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_Idegenként
a saját országomban

JUDr. František Emmert, a Cseh Köztársaság Tudományos Akadémiájának Állam- és Jogtudományi Intézete – tudományos közintézmény
A 20. század második felében a cseh
nyilvánosság jelentős részének az
volt a meggyőződése, hogy a közös identitás keresésével és a saját
állammal való azonosulással kapcsolatos problémák Csehországot
mint nemzetiségileg csaknem teljesen homogén egységet nem érintik.
A cseh etnikumhoz tartozók ebben
az időszakban a nemzeti köztársaság
lakosságának több mint 98%-át tették ki. Akkor csak kevesen érezhették
magukat „idegennek a saját országukban”. A csehek ugyanígy egészen
természetesnek tartották a szlovákokkal közös akkori államot. Kiváltképp abban a helyzetben, amelyben
mindkét nemzet a maga nemzeti köztársaságában élt, és a közös, belső
határt tulajdonképpen egyik ország
lakossága sem lépte át.
A cseh társadalom először csak a közös állam szétesésével, új kelet-európai és Európán kívüli bevándorlóknak
a 20. század 90-es évei elején való
érkezésével, valamint az egyes történelmi témákban (főként a németek
második világháború utáni kitelepítése kapcsán) újraindult társadalmi
vitával összefüggésben kezde tudatosítani, hogy Csehország nem volt
mindig etnikailag egységes államalakulat. Kezdte tudatosítani, hogy
nagyon komolyan érintik azok a problémák, amelyek saját identitásának
és a közelmúltban egy térségben élő
több etnikai közösség közös identitásának a gyakran nem egyszerű, sok

esetben sikertelen keresésével függtek össze. Sőt, ezek a problémák még
inkább érintették, mint az európai országok nagy részét, s érinteni fogják
– természetesen kisebb mértékben
– a jövőben is.
Csehországban még az Osztrák–Magyar Monarchia idején, nyelvi alapon
kialakult két, belsőleg zárt, egymástól kölcsönösen elkülönülő nemzeti
közösség – a cseheké és a németeké.
Méghozzá körülbelül 2:1 arányban,
vagyis a cseh országrészek lakosságának több mint kétharmada cseh
volt, mintegy egyharmada pedig német. Míg a csehek a belső területeken alkottak többséget, beleértve
a nagyvárosok (Praha, Plzeň, Hradec
Králové) nagy részét is, a németek
koncentrációja a határ menti térségben volt nagyobb, tehát azon
a területen, ahol elődeik már a kora
és az érett középkorban letelepedtek. A több mint hárommilliós német
népesség összefüggő területen élt
a történelmi Csehország határvidékein: Ostravskótól kezdve, Jesenickón,
az Orlice-hegységen (Orlické hory)
és Libereckón keresztül, végig az
Érchegység (Krušné hory) mentén,
majd Chebtől ismét kelet, délkelet
felé terült el a német településterület, és a Sumava-hegység (Šumava)
meg az alsó-ausztriai határ mentén
húzódott egészen a dél-morvaországi Znojemsko, Břeclavsko térségéig.
E nagy területen belül – amely a mai
Cseh Köztársaság több mint egyne-
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gyedét foglalta magában, s egyes
helyeken (kiváltképp Nyugat-Csehországban és Jesenicko régióban)
mélyen belenyúlt a belső cseh etnikai
területbe – volt néhány olyan régió
is, ahol a németek aránya a 90%-ot
is meghaladta (pl. Jesenicko vagy
Karlovarsko). A belső cseh területen is volt néhány kisebb német
enklávé (pl. Jihlavsko, Brněnsko vagy
Vyškovsko), s egészen 1918-ig nagyobb (de nem többségi) volt a német
lakosság hányada egyes városokban,
köztük Prágában.
Az előző századok történelmi eseményei (a cseh reformáció 16–17. századi
elnyomása és a cseh lakosság erőszakos rekatolizálása, a 18. századi
németesítés időszaka stb.) következtében a két nyelvi közösség – a cseh
és a német – önállóan kezdett fejlődni. Míg a 17. században a csehországi
társadalom inkább a felekezeti hovatartozás alapján oszlott meg (katolikusok, protestánsok és zsidók),
a 18. században elsősorban az anyanyelv volt a választóvonal. Egyébként
egész Európában akkor folyt a mai
értelemben vett modern (azaz elsősorban a közös nyelv alapján meghatározott) nemzetek kialakulásának
a folyamata. Ám míg a kontinens nyugati részében a nemzetek elsősorban
mint egy állam polgárainak a közösségei jöttek létre (pl. a franciák vagy
az angolok), Közép-Európában inkább
az etnocentrikus megközelítésmód
érvényesült: a nemzetek kizárólag
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a nyelv és a közös ősök közösségeként formálódtak. Ily módon egy államban vagy zárt területi egységben
több, egymástól független nemzeti
közösség is kialakulhatott. Pontosan
ilyen példa az Osztrák–Magyar Monarchia is, s azon belül a specifikus
Csehország.
Csehországban a csehekhez hasonlóan a németek is néhány etnográfiai
csoportra oszlottak, s eltérő nyelvjárásokat beszéltek. Esetükben csak
a 20. század első felében terjedt el
az összefoglaló „szudétanémet”
megnevezés, ami létrejötte idején
eléggé politikai töltetű kifejezés
volt. A határ menti németek valóban magukévá is tették a „szudétanémet identitást”, s kezdték magukat „szudétanémetnek” nevezni,
noha a történelmi Szudéták csak
Jesenicko és az Orlice-hegység térségére terjed ki (a Szudéták kifejezés
kelta eredetű, „vadkanerdőt” jelent).
A német etnikumon belül azonban
jelentős mértékben kiforrott néprajzi csoportok léteztek, főként Cheb
és vidéke lakossága (utódaik máig
Egerlandäreneknek nevezik magukat,
nem szudétanémeteknek), valamint
a dél-morvaországi németek és a belső enklávékban élők.
Csehországban a történelmi fejlődés
során a zsidó lakosság nagy része
is német identitásúvá és nyelvűvé
vált – főként azért, mert a zsidók
városokban, vagyis a németekkel
szoros kapcoslatban éltek. A zsidók
egy része csak a 19. század végén,
az erősödő nacionalizmus időszakában, valamint az ún. sionizmus – azaz
a bibliai zsidó őshazába, Palesztínába
való visszatérés (nemzetközi) politikai koncepciója – születésének az
idejétől tekintette magát nemcsak
vallási közösségnek, hanem önálló nemzetiségnek is. A zsidók egy
része akkor csak németül beszélt,
további hányada pedig egymás közt
saját nyelvén, azaz jiddisül, amely
– nyelvtanát és szókincse nagy részét tekintve – szintén a németből
vezethető le. A cseh lakosság és
főként annak kulturális elitje ily módon a csehországi zsidókat a német
nyelvi közösség részének tekintette.
Ugyancsak a német lakossághoz sorolták a sziléziai szláv származású,
különleges néprajzi csoportot, az ún.

