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1 EsterházyJánostevékenységévelkapcsolatbanazutóbbiévekbenugyantekintélyesmennyisé-
gűírásjelentmeg,ezektöbbségeazonbanaszakmaiságlegalapvetőbbkritériumaitsemtelje-
sítette.Azolyandolgozatokszáma,amelyekprimerforrásokraépülnek,stelesítikatudomá-
nyosságkritériumait,elenyészőenkevés.mindenpozitívelfogultságukellenéreezekközétar-
toznakmolnárimremunkái,amelyektovábbraismegkerülhetetlenekEsterházyszemélyétille-
tően.AjelendolgozatelkészítéséhezazalábbiEsterházy-életrajzothasználtam:molnár2008.

2 Gondolokittelsősorbanamichalschvarcnevévelfémjelzettsorozateddigmegjelentelsőkét
kötetére l. schvarc, michal–Holák, martin–schriff, david 2008; schvarc, michal–schriff,
david2013;segeš,dušan–Hertel,maroš–Bystrický,valerián2012.

Az1939és1945közöttiszlovákiábanműködőmagyarPártésáltalábanakorabeli
szlovákiaimagyarközösségtörténeténekafeldolgozásalényegébencsakarendszer-
váltásutánkezdődöttmeg (kovács1993a;kovács1993b), ámvalódi előrelépésről
csupán a legutóbbi éveket illetően beszélhetünk. köszönhető ez elsősorbanmartin
Hetényinyitráraéskörnyékéreösszpontosító,deáltalánosabbérvényességgelisbíró
kutatásainak,sazezekbőlmegszületettmunkáknak(Hetényi2007a;Hetényi2007b;
Hetényi2013).Hetényiésazelsősorbanakelet-szlovákiairégióval foglalkozómartin
Pekáreredményei(Pekár2007)egybenaztisigazolják,hogyafiatalabbszlováktörté-
nészgenerációnemcsupánkellőérdeklődésttanúsítatémairánt,dedicsérendőaffi-
nitássalisnyúlahhoz.Annálinkábbmeglepő,hogymagyarnyelvenazutóbbiévtized-
benegyetlenérdemimunkasemjelentmegetémában,hiszenamagyarPártbelső
viszonyainak tekintetében sem Janek istván diplomáciatörténeti dolgozatai (Janek
2005),semmolnárimretöbbalkalommaléstöbbféleformában,delényegébenugyan-
azontartalommalkiadottamúgyalaposEsterházy-biográfiái1 nemhoztakáttörést.mint
ahogyazokaforrásközlőkiadványoksem,amelyekazutóbbiévekbenakorabeliszlo-
vákállamtörténetévelkapcsolatbanmegjelentek,2 ámamelyek–aszlováktörténet-
íráseddiginyomvonalánhaladva–margináliskérdéskéntviszonyulnakamagyarPárt
témájához.

FÓ
R

U
M
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, XVII. évfolyam

  2
0
1
5
/4
, S

om
orja



3 Azsdszlovákiaihálózatánakkialakításátésszervezetifelépítéstilletőenl.schvarc2006.

32 Simon attila

Ajelendolgozattöbbszempontbóliskitérazeddigikutatások(legyenekazokszlo-
vákvagymagyarszerzők)általkijártkerékvágásból,sahelyett,hogyaszlovákállamha-
talom és a magyar Párt közötti konfliktust vizsgálná, a magyar közösségen belüli
viszonyra fókuszál.Ezáltal elkerüli azt,hogya szlovákiaimagyarokatésazokpártját
homogén,belsőlegnemdifferenciáltközösségkéntláttassa,aminemfelelmegatör-
ténelmi realitásoknak.TanulmányomhangsúlyaiamagyarPártonbelüliellentétekre,
elsősorbanahagyományoskonzervatívirányvonalésanácieszmékhezvalóközeledés
híveiközöttivitákraesnek.smivelezek–apártbanbetöltöttvezériszerepemiatt–
elsősorbanEsterházyJánosszemélyekörülcsúcsosodtakki,atanulmányhangsúlyo-
sanfoglalkozikazőfélreállításárairányulókísérletekkel,illetveBudapestésBerlinsze-
repévelezekbenahatalmiharcokban.

Azígykijelölttémaforrásadottságainemalegszerencsésebbek.mintismeretes,a
magyarPártarchívuma(hasonlóanaz1938előttiszlovákiaimagyarpolitikaierőkéhez)
nemőrződöttmeg,legalábbismáignemkerültelő.Ennekhiányátugyanaszlovákbel-
ügyi források, illetveabudapestikülügyminisztériumanyagainémiképphelyettesítik,
deezek(különösenamagyarkövetijelentések)apártbelsőviszonyaivalkapcsolatban
kevésinformációttartalmaznak.különösenkevésahasználhatóanyagaháborúutolsó
két-három évét illetően, 1944 őszétől pedig, amikor mind magyarországot mind
szlovákiátelérteafront,saszálasi-ésTiso-rezsimháborúsműködésreálltát,szinte
teljesenelapadnakahitelesmagyarésszlovák források.Eztahiánytpótolják–bár
nem teljesértékűen–azokanémetanyagok,amelyekaberliniBundesarchivr-70
slowakiafondjábantalálhatókmeg,samelyekazssBiztonságiszolgálatának,azsd-
nekapozsonyijelentéseittartalmazzák.Ajelentanulmánymásodikrészénekgerincét
elsősorbanezek,pontosabbanazebbenaz időbenmárazss-obersturmbannführer
JosephWitiskavezetésealattállóEinsatzgruppeHszervezetikereteiközötttevékeny-
kedőpozsonyisd3 jelentéseinekfeldolgozásaalkotja.

***

Aháborússzlovákköztársaság(1939–1945)időszakábanműködőmagyarPárt(mP)
történetenemcsupánaszlovákiaimagyarkisebbségsajátosságait,hanemakorabeli
szlovákiaiéstágabbértelembenvettközép-európaifejlődéshatásaitismagánviselte.
Bárapárt,mintaztazalapszabályaisrögzítette,azelsőcsehszlovákköztársaságban
működőEgyesültmagyarPárt(EmP)örökösénektekintettemagát,stevékenységede
factosemszlovákiaautonómiájánakakihirdetése,semazelsőbécsidöntésutánnem
szakadtmeg,aszlovákkormányamagyarpolitikaierőműködésétmintegykétévrefel-
függesztette(Hetényi2011,75.p.),sabelügyminisztériumhivatalosancsupán1941.
november6-ánregisztráltaapolitikaipártokjegyzékében.(Hetényi2011,75.p.)

