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1. Úvod

Antifašistický front Slovanov v Ma arsku bol založený začiatkom roku 1945 na
zasadnutí predstavite ov slovanských menšín v obci Battonya. Význam tejto organi-
zácie začal narasta  v prvej polovici roku 1946 — teda v období československo-
ma arských rokovaní o vzájomnej výmene obyvate stva. Výmenou obyvate stva
z československej strany bola poverená Československá presíd ovacia komisia,
ktorá bola podriadeným orgánom Osíd ovacieho úradu v Československu. Roko-
vania medzi Československou presíd ovacou komisiou a Antifašistickým Frontom
Slovanov v Ma arsku viedli k dohode o spolupráci medzi týmito organizáciami.
Pod a tejto dohody sa Antifašistický front Slovanov v Ma arsku prakticky stal pod-
riadeným pomocným orgánom Československej presíd ovacej komisie. Antifašistic-
ký front Slovanov v Ma arsku mal za úlohu presvedči  Slovákov žijúcich v Ma arsku
o výhodách presídlenia do Československa, a svojou prácou pomáha   pri oblast-
ných úradovniach Československej presíd ovacej komisie pri vyhotovovaní súpisov
presídlencov. 

Problematike menšinového života v Ma arsku a problematike presíd ovacej
akcie sa na Slovensku a v Ma arsku venovala odborná literatúra pomerne málo.
Dôležitým zdrojom informácií boli hlásenia o činnosti organizácie, mesačné a týž-
denné hlásenia obvodných tajomníkov a články z časopisu Sloboda, tlačového orgá-
nu Antifašistického frontu Slovanov v Ma arsku, ktoré však boli silne ovplyvnené
dobovým zmýš aním a propagandou.

Histórii a činnosti slovenských spolkov v Ma arsku v polovici 20. storočia sa vo
svojich prácach venoval Ján Bobák.1 Problematike sa čiastočne venovala Katalin
Vadkerty vo svojej trilógií, menovite v časti o výmene obyvate stva.2 Pesíd ovacej
akcií sa venoval tiež Ladislav Bukovszký vo svojej krátkej štúdií v časopise Pamä
národa.3
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2. Slováci v Ma arsku

Predkovia Slovákov žijúcich na dnešnom území Ma arska opúš ali slovenské etnic-
ké územie dobrovo ne a v rámci Uhorska sa presídlili na juh, predovšetkým na Dolnú
zem. Dôvodom tejto migrácie bola lepšia kvalita pôdy a lepšie životné podmienky
v južnejších oblastiach Uhorska, ktoré boli v tomto období4 riedko obývané.

Slováci prichádzali na ma arské etnické územie v rámci organizovaných skupín.
Prvá ve ká migračná vlna, ohraničená rokmi 1690 — 1711 vychádzala z Tekov-

skej, Nitrianskej, Novohradskej, Hontianskej, a Abovskej stolice a zo stolíc, ktoré
boli v tomto období zasiahnuté žive nými pohromami, ako Trenčianska, Oravská,
Zvolenská, Liptovská a Spišská stolica. Títo osadníci sa usadili v severnom Zadu-
najsku — v centrálnej rovine krajiny a v riedko obývaných južných stoliciach.

Druhá, ove a organizovanejšia vlna, bola zaznamenaná v rokoch 1711 — 1740.
V tom čase š achtici, vracajúci sa do južnejších stolíc oslobodených spod turecké-
ho panstva, kde mali svoje pôvodné majetky, si so súhlasom štátu mohli so sebou
zobra  pracovnú silu zo severných stolíc Uhorska. Paralelne sa realizovalo aj osíd-
ovanie riadené ziskuchtivými podnikate mi. Slováci, ktorí sa zúčastnili tejto vlny
osíd ovania, dostali významné hospodárske výhody. Druhej vlny kolonizácie južných
stolíc sa zúčastnili Slováci žijúci  na území západného Horehronia a zo stolíc nachá-
dzajúcich sa severne od Novohradskej stolice. Kolonisti zo západných stolíc sa usa-
dili v Zadunajsku, tí z východnejších oblastí sa usídlili najmä medzi Dunajom a Tisou
a v juhovýchodnom Zátisí.5

Tretia etapa kolonizácie trvala od roku 1740 do polovice 19. storočia. Vnútorná
migrácia smerujúca zo severu na juh pretrvávala aj v 19. a začiatkom 20. storočia.
Slováci zo severozápadných stolíc sa usadili v Zadunajsku, obyvatelia stredného
Slovenska sa presídlili do okolia Matry.

Po roku 1867 nastala doba pre hospodársku migráciu. Niektorí Slováci sa pre-
s ahovali do uhorských ve komiest, predovšetkým do Budína a Pešti. Táto migrácia
nebola nikým organizovaná a závisela predovšetkým od rozhodnutia jedinca.

Typickým znakom pre tretiu vlnu migrácie je tzv. druhotná migrácia, s ahovanie sa
potomkov pôvodných kolonistov do regiónov s lepšími podmienkami pre obchod
a po nohospodárstvo. Dôsledkom tejto druhotnej migrácie bolo aj založenie nových obcí
a miest. Napríklad v roku 1816 potomkovia slovenských kolonistov založili Pitvaros,
v roku 1844  Csanádalberti a Ambrózfalvu a v roku 1841  obec Nagybánhegyes.

Na prelome 19. a 20. storočia vznikajú v okolí Szarvasa a Békéscsaby samo-
statné obce, ako napríklad Kondoros, Gerendás, Csabacsüd, Telekgerendás, Két-
sopron, Kardos a Csabaszabadi.

Dôsledkom týchto migračných vĺn sa do prvej polovice 20. storočia vytvorili
nasledujúce jazykové ostrovy:

1. Severovýchodné Ma arsko (Boršodská, Abovská, Zemplínska župa),
2. Novohrad a oblasti okolo Pešti,
3. Zadunajsko (Komárňanská, Ostrihomská, Peštianska, Vesprémska

a Fejérska župa),
4. Juhovýchodná čas  Dolnej zeme (Békéšska a Čongrádska župa),
5. Menšie celky v okolí Kiskőrösa a Nyíregyháze.6
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Po vzniku Československej republiky a Trianonskej dohode sa zrazu z týchto
Slovákov, ktorí predtým udržiavali kontakt s ostanými príslušníkmi slovenského
národa žijúcich od nich severnejšie, stala národnostná menšina v novom štátnom
útvare — v Ma arsku, ktoré sa v tom období nedokázalo spamäta  z komplikovanej
politickej situácie.

Situácia Slovákov v Ma arsku sa po roku 1945 výrazne zmenila. Pod a nového
zákona o národnostných školách sa v Ma arsku zaviedli 3 typy národnostných škôl:

Typ A — všetky predmety sa vyučovali v národnostnom jazyku, po ma arsky sa
vyučovala iba ma arčina.

Typ B — predmety sa vyučovali v polovičnom pomere v národnostnom jazyku a po
ma arsky.

