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Předmluva

Postavení více než půlmiIionové maďarské menšiny v Československu
prošlo během čtyř poválečných let dramatid ..cym vývojem. Nechyběly v něm
náhlé změny i obraty, které hluboce zasáhly jak do života celé této početné
vrstvy občanů, tak do života rodin i jednotlivců. Československá exilová
vláda v Londýně i první poválečné vlády usilovaly po zkušenostech roku
1938 a války o vytvoření národního státu Čechů a Slováků likvidací ně-
mecké a maďarské národnostní menšiny. Počítaly s vystěhováním většiny
občanů obou národností a s odnárodněnim jejich zbytku. Postupimská kon-
ference čtyř velmocí - USA, Velké Británie, SSSR a Francie - schválila
vystěhování občanů německé národnosti z Polska, ČSR a Maďarska a vystě-
hování se uskutečnilo. Osud občanů maďarské národnosti se vyvíjel odlišně.

Československá exilová vláda se snažila prosadit do dohody velmocí
s Maďarskem o příměří, podepsané 20. ledna 1945, odsun občanů maďarské
národnosti. Se svým požadavkem, který podporoval pouze sovětský ministr
zahraničí V. Molotov, neuspěla. Narazila na nesouhlas západních mocností,
které argumentovaly tím, že požadavek tohoto druhu do dohody o příměří
nepatří. Exiloví politikové v Londýně i Moskvě počítali s vystěhováním,
přesněji s vyhnáním velké části maďarské menšiny záhy po osvobození
území, které obývala. Československá vojenská místa už akci připravovala,
ale představitelé sovětské armády neprojevili ochotu a odmítli se na tak
rozsáhlé akci podílet. Přes zřejmý odpor západních velmocí československá
vláda doufala i věřila, že Sovětský svaz, který jí slíbil podporu, požadavek
odsunu Maďaru na' postupimské konferenci prosadí. V Praze se už na takový
krok připravovali. V první řadě šlo o dekret prezidenta republiky z 2. srpna
1945 o úpravě československého státního občanství osob německé a ma-
ďarské národnosti a potom dekrety o konfiskaci a osídlení zemědělské půdy
Němců a Maďarů.
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Výsledky postupimské konference však československou vládu zkla-
maly. O odsunu Maďarů konference nerozhodla. Pokus československých
politiků vysvětlovat usnesení konference tak, že se vztahuje i na maďarskou
menšinu, vzbudil odpor zejména západních velmocí. Upozorňovaly na to,
že o případném odsunu by musely velmoci znovu jednat. Ale ani v so-
větských kruzích neměl československý požadavek jednoznačnou podporu;
Maďarsko patřilo do sovětské okupační zóny a okupační instituce se obávaly
obtíží a napětí, které by přiliv lidí z ČSR způsobil. Pro občany maďarské
národnosti vznikl stav plný nejistoty, byli zbaveni státního občanství, stali
se vlastně bezdomovci bez právní ochrany a možnosti obrany proti zvůli.
Pro pražskou vládu tak vznikla komplikovaná situace. Naděje na vystěhování
Maďarů se ztrácely. i když stále doufala, že s pomocí SSSR svůj požadavek
prosadí v mírové dohodě s Maďarskem. Ještě před zahájením mírové konfe-
rence v Pařiži se začala orientovat na výměnu obyvatel, Slováků z Maďarska
za Maďary ze Slovenska. Na tuto možnost upozomila a také ji přivítala
Moskva i další velmoci. Pražská vláda vycházela z propočtu, že "Maďarů
je u nás jen o málo víc než Slováků v Maďarsku". Budapešť však příliš
velký zájem o výměnu neprojevovala, nicméně po složitých, dramatických
a přerušovaných jednáních, která ovlivňovaly i postoje velmocí vůči Ma- .
ďarsku, byla dohoda o výměně obyvatel podepsána 27. února 1946. Výsle-
dek její realizace však československá místa značně zklamal, jejich původní
propočty se nesplnily. Celkově se pro návrat do ČSR rozhodlo 73273 Slová-
ků a dalších 12 000, kteří se původně k výměně přihlásili, si to rozmyslelo,

V polovině roku 1946 zase poněkud oživly naděje Prahy na možnost
vystěhování velké části občanů maďarské národnosti. Gottwald po rozhovoru
se Stalinem a Molotovem prohlásil, že oba pochopili naše požadavky, které
už v květnu 1946 vláda předložila Radě ministrů zahraničních věcí, která
připravovala mírovou smlouvu s Maďarskem. Československá vláda poža-
dovala, aby smlouva obsahovala povinnost Maďarska uzavřít s ČSR dohodu
o odsunu dvouset tisíc občanů maďarské národnosti. Proti tomu se postavily
západní velmoci a také SSSR změnil své původní stanovisko. Za této pro
Prahu beznadějné situace ministr zahraničí Jan Masaryk vystoupil s ná-
vrhem, aby se o osudu menšiny nejdřive dohodly obě vlády a teprve v při-
padě nezdaru mělo Československo právo obrátit. se k Radě ministrů zahra-
ničí velmocí o pomoc. Mírová konference tuto formulaci, doplněnou o půl-
roční termín pro dosažení dohody, schválila.

Výsledek mírové konference znovu potvrdil, že Československo svůj
původní požadavek odsunu maďarského obyvatelstva neprosadí a že cesta
k řešení na mezinárodním fóru v této věci je uzavřena. Pražská vláda se

však své myšlenky na likvidaci národnostních menšin nevzdala a začala se
orientovat na vnitrostátní řešení, které nevyžadovalo souhlas velmocí ani
dohodu s Budapeští. Uplatnila dva způsoby řešení "vlastními silami": reslo-
vakizaci a vnitřní kolonizaci. Myšlenka reslovakizace vycházela z tvrzení,
že většina občanů maďarské národnosti pochází ze slovenski'ch rodin a v mi-
nulosti byla násilně pomaďarštěna. Měli tedy získat právo vrátit se ke své
původní národnosti. Konkrétní podobu dostala reslovakizace už v červnu
1946 a počet těch, kterým měla být slovenská národnost vrácena, se měnil.
Rídil se předpokládaným počtem Maďarů, určených k odsunu. Nejdřive
vláda počítala, že 150 000 osob bude reslovakizováno a 220 000 odsunuto.
Během mírové konference československá delegace snížila počet osob urče-
ných k odsunu na 150 000 občanů a předpokládaný počet reslovakizovaných
zvýšila na 200 000. Jakmile v roce 1948 zcela zmizely všechny naděje na
odsun, zvýšil se počet reslovakizovaných o dalších 144 000. Žádost o reslo-
vakizaci podalo přes 400 000 občanů maďarské národnosti; rozhodovali se
pod tlakem, protože se chtěli zachránit před odsunem, před ztrátou majetku
a získat alespoň část občanski'ch práv. Jakmile tento tlak pominul, hlásili
se znovu ke své národnosti.

Vnitřní kolonizací se označovalo přemístění obyvatel maďarské ná-
rodnosti z jižního Slovenska na práci do českého pohraničí, většinou nucené
i násilné. Tzv. vnitřní kolonizace probíhala ve dvou etapách: od 25. řijna
do 4. prosince 1945 a druhá a rozhodující od července 1946 do února 1947.
Jejím politickým cílem bylo převézt část maďarské menšiny od hranic
s Maďarskem a rozdrobit její dosavadní územní kompaktnost. Kolonizace
měla také motivy hospodářské - získat do pohraničí pracovní síly.

Po únoru 1948 pražská komunistická vláda pod tlakem Budapešti
svoji politiku vůči občanům maďarské národnosti měnila. Přes vynucené
ústupky se ale myšlenky vnitřní kolonizace zcela nevzdala. Následujíci
studie se zabývá osudem a důsledky další etapy přestěhování osob maďarské
národnosti do českých zemí, která se připravovala na podzím roku 1949.

Praha, červen 1993. Karel Kaplan
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Na úvod

V dejinách slovensko-maďarských vzťahov je mnoho tem, ktoré historici
doteraz radšej obchádzali, alebo boli nútení obísť, aby nenarušovali ofi-
ciálnou politikou proklamovaný obraz jednoty pod vedením vládnúcej strany.
Jednou z takýchto tem je aj priprava Akcie Juh - odsunu triedne nevy-
hovujúcich osób maďarskej národnosti zo Slovenska do Čiech v roku 1949.

Od 7. septernbra 1949 do 12. októbra 1949 uplynulo len 36 dní. Je to
vel'mi krátké obdobie na to, aby sa v ňom uskutočnili prevratné zmeny,
ale dostatočne dlhé na to, aby sa do detailov rozpracovala a pripravila, ale
aj odvolala akcia, ktorá na dlhé obdobie ovplyvnila mnoho fudských osudov.
Akcia Juh, odsun cudzincov z južného pohraničia, alebo odsun triedne
a politicky nevyhovujúcich obyvatefov južného Slovenska, to boli názvy
akcie, okrem pornenovania, ktoré získala od Štátnej bezpečnosti, ktorá ju
prakticky mala za pomoci niektorých povereníctiev a pod ideovým vedením
komunistickej strany, uskutočnit'. Obraz tejto akcie v určitých oblastiach
života podáva výstižnú charakteristiku konca štyridsiatych a začiatku paťde-
siatych rok ov v Československu. Táto akcia nezmazatefne zasiahla do života
mnohých Iudi, ktori sa mali uvedenej akcie ako objekty, ale aj ako vyko-
návatelia, zúčastnit'.

Na priklade pripravy jednej akcie je možné ukázat' mnohé problémy,
které určovali dynamiku a smerovanie pofebruárovej československej spo-
Iočnosti, Zjednotenie problémov národnostných, politických, teda aj otázok
vtedy preferovaného triedneho boja a riešenie organizačných a sociálnych
problémov pofnohospodárstva južného Slovenska, v jednej pripravovanej
akcii signalizovalo, že vládnúce vrstvy slovenskej spoločnosti tohto obdobia
jej prikladajú vefký význam. Zároveň nám táto akcia ukazuje na konf1iktnosť,
ale aj nedemokratičnosť metód používaných na riešenie závažných problé-
mov spoločnosti koncom štyridsiatych rokov.

Ako ostatné javy v dejinách fudskej spoločnosti, ani táto akcia nie je
ohraničená len udalosťami uvedených dní. Mala svoje korene ďaleko v minu-
losti, v spol užití dvoch, po stáročia vedfa seba žijúcich národov - Slovákov
a Maďarov - bola aj odrazom vývoja v povojnovej Európe, kde sa pod
vplyvom Sovietskeho zvazu, v krajinách, ktoré sa dostali do sféry jeho
vplyvu, vytvorili podmienky pre prevzatie moci do rúk komunistickými
stranami.Tie sa v tomto období pokúšali kopírovať sovietsky model socia-
Iizrnu, so všetkými dósledkami pre občianske práva svojho obyvatel'stva.
To značilo, že aj v podmienkach Československa bolů možné obmedzovať
práva jednotlivca v záujme odstránenia triednych nepriatefov, teda aj tých,
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ktorí odmietali diktátorske a administrativno-byrokratické metódy nového
zríadenia a to bez ohradu na sociálne postavenie a triedny póvod,

Pretože záležitosti etnických menšin sa stali záležitosťou štátu, na území
kterého sa menšiny nachádzali, najrna niektorí národne orientovaní komunisti
sa usilovali spojiť problematiku likvidácie tríedneho nepriatefa s rozptylom
častí obyvatelstva maďarskej národnosti, ktoré nevyhovovalo triednym, resp.
bezpečnostnýrn kritériam nového režimu. Dóležitú úlohu tu mala aj schválenie
zákona o jednotných rolníckych družstvách vo Iebruári 1949. Juh Slovenska,
vzhfadom na predchádzajúci spósob riešenia problematik)' maďarskej menšiny
na Slovensku, narušené vlastnícke vztahy k póde a možnost' fakticky likvi-
dovať ekonomicky najsilnejšiu vrstvu rofníctva maďarskej národnosti, pričom
sa nepredpokladal, vzhfadom na predchádzajúci historický vývoj, výraznejší
odpor ostatného obyvatel'stva, sa ukazoval ako najvhodnejší pre razantnú
realízáciu plánu kolektivizácie pofnohospodárstva na Slovensku.

Akcia Juh bola jednou z akcií, která nám dokumentuje rodiaci sa
byrokraticko-direktívny systém, poznačený stalinistickym posúvanírn figúrok
po vlastnej šachovnici bez ohl'adu na ich názor, a nakoniec aj bez záujmu
o názor iných. Princip kolektívnej viny na etnickom základe bol nahradený
principom triednyrn,

V doterajšej slovenskej a československej historiografii sa Akcii Juh
nevenovala žiadna pozornosť. Jedine v práci J. Zvaru sa objavuje zmienka
o zasadaní Predsedníctva ÚV KSS zo 7. septembra 1949, ktoré fakticky
bolo počiatočným impulzem Akcie Juh. Pre rnožnosť porovnania s obsahom
predkladaného príspevku uvedierne celý odstavec z uvedenej práce, který
nám zároveň zdokumentuje, ako bola táto akcia do tohto obdobia hodnotená.
J. Zvara uvádzal: "Predsedníctvo ÚV KSS 7. septembra 1949 prijalo uzne-
senie, podfa ktorého sa okrem maďarskej komisie pri sekretariáte KSS
zriadila spoločná stranícka a štátna komisia, ktorá potom riešila všetky
sporné prípady ubytovania a vlastníctva majetku. Komisia pracovala pri
Povereníctve vnútra. Sporné pripady sa mali riešiť z triedneho hřadiska,
prípadne aj na ťarchu dedinských boháčov a kulakov tak, aby sa upevnilo
bratské spolunažívanie slovenského a maďarského rudu. Pod vedením tejto
ústrednej komisie pracovalo niekofko ďalších komisií priamo v okresoch.
Tieto mali vniesť istotu a poríadok do držby půdy. Ubytovanie náboristov
sa muselo vo viacerých prípadoch vyriešiť výstavbou nových domčekov," '

V ostatných prácach o problematike postavenia maďarskej menšiny na
Slovensku nebola o Akcii J uh ani zmienka.

Akcie Juh sa okrajovo dotýka aj štúdia maďarského historika Imre
Molnára, ktorá bola uverejnená v revue Střední Evropa.f Napriek snahe
o objektívny pohI'ad na tento problém autor pravdepodobne nemal k dispo-
zícii archívne dokumenty k tejto problematike a tak sa jeho hodnotenie
Akcie Juh nevyhlo chybám a zjednodušeniam, na ktoré poukážeme v ďal-
šom texte.

Predpoklady a východiská Akcie Juh

V živote národnostne zmiešaného územia na juhu Slovenska nikdy nebol a
núdza o dramatické momenty. Priznačné pre život tohto regiónu bolo, že
nepokoj do jeho života bol vačšinou vnášaný zvonku, administratívnymi
opatreniarni vládnej byrokracie, či to už bola maďarská, česká, slovenská,
alebo komunistická, ktoré sa snažili včleniť do svojho štátu, či pod svoj
vplyv toto územie nielen politicky a ekonomicky, ale neraz aj etnicky.

Pre obyvateřstvo slovenskej národnosti na juhu Slovenska bolů velmi
ťažké obdobie, z etnického aj sociálneho hfadiska, pred rokom 1918 v Uhor-
sku a v rokoch 1938 až 1945, keď na základe Viedenskej arbitráže bolů
územie južného Slovenska pričlenené k Maďarsku a časť obyvatefstva slo-
venskej národnosti musela toto územie opustit a ďalšia časť sa dostala pod
silný národnostný útlak. Obdobie tesne po II. svetovej vojne bolo velmi
ťažké pre obyvateřstvo maďarskej národnosti na juhu Slovenska.

Po skončení II. svetovej vojny sa v československej politickej praxi
začalo úsilie o riešenie postavenia maďarskej menšiny na Slovensku ra-
pídnym znížením jeho počtu.

Na základe dekrétu prezidenta republiky E. Beneša z 2. augusta 1945
stratili obyvatelia maďarskej národnosti československé štátne občianstvo,
ďalšími opatreniami bolo zrušené maďarské školstvo, boli prijaté konfiškačné
normy, ktoré z častí na etnickom principe konfiškovali pofnohospodársky
majetok obyvatefstvu maďarskej národnosti, aj keď časť pódy maďarskí
malorofníci naďalej obhospodarovali a vyrieknutá konfiškácia sa fakticky
úplne nenaplnila.

Zvara, J., Maďarská menšina na Slovensku po roku 1945, Bratislava 1969,
s.106--107.

2 Molnár, 1., Kapitoly z poválečných dějin Maďarů vysídlených do Čech. In: Stťedni
Evropa, 19, 1991, s. 74-90.
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Po tom, ČO na medzinárodnej póde (Teherán, Jalta, Postupim, rokovania
o mierovej zmluve s Maďarskem) neboli akceptované návrhy Českoslo-
venska na jednostranný transfer obyvatefstva maďarskej národnosti z re-
publiky, sa Československo a Maďarsko dohodli na podpísaní medziná-
rodnej zmluvy o výmene obyvateľstva.

Maďarov do Čiech v rokoch 1946-1948, kde sa očakávala ich fahšia etnická
asimilácia s prostredim, Priebeh a charakter akcie bol vefmi rozporuplný.
Celkove sa k reslovakizácii prihlásilo do roku 1948 452 089 osob. Z nich
bolo na reslovakizáciu prijatých 326 679 osob. Reslovakizácia bola od-
mietnutá 84 141 osobám, ktoré nesplňali stanovené podmienky. V prípade
41 269 osob boli žiadosti o reslovakizáciu z róznych dóvodov nevybavené."

Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom
Pod fa Dohody o výmene obyvatel'stva medzi Československom a Maďar-
skom, ktorá bola podpísaná 27. februára 1946, boli za Slovákov, ktorí sa
prihlásili na výmenu v Maďarsku, vysťahovaní z Československa obyvatelia
maďarskej národnosti, ktori boli na tento účel určení československými
orgánmi. Maďarsko pristúpilo k podpísaniu dohody pod tlakom medziná-
rodnej situácie a týmto spósobom chcelo preukázať voru riešiť problém
slovensko - maďarských vzťahov a zároveň sa tým preventívne bránilo proti
možným pokusom o transfer celej maďarskej menšiny z územia Slovenska.

Celkove bolo v rámci Dohody o výmene obyvateřstva medzi Českoslo-
venskom a Maďarskom presídlených 55 487 osob maďarskej národnosti
a z Mad'arska do Československa 59 774 osob slovenskej národnosti. Časť
obyvatefstva z oboch krajín presídlila mimo rámec výmeny. Podfa správy
Ministerstva zahraničných vecí z roku 1958, keď boli tieto záležitosti už
definitívne uzavreté, presídlilo v povojnových rokoch z Československa do
Maďarska 89 660 osob maďarskej národnosti a z Maďarska do Českoslo-
venska 71 787 osob slovenskej národnosti.3

Odsun obyvateťov maďarske] národnosti na práce do Čiech
Na základe dekrétu prezidenta republiky Č. 88/1945 o pracovnej povinnosti,
boli na práce do Čiech odvážaní obyvatelia maďarskej národnosti, najmá
zo sociálne slabších vrstiev, ktori mali predpoklad v cudzom prostredí asimi-
lovať. Len v rámci ústredne organizovaného náboru pracovných síl v čase
od novembra 1946 do februára 1947 bolo odsunutých do Čiech 44 129 osob
maďarskej národnosti.ř

Celkový počet Maďarov odsunutých do Čiech od roku 1945 do roku
1948 bol však podstatne vyšši.?

Všetky tieto opatrenia nepriaznivo ovplyvnili ďalší sociálny a demogra-
fický vývoj obyvareřstva maďarskej národnosti na Slovensku a v konečnom
dósledku ani nepriniesli očakávané zmeny v etnickej štruktúre juhu Slo-
venska.

Komplikovaný slovenský juh

Res lovakizácia
V rámci reslovakizačnej akcie sa v rokoch 1946-1948 mohli hlásiť k slo-
venskej národnosti tí obyvatelia Slovenska, ktori sa v roku 1930 hlásili
k slovenskej národnosti, ale neskór ju zmenili za maďarskú, tí, ktori sa síce
hlásili k maďarskej národnosti stále, ale po roku 1945, na základe toho, že
mali slovenský póvod, sa prihlásili k slovenskej národnosti. Práve mnohí
z tých, ktori sa prihlásili k reslovakizácii boli neskór zaradení do odsunu

Opatrenia československých štátnych orgánov po II. svetovej voj ne vytvorili
na južnom Slovensku osobitné spoločenstvo, ktoré bolo spojenim predtým tu
žijúceho obyvateřstva a skupin obyvatefstva, ktoré sa na toto územie dostali
opatreniami, ktoré vyplývali z povojnovej situácie. Na južnom Slovensku sa
tak stretávali záujmy viacerých skupin obyvatelstva, které sa na južnom Slo-
vensku usídlili od vzniku Československej republiky aj pred jej vznikom.

3 Podrobnejšie o problematike výmeny obyvatefstva medzi Československom a Ma-
d'arskom píše: Bobák, J., Výmena obyvatefstva medzi Československem a Ma-
d'arskom (1946-1948). [n: Slováci v zahraničí. 8, 1982, s. 70-90. Šutaj, Š., Ma-
ďarská otázka na Slovensku 1948-1970. In: vývoj a postavenie maďarskej
iiérodnostnej menšiny na Slovensku po roku /948. Košice 1990, s. 15--16.

4 Podrobne je problematika reslovakizácie spracovaná v práci: Šutaj, Š., Reslo-
vakizácia. (Zmena národnosti časti obyvateľstva Slovenska po II. svetovej vojne,
Košice 1991.

5 Slovenský národný archív Bratislava (SNA), f. Povereníctvo vnútra, kart. 192,
Č. 116/-1948.

6 Píše o tom napr.: Zv ara , J., Vyriešenie otázky maďarskej národnostnej menšiny
v CSSR po roku 1948. In: Národnostná otázka a mládež v politike KSe. Košice
1983, s. 50.
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Vedfa seba žili presídlenci, ktori sa dostali na Slovensko v rámci
výmeny obyvateřstva medzi Československorn a Maďarskom. Zili tu re-
emigranti z Rumunska, J uhoslávie, Francúzska, Argentíny a ďalších krajín,
ktorých prišlo po skončení II. svetovej vojny na naše územie 14 601,7 a časť
z nich bola umiestnená na územie južného Slovenska, aj keď mnohí z nich
bolí osídlení na vořné miesta v českom pohraničí a tam postupné asimilovali
s českým obyvateřstvom, Do. tejto kategórie spadali aj optanti zo Zakar-
patskej Ukrajiny, kterých časť, aj keď nie Vo. vefkom počte, bola osídlená
na južnom Slovensku,

O svoje práva a majetky sa hlásili aj kolonisti, ktorí sa usadili na
južnom Slovensku za predrnnichovskej republik)' a po obsadeni tohoto úze-
mia horthyovským Maďarskem boli prinútení opustiť svoje domovy.

Po. stáročia žilo. na tomto území v hojnom počte aj obyvateřstvo slo-
venskej národnosti, kterého časť podfahla dlhodobej maďarizácii a niektorí
sa v rámci štátom organizovanej reslovakízačnej akcie vrátili k slovenskej
národnosti,

Územie južného Slovenska obývalo kompaktne aj obyvateřstvo ma-
ďarskej národnosti, v rámci kterého sa taktiežv priebehu rokov druhej
svetovej vojny a v povojnovom období vytvorili osobitné skupiny obyva-
teťstva.

Nie vo vefkom počte, ale predsa, sa tu ešte nachádzali tzv. anyási,
sociálne róznorodá vrstva obyvateřstva, ktorá sa na územie južného Slo-
venska prisťahovala po obsadení južného Slovenska horthyovskym Ma-
ďarskom v roku 1938. Išlo o. ich posledné zvyšky. Pod fa sčítania z mája
1948 ich bolo na území republiky 526 a sarnozrejme, nemali ani po. prijatí
zákona o. československom štátnom občianstve priznané štátne občianstvo
Československej republiky. Anyási sa mali vrátiť na územie Maďarska mimo.
rámec dohody o. výmene obyvateřstva medzi Československom a Maďar-
skorn, malá časť z nich však zostala na území republiky natrvalo. Išlo
pravdepodobne o. 130 osób, ktoré reslovakizovalí.ř

Osobitné skupiny obyvatefstva vytvorili už spomínané opatrenia pri
nábore pracovných síl z radov obyvateřstva maďarskej národnosti na práce
do Čiech, který sa uskutočňoval na základe dekrétu prezidenta republiky
č. 88/1945 o pracovnej povinnosti. V pofebruárovom období sa osoby po-
stihnuté týmto opatrením, tzv. náboristi, začali masovo vracať na územie
južného Slovenska, kde tvorili špecifickú skupinu obyvatel'stva, ktorá sa

domáhala svojho majetku, svojich práv a po skúsenostiach z predchád-
zajúceho obdobia nahlas dávala najavo svoju maďarskú etnickú prislušnosť.
Dóverníci, ktori boli Povereníctvom sociálnej starostlivosti a Povereníctvom
pódohospodárstva a pozemkovej reformy osídlení na majetkoch náboristov
boli vačšinou chudobní obyvatelia zo severu Slovenska, bez patričných
skúsenosti s pofnohospodárskou prácou na juhu, bez materiálneho zabezpe-
čenia a patričnej sebadóvery a podpory Zo. strany miestnych úradov .. Mnohí
sa prvýkrát ocitli v etnicky zmiešanorn území a boli postavení pred problé-
my, ktorým nevedeli čeliť ani ich adekvátne riešiť.

Osobitnou skupinou sa stali reslovakizanti, z kterých mnohí sa k slo-
venskej národnosti prihlásili iba formálne, k slovenskej národnosti sa neza-
radili a v prostredí, kde sa vačšina k reslovakizácií neprihlásila, boli pokla-
daní za zradcov maďarského. národa.

Takto vytvorená spoločnosť južného pohraničia bola poznačená etnickou
nevraživosťou, sociálnymi a majetkovými spormi, nevyjasnenými vzťahmi
k Československej republike, Slovensku a Maďarsku, i problémarni vo vzťa-
hu k novému štátnemu zriadeniu v republike.

Pofebruárová politika voči maďarskcj menšine na Slovensku

Aj keď politika voči obyvateřstvu maďarskej národnosti na Slovensku po
februári 1948, keď politickú moc získala komunistická strana, sa mala budo-
vať na odmietnutí zásad, ktoré platili v rokoch 1945 - 1948, neprinieslo to
do politických, sociálnych a národnostných pomerov na južnom pohraničí
želatel'né ukl'udnenie.