Aműködés folyamatosságaellenére1938őszemindenképpfontoscezúravolta
pártbelsőéletében,hiszenmígkorábbanegyparlamentárisdemokráciábanélő800
ezresközösség (beleértveakárpátaljaimagyarokat is)képviselőjevolt,a totalitárius
államotépítőszlovákiábanhivatalosancsupán67ezerfőnyimagyarságélt.(Hetényi
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4 AmagyarPártregisztrációjaareciprocitáselvénekalkalmazásaáltalnyilvánvalóösszefüg-
gésbenvoltamagyarországiszlovákokpolitikaiérdekképviseleténekjogihelyzetével.

5 1930-ban691olyanszlovákiaitelepülésvolt,aholamagyarokarányaelérteanyelvtörvény
általismegszabott20%-osarányt,amelytelepülésekközül613magyartöbbségűisvoltegy-
ben. A szlovákiaimagyarok két háború közötti demográfiai és társadalmi sajátosságaival
kapcsolatbanl.simon2010,11–35.p.

6 slovenskýnárodnýarchív(snA),f.mv,šk.3.407/1938.
7 Hetényiazonbanarraisfelhívjaafigyelmet,hogyezaszámnemfeltétlenültükröziarealitást.
8 Magyar Hírlap,1941.december17.1.p.idézimolnár2008,161.p.
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2011,27.p.)4 Amennyiségbelikülönbségmellettazonbanamagyarközösségtársadal-
mistruktúrájaismegváltozott.Akétháborúközöttaszlovákiaimagyarokdöntőtöbb-
sége az akkormég a legtöbb helyen élesnekmondható szlovák–magyar nyelvhatár
alatt,olyantelepülésekenélt,aholamagyarokalkottákalakosságabszolúttöbbségét.5
A bécsi döntés után többségében olyan szlovákiai településenmaradtakmagyarok,
aholarányukméga20%-otsemérteel, scsupán24olyanközségvolt (elsősorban
nyitrakörnyékén),aholtöbbségetalkottak.(Hetényi2011,28.p.)megváltozottavárosi
ésfalusilakosságarányais.Azelsőköztársaságidejénamagyarokmintegy80%-afalu-
sias településen élt, a szlovák állam időszakában viszont (Pozsonynak, nyitrának,
Eperjesnekstb.köszönhetően)felértékelődöttavárosilakosságszerepe.

lényegébentehátnemcsakösszezsugorodott,hanemátisalakultapártválasztó-
bázisa, ami nem maradhatott nyom nélkül a politikai érdekképviselet milyenségén
sem.Az1936-osegyesülésutánazEgyesültmagyarPártbannagyjábólazonosbefo-
lyássalbírtakakételődpárt,azországoskeresztényszocialistaPárt(okP)ésamagyar
nemzeti Párt (mnP) vezető személyiségei. Az első bécsi döntés után viszont jórészt
azokatelepülésekmaradtakszlovákiában,aholelsősorbanakatolikuslakosságotés
amunkásságotiseredményesenmegszólítóokP-nekvolterősebbaháttere.Ezmeg-
mutatkozottaz1938novemberébenújjászervezettmagyarPártvezetésébenis,hiszen
apártéléreazokP-bőljövőEsterházyJánoskerült,amellékinevezett5tagúdirektó-
riumból(Aixingerlászló,cotellyJános,kontsekGyörgy,neumannTibor,FloriánJános)
ésazeztismagábafoglaló20tagúpártvezetésbőlpedigszintemindenkiavoltokP
tagjaiközülkerültki,snemmellékesenmindenkipozsonyivolt.6 későbbugyanapárt
vezetésébeavidékiszervezetekvezetőiisbekerültek,deazEsterházymögéfelsorako-
zópozsonyikeresztényszocialistáknakvégigmegkerülhetetlenszerepükmaradtazmP
irányításában.

Ennekellenérenemlehetaztmondani,hogyamagyarPárt1939és1945között
csupánavoltokPválasztóinakérdekeitképviseltevolna,sőt inkábbegyfajtaetnikai
catch-all jellegetvettmagára,sakorabeliszlovákiaimagyartársadalomteljesspektru-
mánakképviselőjeként lépett fel.1942-benazakkor104alapszervezetet felmutató
magyarPártnakmintegy30ezer tagjavolt (Hetényi2011,109.p.),7 ami figyelembe
véveazt,hogy1940-benszlovákiábancsupán53ezerszemélyvallottamagátmagyar-
nak–nagyonmagasszám.Függetlenülattól,mennyirefogadjukelhitelesnekafenti
adatot, lényegében valóra vált az, amit Esterházy 1941 végén így fogalmazottmeg:
„szlovákiamindenmagyarjánakmapártunkbanvanahelye!legyenegyüttazegész
ittenimagyarcsalád.”8 látnikellazonbanaztis,hogyeztahelyzetetakényszerszülte,
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9 Apárttagságnakabelügyminisztériumáltalszorgalmazottrevíziójávalkapcsolatbanl.snA,f.
Ústredňaštátnejbezpečnosti (ÚŠB), šk.844, č.209-844-2; valamintmolnár2008,169–
171.p.;Hetényi2011,116–129.p.

10 Amagyarországhozazelsőbécsidöntésáltalvisszakerültterületenaszlováksággalszemben
folytatottkormányzatipolitikávalkapcsolatbanl.simon2014a.
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smagyarPárthozvalótartozásnemfeltétlenüljelentetteazáltalaképviseltpolitikával
valóazonosulást.sokkalinkábbarrólvoltszó,hogyazmPvoltazegyetlenolyanszer-
vezetikeret,amelyazegyrenagyobbsúllyalalakosságranehezedőállamhatalommal
szembenamagyarlakosságérdekvédelmétfeltudtavállalni.ígyazokisapárttagjai
lettek,akikkorábbannemmutattakérdeklődéstapolitikairánt,illetveazelsőköztár-
saság idején a baloldali vagy az aktivista (a prágai kormányok politikáját támogató)
táborralszimpatizáltak.sőtapártnemkisszámúolyantaggalisrendelkezett,akika
népszámlálássoránszlováknak,németnek,zsidónakvallottákmagukat,samelyszitu-
ációállandófeszültségforrásvoltakormányzatésazmPvezetőiközött.9

A szlovák állam diktatórikus politikai keretei között amagyar Pártnak a politikai
helyettmásfunkciói–szociális,kulturális,érdekvédelmi–kerültekelőtérbe.Azonkívül
ugyanis, hogy alkalomadtán – de csak zárt helyiségben– tarthattak pártvezetőségi
ülést,sahelyiszervezetekisössze-összejöhettek,népgyűlésvagymástömegrendez-
vénymegtartásáraengedélytsohasemkaptak.ígyhelytállónaktűnikszalatnairezső
véleménye,amelyszerintazmPsokkalinkábbérdekvédelmiszervezetvolt,mintpoliti-
kaipárt.(szalatnai2014,39.p.)

