Szomszédok történelme – a visegrádi országok kölcsönös szemléletben és perspektívákban

Nem minden szabadság szabadság
Beáta Barlová tanárnő, Szent Mónika Gimnázium (Gymnázium sv. Moniky), Eperjes (Prešov), Szlovák Köztársaság

1. Munka történelmi forrásokkal
Jegyzőkönyv
A jegyzőkönyv felvétetett 1950.... -án/-én a girálti (Giraltovce) járásbeli Kurimán, Ján Mihalič úr, kurimai lakos
malmának és fűrésztelepének a Girálti Egységes Földműves-szövetkezet (EFSZ) általi, 1951. 1. 1-jei bérbe vételéről.
Jelenlévők:
1. A tulajdonos: Ján Mihalič
2. A Girálti EFSZ képviseletében:
3. Tanúk:
A tulajdonosnak a kurimai malmának a Girálti EFSZ számára való bérbeadásról szóló nyilatkozata alapján – a bérbe
adásról majd külön bérleti szerződés köttetik – a Girálti EFSZ mint bérlő 1951. 1. 1-jével birtokba veszi az egész malmot
a mai napi állapot szerint, a nyilatkozat aláírásakor már elkészített és a felek által aláírt leltár szerinti berendezésekkel
együtt.
A Girálti EFSZ jegyzőkönyve

Ján Mihalič mint kizsákmányoló és a köztársaságunkban fennálló népi demokratikus rendszer ellensége ellen hazaárulás
és kémkedés miatt emeltek vádat, amiket azáltal követett el, hogy 1951 februárjában közvetlen kapcsolatba került a CIC
idegen hírszerző szolgálat ügynökével azzal a céllal, hogy a köztársaságunkban fennálló népi demokratikus rendszer
felforgatása és megsemmisítése érdekében kémjelentéseket adjon.
A Ján Mihalič elleni vádakról

Ítélet
Mi által követték el:
Ján Mihalič és... vádlottak a nyugati imperialistáknak
végzett kémkedési együttműködésre kötelezték magukat,
mely alapján döglött postaládát hoztak létre a külfölddel
való kapcsolattartáshoz, tehát az ügynökkel az államtitok
kifürkészése céljából kapcsolatba léptek.
Ad 1/ hazaárulás a Büntetőtörvénykönyv 78. §-a 2.
bekezdésének a/ pontja és az 1. bekezdés c/ pontja
szerint.
Ad 2/ kémkedés bűntette a Büntetőtörvénykönyv 86. §-a
2. bekezdésének a/ pontja szerint.

Elítéltetik:
I./ Ján Mihalič vádlott 12 év szabadságvesztés büntetésre
...mellékbüntetések:
A Büntetőtörvénykönyv 49. §-a szerint a bíróság mindkét
vádlott esetében kimondja az állam javára való teljes
vagyonvesztést.
A Büntetőtörvénykönyv 43. §-a szerint a vádlottak
elvesztik tiszteletbeli állampolgári jogukat, miközben
a Büntetőtörvénykönyv 44. §-ának 2. bekezdésében
foglalt állampolgári jogok elvesztését 10 év időtartamra
határozzák meg.

A pozsonyi Állami Bíróság ítéletéből

FELADATOK:
a) A jegyzőkönyv alapján állapítsátok meg, milyen módon igyekezett az állam megszerezni az emberek vagyonát még azelőtt, hogy azok börtönbe kerültek volna vagy elítélték volna őket!
b) A forrásokkal végzett munka alapján állapítsátok meg, hogy a lakosság mely csoportjai ellen irányultak
a politikai perek!
c) Hogyan hívták az ilyen pereket?
d) Mi biztosította a megélhetést a szövegben szereplő Ján Mihaličnak?
e) Szerintetek miért volt ő a rendszer számára elfogadhatatlan?
f) Milyen konkrét tettekért ítélték el?
g) Milyen ítélet született?
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2. Munka történelmi forrásokkal
A kommunisták és a vallás
Mi, kommunisták kijelentjük,
hogy teljességgel elismerjük
a lelkiismereti és vallásszabadság
demokratikus elvét, ugyanúgy, ahogyan
elismerjük a vallási szertartások
megtartásának a szabadságát is.
A vallást minden egyén bel- és
magánügyének tekintjük, s különösképp
elutasítjuk olyan háborúság
szítását vallási kérdésekben, amely
veszélyeztethetné a nemzet egységét...