Po. politických rozhodnutiach vládnúcej KSČ boli vládnymi a záko-
nodárnyrni orgánmi Československa prijaté opatrenia na zrovnoprávnenie,
resp. na odstránenie níektorych diskriminačných noriem a opatrení voči
obyvatelem maďarskej národnosti, Bol prijatý zákon o. navrátení českoslo-
venského štátneho občianstva týmto obyvatefom, rozhodnutie o. postupnom
návrate osob odsunutých na práce do. Čiech v rokoch 1945-1948, ukončenie
výmeny obyvatefstva medzi Československem a Maďarskom, vyňatie pódy
drobných vlastníkov spod konfiškácie a pod."

9
7 SNA, f. Úrad Predsedníctva Zboru povereníkov (f. ÚP ZP), mf. II 364, Č. 889
8 SNA, f. Predsedníctvo ÚV KSS, a. j. 32, 1948. Zasadanie Predsedníctva ÚV KSS

9. decembra 1948.
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Osobitne komplikovaná situácia sa vytvorila okolo osób maďarskej
národnosti, ktoré boli násilným spósobom odsunuté na práce do Čiech.
Pretože sa tak dialo na základe "náboru pracovných sil" pre české pohra-
ničie, pre postihnuté osoby sa v dobových materiáloch používalo označenie
náboristi. Pridelenie na prácu do Čiech mala mať platnosť jeden rok, ale
postupne bolo predlžované až do mája 1949. Vačšina náboristov sa však
vrátila na Slovensko už pred uvedeným termínom a to bez súhlasu úradov.
Na majetky náboristov boli dosadzovaní Povereníctvom sociálnej starostli-
vosti tzv. dóvernici, obyčajne sociálne slabší obyvatelia slovenskej alebo
ukrajinskej národnosti z východného Slovenska a z Oravy, alebo presídlenci
z Maďarska, Rumunska, alebo krajania z ďalších štátov, ktorí sa po II. sve-
tovej vojne vrátili do vlasti.

Náboristi, ktorí sa vracali z Čiech, sa po návrate domov dožadovali
opať svojich majetkov. Mnohi dóvemíci už medzitým svoje biedne majetky
vo vnútrozemí prodali, odovzdali príbuzným alebo definitívne opustili. Osíd-
lení dóvernici mali v mnohých prípadoch na majetky, které zostali po nábo-
ristoch vydané vlastnícke dekrety a bolo prirodzené, že si na tieto majetky
uplatňovali svoje nároky. Po citeřnorn, organizovanorn i neorganizovanom
prílive obyvateřsrva na južné Slovensko vzniklo výrazné manko bytov, ktoró
sa nedalo riešit' ani poškodením náboristov, ani na úkor dóvemíkov.l" Pokusy
získať náboristov na trvalé osídlenie v Čechách prisřuborn československého
štátneho občianstva v Rrvej polovici roku 1948 a neskór sociálnej podpory
sa skončili neúspešne. I Vznikali spory, které neraz vyústili do fyzického.
napadnutia osob a museli sa riešiť za asistencie Zboru národnej bezpečnosti.
Československé úrady a politickí predstavitelia komunistickej strany si uve-
domovali, že sa musia pokúsiť riešit' spory nahromadené v tejto oblasti.

Aj keď sa v zásade neuznávala povinnost' štátu nahradiť škody, ktoré
vznikli opatreniami voči obyvatefstvu maďarskej národnosti v povojnových
rokoch, vačšinou sa komplikovaná situácia postihnutého obyvateřstva mu-
sela riešiť sociálnymi podporami, zabezpečením náhradného ubyto:vania,
alebo prispevkom na výstavbu nového domu. Až v januári 1950 na zasa-

daní Predsedníctva ÚV KSS J. Lórincz nadhodil otázku náhrady škody pre
náborístov.f V deklaratívnej podobe však nebol a ani tam prijatá. V zásade
mal každý z náboristov možnost' a právo vrátiť sa na Slovensko, či už do
svojho domu, ak nebol obsadený iným osídlencom, který mal na tento majetok
dekrét od úradov, alebo do iného domu, čo ma li zabezpečit orgány štátnej
správy. Tu treba pripomenúť, že toto náhradné ubytovanie obyčajne nevy-
hovovalo a nebol o adekvátnou náhradou za predchádzajúce ubytovanie vo
vlastnom dome. Ubytovacie možnosti pre náboristov boli zisťované Ná-
rodnou bezpečnosťou a jednotlivé transporty s vracajúcimi sa náboristami
mali byť umiestňovane podřa dopredu pripravených zoznamov. V praxi
sa však tieto zoznamy absolútne neosvedčili. V liste pre Pracovnú skupinu
pre pzemkovú reformu Pezinok, ktorý zaslal A. Buza 19. januára 1949 sa
uvádzalo: "Nakol'ko bolo zistené, že ubytovacie možnosti v mnohých pripa-
doch nie sú reálne, je potrebné, aby ste ihneď prekontrolovali plánované
urniestnenie a v pripade potreby zaistili iné ubytovanie, keď to bude potrebné
aj v inej obci, avšak podl'a možnosti v blízkosti vykladacej stanice. Postu-
pujte takto: Predovšetkým zistite v obciach ich póvodného bydliska, či ich
domy nie sú vořné. V kladnom prípade umiestnite ich vo vlastných domoch.
V negatívnom prípade zaistite pre nich ubytovanie v obci ach, do ktorých
boli určené podřa zoznamu a keby to nebolo možné, umiestnite ich aj
v iných obciach ... Pri tomto šetrení zistujte súčasne ďalšie ubytovacie mož-
nosti, najmá u zámožnjch rolnikov, avšak aj u iných obyvateřov, ktori vlast-
nia nadmerne byty."1 ,

V súlade so zameraním komunistického hnutia a jeho orientáciou na
ekonomicky najslabšie vrstvy obyvateřstva, sa v Československu vytvorila
osobitná odroda proletársko-internacionalistického postaveni a obyvateřstva
maďarskej národnosti, ktorá sa v praxi prezentovala koncom štyridsiatych
a začiatkom paťdesiatych rokov. Vychádzala z poskytnutia istých národ-
nostných práv obyvateřom maďarskej národnosti. V súlade s triednou líniou,
ale v protiklade s internacionalizmom začalo však ťaženie proti triednym
nepriateřom práve medzi obyvateřstvom maďarskej národnosti. Dialo sa tak
po tom, ČO boli ostatně politické subjekty, mimo komunistickej strany,
zbavené akéhokofvek vplyvu na dianie v republike, po tom, ČO predstavitelia
nekomunistických politických strán odišli do zahraničia, vzdali sa akejkořvek10 Pre kategóriu osob, které boli osídlené na majetkoch náboristov, bol v dobovej

tenninológii používaný názov dóvemici, ].:toré je potrebné rešpektovať, aby bolo
jasné o aké osoby ide. Nie je vhodné používať pre nich pomenovanie kolonisti,
ako to používa v už spomínanej štúdii I. Molnár pretože týmto názvom označujeme
osoby, ktoré sa na územie južného Slovenska presídlili v predmníchovskej republi-
ke.

11 SNA, f. Povereníctvo vnútra, sekretariát, o.p.s., kart. 198.

12 SNA, f. Predsedníctvo ÚV KSS, Zápisnica zo zasadania z 6. januára 1950,
kart. 794.

13 SNA, f. Povereníctvo pódohospodárstva a pozemkovej reformy, sekcia B,
kart. 312.
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politickej činnosti, alebo boli eliminovaní v táboroch nútenej práce, bola
im znemožnená politická práca, alebo sa rozhodli spolupracovať s novým
režimom. Podobný osud postihol aj vačšinu odborníkov, ktorí pracovali
v hospodárskej oblasti.

Okamžite v pofebruárovom období, teda v čase, keď ešte komunistické
vedenie nemalo ujasnené základné princípy vzťahu k maďarskej menšine,
dal Zbor povereníkov na základe svojho uznesenia zo 16. marca 1948
vypracovať zoznam osob žijúcich na území južného Slovenska, které bolo
potrebné zo štátnobezpečnostných dóvodov premiestniť do iného kraja. Zo-
znam sa mal dotýkať len osob, ktoré zaujímali křúčové posty v hospodárskej
oblasti. V zozname za tri okresy (Rimavská Sobota, Levice a Kornámo),
ktorý sa zachoval, bole 15 osob, váčšinou obchodníci. Pri príprave na odsun
týchto osob sa vychádzalo z toho, že: "Osoby, ktoré podl'a dekrétu prezi-
denta republiky č. 33/1945 Sb. stratili československé štátne občianstvo, sú
cudzincami, lebo podľa zákona Č. 52/1935 Sb. je cudzincorn každá osoba,
ktorá sa nernóže preukázať, že je občanom Československej republiky.v+"

Druhou závažnou skutočnosťou bolo, že osnova zákona o opatreniach
a rozhodnutiach akčných výborov predpokladala, že rozhodnuti a uskutoč-
nené akčnými výbormi Národného frontu vo verejnom záujme "sú po práve",
To by znamenalo, že priamo Ústredná očistná komisia zriadená pri Ústred-
nom akčnom výbore Národného frontu by mohla tieto opatrenia nariadiť
a o ich vykonaníe požiadať Povereníctvo vnútra.15

Táto komisia sa však problematikou južneho Slovenska osobitne nezao-
berala. Represie voči nevyhovujúcím osobám boJi uskutočnené na všeo-
becnom nie národnostnom základe. ° takomto premiestňovaní osob Zbor
povereníkov do 6. januára 1949, keď sa ÚV KSS zaoberal vnútomou kolo-
nizáciou na Slovensku nerozhodol. Snahou slovenských komunistov bole
predovšetkým zbaviť sa tých kategórií obyvateřstva maďarskej národnosti,
ktoré nedostali československé štátne občianstvo ako vojnoví previnilci, ako
osoby odsúdené Iudovýmí súdmi a najma anyásov. V prvom rade sa viedli
rokovania prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí s Maďarskom
o dodatočnom vysídlení týchto osob.16 Maďarská strana sa však nevyjadrila,
či je ochotná tíeto osoby prijať. To podnietilo slovenskú stranu k hřadaniu
ďalších možností, ako tieto osoby odstrániť zo slovenského juhu.

Nakoniec bole práve juhu Slovenska udelené- "privilégium" bojovať
v prvých radoch línie proti triednym nepriateřom,

Riešiť celý komplex problémov južného Slovenska, ktoré narušovali
hospodársku a politickú situáciu v tomto regióne bole nevyhnutné nielen
z vnútropolitického hřadiska. Narušovalo to vzájomné vzťahy s Maďarskom,
ktoré už predtým velmi ťažko nieslo opatrenia proti maďarskej menšine
v rokoch 1945-1948 a na tom vel'a nezmenilo ani to, že v oboch krajinách
sa k moci dostali komunistické strany. Neriešené otázky v národnostnej
oblasti mohli narušovať a oslabovať deklarovanú jednotu komunistického
hnutia, ktorú garantoval J. V. Stalin. Bolo predovšetkým potrebné nájsť
prostriedky, za pomoci ktorých by sa dali vyriešiť problémy všetkých zainte-
resovaných skupín obyvateľstva slovenského juhu, a to muselo byť v súlade
s triednou politikou komunistickej strany, teda s ohřadom na sociálne slabé
skupiny obyvateľstva, ku ktorým patrili aj tzv. náboristi, aj tzv. dóverníci.
Takéto komplexné riešenie problémov slovenského juhu mala poskytnúť
práve AKCIA JUH.

Na realizácii tejto akcie pracovali slovenská komunistická strana, slo-
venské povereníctva a odborné komisie v čase od 7. septembra 1949 do
12. októbra 1949. Táto akcia dodnes patri k bielym miestam histórie Slo-
venska a nebyť toho, že sa ju nepodarilo realizovať, mohla patriť aj k jej
čiernym miestam, Tento názov dostala akci a ako krycí názov pre potreby
Štátnej bezpečnosti, bežne sa však používal aj v orgánoch štátnej moci.
V povedomí zainteresovaných kruhov sa o nej hovorilo ako o akcii odsunu
triedne a politicky nevyhovujúcich obyvateřov maďarskej národnosti do
Či ech, resp. ako o akcii odsunu cudzincov maďarskej národnosti do Čiech,
lebo sa týkala aj tých obyvateľov Slovenska maďarskej národnosti, ktorým
nebolo vrátené československé štátne občianstvo ani na základe zákona
Č. 245/1948 z 25. októbra 1948.

Na jej realizáciu mohli byť využité skúsenosti pracovníkov Povereníctva
vnútra, pracovných skupin pre pozemkovú reformu a ľudí z rezortu sociálnej
starostlivosti, pracovníkov Osídf'ovacieho úradu a Fondu národnej obnovy,
ktorí sa podieľali na akciách z predchádzajúcich rokov ako boli odsun
obyvatefov maďarskej národnosti do Čiech, výmena obyvatefstva medzi
Československom a Maďarskom, resp. aj konfiškácia pódy podřa dekrétov
a zákonov z rokov 1945-1948. Nie je náhoda, že s menami mnohých ľudí
sa stretávame nielen pri realizácii spomínaných akcií, ale aj pri Akcii Juh.

Predpoklady pre akciu takéhoto charakteru sa začali vytvárať po pre-
vzatí moci komunistickou stranou a vtedy, keď sa museli riešiť dve dóležité
otázky:

14 SNA, f. Povereníctvo vnútra, sekretariát, kart. 88, Č. 581/-48 sekr., Obežník Pove-
reníctva vnútra č. 1000/-14--V/-3--1948 z 24. 3. 1948.

15 SNA, f. Povereníctvo vnútra, sekretariát, kart. 88, č. 581/-48 sekr.
16 SNA, f. GT, Č. 512/-1.
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Prcdpoklady pre Akciu Juh

Problérnom náboristov sa zaoberalo aj Predsedníctvo ÚV KSS, které
stanovilo: "Osoby maďarskej národnosti, prikázané na práce v českých ze-
mi ach, majú sa umiestniť opáť na Slovensko podfa týchto zásad:

návrat náboristov spať na Slovensko sa uskutoční organizovaným spóso-
born,
Povereníctvo pódohcspodársrva a pozemkovej reformy sa postará o umiest-
nenie náboristov, rol'níkov, ktorých majetek bol skonfiškovaný a pri-
delený, na iných vhodných rnajetkoch,
Povereníctvo pódohospodárstva a pozemkovej reformy spolu s Povere-
nictvorn sociálnej starostlivosti tých náboristov, ktorých majetok bol kon-
fiškovany a pridelený, poťažne bol konfiškovaný, ale nepridelený, umiest-
ni na ich póvodné majetky." 19

Pokusy riešiť zložité bytové otázky južného Slovenska verbovaním
obyvatefov maďarskej národnosti na štátne majetky, kdemali pracovať ako
deputátnici nevychádzali. Prihlásili sa len niektoré rodiny, ktoré nevlastnili
" d . k 20Zla ny rnajeto c,

V prvej polovici roku 1949 sa intenzívnc pripravovala československo
-maďarská zmluva o priatefstve a vzájomnej spolupráci, ktorá bola podpi-
saná 16. apríla 1949.2 Aj to bol jeden z podnetov pre urýchlené riešenie
problematiky náboristov. Pri príležitosti návštevy maďarskej delegácie v Prahe
23. júla 1949 predniesol V. Široký prejav s názvem "Koniec nacionálneho
štvania v Dunajskej kotline" .22 Riešenie problematiky náboristov však ov-
plyvnila už politická dohoda Okáli - Heltai, podfa ktorej náboristi mali byť
umiestňovaní aj na majetkoch bohatých maďarských rofníkov.23 Teda aj ,
v tejto oblasti bol postup konzultovaný s maďarskou stranou.

Materiál pripravený pre Predsedníctvo ÚV KSS z 3. júna 1949, obsa-
hoval už prvky tejto novej koncepcie riešenia problémov južného pohraničia,
ktorá mala zohl'adniť potreby malých vlastnikoch maďarskej a slovenskej
národnosti, zladiť ich so záujmom O asimiláciu sociálne slabších vrstiev
obyvateJ'stva maďarskej národnosti s úsilím o potláčanie ekonomicky sil-

1. Ako usporiadať záležitosti tých obyvatefov maďarskej národnosti,
kterým nebolo udelené československé štátne občianstvo.

2. Ak.o riešiť problémy ubytovania a vlastníctva náboristov, ktorí sa
, vracali z Ciech.

Už koncom roku 1948 sa ukazovalo, že situácia Maďarov, ktori boli
odsunutí na práce do Čiech je prakticky neudržatefná. Vyplývalo 10 nielen
z póvodne časovo obmedzeného určenia na prácu v Čechách, ktoré bolo
podfa zákona Č. 88/1945 limitované jedným rokorn, ale aj zo skutečnosti,
že obyvatel'stvu maďarskej národnosti bolo vrátené československé štátne
občianstvo a napriek tomu sa časť tohto obyvatel'stva musela nútene zdržia-
vať mimo svojho bydliska.

Pre štátnu správu sa stalo skoro neriešiieřnýrn problémem, keď mnohí
náboristi, ktori si boli vcdorní, že nejestvujú právne podmienky pre ich
nútený pobyt v Čechách, začali opúšťať miesta na které boli pridelcni a ma-
sovo sa vracali do svojich póvodných sídlisk. V januári 1949 sa z celkového
počtu 44 129 osob, ktoré boli odsunuté do Čiech v rámci organizovaného
náboru na základe dekrétu prezidenta republiky Č. 88/1945, vrátilo bez
súhlasu úradov 19 530 osob, ČO bolů 44,26 % zo všetkých náboristov.V

Zbor povereníkov sa 3. decembra 1948 zaoberal otázkou návratu náboristov
a prijal uznesenie o ich organizovanom návrate a o spósobe ich umiestňo-
vania. Rořnici, ktorých majetek bol konfiškovaný, mali byť umiestňovaní
na iných vhodných majetokoch, nerofnici, ktorých majetok bol konfiško-
vany, mali byť umiestnenl na vofné miesta v iných oblastiach Slovenska.
Ti, ktorých majetok nebol konfiškovaný a pridelený inérnu vlastníkovi, sa
mohli vrátiť na svoj majetok.i''

Samotné uznesenie však bolů v praxi velmi ťažko realizovatefné pre
akútny nedostatek vofných bytov a domov na území južného Slovenska
a náboristi váčšinou neboli ochotní sťahovať sa mimo tohto územia, Je
možné povedať, že dávali prednosť jednoznačne obciam a domom, v ktorých
póvodne žili.

17 SNA, f. Povereníctvo vnútra, sekretariát, kart. 191.
18 SNA, f.ÚP ZP, mikrofilm II. 364, Č. 889.

19 Tanuiež,
20 SNA, f. Predsedníctvo ÚV KSS, a. j. 19 Správa pre Predsedníctvo ÚV KSS

o bytových problémoch južného Slovenska.
21 Podrobnejšie o problematike podpísania československo-rnaďarskej zmluvy píše:

Cierna-Lantayová, D., Podoby československo-maďarského vzťahu 1938--1949, Bra-
tislava 1992, s. 161-179.

22 SNA, f. V. Široký, a. j. 106.
23 SNA, f. Povereníctvo vnútra, sekretariát, kart. 191, č.117j47.
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nejších vrstiev obyvatefstva maďarskej národnosti. Táto politika bola cha-
rakteristická práve pre koniec štyridsiatych a začiatok patdesiatych rokov.
Náboristi však nielenže dávali prednosť ubytovaniu vo svojich domoch, ale
odrnietali aj pódu, ktorú im chcelo pridefovať Povereníctvo pódohospo-
dárstva a dožadovali sa svojich majetkov. V polovici mája 1949 v okresoch
Štúrovo, Nové Zámki' Hurbanovo, Šafa a Želiezovce odmietlo ponúknutú
pódu 598 náboristov. 4

Príprava akcie

občianstvo povedal: "Treba len rozhodnúť, lebo sú to cudzinci, či majú byt'
odsunutí, alebo nie, alebo daní na štátne majetky alebo do Čiech. Českí
súdruhovia sú ochotní ich prevziať všetkých do Jáchymova ." 26 Uznesenie
zo zasadania Predsedníctva ÚV KSS ešte formulácie o odsune týchto osob
do Čiech neobsahovalo, konečný spósob, akým sa problematika vyrieši
odsúvalo na novozriadenú komisiu.

Problematikou uspokojovania náboristov a dóverníkov a riešením zlo-
žitej situácie na južnom Slovensku sa zaoberala, tak ako to bolů plánované,
Rol'nícka komisia pri ÚV KSS na svojom zasadaní 6. septembra 1949
a pripravila k tejto problematike materiál pre ÚV KSS.27 Uznesenie z 9. za-
sadania Rořníckej komisie pri ÚV KSS vychádzalo z toho, že problémy
náboristov, ktori sa vracali, alebo malí vracať z Čiech, je potrebné riešiť
jednak budovaním a opravou domov, ale objavovalí sa už aj formulácie
o možnosti využit' na riešenie tohto problému represívne opatrenia. V šies-
tom bode uznesenia tejto komisie sa navrhovalo, aby Povereníctvo vnútra
urýchlene pripravilo zoznam previnivších sa osob, "ktoré i zo štátoprávnych
dóvodov majú byť vysídlené a ich byty dané pre túto akciu k dispozícii" .28

V uznesení rofníckej komisie sa ďalej doporučovalo, aby neumiestnené
rodiny bolí podl'a bytového zákona ubytované na ťarchu boháčovo Jasne
bolů navrlmuté, že "pri celej akcii má byť medzi Slovákmi i Maďarmi
prevádzaný nábor na práce do pohraničia" .29

Systémom postupných krokov sa schyřovalo k priprave represívnej
akcie vačšieho charakteru, od ktorej si predstavitelia KSS sfubovali potresta-
nie triedneho nepriatefa, asimiláciu častí maďarskej menšiny i vyriešenie
problémov s návratom náboristov.

Politickým základom Akcie Juh bolů uznesenie ÚV KSS zo 7. sep-
tembra 1949 o riešení niektorých otázok na južnom pohraničí, ktoré bolů
pripravené na základe materiálu predloženého rofníckou komisiou. Bola
vytvorená Ústredná komisia Akcie Juh, která mala pracovat pri Povereníctve
vnútra. Jej predsedom bol menovaný povereník vnútra Daniel Okálí, členmi

Podl'a materiálu, ktorý bol pripravený pre Predsedníctvo ÚV KSS 3. jú-
na 1949 mala byt' pri ÚV KSS vytvorená komisia na riešenie otázok južného
pohraničia, ktorá mala okrem iného riešiť aj problematiku náboristov. Mala
byt' zložená zo zástupcov sekretariátu ÚV KSS, zástupcov Maďarskej komi-
sie pri ÚV KSS (J. Kugler, F. Rabay), zástupcu ÚV KSS (J. Honec),
zástupcov Osídfovacieho úradu a Povereníctva pódohospodárstva a pozem-
kovej reformy. Komisia mala preskúmať priamo v obci ach doteraz nevy-
riešené pripady umiestnenía náboristov, spory medzi presídlencami, kolo-
nistami a deputátnikmi a mala sa pokúsiť riešiť problémy na mieste doho-
dou. V pripade, že by sa nepodarilo dohodu dosiahnuť boli navrhnuté zásady,
pod fa ktorých sa mali krizové situácie riešiť. Komisia sa mala usilovať nájsť
pre rodiny, kterých majetok bol konfiškovaný a užívaný inými osobami,
vhodné zarnestnaníe v štátnych lesoch a na štátnych majetkoch a ubytovanie
na iných dedinách, priemyselných mestách, baníckych strediskách (Handlo-
vá), resp. u "bohatých" Maďarov. V materiáli predloženom na zasadanie
ÚV KSS sa ešte nespomínala možnosť odsunutia "boháčov, alebo politicky
kompromitovaných obyvateřov- maďarskej národnosti" do českého pohra-
ničia. Komisia mala pripraviť materiál o riešení tejto problematiky a do
14 dní ho predložiť rofníckemu oddeleniu ÚV KSS a potom ústrednému
sekretariátu.F'

Cesta k riešeniu zamotanej situácie, ktorá vznikala pri návrate nábo-
ristov bola načrtnutá v diskusii na tomto zasadaní D. Okálim, ktorý k prob-
lematike osob maďarskej národnosti, ktoré nemali československé štátne

26 SNA, f. Predsedníctvo ÚV KSS, a. j. 19.
27 Členmi Rofníckej komisie ÚV KSS boli: G. Husák,K.. Bacilek, D. Okáli, M. Fa1ťan,

Rendek, Fišera, A. Buza, Kállai, Dvorský, Kugler, Zbirka.
28 SNA, f. Povereníctvo vnútra, sekretariát, osobitne protokolované spisy,(ďalej o.p.s.)

lny. Č. 121, kart. 207, Č. 346/-50.
29 Tamtiež. Pri mnohých údajoch o osobách nie je možné zistiť krstné mená, najmá

u pracovnikov róznych inštitúcíí, pretože vo váčšine dokumenrov sú jednotlivé
osoby oslovované slovom súdruh a priezviskom.

24 SNA, f Povereníctvo pódohospodárstva a pozel11kovej reformy, kart. 1670, Č. 20
383/-49

25 SNA, f. GT, č. V-1949.
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komisie boli: J. Krajčí, za Povereníctvo vnútra, ktorý túto komisiu prakticky
aj viedol, zástupcovia ÚV KSS J. Kugler a Kriško, A. Buza za Povereníctvo
pódohospodárstva a pozemkovej reformy, Szende za Povereníctvo práce
a sociálnych vecí a zástupca Osídlovacieho úradu pre Slovensko Veselý.

Bolo typické pre toto obdobie, že zásadné rozhodnutia, vrátane perso-
náhlého obsadenia komisie boli rozhodnuté na ÚV KSS, aj keď vytváraná
komisia s~adala do rezortu vnútra a len dodatočne boli schválené štátnymi
orgánrni.ř .