Typ C —  vyučovacím jazykom bola ma arčina, v národnostnom jazyku sa vyučo-
vala iba reč a literatúra danej národnosti.

Zria ovanie národnostných škôl určovala vyhláška dočasnej národnej vlády z 24.
októbra 1945. V zmysle tejto vyhlášky sa národnostné školy mohli zriadi   tam, kde
o to požiadali rodičia aspoň desiatich detí danej národnosti. Rodičia detí mohli hla-
sova  o tom, či chcú výučbu predmetov v ma arčine pri povinnej výučbe slovenčiny
alebo výučbu v slovenčine pri povinnej výučbe ma arského jazyka a literatúry v ma-

arskom jazyku. Otvorenie samostatnej národnostnej školy bolo podmienené pri-
hlásením sa aspoň dvadsiatich študentov z danej národnosti. Podobné pravidlá pla-
tili aj pre národnostné vyučovanie na stredných školách. Vyhláška určovala počet
hodín venovaných výučbe ma arčiny, tento počet nesmel klesnú  pod počet vyučo-
vacích hodín národnostného jazyka.

Do škôl typu A zapisovali svoje deti najmä tí Slováci, ktorí sa prihlásili na pre-
sídlenie, deti ostatných Slovákov chodili do škôl typu B a C alebo do čisto ma ar-
ských škôl.

V školskom roku 1946/47 fungovalo v Ma arsku 13 slovenských národnostných
škôl typu A, v nasledujúcom školskom roku sa tento počet zvýšil na 16. Od škol-
ského roku 1948/49 bol badate ný účinok presíd ovacej akcie, ke že počet slo-
venských národnostných škôl  typu A klesol na 8.7

V obciach, kde žili Slováci vo väčšom počte, bola verejná správa dvojjazyčná.
Niektorí Slováci v Ma arsku zastávali významné pozície vo verejnej správe. Po roku
1945 sa Andrej Sobek stal hlavným županom Békéšskej župy, Ján Ďuska bol hlav-
ným tajomníkom Komunistickej strany v Békéšskej župe. Ján Hirka sa stal predse-
dom komisie pre výmer pôdy v Slovenskom Komlóši, Ján Boldoczky sa stal ve vys-
lancom Ma arska v Prahe a neskôr aj ministrom zahraničných vecí Ma arska
v rokoch 1953 — 1956. Funkcionármi komunistickej strany boli na územiach Ma-

arska obývaných Slovákmi tiež Slováci.
Pred rokom 1945 sa Slováci v Ma arsku delili do dvoch skupín.
Do prvej skupiny patrili tí, ktorí si zachovali svoje národné povedomie a mali silné

národné cítenie.
Do druhej skupiny sa zara ovali tí, ktorí sa už vydali po ceste asimilácie, mali ešte

svoje tradície a istý citový vz ah k materinskému jazyku, ale slovenské národné pove-
domie mali slabšie a niektorí z nich, najmä v mestách, mali tzv. dvojitú identitu.

Po podpísaní dohody o výmene obyvate stva sa táto situácia ešte viac skompli-
kovala, Slováci sa medzi sebou začali deli  aj pod a toho, či sa prihlásili na presíd-
lenie, alebo nie. Podpis tejto dohody priniesol tiež názorové rozdiely medzi generá-
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ciami. Mladší udia sa na presídlenie prihlasovali v ove a väčšom počte ako starší.
Mladších lákali nové možnosti a výhody v Československu, ktoré ospevovala pro-
paganda.8 Starší udia sa presíd ovali v menšej miere, u nich skôr prevládal cit
k rodnému kraju.

Pod a niektorých autorov9, zaoberajúcich sa výskumom slovenskej menšiny
v Ma arsku, spôsobila práve výmena obyvate stva v juhovýchodnom Ma arsku roz-
drobenie dovtedy kompaktných jazykových ostrovov. Odišli práve tie zložky populá-
cie, ktoré aj v naj ažších časoch zabezpečovali zachovanie národného charakteru:
duchovní, učitelia a lekári. Odišla čas  majetnejších gazdov a remeselníkov. Na
miesto presídlených Slovákov prišli Ma ari z Československa. Slováci, ktorí ostali
v Ma arsku, boli týmto vystavení  prirodzenej asimilácii. Tento fakt zobrala na vedo-
mie aj československá vláda. Na zasadnutí vlády 4. decembra 1945 Vladimír
Clementis vyhlásil: „Na rokovaniach s ma arským ministrom zahraničných vecí som
vyhlásil, že nás nezaujímajú tí Slováci, ktorí sa nechcú presídli  na Slovensko.
Počítame s tým, že títo Slováci sa poma arčia, k tomu prajeme ma arskej vláde
ve a š astia.“10

3. Vznik a činnos  Antifašistického frontu Slovanov v Ma arsku
3.1. Slovenské spolky v Ma arsku v medzivojnovom období

Blížiaci sa koniec vojny znamenal v Ma arsku zánik horthyovského režimu a nasto-
ovanie režimu tzv. udovej demokracie. Táto zásadná vnútropolitická zmena pri-
niesla so sebou aj zánik niektorých „slovenských“ spolkov, organizácií, časopisov,
ktoré po roku 1918 v duchu ma arskej zahraničnej politiky propagovali medzi
Slovákmi utvorenie ve kého Ma arska. Po prechode frontu prestal vykonáva  svoju
činnos  Uhorský krajinský vzdelávací spolok slovenský, zanikli Slovenské noviny a
Slovjacka Naša Zastava. Zmenou vnútropolitických a zahraničnopolitických podmie-
nok v Ma arsku a strednej Európe bolo pre Budapeš  neúnosné, aby tieto sprofa-
nované inštitúcie na alej jestvovali.

Uhorský krajinský vzdelávací spolok, nazývaný tiež Uhorsko krá ovský slovenský
vzdelávajúci spolok11 pozostával zo siedmych vládou menovaných členov, do prí-
chodu Červenej armády stál na jej čele Nándor Bernolák. Ďalšími členmi spolku boli
Adolf Pechány, Eduard Ghéci-Hudec, Ján Hvozdárik, Juraj Podracký a poslanci
Kadlec a Kalčok.12 Spolok každoročne vydával svoj Kalendár, politický časopis
Slovenské noviny pre ud a časopis Vlas  a svet. Slovenské noviny pre ud vychá-
dzali až do príchodu Červenej armády.

V Budapešti existovali v 20. a 30. rokoch 20. storočia české a slovenské spol-
ky, ako napríklad Česká beseda a Katolícky slovenský robotnícky kruh, ktoré udr-
žiavali tajný kontakt s československou vládou v Prahe. Tieto spolky ale nemali ve a
členov a boli konfesionálne rozdelené, nemohli zastáva  pozíciu celokrajinskej orga-
nizácie slovenskej a českej menšiny v Ma arsku. 

Česká beseda združovala pracovníkov československého vyslanectva v Budapešti
a nieko ko národne uvedomelých Čechov z Ma arska. Hrali sa divadelné predstave-
nia, účinkoval spevokol a hudobný krúžok, fungovala tu česká knižnica.

