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1. Sajátos helyzete, kutatottsága és szociolingvisztikai jellege 

1.1. A kisebbségek fő típusai, az autochton és a bevándorolt kisebb-
ség között sajátos, átmeneti helyet foglal el a csehországi magyar mi-
noritás. Az első nemzedék tagjai ugyanis különféle okokból (egzisztenci-
ális késztetés, tanulás, házasságkötés, illetve kitelepítés) elhagyták szülő-
földjüket, ilyen értelemben tehát betelepült kisebbségnek számítanak. 
Emellett szól az is, hogy a betelepült kisebbségre (nem meghatározóan, 
de dominánsan) jellemzően tagjai diaszpórában élnek. Betelepülésük 
idején azonban az az ország, amelyben szülőföldjük volt, és az, amelyben 
új lakóhelyre kerültek, egy és ugyanaz volt: Csehszlovákia. Igaz ugyan, 
hogy már akkor is több-kevesebb önállósággal rendelkezett szülőföldjük 
országrésze, Szlovákia, ahol ők autochton kisebbséget alkottak, de a ma-
gyar 1920. június 4-e óta hivatalosan Csehszlovákia kisebbségének szá-
mított. Olyan országon belül változtattak lakóhelyet tehát, ahol egy 
tömbben élő autochton kisebbség tagjainak számítottak, s csak a tömböt 
hagyták el, s kerültek szórványhelyzetbe, ráadásul azzal a lehetőséggel, 
hogy minden adminisztrációs kötelezettség nélkül bármikor visszatérhet-
nek szülőföldjükre, hiszen Csehszlovákia polgárai voltak. 

Ez a helyzet gyökeresen megváltozott azonban Csehszlovákia ketté-
válásával (1993. január 1.). Most olyan állam polgáraivá váltak, anélkül, 
hogy ismét lakóhelyet változtattak volna, amelyben kisebbségük a koráb-
bi autochton kisebbségtől országhatárral van elválasztva. Helyzetüket ez 
a tény mindenképpen megváltoztatta, még akkor is, ha a már itt élők 
nyelvhasználatában, kétnyelvűségük jellegében (ma még) talán nem is 
okoz a korábbiakhoz képest lényeges változást. 

1.2. A csehországi magyar kisebbséggel, éppen új volta és talán kis 
létszáma miatt is, Magyarországon tudomásom szerint eddig nem foglal-
koztak. Csehországban magát a kisebbséget, illetve nyelvét szocioling-

* A tanulmány az RSS támogatásával, a 216/1998. számú pályázat keretében készült. 
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visztikai munkában először Jirí Nekvapil említi meg a csehországi ki-
sebbségi kontaktusnyelvek között. Rövid áttekintésében pontosan meg-
fogalmazza sajátos helyzetét: „Ezt a kisebbséget az önálló Csehország 
létrejöttével (1993. 1.1.) jelentős mértékben új jelenségként kell felfog-
nunk, mivel Csehszlovákia idején a figyelem a több mint fél milliót 
számláló, egészen más körülmények között (tömbben) Dél-Szlovákiában 
élő magyar kisebbségre irányult. A magyarok Csehország területén nem 
tartoznak az autochton kisebbségek közé" (Nekvapil 1993: 10). Szocio-
lingvisztikai szempontból eddig csak Lucie Hasová elemezte nyelvhasz-
nálatukat, egy Nejdekből (Karlovy Vary mellett) való adatközlő interjújá-
nak a nyelvváltásra koncentráló elemzésével (Hasová 1995: 51-63, Ha-
sová 1996). A kisebbség új keletű volta és csekély létszáma (hivatalosan 
mintegy 20 000 személy) miatt tehát gyakorlatilag feltáratlan minden, a 
nyelvhasználatukra vonatkozó jellemző. 

1.3. Ha ezt a kisebbséget be akarjuk sorolni a szociolingvisztikában is-
mert kategóriák valamelyikébe, nehézségekkel találkozunk, éppen ko-
rábban felvázolt sajátos helyzetük miatt. Bartha Csillának a földrajzi és 
eredet szerint kialakított szempontrendszere szerint (Bartha 1999: 75-84) 
a csehországi magyar nyelvi kisebbség a következő képet mutatja: csak 
helyben kisebbségi helyzetben levő, a nyelvországgal érintkező, szét-
szórt, emigráns kisebbség. Ez a típus megtalálható Bartha monográfiá-
jában a White-tól, ili. Edwardstól idézett táblázatban, a tíz csoport közül 
a nyolcadikként, s a New Englandben élő francia kisebbség a példa rá 
(Bartha 1999: 79), a csehországi magyar kisebbségre azonban csak meg-
szorításokkal érvényes. Mégpedig nem csupán azért, mert a típusba so-
rolás szükségképpen eltekint a nem tipikus egyedi jellemzőktől, hanem 
inkább azért, mert a csehországi magyar kisebbség az említett monográ-
fia szempontjai szerint nem sorolható be egyértelműen, s felvet olyan 
szempontokat is, amelyek ezek között nem szerepelnek. (A szempontok 
elemzésénél Bartha 1999: 77-84-ből indulok ki.) 