šlonzákokat is, akik már az Osztrák–
Magyar Monarchia idején szembesültek saját identitásuk problémájával.
Hasonlóképpen az 1918 előtt Németországhoz, s nem az Osztrák–Magyar Monarchiához tartozó Hlučínsko
cseh lakosai is szembesültek kettős
identitásuk problémájával. Magukat
„moravce” névvel illették, s annak
ellenére, hogy Hlučínsko térségében
90%-os többséget alkottak, a Csehszlovák Köztársaság létrejötte után
inkább szláv származású németeknek (volt német állampolgároknak)
tekintették magukat.
A német lakosságot mint egészet
semmi esetre sem lehetett idegen
elemnek, idegeneknek tekinteni –
nagy számukra és az általuk lakott
rész tömbterület jellegére, valamint
főként nagyon régi csehországi jelenlétükre tekintettel sem. A németek már a 13. században megjelentek
Csehországban. Hét évszázaddal
(vagyis körülbelül harminc nemzedékkel) később, a 20. század elején
a csehekkel egyenlő jogú hazai lakosságnak számítottak.
A Csehországban élő mindkét nemzet már a 19. században kialakította
a maga társadalmi elitjét, politikai
képviseletét, egészében véve önálló
nemzeti és kulturális emancipációs
folyamaton mentek keresztül; saját,
a másik nemzetétől eltérő nemzeti
identitásra tettek szert, sőt, közegükben teljes mértékben keresztül
is vitték az eltérő államjogi elképzeléseket tartalmazó nemzeti programjaikat. Az Osztrák–Magyar Monarchia
utolsó évtizedeiben a csehek és a németek már nem együtt-, hanem egymás mellett éltek.
Míg a csehek a nyugati (zömmel protestáns) nemzetek mintájára „államnemzetté” akartak válni, uralni akarták a történelmi cseh tartományokat,
a németeket pedig mint „németül beszélő cseheket” el akarták nyelni, addig a németek – éppen ellenkezőleg
– elsősorban arra törekedtek, hogy
a cseh országrészekben megtartsák
a cseh lakossággal szembeni társadalmi, politikai és gazdasági fölényüket. Később pedig – a nagyon sikeres
cseh nemzeti emancipáció nyomására – inkább arra összpontosítottak,
hogy a határ menti régióban saját ön81