Aj keď akcia mala mať vel'mi široké zameranie, o tom, ktorej častí
prikladala realizačná zložka Poverenictva vnútra najváčšiu pozornosť svedčil
aj list povereníka vnútra D. Okáliho z 8. septembra 1949 prednostovi odboru
verejnej správy Povereníctva vnútra J. Krajčímu, že Predsedníctvo ÚV KSS
7. septembra 1949 rozhodlo o prevedení odsunu osob rnaďarskej národnosti,
ktoré sa ťažko previnili proti Československu. l'udovodemokratickému zria-
deniu a neobdržali československé štátne občianstvo. .Prevedenie odsunu
pod fa politickej dohody sa má uskutočniť do českých zemí počas jedného
rnesíaca.":" Uvedený záber postihnutých osob sa však pri výbere osob na
odsun v neskoršom období podstatne prekročil. -,

Telegram z Prahy pre D. Okáliho už z 8. septembra 1949 potvrdzoval,
že akcia bola prerokovaná s ministrom vnútraV. Noskom a plk. Pavlom.
Ministerstvo vnútra predpokladalo, že aj na Ministerstve vnútra bude vytvo-
rená komisia, která sa bude problémom zaoberať, ale postupné sa od toho

, '1 32ustupuo.
Úlohy celej akcie boli po štátnej linii konkretizované na zasadnutí

Zboru poverenikov 12. septembra 1949. Zasadanie, ktoré viedol predseda
Zboru povereníkov G. Husák prijalo uznesenie pod názvom " Úprava niekto-
rých otázok, týkajúcich sa južného Slovenska". Zbor poverenikov v ňorn
schválil komisiu pre riešenie sporných otázok na južnom Slovensku včele
s poverenikom vnútra, ale jej člen ov neurčil menovite, boli stanovené len
rezorty, ktoré sa mali na akcii podiefať. Podobným spósobom, ako bolů
formulované vytvorenie Ústrednej komísie Akcie Juh bolo stanovené, že
zo zástupcov odborných rezortov Zboru povcreníkov a stranických orgánov
sa majú vytvoriť komisic na riešenie sporných otázok aj v jednotlivých
okresoch južného Slovenska.

30 Tamtiež. Aj tu treba pripomenúť rozhodujúcu úlohu orgánov komunistickej strany,
ktorú pri Akcii Juh štúdia I. Molnára obchádza.

31 SNA, f. Poverenictvo vnútra, administratíyny odbor, kart. 667, Č. 11/-1949.
32 SNA, f. Povereníctvo vnútra, sekretariát, o.p.s., lny. Š. 121, kat. 207, Č. 346/-50.
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Druhá časť uznesení Zboru povereníkov z 12. septembra 1949 sa dotý-
kala výstavby domov pre neumiestnené rodiny na južnom Slovensku, do-
stavby už začatých stavieb a rekonštrukcie ďalších domov, ktore boli
poškodené vojnou a prieskumu možností ubytovania náboristov v nad-
merných domoch a bytoch.

Uznesenie Zboru povereníkov obsahovalo aj zásadně smernice pre rie-
šenie majetkových problémov náboristov, ktoré potvrdzovalo niekloré pred-
chádzajúce úvahy stranických predstavitefov a uznesenia straníckych ko-
misii a dávalo im dcfinitívnu podobu. Oproti predchádzajúcim uzneseniam
vychádzalo z principu, podl'a kterého bolo potrebné v každom prípade usilo-
vať sa, aby sa majetek vrátil predchádzajúcemu majitefovi. Bolo stanovené:
_ hnutel'nosti tzv. náboristov, pokiař to bolů možné, a pokiaf boli v ru-

kách fyzickej osoby bez právneho titulu, malí byť náboristom vrátené
in natura,
pokiať takéto hnuteřnosti (napr. dobytok a pod.) boli právnym titulom
v rukách doverníkov a pod., a náborista si robil nárok na ich vrátenie,
mala sa komisia pokúsiť o dohodu,

_ bola vyslovená zásada, že nárok na náhradu, alebo ušlý zisk sa nikomu
nepriznáva z dóvodu, že svojho času bola podl'a rozhodnutia vlády usku-
točnená konfiškácia týchto majetkových hodnot,
v pripadoch sociálne odovodnených, keď to uznala k tomu určená komi-
sia, bola navrhnutá podpora pre takých náboristov alebo dóvernikov,
klorí pre existenčně zabezpečenie potrebovali dobytok, zariadenie a pod.,
ak predtým bez vlastnej viny O ne prišli,
pri nehnutefnostiach sa mala sledovat zásada pomerneho uspokojenia
všetkých kategórií obyvatel'stva, i keď nárok na odškodnenie sa ne-
priznával.

Treťou významnou zložkou uznesenia Zboru povereníkov, ktorá sa
neskór ukázala v určitej miere ako ťažisková pre prácu určených kornisii,
aj keď v tomto uznesení boli tomuto problému venované len dva body,
boli opatrenia na odsun nepriatefských osob maďarskej národnosti do Čiech.
Uznesenie ukladalo povereníkovi vnútra, aby dal urychleno vyhotovit'
zoznarn osob, ktoré sa previnili proti štátu, a mali byť zo štátnobezpeč-
nostných dóvodov z južných okresov vysídlené. Povereníkovi vnútra sa
ďalej ukladalo, dohodnúť vysídlenie týchto osob s príslušnyrni ústrednými
úradrni v Praho a pre umiestnenie prestárlych osob využiť ubytovacie
priestory po vysťahovaných Nemcoch, alebo Poliakoch. Predseda Osídfo-
vacieho úradu pre Slovensko mal uskutočniť súpis domových konfiškátov,
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v ktorých by bolů možné uvofniť byty v súvislosti s "odsunom osób previ-
nilých a štátu nepriateřskych z južnoslovenských okresov" .33

Uznesenie Zboru povereníkov z 12. septembra 1949 bolů v podstate
len kópiou uznesenia Predsedníctva KSS. Absentovala v ňom síce úvodná
úvaha o tom, že akcia sa má realizovať po triednej linii a že má postihnúť
"boháčov a fudovodemokratickému zriadeniu nepriatefské elementy", ale
až na niektoré stylistické zmeny a odlišné formulácie sa ~bor povereníkov
veme držal predlohy, ktorú mu poskytlo Predsedníctvo UV KSS.

Ani jedno z uznesení, ani Predesenictva KSS, ani Zboru povereníkov
nezdórazňovalo ten aspekt, ktorý sa v priebehu realizácie akcie dostal vý-
razne do poeredia, t.j. odsun vybraných skupín obyvatel'stva zo svojho
bydliska do Ciech. V oboch uzneseniach sa písalo o odsune osób sporní-
nanej kategórie s tým, že je potrebné dohodnúť ich odsun s ústrednými
úradmi v Prahe.

Týmto uznesením sa vo všeobecnej podobe vytyčovali úlohy súvisiace
s Akciou Juh v jej troch základných okruhoch:

uspokojenie požiadaviek skupin obyvatefstva zainteresovaných na osídřo-
vaní južného Slovenska (náboristov a dóverníkov),
výstavba a rekonštrukcia domov potrebných pre riešenie problémov juž-
ného Slovenska,
uskutočnenie odsunu vyčlenených skupin obyvatefstva maďarskej národ- .
nosti do Čiech.

Celá akcia sa mala vykonať v čo najvačšej tajnosti, ale ako dokumentujú
priložené prilohy, nedialo sa tak formou tajných dodatkov.34 Zoznam poli-
ticky nespofahlivých osób mal byť vypracovaný tak na základe uznesenia
Predsedníctva ÚV KSS, ako aj rozhodnutia Zboru povereníkov a úlohou
bolo poverené Povereníctvo vnútra. Horlivosť okresných, politickobezpeč-
nostných komisii sa už vo fáze výberu mohla prejavovať nielen vo výbere
fudí z Povereníctvom vnútra pripravených zoznamov, ale prejavila sa najrna
pri hřadaní tých "nesporahlivých", ktori sa búrili proti novonastolenému
režimu. Podřa výňatku zo zápisnice Ústrednej komisie Akcie Juh o úlohách
okresných kornisií, okresné komisie nemohli rozhodovať o vyňatí žiadnej
hospodárskej jednotky z odsunu. Mohla to urobiť len Ústredná komisia,
Okresné komisie však malí právo podávať takéto návrhy.35

Cieřorn celej akcie mala byť vyriešenie prvého okruhu problémov,
t.j. uspokojenie zainteresovaných zložiek obyvatel'stva, výstavba a rekon-
štrukcia domov a tiež uskutočnenie odsunu niektorých skupín obyvateřstva
maďarskej národnosti malí byť len pomocnými prostriedkami, prostredníct-
vorn ktorých sa mala časť uspokojenia realizovať.

Rekonštrukcia a výstavba domov boli v povojnových časoch, keď sa
do oblasti južného Slovenska vložilo vefmi málo prostriedkov, velmi zloži-
tou záležitosťou a zárnery a uznesenia Zboru povereníkov v tejto oblasti sa
ani nepodarilo plne realizovat' ani po roku 1948.36

Vedúci pracovnej skupiny pre pozemkovú reformu v Košiciach v sprá-
ve z 23. marca 1950 vo veci "Stavebný program Akcie Juh" oznamoval,
že podobná akcia sa v obvode tejto pracovnej skupiny nikdy neuskutoč-
ňovala.37

Vefká časť úsilia o úpravu pornerov na južnom pohraničí sa skoncentro-
vala do tretieho bodu, odsunu niektorých skupín obyvatelstva maďarskej
národnosti do Čiech, ktorý mal byť p6vodne iba prostriedkom na ziskanie
ubytovania pre náboristov a d6vemikov, ale postupne nadobudol obrysy
triedneho a politického boja proti stredným podnikateřským vrstvám a rořni-
kom. Bola to jedna z prvých akcií usilujúcich sa o ich likvidáciu.

Organizačná príprava a výber osób na odsun

Rozhodujúce kroky k realizácii Akcie Juh sa začali uskutočňovať už po
zasadaní Predsedníctva ÚV KSS zo 7. septembra 1949. Ústredná komisia
pre Akciu Juh, ktorá bola formálne vymenovaná na zasadaní Zboru pove-
reníkov 12. septembra 1949, mala svoje prvé zasadanie už 8. septembra.
V ten istý deň oznamoval ÚV KSS členovi Ústrednej komisie Akcie Juh
(ďalej Ústrednej kornisie) J. Krajčímu, že je potrebné vyhotovil zoznam
osób maďarskej národnosti, ktoré sa previnili proti Československu, jej
fudovodemokratickému zriadeniu, nedostali československé štátne občian-

33 SNA, f. ÚP ZP. Zápisnica zo zasadania Zboru povereníkov 12. 9. 1949.
34 Molnár, 1.: Kapitoly z poválečných dějin Maďaru ...• S. 86.
35 SNA, f. Povereníctvo vnútra, adm, odb .• kart. 667. č. 10/-1949 - Juh, Č. 82/-1949

- Juh.

36 Týmto problémom sa v tomto prispevku nebudeme podrobne zaoberať. Ide o zloži-
tý komplex hospodársko-sociálnych problémov. ktorým je potrebné venovať oso-
bitnú pozornosf v rámci samostatného výstupu o situácii v tejto oblasti na juhu
Slovenska.

37 SNA. f. Povereníctvo pódohospodárstva a pozemkovej reformy (ďalej PPPR).
kart. 2135.
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stvo podřa zákona Č. 245/1948 Sb. a zoznam kulakov, ktorých majetok bol
právoplatne konfiškovaný, ale konfiškácia nebol a vyk<;)f1aná.~8

Hlavnú koordinačnú úlohu pri príprave celej akcie mala Ustredná komi-
sia Akcie Juh, ktorej boli fakticky poskytnuté veľmi rozsiahle právomoci.

Podřa rozhodnutia Ústrcdnej komisie 8. septembra 1949 mali byť spra-
cované aj zoznamy osob, ktore boli určené na odsun do Maďarska, ako
osoby odsúdené podřa nar. Č. 33/1945 Zb. n. SNR, ale neboli odsunuté,
mal sa pripraviť zoznam konfiškovaných domov podl'a krajov, okresov a ob-
cí, v ktorých býval póvodny majitel' a podrobný zoznam konfiškovaného
majetku podřa nar. Č. 104/1948 Zb. n. SNR.39

Na zasadaní Ústrednej komisie 9. septembra ] 949 bolo rozhodnuté,
aby sa osobám, ktoré prichádzajú do úvahy na odsun v rámci Akcie Juh,
odobralo potvrdenie o politickej spořahlivosti, ak im už bolů udelené. Toto
rozhodnutie bolo oznámené predsedom krajských národných výborov 14. sep-
tembra 1949. V liste D. Okáliho sa zdórazňovalo, že akcia sa uskutečňuje
v záujme ukl'udnenia situácie na južnom Slovensku a je potrebné postarat'
sa o zamietnutie odvolaní postihnutých osob voči takému postupu.ř" Zozna-
my, ktoré pripravilo Povereníctvo vnútra sa stali potom základom pre výber
osob na odsun do Čiech v rámci Akcie Juh.

Následne na ďalšom zasadaní 11. septembra 1949 táto komisia rozhodla
o tom, že odsun obyvateJ'ov maďarskej národnosti sa nebude vzťahovať na
všetkych obyvatel'ov z vybraných skupin, ale len na tých, ktorí sú štátne
a politicky nespol'ahlivi. Kruh sa uzavrel. Vybrané osoby boli odňatírn poli-
tickej spořahlivosti vyčlenené ako osoby vhodné na odsun. Ako sa neskór
ukázalo, karty zamiešala príslušnosť k povolaniu, resp. k sociálnej triede,
teda kritérium, ktoré strana, vyhlasujúca sa za zástupcu najchudobnejších
sociálnych vrstiev a robotníkov, musela aspoň formálne rešpektovať.

Rodiny, které malí byť odsúvané do Čiech, mali byť ako rodinné celky
dopravované na miesto určenia, ktoré malo byť určené slovenskými úradmi,
V zápisnici zo zasadania Ústrednej kornisie Akcie Juh sa uvádzalo, že
"pokiať české úrady mienia práceschopných príslušníkov týchto rodín umiest-
niť v Čechách na inom mieste, majú tak urobiť len po umiestnení odsunutých
rodin na mieste určenia (v záujme zachovania právneho poriadkul";"

Spósob riešenia maďarskej otázky na Slovensku v rokoch 1945-1948
a rozbiehajúca sa Akcia Juh na južnom Slovensku evokovali otázku, prečo
sa začína s "potieraním protisocialistických živlov" práve na južnom Slo-
vensku, medzi obyvatelstvom maďarskej národnosti. Vtedajšia politická orien-
tácia na hfadanie nepriatefov medzi rol'nictvom, poJ'nohospodársky charakter
južného Slovenska, sociálne a hospodárske pomery, do ktorých sa vracali
náboristi, a v ktorých žili doverníci, dávali na to odpoveď len čiastočne.
Túto otázku si však začínali klásť občania, členovia i nečlenovia komu-
nistickej strany a napriek neustálemu zdórazňovaniu triedneho zamerania
akcie, sa medzi Slovákmi a Maďarmi, a to dokonca aj medzi komunis-
tickými funkcionármi na nižšorn stupni, považovala Akcia Juh za pokra-
čovanie politik)' z rokov 1945-1948.

Akcia Juh teda mala okrem sociálnej a hospodárskej aj vel'mi dóležitú
politickú dimenziu. Čerpala z tézy o zostrujúcom sa politickom, triednom
boji, o nevyhnutnosti likvidoval triedneho nepriatel'a. Aj smernice Pove-
renictva vnútra upozorňovali na to, že akcia má dóležitý politický význam,
že sa uskutečňuje v rámci triedneho boja na dedine a že jej uskutočnenim
sa "niclenže usporiadajú pornery na južnorn pohraničí, ale zlepší sa hospo-
dárska a politická situácia veťkého počtu pracujúcich" .42 V tejto súvislosti
bol stále zdórazňovany jej triedny a nie nacionálny charakter, Napriek tomu
sa prí výbere osob na odsun úzkostlivo dbalo na to, aby boli vyberaní iba
obyvatelia maďarské] národnosti. Napriek tomu bolo na prvých zoznamoch
zaradených 18 Slovákova 5 Nemcov. Z nich jeden dokonca člen KSS.
Tito I'udia boli však pri revíziách zo zoznamov vyradení. V niektorých
pripadoch boli odoberané aj reslovakizačné dekrety.

Pred začiatkom akcie na 13. septcmbra 1949 bola zvolaná porada
okresných komisárov okresov južného Slovenska na ktorej predniesli zá-
sadné príspevky pre prípravu celej akcie Š. Bašťovanský, generálny tajomnik
ÚV KSS a G. Husák, predseda Zboru poverenikov. Nešlo len o klasickú
poradomániu fUl1kcionárov komunistickej strany z tohto obdobia. Bolo po-
trebné pripraviť verejnú mienku, ale najmá funkcionárov KSS a štátnych
úradníkov na deportačnú akciu, podobnú tým, které sa realizovali po roku
1945 a s ktorých hodnotením sa nevedela komunistická strana vyrovanať
vel'mi dlhé obdobie.

Prejav Š. Bašťovanského bol zameraný na všeobecné zásady národ-
nostnej politiky a boli v ňom stanovené aj zásady pre posudzovanie osob,38 SNA, f. Poverenictvo vnútra, administratívny odbor, kr. 667, Č. 11/-1949.

39 Tanuief. Č. 14/-1949.
40 Tanuiež, Č. 10/-1949.
41 Tamtiež, Č. 82/-1949. 42 Tam/iel, Č. 14/-1949.
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ktoré mali byť zaradené do Akcie Juh. Tento prejav sa však nenachádza
ani v materiáloch štátnych, ani straníckych orgánov na Slovensku. Prejav
G. Husáka sa, s jemu typickou rozvláčnosťou, zaoberal Akciou Juh v širšom
kontexte. Vyzdvihol najmá aspekty, ktoré vyvolali potrebu akcie, teda návrat
náboristov spiiť na Slovensko. Upozornil aj na to, že situácia na južnom
Slovensku sa komplikovala aj v důsledku toho, že riešenie problémov rof-
níckych oblastí muselo ustúpiť potrebám zvyšovania priemyselnej výroby.
G. Husák sa v celom svojom prejave snažil dokazovať, že akcia nie je
v žiadnom pripade zameraná nacionálne, že jej ciefom je naopak priniesť
do južného pohraničia nacionálny zmier. Politickým ciefom mala byť jednota
slovenského a maďarského pracujúceho proti maďarskému a slovenskému
kulakovi, "aby videli, že po triednej linii ideme, nie po nacionálnej línii,
že skutočne nepriateřov drobného človeka, nepriatefov jeho režimu a štátu
stade vytrhujeme, aby celá dedina tlieskala, keď tieto elementy z dediny
odídu".43

Aj keď trochu odbiehame od hlavného prejavu G. Husáka, v podstate
nikdy sa nepodarilo dosiahnuť, aby náboristi bez problémov preberali ma-
jetky odsúvaných, alebo sa sťahovali priamo do domov bohatších sedliakov,
ktori ešte v týchto domoch bývali.

Z referátu G. Husáka vo významnej miere rezonoval ešte jeden aspekt,
utajenosť akcie pred širšou slovenskou verejnosťou. G. Husák povedal: "Stra-
na musí vedieť a všetky stranícke orgány musia vedieť, že najvyššie miesta
stranícke a štátu stoja za touto akciou. Dáva sa len na to pozor, aby sa
nestali krivdy, aby sa nestali prechmaty, aby tu nebol a nejaká osobná
pomsta, aby si to za žiadnu cenu neodskákal nejaký malý človek, nejaký
drobný chudák. Tak k tomu transportu, ktoré snáď robia najviac rozruchu
v niektorých obci ach. My nepójdeme s tým do rozhlasu, do novín a kdekade
inde a na druhej strane v okresoch a obciach netreba tajiť, prečo pán Sziics,
alebo neviem xy ide stade preč. Netreba to tajiť, že jeho majetok bol
konfiškovaný, bol odsúdený, nemá štátne občianstvo a důvody štátnobez-
pečnostné nám kážu, aby sme ho z tohto kraja odsunuli. ,,44 Zdůrazňoval,
že ide o vytrhnutie triedneho nepriatefa aj s koreňmi z jeho prostredia
a presadenie tam, kde je potreba pracovných síl.

V závere vyzval všetkých, aby pomáhali vymenovaným komisiám v ich
práci, "aby do pol októbra mali tento problém zo stola".

Okresné národné výbory boli o Akcii Juh informované listom Pove-
reníctva vnútra zo 16. septembra 1949. V liste sa zdůrazňovalo, že "akcia
má důležitý politický význam v rámci priebehu triedneho boja ... a důsled-
ným splnením nielenže sa usporiadajú pomery na južnom pohraničí, ale
zlepší sa hospodárska a politická situácia vel'kého počtu pracujúcich" .45

V liste Povereníctvo vnútra oboznamovalo národné výbory aj so štruktúrou
orgánov, které mali akciu zabezpečovať.

Na realizáciu Akcie Juh v okresoch boli utvárané okresné a politic-
kobezpečnostné komisie. Úlohou okresných komisií bolů usporiadať bytové
a majetkové pomery osób, ktoré sa vrátili z Čiech, a dóvernikov, ktorí boli
osídlení na ich majetkoch. Tieto komisiemali vyhotoviť zoznamy "neuspo-
kojených" a snažiť sa vyriešiť konfliktné otázky v jednotlivých obciach.
Práve tieto komisie mali riešiť najzložitejšie problémy medzil'udských vzťa-
hov, ktore zapríčinili nezmyselné opatrenia režimu. Museli rozhodovat, 1.'10
zostane bývať v dome, bývalý majitel', který ho postavil, dlhé rok)' v ňom
žil a ktorý po návrate z Čiech býval u príbuzných alebo známych, pretože
nechcel príjať žiadne náhradné ubytovanie, alebo nájomca, dóvernik, ktorý
dom dostal do prenájmu alebo trvalej držby od štátu. Rozhodnutia komisií,
nech už boli akékol'vek, nemohli byť spravodlivé k obom zainteresovaným
stranám. Časť nahromadených problémov autoritatívnym prideťovaním ne-
hnutel'ností vyriešili a pre poškodených sa snažili hfadať núdzové riešenie.

Činnosť okresných komisií bola náročná a zložitá. Vyžadovala poznat'
do detailov problematiku nielen južného Slovenska, regiónu, ale aj kon-
krétnej dediny, osudy jednotlivých rodín. Rozhodnutia komisií v zložitých
povojnových podmienkach zákonite vyvolávali nepriaznivé reakcie tak zo
strany náboristov i dóvernikov.

Okresné komisie menoval Zbor povereníkov na doporučenie straníckei
komisie, ktorá pracovala v zloženi G. Husák, D. Okáli, Krajňák, Čihák.4

Bolo vytvorených 5 okresných komisií, ktoré ma li na starosti viaceré
okresy. Menovaný bol vedúci komisie, ktorý potom v okresoch priberal pre
riešenie problémov spolupracovníkov z jednotlivých odborných rezortov,
povereníctiev a miestnych funkcionárov štátnej správy a zástupcov komu-
nistickej strany. Členmi komisií boli podfa rozhodnuti a Zboru povereníkov
z 12. septembra 1949 zástupcovia tzv. zainteresovaných povereníctiev, teda
tých, ktoré sa podiefali na osídl'ovani južného pohraničia, pridefovaní ma-

43 SNA, f. Povereníctvo vnútra, sekretariát, o.p.s., kart. 207, Č, 346/-49.
44 SNA, f. Povereníctvo vnútra, adm. odb. kart. 667, Č. 14/-1949.

45 Tanuiei, Č. 82/-1949.
46 Tanuiei, Č. 11/-49.
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jetkov, alebo ich konfiškácii. (Povereníctvo pódohospodárstva a pozemkovej
reformy, Povereníctvo práce a sociálnej starostlivosti, Osídfovaci úrad pre
Slovensko). Vedúcim komisie v skupine poverených okresov bol zástupca
Povereníctva vnútra. Členovia komisie za ostatně rezorty neboli pravde-
podobne stáli, aj keď návrh na ich rnenovanie z 13. septembra 1949 bol
pripravený menovite, podl'a zástupcov za jednotlivé rezorty. Zastupovanie
kolegarní z rezortu sa v podstate tolerovalo. Dokonca v priebehu akcie bol
z disciplinámych dóvodov odvolaný člen II. kornisie Š. Krištof.
Okresy boli rozdelené do 5 skupín:
I. Šarnorín, Šafa, Levice, Bratislava-okolie - vedúci Pol'ačko, (PV)
II. Dunajská Streda, Želiezovce, Modrý Kameň, Lučenec - vedúci J. Honec.

(ÚV KSS),
III. Galanta, Senec, Nové Zámky, Rímavská Sobota, Moldava n/B. - vedúci

Suchý. (PV)
IV. Komámo, Čalovo, Štúrovo, Šafárikovo - vedúci V. Borovský. (PV)
V. Hurbanovo, Vráble, Šahy, Šurany, Jesenské, Rožňava - vedúci F. Bahýl.

~Q .

Členmi jednotlivých kornisií boli:
I. Kubač, Rabay (ÚV KSS), Tegelhof (PPPR), Baláž (PPSS), Zeman (OÚ).
II. Kuna (ÚV KSS), Š. Krištof (PV), Ing. Legesa (PPPR), Vojtko (PPSS),

Václav (OÚ).
III. Gottier, V. Puha (ÚV KSS), Polakovič (PPPR), dr. Šimko (PPSS),

P. Šimek (OÚ).
IV. Košecký, OČOVSh:Ý(ÚV KSS), J. Koščo (PPPR), B. Frank (PPSS),

Weirnvurm (OÚ).
V. V. Kleštinský, V. Szarka (ÚV KSS), Š. Franek (PPPR), Š. Gašaj (PPSS),

O. Zábredský (OÚ).
Kým okresné komísie plnili vačšinou úlohy, ktoré súviseli s uspo-

kojovanim jednotlivých vrstiev obyvatefstva v ich nárokoch, ktoré vyplynuli
z predchádzajúceho riešenia maďarskej otázky, o tom, kto bude zaradený
do odsunu v rámci Akcie Juh mali rozhodovať politické, resp. politicko-
bezpečnostné komisie. Tie boli zostavené zo zástupcu komunistickej strany
maďarskej národnosti, ktorého menoval ÚV KSČ, pracovníka Štátnej bez-
pečnosti, ktorého menovalo Povereníctvo vnútra a nimi pozvaných miest-
nych funkcionárov komunistickej strany a národných výborov, ktorí mali
poskytovať konkrétne údaje o osobách z regiónu. Úlohou politických komi-

sií bolo na podklade materiálov, ktoré dostali k dispozícii a ktoré tu už
boli spomínané, predložiť Ústrednej komisii návrh osób maďarskej národ-
nosti, ktoré mali byť odsunuté do Ciech. Takto spracované návrhy mala na
základe rozhodnuti a Ústrednej komisie z 19. septembra 1949 posúdiť troj-
členná komisia, ktorá bola v počiatočnom období v tomto najvyššou in-
štanciou, Jej členrni boli Š. Fábry, který zastupoval ÚV KSS, L. Žitňan za
Povereníctvo vnútra a npor. Misál za Štátnu bezpečnosť. Aj zo zloženia
tejto komisie je zjavné, že zástupcovi a Povereníctva vnútra mali tu rozho-
dujúcě postavenie.

