
mi kor az 1918-ban meg ala kult Cseh szlo -
vá kia 1992. de cem ber 31-én vég képp
meg szûnt lé tez ni, az ad dig is sok te kin tet -

ben kü lön bö zõ uta kon já ró cseh és szlo vák tár sa -
da lom egy más tól va ló el tá vo lo dá sa ro ha mo san fel -
gyor sult. Má ra egy ér tel mû, hogy a cse hek és szlo -
vá kok nem csu pán je le nü ket és jö võ jü ket lát ják
más ként, de a múl tat is más-más szem üve gen ke -
resz tül szem lé lik. Ki vé ve ta lán az 1945-ös évet,
ame lyet a há bo rú szlo vák ál lam vi szony lag nem
túl né pes tá mo ga tó in kí vül szin te a tel jes cseh és
szlo vák tár sa da lom alap ve tõ en po zi tí van ítél meg.
1945 po zi tív cseh és szlo vák meg íté lé sé nek azon -
ban nem csu pán az az oka – mint hi het nénk –,
hogy Cseh szlo vá kia a gyõz te sek kö zött fe jez te be a
há bo rút, ha nem nagy részt az, hogy 1945 a cseh -
szlo vák nem zet ál lam (mai szem pont ból a cseh és
szlo vák nem zet ál lam) meg te rem té sé nek má ig leg -
fon to sabb mér föld kö vé nek szá mít, hi szen az ek -
kor kez de tét ve võ fo lya ma tok ered mé nye ként a
né me te ket szin te tel je sen ki ül döz ték, s je len tõ sen
fel la zí tot ták a dél-szlo vá ki ai ma gyar te le pü lés te -
rü le tet is. 

Az ezt a fo lya ma tot má ig po zi tí van szem lé lõ
cseh és szlo vák tár sa da lom (tisz te let az el té rõ
egyé ni vé le mé nyek nek) azon ban haj la mos el fe led -
ni az árat, ame lyet mind ezért fi ze tett. Pe dig az
nem volt ki csi, hi szen a Szov jet unió, amely a
cseh szlo vák nem zet ál la mi ter vek leg fõbb pat ró nu -
sa volt, nem ke ve seb bet kí vánt cse ré be, mint az
1938 elõt ti cseh szlo vák par la men tá ris de mok rá cia
le bon tá sát és az or szág szov jet ér dek szfé rá ba va ló
be ta go lá sát. Ami re a ko ra be li cseh–szlovák (itt a
jel zõ nem csu pán ál la mi, de egy ben et ni kai ho va -80
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Cseh szlo vá kia, amely 
a két há bo rú kö zöt ti
idõ szak ban 
meg le he tõ sen jó ké pet
– ta lán a meg ér de melt -
nél is job bat – ala kí tott
ki ma gá ról a világban,
le tér a ko ráb bi út já ról:
a par la men tá ris 
de mok rá cia he lyett 
a to ta li tá ri us ál lam fe lé,
a mél tá nyos 
nem ze ti sé gi po li ti ka 
he lyett pe dig az et ni kai
tisz to ga tá sok 
gya kor la ta fe lé in dul el.
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tar to zást is je lent) po li ti kai elit a né me te ken (és ma gya ro kon) vett re váns és tisz tán
cseh és szlo vák nem zet ál lam meg te rem té sé nek le he tõ sé gé tõl el káp ráz tat va kész sé ge -
sen rá is bó lin tott.

1945 Cseh szlo vá kia szá má ra te hát nem csu pán egy sze rû en a há bo rú vé gét je len -
tõ kor szak ha tár, de a cseh és szlo vák köz gon dol ko dás szem pont já ból is ce zú ra. Az
in to le ran cia és a nem ze ti tü rel met len ség fe lül ke re ke dé sé nek éve, ami szo ro san
össze kap cso ló dik a de mok ra ti kus po li ti kai ke re tek le bon tá sá nak kez de té vel is. Cseh -
szlo vá kia ese té ben ugyan is a köz hi e de lem mel el len tét ben nem az 1948-as feb ru á ri
kom mu nis ta puccs je len tet te a for du la tot, ha nem már 1945. Ek kor vált ugyan is vi lá -
gos sá az, hogy az a Cseh szlo vá kia, amely a két há bo rú kö zöt ti idõ szak ban meg le he -
tõ sen jó ké pet – ta lán a meg ér de melt nél is job bat – ala kí tott ki ma gá ról a világban,1

le tér a ko ráb bi út já ról: a par la men tá ris de mok rá cia he lyett a to ta li tá ri us ál lam fe lé, a
mél tá nyos nem ze ti sé gi po li ti ka he lyett pe dig az et ni kai tisz to ga tá sok gya kor la ta fe lé
in dul el. 

A fen tebb jel zet for du lat per sze nem volt elõz mé nyek nél kü li, hi szen az a gon do -
lat, mi sze rint az új já a la ku ló Cseh szlo vá ki át más ala pok ra kell he lyez ni, mint ami lye -
nen az ko ráb ban mû kö dött, már a má so dik vi lág há bo rú kez de ti sza ka szá tól ki mu tat -
ha tó volt, sõt a cseh–szlovák po li ti kai elit gon dol ko dá sá ban min den bi zonnyal a
Cseh szlo vá kia szá má ra tra gi kus 1938/39-es év ese mé nyei hoz ták meg a tö rést, s
kész tet ték õket ad di gi po li ti ká juk át ér té ke lé sé re. Hi szen 1938 õszén elõ ször az el sõ
Cseh szlo vák Köz tár sa ság ide á ja (be le ért ve te rü le ti ki ter je dé sét és po li ti kai fel épít -
mény rend sze rét, al kot má nyos rend jét) om lott össze, majd 1939 már ci u sá ban ma gát
a cseh szlo vák ál la mot is ma guk alá te met ték az események.2 Mind eb bõl pe dig
Edvard Beneš, aki az el sõ Cseh szlo vák Köz tár sa sá got sa ját szü lött jé nek te kin tet te, s
aki a mün che ni dön tést kö ve tõ en le mon dott köz tár sa sá gi el nö ki tiszt jé rõl, és kül -
föld re tá vo zott, két fon tos kö vet kez te tést vont le. Az el sõ az volt, hogy mi vel a nem -
ze ti ki sebb sé gek kel szem ben 1938 elõtt ta nú sí tott mél tá nyos po li ti ka hi á ba va ló volt,
hi szen azok „el árul ták” a köz tár sa sá got, a jö võ be li Cseh szlo vá kia biz ton sá ga csak ak -
kor sza va tolt ha tó, ha ab ban mi ni má lis lesz a nem ze ti sé gek, el sõ sor ban a né me tek,
de a ma gya rok szá ma is. A má sik konk lú zió pe dig az, hogy mi vel – mint Benešék fel -
fo gá sá ban ezt a mün che ni egyez mény bi zo nyí tot ta – a Nyu gat is el árul ta Cseh szlo -
vá ki át, ezért an nak új pat ró nust kell ke res nie ma gá nak. Ez pe dig más, mint a Szov -
jet unió nem le he tett. 