Slovenský robotnícky katolícky kruh fungoval pri farnosti sv. Jozefa v Budapešti.
Spolok pozostával zo Slovákov v Budapešti, ktorí tu žili a pracovali. Kruh viedol
Andrej Kocián. Usporiadavali sa divadelné predstavenia, fungoval tu spevokol a slo-
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venská knižnica. Hlavnou úlohou spolku však bolo organizovanie slovenských cir-
kevných pútí a obradov. Úzko spolupracovali s Českou besedou.

V niektorých oblastiach13 existovali menšie čitate ské krúžky a stolové spoloč-
nosti národne uvedomelých Slovákov, ktoré vykonávali podobnú činnos  ako vyššie
spomenuté spolky, distribuovali slovenské knihy a tlač, organizovali divadelné pred-
stavenia.

Po viedenskej arbitráži vznikol Spolok sv. Vojtecha v Ma arsku. Vymohli si ho
Slováci, členovia Spolku sv. Vojtecha v Trnave, ktorí pripadli do Ma arska. Založil
ho Alexander Horák v roku 1940. Otvoril slovenské kníhkupectvo v Budapešti, kam
sa okrem kníh vydaných Spolkom sv. Vojtecha v Trnave dostali aj publikácie Matice
slovenskej, Tranoscia a iných. Spolok počas trvania vojny zásoboval slovenskou lite-
ratúrou aj ostatné Slovákmi obývané oblasti Ma arska. Horák sa dostal aj do dedín
trianonského Ma arska, kde spoznal udí, ktorí neskôr tvorili jadro Antifašistického
frontu Slovanov v Ma arsku a Zväzu Slovanov v Ma arsku.

Jedinou slovenskou politickou stranou, ktorá v tomto období zjednocovala Slo-
vákov v Ma arsku, bola Strana slovenskej národnej jednoty, založená roku 1941
v Nových Zámkoch. Vydával rovnomenný denník, Slovenskú jednotu. V strane spo-
lupracovali Slováci od Nových Zámkov po Košice, z Báčky a Békešskej Čaby. Pred-
sedom strany bol Emanuel Böhm, v predsedníctve sedeli Jozef Kelemen, Ján Čajak
a profesori Sirácky a Topo ský z Báčky. Strana bola podporovaná slovenským vysla-
nectvom v Ma arsku a v rámci možností mala československú orientáciu.

Pod patronátom Strany slovenskej národnej jednoty fungoval v Budapešti Spolok
slovenských vysokoškolákov, ktorý vykonával agitačnú činnos  medzi Slovákmi
v Budapešti. Počas vojny mal spolok približne 100 — 120 členov. Medzi najagilnej-
ších z nich patril študent Ján Bačík, ktorého koncom vojny zatkli pre komunistickú
činnos  a zahynul v Nemecku.

Ve ká čas  slovenských študentov a vedúcich predstavite ov Strany slovenskej
národnej jednoty v októbri 1944 opustila Budapeš . Zostalo iba nieko ko udí pod
vedením dr. Františka Bartoška. Pripravovali ilegálne hnutie, pomáhali pri emigrácií
slovenských študentov, opatrovali majetok strany a študentského spolku.

3.2. Predchodcovia, vznik a činnos  Antifašistického frontu Slovanov v Ma arsku

Alexander Horák a František Bartošek hne  po oslobodení Budapešti založili Čes-
koslovenskú národnú radu v Ma arsku, v tom istom čase odišiel Ján Sekerka do
Békešskej Čaby a v Battonyi založil spolu s Michalom Franciscim — evanjelickým
farárom z Békešskej Čaby — Antifašistický front Slovanov v Ma arsku. Bartošek odi-
šiel do Košíc a nadviazal kontakt s československou vládou, od ktorej dostal aj
finančnú podporu pre prácu medzi Slovákmi v Ma arsku.14

K vzniku Antifašistického frontu Slovanov v Ma arsku viedli nižšie opísané uda-
losti, vychádzajúce z politickej vôle Sovietskeho zväzu.  

Už počas vojny sa v sovietskej politike formovalo všeslovanské hnutie, ktoré
malo charakter „národného frontu“. Oficiálne sa organizovalo pod záštitou Všeslo-
vanského výboru v Moskve a malo všestrannú podporu Červenej armády. Iniciátormi
tohto hnutia na Dolnej zemi boli najmä Srbi z rumunského Banátu, ktorí mali pria-
me kontakty s Titovou Juhosláviou a z ve kej časti presadzovali jej záujmy. Z poli-
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tického h adiska v Ma arsku podporovali nasto ovanie režimu tzv. udovej demo-
kracie a nástup komunistov k moci.

Všeslovanská myšlienka našla na sklonku vojny pozitívny ohlas aj medzi dolno-
zemskými Slovákmi. Z iniciatívy banátskych Srbov bol koncom roku 1944 v Timi-
soare založený Antifašistický odbor Slovanov, ktorý si v rumunskom Nadlaku vytvo-
ril aj svoju Česko-slovenskú odbočku. Predsedom odbočky sa stal Ondrej Ondre-
jovič. Ústredným tlačovým orgánom Antifašistického odboru Slovanov sa stal časo-
pis Pravda.15

Z radov vedenia Antifašistického odboru Slovanov v Rumunsku vyšla iniciatíva
združi  v obdobnej organizácii aj Slovanov v Ma arsku. V polovici januára 1945 rozo-
slal Antifašistický odbor Slovanov zástupcom dolnozemských Srbov a Slovákov žijú-
cich v Ma arsku pozvánky na spoločné stretnutie s predstavite mi odboru, ktoré sa
konalo 31. januára 1945 v Nadlaku. Na toto stretnutie prišlo 48 Slovákov z
Ma arska. Pracovné rokovanie zjazdu sa konalo v hoteli Slovák. Cie om stretnutia
bolo informova  prítomných o úlohách a činnosti Antifašistického odboru Slovanov
v Rumunsku. Výsledkom práce komisie bolo Memorandum Slovanov, ktoré bolo
vyhotovené v srbskom a slovenskom jazyku. Po ukončení nadlackého zjazdu jeho
delegáti zakladali na územiach Ma arska obsadených Červenou armádou miestne
organizácie Antifašistického odboru Slovanov v Ma arsku. Odbor bol neskôr pre-
menovaný na Antifašistický front Slovanov v Ma arsku. Významnú pomoc poskytli
členovia a funkcionári dolnozemskej Strany slovenskej národnej jednoty. Obvodný
tajomník Strany slovenskej národnej jednoty v Békešskej Čabe Andrej Kerepecký
oznámil zánik srany a vyzval jej členov a prívržencov, aby zakladali organizácie
Antifašistického odboru Slovanov  v Ma arsku a stali sa ich členmi.16