kormányzati egységeket alakítsanak
ki. Nyelvi alapon gyakorlatilag még az
Osztrák–Magyar Monarchia fennállása idején szét akarták verni a cseh
országrészeket, s azok területéből
két új, önálló területi egységet szándékoztak létrehozni: egy csehet (vagy
cseh–németet) a belső területeken,
s egy tisztán németet a határ mentén.
Ám a 19. század második felétől
a cseh országrészek Osztrák–Magyar Monarchián belüli további fejlődésének irányát inkább a csehek
határozták meg, méghozzá a bécsi
udvar támogatásával, amely jobban
félt a német nacionalizmustól, mint
a csehtől. Míg ugyanis az ún. össznémet mozgalom német nacionalistái az
Osztrák–Magyar Monarchia szétverését és nyugati részének (beleértve
a cseh tartományokat is) a fontolgatott Nagy-Németországhoz csatolását tekintették végső céljuknak,
a nemzetileg ugyancsak kiforrott
cseh politikai képviselet – éppen ellenkezőleg – mindig a Duna menti
államközösség megőrzését szorgalmazta, s csupán annak fokozatos átépítését követelte. E képviselet szerint a cseh országrészeknek nagyobb
önkormányzati szintet és egységet
kellett volna elérniük (Csehországnak, Morvaországnak és Sziléziának
egy önkormányzati alakulattá kellett
volna válnia közös igazgatási szervekkel), a cseh nyelvnek pedig hivatalos nyelvként kellett volna érvényesülnie a cseh tartományok teljes
területén, beleértve a német nyelvű
határvidéket is.
Majd csak az első világháború – és
azzal összefüggésben a polgári szabadságjogok eltörlése, valamint a bécsi kormány és a császári udvar által
bevezetett fokozott németesítés
– erősítette cseh oldalon a monarchiából való kilépés igyekezetét, ösztönözve a cseh elit törekvését saját
nemzetállam létrehozására. A cseh
politikai képviselet előbb (1915-től)
külföldön, majd (1917-től) odahaza
is áttért a Béccsel való együttműködéstől a saját államjogi projektre: a cseh országrészek összekapcsolása Szlovákiával, s független
csehszlovák állam létrehozása. Ez
a gondolat egyértelmű támogatásra lelt a cseh nyilvánosság körében,
amely akkoriban nagyon nehezen vi-
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selte a háborús megpróbáltatásokat
(1914 és 1918 közt legalább 150 ezer
cseh férfi vesztette életét osztrák
egyenruhában). A cseh nép körében
szinte már gyűlölet élt Béccsel és
mindennel szemben, ami osztrák.
Az önálló állam 1918. október
28-i létrejötte gyakorlatilag a cseh
társadalom minden rétegében az
eufória óriási hullámát váltotta ki.
A csehek az újonnan alakult Csehszlovákiát azonnal saját nemzetállamuknak fogadták el, sőt, kezdték
büszkén „Republikának” („Köztársaságnak”) nevezni. Négy évszázad
után a csehek megélték államiságuk
megújulását, mi több, T. G. Masaryk
köztársasági elnök vezetésével új
állam építését kezdték meg a modern nyugati demokráciák mintájára.
A cseh (csehszlovák) nemzetállam
mind e közben a republikanizmus
eszméire épült (azaz elutasítottak mindent, ami a monarchiával és
a született arisztokráciával függött
össze, s a nemesi rang használatát
is tiltották), valamint az egyértelmű
szekularizációra (jelentős mértékben
csökkent az egyházak társadalmi hatása, főként a katolikusé) és a masaryki humanizmus gondolataira.
Az újból kiharcolt szabadságot és állami szuverenitást azonban cseh oldalon szinte beárnyékolta az a tény,
hogy a cseh országrészek lakosságának jelentős része (valamint Szlovákiáé és Kárpátaljaé is) 1918-ban nem
fogadta el az új államot, s a következő években is vonakodott attól, hogy
a magáénak tekintse. Sőt, a lakosság
egy része, főként a német nemzetiségűek kezdték idegennek érezni magukat a saját országukban. Ez olyan
érzés volt, amit a csehek az Osztrák–
Magyar Monarchia idején többségükben nem szenvedtek el (legalábbis
nem a 19. századtól).
A csehországi németek politikai
képviseletét ugyanis végképp nem
vonták be a születőfélben lévő Csehszlovákia államjogi projektjébe.
A csehszlovák államhatalom szervei az 1918-as és 1919-es forradalmi
légkörben anélkül jöttek létre, hogy
azokban a németek képviselettel rendelkeztek volna. A németeknek például a Forradalmi Nemzetgyűlésben
sem voltak képviselői (a Forradalmi