AmagyarPártműködéselényegébenavezérelvre(Führerprincip)épült,amelyszin-
te korlátlan hatalmat biztosított a párt elnökének, Esterházy Jánosnak. ő határozta
megapártirányvonalát,őrendelkezettapártanyagieszközeivel,sőtettjavaslatota
pártalsóbbés felsőbbszintűvezetőinekkinevezésére is.Befolyásáterősítette,hogy
1944 márciusáig, ameddig budapesti politika vezetése a Horthy miklós kormányzó
körégyülekezőtradicionálisúriosztályokképviselőiközülkerültki,amagyarkormány-
zatishatározottanmögötteállt.

Azt,hogyazígyfelépülőmagyarPártésannakelnökemilyenpolitikátfolytatottés
folytathatott, többhangsúlyos tényezőbefolyásolta:közteaszlovákiaipolitikaiközeg
autoriter jellege, Budapest szándékai, a régió új, a német expanzió által kialakított
rendje és nem kis mértékbenmagyar–szlovák államközi viszony. Ez utóbbinak volt
sajátosságaaPozsonyáltalpreferáltreciprocitáselve,amelynemkisgondotokozotta
magyarPártnakésazegészszlovákiaimagyarkisebbségnek.Areciprocitásönmagá-
banishamiselvét(hiszenkételtérőnagyságú,szerkezetű,múltúésöntudatúközös-
ségneknemugyanazokazigényei)Pozsonyugyanisarrahasználtafel,hogyminéltöbb
jogotvonhassonmegamagyarkisebbségtől.EhhezpedigBudapestpolitikájamegfe-
lelőlehetőségetszolgáltatott,hiszenamagyarkormányzat,minthasemmitsemtanult
volnaTrianonból,sabécsidöntésutánalapvetőenamagyarországiszlovákokasszimi-
lációjátelősegítőnemzetiségipolitikátfolytatott.10

minttudjuk,EsterházyJánospozíciójasajátpártjánbelülnemmindigvoltteljesen
szilárd.Az,hogy1932-benazokPaddigielnöke,szüllőGézakényszerű lemondását
követőenBudapestösztönzéséreanagypolitikábanteljesentapasztalatlangrófotjava-
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11 mol,k-64,48.cs.7.t.594.res.pol/1932
12 národníarchivČeskérepubliky(nAČr),f.Archivministerstvavnitra–Prezidiumministerstva

vnitra(Amv-Pmv)225,šk.811,513/33prez.
13 schulcz ignácésmáspolitikaiellenfeleiakölcsönössárdobálássoránegyebekközöttazt

vetettékaszemére,hogyabbanabudapestiröser-félefelsőkereskedelmiiskolábantanult,
ahovácsupánazokatküldték,akikmásholnemtudtakérettségitszerezni.vö.Csehszlovákiai
Népszava,1938.február20.3.p.

14 AzEgyesültmagyarPárt1936júniusábanérsekújvárottmegtartottalakulógyűlésénJarosst
apártországos,Esterházytpedigügyvezetőelnökévéválasztották.Atárselnökökközött,akik
közöserővelállítottákfélreszent-iványJózsefetésugyaneztpróbáltáksikertelenülmegtenni
szüllőGézávalis,egyreerősödőkompetenciaharcokfolytak.Eközbenpolitikaimeggyőződé-
sükistávolodottegymástól,különösenamianácizmusmegítélésétillette.

15 Azelnökválasztáshátterévelkapcsolatbanl.Tóth2012a.és2012b.
16 Esterházy János 1938-as magatartását illetően l. simon 2010. Egészen más képet fest

ugyanarrólaszlovákszakirodalom,különösképpdeák1995.
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soltapártelnökitisztségére,nemkisellenállásbaütközöttakeresztényszocialistapárt
struktúráján belül. Esterházyt sokan tapasztalatlannak és könnyelműnek tartották,
másrésztúgyvélték,hogyakkor,amikorapártnakkomolyharcotkellvívniaamunkás-
ságmegnyeréséért,nemtaktikusegyarisztokratátapártéléreállítani.11 mégnagyobb
gondotjelentettazonbanaz,hogyapártonbelülipapiszárny,amelymárszüllőpoliti-
kájával sem volt elégedett, hevesen ellenezte a fiatal politikus megválasztását, s
inkábbFranciscylajoskanonokotláttavolnaszívesenebbenapozícióban.12 őkcsak
nehezen békültek meg Esterházy személyével, s lényegében 1938-ig folyamatosan
napirendenvoltaz(perszenemfeltétlenülapártelnökszemélyemiatt),hogykilépnek
apártbólésegyhangsúlyosankatolikuspártothoznaklétre.

Aveleszembenállóerőkrészéről(értsdalattaamagyaraktivistákatésabaloldalt)
az állítólagos hiányos műveltsége miatt13 állandóan becsmérelt Esterházy azonban
meglehetősengyorsanfajsúlyospolitikussávált.Báraz1936-banlétrehozottEgyesült
magyarPártügyvezetőelnökekéntfolyamatospozíció-ésideológiaiharcotvívottpárt-
elnöktársával,JarossAndorral,14 tekintélyeazonban1938-ramármegkérdőjelezhetet-
lennéváltmindapárton,mindaszlovákiaimagyartársadalmonbelül.sőtabudapesti
kormányzatisbeigazolódniláttaválasztásajogosságát,hiszenEsterházynaknagysze-
repevoltasikeresenvégrehajtottpártegyesítésben,snemmellékesenaPestáltaldik-
tált revíziós politika szempontjából is jó választásnak bizonyult. Azt pedig, hogy
Prágábanisőttekintettékamérvadószlovenszkóimagyarpolitikusnak,azisjelzi,hogy
az1935-ösköztársaságielnök-választáselőttBenešékelsősorbanrajtakeresztüligye-
keztek amagyar szavazatokatmegszerezni,15 a frissenmegválasztott elnök pedig a
magyarpolitikusokközülegyedülnekikínáltfelminiszteritárcát(vö.Angyal2008,220.
p.).Esterházy,akimindenvolt,csakacsehszlovákállamhívenem,természetesennem
lettminiszter,ámaztPrágábanislátnikellett,hogyszemélyébenolyanpolitikusrólvan
szó,akiugyanhatározottellenzékimagatartásttanúsít,demindigaparlamentarizmus
általfelkínáltkeretekközött.Erőszakoseszközöketelvető,megfontolthabitusanemkis
szerepetjátszottabban,hogyazelőbécsidöntéselőttiheteknagyobbincidenseknél-
külteltekeldél-szlovákiában.16
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17 Ehhezl.Čarnogurský1992,226.p.Azzalkapcsolatban,hogymilyenmagatartásttanúsított
amagyarPártésEsterházyszlovákiafüggetlennéválásánakazidőszakában,l.simon2011,
125–127.p.