Mint köz is mert, Beneš 1938. ok tó ber 5-én be je len tett le mon dá sát majd emig rá ci -
ó ba vo nu lá sát kö ve tõ en egy ide ig ma gán em ber két élt (töb bek kö zött a chi ca gói egye -
tem köz ked velt ven dég pro fesszo ra volt),3 a cseh or szág ré szek 1939. már ci us 14–15-
én be kö vet ke zett né met meg szál lá sát, majd a vi lág há bo rú ki tö ré sét kö ve tõ en azon -
ban fel is mer te a le he tõ sé get, és is mét ak tív po li ti kai te vé keny ség be kez dett. Lon don -
ban emig ráns kor mányt ho zott lét re, amit 1940 nya rá tól a bri tek, majd a fran ci ák és
az ame ri ka i ak is szö vet sé ges ként kezd tek ke zel ni, 1941 nya rán pe dig hi va ta lo san is
elismertek.4 A ma gát is mé tel ten köz tár sa sá gi el nök ként ke ze lõ s ezt a szö vet sé ge sek -
kel is el fo gad ta tó Beneš po li ti kai prog ram ja Cseh szlo vá kia jo gi kon ti nu i tá sá nak az
el mé le té re épült, amely konst ruk ci ó ról el sõ íz ben még chi ca gói tar tóz ko dá sa ide jén
beszélt.5 Beneš kon ti nu i tás el mé le té nek a lé nye gét az je len tet te, hogy a cse hek sze -
rint a mün che ni szer zõ dés erõ sza kos és ez ál tal ér vény te len ak tus volt, ami bõl az kö -
vet ke zett szá muk ra, hogy min den, ami Mün chen után tör tént, szin tén ér vény te len.
Meg nem tör tént ként kell te kin te ni az el sõ bé csi dön tés re, a köz tár sa sá gi el nö ki tiszt -
ség rõl va ló sa ját le mon dá sá ra és Szlo vá kia önál ló su lá sá ra is. Fel fo gá sá ban így a
Cseh szlo vák Köz tár sa ság to vább ra is lé te zõ ál lam volt, élén az ál ta la lét re ho zott
emig ráns kor mánnyal, s mind azon ál la mok kal há bo rús konf lik tus ban állt, ame lyek -
kel a szö vet sé ge sek is.
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A kon ti nu i tás el mé let sa rok pont ja a mün che ni egyez mény semissé nyil vá ní tá sá -
nak a kér dé se volt, amely vi szony lag hossza dal mas fo lya mat nak bi zo nyult. Mi köz -
ben ugyan is a Szov jet unió már 1941 nya rán je lez te, hogy nem is me ri el Mün chent,
a nyu ga ti ha tal mak, kü lö nö sen az an go lok ese té ben ez ko ránt sem ment ilyen egy sze -
rû en.  Õk ugyan is a mün che ni egyez mény alá író i ként so ká ig el uta sí tot ták an nak ér -
vény te le ní té sét, s vé gül csak a prá gai né met hely tar tó, Reinhard Heydrich el len 1942
jú ni u sá ban el kö ve tett me rény let utá ni né met ter ror volt az, ami rá bír ta õket ál lás -
pont juk meg vál toz ta tá sá ra. Ám ek kor sem a Benešék ál tal el várt for mu lát hasz nál -
ták, s nem a pri o ri, az alá írás nap já tól nyil vá ní tot ták ér vény te len né a mün che ni
egyez ményt, ha nem 1939. már ci us 15-tõl, va gyis a cseh or szág ré szek né met meg -
szál lá sá nak nap já tól. 

A nyu ga ti ál la mok és a szov je tek ma ga tar tá sa kö zött azon ban nem a le en dõ cseh -
szlo vák ál lam ha tár ok, ha nem sok kal in kább az azon be lül élõ né pes sé get il le tõ en
mu tat koz tak lé nye gi – s a lon do ni emig ráns cseh szlo vák kor mány szem pont já ból
dön tõ je len tõ sé gû – el té ré sek. Benešék egy újabb Mün chen el ke rü lé se ér de ké ben mi -
ni ma li zál ni sze ret ték vol na a po ten ci á lis ve szély for rás ként ér zé kelt nem ze ti ki sebb -
sé gek, el sõ sor ban a né me tek szá mát. En nek meg va ló sí tá sa ér de ké ben szá mos kü lön -
bö zõ, ne megy szer egy más nak is el lent mon dó el kép ze lést dol goz tak ki, ame lyek ben
ke ve red tek a la kos ság cse re, az egy ol da lú ki te le pí tés és a te rü let át adás el vei.  Ez utób -
bi meg ol dás azon ban az idõ mú lá sá val egy re in kább hát ér be szo rult, s a hang súly a
né me tek kol lek tív bû nös sé gé re ala po zott ki te le pí té se fe lé moz dult el. Lon don és Wa -
shing ton óva tos és in kább a né me tek rész le ges ki te le pí té sét tá mo ga tó ma ga tar tá sá val
szem ben a szov jet ve ze tés szin te a kez de tek tõl fog va a ho mo gén cseh szlo vák nem -
zet ál lam meg te rem té sé nek ter ve mel lé állt. Molotov már a Benešsel 1942 nya rán
foly ta tott tár gya lá sai so rán je lez te, hogy Moszk va meg íté lé se sze rint „az egész né met
nem zet nek bûn hõd nie kell”,6 ami az adott be szél ge tés kon tex tu sá ban az összes né -
met ki te le pí té sé nek tá mo ga tá sá val volt egyen lõ. Va gyis az emig ráns cseh szlo vák kor -
mány po li ti ku sai szá má ra leg ké sõbb 1943 ele jé re vi lá gos sá vált, hogy a tisz tán szláv
nem zet ál lam meg te rem té sé hez el sõ sor ban at tól a Szov jet uni ó tól vár hat nak se gít sé -
get, amely nek az an gol szász szö vet sé ge sek kel el len tét ben az zal sem volt gond ja,
hogy már ek kor ígé re tet te gyen Cseh szlo vá kia 1937-es ha tá ra i nak a vissza ál lí tá sá ra.