Nemzetgyűlés nem választott parlamentként egészen 1920 elejéig a rendes törvényhozó testület szerepét
látta el). A csehszlovák állam létrejöttében és hatalma megszilárdításában
a csehországi németek és azok politikai
képviselete az első két évben végképp
nem vett részt. Éppen ellenkezőleg: saját céljaikat követve azt szorgalmazták,
hogy a cseh határvidéket a háború utáni
Ausztriához, esetleg közvetlenül Németországhoz csatolják.
Sőt, a németek Csehszlovákia 1918.
őszi létrejöttével összefüggésben
a határvidéken megkísérelték a nemzeti szuverenitás kikiáltását, méghozzá négy saját német kisállamét. Azt
követelték, hogy ezeket csatolják az
ún. Német-Ausztriához (használatos
a Németausztria névalak is – a ford.
megj.). A mai Ausztriát a cseh határvidékkel együtt magában foglaló ún.
Német-Ausztria gondolatát a Birodalmi Gyűlés (azaz az összausztriai
parlament) német képviselői még egy
héttel a csehszlovák függetlenség
kikiáltása előtt, már 1918. október
21 én meghirdették. Mint ismeretes,
ez az államalakulat végül nem jött
létre. Helyette létrehozták az Osztrák Köztársaságot a mai határain belül. A német politikai pártok akkori törekvésének azonban nem egy másik
német állam (azaz Német-Ausztria)
létrehozása volt a végső célja, hanem
inkább az, hogy ezt követően egyesítsék a Német Birodalommal, s egyetlen Nagy-Németország jöjjön létre
(lényegében az 1848-as, ún. frankfurti nemzetgyűlésen megfogalmazott elképzelés szerint, ez a gondolat
ugyanis az első világháború éveiben
ismét felvetődött az ún. német Közép-Európa víziója keretében).
A német irredentizmushoz akkor
a cseh határvidéken gyakorlatilag
minden német párt csatlakozott.
Nemzeti platformon összefogott
a német jobboldal a baloldallal, noha
mindaddig szinte kibékíthetetlen ellenzéke voltak egymásnak. A Csehszlovákiától való elszakadást akkor
nagyon hangosan követelték a marxista irányultságú, Josef Selinger
vezette szudétanémet szociáldemokraták is. Önrendelkezési jogot
követeltek a cseh határvidéken, méghozzá W. Wilson amerikai elnöknek
az első világháború befejezésével
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kapcsolatos ún. 14 pontjára (feltételére) hivatkozva, amely pontok
között az Osztrák–Magyar Monarchia nemzeteinek önrendelkezésére
vonatkozó követelés is szerepelt.
Sőt, a bolsevik forradalom vezetője,
V. I. Lenin által az 1918 márciusában
zajló breszt-litvovszki béketárgyalásokon szorgalmazott önrendelkezési
jogra is hivatkoztak. Alig egy nappal
a csehszlovák államiság kikiáltása
után (1918. október 29-én) a Cheb
és Orlice-hegység közti területen
kikiáltották a Liberec központú, önállónak tekintett Deutschböhmen
területi egységet. Mintegy kétmillió
német lakosra támaszkodhatott, ami
növelte a súlyát. A „kisállam” élén
Lodgmann von Auen tartományi kormányzó (hajtman) állt. Az alakulat
Csehszlovákiától teljesen függetlennek, „Német-Ausztria autonóm részének” nyilvánította magát.
Hasonló kísérletek következtek 1918
novembere elején a cseh határvidék más részein is. Jeseník, ÉszakMorvaország és Szilézia térségében a helyi németek megkísérelték
a Sudetenland (Szudéta-vidék) „független tartomány” kikiáltását Opava
központtal,
Dél-Csehországban,
Prachatice és Českým Krumlov között
Böhmerwaldgau (Cseh-erdő megyéje)
néven „birodalmi megye” kikiáltását,
Dél-Morvaországban pedig NémetDél-Morvaország néven kisállam kikiáltását Znojmo központtal. Ám az
1918 novemberében a rendes csehszlovák kormányt helyettesítő prágai Nemzeti Bizottság számára csak
Deutschböhmen jelentett komoly
ellenfelet. A további három német irredenta kísérlet ugyanis már a kezdet
kezdetén kudarcot vallott.
A forradalmi Nemzeti Bizottság az
újonnan létrehozott Csehszlovákiának – mint a győztes antanthatalmak
egyikének – a nemzetközi jogi helyzetéből húzott hasznot, s így elutasította, hogy bármiről is tárgyaljon
az önmagukat kikiáltó német kisállamok képviselőivel. Ehelyett azonnal megkezdte az előkészületeket
a határvidék katonai biztosítására.
Már október 30-án létrehozta a Nemzetvédelmi Bizottságot, két nappal
később pedig a Csehszlovák Honvédelmi Főparancsnokságot. November
14-én így az első kormány keretében
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létrejött a V. Klofáč vezette nemzeti
védelmi minisztérium. A provizórikus honi hadsereg november elején
a Sokol szervezet egységeiből és
a feloszlatott osztrák–magyar hadsereg felszabadult cseh katonáiból
kezdett megalakulni. A honi hadsereg
kiépítését azonban bonyolította, hogy
nem volt elegendő fegyver, a fegyverzetet ugyanis a háború legvégén
szándékosan Ausztriába szállították.
Ennek köszönhetően a Volkswehr
néven saját honvédelmet kialakító
Deutschböhmen német lakossága
sem jutott fegyverhez. Szerencsére
két önkéntes „néphadsereg” (vagy inkább csak milícia) állt szemben egymással rendes fegyverzet nélkül, ami
nyilván megakadályozta a vérontást.

A hatóságok később legalább tizennyolc halálos áldozatot ismertek el,
ám számuk nyilván sokkal nagyobb
volt. Mindezek ellenére a határvidék
továbbra is a csehszlovák hatóságok teljes ellenőrzése alatt maradt,
s a következő hónapokban már nem
jelentett nagyobb feszültségforrást.
Újabb irredenta kísérletekre nem került sor. Működésbe lépett a legendás német fegyelem, valamint az az
akarat, hogy alávessék magukat az új
hatalomnak. Legalábbis a következő
tizennyolc évre.

A cseh határvidék így a születőfélben
lévő Csehszlovák Köztársaság része
lett, a német nemzetiségű helyi lakosság akarata ellenére.

