.27–29.,
1988.VII.18–25., 1989.V.26–28., 1989.VII.10–16., 1989.VII.29–VIII.6., 1990.V.5.,
1990.V.25–27., 1990.VII.16–23., 1990.XII.4., 1991.V.25–26., 1991.VII.15–21.,
1992.V.24.

Zsére (Žirany): 1991.XII.1.
Zsolna (Žilina): 1945.VIII.10., 1945.VIII.11–12., 1947.II.7., 1947.IX.14., 1948.XII.21.,

1952.VII.3., 1963.XII.13–15.

Helynévmutató





Árpád Popély 

HISTORICAL CHRONOLOGY OF THE
HUNGARIANS LIVING IN (CZECHO)SLOVAKIA

1944–1992

Summary

The Hungarian minority living in Czechoslovakia, respectively Slovakia has an almost
nine−decade−long history, but it has not been processed yet. Not only a comprehensive
synthesis of its history is missing, but also in many cases research works and mono−
graphs tending to introduce certain basic disciplines are yet to be written. This statement
is especially true for the minority period after World War II. Only the years between 1944
and 1948 have been processed by the non−fiction, because these represent the most
painful period of depriving the civil rights.

To discover the history of the Hungarian minority a chronological summary was writ−
ten which is the part of a research program started in the 1990s.This summary deals
with the period between 1944 and 1992 i.e. from the rebirth of the Czechoslovak state
until its decline. The preparation of the chronology and the procession of non−fiction relat−
ed to the topic were overtaken by a more−year−long research in various archives. 

The 29th August 1944 – the day of Slovak National Uprising was chosen by the author
as the starting date of the chronology because that was the day when the continuity of
Czechoslovakia became a reality and then were born the first civil rights depriving actions
against the Hungarian population who became again the part of the Czechoslovak state.
The closing date was obvious: on 31st December 1992, Czechoslovakia ceased along
with the history of Hungarians living in Czechoslovakia. The major part of representatives
of the Hungarian minority became the members of the independent Slovak Republic; oth−
ers who moved to the Czech parts of the country became citizens of the Czech Republic.

In the course of the eras mentioned in the 50−year−long chronology, the author starts
from the general eras of Czechoslovakia though in one case there is a discrepancy,
which was unavoidable in order to describe the time and date indicating the end of depri−
vation of civil rights of the Hungarian minority. It was not the communist takeover of
February 1948 that brought the turn for the Hungarian population being deprived for more
than three years. It was advertised only by the propaganda for forty years. After February
1948, the earlier anti−Hungarian policy was unbroken and the collective civil rights depri−
vation of the Hungarian minority was ended only after the birth of the law about the
retrieval of Czechoslovak citizenship. 

The first part of the chronology deals with the period of civil rights deprivation of the
Hungarian minority lasting from August 1944 to October 1948. After World War II, the
leaders of the renewed Czechoslovakia hold the German and Hungarian minorities
responsible for the1938–1939 break up of the Czechoslovak state. On the pretext of
their collective culpability, the leaders of the state set a goal to deport the non− Slavonic
minorities and to found a Slavonic nation−state. They intended to reach their goals with
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the following actions that had negative affects in Hungarian regarding: the total deprival
of rights of the Hungarian minority, the loss of Czechoslovak citizenship, the confiscation
of properties, deportation. Because of the Western Great Powers’ negative attitude
towards the above−mentioned matters population exchanges were forced in Hungary, the
inland deportation of the Hungarian population and the resettlement of people of Slovak
nationality to areas originally dwelt by Hungarians were imposed and finally the proce−
dure of reslovakization was introduced.

The second chapter deals with the period between October 1948 and April 1963,
when there were attempts to the partial solution of the Hungarians’ problems according
to party decisions. There were some attempts made to ensure equal rights at least for−
mally, to re−integrate the Hungarian population to the political, social and economical life
of the state.   This period involves the rebuilding of the Hungarian school network, the
restart of the Hungarian media, and the foundation of the first Hungarian cultural insti−
tutions.

The third chapter deals with the reformation of the communist system, the regular−
ization of the Czech−Slovak relationship and the normalization of the Hungarian minori−
ty’s situation between April 1963 and April 1969. Interest protecting endeavours were
more strongly emphasized in the activities of the Hungarian minority’s cultural organiza−
tion – Csemadok, which, at the time of Prague Spring in 1968, led to the composition of
demands concerned with collective minority rights and principles of self−adjustment as
well as to the acceptance of minority constitutional law.

The fourth chapter involves the reform−process−liquidating two decades of normaliza−
tion between April 1969 and November 1989, marked with the name of Gustáv Husák.
The nationality organs founded in 1968 ceased or became formal in the era of normal−
ization and there were not any possibilities for the vindication of the constitutionally guar−
anteed minority rights. Especially the rights declaring minority language usage and
school system were attacked that redeemed the illegal foundation of the Legal Aid
Committee of the Hungarian Minority in Czechoslovakia.