1.3.1. A kisebbségi nyelvek földrajzi és eredet szerinti osztályozásá-
nak első szempontja az, hogy az adott nyelv csak kisebbségi nyelvként 
vagy többségi nyelvként is létezik-e, illetve csak egy országban vagy 
egyszerre többen is. Eszerint három típusát lehet megkülönböztetni a ki-
sebbségi nyelveknek: 1. az egyedi kisebbségi nyelvek, amelyek csak egy 
adott államban használatosak, 2. a nem egyedi nyelvek, amelyek nem 
korlátozódnak egyetlen országra, de mindenütt kisebbségi helyzetben 
vannak, 3. a csak helyben kisebbségi nyelvek, amelyek nemcsak kisebb-
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ségi, hanem többségi helyzetben is élnek. A csak helyben kisebbségi 
nyelv első látásra jól fedi a csehországi magyar nyelv helyzetét, hiszen 
Magyarországon többségi nyelvként beszélik, közben van azonban a Tri-
anon után kialakult magyar kisebbség, amely nemcsak a magyar nyelv-
használóknak egy jelentős részét öleli fel, hanem amelynek egyik cso-
portja, ill. ennek lakóhelye (a mai Szlovákia magyarlakta területei) a 
csehországi magyar nyelvi kisebbség nagy részének „anyaországa" is. 
Eszerint a csehországi magyart ilyen megszorításokkal jellemezhetjük: 
olyan kisebbségi nyelv, amely dominánsan többségi nyelvként létezik 
(10 000 000), de jelentős arányban van jelen kisebbségi nyelvként is (4-
5 000 000), s amelynek „származási nyelve" maga is kisebbségi helyzet-
benfunkcionál. 

1.3.2. A második szempont a kisebbségi nyelvnek a más államokban 
beszélt típusaival való kapcsolattartás. Eszerint vannak érintkező és nem 
érintkező változatok a kisebbségi nyelvek között. Ebből a szempontból a 
csehországi magyar inkább érintkező, már csak a földrajzi és történelmi 
(nem számít régi kisebbségnek, különösen, ha az 1992. január l-jét vesz-
szük határvonalnak) közelség miatt is. Ez az érintkezés azonban inkább 
az ugyancsak kisebbségben levő „származási nyelvvel" áll fönn. Lénye-
ges azonban az is, hogy a kisebbség egy része (valószínűleg a nagyobb, 
tehát meghatározó része) már semmilyen kapcsolatot nem tart fönn se 
magyarországi, se szlovákiai magyarokkal. 

1.3.3. A harmadik szempont a nyelvnek terület szerinti koncentrált-
sága. Eszerint lehet egybefüggő (kohézív) és szétszórt (nem kohézív). A 
csehországi magyar nyelv szétszórtnak számít, még akkor is, ha az ország 
egyes területein, illetve városaiban, így például Prágában nagyobb a kon-
centráltságuk, mint máshol. 

1.3.4. A negyedik szempont a kisebbségi helyzet létrejöttének módja 
és az érintkező csoportok egymáshoz való viszonya. Eszerint megkü-
lönböztetünk őshonos (autochton) és bevándorló (emigráns) kisebb-
séget. A csehországi magyar mindenképpen bevándorlónak számít. Mig-
rációjának az oka azonban a század 20-as éveitől kezdve különböző: volt 
köztük önkéntesen, kikényszerítve áttelepülő, sőt erőszakosan áttelepített 
is, azután egyénileg, családostul, illetve kisebb csoportokban áttelepü-
lő/áttelepített is, bár az egész korszakot, illetve a mai kisebbség Csehor-
szágba kerülését nézve az önkéntes és egyéni áttelepülés a domináns. Az 
őshonosság lehetősége a csehországi magyarokkal kapcsolatban fel sem 
merülhet, annál is inkább, mert létezésük az első áttelepüléseket számítva 
is maximum 70 évre tehető, nagyobb áttelepítés 1948-ban volt, egy je-
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lentős önkéntes áttelepülési hullám pedig csak a 60-as és 70-es években. 
Hivatalosan azonban csak 1993. január elsejétől kezdve létezik csehor-
szági magyar kisebbség, addig ők, bár ugyanúgy Csehország területén él-
tek, mint ma, Csehszlovákia legnagyobb autochton kisebbségének tagjai 
voltak, csak éppen az országon belül más területre költöztek. 

A csehországi magyar kisebbség olyan szórvány kisebbség tehát, 
amely anélkül, hogy közben lakóhelyet változtatott volna, a közelmúltig 
egy autochton kisebbség tagja volt. 