A tér ség más or szá ga i nak ve ze tõ po li ti ku sa i val szem ben – hogy csak Ma gya ror -
szá got em lít sem – Beneš szá má ra már a vi lág há bo rú ki tö ré sé tõl evi den cia volt, hogy
a há bo rú után a Szov jet unió meg ha tá ro zó sze re pet fog ját sza ni a kö zép-eu ró pai tér -
ség ben.  Ez a hit ná la össze kap cso ló dott az zal a – mi már tud juk, hogy hi á ba va ló –
vá ra ko zás sal, hogy a szov jet rend szer va la mi kép pen európaizálódik, s el tû nik an nak
des po ti kus jel le ge. Ez per sze fel ve ti a kér dést, hogy a cseh–szlovák elit nem lát ta
vagy nem akar ta lát ni a va ló sá got. A va ló szí nû az utób bi, hi szen bár a cseh szlo vák
ve ze tés nek nem volt olyan ta pasz ta la ta ar ról, mit is je lent a Szov jet unió szom széd -
já nak len ni, mint ami lyen nel mond juk a len gye lek ren del kez tek, de lát nia kel lett a
len gye lek pél dá ját. Tud nia kel lett ar ról, mit tett a Szov jet unió 1939–40-ben a bal ti
tér ség ben, mint ahogy is mer nie kel lett azt is, mi is tör tént Katyńban. Ám még is úgy
tet tek, mint ha mind er rõl nem tud ná nak, s a lengyel–szovjet konf lik tus ban egy ér tel -
mû en a Szov jet unió párt já ra álltak.7

Cseh szlo vá kia 1945-ös irány vál tá sa szem pont já ból a meg ha tá ro zó idõ szak min -
den kép pen 1943 õsze. Az ugyan is, hogy ek kor ra már min den ki szá má ra vi lá gos sá
vált a há bo rú vég sõ ki me ne te le, sõt Te he rán után már az is, hogy tér sé gün ket nem
az an gol szász ha tal mak, ha nem a Szov jet unió fog ja fel sza ba dí ta ni, fel gyor sí tot ta a
Cseh szlo vák ál lam re konst ruk ció lé pé se it is. Beneš, aki a fen ti ek ál tal meg erõ sít ve
érez te ma gát a szov je tek há bo rú utá ni sze re pét il le tõ hi té ben, 1943 de cem be ré ben
Moszk vá ba uta zott, ahol 20 év re szó ló ba rát sá gi, se gély nyúj tá si és együtt mû kö dé si82
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szer zõ dés ben ál la po dott meg Sztálinnal.8 A szov jet kül ügy mi nisz ter, Vjacseszlav
Molotov és a moszk vai cseh szlo vák kö vet, Zdenek Fierlinger (nem mel lé ke sen a
kom mu nis ták ál tal a Cseh szlo vák Szo ci ál de mok ra ta Párt ba be épí tett ügy nök) ál tal
alá írt egyez mény meg kö té sé tõl azon ban so kan óv ták Benešt, köz te ter mé sze te sen az
an gol, de az ame ri kai dip lo má cia is. A szov jet irány ba tör té nõ el moz du lás egyik leg -
kö vet ke ze te sebb bí rá ló ja pe dig Cseh szlo vá kia el sõ szlo vák mi nisz ter el nö ke, Milan
Hodža volt, aki volt po li ti kus tár sá val el len tét ben úgy vél te, hogy Kö zép-Eu ró pa sza -
bad sá gát az ott élõ nem ze tek füg get len sé ge és együtt mû kö dé se (egy faj ta kö zép-eu ró -
pai fe de rá ció) ré vén le het megteremteni.9

Beneš azon ban az egyez mény ben a né me tek kel szem be ni re váns leg biz to sabb ga -
ran ci á ját lát ta, mi köz ben úgy vél te, hogy az egyez mény lesz a biz to sí ték ar ra, hogy a
Szov jet unió nem fog be avat koz ni Cseh szlo vá kia bel ügye i be. Csak hogy Sztá lin ezt
épp for dít va gon dol ta. Szá má ra a szer zõ dés Cseh szlo vá kia ke le ti ka pu i nak meg nyi -
tá sát je len tet te, s ter mé sze te sen õ ér té kel te he lye sen a hely ze tet. Az egyez mény lé -
nye gé ben ugyan is azt je len tet te, hogy a cseh szlo vák nem zet ál la mi ter vek (értsd ezen
a né me tek és ma gya rok ki te le pí té sét) Szov jet unió ál ta li tá mo ga tá sá ért cse ré ben a
cseh szlo vák ve ze tés el kö te lez te ma gát, hogy kül- és ka to na po li ti ká ját tel jes mér ték -
ben a Szov jet unió ér de ke i hez iga zít ja. In nen tõl pe dig lé nye gé ben még ak kor is egye -
nes út ve ze tett Cseh szlo vá kia há bo rú utá ni szovjetizációjáig, még ha ezt a
cseh–szlovák po li ti kai elit, de akár az an gol vagy ame ri kai kül ügy más ként is ér té -
kel te. Beneš és a nyu ga ti kö rök leg na gyobb té ve dé se ez zel kap cso lat ban va ló szí nû -
leg az volt, hogy el tud ták azt kép zel ni, hogy mi köz ben Cseh szlo vá kia a szov jet ér -
dek szfé ra ré szé vé vá lik, s kül po li ti ká já ban iga zo dik a Szov jet uni ó hoz, bel sõ de mok -
ra ti kus be ren dez ke dé sét meg õriz he ti, s így egy faj ta hi dat ké pez het majd a Ke let és a
Nyu gat kö zött. Ez azon ban csu pán il lú zió volt, mint ahogy ma is il lu zó ri ku sak és ál -
sá go sak azok az el kép ze lé sek, ame lyek kü lön fé le ér vek re hi vat koz va nem vesz nek
tu do mást a putyini Oro szor szág gal va ló ka cér ko dás ve szé lye i rõl.  