...a Tomáš Konc elleni vádat... azért, hogy 1983. 12. 12-én, előzetes
megállapodást követően, a csehszlovák hatóságok engedélye nélkül
átlépték a csehszlovák–lengyel határt Poprádremete (Mníšek nad
Popradom) község kataszterében azzal a szándékkal, hogy a Lengyel
Népköztársaságból a Csehszlovák Szocialista Köztársaság területére
nagyobb mennyiségben hozzanak át különféle vallási témájú könyveket,
képeket és képeslapokat, kazettás magnófelvételeket és más vallási
rekvizitumokat legalább 29 286 csehszlovák korona értékben, miközben
ugyanazon napon 13.00-kor a Lengyel Népköztársaság Határőrségének
szervei a csempészett áruval elfogták őket... miáltal a külfölddel fenntartott
kapcsolat során az áruforgalomra vonatkozó előírások megszegésére
való készülődés bűntettét követték el a Büntetőtörvénykönyv 7. §-a 1.
bekezdésének k/ pontja és a 124. § 2. bekezdésének a/ pontja szerint.
A Pozsonyi Városi Bíróság ítéletéből

Indoklás:
Tomáš KONC személyében egy bigottan vallásos emberről van szó, aki aktívan részt vett félrevezető vallási és társadalomellenes anyagoknak a Csehszlovák Szocialista Köztársaság területére csempészésében a Lengyel Népköztársaságból,
ahová ezek az anyagok illegális úton jutottak el a kapitalista külföldről.
Az állambiztonság (ŠtB) „Kamelot“ elnevezésű, T. Konc ellen nyitott aktájából.

Ítélet a köztársaság nevében
Elítéltetik a következőképpen:
Tomáš Konc vádlott: a Büntetőtörvénykönyv 7. §-ának 2. bekezdése szerint 12 hónap időtartamra kiszabott, feltétel nélküli
szabadságvesztésre.
Szlovák Műszaki Főiskola, Gépészeti Kar, Pozsony
1984. 10. 1.
Határozat
A fegyelmi bizottság javaslata alapján, a főiskolákról szóló, 39/1980. Tt. számú törvény 54. §-ának 2. bekezdése szerint
kizárom Önt a tanulmányokból.
Indoklás:
Az állampolgári kötelezettségek súlyos megszegése miatt, amit azáltal követett el, hogy 1983 decemberében a csehszlovák
hatóságok engedélye nélkül átlépte a Lengyel Népköztársasággal közös határt, s ott a biztonsági szervek által 4 hónap
időtartamra őrizetbe lett véve. Ezzel az eljárással megszegte a pozsonyi Szlovák Műszaki Főiskola Gépészeti Kara
diákjának a tanulmányi kötelezettségeit.
A Szlovák Szocialista Köztársaság Oktatásügyi Minisztériumának 105/1980. Tt. számú, a főiskolákon folytatott
tanulmányokról szóló hirdetménye 37. §-ának 1. bekezdése szerint e határozat ellen ezen írásbeli kiadmány kézhezvételétől
számított nyolc napon belül fellebbezhet.
A Gépészeti Kar dékánja
A pozsonyi Szlovák Műszaki Főiskola Gépészeti Kara dékánjának a határozata

FELADATOK:
a) Hasonlítsátok össze Csehszlovákia Kommunista Pártjának az 1946-os választások előtti ígéreteit! Mi
volt a valóság a szocializmus éveiben?
b) Találjatok olyan tényeket, amelyek ellentétben állnak a T. Konc és társai ellen hozott ítélet
következtetéseivel!
c) Véleményetek szerint miért volt az ítélet ellentmondásokkal teli? (Segítség: 1975. Vegyétek igénybe
segítségként az internetet!)
d) Milyen további következménnyel járt Tomáš Koncra nézve ennek a tettnek az elkövetése?
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3. Munka fényképpel és történelmi forrásokkal

A fényképen látható felirat fordítása: Ruszkik haza!