1.3.5. S még egy, egyáltalán nem jelentéktelen szempont, amely sze-
rint egy kisebbségi nyelv helyzete minősíthető, az, hogy milyen a hatalmi 
viszony a többségi és az adott kisebbségi nyelv között. Eszerint a követ-
kező variációk különböztethetők meg: 1. őshonos - fölérendelt, 2. emig-
ráns - fölérendelt, 3. őshonos - alárendelt, 4. emigráns - alárendelt. 
A csehországi magyar az utolsó, a 4. csoportba tartozik, a történelmi té-
nyező azonban tovább differenciálja ezt a besorolást is. Először is szár-
mazását, illetve 1993. január elseje előtti helyzetét tekintve a 3. csoportba 
(őshonos - alárendelt) tartozna. Nyelvi tudatát egyrészt tehát ez határozza 
meg, másrészt pedig az, hogy a mai kisebbség nagy része éppen ezen 
autochton kisebbségi létből emigrált egy számára jobb helyzetbe. Még 
tovább differenciálja azonban helyzetüket az a tény, hogy a fölérendelt 
nyelv részben azonos maradt, részben változott: Csehszlovákiában ugyanis 
mint köztársaságban két hivatalos nyelv volt: a szlovák és a cseh, de a 
cseh elsőbbségével. Ahonnan imigráltak, ott a közvetlen fölérendelt nyelv 
a szlovák volt, de az abszolút hivatalos fölérendelt nyelv a cseh. Ebből ők 
a mindennapokban szinte kizárólag a szlovákkal érintkeztek, ezt hasz-
nálták többé vagy kevésbé, a lakóhely etnikai jellegének megfelelően. 
Ahova emigráltak, ott a környezeti és a hivatalos fölérendelt nyelv a cseh, 
a szlovák helyébe ezt kellett tehát elsajátítaniuk. Ez azonban általában 
nem okozott különösebb nehézséget, egyrészt a két nyelv szoros rokon-
sága és feltűnő hasonlósága, sőt a kettő kommunikációs „kompatibi-
litása" miatt, másrészt érzelmi okokból: a Csehországba települők nagy 
része a cseh közösséghez pozitívabban viszonyult és viszonyul, mint a 
szlovákhoz, itt nagyobb biztonságban érezte és érzi magát, mint Szlová-
kiában. A csehországi többség ráadásul, mivel a szlovákiaihoz hasonló 
fenyegetettséget nem érez a létszámában is jelentéktelen magyar kisebb-
ségtől (nem egészen így pl. a némettől), toleráns a magyar kisebbséggel 
szemben. Egyebek mellett mindezek a viszonyok is okai lehetnek a cseh-
országi magyar kisebbségnél megfigyelhető nagy mértékű asszimilációs 
készségének, miközben az is előfordulhat, hogy a kisebbség bizonyos 
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csoportjainak teljes biztonságérzete a lojalitást elutasítással vagy éppen 
különállása hangsúlyozásával váltja majd föl (ahogy az utóbbi években 
szórványosan már meg is figyelhető). Alárendelt kisebbség tehát, de 
olyan, amelynek a „fölérendeltje" részben ugyanaz, részben más több-
ség, mint autochton kisebbség korában. 

A felvázolt alárendeltségi viszonnyal együtt hat az a tény, hogy a 
csehországi magyar kisebbség kis létszáma miatt, illetve hogy ez sem 
tömbben, hanem szétszórva él, sem a törvények nem biztosítják, sem le-
hetőség (sem igény) nincs az anyanyelvű iskoláztatásra. Ezzel együtt a 
társadalmi érintkezés a családi és baráti helyzetektől eltekintve semmi-
lyen lehetőséget nem ad a magyar nyelv használatára, kivéve egy kisebb, 
aktívabb csoportot, amely a magyar kulturális és társasági rendezvények 
résztvevőjeként többször, illetve szervezőjeként a munkahelyén is hasz-
nálja a magyart, legalábbis a csehvel párhuzamosan. 

1.4. Mindezek a jellemzők azonban már a szociolingvisztika általános, 
tapasztalatokból levont elmélete szerint is arra mutatnak, hogy a csehor-
szági magyar különösen veszélyeztetett nyelv. A tapasztalatok szerint 
tagjainál két nemzedék alatt szinte teljesen végbemegy a nyelvveszés-
nyelvcsere folyamata. Az általános gyorsaság ellenére azonban különbö-
ző tényezők befolyásolják a folyamat lezajlásának tempóját is, és módját 
is. A csehországi magyar személyekkel készített interjúk elemzése éppen 
ezt a bonyolult, többtényezős folyamatot igyekszik majd a későbbiekben 
megragadni és bemutatni. 

2. A magyar kisebbség története 

A csehországi magyar kisebbség jellegének, valamint nyelvi viselke-
désének vizsgálata nem nélkülözheti történetük áttekintését, hiszen a je-
lenségek magyarázata sokszor éppen ebben található meg. Történetük 
azonban szorosan összefügg a csehszlovákiai, szorosabban véve a szlo-
vákiai magyar autochton kisebbségnek a történetével. így, ha vázlatosan 
is, de ennek nyolcvan évét is át kell tekintenünk, ha ábrázolni akarjuk a 
csehországi magyarok történetét. 

A szlovákiai magyarok történetéről folyamatosan, az utóbbi időben 
azonban még részletesebben értesülhettünk akár Csehszlovákiában, akár 
utóbb Szlovákiában, vagy Magyarországon megjelent történeti vagy em-
lékezés, illetve esszé jellegű kötetekből. A csehországi magyarok törté-
netéről azonban nem jelent meg önálló munka, kivéve a Petr Sadílek és 
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Csémy Tamás készítette szociológiai felmérés történeti vonatkozásait 
(Sadílek-Csémy 1993). Ezért összefoglalómat kénytelen voltam annak a 
csehországi szórvány magyarokra vonatkozó részében is inkább az előbbi 
munkákra, elsősorban a történelemtudományi feldolgozásokra alapozni. 
A szaktudományi megalapozottságot azért tartom fontosnak hangsúlyoz-
ni, mert igyekeztem távol maradni az egyéb művekben jelentkező érzelmi 
állásfoglalástól, sokkal inkább az - akár a statisztikai adatokra is támasz-
kodó - objektívabb monográfiákat használtam fel, elsősorban Popély 
Gyula (Popély 1991, Popély 1995), és Gyönyör József (Gyönyör 1989, 
Gyönyör 1990), Janics Kálmán (Janics 1980), Lanstyák István (Lanstyák 
1991) munkáit, valamint Glatz Ferenc (Glatz 1988) és Rónai András 
(Rónai 1991) egy-egy, a mi szempontunkból áttekintő jellegű munkáját. 
De azért sokat segített e kisebbség helyzetének megértésében sok, műfa-
jukból eredően szubjektív írás is (elsősorban Fábry Zoltán, Győry Dezső, 
Peéry Rezső, Szalatnai Rezső, Szvatkó Pál és Turczel Lajos munkái). 