V deň, keď Zbor povereníkov ešte len rozhodol o uskutočňovaní akcie,
sa v Ústrednej komisii už prerokovávali výsledky predbežného zisťovania
o osobách spósobilých na odsun z okresov Bratislava-vidíek, Galanta, Hur-
banovo, Komárno, Šarnorin, Želiezovce, kde bolo zistených 357 rodín "spO-
sobilých" na odsun na základe toho, že nemali schválené priznanie českoslo-
venského štátneho občianstva. Ako sporné sa hodnotili pripady podfa týchto
kritérií: 29 prípadov, ktoré nemohli dostať československé štátne občianstvo,
15 pripadov rodin, ktoré reslovakizovali a 3 rodiny, ktoré boli slovenskej
národnosti. Samotný tento výpočet sporných pripadov potvrdzoval, že akcia
mala nacionálny charakter, ale aj rozhodujúcu úlohu vedenia komunistickej
strany a Štátnej bezpečnosti pri priprave akcie.

Komisie začali pracovaťod 14. septembra 1949 po inštruktáži na ÚV KSS,
kde generálny tajomnik ÚV KSS Š. Bašťovanský vysvetlil členom komisií
kritériá, podřa ktorých mali uskutočňovať vyber OSÓb.48

Už na zasadaní Ústrednej komisie Akcie Juh 12. septembra 1949
informoval povereník vnútra Daniel Okáli o dóležitých okolnostiach, kto-
ré mali do veľkej miery za následok, že sa plánovaný odsun vybraných
skupín obyvatefstva maďarskej národnosti do Čiech začal oddiafovať.
D. Okáli informovalo tom, že už neplatia staré kritériá pre posudzovanie
štátnej a politickej spořahlivosti, aké platili do roku 1948. Podfa nových
kritérií už bolů potrebné pozerať na činnosť po roku 1945 a postoje po
februári 1948, keď moc prevzali komunisti. Pri posudzovaní osób, ktoré
boli odsúdené podľa nariadenia č. 33/1945 Zb. n. SNR sa už vyžadovalo
pozerať na to, či boli odsúdené za zločin proti štátu a ak nie, či svojou
činnosťou po oslobodení prejavili kladný postoj k fudovodemokratickému
zriadeniu. V takom prípade mali byť zo zoznamov vynechaně.ť

47 SNA, f. Povereníctvo vnútra, sekretariát, o.p.s., kart. 207, Č. 346/-1949.
48 Žiaf z archívnych materiálov sa nepodarilo zístiť presné znenie inštrukcií,
49 SNA, f. Povereníctvo vnútra, adm. odb. kart. 667, bez čísla.
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V zásade to neznamenalo podstatnú zmenu v zameraní akcie proti
obyvatefstvu maďarskej národnosti, ale posilnil sa štátnobezpečnostný aspekt
vychádzajúci z principu obrany triednych záujmov. Bolo potrebné už na
začiatku akcie korigovať zoznamy a podrobiť ich revízii. Umožňovalo to
prisnejšie posudzovanie tých osob, ktoré nejakým spósobom dali najavo
nesúhlas s novonastoleným zriadením.

Najviac exponovanou skupinou, ktorá bola stredobodom záujmu meno-
vaných pracovných skupin bola kategória osob, ktorej nebolo priznané česko-
slovenské štátne občianstvo.

Podl'a prvého zoznamu osob, ktorým nemalo byť udelené českoslo-
venské štátne občianstvo, ktorý pripravovalo Povereníctvo vnútra v čase,
keď sa ešte len uvažovalo o príprave zákona o udelení československého
štátneho občianstva obyvarel'orn maďarskej národnosti, nemalo byť českoslo-
venské štátne občianstvo pridelené 4761 rodinám, ktoré sa hlásili k ma-
ďarskej národnosti. Tento zoznam pripravovalo Povereníctvo vnútra za účasti
zástupcov okresných národných výborov, zástupcov okresných akčných vý-
borov Národného frontu, okresných výborov KSS a orgánov Štátnej bez-
pečnosti.

Po preskúmaní tohto zoznamu III. odborom Povereníctva vnútra (štát-
nobezpečnostný odbor), za účasti členov Maďarskej komisie, ktorá praco-
vala ako pomocný a pracovný orgán pri ÚV KSS 0ej členmi boli: Š. Ma-
jor, J. Lčrincz, F. Rabay, Š. Fábry, J. Kugler), bolů zaradených do zoznamu
osob, kterým nemalo byť udelené československé štátne občianstvo
3010 rodin.

Podfa rozhodnutia Predsedníctva ÚV KSS z 9. decembra 1948 ani
tento zoznam nezodpovedal "všetkým náležitostiam", chýbali napr. "dovody
ťažkého previnenia" .50 Navyše, ako vyplývalo zo správy npor. Misála z ne-
skoršieho obdobia, z 22. septembra 1949, v zozname osob, ktorým nebolo
dané československé štátne občianstvo bolů až 80 % robotníkov a to ne-
zodpovedalo triednej politike komunistickej strany.ř'

Pracovník Povereníctva vnútra 1:.. Kukan spolu s 20 členmi Štátnej
bezpečnosti bol poverený do 10. decembra 1948 vypracovať zoznam "zá-
vadných" osob, ktoré, a to bolů pre prípravu Akcie Juh v neskoršom období
vefmi podstatné, mali byť podl'a predpokladov Predsedníctva ÚV KSS, v zmys-
le zákona č. 52/1935 Sb. a dekrétu prezidenta republiky č. 88/1945 a zákona

č. 175/1948 Sb. prikázané na pracovný pobyt do Čiech a zaradené tam do
pracovného pomeru.52

Podfa údajov zo začiatku roku 1949 bolů do "zoznamu ťažko previ-
nilých a odsúdených osob", ho rým nemalo byť udelené československé
štátne občianstvo zaradených 1672 osob maďarskej národnosti, čo spolu
s rodinnými prislušníkmi, na ktorých sa mala opatrenie tiež vzťahovať pred-
stavovalo asi 3600 OSOb.53

Na Predsednictve ÚV KSS 5. februára 1949 povereník vnútra D. Okáli
hovoril o dvoch zoznarnoch osob, ktoré nedostali československé štátne
občianstvo. Na prvom bolů zaradených 1460 osob, bližšie neurčených a na
druhom 553 rodín, voj nových previnilcov, Aj z diskusie o tom, či by sa
dalo podfa návrhu Ministerstva zahraničných veci uvažovať o tom, či by
manželky z prvého zoznamu mohli dostať československé štátne občíanstvo,
a z odpovedí povereníka vnútra o nevhodnosti takéhoto kroku, lebo v ta-
kom prípade by nemohla byť odsunutá celá rodina.ř" vyplývalo, že už dlhšie
obdobie sa v pofebruárovom období kryštalizovala koncepcia odsunu triedne
a politicky nevyhovujúcich obyvatefov maďarskej národnosti z južného Slo-
venska do Čiech. Práve z okruhu tých osob, ktorým nemalo byť udelené
československé štátne občianstvo sa vyberali najvážnejší adepti pre odsun
"nepriatefských živlov" maďarskej národnosti zo Slovenska.

Podfa póvodných predpokladov Predsedníctva ÚV KSS a Zboru pove-
reníkov sa mala odsunová fáza Akcie Juh uskutočniť za jeden mesiac, teda
do polovice októbra 1949. Presídlenie sa po právnej stránke mala realizovať
na základe presídfovacieho výmeru podřa paragrafu 17, ods. 3, zákona
č. 52/1949 Sb. z 23. februára 1949 o prikázaní, alebo zakázaní pobytu na
určitom území a v niektorých prípadoch podl'a paragrafu 11, ods. 1 zákona
č, 138/1948 Sb., t.j. podfa bytového zákona. 55

Pofebruárové zákonodárstvo vytvorilo pre akcie takéhoto charakteru
optimálnejšie podrnienky, ako zákony z predmníchovskej republiky o ochra-
ne republiky, resp. dekrét prezidenta republiky č. 88/1945, s využitím kto-
rých sa póvodne rátalo.

Osoby, ktoré mali byť odsunuté v rámci Akcie Juh malí byť rozdelené
podl'a príčin, pre ktoré boli na zoznamy zaradené, do štyroch kategórií:

50 SNA, f. Predsedníctvo ÚV KSS, a. j. 32, 1948.
51 SNA, f. Povereníctvo vnútra, sekretariát, o. p. S., kart. 207, Č. 346/-49.

52 SNA, f. Predsedníctvo ÚV KSS, a. j. 32, 1948.
53 SNA, f. GT, Č. I, 1949.
54 SNA, f. Predsedníctvo ÚV KSS, a. j. 4. 1949.
55 SNA, f. Povereníctvo vnútra, adminístratívny odbor, kart. 667, Č. 82/-49.
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A) 1. osoby odsúdené, ktorých majetok bol konfiškovaný a neboli určené
na výmenu obyvateřstva s Maďarskem,

2. osoby neodsúdené, kterých majetok bol konfiškovaný a presahoval
20 ha,

3. osoby, ktorých majetok bol vyradený z konfiškácie, ale presahoval
15 ha.

B) Osoby, určené na výmenu s Maďarskom, ale nepresídlené, kterým ne-
bolů udelené československé štátne občianstvo podřa paragrafu 1, ods. 2,
zákona č. 245/1945, tretia veta.

C) Osoby, ktorým nebolo udelené československé štátne občianstvo podľa
paragrafu 1, ods. 2, zákona Č. 245/1945 Sb., teda osoby, ktoré sa ťažko
previnili proti Československu.

D) Osoby, které navrhli na odsun politickobezpečnostné okresné komisie.
Ako je vidieť z tejto kategorizácie v mnohých pripadoch nešlo o zara-

denie podľapriestupku, alebo dokázanej viny, ale o zaradenie do odsunu
na základe formálneho rozhodnuti a komisie, či konštatovania miery vlast-
níctva. Aj keď Ústredná kornisia Akcie Juh navrhovala na svojom zasadaní
11. septembra 1949, aby bolů do uznesenia Predsedníctva ÚV KSS doplnené,
že odsun sa týka len štátne nespol'ahlivých osob,56 v skutočnosti boli za
takéto považované predovšetkým osoby politicky nespořahlive.

Základný výber osob na odsun vykonávali úradníci Povereníctva pódo-
hospodárstva a pozemkovej reformy, ktori posudzovali najmá pořnohospo-
dárske majetkové pomery, úradníci Osidfovacieho úradu pre Slovensko,
ktori mali k dispozicii materiály dotýkajúce sa výmeny obyvateřstva medzi
Československorn a Maďarskem a úradníci Povereníctva vnútra, to všetko
za asistencie a pod dohl'adom pracovníkov štátnej bezpečnosti. Takto zosta-
vené zoznamy osob, ktoré mali byť odsunuté do Čiech v rámci Akcie J uh,
skúmali politickobezpečnostné komisie, ktoré doplňali zoznamy o ďalšie
osoby kategórie D. V kategórii D sa postupne ocitli osoby, které mali
v zdóvodnení na odsun zaznamenané napr. "Je triedne neuvedomelý nepria-
tel' Iudovodemokratického režimu, odhovára občanov od zakladania JRD",
"štváč, je proti rořníckej politike a Iudovodemokratickérnu zriadeniu, na
svojich majetkoch zamestnáva nájomné sily", "odderuje sa od rofníckej
a robotníckej triedy", "je vel'kým triednym nepriateřom Iudovodemokra-
tického zriadenia, keďže počúva správy z Londýna a Ameriky, ktoré potom
verejne ďalej rozširuje", "robí si posmešky z pozdravu Česť práci a hovori

spoluobčanom, že budú zriadené kolchozy a budú chodit so šálkou na
spoločné obedy", "učí svoje dieťa po anglicky" a pod., ale aj Iudia, ktorí
udávali s~luob~a.no~ na an~ktovanom ~emí za ~I.sveto~ej vojn~i členovi a
maďarských politických stran z predmnichovskej republiky atď.

Výber osob sa nakoniec ukázal ako jeden z najzložitejších problémov.
Ako už bolů spomínané, menili sa nielen pomery v republike, menili sa aj
názory na prečiny, za které boli mnohí obyvatelia maďarskej národnosti
v minulosti trestaní, v duchu triedneho boja sa čoraz vo vačšej miere prihlia-
dalo na majetkové pomery, príslušnosť k vrstve obyvatel'stva a sociálnej
skupine. To všetko vnášalo do výberu osob vefkú mieru subjektivizmu
a svojvóle.

Z archívnych materiálov vyplýva, že po preverení zoznamov členmi
politickobezpečnostných komisii sa počet rodín, ktorě mali byť určené na
odsun podstatne znížil. Napr. v okresoch Jesenské, Moldava n/B., Rožňava,
Šurany z póvodne navrhovaných 636 rodín, bolů už po preverení poli-
tickobezpečnostnými komisiami určených na odsun len 215 rodín, t.j. 33,8 %
z póvodneho počtu. 58

Podobný trend potvrdzovali aj odhady, ktoré boli pripravené Pove-
reníctvom vnútra. Podřa nich podřa póvodného plánu mala Akcia Juh za-
sialmuť asi 3000 rodín a 14-15 tisíc osob. V liste V. Širokému z 30. sep-
tembra 1949, v ktorom ho predstavitelia Povereníctva vnútra podrobne in-
formovali o pripravovanej akcii sa uvádzalo, že akcia móže postihnúť asi
1000 rodín 4000 osob.59

Aj tieto čísla sa neskór ukázali ako nadsadené, pretože aj keď sa tu
ukazovala tendencia na posilňovanie podielu osob, které boli zaradené do
kategórie D, z ostatných kategórií nastával úbytok, vzhl'adom na sociálne
postavenie osob zaraďovaných do akcie. .

Vedeniu komunistickej strany spósobovalo hlavné starosti to, že napriek
snahe o komunistický triedny pristup, bolo v radoch osob, ktoré boli určené
na odsun mnoho takých, ktorí z triedneho hřadiska do rámca akcie neza-
padali. Išlo napr. o robotníkov, ktori boli potrestaní po vojne Iudovymi
súdmi podřa paragrafov 1-4, nariadenia Č. 33/1945 Zb. n. SNR na viac
ako jeden rok vázenia a nezapojili sa do pofebruárového budovania socia-
lizmu. Takto sa mnohí robotníci a malorořníci dostali na zoznam D, ako
"nepriatelia rudovodemokratického štátu", Dostávali sa tam aj ti, ktori vystu-

56 Tamtiež; Č. 20/1949.

57 Tamtiei. Č. 173/1949.
58 Tamtiež, Č. 81/1949.
59 Tanuiež:
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povali proti socialistickej orientácii štátu, alebo vystupovali proti niektorým
opatreniam a zárnerom komunistickej strany (v cirkevnej politike, pri zakla-
daní jednotných rol'níckych družstiev a pod.).

Akcia luh v každom pripade vyvolávala v radoch obyvatefov maďar-
skej národnosti, ktorých sa bezprostredne dotýkala, pocit ohrozenia, čo
mnohí prirodzene z obavy o vlastnú existenciuriešili tým, že boli povofnejší
voči opatreniam režimu, kterými zavádzal kolektivistické prvky do hospo-
dárskeho života. lasne to dokumentuje napr. správa z okresu Šamorín, ktorý
bol fakticky akciou najviac ohrozeny, pretože v ňorn sa mala začat'. V správe
o Akcii luh zo 16. októbra 1949 sa písalo: "V okrese Šamorín badať
zomknutie do jedného šiku proti dedinským boháčom a kulakom. Najlepšie
sa táto spolupráca javi pri schódzach a vytváraní lRD. Kulaci prichádzajú
a dobrovoľne sa hlásia do lRD, dávajú k dispozicii pódu. Okresné vedenie
však z taktických dóvodov, v oblastiach, kde neboli založené JRD, ihneď
neprikročuje k ich založeniu, ale chce dosiahnuť, aby sa triedny boj vyostril.
V okrese je z 37 obcí v 23 založených lRD.,,60

Napriek zdórazňovaníu triednych aspektov nacionálne vyznievajúca ak-
cia odsunu "nepriaterov" maďarskej národnosti do Čiech nezískala sympatie
obyvatefstva.

Prvé podrobnejšie správy O príprave akcie boli pripravované už po
týždni práce okresných komisií, Na zasadaní Ústrednej komisie Akcie luh
20. septembra 1949 sa predseda okresnej komisie Š. Krištof sťažoval na
to, že zoznamy dodané Osídřovacím úradom sú zle zostavené, lebo obsahujú
predovšetkým nemajetných rudí a nie kulakov. Upozorňoval, že náboristí
nie sú ochotní sťahovať sa na pódu kulakov len preto, že je to Maďar.
Podfa jeho názoru sa akcia pripravy odsunu začala vel'mi neskoro, lebo
vačšina dóverníkov už z južného Slovenska odišla.

Ako vyplývalo zo správ vedúcich okresných komisií Akcie luh, akcia
bola v okresoch .Jiatená" aj tým, že mnohí z tých, ktori boli zaradení do
zoznamov na odsun, si našla ochráncov medzi funkcionármi strany a ná-
rodných výborov. Zo správ vedúcich okresných komisií pre Ústrednú komi-
siu Akcie luh a diskusie prizvaných poslancov (Gouíer, Klečšinský, Kubač)
vyplývalo, že obyvatelia maďarskej národnosti" pozerajú na akciu cez nacio-
nálne okuliare", že na mnohých miestach sa akcia zneužívala na útoky
proti obyvatefstvu maďarskej národnosti, bez ohfadu na proklamované tried-
ne hl'adisko, "maďarskí súdruhovia nechcú íst' do komisií" .61 Svoju úlohu

v tomto smere zohrala aj aktivita, ba až agresivita, s akou sa náboristi,
vracajúci sa z Čiech, dožadovali svojich majetkov, obsadených slovenskými
dóverníkmi.

Vedenie KSS sa neustále muselo vracať k problematike výberu osob,
ktoré boli určované na odsun, aj k práci jednotlivých okresných a poli-
tickobezpečnostných komisií. Na zasadaní Ústrednej komisie Akcie luh
tajomník KSS J. Kugler 30. septembra 1949 oznámil, že dochádzajú mnohé
sťažnosti proti rozhodnutiam okresných komisií. Najmě príslušníci Štátnej
bezpečnosti, ktorí boli členmi komisií, nútili členov komisií maďarskej
národnosti, aby podpisovali aj návrhy, S ktorými nesúhlasili. Bol o rozhodnu-
té vyšetriť všetky sťažnosti proti zaradeniu jednotlivých osob do zoznamov.
Najprv sa malo prešetriť 6 okresov, do ktorých boli menované dvojčlenné
komisie, zložené zo zástupcov ÚV KSS a Poverenictva vnútra. Pre okresy
Bratislava-vidiek a Dunajská Streda boli v komisii npor. Misál a Š. Fábry,
v okresoch Galanta a Hurbanovo L. Žitllan a J. Kugler a v okresoch Ko-
mámo a Čalovo zástupca Poverenictva vnútra Zváč a pracovník ÚV KSS
Kriško.62

Ani uvedené opatrenia na zabezpečenie objektívnosti výberu osob na
odsun však neboli podl'a mienky vedúcich predstavitel'ov KSS dostatočne
účinné a tak Ústredná komisia na svojom zasadaní 14. októbra 1949 rozhodla
o menovaní zmocnencov pre jednotlivé okresné a politickobezpečnostné ko-
misie, ktori ma li dozerať na ich prácu. Zmocnenci mali každé dva rnesiace
podávat správu o svojej činnosti a svojich poznarkoch.ř' Ich práca sa však
nemala týkat' len dohfadu nad výberom osob pre odsun, ale najmá dohfadu
nad uspokojovaním náboristov a dóvernikov,

Začiatkom októbra 1949 sa už vykryštalizoval okruh osob, ktoré mali
byť Akciou luh, odsunom do Čiech, postihnuté. Na zasadaní ústrednej
komisie 4. októbra 1949 J. Krajčí oznamoval, že politickobezpečnostné
komisie, ktoré boli zodpovedné za výber osob na odsun svoju prácu skončili
a že sú vytvorené podmienky na odsun.64

Súhmnú informáciu o priprave Akcie luh o počte osob, dóvodoch ich
zaradenia do zoznamu, sociálnych pomeroch a triednom póvode prinášala
správa zo 6. októbra 1949, ktorá bola pripravená pre V. Širokého, vtedy
rozhodujúcu osobu v komunistickej strane na Slovensku. Tieto údaje doku-
mentuje nasledovná tabufka.

60 SNA, f. Povereníctvo vnútra, o.p.s., lnv. Č. 121, kart. 207, Č. 346/1950.
61 SNA, f. Povereníctvo vnútra, sekretariát, o.p.s., kart. 207.

62 SNA, f. Povereníctvo vnútra, administratívny odbor, kart. 667, Č. 11/1949.
63 SNA, f. Povereníctvo vnútra, sekretariát, kart. 133.
64 SNA, f. Povereníctvo vnútra, administratívny odbor, kart. 667, Č. 112/1949.
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65 Tabul'ka spracovaná podřa materiálov uložených v SNA, f. Povereníctvo vnútra,
sekretariát, o.p.s., kart. 207.

okresy neboli do takej miery zasiahnuté odsunom do Čiech v rámci náboru
pracovných síl v rokoch 1946-1948, ako ostatné okresy južného Slovenska.
Najviac rodín bolo do odsunu zaradených politickobezpečnostnými komisiami,
išlo teda o tých Iudi, ktori boli označení ako "živly nepriatefské fudovo-
demokratickému zriadeniu". Z celkového počtu 866 rodin, bolo do kate-
górie D zaradených 385 rodín, t.j. 44,46 %. Druhou najvličšou kategóriou
boli osoby, ktoré sa "ťažko prevínili proti Československu" a boli cx:Isúdené
rudovými súdmi. Na cx:Isun bolo vybraných 272 takýchto rodín, t.j, 31,41 %.
Triedna orientácia na likvidáciu stredných vrstiev obyvatefstva sa prejavila
aj v sociálnej skladbe osob vybraných na cx:Isun. Z 866 rodin zaradených do
zoznamu bolů 451 rodín roflúckych (62,47 %). Z rofníckych rodin bola
váčšina takých, ktoré vlastnili pódu vo výmere vyššej ako 15 ha (65,62 %).
Aj ďalšie údaje dokazovali, že orientácia na triedny boj výrazne poznačila
výber osob maďarskej národnosti na odsun do Čiech. Druhou najváčšou
sociálnou skupinou po rol'níkoch, zahrnutou do cx:Isunu boli živnostníci a re-
meselníci, ktorí tvorili 18,6 % z vybraných rodín a inteligencia, ktorá tvorila
12,24 % z rodín vybraných do odsunu. Práve tieto vrstvy obyvatel'stva boli
zároveň považované za nositefov maďarizácie na južnom Slovensku.

Z 19okresov, ktore mala pripravovaná akcia Juh zasiahnuť, bolo do odsunu
zaradených najviac rodín z okresov Moldava n/B. a Komámo. Práve v týchto
okresoch bolo do odsunu najviac osob zaradených politickobezpečnostnými
konúsianli. Situácia okolo okresov Moldava n/B. a Rožňava nám dokazuje,
že Akcia Juh vo svojej odsunovej fáze nebola až tak bezprostredne viazaná
na návrat náboristov. Okresy východného Slovenska (Rožňava, Moldava n/B.,
Košice) totiž neboli tak výrazne postihnuté cx:Isunom obyvatefstva maďarskej
národnosti do Čiech ako ostatné okresy južného Slovenska, napriek tomu boli
zaradené do Akcie Juh. Podfa niektorých materiálov cx:IsunMaďarov do Čiech
v rokoch 1946-1948 vóbec nezasiahol okresy východného Slovenska. Pre tieto
okresy neboli zriaďované okresné kornisie, ktoré mali na starosti uspokojovanie.
Existujú však správy o uspokojovaní náboristov z okresov juhovýchodného
Slovenska a navyše v Štátnom okresnom archíve v Košiciach sú uložené
2 kartóny, ktoré obsahujú zoznamy osob, podfa jednotlivých obcí okresu Mol-
dava n/B., které boli určené na odsun do Čiech.

66

Analyzovaný zoznam osob určených na cx:Isun bol spracovaný začiat-
kom októbra. Čoskoro bol však revidovaný už spomínanými dvojčlennými
komisiami (tzv. superkomisie), ktoré boli zložené zo zástupcov Povereníctva
vnútra a ÚV KSS. Členrni prvej superkomisie boli Kugler (ÚV KSS) a Zváč

Tabufka Č. 1
Prehfad o sociálnej štrukt~re a dóvodoch zaradenia osób maďarsk~
národnosti do cx:Isunu do Ciech v rámci Akcie Juh podřa okresov 5

okres A B C D 1 2 3 4 počet
a b c rodin

Šamorín 14 - 7 17 1 2 1 1 9 24 38
Galanta 22 4 24 35 5 26 9 10 19 16 85
D. Streda 7 3 42 31 6 28 3 - 9 37 83
Komárno 11 1 38 62 5 14 6 - 20 67 112
Hurbanovo 2 3 11 19 4 2 4 - 11 14 35
Levice 2 1 8 4 - 2 5 - 2 6 15
Vráble - - 1 7 - 1 1 - 1 5 8
Šara 7 - 7 7 - 2 - - 3 16 21
N. Zámky 8 - 28 32 9 16 14 1 12 16 68
Štúrovo 1 3 11 22 2 8 5 3 7 12 37
Šahv 9 3 12 11 - 1 5 1 9 19 35
Želiezovce 5 - 9 20 2 6 5 - 3 18 34
Šafárikovo 7 2 9 11 - 3 7 3 1 15 29
Lučenec 6 - 11 8 - 2 1 2 9 11 25
R. Sobota 8 1 6 11 2 12 6 - - 6 26
Jesenské 22 9 4 25 - 1 1 - 14 44 60
Moldava 23 14 24 59 17 25 22 2 29 25 120
Rožňava 5 5 19 4 5 9 11 2 3 3 33
Šuranv - 1 1 - - 1 - - - 1 2
soolu 159 50 272 385 58 161 106 25 161 355 866

Kategórie A,B,C,D sú uvedené pod fa dóvodu zaradenia do zoznamu, ako
to bolů uvedené v predchádzajúcom texte:
1 - robotníci, 2 - živnostníci a remeselníci, 3 - inteligencia,
4 - rofníci, a - do 2 ha, b - do 15 ha, c - nad 15 ha.