Vytváranie miestnych organizácií Antifašistického odboru Slovanov v Ma arsku
resp. Antifašistického frontu Slovanov v Ma arsku vyústilo do ustanovujúceho zjaz-
du, ktorý sa konal 18. februára 1945 v obci Battonya v Békešskej župe. Na jeho
zasadnutí sa zúčastnilo 165 delegátov z miestnych odbočiek Antifašistického fron-
tu Slovanov v Ma arsku z Dolnej zeme, ke že Ma arsko bolo v tomto období fron-
tovým územím. Na ustanovujúcom zjazde sa zúčastnilo aj osem delegátov
Antifašistického odboru Slovanov z rumunského Nadlaku. Výsledkom rokovania zjaz-
du bolo vytvorenie jednotnej celoštátnej organizácie Slovákov, Srbov, Chorvátov,
Slovincov a Rusínov pod názvom Antifašistický front Slovanov v Ma arsku. Na tomto
zjazde bol prijatý program, stanovy a boli zvolené ústredné orgány. Predsedom sa
stal Michal Francisci, ev. a. v. farár z Békešskej Čaby. Vytvoril sa systém dvoch pod-
predsedov a tajomníkov za paritného zastúpenia Slovákov a Srbov. Za podpredse-
dov Antifašistického frontu Slovanov v Ma arsku boli zvolení Ondrej Beňo a Stano
Nedučič, za tajomníkov Ján Sekerka a N. Nedučič. Pokladníkom sa stal Ján Duna z
Békešskej Čaby.

Budapeštianske ústredie slovenskej sekcie vysielalo na všetky kraje obývané
Slovákmi a Čechmi oblastných tajomníkov, ktorí objavovali slovenské obce, získa-
vali dôverníkov a prostredníctvom nich zakladali nové miestne organizácie.

Delegáti ustanovujúceho zjazdu Antifašistického frontu Slovanov v Ma arsku sa
rozhodli vydáva  ústredný časopis Antifašistického frontu Slovanov v Ma arsku pod
názvom Sloboda. Prvé číslo týždenníka Sloboda vyšlo 9. júna 1945. Zodpovedným
redaktorom sa stal František Bartošek. Zo strany ma arskej vlády sa z času načas
objavovali  snahy o založenie provládneho časopisu pre Slovákov v Ma arsku, takto
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vznikli časopisy Slobodný hlas a Slovenské noviny v rokoch 1946 a 1947, ktoré
však po krátkom čase zanikli.17 Zo začiatku v redakčnej rade pracovali len Slováci.
Neskôr sa jej zloženie zmenilo kooptovaním Srbov, a najmä po roku 1947 postup-
ným odchodom členov redakčnej rady na Slovensko v rámci výmeny obyvate stva.

Vedenie frontu od počiatku venovalo mimoriadnu pozornos  otázke zabezpečenia
a uplatnenia národnostných práv Slovákov v povojnovom Ma arsku. V tomto smere
v mnohom nadväzovalo na program Strany slovenskej národnej jednoty.
Predstavitelia frontu už v lete 1945 vypracovali Kultúrny program Slovákov v demo-
kratickom Ma arsku,18 ktorý na stránkach Slobody (16. júna 1945) predstavil pod-
predseda Alexander Horák. V programe, adresovanom ministerstvu školstva, vede-
nie frontu zdôraznilo, že najväčším nebezpečenstvom pre demokraciu v Ma arsku
je pretrvávajúca tzv. svätoštefanská ideológia. Dôsledkom politiky predchádzajúce-
ho režimu opierajúcej sa o svätoštefanskú ideológiu bola aj skutočnos , že Slováci
v povojnovom Ma arsku nemali silnú vrstvu vlastnej inteligencie.

V dôsledku intenzívneho nátlaku predstavite ov národnostných menšín bola
nútená dočasná vláda vedená B. Miklósom Dálnokim vyda  nariadenie o vyučovaní
v jazyku menšín na ma arských udových školách.

Okrem zápasu za národnostné práva Slovákov v Ma arsku je činnos  slovenskej
zložky Antifašistického frontu Slovanov od jej vzniku úzko spätá s presíd ovaním
Slovákov z Ma arska v rámci pripravovanej medzištátnej dohody o výmene obyva-
te stva. Prípravné práce sa začali v lete 1945. V júni 1945 navštívila Českosloven-
skú republiku štyridsa členná delegácia slovenskej časti Antifašistického frontu
Slovanov v Ma arsku, aby informovala predstavite ov pražskej vlády o postavení
Slovákov v Ma arsku, o ich snahe presídli  sa na Slovensko a súčasne v tomto
smere dohodla niektoré konkrétne kroky. Následne slovenská zložka Antifašistic-
kého frontu Slovanov v Ma arsku sa v rámci dohodnutých činností s celou svojou
organizačnou silou zapojila do pripravovanej výmeny obyvate stva medzi Českoslo-
venskou republikou a Ma arskom. Organizovaním presíd ovania Slovákov bola po
podpísaní dohody medzi Československom a Ma arskom poverená Českosloven-
ská presíd ovacia komisia  so sídlom v Budapešti.

V decembri 1946 odovzdala desa členná delegácia Slovákov z Ma arska na
predsedníctve vlády v Budapešti pamätný list (memorandum) proti zablokovaniu
výmeny obyvate stva, ktorý podpísalo 20 000 Slovákov dožadujúcich sa presídlenia
na Slovensko. Text memoranda bol zaslaný aj československej vláde v Prahe,
Spojeneckej kontrolnej komisii v Budapešti a Organizácií spojených národov v New
Yorku.19

Viac ako polovica Slovákov žila v roku 1946 ešte v rámci kompaktného sloven-
ského etnického územia, čo vytváralo určité predpoklady, že slovenská menšina sa
v povojnovom Ma arsku udrží pri živote. Z tohto predpokladu vychádzali aj predsta-
vitelia Antifašistického frontu Slovanov v Ma arsku, ktorí pri všestrannej podpore
presíd ovacej akcie venovali intenzívnu pozornos  aj tým Slovákom, ktorí sa rozhod-
li osta  v Ma arsku. Preto snaha zapoji  do tejto činnosti aj týchto Slovákov sa stále
viac presadzovala a od roku 1947 už jednoznačne dominovala. Toto sa jednoznač-
ne prejavilo na tre om valnom zhromaždení slovenskej sekcie Antifašistického fron-
tu Slovanov v Ma arsku 28. októbra 1947. Na valnom zhromaždení boli do vedenia
zvolení aj Slováci, ktorí sa rozhodli zosta . Cie om týchto snáh bolo po ukončení
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výmeny obyvate stva vytvori  zo slovenskej sekcie Antifašistického frontu Slovanov
v Ma arsku organizáciu pre Slovákov, ktorí ostanú v Ma arsku.

Väčšinu organizovaného členstva tvorili Slováci, ktorí sa hlásili na presídlenie na
Slovensko. I ke  Antifašistický front Slovanov v Ma arsku mal ve ký vplyv aj medzi
ostatnými Slovákmi, vo všeobecnosti bol ponímaný ako organizácia spätá s presíd-
ovacou akciou, a preto voči nej pretrvávala určitá zdržanlivos  zo strany tých
Slovákov, ktorí sa rozhodli zosta  v Ma arsku.