The fifth part of the chronology processes three years between November 1989 and
December 1992, including the downfall of communist regime, the cessation of
Czechoslovakia and the early development period of the institutional system of the
Hungarian minority. During the years after the change of the regime, the Hungarian
minority society went through a more radical change than during the four−decade−long
period of the party state: there were not only political changes but also the structure of
its cultural, educational and scientific life went through great alterations together with its
institutional structure.

There are indicators at the end of the chronology, creating an organic part of it, which
intend to provide help in better understanding its data.

Summary



Árpád Popély

CHRONOLÓGIA DEJÍN MAĎAROV
V ČESKOSLOVENSKU V ROKOCH

1944–1992

Zhrnutie

História maďarskej menšiny v Československu, resp. na Slovensku má už takmer deväť −
desiat rokov, historiografia je však dodnes dlžná jej komplexným spracovaním. Čakáme
nielen na syntetickú prezentáciu dejín maďarskej komunity, ale v mnohých prípadoch
absentuje aj základný výskum v jednotlivých odborných disciplínach, materializovaný v
čiastkových monografiách a pramenných výskumoch. Obzvlášť výrazne platí toto konšta−
tovanie pre druhé menšinové obdobie maďarskej komunity, ktoré sa začalo na konci
druhej svetovej vojny a z ktorého sa odborná literatúra doteraz venovala viac−menej iba
najbolestnejšiemu úseku jej histórie, a to udalostiam rokov 1944–1948, keď boli Maďari
kolektívne pozbavení všetkých občianskych a politických práv.

V deväťdesiatych rokoch 20. storočia sa inicioval výskumný program zameraný na
zmapovanie dejín maďarskej menšiny, ktorého súčaťou je aj predkladaný chronologický
prehľad jej dejín v období rokov 1944–1992, teda od znovunastolenia československého
štátu po jeho druhý zánik. Príprave tohto prehľadu predchádzalo okrem spracovania od −
bornej literatúry aj štúdium dobovej tlače a je podložený aj archívnym výskumom. Autor
si zvolil za počiatočný dátum chronológie 29. august 1944, deň vypuknutia Slovenského
národného povstania, a to z toho dôvodu, že počas povstania sa stala realitou kontinui−
ta československého štátu. V tom období sa tiež rodili prvé diskriminačné opatrenia voči
maďarskému obyvateľstvu, ktoré sa malo opätovne stať súčasťou Československej re −
pub liky. Posledný dátum chronológie bol jednoznačne daný: 31. decembra 1992 sa ukon −
čili dejiny Československa a tým aj dejiny maďarskej komunity v Československu. Prevaž −
ná väčšina maďarskej menšiny po rozdelení sa stala občanom samostatnej Slovenskej
republiky, kým tí, ktorí sa presídlili do českých krajín, nadobudli občianstvo Českej repub−
liky.

Pri periodizácii skúmaného – takmer 50−ročného – dejinného úseku autor vychádzal
zo všeobecne akceptovanej periodizácie dejín Československa. Odklon od tejto periodizá −
cie považoval za nevyhnutný len v jednom prípade, a to pri stanovení dátumu konca obdo−
bia prenasledovania a diskriminácie maďarskej menšiny. Pre maďarskú menšinu, ktorá
bola vtedy už viac ako tri roky pozbavená svojich práv, očakávaný obrat nepriniesol totiž
nástup komunistickej moci vo februári 1948, ako to oficiálna propaganda po štyri de −
saťročia hlásala. Protimaďarská politika pokračovala bez prerušenia ešte niekoľko mesia −
cov, takže diskriminácia maďarskej menšiny sa ukončila až v októbri 1948, prijatím
zákona umožňujúceho prinavrátenie jej československého štátneho občianstva.

Prvá kapitola predkladanej chronológie popisuje obdobie prenasledovania a diskrimi −
nácie maďarskej menšiny trvajúce od augusta 1944 do októbra 1948. Vodcovia obno −
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venej Československej republiky urobili za rozpad československého štátu v rokoch
1938–1939 zodpovednými nemeckú a maďarskú menšinu, a pod zámienkou ich kolek−
tívnej viny si stanovili za cieľ ich vysídlenie a premenenie Československa na národný
štát Čechov a Slovákov. Vo vzťahu k Maďarom to snažili dosiahnuť pozbavením ich
občianskych práv, medzi iným odňatím ich československého štátneho občianstva, kon−
fiškáciou ich majetku, ich jednostranným vysídlením, resp. po odmietnutí tohto plánu
západnými mocnosťami vynútenou výmenou obyvateľstva medzi Československom a
Maďarskom, deportáciou maďarského obyvateľstva do Čiech, kolonizáciou maďarského
etnického územia Slovákmi, a nakoniec tzv. reslovakizáciou.