A szlovákiai magyaroknak mintegy nyolcvanéves múltját a követ-
kezőképpen lehet korszakolni (de párhuzamosak vele a csehországi rész, 
illetve Csehország magyar kisebbségének történeti korszakai is): 

1918-1938: az első köztársaság létrejöttétől a bécsi döntésig, 
1938-1945: a bécsi döntéstől a 2. világháború végéig, 
1945-1948: a jogfosztottság évei, 
1948-1989: a kommunista diktatúra időszaka, 
1989-től, a rendszerváltástól, ill. 1993. január l-jétől, Csehszlovákia 

kettéválásától napjainkig (vö. Lanstyák 1991). 

2.1. Az első világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződés értel-
mében jött létre hivatalosan a mintegy egymillió lakost számláló magyar 
kisebbségi tömb az újonnan megalakult Csehszlovákián belül, mégpedig 
Szlovákiában (Slovensko) és Kárpátalján (Podkarpatská Rus). Az össze-
függő magyarlakta terület az 1919. június 11-én hivatalosan is megálla-
pított új magyar határ mentén húzódott változó szélességű sávban. Ezen a 
területen az 1910. évi népszámlálás adatai szerint több mint 40% nem 
szlovák, tehát más nemzetiségű lakos élt. A magyar lakosság számaránya 
a szlovákiai részen ekkor 30,62%, a kárpátaljain pedig 10,66% volt (vö. 
Popély 1991: 23-24). Elhelyezkedése kedvezőtlen volt abból a szem-
pontból, hogy a keleti és a nyugati szélek földrajzi távolsága és kulturális 
hagyományokbeli különbsége megnehezítette, hogy az amúgy is nehéz új 
helyzetben az etnikumnak közös nemzetiségi tudata alakuljon ki, s hogy 
közös szellemi központja jöjjön létre. Ez az elhelyezkedés azonban egy-
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ben a magyarországi területekkel való érintkezést is jelentette, és előse-
gítette azt, hogy nyelvét ebben az időszakban, sőt a későbbiekben is 
megőrizhette. A közösségnek nemzetiségi tudatra ébredését, az új körül-
mények között élni tudását és sajátosan gazdag szellemi életét a már em-
lített szerzők szépirodalmi, publicisztikai műveikben érzékletesen ábrá-
zolják. 

Az első köztársaságban a nemzetközi szerződéseknek megfelelően 
több törvény és rendelet szabályozta a nemzetiségek jogi helyzetét (vö. 
részletesebben Popély 1991: 39-45), de a valóságban nagy volt a távol-
ság a törvények betűje és a gyakorlat között. Sok volt az olyan intézke-
dés, amely a magyar nemzetiség súlyának csökkentését célozta. A legfon-
tosabbak ezek közül az állampolgárság megszerzésének megnehezítése, 
az anyanyelv használatának korlátozása, elsősorban a hivatalokban, de 
többször minden nyilvános helyen is, az anyanyelvi alapfokú iskolák szá-
mának csökkentése, a középiskolák csaknem teljes és a felsőfokú oktatás 
teljes megszüntetése, a „földreform", amely a magyaroktól elkobzott bir-
tokokra morva, szlovák és cseh csoportokat telepített, s ezzel megbontot-
ta a zárt etnikum egységét, az új közigazgatási rendszer (az ún. nagyzsu-
parendszer), amely lehetővé tette, hogy a kormány beavatkozzék az 
egyébként demokratikusan felépülő önkormányzati rendszerbe. 

Mindezek mellett azonban különösen nagy jelentőségük volt a nép-
számlálási adatoknak, ezektől függött ugyanis bizonyos jogok gyakorlá-
sának lehetősége, pl. azokon a településeken lehetett anyanyelvi alapfokú 
iskolát működtetni, ahol a nemzetiség lélekszáma elérte a 20%-ot. A ma-
ga korában és később is sokat bírált első csehszlovák népszámlálás azon-
ban nem az anyanyelvűséget rögzítette, hanem a nemzetiséghez való tar-
tozás bevallását, s ez a tapasztalatok szerint általában kisebb arányt mu-
tat, mint az anyanyelvi statisztikák. így az 1921. évi népszámlálás adatai 
szerint a magyar lakosság számaránya az 1910-eshez képest Szlovákiá-
ban 21,45%-ra csökkent, Kárpátalján 17,35% volt, az egész ország lakos-
ságának pedig 5,57%-át tette ki (Popély 1995: 148-158). Az 1930. évi 
népszámlálás adatai szerint a szlovákiai és kárpátaljai magyar lakosság 
számaránya 7,08%-kal csökkent, az egész ország lakosságának pedig már 
csak 4,78%-át alkotta (Popély 1991: 104). 

Éppen a szlovákiai magyar nyelvű oktatás megszűnésének következ-
tében iratkoztak be sokan a két háború között a prágai német Károly 
Egyetemre, 1921/22-ben például 477 magyar diák tanult ott. Az ugyan-
csak prágai műszaki főiskolának 132, a brünni német műszaki főiskolá-
nak pedig 77 magyar hallgatója volt ugyanebben a szemeszterben (a szlo-
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vákiai magyar diákok egy ideig Szlovákiában is előnyben részesítették a 
német nyelvű felsőoktatási intézményeket a szlovák nyelvűekkel szem-
ben, s csak lassan kezdték látogatni a szlovák, illetve cseh nyelvű egyete-
meket, vö. Popély 1995: 196). Az 1918-1938 közötti időszakban Cseh-
szlovákia csehországi részében a magyar kisebbség egy részét tehát első-
sorban a főiskolás és egyetemista diákok, valamint a katonai szolgálatu-
kat itt töltők alkották. Közülük aztán többen itt is maradtak, munkalehe-
tőséget vagy cseh házastársat találva. Prága ezekben az években vált a 
csehszlovákiai magyarok egyik jelentős kulturális központjává, különbö-
ző egyesületekkel, lapokkal (a legjelentősebb közülük a Prágai Magyar 
Hírlap című napilap 1922 és 1938 között - vö. Sadílek-Csémy 1993: 
155). 