Z uvedených údajov vyplýva, že do cx:Isunu malí byť zaradené osoby
maďarskej nárcx:lnosti z 19 okresov južného Slovenska. Do Akcie Juh neboli
zaradené okresy výchcx:lného Slovenska Košice-vidiek, Velké Kapušany,
Kráfovský Chlmec, čo bolů pravdepcx:lobne podmienené aj tým, že tieto

66 Štátny okresný archív Košice, f. ONV Moldava n/8., kart. 97-98.
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(PV), členmi druhej boli Fábry (ÚV KSS) a Misál (PV). Teda zástupcovia
Maďarskej komisie pri ÚV KSS a Štátnej bezpečnosti. Činnosť superkomisií
skončila 14. októbra 1949 a tento dátum bol považovaný aj za koniec
činnosti politických komisií. Superkomisie uzavreli počet osob zaradených
do odsunu na 644. Konečné správy O činnosti superkomisií podal st~čný
dóstojník pre Akciu Juh npor. Misál 15. októbra a 18. októbra 1949. 7

Udaje o počtoch osob za jednotlivé okresy a zmenách ktoré nastali vo
výbere osob vybraných na odsun nebolo možné z dostupných materiálov
úplne rekonštruovať. Bolo to možné uskutočniť len u niektorých okresov.

Tabufka Č. 2
Sociálne zloženie na odsun určených rodin v rámci Akcie J uh po ukončení
práce politickobezpečnostných komisií a po ich preverení superkornisiami'ř'

(údaje za niektoré okresy)

Okres 1 2 3 4 5 S
a b c

A Šamorín 3 2 3 9 - 9 29 55B Šamorín 1 2 2 1 8 25 39
A Galanta 17 15 14 14 3 30 22 115
B Galanta 11 20 8 1 22 17 79
A Dun.Streda 5 5 5 7 1 27 45 95
B Dun.Streda 6 8 4 - 10 35 63
A Komámo 5 14 8 13 - 36 55 131
B Komámo 8 15 10 - 34 50 117
A Hurbanovo 1 4 1 9 1 19 37 72
B Hurbanovo 1 1 4 - 5 13 26
A Šafa - 2 1 - - 8 16 27
B Šafa - 2 - - 9 10 21
A N. Zámky 2 16 5 17 - 13 15 68B N. ZáTLlkv 4 16 10 - 10 16 56
A Vráble - 1 - 1 - 4 2 8
B Vráble - 1 - - 2 2 5
A Šahv - 1 - 6 - 7 21 35B Šahy 1 1 1 - 7 16 26

67 SNA, f. Povereníctvo vnútra, sekretariát, o.p.s. lny. Č. 121, kat. 207, Č. 346/49.
68 SNA, f. Povereníctvo vnútra, o.p.s., lny. Č. 120, kart. 198, Č. 346/49.

44

A - osoby vybrané politickobezpečnostnými komisiami
B - osoby vybrané superkomisiami
1 - robotníci, 2 - živnostníci, 3 - remeselníci (superkomisie O nich uvažovali
ako o jednej kategórii) 4 - inteligencia,
5 - rořníci: a - do 2 ha, b - do 15 ha, c - do 20 ha

V celkovom počte osob určených na výber došlo k miememu zníženiu
počtu vybraných rodín. Móže sa zd ať prekvapujúce vzhl'adom k propa-
govanej triednej linii, ktorá bola v tomto období presadzovaná orgánmi
komunistickej strany, že v okresoch Nové Zámky, Komárno a Dunajská
Streda sa ešte zvýšil počet robotníkov zaradených do odsunu. V správach
npor. Misála sa to zdóvodňovalo tým, že kulaci do vedení fašistických
organizácií presadzovali robotníkov a rořníkov, Ako sa v správe uvádzalo,
•.práve maďarski súdruhovia nebrali ohfad na triedne hřadisko, navrhovali
drobných rudí a trvali na očistení južného Slovenska". 69

Správa npor. Misála z 18. októbra 1949 však obsahovala prehřad o so-
ciálnom zložení osob vybraných na odsun v rámci Akcie Juh. To nám
umožňuje porovnať z tohto hfadiska zmeny, ktoré nastali vo výbere osob
maďarskej národnosti na odsun v Akcii Juh po prvom výbere politickými
komisiami a po činnosti superkomisií

Tabufka Č. 3
Sociálne zloženie rodín určených na odsun v rámci Akcie Juh

z októbra 194970

1. II.
A % B %

robotníci 48 678 43 668
živ.a remesel. 161 1859 115 1786
inteli zencía 106 1224 68 1060
rořníci do 2 ha 25 289 3 047

do 15 ha 161 1859 135 2096
nad 15 ha 355 4099 280 4348

856 644

I. - údaje zo začiatku októbra 1949, II. - údaje z polovice októbra 1949

69 SNA, f. Povereníctvo vnútra, sekretariát, o.p.s., lny. Č. 121, kart. 207, Č. 346/49.
70 SNA, f. Povereníctvo vnútra, administratívny odbor, kart. 667, Č. 82, 93, 94/49

45



Aj keď sa sociálne zloženie vybraných rodín podstatne nezmenilo,
priznačné je, že sa znížil podiel všetkých skupin na úkor stredných rořníkov,
teda vo vtedajšom chápaní rořníkov, ktori vlastnili viac ako 2 ha pořno-
hospodárskej pódy. Kým začiatkom októbra rořníci nad 2 ha tvorili 59,58 %
vybraných rodín, koncom októbra 1949 sa ich podiel zvýšil na 64,44 %,
na počte rodín vybraných na odsun. Správa npor. Misála z 18. októbra 1949
obsahovala aj stručnú charakteristiku, prečo boli l'udia z určitých sociálnych
skupín zaradení do odsunu. Týkalo sa to predovšetkým tých kategórií, ktoré
boli pod paternalistickou ochranou komunistickej strany. Podřa tejto správy
z robotníkov boli zaradení do odsunu ti, ktori boli odsúdení Iudovými
súdmi, nezapojili sa do budovateřskej práce a asociálne živly z miest. Zo
živnostníkov a remeselníkov mali byť v odsune zahrnutí ti, ktori boli od-
súdení Iudovými súdmi a po oslobodení boli vykorisťovatel'mi a rozvra-
cačmi novej hospodárskej sústavy. Aj z tých rořnikov, ktori boli v kategórii
do 15 ha, bolo podřa uvedenej správy 80 % takých , ktorí mali majetok
viac ako 20 kat. jutár. V správe sa zdórazňovalo, že nikto nebol do zoznamu
určený bez dóvodu." Na to nakoniec upozorňoval aj povereník vnútra
D. Okálí vo svojom liste z 5. októbra 1949 J. Krajčímu, že je potrebné
výme9:; o odsune zdóvodňovať politicky a v žiadnom prípade nie nacio-
nálne. 2

Čísla uvádzané v mnohých prehl'adoch o výbere osob sa ustavične
menili. V liste J. Krajčího do kabinetu podpredsedu vlády V. Širokého
z 12. októbra 1949 sa uvádzalo, že v rámci Akcie Juh má byť odsunutých
z južného Slovenska 724 rodin. Je zaujimavé, že po problémech s českou
stranou sa postupne stále viac začínalo uvažovat o možnosti umiestniť odsu-
nované osoby na území Slovenska. V uvedenom liste sa už uvádzalo, že
do Čiech má byť odsunutých 565 rodín (86 živnostníkov, 70 intelektuálov
a 409 rolnikov) a na Slovensku má byť umiestnenjch 158 rodín (26 robotní-
kov. 53 remeselníkov, 3 lekári a 76 rořníkovl.f Na základe všetkých čí-
selných údajov je však možné konstatovat, že počet osob. ktoré mali byť
zaradené do odsunu sa postupne znižoval z póvodne plánovaných 3846 ro-
dín, pre ktoré mala byť pripravené pracovné miesto v Čechách podřa in-
formácie plk. Pavla zo septembra 1949, až po počet 644 osob určených na
odsun, ktorý určili superkomisie, z ktorých už nie všetci ma li byť umiestnení
v Čechách.

71 SNA, f. Povereníctvo vnútra, sekretariát, o.p.s., ÚlY. Č. 12L, kart. 207, Č. 346/49.
72 Tanuiež,
73 SNA, f. Povereníctvo vnútra, adm. odb. kart. 667, Č. 172/49.
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Uvažovalo sa o osídlení 35 rodín v domoch, které zostali po Poliakoch,
ktori sa v čase od 27. apríla do 20. mája 1949 odsťahovali do Pol'ska.
(Stropkov - 14, Svidník - 3, Giraltovce - 6, Humenné - 8, Vranov - 3,
Moldava - J)?4

Postupne sa najma z rezortu baníctva a československých štátnych lesov
a štátnych majetkov zvačšoval záujem o lacné a na sociálnu ochranu nenároč-
né pracovné sily. Štátne lesy na východnom Slovensku boli ochotné ujať sa
86 rodín vvysídlentsch v rámci Akcie Juh, uskutočií.oval sa aj nábor do štátnych
lesov v Cechách. 5

Pokus o rcalizáciu akcie

Popri neustálych problémoch s výberom rodín na odsun, bolo za najváčšiu
chybu v radoch rudí, ktori ju pripravovali považované, že akcia nebola
prerokovaná v najvyšších straníckych orgánoch Komunístickej strany Čes-
koslovenska v Prahe. O akcii nebol podrobne bezprostredne po jej schválení
v Predsedníctve ÚV KSS a v Zbore povereníkov informovaný V. Široký.
To mu umožnilo. po jej krachu. sa od nej úplne dištancovať a pripísať ju
na vrub výlučne tzv. slovenským buržoáznym nacionalistom, najrna predse-
dovi Zboru povereníkov G. Husákovi a povereníkovi vnútra D. Okálimu.

Do akej miery bol V. Široký o Akcii Juh podrobne informovaný už v ča-
se jej začiatkov je ťažké posúdiť. V každom pripade už na zasadaní Ústrednej
komisie Akcie Juh 14. septembra 1949 D. Okáli, predseda komisie oznámil, že
hovoril o priprave tejto akcie s podpredsedom vlády V. Širokým, "ktorý nebol
o akcii dostatočne informovaný't.ř" V telegrame z 20. septembra 1949 D. Okáli
žiadal prostredníctvom vedúceho BA odboru Povereníctva vnútra V. Sedmi-
ka, aby vyžiadal schválenie Predsedníctva ÚV KSČ čím skór, aby akcia mohla
byť realizovaná, pretože plk. Pavel z Ministerstva vnútra oznámil, že sú vyba-
vené pracovné možnosti pre odsúvané osoby."

Na podivné súvislosti schvafovania Akcie Juh v Predsedníctve ÚV KSČ
upozornil v liste z 24. septembra 1949 Š. Baštovanského D. Okáli. V liste pí-

74 Tamiiež, Č. 92/1949.
75 Tamtiež, Č. 112/1949.
76 Tamtiež.
77 SNA, f. Povereníctvo vnútra, osobitne protokolované spisy, lny. Č. 121, kart. 207,

Č. 346/1950.
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sal: "Prosím Ťa, aby si bol taký dobrý a schválenie Predsedníctva ÚV KSČ
zadovážil. Vo veci som už niekofkokrát písomne a ústne referoval s. Širo-
kému a žiadal ho o to isté. Každopádne je potrebné, aby schválenie bolů
udelené čím skoro

Od začiatku som predpokladal, že Predsedníctvo ÚV KSČ a najma
vedenie strany s celou akciou súhlasí. Okrem toho nechápem, prečo ja mám
vysvetfovať Predsedníctvu ÚV KSČ túto akciu, , keď sa tu jedná o akciu
schválenú a rozhodnutú Predsedníctvom ÚV KSS a Zborom povereníkov. ,,78

V telegrame plk. Pavla z 26. septembra 1949 pre D. Okáliho sa už
dokonca tvrdilo, že akcia bola prediskutovaná nielen s ministrom vnútra
V. Noskom (ten mal prvé informácie už 7. septembra), ale aj s R. Slánskyrn
a že na Predsedníctve ÚV KSČ 21. septembra 1949 bude o nej referovať
V S~· k,79. iro 'y.

Špeciálne pre V. Širokého sa v čase prípravy akcie koncom septernb-
ra 1949 začali pripravovať podrobné správy.

Oficiálnu správu o príprave Akcie Juh dostal V. Široký až koncom
septembra 1949. Námestník ministra vnútra plk. Pavel 27. septembra 1949
požiadal Ústrednú komisiu Akcie Juh, aby do 1. októbra 1949 pripravila
pre V. Širokého materiál, na základe ktorého by mohol informovat' Pred-
sedníctvo ÚV KSČ o prípravovanej akcii. Predsedníctvo KSČ mala správu
o Akcii Juh prerokovať 3. októbra 1949 a mal ju predkladať V. Široký.8o
O vysokej miere nedorozumení medzi Predsedníctvom ÚV KSS a V. Širo-
kým, ale aj o strachu, ktorý mali predstavitelia KSS pred ním, svedčí list
D. Okáliho generálnemu tajomníkovi KSS Š. Bašťovanskému z 24. sep-
tembra 1949 v ktorom ho žiada to, aby zabezpečil po straníckej linii
schválenie Akcie Juh v Predsedníctve ÚV KSČ.8l

Pre informáciu V. Širokého boli o Akcii Juh prípravené dve správy.
V prvej z 30. septembra 1949 bol informovaný o zámeroch akcie, vytvorení
politickobezpečnostných a okresných komisií a o krítériách pre odsun oby-
vatefov maďarskej národnosti do Čiech. V druhej informácií boli údaje
o sociálnej štruktúre osob, ktoré boli určené na odsun. 82 .

78 Tamtiei,
79 Tamtiež,
80 SNA. f. Povereníctvo vnútra, administratívny odbor, Č. 75/1949.
81 SNA, f. Povereníctvo vnúrra, osobitne protoko1ované spisy, lny. Č. 121. kart.207,

Č. 346/1950.
82 SNA, f. Povereníctvo vnútra, adm. odb. kart. 207, Č. 81/1949
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Akcia Juh bola vo vefkej miere prípravovaná na Slovensku, nebol
dostatočný kontakt s pražskými ministerstvami, neboli dohodnuté ani miesta,
kam sa mali osoby maďarskej národnosti odsúvať. Akcia nebol a dostatočne
zabezpečená ani finančne, neboli pre ňu plánované finančné prostriedky.
A to napriek tomu. že už pred 19. septembrom 1949 dostalo Povereníctvo
vnútra kabelogram od zástupcu Ministerstva vnútra plk. Pavla, podl'a ktorého
tento, spolu s Valáškom zabezpečili v spolupráci s kompetentnými minister-
stvami, ubytovanie a pracovné príležitosti pre 3846 rodín a dojednali fi-
nančné prostriedky k ich presťahovaniu.Í" Zástupca Povcreníctva vnútra
J. Krajčí máme žiadal Ministerstvo práce a sociálnej starostlivosti o po-
skytnutie 30 miliónov na krytie výdavkov spojených s odswlOm.84

Od 7. septembra 1949, keď bola Akcia Juh schválená v ÚV KSS
a začala horúčkovitá priprava na jej realizáciu, prešiel mesiac a akcia sa
fakticky nezačala, aj keď pod fa póvodnych predpokladov už mala končiť.
Na zasadaní Ústrednej komisie 21. septembra 1949, na ktorom sa zúčastnili
aj zástupcovia z Čiech, D. Okáli informoval o tom, prečo nebol dodržaný
póvodny termín začatia odsunu 20. september 1949. Hlavným dóvodom
bolo rozhodnutie o rcvízii pripravovaných zoznamov odsúvaných osob. Ne-
ustále sa objavovali námietky proti výberu osob, vznikli problémy kvóli
chladnému postoju ÚV KSČ. Ako oznámil na tomto zasadaní D. Okáli,
"akcia nebola doteraz Iormálne schválená v Predsedníctve ÚV KSČ" a záro-
veň uviedol, že "naši vedúci politickí činitelia sú o veci informovaní" .85

Na zasadaní Ústrednej komisie 21. septembra 1949 boli určení zástupcovia
jednotlivých centrálnych ministerstiev pre realizáciu Akcie Juh. Za Mi-
nisterstvo práce a sociálnych vecí - Machan, za Ministerstvo vnútra -
kpt. Port, za Ministerstvo pofnohospodárstva - Fadmonc, za Ministerstvo
dopravy - A. Smrk. Spolupráca s českou stranou pri priprave akcie však
fakticky neexistovala.

Obdobie od 4. októbra 1949 v práci Ústrednej komisie bolů pozna-
menané pripravou na odsun osob maďarskej národnosti, ktorých sa dotýkala
Akcia Juh. Politickobezpečnostné komisie, o zriadení ktorých sa síce v uzne-
seniach Zboru povereníkov nepísalo, které sa však rozhodujúcim spósobom

83 SNA, f. Povereníctvo vnútra, sekretariát, o.p.s., kart. 207.
84 SNA, f. Povcreníctvo vnútra, sekretariát, o.p.s, kart. 207, f. Povereníctvo vnútra,

administrativny odbor, kart. 667, Č. 82/1949.
85 SNA, f. Povereníctvo vnútra, osobime protokolované spisy, Inv. Č. 121, kart. 207,

Č. 326/50.
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podiel'ali na výbere osob pre odsun, v tomto období ukončili spracovanie
zoznamov, ktoré boli ••definitívne" spracované. Okresy Šamorin a Galanta
bol i určené ako prvé okresy na odsun. Ešte v tom čase však neboli defi-
nitívne určené miesta vČechách, kde mali byť vybrané osoby maďarskej
národnosti odsunuté.86

Poverenictvo vnútra už vydalo 1. októbra 1949 aj bezpečnostně opatrenia
na vykonanie akcie, podl'a výnosu Povereníctva vnútra č. 244 zo 16. sep-
tembra 1949. Samotný odsun mali uskutočňovať dva odsunové štáby, které
mal riadiť Hlavný odsunový štáb v Bratislave, ktorý bol zriadený pri Ústred-
nej komisii Akcie Juh, Jeho velitefom bol Mášik.

Samotný odsun mali uskutočňovať dva odsunové štáby. Velitefom Od-
sunového štábu I. bol P. Kolenič, velitefom Odsunového štábu II. C. Koli-
már, pracovníci Povereníctva vnútra. Každý odsunový štáb mal k dispozícii
40 prislušníkov Štátnej bezpečnosti. Povereníctvo vnútra a Povtjrenictvo
pódohospodárstva a pozemkovej reformy do týchto odsunových štábov no-
minovalo aj svojich zástupcovo (E. Orlík, T. Lazar, L Držtka, V. Lednár).
Po realizácii odsunu v jednom okrese mal prislušný odsunový štáb plynule
prechádzať do ďálšieho okresu. Odsunované osoby mali dostať výmer o od-
sune najmenej 3 dni pred odchodom transportu" Tento termín fakticky
neumožňoval pripravu na zmenu bydliska, ale táto doba bola zvolená z oba-
vy pred prípadnými útekmí na odsun vybraných osob.

Prvé transporty mali byť vypravené z okresov Šamorin a Galanta 8. ok-
tóbra 1949. Pohotovostné odcliely Národnej bezpečnosti, kterým velel kpt. Do-
hňanský bolí 5. októbra 1949 presunuté do určených okresov. Odsun sa
však v stanovenom termíne neuskutočnil. O tom, že akciu sa napriek vel'kej
snahe Povereníctva vnútra nepodarilo udržať v tajnosti svedčilo aj to, že
pred začiatkom akcie, 5 z vybraných rodín zo Šamorína, ušlo z miesta
svojho bydliska.

Smemice o bezpečnostných opatreniach pre odsun boli rozpracované
pre všetky jeho fázy. Uvádzalo sa v nich: ••Niekofko dní pred odchodom
transportu dozvedia sa na odsun určené osoby, kedy a kam pójdu. Treba
počítať s tým, že mnohé z nich sa budú snažit' odsunu vyhnúť ukrývaním,
útekom, chorobou a pod. O chorobe rozhodne úradný lekár ... útekom a ukrý-
vaním sa odsunu nikto nevyhne, lebo jeho rodina bude i tak odsunutá a on
pojde s ňou až sa chytí. Do každej obce pride včas dostatočný počet

86 Tamtiei.
87 SNA, f. Povereníctvo vnútra, kart. 667, Č. 112/49.
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nákladných áut, ktoré budú zvážať určené osoby na stanicu. Je potrebné,
aby v každom dvore bola hliadka Národnej bezpečnosti, ktorá by pripadne
zakročila. Netreba ani pripomínať, že postup orgánov Národnej bezpečnosti
musí byť rázny, no pritom taktný a fudský. Tu treba zdórazňovať, že sa to
deje z hfadiska triedneho, ČO iste pochopia predovšetkým robotníci a malo-
rořníci." 88

Bol vypracovaný aj zoznam hnuteřnosti, ktoré si mohli zobrať odsúvané
osoby so sebou. Boli to potraviny, ovocie do 200 kg, zemiaky do 500 kg,
všetko šatstvo, obuv a bielizeň, nábytok do dvoch izieb, predmety a nástroje
k výkonu povolania, 3 husi, 2 kačice, sliepky a 5 kureniec. Výslovne bolo
zakázané brať včely, dopravné prostriedky (bicykel, motocykel, auto) a poř-
nohospodárske nástroje. Bolo tiež zakázané brať predmety urneleckej a histo-
rickej hodnoty. Dovolené boli "nezávadné knihy a kultúme potreby" .89

Na zasadaní Ústrednej komisie Akcie Juh 11. októbra 1949 sa už riešili
konkrétne otázky ako: kto zabezpečí stravovanie odsúvaných, v akých trans-
portoch budú odsúvaní a pod. Rozhodlo sa o nakladaní osob z okresu Šamo-
rin 12. októbra 1949, ktoré mali byť odsunuté do mosteckej oblasti. Bolo
rozhodnuté o tom, že sa uskutoční stretnutie medzi zástupcom ÚV KSS
Kriškom a zástupcom Povereníctva pofnohospodárstva M. Falťanom. Tu sa
mala rozhodnúť, či sa uskutoční konfiškácia majetku osob, ktoré budú
odsunu té v rámci Akcie Juh, ak ich majetok doteraz nebol konfiškovaný.
Uvažovalo sa o možnosti uvalit' na takéto majetky národnú správu, čím by
však nebola zaručená právna istota pre nového majitefa. Rozhodlo sa o tom,
že v každom prípade okresné komisie hneď po uprázdnení bytov odsu-
novaných osob majú nasťahovať do týchto bytov nových užívatefov.90

12. októbra 1949 sa začalo nakladanie odsúvaných osob zo Šamorína.
Stihol sa však realizovať len odsun zo Šamorína do zbemého tábora v Nová-
koch. Aj z týchto osob však časť ušla a vedúci okresnej komisie Pofačko
vydal príkaz, aby ich Národná bezpečnosť vrátila do tábora nútenej práce
v Novákoch, podobne ako tie osoby, ktoré sa odsunu vyhli.

Osobitnú pozomosť vyvolal prípad V. Bartalosa z obce Mliečno, který
bol zo "štátnobezpečnostných dóvodov" zaradený do odsunu v rámci Akcie
Juh. V. Bartalos na základe potvrdenia Miestnej správnej komisie v Mliečne,

88 Tamtiež, Č. 84/1949. V dodatku z 5. októbra 1945 sa upozotňuje na to, že v prípade,
že osoby určené na odsun nebudú chcieť odísť v rámci odsunu, je potrebné ich
trpezlivo presviedčať a len potom voliť prísnejší spósob, "aby bol účel dosiahnutý".

89 SNA, f. Povereníctvo vnútra, administratívny odbor, kart. 667, Č. 82/1949.
90 SNA, f. Povereníctvo vnútra, administratívny odbor, kart. 674
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sa vrátil v októbri 1949 naspať do svojho domu. V mieste, kde bola rodina
vysídlená bývali v jednej izbe jedenásti a zamestnávateř nevedel čo s nimi.
Na základe žiadosti. ktorú doniesol syn V. Bartalosa bola zvolaná celá obec
a rozhodli, že sa odsunuty aj s celou rodinou móže vrátil' domov. V. Bartalos
sl'úbil, že svoj majetok odprodá JRD a bude pracoval' ako deputátnik. Po ve-
reníctvo vnútra hodnotilo tento postup MSK v Mliečnom ako zncužitie
úradnej moci. J. Horňak, predseda MSK v Mliečnom sa ohradil proti takému
tvrdeniu s tým, že MSK nebola nikdy Akcia luh, písomne ani ústne vysvetle-
ná, takže nesúhlasí s tým, že bola zneužitá úra(iná právomoc"

V každom prípade bola Akcia Juh pripravovaná a riadená ako prísne
byrokratická akcia o ktorej sa nediskutovalo s podriadenými zložkami. Je
potrebné pripomenúť, že v tomto období ešte neboli ani orgány miestnej
samosprávy cel kom navyknuté na takýto spósob riadenia a chápali to ako
obmedzovanie svojich zákonom daných kornpetencií. Príkladom toho je
list Miestnej správnej komisie v Senci z 21. októbra 1949, ktorá činnosť
okresnej komisie Akcie luh a najrna skutočnosť, že predseda MSK bol
požiadaný, aby podpisal výmery o zaradení do Akcie luh a odsune do
Čiech, považovala za zneužitie úradnej moci zo strany nariaďujúceho.
V liste, který zaslala MSK V Senci Povereníctvu vnútra sa ďalej písalo:
"Nie je možné aby sa o občanech jednalo bez nás. MSK vie, čo má za
povinnosti voči občanem ... rozhodne nie svojvol'né jednanie voči Iudo-
vodemokratickým zásadám a povinnostiam obyvatel'stva. Lud čaká uzmie-
renie a nie rozbúrenie. ,,92

Ďalekopis z Prahy ďalší odsun v rámci Akcie luh 12. októbra 1949
"dočasneu zastavíl" O tom, že na Povereníctve vnútra sa už vedelo o úva-
hách o zastavení odsunu svedčí list D. Okáliho zo 7. októbra 1949 Š. Bašto-
vanskému, podl'a kterého ho J. Krajčí, ktorý mal na starosti Ůstrednú
komisiu Akcie luh, žiadal, aby zistil, či má byť akcia zastavená, alebo sa
v nej bude pokračovať" Podobne aj prípad zamestnanca KV KSS Vidora
Baloga, ktorý 10. októbra 1949 v Podunajských Biskupiciach vyhlásil, že
odsun Maďarov je zrušený a dal to vyhlásiť v miestnom rozhlase, svedčil
o tom, že aj v stranickych kruhoch kolovali rózne správy o zastavení odsu-

91 SNA, f. Poverenícrvo vnútra, sekretariát, o.p.s. Inv, Č. 121, kart. 207, Č. 346/49.
92 Tamtiež.
93 SNA, f. Poveremíctvo vnútra, osobitne protokolované spisy, Inv. č. 121. kart. 207,

č. 346/1950.
94 Tamtiež,
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nu. Postup V. Baloga bol označený za nezodpovedný a bol prepustený
z KV KSS.95 Povereník vnútra D. Okáli sa snažil do Prahy vysvetliť, že
akcia je v plnom prúde, pripravená a nie je možné ju zastavil' bez následkov
na autorite slovenských štátnych orgánov a vedenia komunistickej strany
na Slovensku, medzi obyvateřstvom maďarskej národnosti.