A cseh–német viszony mégis az
egész ún. első köztársaság idején
megoldatlan maradt, az 1918 és 1938
közti csehszlovák állam legégetőbb
problémáját jelentette. A több mint
hárommilliós csehországi (Szudéta-vidéki) német közösség mind e
közben a 20. század 20-as és 30-as
éveiben ígéretes fejlődésen ment keresztül a nylevi és kulturális jogok terén. Német újságok és könyvek jelentek meg, német mozikban vetítettek,
német iskolák működtek, beleértve
a prágai német egyetemet és a brünni
műszaki főiskolát is, valamint német
kisebbségi pártok tevékenykedtek.
Németül folyt az igehirdetés a templomokban, németül eskettek, kereszteltek, németül tanúskodtak a bíróságok előtt, németül érintkeztek
a hivatalokkal, s németül énekelték
a csehszlovák himnuszt (hivatalosan
mint Wo ist mein Heim...). Sőt, még
a filmhíradókat is kétnyelvűen vetítették. Csehül és németül nyomtatták a nyilvános hirdetményeket is.

A németek lakta határvidéken
1919 márciusában, a pénznemváltással összefüggésben újrá feszültség
lett úrrá. A csehszlovák hadsereg
hermetikusan lezárta a határt, súlyos problémákat okozva az ellátás
terén, főként az élelmiszerpiacon.
Német többségű városok egész sorában újabb tiltakozó akciók zajlottak az „éhség ellen” és a „német
zászlóra való jogért”. A csehszlovák
államhatalom néhány helyen nem
megfelelő módon reagált, ezért az
események több tucat áldozatot követeltek. A legnagyob tragédia április
4-én történt Kadaňban, ahol a csehszlovák katonák golyószóróval lőttek
az elégedetlen lakosság tömegébe,
zömmel a helyi gimnázium diákjaira.

A mindennapi polgári életben a németeknek nem sok jogos oka volt az
elégedetlenségre. Mindössze a politikai-területi autonómiát tagadták meg
tőlük, amit azonban politikai képviselőik lényeges követelésnek tartottak,
hiszen a németek egyes határ menti
régiókban továbbra is jelentős többségben voltak... Az elégedetlenség
további forrása volt, hogy a németek nehezebben szegődhettek állami szolgálatba. Ugyanis semmilyen
törvény sem szavatolta számukra
az államigazgatásban való részarányos részvételt. A spontán (az állam
által nem szervezett) diszkrimináció
következtében a németeknek az állami alkalmazottak közti képviselete az egész első köztársaság idején

Miután 1918 decemberében megérkeztek az első legionáriusok Olaszországból, az antant beleegyezésével az egész határvidéket katonailag
biztosították, ami elsősorban a honi
hadsereg és az önkéntesek érdeme volt. Deutschböhmen projektje
a csehszlovák katonák egyes határ
menti városokba való bevonulása
után gyorsan összeomlott. A legtovább Klášterec nad Ohří dacolt – csak
december 29-én foglalták el a csehszlovák egységek. Az incidenseknek
néhány halottja és sebesültje is volt,
ám az akkori történéseket csak nehezen nevezhetnénk háborúnak...
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viszonylag alacsony maradt, mert
a csehek részéről bizalmatlanság
nyilvánult meg velük szemben, s tagadhatatlanul valamiféle kárörvendés is. Értésükre adták, hogy már
nem ők az urak – a határvidéken sem.
A magasabb szintű és jobban fizetett
hivatalnoki helyeket túlnyomórészt
csehek töltötték be.
A német politikai pártok egészen
1926-ig kibékíthetetlen ellenzéke voltak a csehszlovák államnak, annak
puszta létét is elutasították. Először
a 20-as évek második felében kezdte
néhány kisebbségi párt támogatni az
új köztársaságot (az ún. német aktivizmus). Sőt, a német szociáldemokraták,
néppártiak és agrárpártiak a kormányba
is beléptek. A nacionalisták pedig élét
vették addigi csehszlovákellenes retorikájuknak. Elkövetkezett a nyilvánvaló
megnyugvás időszaka.
A csehek és németek közti viszony
a nagy gazdasági világválság következtében, a 30-as évek elején romlott
meg újra. A csehszlovák ipar szerkezete miatt a válság erősebben hatott
a határvidékre, mint a belső területekre. Sőt, a németek lakta régiókban néhány értelmetlenül kemény
rendőri beavatkozás is volt a tüntető
munkások ellen (Most, Jesenicko).
Ám ezek az események sem vetették vissza a viszonyt az 1918 utáni időszakban tapasztalt szintre.
A németek lényegében elfogadták
a Csehszlovák Köztársaság létét,
s kezdték magukat az állam polgárainak érezni, noha – mint minden
olyan nemzetségi kisebbség, amelynek az anyanemzete a szomszédban
saját állammal bír – bizonyos mértékig megosztottnak érezték magukat
a két központ között. (Persze, hasonlóan érezték magukat Hlučínsko cseh
lakosai és a sziléziai ún. šlonzákok
is, akik hasonlóképp tartózkodóan fogadták a Csehszlovák Köztársaságot, mint a szudétanémetek.)
Érdekes módon szudétanémetek
Csehszlovákiához való viszonyulása
terén az sem jelentett közvetlen impulzust, hogy a szomszédos Németországban 1933 januárjában hatalomra jutottak a nácik. Csak később
kerültek a nacionalista propaganda
hatása alá... Ám a gazdasági válság
terhe alatt a 30-as években a német
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választók körében nőtt a Konrad
Henlein vezette Szudétanémet Párt
népszerűsége. A párt a határvidéken
meggyőző fölénnyel nyerte az 1935ös választást. A szudétanémetek
kétharmada szavazott Henleinékre.
A Szudétanémet Párt akkor még nem
nacifikálódott, csupán területi-politikai autonómiát kövelt, s azt akarta,
hogy – főként a határvidéken – nagyobb legyen a németek államigazgatáson belüli aránya.
Törés csak 1937-ben következett
be, amikor a Szudétanémet Párt
K. H. Frank alelnök határásra gyorsan
náci hatás alá került, teljes egészében átvette a náci ideológiát, a hitleri
Németország külpolitikai eszköze
lett. Németország akkoriban a csehországi németek körében a „perspektivikus ország” hírére tett szert,
ami megkönnyítette a náci ideológia
térnyerését az elégedetlen, az előző
években a gazdasági válság súlyos
következményeinek kitett nemzetiségi kisebbség közegében. Ezzel
egyidejűleg az egyes kisebbségi
pártok (főként a szociáldemokraták)
ismét szorosan kötődtek a csehszlovák kormányhoz. Elérkezett a német
aktivizmus ún. második időszaka
(1936–1938), mindazonáltal ebben
a korszakban a német demokratikus
pártok már kezdtek eléggé távolodni
a kisebbség körében meghatározóvá
vált közvélekedéstől. S ellenkezőleg:
a Szudétanémet Párt népszerűsége
feltarthatatlanul növekedett.
A következő, sorsformáló 1938-as év
általában jól ismert. A határ menti
régióban élő német szavazók kilencven százaléka a májusi önkormányzati választásokon a Szudétanémet
Pártra és annak náci ihletésű ún.
karlstadti programjára szavazott.
Ugyanakkor német részről egészen
1938 augusztusáig senki sem jelentette ki fennszóval, hogy már nem az
autonómia elérése és a határvidék
önkormányzati területi egységének
a kialakítása, hanem a(z egész) cseh
területnek közvetlenül a náci Németországhoz való csatolása a cél. Ezt
az álláspontot akkor a cseh tartományokban élő németek nagy többsége magáévá tette – 1938-ban a náci
propaganda hatására úgy döntöttek,
hogy a jövőben csak Németország
lehet a hazájuk, Csehszlovákia soha.