Feltételezhető, hogy valamennyi magyar már korábban is élt itt, de je-
lenlétük a monarchiabeli népszámlálási adatokban nincs jelezve. Az 
1921. évi népszámlálás adatai szerint Csehországban 6104 magyar nem-
zetiségű lakos élt, az 1930. évi szerint pedig már 10 463 (Popély 1995: 
154, 196). Számuk itt növekedett tehát, miközben a magyar lakosság 
számaránya az egész országban meglepő mértékben csökkent. 

2.2. A bécsi döntéssel a csehszlovákiai magyar kisebbség többsége 
visszakerült Magyarországhoz, s az időlegesen önálló Szlovák Köztársa-
ságban mintegy 60-70 ezren maradtak. Pontos adataink erről nincsenek, 
mert bár 1940-ben volt Szlovákiában népszámlálás, a hivatalos adatokhoz 
még ma sem lehet hozzáférni (Popély 1991: 125). A két háború közti 
szlovákiai magyar kisebbség nagyobb része megszűnt tehát kisebbségi 
lenni, s reménykedett abban, hogy a háború befejezése ezen a tényen nem 
változtat. 

Adatok hiányában erre a néhány évre csak feltevéseink lehetnek a 
csehországi magyar kisebbségről. Nincs okunk feltételezni, hogy létszá-
muk lényegesen változott volna, ha csak azáltal nem, hogy a háborús ese-
mények, Szlovákia önállósulása, de még inkább a szlovákiai magyar ki-
sebbségnek az anyaországba való visszakerülése megszakította a két há-
ború közt megkezdődött átáramlási folyamatot. 

2.3. A második világháború végével tulajdonképpen visszaálltak a tria-
noni határok: az 1938-ban Magyarországhoz csatolt területek Kárpátalja 
kivételével visszakerültek Csehszlovákiához. A terület lakosságát azon-
ban az impériumváltás nehézségein kívül nem várt megtorlások is érték. 
A visszacsatolt magyar területek lakóit mint olyanokat, akik a háború 

206 



A CSEHORSZÁGI MAGYAR KISEBBSÉG NYELVE 

alatt egy később vesztes katonai blokkhoz tartozó országban éltek, kol-
lektív háborús bűnösnek nyilvánították, megfosztották állampolgársá-
guktól, ezzel együtt minden joguktól, s megtorlásként kiutasítással (kb. 
30 000 fő), lakosságcsere keretén belüli vagy azon kívüli kitelepítéssel 
(kb. 70 000 fő), csehországi deportálással (kb. 50 000 fő), illetve azzal 
büntették, hogy lakóhelyükön való maradásuk lehetőségét ahhoz kötöt-
ték, hogy szlováknak vallják magukat („reszlovakizáció", vö. Vadkerty 
1993). Ezekben az években magyar nyelvű iskolai oktatás például egyál-
talán nem volt (Lanstyák 1991: 41). 

E megtorló intézkedések miatt az eddig felsorolt több tízezer magyar 
lakoson kívül kb. még hatezren önként hagyták el az országot. A bárme-
lyik módon eltávozott magyarok helyébe szlovák lakosságot telepítettek, 
ezzel a magyar etnikai tömböt lazították. A háború utáni első, 1950. évi 
népszámlálás adatai szerint a magyar lakosság már csak 3%-át alkotta az 
ország összlakosságának, Szlovákiáénak pedig 10,3%-át (Popély 1991: 
128-130, illetve bővebben Janics 1980). 

A mi szempontunkból lényeges a Szlovákiából eltávozott magyarok 
közül az a mintegy 50 000 ember (más adatok szerint 44 129 - vö. Kap-
lan 1991: 12), akit hivatalosan „munkaszolgálatra" vittek a Csehország-
ból kitelepített német lakosság helyére. A munkaszolgálat azonban csak 
egy évig tarthatott volna, s csak a munkaképes korú férfiakra és nőkre vo-
natkozhatott volna. Ezzel szemben a magyarlakta területekről teljes csalá-
dokat hurcoltak el úgy, hogy minden ingatlanukat hátra kellett hagyniuk, 
amelybe aztán (legtöbbször romániai) szlovák családokat telepítettek. 
Csak ingóságaikat vihették magukkal, s vagonokban szállították őket ka-
tonai őrizet mellett új lakóhelyükre már 1945 őszétől kezdve, de főként 
1946/47 különösen hideg telén (1946. november 19-e és 1947. február 
25-e között). Adatokat azonban nem találtam arra vonatkozóan, hogy az 
áttelepített lakosság milyen arányban tudott később visszatelepülni lakó-
helyére, és milyen sikerrel tudta esetleg visszaszerezni ingatlanjait. Az 
azonban tény, hogy bár bizonyára nagy számú család maradt Csehor-
szágban, mára nagyrészt asszimilálódtak. A hivatalos felmérések szerint 
a mai csehországi magyar kisebbségnek mindössze 1,5%-át teszik ki 
azok, akiket akaratukon kívül telepítettek ide (vö. Sadílek-Csémy 1993: 
138, magáról az áttelepítésről Janics 1980: 225-249). 