17. októbra 1949 D. Okáli zasielal V. Širokému do Prahy telegram:
"V uvedenej veci dovol'ujem si Ťa informoval', Že transport zo Šamorína,
pozostávajúci z 26 rodin a 101 osob bol disponovaný na stanicu v Nová-
koch. Priarno na tejto stanici si ich Povereníctvo pódohospodárstva a po-
zem kovej reformy rozobralo pre Štátne lesy a majetky. Priebeh akcie bol
úplné pokojný, iba spočiatku sa dve rodiny zdráhali na štátne majetky
ňastúpiť. Prosím Ťa, aby som bol pokial' možno, okamžité vyrozumený
o rozhodnutí Predsedníctva ÚV KSČ. Nakofko všetky orgány sa nachádzajú
v okresoch a čakajú len na rozhodnutie. Bol som upozomený z viacerých
strán na dóležitosť rozhodnutia, lebo od neho závisí konsolidácia južného
Slovenska.v'"

Už v nasledujúci deň 18. októbra 1949 J. Krajčí, ktorý viedol agendu
Ústrednej komisie Akcie luh písal velitelovi I. odsunového štábu, že všetky
presuny obyvatel'stva súvisiace s Akciou Juh sa prechodne zastavujú. Zá-
stupcovia rezortu Povereníctva vnútra dostali príkaz vrátiť sa na predchád-
zajúce pracovisko a predsedovia komisii mali zbilancovať doterajšiu prácu.
Mali zhodnotiť priebch uskutočnených akcií, uviesť, kořko domov sa v akcii
postavilo, kofko náboristov, dóvernikov a presídlencov bolů uspokojených,
uviesť, či sa dodržiavali triedne hfadiská pri výbere osob na odsun, ako
ich určil Š. Bašťovanský, či rořníci, ktorí vlastnili pódu do 5 ha boli zaradení
do odsunu a zhodnotil', aký názor "mali na akciu maďarskí súdruhovia",
a aký mala vplyv na situáciu v okrese."

Akcia bol a Predsedníctvom ÚV KSČ zastavená pravdepodobne najma
preto, že výber osob nezodpovedal inštrukciám, ktoré dal Š. Bašťovanský,
nerešpektoval plne stanovený princip v tom, že do zoznamov boli zaradení
aj robotníci a malí rol'nici, ale mala pozadie aj vo vzťahoch medzi funkcio-
nármi kornunistickej strany na Slovensku a v Prahe. Na zasadaní Ústrednej
komisie 19. októbra 1949 D. Okáli vysvetlil členom komisie uvedené ofi-
ciálne dóvody zastaveni a akcie a oznámil, že o ďalšom osude akcie bude

95 Tamlief.
96 SNA, f. Poverníctvo vnútra, sekretariát, o.p.s. kart. 207, č. 346/1950.
97 Tanuiež.
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rozhodovať Predsedníctvo ÚV KSS 21. októbra 1949. Ešte 26. októbra 1949
však D. Okáli urgoval od generálneho tajomníka KSS Š. Bašťovanského
uznesenia u tohto zasadanía.l" Zaujímavou skutočnosťou zostáva, že podl'a
archívnych dokumentov sa Predsedníctvo ÚV KSČ problematikou odsunu
osob maďarskej národnosti v rámci Akcie Juh vóbec nezaoberalo. Potvrd-
zujú to zápisnice a uznesenia ÚV KSČ z tohoto obdobia. Z toho je možné
usudzovať, že akcia bola zastavená pravdepodobne V. Širokým, alebo l'uďmi
z jeho okolia, ktorí videli, že akcia vyvolala nespokojnosť vedúcich predsta-
vitel'ov KSČ, najmá K. Gottwalda. Zdá sa, že zdrojom tejto nespokojnosti
bol nielen "triedny" pohl'ad K. Gottwalda a jeho stranickeho okolia na
problematiku Akcie Juh, ale aj tlaky zo zahraničia, zo strany maďarských
komunistovo •

Ešte pred týmto zasadaním Ústredná komisia Akcie Juh vyzvala ok-
resné komisie Akcie J uh, aby pokračovali v práci pri uspokojovaní požia-
daviek jednotlivých zainteresovaných skupín obyvatel'stva (náboristi, do-
verníci) a mimo" prevádzania odsunu pokračovali v práci" .99 Na usku-
točňovanie akcie výstavby a rekonštrukcie domov v rámci Akcie Juh bola
vytvorená komisia: Holan, A. Buza, Veselý, J. Suchý, Pořačko, Košecký,
J. Honec a npor. F. Bahýl.lOO

V čase, keď sa rozhodovalo o ďalšom osude Akcie Juh a bol zastaveny
odsun niektorých skupín obyvatefstva do Čiech, vystúpila proti niektorým
aspektom Akcie J uh aj Maďarská komisia pri ÚV KSS, ktorá bola do celej
akcie dosť zainteresovaná. Jej členovi a zastupovali ÚV KSS ako členovi a
Ústrednej komise Akcie Juh (J. Kugler), boli určovaní ako zmocnenci pre
prácu okresných komisií (F. Rabay), boli členmi superkomisií, ktoré sa
rozhodujúcim spósobom podieřali na konečnom upresnení odsúvaných osob
(Š. Fábry, J. Kugler), podiel'ali sa na práci politickobezpečnostných komisií,
ktoré uskutočňovali výber osob na odsun. Rozhodujúcu úlohu pri výbere
osob na odsun mala práve trojčlenná komisia, ktorej členmi boli J. Kugler,
Š. Fábry a zástupca Povereníctva vnútra (Štátnej bezpečnosti) .101 Aj v sprá-
ve styčného dóstojníka pre Akciu J uh npor. Misála sa uvádzalo, že "vefmi

98 SNA, f. Povereníctvo vnútra, osobitne protokolované spisy, Inv. Č. 121, kart. 207,
č. 346/49.

99 SNA, f. Povereníctvo vnútra, adm. odbor, kart. 667, Č. 244/1950.
100 SNA, f. Povereníctvo vnútra, osobitne protokolované spisy, Inv. Č. 120, kart. 198,

Č. 346/1949.
101 SNA, f. 03, a. j. 28 Referát D. Okáliho na zasadaní Predsedníctva ÚV KSS

21. októbra 1949.
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účinne sa zapojili najmá súdruhovia maďarskej národnosti, ktorí poznajúc
miestne pomery, podávali dosť objektívny posudok o každej osobe a vítali
s velkým porozumením Akciu J uh" .102 Po zastavení odsunu 12. októb-
ra 1949 Maďarská komisia 14. októbra 1949 prijala uznesenie, v ktorom
kritizovala, že akcia je zameraná len proti Maďarom, v dósledku čoho sa
objavujú názory, že "práva Maďarov existujú len na papieri", Zároveň
predložili požiadavky na uspokojenie nárokov maďarských rořníkov na por-
nohospodársky majetok.I03

Uznesenie Maďarskej komisie vyvolalo na Predsedníctve ÚV KSS,
ktoré sa uskutočnilo 21. októbra 1949 búrku nevóle. Veľa v tomto zavážil
aj fakt, že V. Širokého navštívil maďarský konzul, který akcii vyčítal
protimaďarské zameranie a odišiel s vyhlásením, že táto akcia zapričiní
Československu veľké škody. V. Široký navrhol rozpustiť Maďarskú komi-
siu. "Tá komisia nám i tak absolutne nepornáha." Tento názor podporíl aj
L. Holdoš. "Zrušenie Maďarskej komisie je správne, lebo myslím, že od
nich to maďarskí súdruhovia vedia. Prv vie Farkaš, ako vieme my." Že
práve vzťah maďarských komunistov na Slovensku k Budapešti bol jedným
z hlavných problémov aj v tomto období svedčili slová G. Husáka: "Od
začiatku je pre nich maďarský konzulát bližší ako ústredie strany:.I04 Podľa
J. Zvaru však pracovala Maďarská komisia do konca roku 1951.105

V. Široký vo svojom vystúpení na Predsedníctve ÚV KSS 21. októbra
1949, ktoré bolů pre určenie ďalšieho spósobu riešenia Akcie J uh rozho-
dujúce, nevyvracal argumenty, ktoré predložila Maďarská komisia. Potvrdil,
že napriek tomu, že akcia bola plánovaná po triednej Iínii, jej realizácia sa
uskutočnila v linii nacionálnej. Navrhol zastaviť realizáciu akcie, odobrať
vymery, ktoré už boli vydané, "znovu preskúmať zoznamy z hfadiska tried-
neho, aby sme sa zbavili tých bohatých kulackých živlov, ktorí tu sú
a nemajú tu čo robit' a "v intenciách uznesení zo 7. septembra robiť túto
akciu v rámci očistenia ostatných miest" .106

Na základe tohto rozhodnuti a ÚV KSS malo Povereníctvo vnútra stiah-
nuť všetky výmery o prikázaní núteného pobytu v Čechách, alebo na inom
mieste Slovenska. Informoval o tom na zasadaní Ústrednej komisie Akcie
Juh jej vedúci D. Okáli.

102 SNA, f. Povereníctvo vnútra, sekretariát, o.p.s., Inv. Č. 121, kart. 207, Č. 346/49.
lO3 SNA, f. 03, a. j. 28. Zápisnica zo zasadania Maďarskej komisie ÚV KSS zo

14. októbra 1949.
lO4 Tanuiež, Protokol zo zasadnutia ÚV KSS 21. októbra 1949.
105 Zvara, J., Maďarská menšina ... , s. 106.
106 Tanuiež,
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Až 24. októbra 1949 sa problematikou Akcie Juh oficiálne zaoberalo
Predsedníctvo ÚV KSČ a to aj za pritomnosti predstavitefov komunistickej
strany zo Slovenska, ktori mali o problematike Akcie Juh bezprostredné
informácie (Š. Bašťovanský, V. Široký). Predsedníctvo rozhodlo, že je po-
trebné zastavit akciu odsunu občanov z južného Slovenska. Proti D. Okáli-
mu, povereníkovi vnútra bolo začate disciplináme pokračovanie, ako zodpo-
vednému za celú akciu. Tu je potrebné pripomenúť, že akcia bola iniciovaná
a organizovaná v Predsedníctve ÚV KSS a Povereníctvo vnútra bolo pove-
rené jej realizáciou štátnymi orgánmi až 5 dní po prijatí straníckych uznesení
o tejto otázke. Naprick tomu, bola Okálimu pripísaná politická zodpovednosť
za realizáciu akcie, ktorú realizoval, aj keď nie je sporu o tom, že k nej
vyznamne prispel aj svojou osobnou iniciatívou. Reakciou na intervencie
zo strany komunistov z Maďarska a zásahov maďarského konzulátu do tejto
problematik)' bol 5. bod uzncsenia Predsedníctva ÚV KSČ, ktoré určovalo
informovat "maďarských súdruhov o uskutočnených rozhodnuti ach" .107

Pokus o odsun tej častí obyvateřstva maďarskej národnosti, ktoré nevy-
hovovalo štátnobezpečnostným a politickým kritériám nového režimu sa
týmto v rámci Akcie Juh skončil. Okresné komisie bol i vyzvané, aby predlo-
žili správu o svoje] činnosti a o situácii v oblasti ach ich pósobnosti. Zo
správ, které predkladali vedúci okresných komisií sa jednotne zdórazňovala
slabá pripravenosť akcie, ktorá vyvolala neistotu medzi obyvatefstvom ma-
ďarskej národnosti, a jej zastavenie zasa obavy medzi slovenskými pre-
sídlencami a najma dóvemíkmi. Ako bolů napísané v správe o činnosti
komisie, ktorá pracovala v Šarnoríne, "nepodarilo sa vyvol ať na dedine
triedny boj a zlikvidovat národnostné trenice", ba ako sa písalo v správe
o politickej situácii v Komáme z 19. októbra 1949, "prejavuje sa boj medzi
slovenskými a maďarskými súdruhmi, ba aj nestraníkmi" .108 V ďalších sprá-
vach boli nacionálne rozpory iniciované Akciou Juh označované ako ma-
ďarský šovinizmus a slovenský nacionalizmus. Zo správ vyplýva, že napriek
úsiliu o utajenie akcie, ba možno práve o to viac, bola nekfudná situácia
na južnom pohraničí ešte viac rozvírená. V podeviatozjazdovom ovzduší
hfadania triednych nepriateřov medzi ideovými odporcami i vo vlastných
radoch, náborov pracovných sil do priemyslu, počiatkoch združstevňovania
a pokračujúcich akcií proti skupinám porazeným vo februárových udalos-

107 SÚA, f. ÚV KSČ, sv. 12, a. j. 192. Zápisnica zo zasadania Predsedníctva ÚV
KSČ 24. októbra 1949.

108 SNA, f. Povereníctvo vnútra, sekretariát, o.p.s., lny. Č. 121, kart. 207, Č. 346/49.
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tiach, bola IJ<cia J uh ďalším ohniskom, ktoré odrádzalo od rezistencie časti
obyvatefstva voči novému režimu a nútilo ho prispósobiť sa predkladanému
politickému scenáru.

Akcia J uh bola zrušená, ale už v tom čase sa pripravovali podmienky
pre ďalšiu akciu na "lik.'vidáciu triedneho nepriarcl'a", na boj proti kulakom,
která mala zasiahnuť stredných a vačšich rol'nikov bez rozdielu národnosti
a ich osud mala riešiť podobným spósobom, aký sa pripravoval v Akcii
Juh, odsunom na "slovenskú Sibir", do Čiech. To všetko v rámci širšie
koncipovanej akcie "obmedzovania a zatláčania dedinských boháčov", ktorá
bola súčasťou stranickej a štátnej politiky v patdesiatych rokoch.109

.

Zoznamy, které mali byť pripravené v rámci Akcie Juh nemali zostať
nevyužité. Zástupca ÚV KSS Kriško, bol po stroskotaní odsunovej fázy
Akcie J uh poverený Predsedníctvom ÚV KSS v súčinnosti s Povereníctvom
vnútra spracovať zoznamy boháčův maďarskej národnosti, ktorí vlastnili nad
15 ha pódy, ktori bol i odsúdení J'udovým súdom a bolim konfiškovaný
majetok. Vyplývalo to z uzncscnia Predsedníctva ÚV KSČ z 24. októb-
ra 1949, ktoré uložilo sekretariátu ÚV KSS vypracovať zoznam tých ma-
ďarských kulakov, ktorí boli odsúdení podl'a platných zákonov, ich majetok
bol konfiškovaný a rodinní príslušnici viedli "štvavú kampaň proti ma-
ďarskej chudobe a náboristom" .110 Podobne aj Osídfovací úrad bol vyzvaný,
aby pripravil zoznarn tých osób maďarskej národnosti, "ktoré sú kapi-
talistickým zvyškom (kulaci nad 20 ha, podnikatelia, vefkostatkári, advokáti,
velkoobchodníci a osoby slobodného povolania, atď)" .111 Podobné zoznamy
mal za Štátnu bezpečnosť pripraviť štkpt, Dohňanský. Ako oznamoval pred-
nosta 1. odboru Povereníctva vnútra J. Krajči v januári 1950, šetrenie v tejto
oblasti nebolo dókladne uskutočnené. Podkladový materiál bol zaslaný okres-
ným komisiárn, ktoré mali vyhodnotiť zoznarny osób prichádzajúcich do
úvahy na odsun. Línia pripravovaných zoznamov, ale aj osób, ktoré sa na
príprave róznych akcií voči obyvateřstvu, ktoré žilo na území južného
Slovenska, už existovala a nezastavila sa Akciou Juh, ale pokračovala v prí-
prave akcií proti triednym nepriatefom nového režimu.

109 O problematike dedinských boháčov píše podrobnejšie, aj keď v duchu doby,
v ktorej bol materiál pripraveny, Krkoška, V., Politika voči dedinským boháčom
v období zdnftstevt10vania v Československu. In: Formovanie triedy družstevného
roťnictva v Ceskoslovensku. Bratislava 1984, s. 223-280.

110 SÚA, f. ÚV KSČ, sv.12, a. j. 192. Zápisnica zo zasadania Predsedníctva ÚV KSČ
24. októbra 1949.

III SNA, f. Povereníctvo vnútra, Inv. Č. 121, kart. 207, Č. 346/49.
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Uspokojovanie náboristov

Akcia Juh po prerušení odsunu mala pokračovať len v oblasti us pokoj ovani a
náboristov a dóvernikov. Malo sa tak uskutočňovať, ako zdórazňoval na
zasadaní Ústrednej komisie D. Okáli, na základe tríednej linie, "teda pokial'
možno zlučovať viac kulakov do jedného domu" .112S možnosťarni takéhoto
postupu prí umiestňovaní náborístov sa uvažovalo už v júli 1948, teda
v čase, keď sa vo vedení KSČ ešte len uvažovalo o novom spósobe ríešenia
problematiky maďarskej menšiny v Československu. V diskusii na zasadaní
Predsedníctva ÚV KSČ 19. júla 1948 V. Široký navrhol ríešiť problematiku
náboristov, u ktorých je problém so zabezpečením ubytovania tak, "že im
budeme postupne dávať národnú správu na majetky kulakov, takže sa nebudú
vracať na tie míesta, kde zanechali majetky. Docielime tým tiež ich decentra-
lizáciu" .

S náboristami, krorí sa vracali na južné Slovensko v roku 1949 mala
byť spísaná zápisnica o ich hospodárskych potrebách. V tom boli aj požia-
davky na osivo, stroje. budovy, doby tok, šatstvo a bytové zariadenie. V du-
chu triednej línie prídel pódy pre neuspokojených náborístov nesmel pre-
siahnuť 5 hektárov.ll3

Náborísti zásadne nemali byť umiestňovaní do domu presídlencov, alebo
kolonistov Slovákov, ale mali byť zásad ne umiestňovaní do domu osoby
tej istej národnosti, ak ich nebolo možné umiestniť vo vlastných domoch,
alebo u príbuzných a museli byť umiestnení do domu "boháča", podfa už
stanovených príncipov.v'"

Akcia uspokojovania náboristov a dóverníkov, po zastavení odsunovej
fázy Akcie Juh, bola aj zodpovednýrni orgánmi hodnotená veřmi rozpačite.
V podstate sa okresným komisiám nepodarílo zladiť záujmy zaintereso-
vaných skupín obyvatefstva. Je možné povedať, že okresné komisie od
začiatku nevenovali dostatočnú pozomosť stavebnej obnove a sústreďovali
svoju pozomosť na výber osob na odsun. Váčšina domov sa ešte len začínala
stavať, rekonštrukcie sa váčšinou ani nezačali. Stav bytového fondu a jeho
obnova na južnom pohraničí boli v žalostnom stave.115

112 SNA, f. Povereníctvo vnútra, adm. odb. kart. 667.
113 Tanuiež; kart. 673. f. Povereníctvo vnútra, sekretariát, o.p.s., kart. 207, Č. 346/1950.
114 SNA, f. Povereníctvo vnútra, osobitnc protokolované spisy, kart. 207, Č. 346/49.
115 SNA, f. Povereníctvo vnútra, adm. odb. kart. 667, Č. 410/1949 Juh. Správa o čin-

nosti medzirezortnej komisie pre okres Dunajská Streda z 27. okróbra 1949.
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Stav v akom sa južné Slovensko nachádzalo v tomto období bol vefmi
zlý. Spory medzi vracajúcimi sa náborístami a na ich majetkoch usídlenými
presídlencami a dóvernikmi boli na dennom poriadku v mnohých obciach.
Náboristi sa dožadovali svojich majetkov a za žiadnych okolností neboli
ochotní usídliť sa na majetkoch konfiškovaných iným Maďarom. Po návrate
z Čicch mnohí náboristi začali obrábať aj pódu, ktorá im póvodne patrila,
ale bola už vlastnickým dekrétom pridelená dóvcrnikom. Napriek upozome-
niam, že v tých prípadoch. kde už boli vydané vlastnícke dekrěty, nemusí
dóvernik tento majetek vydať. Napriek tomu dóvernici z vnútomej kolo-
nizácie hromadne začali opúšťať svoje majetky. Už v máji 1949 v obvode
Pracovnej skupiny pre pozemkovú reformu v Nových Zámkoch opustilo
pridelenú pódu 95 dóvemíkov. ( V okresoch Štúrovo 6 rodín, Nové Zám-
ky 24, Hurbanovo 21, Šal'a 44 rodín).116 Postupne sa z toho stal jeden zo
spósobov uspokojovania náboristov, pretože týmto spósobom sa uvolňovali
ich póvodne domy. Najmá mnohí Slováci však prejavili záujem postaviť si
za pomoci státu, s iružitím domácej pracovnej sily nové domy na území
južného Slovenska.ll

Celkový počet osób. ktoré bolo potrebné nejakým spósobom uspokojiť
za spósobenú stratu a to náboristov i dóvemíkov, nie je možné z archívov
presne zistiť.

V novembri 1949 bolo zistcné, že všetci náboristi z okresov Kráfovský
Chlmec, Trebišov, Košice, Moldava a Rožňava už bývajú vo svojich do-
moch. ns Pod fa materiálov Povereníctva pOdohospodárstva však napr. ma-
jetky náboristov v okresoch Moldava n/B. a Královský Chlmec neboli d6-

'k id f ' d 1'1 I ' 119verru om.pn e ovane o trva e 10 v astructva.
Aj v okresoch Senec, Šafa, Vráble, Šurany, Modrý Kameň, Lučenec

podl'a správy pre Poverenictvo vnútra, správa z februára 1950, boli všetci
náboristi vo svojich požiadavkách uspokojení. Z ďalších materiálov z ne-
skoršieho obdobia však vyplývalo, že sa to týkalo len uspokojenia, pokiař
išlo o navrátenie domov, nie však ďalšieho majetku a inventára domov.
Preto aj tu uvádzané údaje je potrebné považovať len za orientačně. Podl'a
správy z konca októbra 1949 z 9 okresov južného Slovenska zo 760 spor-

116 SNA, f. Povereníc\vo pódohospodárstva a pozemkovej reformy, kart. 1670,
Č. 20383/49.

117 SNA, f. Povereníctvo vnútra, kart. 667. Správy jednotlivých okresných komisii.
Bilancia práce okresných komisi Akcie Juh.

118 Tamtiež:
119 SNA, f. Povereníctvo pódohospodársrva a pozemkovej reformy, kart. 2135.
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ných prípadov, ktorými sa museli zaoberať komisie v rámci Akcie Juh bolo
512 pripadov vyriešených a 248 pripadov bolo potrebné ešte vyriešiř.120

Tabuľka č. 4
Uspokojovanie náboristov v niektorých okresoch južného Slovenska.121

okres počet prípadov
sporné vvriešené nevyricšené

Komárno 115 ]06 9
Galanta 2]6 87 129
Šafa 161 93 68
Dun. Streda 94 60 34
Hurbanovo I] 8 110 8
Vráble 16 16 I -
Šahv 21 21 -

Jesenské 14 ]4 -
Rožňava 5 5 -

spolu 760 512 248

Najváčšie problémy sa evidentne dotýkali tých okresov, ktoré boli
najviac postihnuté odsunom do Čiech v roku 1947. Dozvuky tejto akcie
pokračovali ešte v roku 1950. Predsedníctvo ÚV KSČ na zasadaní 6. januára
1950 vynieslo rozhodnutie podl'a ktorého krajské výbory komunistickej stra-
ny sa malí postarať o náležité umiestnenie náboristov, pričom sa dopo-
ručovalo, aby bolí umíestnení vo svojich póvodnych domoch. Povereník
vnútra D. Okáli na tomto zasadani konštatoval, že je ešte neuspokojených
207 náboristov a že jediným spósobom, ktorým je možné tento problém
. š'" , b ' I d 122ne u, Je vystav a novyc 1 omov.

120 SNA, f. Povereníctvo vnútra, sekretariát, lnv. Č. 106, kart.U3, Č. 412/1950.
121 SNA, f. Povereníctvo vnútra, osobitne protokolované spisy, Inv.č. 121, kart. 207,

Č. 346/1950.
122 SNA, f. Predsedníctvo ÚV KSS (f. 03) Zápisnica zo zasadania Predsedníctva

ÚV KSS u 6. januára 1950, kart. 794.
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Ešte na zasadaní Predsedníctva ÚV KSS 3. februára 1950, na ktorom
sa prerokovával návrh na odškodnenie náboristov bolo konštatované, že
171 náboristov nedostalo zatiaf naspat svoju pódu a 453 rodín nedostalo
naspat inventár k domom a k svojim hospodárstvam.123

.