Ezzel a cseh országrészekben élő
németek és csehek útja örökre különvált. Már nem volt visszaút...
Sőt, azok az antifasiszta gondolkodású és politikailag aktív csehországi
németek, akik 1938 után brit és svéd
emigrációba távoztak, már nem tudták
megtalálni a politikai programjuk és
az emigrációs csehszlovák képviselet
államjogi elképzelései közti kapcsolódási pontokat sem. Nem beszélve
a csehországi ellenállási mozgalomról. A szudétanémet szociáldemokraták képviselője, Wenzel Jaksch ugyan
egészen 1942-ig kapcsolatot tartott
J. Šrámek csehszlovák emigráns kormányával és E. Beneš köztársasági
elnökkel, ám ezzel egyidejűleg igyekezett meggyőzni a szövetséges államokat, hogy a cseh határvidék a háború után is maradjon a demokratikus
Németország része. Így a cseh országrészekben élő csehek és németek
közös identitásának fellelésére tett
igyekezet végleg kudarcot vallott...
A birodalmi protektor helyettese,
R. Heydrich elleni merénylet és a cseh
országrészekben azt követő, 1942-es
náci terror (főként Lidice felégetése)
után az E. Beneš köztársasági elnök
vezette emigráns kormány végleg
úgy határozott, hogy a háború utáni Csehszlovákiából kitelepítik az
etnikai németek döntő többségét.
Csak az a körülbelül 200 ezer német
származású személy maradhatott,
aki vegyes családokban élt. A ki nem
telepített, 1945 után határozottan
németellenes légkörben élő németek
körében állandóvá vált az az érzés,
hogy „idegenek a saját országukban”.
Nagy részük 1973-at követően legálisan Nyugat-Németországba költözött ki, miáltal a cseh országrészekben végleg megszűnt az autentikus
(az anyanyelvből eredeztethető) német kisebbség.
A történelmi német kisebbség jelenléte mindazonáltal nem az egyetlen
példája annak, hogy a 20. században
mennyire nem volt könnyű a cseh
országrészekbeli közös identitás keresése. Nem volt kevésbé problematikus a szlovákokkal való együttélés
sem a közös – kezdetben egységes,
később föderatív – államban, noha
a szlovák lakosság túlnyomó többsége a szomszédos Szlovákiában élt,
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nem pedig a történelmi cseh országrészekben. Az, a T. G. Masaryk és
a csehszlovák államiság más, 1918.
októberi vezéralakjai által szorgalmazott merész gondolat, miszerint
a csehek és a szlovákok egy nemzetet
alkotnak (az ún. csehszlovakizmus
eszméje) és egy csehszlovák nyelvet
beszélnek (az 1920-as államnyelvtörvény szerint a köztársaságban bevezették „a csehszlovák nyelvet” mint
hivatalos nyelvet, ami alatt a cseh
országrészekben a csehet, Szlovákiában a szlovák nyelvet értették),
politikailag erősen motivált maradt.
Nem a nyilvánosság, de nem is az elit
természetes érzéseiből indult ki. Csak
cseh közegben fogadták el fenntartások nélkül. A cseh társadalom szinte
egyhangúlag fogadta el az új köztársaság és a csehszlovák nemzet
gondolatát mint az új rendszer legalapvetőbb lényegét, s teljes mértékben azonosult is azzal. Ám a csehek
akkor csak nagyon szoros többséget
jelentettek (51%-ot)… Éppen ellenkezőleg, a szlovákok nagy többsége
elutasította az ún. csehszlovakizmus
eszméjét, és önálló, a csehektől egészében véve független nemzetként
tekintett önmagára.
Az 1918-as évet követően a szlovákok
politikai képviselői a Pittsburgi egyezményben (1918. május 31.) tett ígéretek teljesítését követelték; ebben
ugyanis T. G. Masaryk arra kötelezte
magát, hogy Szlovákia Csehszlovákián belül teljes körű autonómiát és
saját önkormányzatot fog élvezni
(még az igazságszolgáltatás terén
is). Ám a „szlovák kormányt” – amely
1918. október 28-át követően valóban
létre is jöhetett – a prágai Nemzeti
Bizottság utasítására feloszlatták.
Csehszlovákia létének első éveiben
Szlovákiát saját, autonóm szervek
helyett egy különleges szlovákiai
minisztérium igazgatta. A miniszteri
posztot a csehszlovák irányzat hívének számító szlovák Vavro Šrobár töltötte be. Ő, rendkívüli hatáskörökkel
felruházva, kormányrendeletekkel
és utasításokkal irányította az országot. Szlovákia akkor szembesült
a magyar irredentizmus komoly problémájával is: a népes dél- és keletszlovákiai magyar kisebbség végképp
nem akart Csehszlovákiához tartozni,
és egységei a magyar hadsereg fegyvereivel tényleges katonai ellenállást
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tanúsítottak az érkező csehszlovák
hadsereggel szemben. Szlovákiában
egészen 1919 nyaráig voltak fegyveres összetűzések.
Ámde a magyar hadsereg teljes kiszorítása és a határok biztosítása
sem hozta meg a vágyott nyugalmat.
Megjelentek a palettán a szlovák
autonomisták, akik a Pittsburgi egyezmény teljesítését követelték, valamint
azt, hogy az ígért autonómia kerüljön
bele az akkoriban készülő alkotmányba. A prágai kormánynak az volt az
ellenérve, hogy Szlovákiában csak
nehezségek árán, cseh segítséggel sikerül biztosítani a csehszlovák államhatalmat, ezért szó sem lehet autonómia kialakításáról. A prágai kormány
és a szlovák autonomisták közti viszonyt az a tény is bonyolította, hogy
a nemzeti orientációjú szlovákok személyisége erősen katolikus közegben
alakult ki. A csehszlovák kormánynak
a forradalom utáni, kifejezetten katolikusellenes diskurzusa ugyan Szlovákiában túlontúl nem nyilvánult meg, az
ottani konzervatív politikai képviselet
számára ismert volt, s elmélyítette
a kölcsönös bizalmatlanságot. Sőt,
az autonomisták megkísérelték, hogy
külön kapcsolódjanak be a párizsi béketárgyalásokba, panaszt téve a prágai kormányra, amiért nem teljesülnek
a Pittsburgi egyezményben foglaltak.
Teljesen külön eset volt Kárpátaljának a csehszlovák államhoz csatolása. A csehszlovák képviselet az
első világháború idén gyakorlatilag
semmilyen érdeklődést nem mutatott
a Magyarország legkeletibb szegletét jelentő, gazdaságilag elmaradott
és nemzetiségileg vegyes lakosságú
terület iránt. Akkoriban az amerikai
ruszinok képviselői a T. G. Masarykkal
folytatott philadelphiai tárgyalásaik
során maguk kérték a csatlakozást
a születőfélben lévő köztársasághoz.
A javaslatot azon nyomban jóvá is
hagyta az amerikai ruszinok körében
tartott nem hivatalos népszavazás (66
százaléknyian szavaztak a Csehszlovákiához csatlakozás mellett). A párizsi békekonferenciára (1919–1920)
már úgy utazott el a csehszlovák küldöttség, hogy ezt a félig-meddig elfeledett területet is követelte.
A terület sorsáról azonban a következő hónapokban sem született döntés.