Per sze ha Benešnek vol tak is il lú zi ói a Szov jet unió iránt, a há bo rú be fe je zé sé hez
kö ze led ve azok ról fo ko za to san le kel lett mon da nia. 1944 vé gén ta lán, de 1945 ele jén
már biz to san min den bi zonnyal õ ma ga is más meg vi lá gí tás ban lát ta az egy év vel ko -
ráb bi szer zõ dést, mint ahogy a szov je tek is egy re nyíl tab ban él tek vissza az zal. Ami
nem is cso da, hi szen 1944 vé gén a szov jet had erõ már Kö zép-Eu ró pá ban tar tóz ko -
dott, s ek kor ra Moszk va már azt is fel is mer te, hogy lé nye gé ben azt te het, amit akar.
Beneš és a cseh szlo vák ve ze tés szá má ra 1945 ele jén két for rá sa le he tett a meg ké sett
ki jó za no dás nak. Az el sõ a Vö rös Had se reg vi sel ke dé se volt, a má so dik pe dig Kár pát -
al ja kér dé se.  A szov je tek már 1944 nya rán el ér ték Szlo vá kia ke le ti ha tá ra it, tény le -
ge sen azon ban 1944 ok tó be ré tõl je len tek meg an nak te rü le tén. Mi vel az el sõ vo nal -
ban har co ló csa pa tok ról volt szó, ezek vi sel ke dé se, a ci vil la kos ság gal szem be ni erõ -
sza kos ko dá suk, az õket kí sé rõ fosz to ga tá sok stb. hí rei na gyon gyor san el ju tot tak Lon -
don ba is, s ta lán Beneš is el kezd te ér te ni a len gye le ket.  A Szov jet unió iga zi ar cát
azon ban még is Kár pát al ja ré vén ér tet ték meg, amely te rü le tet nem csu pán meg alá zó
mó don kel lett át ad ni uk a Szov jet uni ó nak, de még jó ké pet is kel lett vág ni uk hozzá.10

Cseh szlo vá kia szá má ra 1945 és egy ben a má so dik vi lág há bo rú utá ni új ra kez dés
szim bo li kus pil la na ta áp ri lis 5-e volt. Az a nap, ami kor Kas sán, az ott elõ zõ nap be -
mu ta tott (de már az elõ zõ he tek ben Moszk vá ban össze ál lí tott) cseh szlo vák kor mány
nyil vá nos ság ra hoz ta prog ram ját – a kas sai kormányprogramot.11 Azt a prog ra mot,
amely lo gi kus kö vet kez mé nye volt az elõ zõ hó na pok és évek fej lõ dé sé nek, s amely
egy faj ta új al kot má nya lett a há bo rú utá ni Cseh szlo vá ki á nak. 

A kas sai kor mány prog ram, amely nek váz la tát a kom mu nis ták dol goz ták ki,
komp ro misszum volt a Beneš kö ré cso por to su ló lon do ni és a Klement Gottwald ve -
zet te moszk vai kom mu nis ta emig rá ció el kép ze lé sei kö zött, még pe dig úgy, hogy
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mind két fél a sa ját „sö tét ol da lát” épí tet te ab ba be le. Benešék kész sé ge sen el fo gad ták
a po li ti kai és tár sa dal mi élet Gottwaldék ál tal pre fe rált át épí té sét, a kom mu nis ták pe -
dig (akik ere de ti leg még jó és rossz né me tek ben, il let ve ma gya rok ban gon dol kod tak)
ido mul tak a kol lek tív bû nös ség Benešék ál tal tá mo ga tott el vé hez. A kas sai kor mány -
prog ram 14 pont ja há rom fon tos moz za nat ra csu pa szít ha tó le. Kül po li ti kai szem -
pont ból rög zí tet te Cseh szlo vá kia füg gé sét a Szov jet uni ó tól, bel po li ti kai szem pont ból
az 1938 elõt ti li be rá lis de mok rá ci át a nem ze ti front konst ruk ci ó já ra épü lõ „né pi de -
mok rá ci á val” cse rél te fel, nem ze ti szem pont ból pe dig meg fo gal maz ta a tisz tán szláv
nem zet ál lam igé nyét és ki épí té sé nek esz kö ze it. Mind ez per sze kü lön-kü lön nem
volt új gon do lat, de így együtt még is ha tá ro zott mi nõ ség be li vál to zást je len tett az el -
sõ köz tár sa ság idõ sza ká hoz ké pest.

Az, hogy 1945-tõl Cseh szlo vá kia kül po li ti ká ja tel je sen más lesz, mint 1938 elõtt
volt, s az or szág a há bo rú be fe je zé sét kö ve tõ en a szov jet ér dek szfé ra ré szét fog ja ké -
pez ni, a nyu ga ti ál lam fér fi ak szá má ra is vi lá gos volt. Ám ez eset ben nem csu pán a
kül po li ti ka új irá nyá ról volt szó, ha nem Cseh szlo vá kia tel jes ki szol gál ta tott sá gá ról,
amit a had se reg szov jet min tá ra va ló át ala kí tá sa mel lett olyan rész let kér dés nek tû -
nõ, de még is so katmon dó moz za na tok is je lez ték, mint a cseh szlo vák urán sor sa. Az
ame ri kai atom bom ba 1945 nya rán tör té nõ le do bá sa kor már mind két nagy ha ta lom
szá má ra nyil ván va ló volt, hogy az atom fegy ver bir tok lá sa kulcs kér dés sé vált. A
szov je tek – akik nek atom prog ram ját Igor Vasziljevics Kurcsatov ve zet te – ek ko ra már
sok kal elõbb re vol tak, mint azt Nyu ga ton gon dol hat ták, ám egy fon tos össze te võ még
hi ány zott a si ke rük höz: nem volt urán juk. Cseh szlo vá ki á ban azon ban volt urán le lõ -
hely, még pe dig az or szág nyu ga ti ha tár szél éhez kö ze li Jáchymovban. Nem cso da te -
hát, hogy alig há rom hét tel Hi ro si ma után már egy szov jet de le gá ció lá to gat ta meg a
hely színt, majd újabb né hány hét el tel té vel a Vö rös Had se reg egy sé gei száll ták meg
a bá nyát, aho vá on nan tól ked ve csak az õ en ge dé lyük kel le he tet belépni.12 Eköz ben
– tel jes ti tok tar tás mel lett – tár gya lá sok in dul tak a szov jet ve ze tés és Z. Fierlinger
cseh szlo vák kor mány fõ kö zött, amely nek ered mé nyét egy a jáchymovi urán érc cel
kap cso la tos (bár az urán szó a szer zõ dés ben nem is sze re pelt) két ol da lú szer zõ dés
je len tet te. A húsz év re meg kö tött szer zõ dés ér tel mé ben ugyan a jáchymovi urán bá -
nyák cseh szlo vák tu laj don ban ma rad tak, de azok mû kö dé sé re egy pa ri tá sos ala pon
lét re ho zott csehszlovák–szovjet bi zott ság fel ügyel he tett, mi köz ben a cseh szlo vák fél
csu pán a ki ter melt urán érc ma xi mum 10%-ra tart ha tott igényt. Az egész ügy re Ján
Masaryk kül ügy mi nisz ter nek az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze te 1946 ja nu ár já ban,
Lon don ban meg tar tott ta nács ko zá sán el mon dott be szé de tet te fel a ko ro nát. Az
egyéb ként Nyu gat-ba rát ként el köny velt mi nisz ter fel szó la lá sa so rán ugyan is töb bek
kö zött azt a ki je len tést tet te, mi sze rint a Cseh szlo vá ki á ban ki ter melt urán so ha sem
fog más, mint bé kés cé lo kat szol gál ni. Ez pe dig – is mer ve a szov jet szán dé ko kat –
még ak kor is a va ló ság szem be kö pé se volt, ha Masaryk nem is volt a szer zõ dés min -
den rész le té rõl tá jé koz tat va. 