18 Anémetkisebbséghelyzetévelkapcsolatbanl.schvarc2013a.és2013b.,valamintkováč
1991.

19 AnémetekésmagyarokjogállásaközöttikülönbségetamagyarPártvezetői1939őszénegy
13pontosmemorandumbanfoglaltákössze:mnlol,k-64,1941-65.sz.n.

20 Új Hírek, 1938.november15.1.p.

36 Simon attila

Aszentistván-imagyarországotvisszaálmodóEsterházy,akinekazelsőbécsidöntés
általmeghúzotthatárokcsalódástokoztak,az1938őszieseményekbőlkétfontosfelis-
merésrejutott.Azegyikazvolt,hogyatérségsorsánakalakításábanmeghatározószere-
petimmárnemmagyarország,hanemazanémetországjátssza,amelyneknemérdeke
atörténelmimagyarállamhatárokvisszaállítása.Emellett–abudapestipolitikusoknagy
részévelellentétben–aztistudatosította,hogyaszlováktársadalomnemkívánkozikvisz-
szamagyarországhoz,saszlovákokrareálispolitikaitényezőkéntkelltekinteni.Ekétfel-
ismerésbőlpedigarraakövetkeztetésrejutott,hogyazadotthelyzetbenateljesrevízió
megvalósíthatatlan,sabécsidöntésutánszlovákiábanmaradtmagyaroknakhosszabb
távonisakisebbségisorsrakellberendezkedniük.Ezafelismeréstükröződöttvisszaa
szlovákköztársaságmegalakulásnaknapjaiban,1939márciusábantanúsítottmagatar-
tásábanis,amikor–anémetszándékokellenére,amelyekEsterházynakazagentprovo-
cateur szerepét szánták–nagyon tudatosanaháttérbenmaradt, és semmiféleolyan
aktivitástnemfejtettki,amelyahatárrevíziótcéloztavolnameg.17

EsterházyJánospártelnökitevékenységévelkapcsolatbanazelsőnyíltabbelégedet-
lenségmár1938végénfelütötteafejétapártstruktúráinbelül.Ennekforrásátlegin-
kábbazjelentette,hogynohaaszlovákautonómiaelsőnapjaibanszámosígérethang-
zottelamagyarok(különösképpapozsonyimagyarok)egyenlőjogállásávalkapcsolat-
ban,ebből–részbenazelsőbécsidöntésutángyorsanromlómagyar–szlovákkétol-
dalú viszony következtében – semmi sem valósult meg. sőt látványosan romlott a
magyar lakossághelyzete.Amagyarsérelmekhalmozódásakülönösenannakfényé-
benvoltszembeötlő,hogyezzelegyidőbenaFranzkarmasinvezetteszlovákiainéme-
tekpozícióiszemmelláthatóanhatározottanjavultak,18 apozsonyimagyarok,másfelől
anémetekés szlovákok jogállásaközötti szakadékpedig egyre inkábbmélyült.19 Az
Esterházyvalszembenfelsorakozóerőkezértaztvetettékapártelnökszemére,hogya
sérelmekésapozícióvesztésannakakülönbségnektudhatóbe,amelyazEsterházy
által szorgalmazott hagyományos keresztény-konzervatív politika és a Hlinka-féle
szlováknéppárt(HsĽs)ésdeutschePartei(dP)náciszellemiségűmagatartásaközötti
húzódott.Eztavéleménytmagaaszlovákkormányfő,JozefTisoisalátámasztotta,aki
Privigyénelmondottbeszédébennehezen félreérthetőmódonüzentamagyaroknak:
„jöjjetekvelünk,ahogyaminémetjeinkjönnek,ésakkorugyanazokatajogokatfogjá-
tokmegkapni.”(Fabricius,miroslav–Hradská,katarína2007,41.p.)

vagyisamagyarPártonbelül,nemfeltétlenülabelsőmeggyőződésokán,hanem
inkább pragmatikus okokból, jelent meg az a nézet, hogy az Esterházy által 1938
novemberébenkiadott„magyarok,jobbraát!”jelszó20 kevés,settőltovábbmenvevala-
mifélenemzetiszocialistafordulatravanszükség.sbáreztazigénytnemfeltétlenüla
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21 Ungvárydolgozataibanszámospéldávalillusztráljaazt,hogyanyilaspárttagjaiközöttszép
számmal voltak olyanok, akik politikai pályája a szocdemek vagy a kommunisták között
indult.(vö.Ungváry2013,313–330.p.,ésUngváry2012.)

22 Janovszkyvalkapcsolatbanl.rövidönéletrajzát:oszk,kézirattár,36/2357.
23 AcsehszlovákFasisztaPártnak1938elejénakomáromijárásmagyarokáltallakotttelepü-

léseiközülkamocsán17,szímőn11,őrsújfalun10tagjavolt.Štátnyokresnýarchív(ŠoA)
komárno,f.oÚkn,k.80,197/1938.prez.

24 körlevélacsehszlovákFasisztaPártmagyarosztályésárjaFrontcsoportparancsnokainak
éstagjainak!oszk,kézirattár,36/2357.

25 AzEmPliberálisvonulatáhoztartozónépszerűpolgármesterellenilegfontosabbvádfelesé-
génekzsidószármazásavolt.

26 mnlol,k-28,1940-P-17499.
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változásokhirdetőinekbelsőmeggyőződésszülte,anemzetiszocialistairányváltásigé-
nyétmégsemlehetcsupánakülsőkényszerszámlájáraírni,hiszen–bárerrőlszintén
kevesettudunk–amagyarpártonbelüliszélsőjobboldaligondolkodásnemvoltelőz-
ményeknélküli.Aszlovákiaimagyartársadalmonbelülmár1938előttishelyevolta
szélsőségeknek. Elsősorban a szélsőbalnak, amely abban a csehszlovákia kommu-
nistaPártjában (cskP)öltött testet,amelyországosviszonylatban iséppdél-szlová-
kiábanvoltalegnépszerűbb.ámmintaztamagyarországifejlődésenkeresztülUngváry
krisztiániskimutatta,21 aszélsőbaloldaláltalhirdetettszociálisforradalomgondolata
jókiindulópontlehetettanemzetiszocialistaeszmékfeléis.