Začiatkom roku 1947 mala slovenská sekcia 27 176 organizovaných členov,
ktorí na území Ma arska boli združení v 137 miestnych odbočkách. Antifašistický
front Slovanov v Ma arsku sa významne pričinil o prehĺbenie národnouvedomova-
cieho procesu Slovákov v Ma arsku. Pod jeho záštitou sa organizovali jazykové
kurzy, zakladali sa divadelné a čitate ské krúžky, spevokoly a slovenské knižnice.
Rozširovali slovenskú literatúru, tlač, usporadúvali rôzne prednášky a výstavy.

Podobnú úlohu zohral týždenník Sloboda, ktorý v období náborovej akcie vychá-
dzal v náklade 40 000 výtlačkov. Bol expedovaný pre Slovákov v Rumunsku a v Ju-
hoslávii. V redakcii Slobody vychádzal aj Slovenský kalendár, ktorý sa stal ob úbe-
ným čítaním Slovákov v Ma arsku.

Vnútropolitický vývoj v Ma arsku smerujúci k nastoleniu totalitného režimu
ovplyvnil aj vývoj Antifašistického frontu Slovanov v Ma arsku a jej vz ah s juhoslo-
vanskou sekciou. V dňoch 5. — 6. októbra 1946 sa v obci Bácsalmás konal druhý
kongres juhoslovanskej sekcie, na ktorom sa táto sekcia definitívne osamostatnila
a premenovala sa na Demokratický zväz Juhoslovanov v Ma arsku.20

Bezprostrednou reakciou na vznik Demokratického zväzu Juhoslovanov v Ma ar-
sku bolo zvolanie tretieho valného zhromaždenia slovenskej sekcie Antifašistického
frontu Slovanov v Ma arsku, ktoré sa konalo v dňoch 26. — 28. októbra 1947 v Bu-
dapešti. Na tre om valnom zhromaždení sa s konečnou platnos ou osamostatnila a
premenovala na Zväz Slovanov v Ma arsku. V súvislosti so vznikom Zväzu Slovanov
vMa arsku sa na tomto valnom zhromaždení zmenili stanovy. Zväz na alej nadväzo-
val na programové ciele bývalej slovenskej sekcie Antifašistického frontu Slovanov
v Ma arsku a na jej organizačnej štruktúru vybudovanú po roku 1945. Tvoril ju troj-
stupňový systém: miestna odbočka, obvod, ústredie. Za predsedu bol zvolený Alexan-
der Horák namiesto Michala Francisciho, ktorý sa pres ahoval na Slovensko.

V súvislosti s ukončením výmeny obyvate stva medzi Československom a
Ma arskom a následným odchodom čelných funkcionárov zväzu na Slovensko sa po
roku 1948 poci oval akútny nedostatok osobností, ktoré by nahradili funkcionárov,
a boli schopní presadzova  záujmy slovenskej menšiny. K personálnym zmenám vo
vedení došlo v marci 1948. V marci 1948 sa Alexander Horák presídlil a jeho funk-
ciou prevzal Ján Žúrik, ktorý sa pres ahoval v decembri 1948. Po ňom ako predse-
da nastúpil František Bartošek.21 Bartošek sa tiež čoskoro presídlil na Slovensko.
Po ňom v predsedníctve pokračoval Ján Boldóczky. Zväz Slovanov v Ma arsku bol
v decembri roku 1948 premenovaný na Demokratický zväz Slovákov v Ma arsku
a dostal sa úplne pod kontrolu ma arskej vlády a Komunistickej strany.

3.3. Organizačná štruktúra  

Organizačná štruktúra Antifašistického frontu Slovanov v Ma arsku bola trojstup-
ňová, tvorili ju:
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1. celokrajinské orgány,
2. oblastné22 — krajské úradovne,
3. miestne organizácie.

3.4. Celokrajinské orgány

Ústrednými orgánmi Antifašsistického frontu Slovanov v Ma arsku boli:
1. Úradníctvo organizácie,
2. Výbor,
3. Valné zhromaždenie,
4. Dozorný výbor.

Úradníctvo — predsedníctvo organizácie pozostávalo z nasledujúcich úradníkov orga-
nizácie:

a.) ústredný predseda,
b.) ústredný podpredseda,
c.) generálny tajomník a tajomník,
d.) hlavný pokladník a pokladník,
e.) hlavný knihovník a knihovník,
f.) referent mládeže,
g.) sociálny referent,
h.) kultúrny a tlačový referent,
i.) zábavný referent,
j.) účtovník,
k.) kurátor a jeho zástupca,
l.) zapisovate ,
m.) právny poradca.

Ústredný predseda mal za úlohu zastupova  organizáciu pred úradmi, súdmi a súk-
romníkmi, zvolával schôdzu výboru a valné zhromaždenie. Predsedal na valnom
zhromaždení a schôdzach výboru, v prípade rovnakého počtu hlasov mal osobitné
hlasovacie právo. Mal právo kontroly nad všetkými záležitos ami organizácie, staral
sa o dodržiavane stanov, kontroloval správu majetku organizácie a mal právo kon-
trolova  úradné a účtovné knihy organizácie. Mal právo prehliada  účty a disponova
obnosom nepresahujúcim 50 gramov 14 karátového zlata. 

Podpredsedov bolo viac, valné zhromaždenie malo voli  jedného podpredsedu za
každú slovanskú národnos  združenú v Antifašistickom fronte Slovanov v Ma arsku,
počet ktorých prevyšoval aspoň 20 organizovaných členov. 

Podpredsedovia organizácie mali spolupracova  s ústredným predsedom a mali
usmerňova  a vies  organizovanie členov patriacich k ich národnosti. Podpredsedo-
via mali predklada  ústredným orgánom organizácie návrhy na riešenie problémov
danej národnosti spolku. 

Zastupovaním ústredného predsedu mal by  poverený ten podpredseda, ktorého
národnos  bola v organizácií zastúpená najvyšším počtom. 

Výkonným orgánom výboru bol generálny tajomník. Mal za úlohu zúčastňova  sa
na zasadaniach výboru, vies  zápisnicu a zodpovedal za prevedenie rozhodnutí výbo-

Antifašistický ffront SSlovanov vv MMa arsku 87

szemle-2009-szlovak.qxd  12.2.2010  17:44  Page 87



FÓ
R

U
M

sp
ol

oč
en

sk
ov

ed
ná

 r
ev

ue
, 

2
0
0

9
, 

Š
am

or
ín

ru. Mal sa stara  o riadny a rýchly chod organizácie. Zostavoval ročné hlásenia o čin-
nosti organizácie a mal sa stara  o archív. Zastupoval ho tajomník.

Hlavný tajomník opatroval a viedol evidenciu majetku organizácie. Bol zodpoved-
ný za hospodárenie  organizácie, staral sa o presné vyberanie členských poplatkov
a mal povinnos  podáva  mesačné hlásenia o hospodárení. V pokladni organizácie
mohla by  uložená suma len do hodnoty 10 gramov 14 karátového zlata, vyššia
suma musela by  uložená v niektorej banke. 