Druhá kapitola sa zaoberá obdobím medzi októbrom 1948 a aprílom 1963. V tomto
období sa uskutočnili pokusy na riešenie maďarskej otázky väčšinou prostredníctvom
straníckych opatrení, zacielených aspoň na formálne záruky rovnoprávnosti, na opätovnú
integráciu maďarského obyvateľstva do politického, spoločenského a hospodárskeho ži −
vota krajiny. Do tohto časového úseku spadá opätovné vybudovanie siete škôl s ma ďar −
ským vyučovacím jazykom, obnovenie vydávania tlače v maďarskom jazyku a zakladanie
prvých maďarských kultúrnych ustanovizní.

Tretia kapitola pojednáva obdobie medzi aprílom 1963 a aprílom 1969, ktoré je cha −
rakterizované nielen pokusmi o reformu komunistického zriadenia, ale aj o usporiadanie
situácie maďarskej menšiny na nových základoch. V činnosti kultúrneho zväzu maďarskej
menšiny – Csemadoku, sa v tomto období dostávali čoraz viac do popredia snahy o (poli −
tickú) reprezentáciu menšinových záujmov, čo v období Pražskej jari r. 1968 viedlo až k
formulácii požiadaviek na kolektívne menšinové práva a na prijatie ústavného zákona o
postavení národností v ČSSR.

Štvrtá kapitola zahrňuje obdobie dvoch desaťročí tzv. normalizácie (apríl 1969–no −
vem ber 1989), známej cez osobu Gustáva Husáka, ktorého nástupom k moci sa prerušil
reformný proces v krajine. Národnostné orgány, vybojované r. 1968, boli v období nor−
malizácie zrušené, alebo sa stali formálnymi. Aj dostupnosť menšinových práv garanto−
vaných ústavou bola obmedzená. Terčom častých útokov bolo najmä právo na používanie
menšinového jazyka, ako aj maďarské školstvo, čo viedlo k vzniku ilegálneho Výboru na
ochranu práv maďarskej menšiny v Československu.

Piata kapitola chronológie napokon pojednáva o troch rokoch siahajúcich od novemb −
ra 1989 do decembra 1992, počnúc pádom komunistického režimu do zániku Českoslo −
venska, zahrňujúcich aj počiatočnú fázu vznikania nezávislého systému maďarských ná −
rodnostných inštitúcií. V rokoch bezprostredne nasledujúcich po zmene režimu prešla
ma ďarská menšinová komunita zásadnejšou transformáciou, ako počas štyroch desať −
ročí vlády štátostrany: úplne sa zmenila nielen jej politická štruktúra, ale aj stavba jej kul −
túrneho, výchovno−vzdelávacieho, vedeckého života a jej inštitucionálne zázemie.

Organickú súčasť predkladanej chronológie tvoria registre v záverečnej časti publiká−
cie, ktoré sú užitočnou pomôckou pri orientácii medzi rôznymi údajmi prezentovanými v
publikácii.
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A (CSEH)SZLOVÁKIAI
MAGYARSÁG TÖRTÉNETI

KRONOLÓGIÁJA
1944–1992

POPÉLY ÁRPÁD
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A (cseh)szlovákiai magyarság története immár közel kilenc évtizedre tekint
vissza, múltjának feldolgozásával ennek ellenére máig adós a tör té net tudo -
mány. A mai napig várat magára nemcsak a történetét be muta tó átfogó szin -
tézis, hanem szá mos esetben az egyes szakterületeket az alapkutatások
szint jén feldolgozó for rás tanulmányok, monográfiák el ké szítése is. Poli ti ka -
törté ne te mel lett nincs megírva kultúrtörténete, tu do mánytörténete, iro da -
lom története, gazdaságtörténete, egy házi életé nek, valamint oktatás ügyé -
nek története sem. Hatványozottan érvényes ez a megállapítás a második
világháború végén kez dő dő s jelen krono ló gia tár gyát is képező második
kisebbségi korszakára, amelyből a szak iro da lom eddig jobbára csupán tör -
ténetének legfájóbb szaka szát, 1944 és 1948 közötti jog fosz tá sának esemé -
nyeit tárgyalta. Né hány (cseh)szlo vá kiai magyar történész tudo mányos
igényeket kielégítő munkái ugyan már ko rábban is napvilágot láttak, a szer -
vezett és rendszeres kutatómunka job  bára csupán a kilencvenes években, a
kutatásokat támogató intéz mé nyi kere tek megteremtése után vehette kez -
detét. A felvidéki ma gyar ság tör ténetének fel tárását célzó kutatási program
és folyamat részét ké pezi, s remélhetőleg a további kuta tások támpontjául
is szolgál majd a (cseh) szlo vákiai magyarság 1944 és 1992 közötti törté ne -
té nek krono lo gikus feldolgozása.

Popély Árpád 1970-ben született Pozsonyban. A pozsonyi Comenius Egye -
tem Böl csészettudományi Karán 1993-ban történelem–magyar sza kos okle -
velet, a bu dapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2002-ben PhD tu -
dományos fo ko zatot szerzett. 2002-ig a pozsonyi magyar gimná zium ta ná ra
volt, jelenleg a so mor jai Fórum Kisebbségkutató Intézet munkatársa. Ku ta tási
területe a (cseh) szlovákiai magyarság második világháború utáni tör ténete.
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