Čísla uvádzané y róznych prehřadoch a správach sa obyčajne dosť
rozchádzali a prakticky nebolo možné zistiť skutočný počet neuspokojených
náboristov alebo dóvernikov, protože sa fakticky nedalo nahradit utrpenie
a nepríjemnosti, ktoré obyvatel'stvu spósobili akcie presunu do Čiech a ich
návratu a aj názory poškodených na svoje odškodnenie sa menili. V správe
škpt. Dohňanského z 'U. aprila 1950, ktorý vyšetroval neuspokojenie 383 ro-
dín náboristov, na prikaz povereníka vnútra D. Okáliho, bola za najváčší
problém označená bytová otázka. "V náboristických domoch sú dóvernici,
kolonisti alebo presídlenci, ktorým domy pridelilo do vlastníctva Pove-
reníctvo pořnohospodárstva. Náboristi sa však napriek tomu dornáhajú vráte-
nia svojich domov a vlastnícke právo terajších majitcl'ov neuznávajú:

d24

Aj návrh na odškodnenie náboristov, ktorý bol na rokovanie predložený
nebol schválený a M. Falťan a F. Zupka ho mali podfa uznesenia ÚV KSS
upraviť. O ďalšom osude tohto návrhu správy nemárne, ale princip odškodné-
nia nebol v tejto veci nikdy prijatý, odškodnenie sa uskutečňovalo po so-
ciálnej línii.

V obci Lok, okres Levice sa náboristi dohodli a 1. aprila 1950 sa
nasťahovali do svojich póvodných domov bez ohradu na to, či v nich bol
niekto nasťahovaný alebo nie a bez ohradu na to, či mal vlastnícky dekrét.

125

Ani na základe tejto správy Poverenictvo vnútra nedokázalo nájsť rieše-
nie. Vyplývalo to aj z toho, že kompetenci a štátnych orgánov bola obmedze-
ná mocou vedúcich orgánov komunistickej strany. D. Okáli v liste gene-
rálnemu tajomníkovi KSS Š. Bašťovanskému napísal: "Navrhujem, aby sa
otázkou zapodieval organizačný sekretariát, alebo Predsedníctvo ÚV KSS,
lebo túto otázku Povereníctvo vnútra samo nemóže vyriešiť ." 126

123 SNA, f. Predsedníctvo ÚV KSS, kart. 794.
124 SNA, f. Poverenictvo vnútra sekkretariát. lnv. Č. 106, kart. 133, Č. 412/50.
125 Tamtiei,
126 Tamtiež, List D. Okáliho Š. B3Šťovanskému z 13. apríla 1950.
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Na záver

Aj po skončení Akcie Juh, slovenské povereníctva pokračovali v uspo-
riadavaní majetkových pomerov v južnom pohraničí a zabezpečovaní požia-
daviek náboristov, ktorí sa vracali z Čiech a dóvernikov, ktorí boli usídlení
v čase neprítomnosti náboristov na ich pozemkoch. Pre túto činnosť sa však
stále zriedkavejšie používal názov Akcia Juh, ktorý mu prisúdila konšpiračná
terminológia Štátnej bezpečnosti.

Je nesporné, že rozhodnutie o zastavení odsunu obyvatel'ov maďarskej
národnosti v rámci Akcie Juh ovplyvnilo život na južnom Slovensku. Ov-
plyvnilo rozhodnutie mnohých obyvatel'ov maďarskej národnosti o ich vstu-
pe do jednotných roťnickych družstiev, ktorí sa z obáv pred represivnymi
akciami radšej vzdávali svojich majetkov, stávali sa makšimi, ovládatel'-
nejšimi, Aj preto kolektivizácia pořnohospodárstva v oblasti ach južného
Slovenska prebiehala najrýchlejšie.127 Na druhej strane mnohí dóvernici,
ktorí osidlovali juh Slovenska radšej tieto oblasti opustili, aby sa vyhli
konfliktom s rniestnym obyvateřstvom,

Príprava Akcie Juh dokazovala absurdnosť metód, akými chcel spolo-
čenský systém a jeho predstavitelia riešiť závažné společenské a sociálne
problémy národnostne zmiešaného územia južného Slovenska. Dokazovala,
že spósob, akým chcela vtedajšia stranícka moc, ktorá si úplne podmanila
moc štátnu, riešiť postavenie maďarskej menšiny v štáte, bola nereálnym
experimentom, který poznačil osudy južného Slovenska a jeho obyvateřov
na dlhé obdobie.

127 Kováčová, O., Úlohy a priebeh kulrúrnej revolúcie na dedine v začiaročnej erape
združstevnenia, Zvláštnosti vývoja v Košickom kraji v rokoch 1949-1955. In:
Formovanie triedy družstevného rolniava v Československu. Bratislava 1984, s. 179.
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Zákon zo dňa 25. októbra 1948, č. 245/-1948 Sb.
o štátnom občianstve osob maďarskej národnosti

Národné zhromaždenie Republiky československej uznieslo sa na tomto
zákone:

§1
(1) Osoby maďarskej národnosti, které dňa 1. novcmbra 1938 boli

československými štátnymi občanmi, majú bydlisko na území Českoslo-
venskej republiky a nie sú príslušníkmi cudzieho štátu, nadobúdajú bez
ďalšieho československé štátne občianstvo dňom, kedy tento zákon nadobúda
účinnosť, ak zložia do 90 dní od tohto dňa sfub vemosti Československej
republike.

(2) Spolu s manželom, prípadne spolu s otcorn alebo matkou, na-
dobúdajú československé štátne občianstvo nerozvedená manželka a ma-
loleté deti, pokiaf ho už nenadobúdajú podl'a odseku 1, ak majú bydlisko
na území Československej republiky.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 neplatia pre osoby, ktore sa ťažko
previnili proti Československej republike alebo jcj ťudovodemokratickému
zriadeniu. Ministerstvo vnútra zostaví do 30 dní od vyhlásenia tohto zákona
zoznam tychto osób a dodá ho príslušnym národným výborom. Ďalej usta-
novenia odsekov 1 a 2 neplatia pre osoby určené na výmenu podl'a Dohody
medzi Československem a Maďarskem o vymene obyvatel'stva zo dňa 27. íeb-
ruára 1946, Č. 145 Sb.

§2
(1) Výrok o nadobudnutí československého štátneho občianstva podl'a

10hlO zákona prináleží okresnénu národnému výboru.
(2) O výkone sl'ubu vemosti Československej republike platia všeo-

becné predpisy.
§3

Tento zákon nadobúda platnosť dňorn vyhlásenia, vykoná ho minister vnútra.
Gottwald v.r,
Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.
Nosck v. r.

Vestník Osidlovacieho úrodu pre Slovensko, čiastka 22, ročník 1948, Bratislava
15. decembra 1948.
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Uznesenie Predsedníctva ÚV KSS zo 7. septembra 1949
o riešení niektorých otázok na južnom pohraničí

V dósledku zmien v držbe a vlastníctve pozemkov, domov, hnutefností
a pod., ktoré v južných okresoch Slovenska nastali presídlením obyvatel'-
stva, kolonizáciou, náborom pracovných sít do českých zemí a ich návratom
domov, je v niektorých okresoch naliehavá potreba vyriešiť sporné prípady
ubytovania slovenských alebo maďarských rodin, pridelenia zeme, o to viac,
že dnešný stav často narušuje spoluprácu slovenského a maďarského pra-
cujúceho rudu na tríednej línii a dáva možnosť reakčným elementom v niek-
torých obciach obyvatefstvo národnostne rozoštvávať. Preto Predsedníctvo
KSS po vypočutí referátu súdr. Husáka a predložení návrhov komisie roř-
níckeho oddelenia 6. septembra 1949 uznieslo sa takto:

I
Riešenie sporných pripadov v juhoslovenských okresoch musí sa pre-

vádzať po tríednej línii, t.j. aby sa upevnila spolupráca a bratské spolu-
nažívanie slovenského a maďarského pracujúceho fudu a aby toto ríešenie
uspokojilo naliehavé potreby pracujúcich rudí a išlo na ťarchu boháčov
a rudovodemokratickému zríadeniu nepriatefských elementov. Preto celé
riešenie musí byť prevádzané politickou kampaňou, objasňujúcou Iíniu našej
strany v národnostnej otázke a súčasne viesť k správnemu objasneniu tried-
neho stanoviska našej strany.

II
1. Predsedníctvo strany zriaďuje ústrednú komisiu, zloženú zo zástupcov

ÚV KSS, zo zmocneného súdruha za Povereníctvo vnútra, Povereníctvo
pódohospodárstva a pozemkovej reformy, Povereníctva práce a sociálnej
starostlivosti a Osídfovacieho úradu. Táto komisia bude pracovať i ako ko-
misia štátnej správy poverená Zborom povereníkov na vyriešení všetkých
sporných otázok. Pracovat' bude pri Povereníctve vnútra pod predsedníctvom
súdr. Dr. Okáliho. Súdr. Dr. Okáli zriadi zvláštne oddelenie prí svojorn
úrade na administratívne sledovanie a vykonávanie uznesení kornisie. Súdr.
Dr. Falťan, Zupka, Dr. Čech určia súdruhov ako zrnocnencov svojich re-
zortov, ktorí súčasne ako členovia komisie budú cestou svojich úradov po
svojej línii vykonávat uznesenia komisie, resp. zaistia výkon komisií v okre-
soch. Všetky uznesenia komisie, resp. uznesení komisií v okresoch pokiaf
budú administratívneho rázu, budú vykonávané za použitia platných predpi-
sov po Iínii štátneho aparátu fudovej správy.

2. Pre zistenie pomerov a sporných prípadov v okresoch a obciach,
ako aj Pre rozhodnutie na mieste týchto smerníc, zriaďujú sa kornisie,
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zodpovedné ústrednej komisii ako orgánu straníckemu i orgánu štátnej sprá-
vy, zložené zo zástupcu ÚV KSS, zmocneného zástupcu Povereníctva vnútra,
Povereníctva pódohospodárstva, Povereníctva práce a sociálnej starostlivosti
a Osídfovacieho úradu pod predsedníctvom zmocnenca Povereníctva vnútra.
Tieto komisie budú vybavené dostatočnými plnými mocami zo spomenutých
rezortov, aby mohli všetky potrebné opatrenia v obciach previesť. Komisie
sú povinné radiť sa s okresnýrní činitefmi strany a ONV, ako aj s činiteřmi
strany a MNV v obciach. Pribrať móžu expertov z najróznejších zložiek.
Rozhodnutia kornisii sů povinné vykonať orgány fudovej správy a štátneho
aparátu. Komisie o všetkých svojich opatreniach budú podávať správy úst-
rednej komisii. Finančné náklady komisií znáša každý úrad za svojho zmoc-
nenca, administratívne výlohy, pokiaf by boli, znáša v ústredí Povereníctvo
vnútra, v okresoch príslušné ONV. Prípady, ktoré by okresné komisie neve-
deli riešiť, predložia urýchlene k rozhodnutiu ústrednej komisii.

III
Ubytovanie osób

1. Pre dóverníkov, kolonistov, presídlencov a osoby maďarskej ná-
rodnosti, ktoré sa vrátili z Čiech, povolené sú novostavby 100 bytových
jednotiek, ktoré prevádza PPPR, z čoho je započatých už 63. Ukladá sa
PPPR a súdr. dr. Falťanovi, aby cestou NOVDOMu alebo Čs. stavebných
závodov zrýchlili výstavbu v najsúrnejších prípadoch a rozvrhli zbývajúce
bytové jednotky. Tieto novostavby budú buď v súkromnom vlastníctve, ak
stavebník na ne móže dodatočne prispieť, alebo v družstevnom vlastníctve
s podielom budúceho majitela v práci, poťahoch a pod. s možnosťou vy-
kúpiť, resp. zaplatiť celý zbytok.
Zodpovedný: súdr. Falťan.

2. Ukladá sa súdruhom dr. Falťanovi a dr. Čechovi dokončiť stavbu
rozostavaných domov, ktoré sú v pláne s tým, že tieto domky majú byť
použité na riešenie otvorených prípadov v južných okresoch.. Do toho treba
započítať i tzv. ONCA - domky. pokiar sú potrebné materiálové alebo
finančné prostriedky nekryté plánom, treba vec urýchlene predložiť Zboru
povereníkov.
Zodpovední: súdr. dr. Falťan a dr. Čech

3. Ukladá sa súdr. dr. Čechovi urýchlene dokončiť rekonštrukciu 103
dohodových domkov, ktoré sú v pláne a použiť ich tak, aby v prvom rade
boli ubytované také osoby, o ktorých jedná toto uznesenie.
Zodpovedný: súdr. dr. Čech

4. Ukladá sa súdr. dr. Čechovi po prerokovaní po stránke materiálovej
a finančnej rozpracovať návrh na urýchlenú rekonštrukciu ďalších domkov,
ktoré sú menej poškodené a mohli by byť pred zimou obývané.
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Všetky novostavby a rekonštrukcie musia byť zásobené pracovnyrni
silami z miestnych zdrojov za mobilizácie príslušných obcí, resp. obyva-
tefstva okresu. Tiež materiálové krytie dfa možnosti má sa čerpat' z miest-
nych zdroj ov.
Zodpovedný: súdr. dr. Čech.

5. Ukladá sa s. dr. Čechovi, aby v tzv. podielových domoch, v kterých
neoprávnene užívajú bez prídelu starí alebo noví majitelia jednej časti domu
aj druhú podielovú časť, nepridelené a k ubytovaniu súce druhé častí, resp.
domy (cca 250-300) podJ'a presného zoznamu a vyčíslenia dal k dispozícii
pre túto akciu.
Zodpovedný: súdr. dr. Čech.

6. Komisia má právo preskúmať nadmerné byty v obci, kde treba
neubytované osoby umiestniť, u ktorejkořvek kategóríe obyvatefstva a za
použitia bytového zákona prikázať byty.

7. Povereníctvo vnútra urýchlene v dohode s príslušnými orgánmí stra-
ny pripraví zoznam osob previnilých a štátu nepriatel'ských, ktorí zo štátno-
bezpečnostných dóvodov majú byť z južných okresov vysídlení. Vysídlenie
dohodne Povereníctvo vnútra S príslušnými ústrednými úradmí v P;·ahe a po-
kiaf by išlo o osoby prestárle a pod. použije k ubytovaniu prázdne ubikácie
po vysťahovaných Poliakoch a Nemcoch (spolu vyše 300 bytových jedno-
tiek). Príslušné návrhy na eventuálnu úpravu domov urýchlene predloží
Povereníctvo vnútra po dohode s príslušnými rezortami Zboru povereníkov.
Akcia vysídlenia má íst' súčasne s celým riešením otázky. Domy získané
touto cestou a tiež majetky, pokial' ešte nie sú pridelené drobným zá-
ujemcom, musia byť v prvom rade použité pre ubytovanie osob v tomto
uznesení spomenutých.
Zodpovedný: súdr. dr. Okáli.

8. Ukladá sa súdr. dr. Čechovi previesť súpis tých domových konfišká-
tov, v ktorých je možno uvofniť byty pre osoby podl'a tohto uznesenia,
najrna v súvislosti so spomenutou akci ou Povereníctva vnútra.
Zodpovedný: súdr. dr. Čech.

9. Ak by ubytovanie kolonistov, presídlencov a tzv. náborístov podřa
vyššie uvedených bodov ešte nebolo možné, komisia za použitia bytového
zákona, kterého platnost' rozšíri Povereníctvo práce a sociálnej starostlivosti
prechodne na všetky dotknu té obce, prikáže boháčem v predmetných ob-
ciach tak, aby dvaja, alebo niekofkí sa nasťahovali do jednoho domu a tým
uvoJ'nili svoje byty a hospodárske staviská pre umiestnenie dóverníkov,
presídlencov, tzv. náborístov a pod. Toto opatrenie musí mať jasný tríedny
charakter. Nie je prjpustné siahnuť k prípadom tzv. rozkulačenia, ale iba
širším výkladom bytového zákona zaístiť pokojné ubytovanie.
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10. Pokiaf je prí ubytovaní rodín možné vyriešiť aj vlastnícku otázku,
t.j. dať dom do vlastníctva tzv. náboristovi, presídlencovi, dóverníkovi a pod.,
má to komisia urobiť, Pokiaf to nie je možné, má sa hlavne sledovať vhodné
ubytovanie s návrhom alebo záznamem ako v budúcnosti vlastnícku otázku
vyriešiť.

IV
POda

Komisie majú vniesť istotu a poriadok aj do držby pódy v tzv. otvo-
rených a sporných prípadoch v rámci tejto akcie, a to podfa tychto smerníc:

1. Kde je na konfiškovanú pódu vydaný platný vlastnícky dekrét
a táto póda je aj v držbe nového nadobúdatefa, a tento sa jej dohodou
nechce dobrovol'ne vzdať, musí mu byť pod a vo vlastníctve ponechaná.
V ostatných prípadoch, t.j. kde póda tzv. náboristov bola konfiškovaná,
ale nepridelená novému uchádzačovi, alebo kde bola iba prechodne daná
do užívania tretim osobám, má byť vrátená tzv. náboristom, a to v prípade
použitia nar. č. 26/48.

2. Pri vrátení pódy podľa predchádzajúceho bodu nevznikajú žiadne
nároky na odškodné a kornisia má prípad dohodou na mieste sporu vyrovnat.

3. Všetky ostatné nároky či už náborístov, ktorí svoju pódu dost ať spat'
nernóžu, alebo dóvernikov, kterým póda právne alebo fakticky bola po
návrate náborístov odňatá, alebo ak sú také prípady u náboristov alebo
presídlencov, majú byť uspokojení z tej pódy, ktorá ostala z presídřovania
obyvatel'stva a horou disponuje Osídl'ovací úrad (3200 k.j.), ďalej z pódy,
ktorá ešte nie je pridelená z výkonu pozemkovej reformy, resp. podřa záko-
nov o výkupe pódy cirkevnej, špekulačnej a pod. tak, aby sporninané osoby
dostali výmeru pódy, ktorú predtým vlastnili, pričom prídely nemajú byť
vyššie ako 5 ha. Prídelenie tzv. ešte vofnej pódy má v prvom rade uspokojiť
požiadavky osob, O kterých jedná toto uznesenie. Prídel pódy má byť pre-
vádzaný súčasne s celou akcíou,
Zodpovedí: súdr. dr. Falťan a dr. Čech.

V
Hnutel'nosti

1. Hnutefnosti tzv. náboristov, pokiaf je to fyzicky možné a pokiaf sú
v rukách tretej osoby bez právneho titulu, majú byť vrátené náboristom in
natura.

2. Pokial' takéto hnuteřnosti (dobytok a pod.) sú právnym titulom v ru-
kách dóvernikov a pod. a náborista si robí nárok na vrátenie, má sa komisia
pokúsiť o dohodu.
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3. Vyslovuje sa zásada, že nárok na náhradu alebo ušlý zisk sa nikomu
nepriznáva z toho dóvodu, že svojho času bola podřa rozhodnutia vlády
prevedená konfiškácia týchto majetkových hodnot.

4. V pripadoch sociálne odóvodnených, keď to komisia uzná, navrhne
podporu pre takých dóvernikov alebo náboristov, ktori pre existenčné za-
bezpečenie potrebujú doby tok, zariadenie a pod., ak predtým bez vlastnej
viny o ne prišli. Na tieto účely bude použitý fond (cca 7 rniliónov Kčs)
spravovaný Povereníctvom práce a sociálnej starostlivosti. Definitívne roz-
hodne o týchto podporách ústredná komisia po vyčíslení všetkých nárokov.
Pri hnuteřnostiach má sa sledovať zásada pomerného uspokojenia všetkých
kategórií obyvateřstva i keď právny titul sa nepriznáva.

VI
Pracovné sily

Všetky komisie sa majú usilovať i v rámci tejto akcie získať pracovné
sily pre štátne majetky, priemyselné podniky, či už v Čechách, alebo na
Slovensku, a to eventuálne i za podmienky, že by sa čiastočná náhrada
dala osobám, ktoré o drobný majetok v minulých akciách prišli, pričom
o náhrade, resp. o podpore by rozhodla ústredná komisia.

VII
Všetky tieto uznesenia, pokíal' sa dotýkajú štátnej a fudovej správy,

budú dané urýchlene na prerokovanie Zboru povereníkov.

VIII
Pred započatím akcie prevedie sa inštruktáž po straníckej línii a tiež

po stránke štátnych a Iudovych orgánov tak, aby vedúci činitelia z krajov
a okresov boli presne informovaní o línii strany i štátnej správy. lnštruktáž
straníckych orgánov prevedie organizačně oddelenie ÚV KSS spolu s roř-
níckym oddelenim, inštruktáž KNV, ONV, komisií ako aj prislušných zlo-
žiek štátnej správy prevedie Povereníctvo vnútra za súčinnosti zaintere-
sovaných rezortov.

IX
Všetky pripravné práce na prevedenie celej akcie majú byť urýchlene

dokončené tak, aby dřa možností do konca septembra, najneskór však do
15. októbra t.r. bol i hlavné problémy, najma pokiař ide o ubytovanie a čias-
točne aj o pódu vyriešené.

Po skončení akcie predloží ústredná komisía predsedníctvu strany o jej
výsledkoch správu.
V Bratislave dňa 7. septembra 1949.

SNA, fond Predsedníctvo ÚV KSS, aj. 19.
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Uznesenie z 57. zasadania Zboru povereníkov z 12. septembra 1949.
Úprava niektorých otázok týkajúcich sa okresov južného Slovenska.

I. Zbor povereníkov vypočul správu svojho predsedu a povereníka vnútra
o niektorých nevyriešených otázkach južného Slovenska a uznáša sa:
I. Zriadiť komisiu na čele s povereníkom vnútra a zloženú zo zástupcov

Povereníctva pódohospodárstva a pozemkovej reřormy, Povereníctva prá-
ce a sociálnej starostlivosti, Osídťovacieho úradu a Ústredného výboru
KSS, ktorá má pracovať na vyriešení všetkých sporných otázok, pričom
Zbor povereníkov
a) ukladá povereníkovi vnútra, aby na prechodnú dobu zriadil vo svojom

úrade zvláštne oddelenie na administratívne sledovanie a výkon uzne-
sení tejto komisie,

b) ukladá všetkým zúčastnenýrn členom Zboru povereníkov, aby v do-
hode s povereníkom vnútra cestou svojich rezortov zaistili v okre-
soch výkon uznesení tejto kornisie,

c) zriaďuje okresné komisie, zložené obdobne ako je zložená ústredná
komisia s tým, že okresné komisie pracujú v okresoch a sú povinné
všetky svoje opatrenia vykonávať podřa smerníc ústrednej komisie,
ktorej musia podávať o svojich opatreniach pravidelné správy,

d) ustafuje, aby finančné náhrady spojené s prácou okresných komisií,
znášali jednotlivé rezorty v komisiách zúčastnené, a finančné náhra-
dy spojené s administrativou, znášalo v ústredí Povereníctvo vnútra
a v okresoch príslušné ONV,

e) ukladá povereníkovi vnútra, aby príkázal príslušným ONV a KNV
vykonať rozhodnuti a komisií.

2. Uložiť povereníkoví pódohospodárstva a pozemkovej reformy, aby ces-
tou Československých stavebných závodov alebo družstva NOVDOM
urýchlil výstavbu povolených 100 bytových jednotiek, ktoré prevádza
Povereníctvo pódohospodárstva a pozemkovej reformy na južnom Slo-
vensku, pričom tieto bytové jednotky majú byť buď v súkromnom vlast-
níctve jednotlivých stavebníkov alebo v družstevnom vlastníctve.

3. Uložiť povereníkovi pódohospodárstva a pozemkovej reformy a predse-
dovi Osídľovacieho úradu dokončiť urýchlene stavbu rozostavaných dom-
kov, ktoré sú v pláne s tým, že tieto domky majú byť použité na
umiestnenie dosiař neumiestnených rodín na južnom Slovensku.

4. Uložiť povereníkovi pódohospodárstva a pozemkovej reformy a predse-
dovi Osídřovacieho úradu, aby do 28. septembra t.r. predložili Zboru
povereníkov návrh na získanie pripadných materiálových alebo finan-
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čných prostriedkov na dostavbu domkov uvedených v odst. 3, ako i tzv.
ONCSA domkov, pokiař by tieto prostriedky neboli kryté plánom.

5. Uložit prcdsedovi Osídl'ovacieho úradu, aby urýchlene dokončil rekon-
štrukciu 163 dohodových domov, ktorá je v pláne zaradená a aby aj tieto
domky boli v prvom rade použité na ubytovanie rodin na južnom Slo-
vensku, ktoré dosiař nie sú ubytované, pričorn o svojich opatreniach v tom-
to smere má podať Zboru povereníkov správu do 28. septembra t.r.

6. Uložiť predsedovi Osidl'ovacieho úradu, aby dal rozpracovať a predse-
dovi Zboru povercníkov najneskoršie do 28. septembra t.r. predložil
návrh na rekonštrukciu ďalších domkov, které sú menej poškodené
a mohli by byť pred zimou obývané.

7. Rozhodnúť, že všetky novostavby a rekonštrukcie musia byť zásobené
pracovnými silami z miestnych zdroj ov za mobilizácie príslušných obcí,
poťažne obyvateřstva okresu. Rovnako materiálové krytie má sa čerpat'
podľa možností z micstnych zdrojov.

8. Uložiť predsedovi Osídľovacieho úradu, aby v tzv. podielnych dornoch,
v kterých neoprávnene, bez prídelu, užívajú stari alebo noví majitelia
jednu časť domu, dali nepridelenú a k ubytovaniu súcu druhú časť domu
k dispozícii pre ubytovanie rodín na južnom Slovensku, ktoré dosiař
neboli umiestnené.

9. Uložit' komisiárn, ktoré boli zriadené pod fa odst. 1, aby preskúmali nad-
memé byty v obci ach, v kterých treba ubytovať dosiaf neumiestnené
rodiny, a aby v dohode s MNV urobili opatrenia podfa bytového zákona.

10. Uložiť povereníkovi vnútra, aby dal urýchlene vyhotoviť zoznam osob
previnilých a štátu nepriatel'ských, ktoré zo štátnobezpečnostných dóvo-
dov majú byť z južných okresov vysídlené, pričom:
a) povereník vnútra má dohodnúť vysídlenie týchto osob s prislušnými

ústrednými orgánmi v Prahe,
b) pre umiestnenie osob prestárlych a pod. má sa použiť ubytovacích

priestorov získaných po vysťahovaných Nemcoch, poťažne po Polia-
koch, ktorí sa vysťahovali do Pořska,

c) povereník vnútra v dohode s prislušnými členmi Zboru povereníkov
má predložiť urýchlene Zboru povereníkov návrh na opravu domov,
vyhliadnutých na umiestnenie osob, ktorých sa týka ods. bl tohto
odstavca.