Aszélsőjobboldaligondolatok1938előttalapvetőenkétiránybólértékelaszlová-
kiai magyarokat. Az egyik forrás a radola Gajda vezette csehszlovák Fasiszta Párt
(národní obec fašistická) volt, amelynek Pozsonybanmagyar alosztályaműködött a
bátiszlovákcsaládbólszármazóJanovszkyimrevezetésével.22 Amagyaralosztálynak
Pozsonyon kívül elsősorbankomáromkörnyéki falvakban volt – némi– bázisa.23 Az
1938-rakiéleződőnemzetivitákazonbanJanovszkytszembefordítottákaprágaiköz-
ponttal,ígyaz1938tavaszánmegtartottközségiválasztásokkampányábanmárolyan
felhívássalfordultafasisztapártmagyarosztályánaktagjaihoz,24 amelybenGajdáékat
csehszlováksovinizmussalvádolta.Egyben–feltehetőenaJarossékkalvalóegyeztetés
alapján – arra kérte a magyar választókat, hogy a községi választások során az
EgyesültmagyarPártraadjákleszavazatukat.Aszélsőjobboldalieszmékmásikforrá-
sáttermészetesenazanyaországjelentette,báraszigorúhatárőrizetmiattamagyar-
országinyilaskeresztesmozgalomeszméicsakkorlátozottmértékbenjelenhettekmeg
dél-szlovákiában.Anyilashatásazonbantöbbekközöttazokonaröplapokoniskimu-
tatható, amelyekazérsekújvárimagyarGárdaaláírással közvetlenül a bécsi döntés
előttérsekújvárottjelentekmeg,samelyekHolotaJánospolgármestert25 ésTurchányi
imrét,anemzetgyűlésszenátorátzsidóbérencnekésmagyarellenesneknevezték.26

Azokazerők,amelyek1938végénés1939elejénEsterházyvalszembenfelléptek,
azonbannemfeltétlenülamagyarPártonkívülrekedtvagyazonbelülperiférikushelyet
elfoglalócsoportokbólnőttekki.Azirányváltásigényerészbenapártcentrálistereiből
jött,azokrészéről,akiknemcsupánaszlovákiai,hanemazösszeurópaifejlődésbőlis
azmPirányváltásánakaszükségességétvontákle.lényegébenahhozhasonlóan,aho-
gyan az Egyesültmagyar Pártmagyarországhoz került részével lejátszódott. Az első
bécsi döntést követően ugyanis EmP vezető politikusainak döntő többsége – talán
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27 AzEmP-nekazimrédyékkelvalóösszeborulásávalkapcsolatbanbővebbenl.simon2014a.,
57–80.p.

28 snA,f.mv,šk.15,č.5326/1939prez.
29 BudapestbeavatkozásánakköszönhetőenugyanJabloniczkyvégülazeredetitőljobbhelyet

kapottalistán,demandátumígysemjutottszámára.
30 nAČr,f.Pmr,šk.575.č.2584/1938.prez.
31 Esti Újság,1938.december25.2–3.p.
32 Esti Újság,1939.január22.9.p.
33 Jabloniczkyfeltehetőenelfelejtette,hogyazokPelnökségének1932.szeptember7-iülésén

őmagavoltaz,akiEsterházyjelölésétmegvédte.(vö.Tóth2010,91.p.)TóthEndreazonban
utalarrais,hogybizonyosforrásokszerintJabloniczkyneveisfelmerültlehetségespártelnök-
ként,vagyismár1932-benEsterházyvetélytársavolt.

38 Simon attila

szüllő Géza kivételével – Jaross Andor vezetésével gyorsan felsorakozott az imrédy
Bélaáltalmeghirdetett (nyíltanantiszemitaésnácibarát)programmögé.27 csakhogy
EsterházyegyáltalánnemkívántakövetniJarosst,sőtakettejükközöttiellentétegyre
inkábbmélyülnilátszott,amiaJarossbefolyásaalákerültFelvidéki Magyar Hírlap és
azEsterházypártjánállópozsonyimagyarpublicistákközött1939elejénkibontakozó
sajtópolémiábanislecsapódott.

Azt,hogyamagyarPártonbelülmilyenméretű lehetettazelégedetlenség,nehéz
megítélni,hiszenapártsajtójahallgatotterről,salevéltáriforrásokisszűkszavúak.A
szlovákbelügyinformációiszerintazonban1938végénmárjelenvoltapártonbelül
egyolyantörekvés,amelynekcéljaazvolt,hogymagyarPártotnemzetiszocialistajelle-
gűpárttáalakítsákát,illetvehogyaz1936-ospártegyesítéstkövetőenazEsterházyék
általaháttérbeszorítottpolitikusokismétvisszaszerezzékpozícióikat.28 Bárnemilyen
nyíltan,deeztatörekvéstigazoltákJabloniczkyJánosnakapozsonyiEsti Újságbannyil-
vánosságot látott írásai is. A német származású Jabloniczky az okP szinte egyedüli
vezető pozícióban lévő evangélikus vallású politikusa volt. Befolyását leginkább az
adta, hogy a concordia nyomda fő részvényeseként ellenőrzés alatt tudta tartani a
pártsajtót.Esterházyvalazonbanköztudomásúannemápolttúl jóviszonyt,amineka
gyökerei talánmégaz1935-ösparlamentiválasztások idejébevezettek,amikor isa
pártvezetésenemtetteJabloniczkytbefutóhelyre.29 (Angyal2007,197.p.)Jabloniczky
ésapártvezérközöttazújabbkonfliktus1938tavaszánrobbantki,amikorapozsonyi
politikusazzalvádoltamegEsterházyt,hogyaznemmegfelelőenkezeliapártpénz-
ügyeit.30 Az erősebb azonban Esterházy volt, aki azzal vágott vissza, hogy a községi
választásoksoránJabloniczkylemaradtazEmPpozsonyivárosilistájáról.

Amindezekmiattsértett,smagánaknagyobbbefolyástvindikálóJabloniczkyelső
feltűnéstkeltőírásátazEsti Újság 1938karácsonyiszámábanjelentettemeg.Acikk-
benamagyarnépcsoportvezetésénekszellemimegújulásátszorgalmazta,sanémet
népcsoportot állította követendő példának.31 Ameglehetősen homályosanmegfogal-
mazottírást1939elejénegyújabbkövette,32 amelybenimmárnyíltabbanfejtettekiazt
avéleményét,hogyamagyarPártelkopott,sezért„részbenvagyegészébenkikellazt
cserélni.”Bárnemmondtaki,hogyahelyzetértEsterházyttartjafelelősnek,írásahem-
zsegett az erre irányuló utalásoktól, hiszen a párt gyengülésének kezdetét 1932-re
(Esterházyelnökkéválasztásánakévére)tette,miközbenaztsemfelejtetteelmegem-
líteni,hogyagrófotcsakakényszerhatásárafogadtákelelnöknek.33
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34 Esti Újság,1939.január29.9.p.
35 snA,PrBA,šk.252,č.409/1939.
36 nehezenérthető,hogyaszlovákrendőriszervekhogyantévedhettekekkorát,hiszenaszö-

vegegyszerretámadjaamagyarPártvezetőitésannakbudapestipártfogóit.
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JabloniczkyírásáraakövetezőhétenkubovszkyJánosreagált,akiszinténaszlová-
kiai németeket állította követendőpéldának, és aki, hamégóvatosan is, de egyúj,
„nemzetiésszociálisalapokon”nyugvómagyarpártkiépítésénekaszándékátfogal-
maztameg.34 vagyiskubovszky Jabloniczkyval ellentétben– aki azmPegyik vezető
tisztségviselőjekénteztnemkezdeményezhette–márnemamagyarPártbelsőmeg-
újulásárólbeszélt,hanemegyújpártalapításáról.vagyismárekkorreálisalternatíva-
kéntmerültfel,hogyhamásmegoldásnemlesz,akkoranemzetiszocialistamegúju-
lásnakazmPszervezetikereteinkívülkelllezajlania.