Nem nagyon látszik az áttelepítettek magas száma azonban már az 
1950. évi népszámlálás adatain sem, ezek szerint Csehországban akkor 
13 201 magyar élt (Popély 1991: 130), az előző népszámlálásokhoz ké-
pest nem változott meg a mérsékelt növekedés egyenletes üteme. 
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2.4. A kommunista diktatúra éveiben először hivatalosan nem vett tu-
domást a csehszlovák állam a nemzetiségekről, később, 1960 körül azon-
ban már számolt velük, köztük a magyarokkal is. Az 1968. évi demokra-
tizálódási törekvések méltányos kezelést ígértek a nemzetiségieknek, s hi-
vatalosan elismerték őket államalkotóknak, a gyakorlat azonban mindezt 
nem tükrözte. Az elvben meglévő jogokat - pl. a hivatalos érintkezésben 
a magyar nyelv használatát: a kétnyelvű hivatalos dokumentumok kiál-
lításának, a kétnyelvű tájékoztató feliratok alkalmazásának a lehetőségét, 
az anyanyelvi oktatást, névadást - időnként helyi határozatok tették ne-
hézkessé vagy lehetetlenné (vö. Lanstyák 1991: 18-31). 

Az 1961. évi népszámlálás adatai szerint a magyar nemzetiségű lakos-
ság számaránya némileg emelkedett a legutóbbihoz képest: az ország 
összlakosságának 3,9%-át tette ki, Szlovákia lakóinak pedig 12,4%-át. Ez 
azonban nem valóságos növekedés, sokkal inkább arra utal, hogy ekkor 
már többen be merték vallani nemzetiségüket. Az asszimiláló törekvések 
ugyanis - ha nem szűntek is meg - kevésbé voltak határozottak és látvá-
nyosak, mint korábban, annak ellenére is, hogy az uralkodó politika nyíl-
tan haladó, követendő gyakorlatnak tartotta a nemzetiségek beolvasztását. 
A későbbi népszámlálások adatai azt bizonyítják, hogy az asszimilálás 
annyira azonban sikeres volt, hogy a magyar lakosság részaránya nem tu-
dott növekedni, legjobb esetben is csak stagnált a következő évtize-
dekben, miközben az ország lakossága folyton növekedett (1970-ben az 
összlakosság 4%-a, a szlovákiainak 12,2%-a, 1968-ban az összlakosság-
nak 3,8%-a, a szlovákiainak 11,2%-a magyar nemzetiségű - vö. Popély 
1991: 131-133). 

A mai csehországi magyar kisebbség nagy része ebben az időszakban 
költözött át az országon belül olyan csehországi részekre, elsősorban 
iparvidékekre, ahol jobb munkalehetőségeket, kulturáltabb életet remélt, 
s elsősorban azt, hogy nem lesz folyton a kisebbség elleni kisebb-
nagyobb támadások céltáblája. A népszámlálási adatok tanúsága szerint a 
80-as évekre nagyjából elérte a magyarok lélekszáma azt, amennyien ma 
Csehországban élnek. Az 1961. évi adatok szerint 15 152, az 1970. éviek 
szerint 18 472 magyar nemzetiségű élt Csehországban. Ez utóbbi évben 
azonban már volt a számlálólapokon olyan kérdés is, amely az anya-
nyelvre vonatkozott, eszerint a magyar anyanyelvű lakosság létszáma 
21 339. Az 1980. évi népszámlálás 19 816 főt tart számon magyar nem-
zetiségűként (Popély 1991: 131-133). 

A rendszerváltás után várható demokratizálódás helyett a szlovákiai 
magyar nemzetiséget a nacionalista szemléletű törvényhozás még hiva-
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talosan is megfosztotta azoktól a jogoktól, amelyek az államalkotó nem-
zetiségnek járnak. Különösen érzékenyen érintette a magyar kisebbséget 
a szlovák nyelvtörvény, amely tovább szűkítette számukra az anyanyelv 
használatának jogát. Ez a diszkriminatív tendencia azóta is tart, s különö-
sen megerősödött Csehszlovákia szétválása után. Nem véletlenül fogadta 
a magyar kisebbség aggódással Szlovákia önállósulását, reményt számára 
legfeljebb a legutóbbi választások után megindult pozitív jellegű változá-
sok nyújtanak. 

2.5. 1989. november 17-ével, a prágai bársonyos forradalommal első-
sorban a szlovákiai magyarok számára végre megnyílni látszott a lehe-
tőség arra, hogy a várható demokratizálódás nyomán az országban lét-
számarányuknak megfelelő helyet foglalhassanak el. Ez a csehországi ma-
gyarok számára inkább a szlovákiai részen élő kisebbség helyzete miatt 
volt fontos, hiszen ők maguk azzal, hogy a jobb körülményekkel együtt a 
szórványhelyzetet választották, saját kisebbségi életükben nem szá-
míthattak különösebb változásra, s nem is nagyon lett volna okuk válto-
zást várni saját, elfogadható nemzetiségi helyzetükben. Ebben az időben 
(az 1990. évi népszámlálás adatai szerint) 19 932 magyar kisebbségi élt 
Csehországban (Sadílek-Csémy 1993: 156). 