Jáchymov ügyét kö ve tõn sen ki ben (már aki is mer te a hát te ret) nem ma rad ha tott
sem mi fé le két ség Cseh szlo vá kia ki szol gál ta tott sá ga iránt. Akik ben még is ma radt,
azok akár még több mint egy évig, leg ké sõbb a Mars hall-terv kö rü li vi tá kig meg õriz -
het ték il lú zi ó i kat. 1947-ben ugyan is a cseh szlo vák po li ti ka Nyu gat-ba rát szár nya
még tett egy kí sér le tet a szov jet szo rí tás ból va ló ki tö rés re, s meg fon to lás ra ke rült az
USA ál tal fel kí nált gaz da sá gi se gít ség el fo ga dá sa. A szov je tek azon ban rög tön köz be -
lép tek, s a Klement Gottwald ve ze té sé vel Moszk vá ba ér ke zõ cseh szlo vák kor mány -
de le gá ci ó nak tel jes hát ra ar cot kel lett vég re haj ta nia. A kül dött ség tag ja, a már em lí -
tett Ján Masaryk kül ügy mi nisz ter a meg alá zó moszk vai Ca nos sa-já rás sal kap cso lat -
ban mond ta azt, hogy Moszk vá ba még egy szu ve rén or szág kül dött sé gé nek tag ja ként
uta zott el, de on nan már egy szol ga sor ba dön tött or szág ba tért vissza.13 Ami ugyan84
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jól hang zik, csak hogy Cseh szlo vá kia már a moszk vai út elõtt sem volt szu ve rén ál -
lam, s eb ben ma gá nak Masaryknak is meg volt ma ga fe le lõs sé ge. 

A kül po li ti kai irány vál tás ár nyé ka sok szor el ta kar ja azt, hogy a kas sai kor mány -
prog ram Cseh szlo vá ki á ja bel po li ti kai szem pont ból is na gyot lé pett vissza az el sõ
köz tár sa ság de mok ra ti kus vi szo nya i hoz ké pest. En nek a vál to zás nak szá mos as pek -
tu sa volt, amelyek kö zül a leg fon to sabb a po li ti kai pár tok sza bad ver sen gé sé re épü -
lõ ha gyo má nyos de mok rá cia fel vál tá sa egy új, csu pán li mi tált ver sen gést le he tõ vé
te võ rend szer rel. Beneš már a lon do ni emig rá ció éve i ben több íz ben is ki nyi lat koz -
ta, hogy vé ge a li be ra liz mus ide jé nek, s új ala pok ra kell he lyez ni az államot.14 En nek
egyik ele me ként az el sõ köz tár sa ság so kak ál tal pártokráciaként szá mon tartott15

több párt rend szer ét is egy sze rû sí te ni kí ván ta, még pe dig úgy, hogy a sok párt he lyett
há rom na gyobb gyûj tõ pár tot kép zelt el: a CSKP-ra épü lõ bal ol da li, a nem ze ti szo ci -
a lis ta párt kö ré szer ve zõ dõ cent rum és a volt Ag rár párt ha gyo má nya it foly ta tó jobb -
ol da li tö mö rü lést. Csak hogy a bal ol dal nyo má sá ra az ag rár pár ti po li ti ku sok a kor -
mány prog ram Moszk vá ba fo lyó tár gya lá sa i ra el sem utaz hat tak, sõt olyan dön tés
szü le tett, hogy a há bo rú éve i ben ma gát diszk re di tá ló párt nem is ala kul hat új já. 

A kas sai kor mány prog ram ál tal rög zí tett mo dell leg na gyobb újí tá sát a Nem ze ti
Front lét re ho zá sa je len tet te, amely nek ke re te in kí vül nem mû köd he tett sem mi fé le
po li ti kai párt vagy tár sa dal mi szervezet.16 Mi vel a cseh or szág rész ben meg en ge dett
négy (a CSKP, a Cseh szlo vák Szo ci ál de mok ra ta Mun kás párt, a Cseh szlo vák Nem ze -
ti Szo ci a lis ta Párt és a Cseh szlo vák Nép párt), va la mint a Szlo vá ki á ban mû kö dõ két
(Szlo vá kia Kom mu nis ta Párt ja és a De mok ra ta Párt) po li ti kai erõ mind egyi ke kép vi -
sel ve volt a Nem ze ti Front kor má nyá ban, így an nak nem volt el len zé ke – ami alap -
ve tõ en el lent mond a de mok ra ti kus több párt rend szer mo dell jé nek. Eköz ben a Nem -
ze ti Fron ton és ez ál tal a kor mány za ton be lü li erõ vi szony ok is egyen lõt le nek vol tak.
A bal ol dal ugyan is, rész ben an nak kö szön he tõ en, hogy a cseh és a szlo vák kom mu -
nis ta párt kü lön párt ként vett részt a kor mány ban, no ha egyet len párt ról volt szó,
más részt azért, mert a Nem ze ti Front tár sa dal mi szer ve ze tei (pél dá ul a Par ti zán szö -
vet ség) a kom mu nis ták sze ke rét tol ták, je len tõs túl súllyal ren del ke zett ben ne. 