Jabloniczky,defőlegkubovszkyírásatulajdonképpenfinommegszellőztetésevolt
annak,amiaháttérbenmárzajlott,vagyisegyújszlovákiaimagyarpártlétrehozására
irányuló kísérletnek. 1939 januárjában ugyanismár készen ált az amemorandum,
amelyetamagyarPártmegnemnevezett tagjaiahóvégénBudapestreküldtek.35 A
tizenkétoldalasirománykeletkezésérőlkevesettudni.Apozsonyirendőr-igazgatóság,
amelynekadokumentummásolataakezébejutott,amemorandumotamagyarkor-
mányhozküldöttanyagkéntértelmezte–azonbantévesen.36 Aszövegelemzésealap-
jánugyanisnyilvánvalóváválik,hogyacímzettetabudapestikormányzatonkívül,felte-
hetőenanemzetiszocialistamagyar Párt –Hungaristamozgalomközpontjában kell
keresni.Erreutaladokumentumszóhasználata,satartalmais.snemmellékesenaz
időzítésismegfelelővolt,hiszenanyilasmozgalomszálasibörtönbüntetésénekazidő-
szakábanisreneszánszátélte.ElsősorbanHubaykálmánnakköszönhetőenakorábbi-
hozképestjóvallátványosabbéshatékonyabbpropagandajellemezte,amelynekfon-
toselemétképezteaMagyarság c.napilapkiadása.(Paksa2012,87–89.p.)Azt,hogy
amemorandumotmegelőzte-eközvetlenkapcsolatfelvétel,nemtudjuk,deazvalószí-
nűneklátszik,hogymiutánazelsőbécsidöntéstkövetőenazanyaországhozvisszake-
rültterületekenismegkezdődöttanyilasoktérhódítása,volt,akiközvetítsenapozso-
nyiakésabudapestiközpontközött.

maga amemorandumamagyar Párt vezetésének kíméletlen kritikája, amely az
Esterházy-félepártvezetésthola„népellenes-reakciósfeudális, liberális”magyarkor-
mányfiókintézményének,holpedigapolitikaiortodoxiaolyanmegkövülttestületének
nevezi,amelynemképesaz„újeszmeáramlatokat”befogadni.Apártilyenbeállítottsá-
gánakkövetkeztében–olvashatóamemorandumban–aszlovákiaimagyarságjövője
nembiztosított,azlassúsorvadásravanítélve.Ebbőlahelyzetbőlazemlékiratszerint
csupáncsakegyetlenkiútmutatkozik: haamagyarnépcsoportot anemzetiszocializ-
musútjáratérítikát.Ezbiztosíthatjacsupánaszlovákiaimagyarságbelsőfejlődését,s
csakezáltallehetségesmegszereznianémetekjóindulatát,amelyateljeshatárrevízió
megvalósításáhozszükséges.Ezértamemorandummegszövegezőiamagyarországi
(nyilas)„központ”segítségétkérik,hogyaztámogassaegyittenimagyarnemzetiszocia-
lista pártmegalapítását, amely aztán a budapesti központ felügyelete alá helyezné
magát. csak ezáltal biztosítható – fogalmaz a memorandum –, hogy a szlovákiai
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37 snA,PrBA,šk.252,č.409/1939.
38 mnlol,k-28,59-1939-16580.
39 snA,f.mv,šk.15,č.5834/1939prez.
40 snA,f.mv,šk.15,č.5326/1939prez.
41 snA,f.PrBA,k.252,409/1939.
42 Aludwigcsaláddalkapcsolatbanl.nemcová2011.

40 Simon attila

magyarságélénálló„zsidó-szabadkőművesklikk”általvezetett,saköznépáltalcsak
„Egyesültmagyar-zsidóPártnak”gúnyoltpolitikaierőhatalmátmegtörjék.37

szlovák rendőrségi információ, miszerint az emlékiratot Jabloniczky János vitte
Budapestre,sővoltmegbízvaazzal,hogytárgyaljonannaktartalmárólacímzettekkel.
Arrólazonban,hogyezígytörtént-e,smivoltamemorandumsorsa,nemszólnakafor-
rásaink. Tudjuk, hogyapozsonyi nemzetiszocialista szervezkedéselindítóiBudapest
mellettaszlovákfővárosbanistámogatókatkerestek,saHsĽsradikálisaiegyikveze-
tőjének,Alexandermachnak,valamintFranzkarmasinnakaszemélyébenállítólagmeg
istaláltákazt.38 Ezazonbanmégnemjelentetteahivatalosszlovákvezetéstámogatá-
sát,hiszenamikor1939.április17-énapozsonyirendőr-igazgatóságértesítéstkapott
azújmagyarpártalakulógyűléséről,akkoraszlovákhatóságokapártalapításérvé-
nyesbelügyminisztériumijóváhagyásahiányábannemengedélyeztékarendezvényt.39
Pedigapártalapításszándékánakbejelentéseidejénmárapártszervezetiszabályzata
ésideiglenesprogramjaiskészenállt.Ezutóbbiazonkívül,hogyakeresztény-konzer-
vatív helyett a nemzetiszocialista világnézet alapján kívántamegszervezni amagyar
lakosságot, legtöbbpontját illetőenmegegyezettazmPprogramjával:ugyanazokata
jogokat követelte a magyaroknak, mint amiket a németek megkaptak, valamint a
pozsonyimagyaroknyelviegyenjogúságát,ahivatalokbetöltésénélamagyarokarányos
alkalmazását,apártzászlójánakésjelvényénekszabadhasználatát,apozsonyiegye-
temmagyartanszékénekafelállításátirányoztaelő.Aprogramszerintazújpártbana
magyarPártnálnagyobbhangsúlytkívántakfektetniamagyarlakosságszociálishely-
zetének a bebiztosítására, új munkahelyek teremtésére, s ennek kapcsán a
magyarországésszlovákiaköztigazdaságikapcsolatokélénkítésére.40