1993. január elsejével, a két ország szétválásával azonban lényegesen 
megváltozott a csehországi magyarok helyzete. Kisebbségük, amely 
Csehszlovákiának a 2. világháború óta legnagyobb autochton kisebbségét 
alkotta, más országban, Szlovákiában maradt, ők maguk pedig Csehor-
szág egyik kicsi (az összes nemzetiségi lakosság 11,08%-át kitevő, 
egyébként létszámban az autochton lengyel és a német után harmadikként 
következő - vö. Sadílek-Csémy 1993: 157), nem autochton kisebbségé-
nek tagjaivá lettek. Ennek számukra legsúlyosabb következménye az 
„anyafölddel" való kapcsolattartás megnehezedése. Külföld lett számukra 
a volt Csehszlovákia magyarok lakta része, szülőföldjükre országhatáron 
át, útlevéllel kell hazamenniük. Az önállóvá vált Csehországban - megle-
hetősen méltatlanul - kérvényezniük kellett állampolgárságukat, automa-
tikusan ugyanis nem járt nekik. 

A különválás következményeként lelassult a magyaroknak a szlová-
kiai részből való, egyébként is lassulási tendenciát mutató átáramlása. 
Bár kezdetben sok mindenben előnyt élveztek még a volt Csehszlovákia 
lakói Csehországban, nem számítottak, s ma sem számítanak abszolút 
külföldieknek, egyre több a szerződésekbe foglalt megszorítás, talán a 
kettős állampolgárság megszerzésének lehetősége kompenzálja némileg 
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őket. Statisztikai adatokkal ennek a változásnak a következményeiről 
még nem rendelkezünk, de például a prágai egyetemeken a szlovákiai 
magyarok létszáma évről évre csökken. Először a bevezetett tandíj miatt, 
annak megszűnése óta pedig a magas kollégiumi díjak miatt. 

Különösen az egyetemi hallgatók létszámcsökkenésének lehet a kö-
vetkezménye, hogy az a sajátos magyar kulturális közösség, központ, 
amely az első köztársaság óta szinte állandóan létezett Csehországban, el-
sősorban Prágában, s folyamatos kapcsolatot tartott a szlovákiai magyar 
kisebbséggel, és közvetlenebbül kapcsolta Európához, veszít jelentőségé-
ből, bár szerencsére nem szűnt meg teljesen. 

3. A csehországi magyar kisebbség jelene 

3.1. Földrajzi elhelyezkedésük. A szórvány magyar kisebbség Cseh-
országnak szinte minden részén megtalálható. Sűrűbben élnek azonban az 
észak-, ill, nyugat-csehországi, az észak-morvaországi iparvidékeken, va-
lamint Prágában és környékén. Elhelyezkedésüket kerületek szerint, az 
összes csehországi magyar százalékában mutatja a 4. számú táblázat. 

Sehol sem élnek azonban tömbben, nincs olyan település, ahol a cseh 
lakossághoz képest jelentős arányt képviselnének. Szórványjellegük tehát 
teljes. 

3.2. Szervezeteik, fórumaik. Lényeges az anyanyelv használata 
szempontjából, hogy van-e saját társadalmi életük. Már az 1992-ben ké-
szített szociológia felmérés is tanúskodik ilyen szervezetek meglétéről 
vagy létrejöttéről. Ezek közül csak azokat említjük meg, amelyek egyben 
találkozási alkalmak is a kisebbség tagjai számára. Az itt tanuló diákok 
nagy múltú, több mint negyven éves Ady Endre diákköre ma is élő szer-
vezet. A korábbi CSEMADOK (a Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kul-
turális Szövetsége) csehországi alapszervezetei csak néhány évig éltek a 
negyvenes és ötvenes évek fordulóján, s azóta olyan szervezet, amely az 
itteni magyarokat összefogta volna egészen a rendszerváltásig, ill. ponto-
sabban 1990. februárjáig nem volt, akkor jött létre ugyanis a csehországi 
magyarok első önálló szervezete, a Cseh- és Morvaországi Magyarok 
Szövetsége. Az alapszabályzat célkitűzései jellemzik a kisebbségnek már 
korábban leírt sajátos jellegét: elsősorban természetesen a kisebbség 
anyanyelvi kulturális igényeit igyekszenek kielégíteni, ezenkívül fenntar-
tani a kapcsolatot az „anyaországi" magyar lakossággal, amely az alapí-
tás idején még a csehszlovákiai autochton tömbmagyarság volt, harmad-
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részt pedig a többségi nemzettel való jó viszony kiépítését tűzték ki célul, 
mégpedig a múltbeli cseh-magyar kapcsolatok feltárására alapozva. A 
szervezet azóta is működik, alapszervezetei jöttek létre különböző váro-
sokban. Kulturális rendezvényeket, összejöveteleket, kirándulásokat szer-
veznek, mégpedig rendszerességgel (például havi egy alkalommal van 
egy egész estét betöltő magyar klub, amelynek látogatottsága jó, kb. 40-
50 személy alkalmanként). Részt vesznek a Magyar Kulturális Központ 
által is támogatott magyar nyelvű gyermekfoglalkozások szervezésében 
és támogatásában, s közvetítik a Magyarország által nyújtott különféle 
(legtöbbször pályázati) lehetőségeket. 

Folyóiratuk, a Prágai Tükör 1993. januárja óta jelenik meg, eleinte 
négy, majd öt alkalommal évente. A folyóirat tematikája tulajdonképpen 
az alapszabályban lefektetett célkitűzések szellemét tükrözi, bár az arány 
időnként eltolódik az egyik vagy másik témacsoport javára. 

Van a prágai Regina Rádiónak egy kéthetenként ismétlődő, negyed-
órás magyar nyelvű adása. A műholdas vétel pedig lehetőséget ad rá, 
hogy fogható legyen a magyarországi Duna Tévé adása, sőt a Kossuth 
Rádióé is. 