Hlavný knihovník sa staral o knižnicu organizácie, bol povinný prevzia  knihy na
základe inventára, bol zodpovedný za stratu alebo poškodenie kníh. Zastupoval ho
knihovník.

Referent mládeže zastupoval záujmy dorastencov, dával návrhy patričným orgá-
nom organizácie. Mal právo zúčastňova  sa na zasadnutiach výboru. Bol jediným
funkcionárom, ktorý mohol by  zvolený aj z radu dorastencov.

Sociálny referent sa staral o zaistenie podpôr, subvencií a inej pomoci pre orga-
nizáciu. Evidoval finančné podpory a v prípade potreby poskytoval finančnú a mate-
riálnu pomoc členom organizácie.

Kultúrny a tlačový referent sa zaoberal organizovaním divadelných predstavení,
kultúrnych podujatí a odborných prednášok. Mal povinnos  sledova  články o orga-
nizácií v denníkoch a časopisch a na ich základe písa  hlásenia predsedovi. So
súhlasom predsedu uverejňoval v časopisoch správy a články o činnosti organizá-
cie, a mal za povinnos  dementova   nepravdivé správy vychádzajúce v ma arskej
tlači. Zastupoval ho zábavný referent.

Zábavný referent sa zaoberal organizovaním kultúrnych podujatí, filmových pred-
stavení, organizovaním výletov, rekreačných pobytov a tanečných zábav. Zastupoval
ho kultúrny a tlačový referent.

Úlohou účtovníka bolo vedenie účtovných kníh organizácie a vypracovanie pot-
rebných výkazov. Zastupoval ho zapisovate .

Kurátor sa staral o miestnosti a zariadenia organizácie, bol zodpovedný za dodr-
žiavanie domáceho poriadku. Prijímal a prepúš al pomocný personál, staral sa o čis-
totu miestností, mal za úlohu obstarávanie prostriedkov slúžiacich k osvetleniu
a vykurovaniu miestností organizácie. Viedol inventár o zariadení organizácie, v prí-
pade zaneprázdnenia ho mal zastupova  zástupca kurátora. 

Zapisovate  vybavoval písomnú agendu organizácie na základe pokynov tajomní-
ka. Zastupoval ho účtovník. 

Právny zástupca vybavoval právne záležitosti organizácie, členom poskytoval
právnu pomoc. 

3.5. Výbor

Výbor Antifašistického frontu Slovanov v Ma arsku pozostával z niektorých členov
úradníctva organizácie, dvanástich riadnych a šiestich náhradných volených členov.
Riadnych a náhradných členov výboru volilo valné zhromaždenie na dobu troch
rokov. Členmi výboru z radov úradníctva organizácie boli: predseda, zastupujúci
podpredseda, generálny tajomník a právny zástupca organizácie. Behom roku pri-
chádzal na miesto riadneho člena výboru ten náhradný člen, ktorý vo vo bách získal
najviac hlasov. Náhradného člena výboru povolával predseda doporučeným listom.
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Predsedu a podpredsedu výboru si výbor volil z vlastných radov na obdobie troch
rokov. Predsedovi v práci pomáhal a zastupoval podpredseda. Zvolený výbor mal
uskutočni  svoje prvé zasadnutie najneskôr 8. deň po zvolení. Zasadnutia výboru sa
mali kona  mesačne, v prípade potreby aj častejšie. 

Zasadnutie výboru zvolával a viedol predseda výboru, v prípade jeho zanepráz-
dnenia podpredseda výboru. Mimoriadne zasadnutie výboru sa mohlo zvola  na žia-
dos  aspoň  troch členov výboru. 

K právoplatnosti rozhodnutí výboru bola potrebná účas  aspoň jednej tretiny riad-
nych členov a členov úradníctva. Výbor rozhodoval väčšinou hlasov. Zo zasadnutí
výboru bolo potrebné vies  zápisnicu, ktorú podpisoval predseda výboru, generálny
tajomník23 a predsedom vopred určení dvaja overovatelia zápisnice.

Do kompetencií výboru patrilo dohliada  na činnos  úradníctva, vies  a usmerňo-
va  záležitosti organizácie a dozera  na hospodárenie. Výbor si určoval vlastný roko-
vací poriadok, určoval tiež rokovací poriadok predsedníctva organizácie. Menoval
platených úradníkov organizácie, určil ich kompetencie a plat, rozhodoval o vylučo-
vaní členov. Výbor mal každoročne vypracova  ročné hlásenie o svojej činnosti, toto
hlásenie malo by  predložené vlanému zhromaždeniu.

Proti rozhodnutiam výboru sa mohol odvola  každý člen organizácie do 15 dní od
jeho vynesenia k valnému zhromaždeniu.24

3.6. Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie Antifašistického frontu Slovanov v Ma arsku reprezentovalo
všetkých aktívnych členov organizácie a bolo najvyšším orgánom organizácie. Mohlo
by  dvojaké — riadne a mimoriadne.

Riadne valné zhromaždenie bolo treba zvola  aspoň raz za rok, v prvej štvrtine roka.
Valné zhromaždenie zvolával predseda organizácie, v prípade jeho zaneprázdne-

nosti ho mohol zvola  aj podpredsea organizácie. Valné zhromaždenie sa malo
kona  v ústredí organizácie v Budapešti alebo hociktorej obci na území Ma arska,
kde žilo početné slovanské obvate stvo. Zvolanie valného zhromaždenia malo by
oznámené každému členovi organizácie poštou, 8 dní pred zvolaním valného zhro-
maždenia mala by  v miestnostiach organizácie v Budapešti verejne vystavená ročná
správa o činnosti a hospodárení organizácie a program valného zhromaždenia. Ak
sa na valnom zhromaždení malo rokova  o zmene stanov, tak v programe musel by
uverejnený aj text návrhu nových stanov. Správu o zvolaní valného zhromaždenia,
miesto, čas a program bolo treba uverejni  v úradných novinách organizácie alebo
v niektorom z budapeštianskych denníkov. Ak chcel niektorý člen organizácie poda
návrh na rokovanie, bol ho povinný písomne predloži  predsedovi organizácie do
posledného dňa bežného roku.

Mimoriadne valné zhromaždenie mal právo zvola  predseda organizácie hocike-
dy pod a potreby. O zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia mohli požiada
písomnou žiados ou, adresovanou  predsedovi obsahujúcou príčiny a cie , riadni čle-
novia organizácie, ktorí predstavovali aspoň tretinu členstva. Požiada  o zvolanie
mimoriadneho valného zhromaždenia mohol aj výbor. Ak predseda žiados  o zvola-
nie mimoriadneho valného zhromaždenia do 8 dní nesplnil, mal výbor, alebo členo-
via právo zvola  mimoriadne valné zhromaždenie, na ktorej ale nebola zverejnená
ročná bilancia organizácie.
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Valnému zhormaždeniu predsedal predseda organizácie, v prípade jeho zane-
prázdnenia podpredseda. V prípade zaneprázdenie podpredsedu organizácie mal
valnému zhromaždeniu  predseda volený predseda, ktorého si delegáti zhromažde-
nia zvolili z vlastných radov.