Per sze hi ba len ne a bel sõ rend át ala kí tá sát csu pán a plu rá lis rend szer el le he tet -
le ní té sé nek a fo lya ma tá ra le szû kí te ni, hi szen az zal egy idõ ben egy ha son ló faj sú lyú
fo lya mat is el in dult: a gaz da sá gi élet át ala kí tá sa. Azt, hogy az új Cseh szlo vá ki á ban a
ma gán tu laj don ko ránt sem fog olyan szent ség nek szá mí ta ni, mint az a de mok rá ci á -
ban szo kás, már a kas sai kor mány prog ram ból is ki de rült. En nek el sõ ál do za tai épp
a né me tek és ma gya rok vol tak, akik va gyo nát a kol lek tív bû nös ség vád já nak lep le
alatt sa já tí tot ták ki, s ját szot ták át az ál lam vagy cseh és szlo vák nem ze ti sé gû pol gá -
rok ke zé be.  A cseh és szlo vák tár sa da lom azon ban nem ér tet te meg, hogy ez zel az
el já rás sal mi lyen szel le met sza ba dít ki a pa lack ból. Pe dig a foly ta tás nem vá ra tott so -
kat ma gá ra. 1945. ok tó ber 24-én Beneš el nök alá ír ta a stra té gi ai je len tõ sé gû ipar és a
bank szfé ra ál la mo sí tá sá ról szó ló ren de le tét, amely nek kö vet kez té ben több mint 600
pénz in té zet és há rom ezer ipa ri üzem ke rült ál la mi tu laj don ba. Ez utób bi ak ban a
cseh szlo vá ki ai ipa ri al kal ma zot tak mint egy 60%-a dolgozott,17 ami nek a je len tõ sé gét
ta lán nem kell kü lön hang sú lyoz ni.  

Azt, hogy Cseh szlo vá kia mennyi re le tért az eu ró pai ér té kek út já ról, leg job ban a
nem ze ti kér dés meg ol dá sá nak gya kor la ta je lez te. A tisz tán szláv nem zet ál lam gon do -
la tá nak a kor han gu lat is ked ve zett, hi szen ezek ben az idõk ben az USA is a meeting
pot bû vö le té ben élt, s egyik gyõz tes ha ta lom sem kí ván ta az el sõ vi lág há bo rú után
ki ala kí tott nem zet kö zi ki sebb ség vé del mi rend szer újjáélesztését.18 Sõt mi több ab -
ban a te kin tet ben is egy faj ta nagy ha tal mi kon szen zus ala kult ki, hogy a va ló di nem -
zet ál la mok lét re jöt té nek s ez zel a le het sé ges konf lik tus hely ze tek csök ken té sé nek ér -
de ké ben a há bo rú után az ál lam ha tár ok nak egy be kell es ni ük az et ni kai határokkal.19
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Ez pe dig – mint Stefano Bottoni is meg ál la pít ja – a gya kor lat ban tér sé günk sztá li ni
tí pu sú bru tá lis nemzetiesítését je len tet te, amely nek kö vet kez té ben 1939-tõl 1950-ig
kö zel egy mil lió ke let-eu ró pai vált va la mi lyen et ni kai tisz to ga tás ál do za tá vá a kol lek -
tív bû nös ség el ve alapján.20 Bár a kor mány prog ram moszk vai elõ ké szí té se so rán a né -
me tek és ma gya rok jog fosz tá sát érin tõ ré szek re csu pán mint egy öt perc nyi idõt vesz -
te get tek a tár gya ló felek,21 ezek a passzu sok még is a Kas sán ki hir de tett prog ram leg -
hang sú lyo sabb ré szei vol tak. Az öt perc azon ban azt is jel zi, hogy eb ben a té má ban
volt meg leg in kább a nem ze ti egy ség. 

Mind az, ami a kas sai kor mány prog ram szel le mi sé gé tõl át hat va a kö vet ke zõ hó na -
pok ban és évek ben a tisz tán szláv nem zet ál lam meg te rem té se ér de ké ben Cseh szlo vá -
ki á ban a né me tek kel és ma gya rok kal tör tént, meg le he tõ sen jól fel dol go zott ré sze a
kor szak tör té nel mé nek. A je len ta nul mány ban ezért nem kí vá nok fog lal koz ni sem
Beneš el nök, sem a Szlo vák Nem ze ti Ta nács jog fosz tó ren de le te i vel és azok kö vet kez -
mé nye i vel, sem pe dig a cseh szlo vák dip lo má ci a erõ fe szí té se i vel, hogy a né me tek
mel lett a ma gya rok tól is meg sza ba dul ja nak. Leg in kább ar ra a moz za nat ra sze ret ném
fel hív ni a fi gyel met, hogy 1945 nem csu pán olyan egy sze ri ese mé nye ket ho zott ma -
gá val, mint a né me tek vad el ûzé se, a ma gya rok és né me tek ál lam pol gár sá gá nak el vé -
te le, az ún. anyá sok (va gyis az el sõ bé csi dön tés után az ar bit rázs te rü let re köl tö zött
anya or szá gi ak) el ûzé se, a ma gya rok va gyo ná nak kon fis ká lá sa, a ma gyar szó be til tá sa,
a ma gyar is ko lák be zá rá sa stb., de egy en nél mé lyebb és hosszú tá von sú lyo sabb vál -
to zást. A cseh és szlo vák „több ség nek” a né met és ma gyar ki sebb ség hez va ló vi szo -
nyá nak a meg vál to zá sát. Ez a vi szony ugyan is a két há bo rú kö zöt ti idõ szak ban alap -
ve tõ en egy faj ta köl csö nös el fo ga dás ra és eb bõl ki fo lyó lag köl csö nös al kal maz ko dás ra
épült. Mind ez 1945 után már a múl té, a több ség már nem fo gad ja el a ki sebb ség je -
len lét ét és el té rõ szo ká sa it, az al kal maz ko dás pe dig egy ol da lú vá vá lik – csak a ki -
sebb ség gya ko rol ja. A né me te ket (per sze azt a ke ve set, aki ma rad hat) és ma gya ro kat
kri mi na li zál ják, egyen lõ bõl meg tûrt té és egyen lõt len né vál nak. Ab ban, ahogy ez az
in to le ráns szel lem fe lül ke re ke dett, meg ha tá ro zó sze re pe volt a há bo rú le zá rá sát kö -
ve tõ en ki ala kult – és alap ve tõ en fe lül rõl – ger jesz tett köz han gu lat nak, ami tra gi kus
ese mé nyek lán co la tát in dí tot ta el. A cseh tör té net írás sze re ti a cseh nem zet há bo rú
alat ti szen ve dé sei ál tal ki vál tott spon tán ha rag já nak a szám lá já ra ír ni azo kat az ese -
mé nye ket, ame lyek 1945 ta va szán a szu dé ta né met vi dé ken le ját szód tak. Csak hogy
ez az ál lí tás több seb bõl is vér zik. A cseh köz vé le mény ugyan is haj la mos el fe led ni,
hogy a há bo rú éve i ben eu ró pai mér ték ben is mi lyen ma gas volt kö zöt tük a né met
meg szál lók kal va ló kol la bo rá ció mér té ke, s hogy a cseh had iipar je len tõ sé ge mi att
Hit ler a vi szony lag ma gas mun ka bé rek kel, ma gas fej adag ok kal ered mé nye sen pa ci -
fi kál ni tud ta a lá zon gás ra amúgy sem na gyon haj la mos cseh la kos sá got. A vad el ûzés
(wilde Vertreibung) idõ sza ká ban le ját szó dott tra gi kus ese mé nyek – ame lyek mint egy
20-30 ezer né met ál do za tot kö ve tel tek – pe dig, mint azt az Adrian von Auburg és
Tomás Stanek ál tal köz zé tett dokumentumok22 is iga zol ják, ko ránt sem spon tán nép -
ha rag, ha nem fe lül rõl irá nyí tott tu da tos et ni kai tisz to ga tás ré szei vol tak. 