Rendszeresen van Prágában magyar nyelvű református és katolikus is-
tentisztelet. Az ezeket látogató személyek általában még együtt maradnak 
egy kis beszélgetésre, vagy közös programokat szerveznek. 

4. Összefoglalás 

A szétszórtan élő, tulajdonképpen „emigránssá" lett magyar kisebbség 
szoros kapcsolatot tart fenn tehát elsősorban a szlovákiai magyar ki-
sebbséggel, de Magyarországgal is, miközben emigráns kisebbségi létét 
egyre jobban felismeri, s a megváltozott politikai körülmények között 
ehhez igazodik. A szétszórtság és bizonyos érdektelenség miatt azonban 
a korábban felsorolt szerveződések ma még messze nem mozgatnak meg 
„tömegeket", még a kisebbség összlétszámához képest sem. 
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Táblázatok 

1. Népszámlálási adatok a csehországi magyar nemzetiség létszámának 
alakulásáról: 

1921 6 104 
1930 10 463 
1950 * 13 201 
1961 15 152 
1972 18 472 
1980 19 816 
1990 19 932 * 

2. A mai csehországi magyarok átköltözésének oka (vö. Sadílek-Csémy 
1993: 138, mintavételen alapuló szociológiai felmérés eredménye): 

személyes okok (pl. házasság): 36,9% 
ott talált magának munkát: 24,3% 
szüleivel együtt költözött oda: 15,7% 
már ott született: 19,1% 
deportálták, kitelepítették: 1,5% 
egyéb: 2,5% 

3. A mai csehországi magyarok ott élésének ideje (vö. Sadílek-Csémy 
1993: 137): 

1930-1940 óta: 1,7% 
1940-1950 óta: 10,4% 
1950-1960 óta: 16,1% 
1960-1970 óta: 29,1% 
1970-1980 óta: 22,5% 
1980-1991 óta: 20,2% 

* Az utolsó adat kivételével Popély Gyula munkáira támaszkodtam (Popély 1991, 
Popély 1995, a megfelelő helyen lapszámmal), de az utolsó adat a Sadílek-Csémy 
kötetből való (Sadílek-Csémy 1993: 156 - ez utóbbi statisztika egyébként néhány 
adatában kis mértékben eltér a Popély által felsoroltaktól). 
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4. A csehországi magyarok mai földrajzi elhelyezkedése (Sadílek-Csé-
my 1993: 159, vö. még Gyönyör 1989: 47): 

Bartha 1999: Bartha Csilla, A kétnyelvűség alapkérdései. Nemzeti Tan-
könyvkiadó, Budapest. 

Glatz 1988: Glatz Ferenc, Magyarok a Kárpát-medencében. Pallas Lap- és 
Könyvkiadó Vállalat, Budapest. 

Gyönyör 1989: Gyönyör József, Államalkotó nemzetiségek. Tények és ada-
tok a csehszlovákiai nemzetiségekről. Madách, Bratislava. 

Gyönyör 1990: Gyönyör József, Mi lesz velünk, magyarokkal? Fejezetek a 
csehszlovákiai magyarság történetéből 1918-tól napjainkig. Madách, Bra-
tislava. 

Hasová 1995: Hasová, Lucie, Vybrané aspekty komunikace v multilingvním 
prostredí - kézirat. 

Hasová 1996: Hasová, Lucie, Z vyzkumu jazykové situace v Nejdku u Kar-
lovych Varû. Casopis pro moderni filologii. 78/2: 88-96. 

Janics 1980: Janics Kálmán, A hontalanság évei. A szlovákiai magyar ki-
sebbség a 2. világháború után 1945-1948. Európai Protestáns Magyar 
Szabadegyetem (Bern), 2. kiadás, München. 

Kaplan 1990: Kaplan, K., Pravda o Ceskoslovensku 1945-1948. Panorama, 
Praha. 

Lanstyák 1991: Lanstyák István, A szlovák nyelv árnyékában (A magyar 
nyelv helyzete Csehszlovákiában 1918-1991). In: Kontra Miklós (szerk.), 
Tanulmányok a határainkon túli kétnyelvűségről. Magyarságkutató Inté-
zet, Budapest 11-72. 

Nekvapil 1993: Nekvapil, Jirí, Kontaktsprachen und Minderheiten in der 
Tschechischen Republik: Versuch einer enzyklopädischen Zusammenfas-
sung. Universität Bielefeld. 

Észak-Morvaország 
Észak-Csehország 
Nyugat-Csehország 
Közép-Csehország 
Kelet-Csehország 
Prága 

22,6% 
20,2% 
16,3% 
12,9% 
8,9% 
7,9% 
7,3% 
3,9% 

Dél-Morvaország 
Dél-Csehország 

Irodalom 
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Popély 1991: Popély Gyula, Népfogyatkozás. A csehszlovákiai magyarság a 
népszámlálások tükrében 1918-1945. írók Szakszervezete Széphalom 
Könyvműhely, Budapest. 

Popély 1995: Popély Gyula, Ellenszélben. A felvidéki magyar kisebbség el-
ső évei a Csehszlovák Köztársaságban (1918-1925). Kalligram, Bratislava. 

Rónai 1991: Rónai András, Térképezett történelem. Püski, Budapest. 
Sadílek-Csémy 1993: Sadílek, Petr--Csémy Tamás, Mad'ari v Ceské republi-

ce - Magyarok a Cseh Köztársaságban 1918-1992. Svaz Mad'arű zijících 
v ceskych zemích - Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége, Praha 
1993. 

Vadkerty 1993: Vadkerty Katalin, A reszlovakizáció. Kalligram, Bratislava. 
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