szalatnai rezső 1945-ben keltezett memoranduma szerint Esterházy ellenzéke
„éretlenpolitikai rajongókból,malkötens elemekből, kávéházi konrádokból, s német
zsoldbaszegődöttegykoriszélsőbaloldalielemekbőlállt”(szalatnai2014,41.p.)–ám
azőtollátazadotthelyzetbenaszélsőjobboldalimozgalomjelentőségénekszándékos
bagatellizálásamozgatta. így bár igaz, hogy a szlovákiai magyar nemzetiszocialista
Pártmegalapításárólszólószándéknyilatkozatotanagypolitikábanismeretlenpozsonyi
magyarok, a fentebb már említett kubovszky János, kubovszky miklós, szappanos
árpádéscsomormihály írtákalá,41 ámaháttérbennéhánybefolyásosszemélyiség:
JabloniczkyJánosésludwigAurélálltak.Ezutóbbit,anevesnémeteredetűpozsonyi
kereskedőcsalád42 sarjátamáremlítettBudapestreküldöttemlékiratamegalapítandó
pártreménybelielnökekéntemlítette.ludwigazértistűntideálisjelöltnek,mivelnem
csupánelegendővagyonnalrendelkezett,nemmellékesenújembervoltapolitikában,
akimúlteseményeinemterheltek.
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43 Felvidéki Magyar Hírlap,1939.április14.5.p.
44 Ústavnýzákonzodňa21.júla1939oústaveslovenskejrepubliky
45 Új Hírek,1939.április6,3.p.
46 Uo.
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Pártalapításiszándékaazonbangyorsankudarcbafulladt:azelőszöráprilisra,majd
májusközepéretervezettalakulóközgyűlésvégülelmaradt.Amikorpedigaszervezők
astubnyavendéglőbentalálkozótszerveztekapozsonyimagyarokkal,azottmegjele-
nő,többségébenamagyarPárthivatalosirányvonaláttámogatószemélyhangoskodás-
sal–sőtnéhánysöröskorsónakanemzetiszocialistaszónokfelédobásával–gyorsan
botránybafullasztottaagyűlést.43

A pártalapítás kudarcának tényleges okát alapvetően két okban lehet keresni.
Egyrésztakülsőtámogatáshiányában,hiszensemBudapest,semPozsonynemkarol-
ta fel azt. Az előbbi elsősorban azért, mert Esterházy vonalát támogatta, az utóbbi
pedigazért,mivel aHsĽsáltal kiépített állambelső logikájaazt feltételezte– s ezt
későbbaz1939nyaránelfogadottszlovákalkotmányrögzítetteis–,hogyegynemze-
tiségnek csak egyetlen politikai pártja lehet.44 vagyis a szlovákiai magyar
nemzetiszocialistaPártcsakakkorkaphatottvolnazöldutatPozsonytól,haelőzőlega
magyarPártotfeloszlatják.Ezviszontmárnemcsupánbelpolitikaikérdésvolt.Amásik
fontos tényező a választói bázis hiánya volt, hiszen egy az Esterházy vezette párttal
szembemenő,saszélsőjobbirányábahatópolitikaikísérletnekamagyarlakosságon
belülcsupánminimálissikerelehetett.

Apártalapításikísérletmindazonáltalalaposanfelbolygattaapozsonyimagyarközvé-
leményt, amit az is jelez, hogy a párt belső ügyeiről máskor nem nagyon nyilatkozó
Esterházyisnyilvánosanmegszólaltatémában.AzÚj Hírek 1939.április6-iszámában
olyanértelműnyilatkozatottettközzé,amelyben„egyesakarnokokéstörtetőkbeteges
ambíciójának” minősítette a nemzetiszocialista pártalapítási kísérletet.45 majd kitért
magának a nemzetiszocializmusnak amegítélésére, s azzal indokolta, hogy amagyar
Pártnemalakulátnemzetiszocialistává,merta„nemzetiszocializmustulajdonképpen
németproduktum,amely–mintaztmagukennekazeszmeáramlatnakazalapítóiéster-
jesztőimondják,–nemexportcikk,sezcsakanémetekneklehetaprogramjaéséletfel-
fogása.Haazitteninémetekaztmagukranézvekötelezőnekelfogadják,úgyezzelcsak
azonosítjákmagukatazanyaország,anémetbirodalom felfogásával.Ugyanígy cselek-
szünkmiis.misemakarunkatörzsmagyarságtóleltérőutakatkövetni.”46

A kubovszkyék neve alatt végrehajtott pártlapítási kísérlet kudarca ellenére a
pozsonyi magyarok között tovább folytatódott a nyilaskeresztes eszmék terjesztése.
1939 második felében Szlovákiai Magyar Nemzetiszocialista Népfelvilágosító Heti
Propaganda Kultúrközlöny néventöbbpropagandafüzetisnapvilágotlátott,47 amelyek
szerzőjekéntamagátanemzetiszocialistaeszmékmártírjakéntaposztrofálóJanovszky
imrevoltfeltüntetve. A meglehetősensilányszínvonalúirományokközpontimotívumát
azEgyesültmagyarPártotvezető,„németellenes”,„zsidóbarát”és liberális„klikk”(a
klikkmintmindenrossznakazeredőjeközpontiszerepetkapottamagyarországinyilas
propagandábanis,aholelsősorbanaHorthykörécsoportosulópolitikaielitmegbélyeg-
zéséreszolgált)ésazáltala„félrevezetettmagyarnép”szembeállításajelentette.
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47 snA,f.PrBA,šk.251.bez.č.
48 BundesarchívBerlin(BArch),f.r70-sloWAkEi/210,139.AjelentésszerintJabloniczky,aki

aconcordianyomdátirányította,arravalóhivatkozással,hogyapártnemfizetiaköltsége-
ket,leállítanikészültEsterházylapjának,azÚj Híreknekanyomtatását.

49 nemtudni,hogyazsidókkalvalókapcsolatalattmitértettek,azazonbanbizonyosnaklát-
szik,hogyEsterházytovábbrasemszakítottamegkapcsolataitamagyarPártholdudvarába
tartozózsidókkal, ígypéldáulapártegykoripártigazgatójával,szilárdmarcellel,akitapárt
annakazügyvédikamarábólvalókizárásautánissegített.(vö.molnár2008,181.p.)

50 Az Esterházy és karmasin közötti közismerten feszült viszonyt részben amagyar–szlovák
államhatárkörüliviták,részbenanácimodellátültetésénekakérdésegenerálta.

51 ŠtátnyarchívvPrešove,f.Šarišsko-zemplínskažupa,šk.109,č.1188-246/1940.ŠBprez.A
dokumentummegtalálható:simon2014b.,149–151.p.