Voli  a by  volení mohli by  iba riadni členovia. Dorastenci, zakladajúci a čestní
členovia sa zhromaždenia mohli zúčastni , mohli podáva  návrhy a prehovori  na
zhromaždení, ale nemali ani aktívne, ani pasívne hlasovacie právo. Z radov doras-
tencov mohol by  zvolený referent mládeže.

Riadni členovia mohli na valnom zhromaždení hlasova  cestou delegátov. Právo
vysiela  delegátov mala každá miestna organizácia, jedného delegáta za každých
sto členov.

Riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie rozhodovalo o záležitostiach,
ktoré boli určené v programe. Na valných zhromaždeniach sa rokovalo najmä
o schva ovaní zmlúv, preskúmaní rozhodnutí výboru, o rozpočte a o zmene stanov.
Na zhromaždení sa prejednávali návrhy orgánov organizácie a návrhy jednotlivých
členov. Zhromaždenie schva ovalo rozhodnutia o vzniku a zániku miestnych organi-
zácií. Volili sa riadni a náhradní členovia výboru, dozorného výboru a predsedníctva.
Rozhodnutia sa vynášali hlasovaním — povstaním, zdvihnutím ruky.

Z rokovania valného zhromaždenia sa vyhotovila zápisnica, ktorá obsahovala zoz-
nam zúčastnených členov, body programu a prerokovaných záležitostí. Zápisnicu
viedol zapisovate , ktorý bol volený z členov valného zhromaždenia. K overeniu
zápisnice bol potrebný podpis predsedu valného zhromaždenia a dvoch predsedom
určených overovate ov. 

3.7. Dozorný výbor

Dozorný výbor bol volený na valnom zhromaždení Antifašistického frontu Slovanov
v Ma arsku z radov riadnych členov organizácie na dobu troch rokov. Výbor pozos-
tával z piatich členov, predsedom sa stal najstarší z nich. Predsedu dozorného výbo-
ru zastupoval druhý najstarší člen výboru.

Dozorný výbor ma za úlohu kontrolova  spravovanie peňažných záležitostí orga-
nizácie. V dobe poverenia mohol výbor, alebo aj jeho jednotliví členovia osobitne
preskúma  finančné knihy organizácie. Koncom účtovného roku mali členovia výbo-
ru povinnos  preskúma  účtovné písomnosti, a poda  o nich hlásenie valnému zhro-
maždeniu. Ak zistili nezrovnalosti v spravovaní financií organizácie, mali povinnos
poda  hlásenie predsedníctvu organizácie. Členovia dozorného výboru počas trvania
svojej funkcie nemohli by  členom výboru a nemohli zastáva  žiadnu inú funkciu
v rámci organizácie.

3.8. Oblastné úradovne

Oblastné úradovne25 mali za úlohu koordinova  činnos  miestnych organizácií, boli
spojovacím článkom medzi ústredným vedením organizácie v Budapešti a miestny-
mi organizáciami. 

Na čele oblastných úradovní stáli oblastní (obvodní) tajomníci, menovaní pred-
sedom Antifašistického frontu Slovanov v Ma arsku. 
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Oblastní tajomníci boli priamo podriadení ústrednému vedeniu. Mali povinnos 26 roz-
širova  časopis Sloboda27, organizova  nové miestne organizácie pomocou agitačnej
práce a h adaním dôverníkov v každej Slovákmi obývanej obci. Tajomníci mali pravidel-
ne navštevova  miestne organizácie a obce vo svojom obvode, kde sa mali informova
o potrebe otvorenia škôl s vyučovacím jazykom slovenským28 a o slovenských boho-
službách v kostoloch. Vyhotovovali zoznamy slovenských obcí vo svojom obvode, písa-
li pravidelné hlásenia predsedníctvu v Budapešti. Mali zaklada  po nohospodárske
a spotrebné družstvá, ktoré mali by  riadené centrálne pomocou družstva Dunaj
v Budapešti. Vo svojich úradovniach a pri niektorých miestnych organizáciách zakladali
slovenské knižnice, ktoré boli zásobované prostredníctvom Spolku sv. Vojtecha v Ma-
arsku. Významnú pozíciu zohrávalo organizovanie ochotníckych divadelných skupín,

tajomníci zakladali ochotnícke skupiny, divadelné hry často sami režírovali a písali.
V rokoch 1945 — 1948 existovalo 18 oblastných úradovní. Niektoré časom zanik-

li, alebo po nieko kých mesiacoch sa zlúčili s inými oblastnými úradovňami.
V Ma arsku fungovali tieto oblastné úradovne:

1. oblas  I. Budapest (1946 — 1948),
2. oblas  II. Pilis (1946 — 1948),
3. oblas  III. Aszód (1946 — 1948),
4. oblas  IV. Kiskőrös (1946 — 1948),
5. oblas  V. Esztergom (1945 — 1948),
6. oblas  VI. Bánhida (1945 — 1948),
7. oblas  VII. Felsőpetény (1945 — 1948),
8. oblas  VIII. Balassagyarmat (1946 — 1948),
9. oblas  IX. Salgótarján (1945 — 1948),

10. oblas . X Miskolc (1946 — 1948),
11. oblas  XI. Forró (1946),
12. oblas  XII. Sátoraljaújhely (1946 — 1948),
13. oblas  XIII. Nyíregyháza (1946 — 1948),
14. oblas  XIV. Szarvas (1945 — 1948),
15. oblas  XV. Békéscsaba (1946 — 1948),
16. oblas  XVI. Tótkomlós (1946 — 1948),
17. oblas  XVII. Gyöngyös (1946 — 1947),
18. oblas  XVIII. Pécs (1946 — 1948).

3.9. Miestne organizácie

Miestne organizácie29 stáli na najnižšom stupni organizačnej štruktúry Antifašis-
tického frontu Slovanov v Ma arsku. Miestne organizácie boli založené takmer
v každej Slovákmi obývanej obci v Ma arsku. Miestna organizácia sa mohla založi
v hociktorej Slovákmi obývanej obci na území Ma arska, kde o to požiadalo aspoň
20 riadnych členov organizácie bývajúcich na území založi  sa majúcej miestnej
organizácie. Vznik novej miestnej organizácie musel by  odsúhlasený na valnom
zhromaždení Antifašistického frontu Slovanov v Ma arsku.

Miestne organizácie neboli samostatnými právnymi osobami, nemali vlastné sta-
novy a museli sa riadi  nariadeniami a stanovami organizácie. V názve miestnej
organizácie sa popri názve organizácie mohlo uvies  výlučne miesto pôsobenia
miestnej organizácie.30
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Výkonným orgánom miestnych organizácií bolo miestne predsedníctvo a členská
schôdza.

Miestne predsedníctvo tvorili predseda miestnej organizácie s 3 — 9 členmi
miestnej organizácie volených členov. 