FELADATOK:
a) Milyen jelképek figyelhetők meg a fényképeken?
b) Véleményetek szerint mit akartak kifejezni a polgárok ezekkel a jelképekkel?
c) Miért tüntették fel 1938-at párhuzamként?
d) Találjátok meg az egyik fotón lévő hibát!

A Kelet-szlovákiai Kerületi Nemzeti Tanács állásfoglalása a jelenlegi helyzettel kapcsolatban
Követeljük a Csehszlovák Szocialista Köztársaság megszállásának a megszüntetését!
Szólaljon meg Dubček, Svoboda, Smrkovský és Černík elvtárs! – Idegen hadseregek, elhagyjátok a területünket? – Kapcsolatban akarunk lenni a kerület minden lakosával. Tegyünk meg mindent a lakosság ellátása érdekében! – Biztosítsuk
a következetes rendet!
Így írt a csehszlovákiai helyzetről a Východoslovenské noviny című kelet-szlovákiai újság 1968 augusztusában

Szlovákia Kommunista Pártja Kelet-Szlovákiai Kerületi Bizottsága plénumának állásfoglalása
AZ ENSZ CHARTÁJÁNAK SÚLYOS MEGSÉRTÉSE
Határozott és egyöntetű tiltakozás – Követeljük, hogy a Varsói Szerződés hadseregei vonuljanak ki a Csehszlovák Szocialista Köztársaság területéről! – ... Csehország és Szlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának Elnöksége – A. Dubček elvtársat megerősítjük Csehország és Szlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának a főtitkári tisztségében...
Így írt a csehszlovákiai helyzetről a Východoslovenské noviny című kelet-szlovákiai újság 1968 augusztusában

e) Miként foglaltak állást a kerületi nemzeti bizottság képviselői a csehszlovákiai helyzettel kapcsolatban?
f) Miért írnak a cikk címében az ENSZ Chartájának a súlyos megsértéséről? Vegyetek igénybe internetes
segítséget!
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4. Munka történelmi forrással
A villamosban, amellyel munkába és onnan visszafelé utaztam, az Állambiztonság (ŠtB) legalább három tisztje utazott,
s figyeltek engem. Ketten közülük rendszerint velem együtt szálltak fel, és mindegyik más-más kijáratnál állt. A negyedik
autóval ment a villamos mögött, s néha egy további férfi is volt vele. (...) Hamarosan megfigyeltem, hogy mindenkit, aki
köszöntött, egy-egy ügynök követni kezdett, amikor kiszállt a villamosból. Később azoktól, akiknek ilyen figyelmet szenteltek,
megtudtam, hogy megállították őket, s be kellett mutatniuk az igazolványukat..., majd pár nap múlva kihallgatásra hívták
őket. Némelyeket az állásuk elvesztésével fenyegettek, hogy ha még egyszer szóba állnak velem. Ezek a húzások deprimáltak,
éppen ezért úgy döntöttem, hogy kerülni fogom a további érintkezést. Nem akartam, hogy valakinek kellemetlenségei
legyenek... Ily módon tulajdonképpen elérték, amit akartak: elszigeteltek az emberektől.
											
A. Dubček

FELADATOK:
a) Tüntessétek fel, milyen forrásfajtáról van szó!
b) Mennyire hitelt érdemlő ez a szöveg?
c) Soroljátok fel és magyarázzátok meg a szövegben szereplő történelmi fogalmakat!
d) A szöveg alapján meghatározható, hogy körülbelül mely időszakhoz köthetők a szerző által említett események? Mely tények árulkodnak erről?
e) Mi volt a Csehszlovák Szocialista Köztársaság akkori vezetőinek a célja? Milyen mértékben sikerült elérniük ezt a célkitűzést?

Források:

Laktič, Erik és munkatársai, Súbor historických dokumentov k národným dejinám pre gymnázia, Metodicko-pedagogické centrum 2003, Prešov
Osobní spis státněbezpečnostního vyšetřování Ministerstva NB, č. 3249/1951, Archív ÚPN, Bratislava Skupinový spis státněbezpečnostního vyšetřování Ministerstva
NB , č. 3210/1951, Archív ÚPN, Bratislava
Vyšetrovací spis, č. 247/1984, Archív ÚPN SR, Bratislava
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