Az köz is mert, hogy az ún. brünni ha lál me net nek mint egy 1700 ál do za ta volt,
akik egy ré szét egy sze rû en agyon lõt ték, más ré szük a Brünnbõl va ló ki ûze té sük so -
rán a vég ki me rült ség ben, be teg ség ben hunyt el. Ar ról azon ban rit káb ban hal la ni,
hogy Edvard Beneš köz tár sa sá gi el nök alig két hét tel a fen ti tra gi kus ese mé nyek elõtt
épp a mor va vá ros fõ te rén el mon dott be szé dé ben biz ta tott min den cse het a né met
kér dés vég le ges „likvidálására”.23 Azok a tö meg gyil kos sá gok és ki vég zé sek pe dig,
ame lyek Ústi nad Labemben vagy a szu dé ta né met fõ vá ros ként is szá mon tar tott
Liberecben (Reichenberg) tör tén tek, egy ér tel mû en azok nak az ún. for ra dal mi gár -
dák nak a szám lá já ra ír ha tók, ame lyek a Szov jet uni ó ban to bor zott és a ké sõb bi ál lam -
el nök, Ludvik Svoboda ve ze té se alatt ál ló ún. el sõ cseh szlo vák had test ka to ná i ból86
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ver bu vá lód tak, s ame lye ket a cseh szlo vák po li ti kai és ka to nai ve ze tés kül dött a ha -
tár szél re. De mind ez Szlo vá ki á ban is ki mu tat ha tó, ahol ál ta lá ban „mér sé kel tebb”
esz kö zök igény be vé te lé vel zaj lott a „meg tor lás”, de ahol szin tén tör tén tek tö me ges
ki vég zé sek. Mint a li get fa lui mun ka tá bor ban, ahol egyes fel té te le zé sek sze rint – a té -
ma még jó részt fel tá rat lan – több mint 500 fõt, ma gya ro kat és né me te ket öl tek meg a
há bo rú be fe je zé se utá ni he tek ben. Gyil ko sa ik pe dig is mé tel ten csak az ak kor már el -
sõ cseh szlo vák had se reg gé át ne ve zett Ludvik Svoboda-féle had test bõl ke rül tek ki. 

A fen ti ek alap ján nem me rész ség ki je len te ni, hogy bár 1945 vesz te sei Cseh szlo -
vá ki á ban lát szó lag csak a né me tek és a ma gya rok vol tak, va ló já ban a tel jes cseh szlo -
vá ki ai tár sa da lom szá má ra tra gi kus volt ez az év. Cseh szlo vá kia ugyan is olyan út ra
lé pett, amely rõl év ti ze de ken ke resz tül nem volt le té rés: de mok rá cia he lyett a dik ta -
tú ra, a mél tá nyos nem ze ti sé gi po li ti ka he lyett az et ni kai tisz to ga tás és a na ci o na lis -
ta tü rel met len ség út já ra. Per sze a ket tõ szo ro san össze kap cso ló dott, hi szen a cseh és
szlo vák po li ti kai elit jó részt a szláv nem zet ál lam ide á ja mi att mon dott le oly könnye -
dén az el sõ köz tár sa ság de mok ra ti kus ha gyo má nya i ról. Igaz, a kom mu nis ta for du lat
és az egypárti dik ta tú ra idõ sza ka csu pán 1948 feb ru ár já tól vált va lós ság gá, de Cseh -
szlo vá ki át már 1945 és 1948 kö zött sem le het – mint azt a cseh és szlo vák szak iro -
da lom jó ré sze te szi – „kor lá to zott de mok rá ci á nak” ne vez ni, ha nem sok kal in kább a
pretotalitárius ál lam ka te gó ri á ja il lik rá.24

Mind an nak vé gé re, ami 1945-ben kez dõ dött, 1989 tett pon tot. Leg alább is ab ban
az ér te lem ben, hogy a szov jet tömb szét hul lott, az egypárti dik ta tú rát pe dig de mok -
rá cia vál tot ta fel. Az a nem ze ti in to le ran cia, aho gyan a mai cseh és szlo vák tár sa da -
lom a né met-, il let ve a ma gyar kér dés re te kint, azon ban tar tós nak bi zo nyult, s a cseh
és szlo vák nem zet tu dat szer ves ré szé vé vált. Ez ta lán 1945 leg sú lyo sabb örök sé ge. 