Úlohou miestneho predsedníctva bolo vedenie miestnej organizácie, zvolávanie
členských schôdzí a vykonávanie nariadení výkonných orgánov Antifašistického fron-
tu Slovanov v Ma arsku, vz ahujúce sa na miestne organizácie. Miestne predsed-
níctvo malo zasada  v prípade potreby, z týchto zasadnutí sa mala spísa  podobná
zápisnica ako z valného zhromaždenia.

Členská schôdza zastupovala členov miestnej organizácie. Schôdze sa mali
kona  mesačne, v prípade potreby sa mohla zvola  mimoriadna členská schôdza, ak
o to požiadala aspoň polovica členov miestnej organizácie. Členská schôdza volila
delegátov valného zhromaždenia, predsedníctvo a predsedu miestnej organizácie.
Členskej schôdzke predsedal predseda miestnej organizácie. Schôdza bola uzná-
šaniaschopná iba v prípade, ak bola prítomná aspoň tretina členov miestnej orga-
nizácie. Rozhodnutia vynášala väčšinou hlasov, v prípade rovnosti hlasov rozhodo-
val hlas predsedu. Z členských schôdzí sa mala vies  zápisnica podobná zápisnici
z valného zhromaždenia, zápisnicu mal vies  predsedom poverený člen členskej
schôdze.31

Za členov organizácie mohli by  prijatí všetci občania Ma arska, ktorí sa hlásili
za príslušníka niektorej slovanskej národnosti32, bez rozdielu pohlavia a politickej
príslušnosti. Členom Antifašistického frontu Slovanov v Ma arsku sa nemohla sta
osoba, ktorá bola v minulosti odsúdená za zločin proti demokratickým zásadám
alebo za iné zločiny. 

Členovia Antifašistického frontu Slovanov v Ma arsku boli rozdelení do štyroch
kategórií pod a svojich práv a povinností v organizácií:

1. riadni členovia,
2. dorastenci,
3. zakladajúci členovia,
4. čestní  členovia.
Za riadnych členov mohli by  prijatí tí, ktorí už dosiahli 18. rok svojho života. Za

dorastencov bolo možné prija  tých, ktorí už dosiahli 14., ale neprekročili 18. rok
svojho života. Za zakladajúceho člena mohol by  prijatý ten, kto pri svojom vstupe
zaplatil do pokladne sumu rovnajúcu sa hodnote apoň 200 kg pšenice v ma arskej
mene33 platnej v deň vstupu do organizácie. Riadny člen mal zaplati  sumu rovnajú-
cu sa 12 kg pšenice a zvláštny poplatok v sume rovnajúcej sa 2 kg pšenice.
Zakladajúci člen musel v deň vstupu dovrši  24. rok svojho života. Za čestného
člena bolo možné prija  osobu, ktorá vykonala zvláštnu, uznanie zasluhujúcu činnos
v spoločenskom, organizačnom živote alebo na vedeckom a literárnom poli, a musel
ma  aspoň 24 rokov. 

Riadni členovia, dorastenci a zakladajúci členovia museli by  občanmi Ma arska,
za čestného člena bolo možné prija  aj cudzieho štátneho občana, toto však bolo
závislé od povolenia ma arského ministra vnútra. Maloletí mohli by  prijatí len
s povolením rodičov alebo zákonných zástupcov.

Riadni členovia a dorastenci boli povinní svoju žiados  o prijatie poda  písomne
alebo osobne, súčasne museli predloži  potvrdenie34 podpísané dvomi členmi orga-
nizácie o tom, že prihlásenie žiadajúca osoba je slovanského pôvodu a predtým

92 Miloš MMomko

szemle-2009-szlovak.qxd  12.2.2010  17:44  Page 92



nebola členom žiadnej nedemokratickej — fašistickej organizácie. Podobne sa postu-
povalo aj pri prijímaní zakladajúcich členov, s tým rozdielom, že k prihláške muselo
by  pripojené potvrdenie pokladne organizácie o zaplatení vyššie uvedeného prí-
spevku pre organizáciu.

Prihlášku riadnych členov a dorastnecov kontroloval predseda miestnej organizácie,
ktorý ju podpísal a a vystavil novú členskú legitimáciu, ktorú poslal ústrednému pred-
sedníctvu, kde ju podpísal predseda a hlavný tajomník. Táto legitimácia s trojitým pod-
pisom35 bola konečne odoslaná novoprijatému členovi. V prípade neprijatia mohol člen
poda  odvolanie na výbor  do 8. pracovných dní od  doručenia rozhodnutia.

V prípade zakladajúceho člena sa mala prihláška posla  hlavnému tajomníkovi
alebo tajomníkovi organizácie, vo veci prijatia zakladajúceho člena mal rozhodnú
výbor. Zakladajúci člen sa v prípade odmietnutia jeho prihlášky  mohol obráti
na valné zhromaždenie.

V prípade čestného člena bolo potrebné poda  návrh na jeho prijatie, tento
návrh, aj s odôvodnením, sa mal posla  na ústredné predsedníctvo. O prijatí čest-
ného člena rozhodovalo valné zhromaždenie. 

Členské poplatky sa platili štvr ročne v pravidelných intervaloch v prvý deň pat-
ričného obdobia. Čestný člen nebol povinný plati  členské poplatky.

Aktívne a pasívne volebné právo mali len riadni členovia, zakladajúci členovia
mali volebné právo iba v prípade, ak boli zároveň aj riadnimi členmi. Dorastenci
právo voli  nemali a nemohli by  ani zvolení. Výnimku tvorila funkcia referenta mlá-
deže, do tejto funkcie mohli by  zvolení aj dorastenci. 

Člen Antifašistického frontu Slovanov v Ma arsku prestával by  členom organi-
zácie v štyroch prípadoch:

a. v prípade smrti,
b. zrieknutím sa členstva,
c. vyškrtnutím,
d. vytvorením.
Člen sa svojho členstva mohol zrieknu  písomným prehlásením, ktoré mal posla

ústrednému predsedníctvu. 
Člen, ktorý napriek písomnej výzve nezaplatil členské poplatky, ohrozoval záujmy

a dobré meno organizácie alebo sa nezúčastňoval práce a mal spory s ostatnými
členmi, mohol by  vyškrtnutý zo zoznamu členov. 

Ten člen, ktorý bol právoplatne odsúdený za prečin alebo zločin zo ziskuchtivos-
ti alebo kvôli činom proti demokratickým zásadám, mal by  nepodmienečne vytvo-
rený z organizácie. Rozdiel medzi vyškrtnutím zo zoznamu členov a vytvorením
z organizácie spočíval v tom, že vyškrtnutý člen mohol neskôr požiada  o znovupri-
jatie do organizácie, kým vytvorený člen túto možnos  už nemal.36
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Časopisy
Sloboda — orgán Antifašistického frontu Slovanov v Ma arsku (1945 — 1948)

Archívne pramene
SNA BA, fond AFS 1945 — 1948
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