Budapest autonómiát kínált ennek
a régiónak, a helyi politikai képviselet egy része pedig a független Ukrajnával való egyesülést is fontolgatta. Az antant 1919 februárjában
a területet „csehszlovák igazgatás”
(de nem fennhatóság) alá helyezte.
A legionáriusok osztagai áprilisban
léptek Kárpátalja területére. Egy
hónappal később a helyi ruszin tanácsok a Csehszlovákiához csatlakozás
mellett döntöttek, de azzal a feltétellel, hogy a terület autonómiát kap.
Kárpátaljának külön parlamentre és
más önkormányzati szervekre kellett
volna szert tennie, s nagyfokú autonómiát kellett volna élveznie oktatás- és egyházügyi kérdésekben is.
Az antanthatalmak csak 1919. augusztus 10-én hagyták jóvá Kárpátalja Csehszlovákiához csatolását az
Ausztriával kötött saint-germainen-laye-i békeszerződés ún. kisebbségi szerződésében. Érdekes, hogy
a nemzetközi szerződésben kifejezetten elismerték Kárpátalja jogát az
autonómiára (Szlovákia nem szerzett
hasonló nemzetközi támogatást).
Kárpátalja ennek ellenére az első
Csehszlovák Köztársaság idején nem
kapott autonómiát.
A Nemzetgyűlés (azaz a parlament)
1920. február 29-én elfogadta a várva várt rendes alkotmányt, amely
egységes államként határozta meg
a köztársaságot. Az autonóm területi
egységek helyett csak „országrészek” jöttek létre: a morva és a sziléziai (e kettőt 1928-ban morva-sziléziai
országrészként egyesítették), a cseh,
a szlovák és a kárpátaljai. Az államjogi elrendezésre természetesen az
a tény is rányomta bélyegét, hogy az
alkotmányt a Forradalmi Nemzetgyűlés készítette elő és hagyta jóvá,
amelynek a munkájában nem vettek
részt német és magyar képviselők.
A szlovákokat pedig zömmel egyértelműen csehszlovák orientációjú
személyiségek képviselték.
A törvényhozók nagy többsége elutasította a reflektálást arra a tényre,
hogy Csehszlovákia soknemzetiségű állam. Az egységes „csehszlovák
(állam)nemzet” fokozatos kialakításának a gondolatára építettek,
amelynek a középpontjában fő, uralkodó elemként a csehek jelentek
85