JEGY ZE TEK
1. Az el sõ Cseh szlo vák Köz tár sa ság ról (1918–1938) ki ala kí tott po zi tív kép ben az alap ve tõ en de mok ra ti kus jog -
rend mel lett nagy sze re pe volt az ala pí tó el nök, Tomáš Garrigue Masaryk nagy nem zet kö zi te kin té lyé nek és a
cseh szlo vák ál lam jó kül föl di saj tó já nak. A leg újabb szak iro da lom azon ban jel zi a masaryki de mok rá cia de fi -
cit je it is, kü lö nö sen a nem ze ti sé gi kér dés ben ki mu tat ha tó két ar cú sá gát. A cseh szlo vák ál lam és a nemzteisé-
gi kér dés tárgy kör ében töb bek kö zött lásd Jaroslav Kučera: Minderheit im Nationalenstaat. Die Sprachenfrage
in den tschechisch-deutschen Beziehungen 1918–1938. R. Oldenbourg Verlag, Mün chen, 1999. Ladislav Josef
Beran: Odepřená integrace. Systémová analýza sudetoněmecké politiky v první Československé republice 1918-
1938. Pulchra, Praha, 2009. A szak iro da lom alap ve tõ en a szu dé ta né met kér dés bõl ve ze ti le a ko ra be li cseh -
szlo vák ál lam nem ze ti sé gi po li ti ká ját. A szlo vá ki ai ma gyar ki sebb ség szemponjából lásd pl. Si mon At ti la: Az
el fe le dett ak ti vis ták. Kor mány pár ti ma gyar po li ti ka az el sõ Cseh szlo vák Köz tár sa ság ban. Fó rum Ki sebb ség ku -
ta tó In té zet, Somorja, 2013.
2. Az 1938-as év cseh szlo vá ki ai ese mé nye i hez és azok ma gyar vo nat ko zá sa i hoz lásd Si mon At ti la: Egy rö vid
esz ten dõ kró ni ká ja. A szlo vá ki ai ma gya rok 1938-ban. Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet, Somorja, 2010.
3. Beneš éle té vel és po li ti kai te vé keny sé gé vel kap cso lat ban gaz dag, de egy ben egye net len szín vo na lú szak iro -
da lom áll ren del ke zé sünk re. A leg újab bak kö zül lásd Ota Kon rád – René Küpper (Hg.): Edvard Beneš: Vorbild
und Feindbild. Politische, historiographische und mediale Deutungen. Collegium Carolinum, Mün chen, 2013;
Zbyněk Zeman: Edvard Beneš – Politický životopis. Mladá fronta, Praha, 2009.
4. Az emig ráns kor mány brit el is me ré sé vel kap cso lat ban lásd Vít Smetana: Bri tish and U.S. Perceptions of
Edvard Beneš and his Foreign Policy int he Last ten Years of His Life. In: Ota Kon rád – René Küpper: i.m.
127–152.
5. Eduard Beneš: Šest let exilu a druhé světové války. Orbis, Praha, 1947. 45.
6. Karel Kaplan: Cseh szlo vá kia iga zi ar ca. Kalligram, Po zsony, 1993. 19.
7. Dušan Seges: Medzinárodné súvislosti československo-sovietskej spojeneckej zmluvy z roku 1943 – poľské
aspekty. In: Pavol Petruf et. al.: Slovensko a Československo v XX storočí. HÚ SAV, Bratislava, 2010. 171.
8. A Szov jet uni ó nak Beneš nem zet ál la mi ter ve it il le tõ po zí ci ó i val kap cso lat ban lásd Zseliczky Bé la: Beneš, a
ma gyar kér dés és a Szov jet unió 1943–1948. Múl tunk 2005. 2. sz. 36–72.
9. Vö. Milan Hodža: Szö vet ség Kö zép-Eu ró pá ban. Kalligram, Po zsony, 1997.
10. Kártpátalja ko ra be li sor sá val kap cso lat ban lásd Oficinszkij Ro mán ide vo nat ko zó fe je ze te it a Fedinec Csil -
la – Ve res Mikola (szerk.): Kár pát al ja 1919–2009. Tör té ne lem, po li ti ka, kultúra.( Ar gu men tum, Bp., 2010.) c.
kö tet ben.
11. A kas sai kor mány prog ram s el sõ sor ban an nak ma gyar vo nat ko zá sa i nak gaz dag ma gyar szak iro dal má ból
lásd Szar ka Lász ló: A kol lek tív bû nös ség el ve a szlo vá ki ai ma gyar ki sebb sé get súj tó jog sza bály ok ban 1944 és
1949 kö zött. In: 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. Szerk. Szar ka Lász ló. Kecs kés Lász ló Tár sa ság, Ko má rom, 2005. 7–32.
12. Zeman: i. m. 272.

87

2015/5



13. Idé zi Stefano Bottoni: A vár va várt Nyu gat. Ke let-Eu ró pa tör té ne te 1944-tõl nap ja in kig. MTA BTK TT, Bp.,
2014. 65.
14. Zeman: i. m. 270.
15. Ľubomír Lipták: Slovensko v 20. storočí. Kalligram, Bratislava, 1998. 111.
16. A Nem ze ti Front mû kö dé sé vel kap cso lat ban lásd Michal Barnovský: Národný front na Slovensku v rokoch
1945–1948. In: Edita Ivaničková a kol.: Z dejín demokratických a totalitných režiov na Slovensku
a v Československu v 20. storočí. Historik Ivan Kamenec 70-ročný. HÚ SAV, Bratislava, 2008. 231–244.
17. Zeman: i. m. 268.
18. Romsics Ig nác: Nem zet, nem ze ti ség és ál lam Kelet-Közép- és Dél ke let-Eu ró pá ban. Nap vi lág Ki adó, Bp.,
2004. 268.
19. Vö. Bottoni: i. m. 28.
20. Uo.
21. Zeman: i. m. 259.
22. Adrian von Auburg – Tomáš Staněk: Vysídlení Nemcu a proměny českého pohraničí 1945-1951. Dokumenty
z českých archívu. Díl I. a díl II Středokluky, 2010-2011. Eh hez lásd még Matěj Spurný: Opravdu jen excesy?
Národní očista v českých zemích po kvìtnu 1945. Moderní dějiny.cz http://www.moderni-
dejiny.cz/clanek/opravdu-jen-excesy-narodni-ocista-v-ceskych-zemich-po-kvetnu-1945/
23. Eduard Beneš: Odsun Němců z Československa. Výber z pamětí, projevů a dokumentů 1940–1947. Dita,
Praha, 2000. 138–139.
24. A kor szak nak pretotalitárius rend szer ként va ló ér tel me zé sét il le tõn lásd Stanislav Balík: Tři roky svobody?
Pretotalitní režim v Československu v letech 1945-1948. Rexter, Listopad, 2002. roč. 1, č. 2.
http://www.rexter.cz/tri-roky-svobody-pretotalitni-rezim-v-ceskoslovensku-vletech-1945-1948/2002/11/01/.

88

2015/5