11. Uložit' predsedovi Osídl'ovacieho úradu, aby previedol súpis tých domo-
vých konfiškátov, v ktorých je možno uvořniť byty pre osoby pod fa
tohto uznesenia, najmá v súvislosti s odsunom osob previnilých a štátu
nepriateřskych z južnoslovenských okresov.
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12. Uložiť komisii zriadenej podl'a odst. 1. aby za použitia bytového zákona
zaistila aspoň prechodné ubytovanie všetkým dosiaf neubytovaným oso-
bám a rodinám na južnom Slovensku, v krajnom pripade prikázaním
dvoch alebo viacerých rodin do spoločných domov. poťažne do nad-
memých by10V.

13. Uložiť komisii zriadenej podfa odst.1. aby pri ubytovaní rodin, kterých
sa toto uznesenie týka, sledovala aj otázku vyriešenia vlastníckych pome-
rov (dať domy do vlastníctva náboristom, presídlencom, dovemíkom
a pod., všade tam, kde je to možné).

14. Uložiť komisii, aby v spolupráci s prislušnými okresnými komisiami
sledovala riešenie vlastníckych otázek, pokiať sa týkajú vlastníctva pódy.

15. Uložiť komisii, zriadenej podl'a odst. 1, aby v dohode s prislušnými
okresnými komisiami sledovala aj vyriešcnie vlastníckych otázok, pokiaf
sa týkajú nehnutel'ností. Pri riešeni týchto otázok má sa komisia pridržia-
vať týchto zásadných smernic:
a) hnuteJ'nosti tzv. náboristov pokial' je to fyzicky možné a pokiaf sú

v rukách tretej osoby bez právneho titulu majú byť vrátené nábo-
ristom in natura,

b) pokiař takéto hnuteřnosti (dobytek a pod.) sú právnym titulem v ru-
kách dóvernikov a pod. a náborista si robí nárok na vrátenie, má
sa komisia pokúsiť o dohodu,

c) vyslovuje sa zásada, ža nárok na náhradu alebo ušlý zisk sa nikomu
nepriznáva z dóvodu, že svojho času bola podl'a rozhodnuti a vlády
prevedená konfiškácia týchto majetkových hodnot,

d) v pripadoch sociálne odovodnených, keď to komisia uzná, navrhne
podporu pre tých náboristov alebo dóvernikov, ktori pre existenčné
zabezpečenie potrebujú dobytok, zariadenie a pod., ak predtým bez
vlastnej viny o ne prišli. Na tieto účely bude použitý fond, spra-
vovaný Povereníctvom práce a sociálnej starostlivosti. Definitívne
rozhodne o priznaní týchto podpor ústredná komisia po vyčíslení
všetkych nárokov,

e) pri nehnuternostiach má sa sledovať zásada pomemého uspokojovania
všetkých kategórií obyvatefstva, i keď právny titul sa nepriznáva.

16. Uložiť komisii, aby v dohode s prislušnými okresnými komisiami sle-
dovala otázku získavania pracovných sil pre štátne majetky, priemy-
selné podniky a pod., či už v Čechách alebo na Slovensku, pričorn
ústredná komisia móže rozhodnúť prípadne i o nároku na čiastočnú
úhradu za drobný majetok, o ktory prislušné osoby prišli v priebehu
minulých akcií.
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17. Uložiť povereníkovi vnútra, pódohospodárstva a pozemkovej reformy,
práce a sociálnej straostlivosti a predsedovi Osídřovacieho úradu, aby
urýchlene previedli inštruktáž všetkých na tejto akcii zúčastnených úra-
dov a orgánov tak, aby štátny aparát, který bude pri výkone tohto
uznesenia angažovaný, bol presne informovaný o celkovej linii štátnej
správy v tomto smere.

18. Uložiť povereníkovi vnútra, ako predsedovi komisie, zriadenej pod fa
odst. 1, aby všetky práce súvisiace s výkonom tohto uznesenia, bol i
skončené najneskoršie do 15. októbra t.r.

19. Uložil povereníkovi vnútra, aby po skončení akcie podal Zboru pove-
reníkov celkovú správu o činnosti a výsledkoch práce komisie a aby
zavčasu informoval Zbor povereníkov o dielčich problémoch, ktoré
v priebehu akcie vznikli."

SNA, fond Úrad Predsednictva Zboru poverenikov. Zápisnica zo zasadania Zboru
poverenikov 12. septembra 1949.

Pomery na južnom pohraničí.
Výrner Povereníctva vnútra č. 244/10-1-BC zo 16. septembra 1949,
kterým bola Akcia Juh oznámená okresným národným výborom

Z rozhodnutia príslušných činiteřov prikročilo sa k usporiadaniu pomerov
na južnom pohraničí vo veci náboristov, kolonistov (dóvemíkov), presídlencov,
osob bez štátneho občianstva atď., a to nielen pomerov hospodárskych, so-
ciálnych, majetkoprávnych, ale aj v širšom meradle pomerov politických.

Od 14. septembra 1949 pracujú v piatich okresoch a postupne pridu
aj do ďalších splnomocnené komisie (okresné komisie) zostavené zo zá-
stupcov poslušných rezortov a strany, 1.'100na mieste samom vyriešia všetky
otázky, týkajúce sa vyššie spomínaných problémov. Každá komisia má mať
poruke dostatočný počet orgánov SNB.

V súvislosti s touto akciou bude niektorým osobám prikázaný aj pobyt
v českých krajinách. Ich odchod bude spoločný - v transportoch.

Podrobné informácie vydá včas Ústredná komisia tejto akcie, Vajanské-
ho nábrežie, č. 9.

Akcia má dóležitý politický význam v rámci priebehu triedneho boja
v rýchto obci ach a okresoch a svedomitým a dósledným plnením nielenže
sa usporiadajú pomery na južnom pohraničí, ale zlepší sa hospodárska
a politická situácia velkého počtu pracujúcich.

SNA, fond Poverenictvo vnútra, aaministrauvny odbor, kart. 667, Č. 82/-1949 - Juh.
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Akcia Juh _ bezpečnostné opatrenia pri odsune
1. októbra 1949

Vo vašom okrese sa v rámci Akcie Juh (Výnos Povereníctva vnútra
zo 16. septembra 1949, č. 244/10-1-BC) začína odsun niektorých osob do
Čiech. Odsun riadi Hlavný odsunový štáb pri Ústrednej komisii Akcie Juh,
kde sú záswpcovia všetk.1ch zúčastnených rezortov. Samotný odsun pre-
vádzajú dva odsunové štáby (naraz v dvoch okresech). Na čele odsunového
štábu je zástupca Povereníctva vnútra ako velitel', členmi sú jeho zástupca
a zástupcovia Povereníctva pódohospodárstva a pozemkovej refomlY, Osid-
fovacieho úradu, Povereníctva zdravotníctva, Povereníctva dopravy a zá-

stupca vojenskej správy.
Do každého okresu pode k odsunu pohotovostný oddiel Národnej bez-

pečnosti (asi 40 mužov),

Pred OdsWlom
Niekofko dní pred odchodom transportu (najmenej 3 dni) dozvedía sa

na odsun určené osoby, kedy a kam pojdu. Treba počítať s tým, že mnohé
z nich sa budú snažit' odsunu vyhnúť ukrývaním, útekom, chorobou a pod.
O chorobe rozhodne úradný lekár na žiadosť odsunového štábu, útekom
a ukrývaním sa ni1.'1Oodsunu nevyhne, lebo jeho rodina bude i tak odsunutá
a on pojde s ňou, až sa chytí. Akémukofvek poškodzovaniu a ničeniu ma-
jetku musí byť zabránené vhodným a účelným rozdelením služieb (ob-
chádzky, stráženie, dóvemícka služba).

Pri odsune
Do každej obce pride včas dostatočný počet nákladných áut, ktoré

budú odvážať na odsun určené osoby na stanicu. Je potrebné, aby v každom
dvore, kde sa bude nakladať, alebo v jeho blízkosti bola hliadka NB, ktorá
by v prípade potreby zakročila.

Netreba ani pripomínať, že postup orgánov NB musí byť rázny, no
pritom taktný a ťudský. Z neznalosti budú azda mnohí z verejnosti pokladať
odsun za nesprávny. Tu treba zdorazňovať, že sa to deje z hřadiska triedne-
ho, čo iste pochopia predovšetkým robotníci a malorofníci.

S odchádzajúcimi transportami půjde pravdepodobne aj bezpečnostný
sprievod o sile štyroch členov NB. Okresný velitel vydá členom sprievodu
cestovný príkaz (aspoň jeden aby vedel po maďarsky). Bezpečnostný sprie-
vod dbá o to, aby sa cestou neudiali neprístojnosti, na staniciach, kde bude
vlak stáť, aby bol poriadok a aby sa zamedzilo prípadnému úteku osob.
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Po odsune
Domy a byty po odsunutých osobách budú sa, pokiaf možno, odovzdá-

vať iným záujemcom. Maže sa stať, že niektorý dom zostane na krátku
dobu prázdny. NB musí dbať, aby sa nekradlo a nepoškodzovalo.

Správy O priebehu odsunu podať podfa výmeru Povereníctva vnútra zo
16. septernbra 1949.

Dodatek z 5. októbra 1949
Okresní velitelia nech památajú aj na zálohu (silnejšíu hliadku), ktorou

by disponovali v súmych pripadoch. Možno sa vyskytnú pripady, že na
odsun určené osoby nebudú chcieť odísť. V takomto pripade ich treba trpezli-
vo prehovárať a upozomiť ich, že zdráhaním sa si nič nepornóžu. Len kde
by takéto upozomenie nestačilo, treba zakročit' prisnejšie a nájsť vhodný
spósob, aby účel bol dosiahnnry,

Na úradné potvrdenie vydávané MNV osobám určeným na odsun, dá va
sa aj odtlačok palca pravej ruky odsunovanej osoby, ktory snirna orgán NB.

SNA,fond Povereníctvo vnútra, administrativny odbor, kart. 667, Č. 82/-1949-Juh.

List D. Okálího Š. Bašfovanskérnu z 24. septernbra 1949

20. septembra bol Zupka v Prahe, kde mu minister Erban oznámil, že
o celej Akcii Juh nevie nič, vzdor tomu, že už 8. septembra bol na pracovnej
porade pritomný dr. Cigler, zástupca Ministerstva práce. Súčasne bolo súdru-
hovi Zupkovi oznámené, že ani Predsedníctvo ÚV KSČ nie o veci informo-
vané a o odsune sa má rozhodnúť 26. septembra 1949.

Prosím ta, aby si bol taký dobrý a schválenie Predsedníctva KSČ
zadovážil. Vo veci SOl11už niekofkokrát písomne i ústne referoval súdruhovi
Širokému a žiadal ho o to isté. Každopádne je potrebné, aby schválenie
bolo udelené čím skoro

Od začiatku SOl11predpokladal, že Predsedníctvo KSČ a najma vedenie
strany s celou akci ou súhlasí. Okrem toho nechápem, prečo ja mám vy_
svetfovať Predsedníctvu KSČ celú akciu, keď sa tu jedná o akciu schválenú
a rozhodnutú Predsedníctvom KSS a Zborom povereníkov.

Na vedomie predsedovi Zboru povereníkov G. Husákovi.
D.Okáli

SNA, fond Povereníctvo vnútra, osobitne protokolované spisy, Inv. Č. 121,
kart. 207, Č. 346/1950
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Zápisnica zo zasadania Maďarskej komisie
pri sekretaríáte ÚV KSS zo 14. októbra 1949

Pritomní: Š. Fábry, J. Kugler, J. Lórincz, F. Rabay, Š. Major.

Maďarská komisia považuje za potrebné upozomiť ústredné vedenie
strany na nasledovné:

I. Počas priebehu Akcie Juh sme sa presvedčili o tom, že na dedinách
sa nevyostril triedny boj, ktorý by postavil robotníka a malého rofníka proti
triednemu nepriateřovi, kulakovi. V mnohých prípadoch i vedenie strany
pozostáva zo živlov triedne cudzích, aj verejná správa, ba i vedenie maso-
vých organizácii i vedenie JRD je v mnohých pripadoch v nespofahlivých
rukách. Mnohí využívajú svoje pozície v týchto orgánech pre svoje vlastné
účely.

2. V dedinách južného Slovenska tvorí maďarské a slovenské kulactvo
pevný, jednotný front. Reakcia tak na jednej ako i na druhej strane sa snaží
zaniesť rozkol medzi slovenských a maďarských pracujúcich.

3. V dósledku toho, že Akcia Juh sa obracia len jednostranne proti
maďarskej reakcii, jestvuje nebezpečie, že sa reakcii podarí túto akciu posta-
viť do svetla čisto nacionalistického, protimaďarského podujatia. V mnohých
prípadoch šíria napr. názor, že práva Maďarov jestvujú len na papieri. Aj
túto akciu využívajú k tomu, aby podnecovali národnostné rozpory v reakč-
ných kruhoch, už sú rozširované také správy, že došla znova doba deporto-
vania Maďarova že sa Slovákom znova poskytuje možnost dostať sa fahko
k maďarskému majetku. Práve preto považujeme za vel'mi potrebné, aby
Sl11edokázali nepravdivosť týchto tvrdení reakcie.

4. Navrhujeme, aby zanechané majetky bolí dané pod spofahlivý dozor,
kým z týchto aspoň čiastočne uspokojíme náboristov, ktori sa vrátili z Čiech.

5. Nakofko maďarské pracujúce masy nebrali účasť na pozemkovej
reforme, treba túto priležitosť bezpodmienečne využiť k tomu, aby sa oni
dostali k pode.

6. Túto priležitosť treba súčasne využiť k tomu, aby sa rozšírilo a pre-
hlbilo družstevné hnutie na dedine,

SNA, fond Predsednictvo ÚV KSS, aj. 28, 1949.
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Diskusné vystúpenie V. Širokého
na zasadaní Predsedníctva ÚV KSS 21. októbra 1949 v Bratislave

Myslím si, že sme sa dostali do krajne nepríjemnej politickej situácie.
V podstate sa nám nedarí na južnom Slovensku prevádzať tríednu politiku.
Svedčí o tom zápisnica, ktorú súdruh Bašťovanský prečítal. Nedarí sa nielen
preto, že jestvuje maďarská národná solidaríta, ale že na slovenskej strane
je úžasne veľká nálada riešiť veci z tríedneho hřadiska. O čo nám išlo
7. septembra. Vysídliť z týchto okresov kulacký živel, príslušníkov bohatých
vrstiev a inteligentov, ktorí sa previnili a boli odsúdení našimi l'udovymi
súdrni a kterých majetek bol konfiškovaný. Neviem o kofko rudí ide, ale
vzdor tomu že dom je konfiškovaný, póda je konfiškovaná, v tých domoch
si žijú, vyvolávajú trenice a zášť. Podl'a mójho názoru naše rozhodnutie
bolo správne a z hľadiska politiky strany potrebné. Nikto na predsedníctve,
ani nikde okolo predsednictva, nemal odsun Maďarov na mysli z dóvodov
nacionálnych, ale výlučne z dóvodov tríednych. Ale u nás je to, že je pekné
na papieri a v praxi sa to vymkne z našich rúk a je z toho akcia nacionálna.
To svedčí o tom, že vonku, i keď sa akcie zúčastnili maďarskí súdruhovia,
má akcia nacionálny charakter.

I. Svedčí o tom tá skutočnosť, že do plánu boli zahrnuté osoby, ktoré
svojho času boli určené na výmenu obyvatel'srva.

2. Nová kategória osob maďarskej národnosti, ktorým má byť poli-
tická spořahlivosť odií.atá. O tom svedčí tá okolnosť, že z listiny, ktorú
predložila Ústredná komisia, boli škrtnuté osoby slovenskej národnosti
a reslovakizanti.

3. Bez nášho súhlasu vydali úrady dekréty a výmery, v dósledku čoho
bola vyvolaná strašná kritika, že ide o odsun maďarského obyvateřstva. SÚ
konkrétne prípady rozpredávania nehnuteřností, póda sa neobrába, lebo sa
očakáva všeobecný odsun.

4. Na takýchro výmeroch je aj taký argument: " ...Jebo sa postavil proti
reslovakizácii". Tieto výmery už sú na druhej strane. Dostali sme sa do
situácie, ktorá je pre nás nepríjemná. Myslím, že smemice predsedníctva
boli jasné, o čom svedčí okolnosť, že póvodný plán počítal s odsunom
4000 rodin, potom bol znížený na 3000 a potom na 868 a posledne sa
počíta len 640 rodín. ČO to znamená v dnešnej dobe, v takom malom štáte
a na takom malom území.

5. ČO je to za triedna akcia, keď je tu 43 robotnickych rodín, keď sú
tam rol'níci do 2 ha, toto musí mať vplyv na vyvolávanie neistoty.
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Čo teraz robit'? Aká strašná kampaň sa vedie proti nám v zahraničí
len preto, že práve sa začali tieto akcie na strašne malom úseku prevádzať.
A prevádzať to masove, kde ide o 650 rodin, to musí mať vnútropolitické
dósledky vo všetkých obciach, vo všetkych okresoch, za takých podmienok,
keď sú na zozname robotníci a malorořníci. Teraz dokazujte, že nejdeme.

3.[!) V dósledku toho, že Akcia Juh sa obracia len jednostranne proti
maďarskej reakcii, jestvuje nebezpečie, že sa reakcii podarí túto akciu posta-
viť do svetla čisto nacionalistického, protimaďarského podujatia, V mnohých
prípadoch širia napr. názor, že práva Maďarov jestvujú len na papierí. Aj
túto akciu využívajú k tomu, aby podnecovali národnostné rozpory v reakč-
ných kruhoch, už sú rozširované také správy, že došla znova doba deporto-
vania Maďarova že sa Slovákom znova poskytuje možnosť dostať sa Iahko
k maďarskému majetku. Práve preto považujeme za veřrni potrebné, aby
sme dokázali nepravdivosť týchto tvrdení reakcie.

4.[!] Navrhujeme, aby zanechané majetky boli dané pod spol'ahlivy
dozor, kým z týchto aspoň čiastočne uspokojíme náborístov, ktorí sa vrátili
z Čiech.

5.[!] Nakořko maďarské pracujúce masy nebrali účasť na pozemkovej
reforme, treba túto príležitosť bezpodmienečne využiť k tomu, aby sa oni
dostali k pode.

6.[!) Túto príležitosť treba súčasne využiť k tomu, aby sa rozšírilo
a prehlbilo družstevné hnutie na dedine.

SNA, fond Predsednictvo ÚV KSS, a. j. 28; 1949.
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Správa o činnosti medzirezortnej komisie
pre okres Dunajská Streda z 27. októbra 1949

Zastavenie odsunu mala rozhodujúci vplyv na slovenskú i maďarskú
vrstvu obyvatel'stva. V prvom období bol o pozoroval istotu slovenských
usadlíkov, po ňom rezígnáciu, ktorá sa prejavila v tom, že sa dóvcrnici,
reemigranti, kolonisti chystali opustit svoje usadlosti. U Maďarov naopak.

Z póvodne bleskovej akcie dlhé vyjednávačky. Maďari z odsunu obvi-
ňovali nielen Slovákov, ale aj svojich súkmeňovcov. Miernejšie živly uka-
zujú aj ochotu spolupracovať, sú aj hlasy opačné, hroziace odvetou.

Komisia pri pochódzkach mala smutné skúsenosti chřadne sociálnych
pornerov pracujúcich vrstiev v srdci Žitného ostrova. Sociálne pomery sú
úbohé, že slovenské i maďarské rodiny v stovkách prípadov sú ubytované
pod l'udskú úroveň. Nie v bytech, ale v jednotlivých miestnostiach sa stí-
skajú mnohopočetné rodiny, mnohokrát 12-16 členné. V tomto prostredí
o výchove deti nemóže byť ani reči. Osvojujú si zlozvyky starších, ani
školské úlohy nemajú kde pisať, O hygiene a bytovej kultúre sa nernožno
vóbec priaznivo vyslovit, lebo je citlivý nedostatok "bočných" a hospo-
dárskych miestností.

O stavebnom ruchu na Žitnom ostrove po roku 1938 sa nemožno ani
zmieniť. Domy sú malé 1-2 bytové. Neodčerpali by sa pracovné sily, lebo
by si to robili svojpomocne.

Toto je velmi dóležité, lebo tesne súvisí s konsolidáciou pomerov na
celom juhu. Keď sa zlepšia bytové pomery, prestali by nacionálne zvady
a nenávisť medzi Slovákmi a Maďarmi. Maďari tu obviňujú Slovákov, že
sa rozširujú na ich úkor.

Komisia postupovala pri riešení bytových otázok taktne. Pri tom všet-
kom, že každodenne mohlo dójst' k vyhroteniu a násilnostiam. Komisia sa
snažila zrnierlivo dójsť k úspechu. Musí sa poznamenal, že úspech bol
dosiahnuty vždy len ústupkom Slovákov a na úkor Slovákovo Ani pre-
sídlenci, ani dóvernici, ani kolonisti nemajú doteraz majetkovej istoty.

SNA, fond Poverenictvo vnůtra, administrativny odbor, kart. 667, Č. 410/-1949
luh.
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MNV

MSK

NB
ONV

o.p.s.

OÚ

PPPR

PPSS

PV
PZ

SNB
ÚV KSS

Seznam zkratek

Jednotné rořnícke družstvo

Miestny národný výbor
Miestna správná kornisia

Národná bezpečnost

Okresný národný výbor
osobitne protokolované spisy

Osídlovací úrad
Povereníctvo pódohospcdárstva a pozernkovej reformy

Povereníctvo práce a sociálnej starostlivosti

Povereníctvo vnútra
Povereníctvo zdravotníctva

Sbor národní bezpečnosti
Ústredný výbor Komunistickej strany Slovenska
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Operation 'South'
The Transfer of the Magyars from Slovakia to Bohernia, 1949

Štefan Šutaj

The status of the ~,ooo strong Magyar minority in Czechoslovakia
underwent dramatic changes in the course of the four years following World
War Two, which reached far into the lives of individuals and families in
this numerous stratum. The Czechoslovak govemment-in-exile in London
and the firsť post-war govemment tried, after the experience of 1938 and
the war, to create a nation state of Czechs and Slovaks by liquidating the
German and Magyar national, or ethnic, minorities. They counted on the
expulsion of the majority of citizens of both nationalities and on de-naiío-
nalizing the remainder. The Potsdam Conference of the four Great Powers
- the USA, Great Britain, the USSR and France - approved the expulsion
of ethnic Germans from Poland, Czechoslovakia and Hungary, which, in-
deed, took place. The fate of citizens of Magyar ethnicity, however, took
a different tum.

The Czechoslovak govemment-in-exiIe tried to get the transfer of cítí-
zens of Hungarian ethnicity put into the armistice agreement between the
Great Powers and Hungary, signed 20 January 1945. Its request, supported
only by the Soviet foreign minister, Vyacheslav Molotov, was turned down,

Despite the obvious opposition of the Western powers, the Czechoslo.
vak govemment hoped and believed that with Soviet support it would be
able to push through its request for the transfer of the Magyars at the
Potsdam Conference. Preparatíons for such a step were underway in Prague,
It prirnarily concemed the presidential decree of the 2 August 1945 on the
amendment of Czechoslovak citizenship for ethnic Germans and ethnic
Magyars and then decrees on the confiscation and settlement of their agri-
cultural land.

The results of the Potsdarn Conference, however, disappointed the
Czechoslovak government, The conference did not take a decision on the
transfer of the Magyars. Prior to the opening of the conference in Paris,
the Czechoslovak govemment started orientating itself towards the exchange
of Slovaks from Hungary in return for Magyars from Slovakia. After complí-
cated, drarnatic and interrupted negotiations, an agreement on the exchange
of inhabitants was signed on the 27 February 1946. Its realization, though,
very much disappointed the Czechoslovak authorities, as only 73,273 Slovaks
decided to return to Czechoslovakia.
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In mid 1946, the Czechoslovak govemmenťs hopes were somewhat
revived for the transfer of a large number of citizens of Magyar ethnicity
in connection with the peace conference in Paris. Its results, however, again
confirmed that Czechoslovakia would not push through its demands and
that the way to a solution of these matters at an intemational forurn was
now closed.

The government in Prague, however, did not give up its ideas for the
liquidation oř ethnic minorities and began to orieruate itself towards an
intemal solution which would not require Great Power approval or an
agreement with Budapest. Two means for such a unilateral solution were
implernented: re-slovakization and intemal colonization. The idea of slovak-
ization was based on the claim that the majority of citizens of Magyar
ethnicity had come from Slovak families and had been previously forced
to become Magyars. They were, thereřore, supposed to obtain the right to
retum to their original nationality. Re-slovakization took its definitive form
in June 1946, and the number of those to be retumed Slovak nationality
was determined by the number of Magyars originally assigned for the
transfer. As soon as all hopes of a transfer disappeared in 1948, the number
of those for re-slovakization increased from 200,000 to 344,000. The request
for re-slovakization was, in the end, made by more than 400,000 citizens
of Magyar ethnicity, who took their decision. under pressure because they
wanted to avoid the transfer and the loss of their property, as well as to
obtain at least some of their civil rights. As soon as the pressure let up,
they again declared Magyar ethnicity.

Intemal colonization was marked by the mostly forced and violent
relocation of ethnic Magyars from southem Slovakia to the Bohemian border
areas. On the basis of Presidential Decree No. 88/45, intemal colonization
took place from the 25 October to the 4 December 1945 and especially
from November 1946 to February 1947, when, as part of the organized
recruitment of labour, more than 44,000 people, especially from the weaker
social strata, were taken to Bohemia. Its political aim was to transfer part
oř the Magyar minority from the area of Slovakia bordering Hungary and
to break up its tilI then territorial compactness. Colonization also had an
economic motivation, namely to get labour for the border areas.

After February 1948, the Communist government in Prague, under
pressure frorn Budapest, changed its policy towards citizens of Magyar
ethnicity. Nevertheless, it did not completely abandon the idea of intemal
colonization. Thís study deals mainly with the fate and consequences of
another, secret and less known operation for the rel;x:ation of ethnic Magyars
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to Bohemia in the autumn of 1949: Operation 'South' (Akcia luh) was to
solve the complicated conditions of the southem part of Slovakia and as
a result of its class-based approach became an instrument in the Cornmu-
nists' political struggle against the middle, business strata and the Iarmers
and was one of the first operaiions aucmpting their liquidation. Although
Operation South was not irnplemented in the end, its preparation, which
the Party leadership, the government authorities and especially the state
security forces took part in, demonstrates the ways of thinking of the Icading
politicians in Slovakia and the political practices within the leadership. This
study is based on the detailed use of archival materials of all relevant
institutions and is appended with selected archival documerus,
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