meg. Mintha a politikai képviselet
nem okult volna a régi Ausztria példájából: a hasonló osztrák államnemzet
(politikai nemzet) víziója éppen a cseh
ellenálláson bukott meg.
A csehek és a szlovákok viszonya
részben csak a második világháború során rendeződött (főként az
1943 és 1945 közti időszakban), amikor szlovák környezetben (emigrációban és a szlovákiai illegalitásban)
az az új, saját értelmiségi és politikai elit tett szert befolyásra, amely
már az első Csehszlovák Köztársaság demokratikus hagyományain nevelkedett, s amely támogatta,
hogy a háború után ismét létrejöjjön
a csehszlovák állam. Ez az elit részt
vett az 1944 augusztusában kitört
szlovákiai össznépi fegyveres felkelésben. Ezzel egyidejűleg a cseh fél is
teljes egészében önálló nemzetnek ismerte el a szlovákokat, s teljességgel
felhagyott az ún. csehszlovakizmus
addigi eszméjével. Az 1944-es évben
létrejöttek a szlovák önkormányzati szervek (a Megbízottak Testülete
és a Szlovák Nemzeti Tanács). Úgy
tűnt, Szlovákia a megújuló köztársaságban tényleges autonómiára tehet
szert, míg Csehszlovákiának önként
le kellett mondania Kárpátaljáról
(Kárpátalját 1945 júniusában szovjet
nyomásra, de a lakosság jelentős részének nyilvánvaló beleegyezésével
a szovjet Ukrajnához, tehát a Szovjetunióhoz csatolták.)
Szlovákia végül 1945 után sem szerezte meg a követelt autonómiát. Az
1945-ben és 1946-ban kötött három
prágai egyezménnyel jelentős mértékben korlátozták a szlovák önkormányzati szervek hatásköreit, sőt,
1960-ban fel is oszlatták ezeket
a szerveket.
Végül csak a föderáció 1969. január 1-jei létrejötte hozott kiegyezést
a cseh–szlovák viszonyban, ami valamivel több mint húsz évvel később
(1993. január 1-jei hatállyal) a közös
állam két független köztársaságra
való felosztásához vezetett. A két
ország között azonban továbbra is
nagyon szoros és baráti a viszony.
Közösen váltak részeseivé annak az
új nemzetközi kezdeményezésnek is,
amelynek a közép-európai államok
és nemzetek közti együttműködés

Szomszédok történelme

elmélyítése a célja, azaz részt vettek
a Cseh Köztársaság, Szlovákia, Lengyelország és Magyarország alkotta
ún. Visegrádi Négyek csoportosulás
létrehozásában. Közösen törekedtek
az európai, transzatlanti gazdasági és

biztonsági struktúrákba való integrációra is. A történelmi tapasztalat megmutatja, hogyan kellene viszonyulnunk az országunkban letelepedő új
kisebbségekhez. A kisebbségek gyors
asszimilációját és az új nemzeti identi-

tás gyors elfogadását célzó 20. századi törekvések a cseh országrészekben
mindig kudarcot vallottak. S éppen ellenkezőleg: a másik közösség nemzeti
önállóságának elismerése a viszony
rendezéséhez és javulásához vezetett.
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