52 Uo.

42 Simon attila

Bár a nemzetiszocialista kísérletnek amagyar Párton belül látszólag nem voltak
következményei, vagy legalábbis a közvélemény azokról nem szerzett tudomást, a
csendesfelszínalatttovábbraiserőstörésvonalakléteztek.Anémetbiztonságiszolgá-
latpozsonyikirendeltségénekegy1939őszénkeltezettjelentéseezzelkapcsolatban
egyebekközöttarrólisbeszámolt,hogyEsterházy„arisztokratikus-filoszemita”irányvo-
nalávalszembenapártonbelül továbbra is létezikegyerősellenzékicsoportosulás,
amelynek vezéralakjaként Jabloniczkyt nevezték meg.48 A német forrás azt is tudni
vélte,hogyEsterházyvalszembenelsősorbanamunkásokésalkalmazottakvoltakkri-
tikusak,akiknemfogadtákelapártvezetéseredménytelenségét,kifogásoltákannaka
zsidókkalvalókapcsolatát,49 illetvebíráltákEsterházyrosszviszonyátanémetnépcso-
portvezetőjével,abefolyásosFranzkarmasinnal.50

Apártonbelülifeszültséghátterétaszemélyiambíciókmelletttovábbraisazadta,
hogyamagyarPártbizonyosmértékigrendszeridegentestvoltanácimodelltöbbele-
métátvevőszlovákiában.Apártonbelülpedigsokanúgyérezték,hogyezakadálya
lehetamagyarnépcsoportjobbérvényesülésének.Eztafelfogásttükrözteazamemo-
randum is, amelyet a magyar Párt eperjesi csoportjának képviselői Holényi zoltán
banktisztviselővel az élen az1940. október12-én oda látogatóEsterházy Jánosnak
átnyújtottak.51 Amintegy150személy(elsősorbanafiatalabbgenerációkképviselői)52
általaláírtháromoldalasmagyarnyelvűdokumentumóvatos,dehatározottbírálatát
tartalmaztaapártaddigiteljesítményének,kitérvearrais,hogyamagyarPárthozvaló
tartozásnemjelentolyanvédelmet,mintamilyetpéldáuladeutscheParteibiztosítani
tudtagjainak.Amemorandumszerintennekokaaz,hogymígazeurópainépekanem-
zetiszocializmusirányábahaladnak,sszlovákiaisnemzetiszocialistaalapokonműkö-
dik,addigezamagyarnépcsoportmegszervezésébennemérvényesül.Ezértazaláírók
aztjavasolták,hogyamagyarPártneamagyarországi,hanemaszlovákiaiviszonyok-
hozalkalmazkodjon,snemzetiszocialistamintaszerintszervezzékátapártot.

Aszlovákrendőrséginformációiszerintamemorandumátadóiaztiskértékapárt-
vezértől,hogyBudapestensehallgassaelazaláírókvéleményét,sjelezzeazokszim-
pátiájátanyilaskeresztesmozgalomiránt.Ajelentésaztistudnivélte,hogyEsterházy,
akiátvetteamemorandumot,ígéretettett,hogyarraírásbanfogválaszolni.Azesetle-
ges válasszal kapcsolatbanazonban forrásainkhallgatnak.mint ahogyazEsterházy
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53 Magyar Szó,1931.április15.2.p.
54 AszlovenszkóiharmincévesekmozgalmafeltehetőenazAlbrechtfőhercegáltalugyanezen

időszakbanmagyarországonmegindítottharmincévesekmozgalmátólkaptaazihletést.
55 BArch,f.r70-sloWAkEi/212.39.
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befolyásaalattállópozsonyimagyarsajtóis,amelysemmiféleinformációtnemközölt
afentimemorandummalkapcsolatban.

Amagyar Párt korabeli belső felépítésemellett, hiszen Esterházy nem csupán a
pártsajtót,deamagátapártirányításátisszilárdanakezébentartotta,egyilyenkez-
deményezésneknemlehetetteredménye.ígyapártEsterházy-ellenesszárnyánakisfel
kellettismernie,hogyazerősenavezérelvrefelépítettpártátalakításacsakúgyképzel-
hetőel,haelőttecseréthajtanakvégreapártélén,sazaddigielnökhelyéreegyanem-
zetiszocializmus iránt fogékonyabb személyt állítanak. Ami nemcsak Esterházynak a
pártonbelülibeágyazottságamiattvoltnehézfeladat,hanemazértis,mertamegfelelő
ellenjelöltmegtalálásasemvoltegyszerű.Talánnemvéletlen,hogyeztaszemélytnem
Pozsonyban, hanem szlovákia keleti régióiban találták meg, ahol, mint az eperjesi
memorandum is jelezte, bátrabban mertek a párt vezérével szembe menni. 1940
végén,1941elejénmáregyértelművolt,hogyabelsőellenzékgrófcsákymihályt,a
magyarPártalelnökét,aszlovenszkóimagyarkultúregylet(szmkE)elnökétszeretné
Esterházyhelyéreállítani.

csákyérdekesválasztásvolt,hiszenminthaEsterházyhasonmásátkerestékvolna
benne.őisarisztokratavolt,egyikeaszlovákiaimagyarpolitikábabekapcsolódókevés
nagybirtokosnak,akiEsterházyJánossalegyidőben,az1920-asés30-asévekfordu-
lójánlépettbeapolitikába.ővoltavezéralakjaasarlóvalszembenfellépő„harminc-
évesek”,aBaloghEdgáráltalneonacionalistánaknevezett(Balogh1935,508.p.),az
aktivistaMagyar Szó szerintpedig(amúgyteljesenalaptalanul)fasisztánakminősített53
–rövidéletű–mozgalmának,amelyaszlovákiaimagyarfiatalértelmiségieketakarta
valamifélepártokon felülemelkedő,ámegyértelműenamagyarnemzetieszme iránt
elkötelezettközösségbekovácsolni.54 Utólagnézvepikánsmozzanatnakszámít,hogy
miközbencsákyamagyarnemzetiPártonbelülképviselteaharmincéveseket,addig
Esterházyugyanezzelaprogrammallépettfelakeresztényszocialistákközött.Ezamoz-
galomazonbananélkülhaltel,hogykomolyabbnyomothagyottvolnamagamögött.

csákyútjaaharmincévesekmozgalmától azEsterházy-ellenes tábor vezérségéig
ugyannemfeltárt,korántsembiztosazonbanaz,hogyerreaszereprevéltvagyvalós
nemzetiszocialista kötődése predesztinálta. csáky esetében csupán erős szociális
érzékenységelátszikbiztosnak,amelymiatta„vörösgróf”55 minősítéstiskiérdemelte.
Esterházyval elsősorban személyes ambíciói, valamiféle Pozsony – kelet ellentét, s
elsősorbanamagyarPárthelyzetefordíthattákszembe,sebbenapárharcbancsakegy
azétólradikálisabbprogrammalelőzhettevetélytársát.

csákymindenesetretudta,hogyafelvidékimagyarpolitikabelsővitáiban,mintaz
előzőhuszonvalahányévbenis,alegfőbbtényező,vagyisamindenkorimagyarminisz-
terelnökszavaameghatározó.Ezértisvoltjelentőségeannak,hogymintaztegynév-
telen szerző Pozsonyból Pestre küldött bizalmas jelentéséből is tudjuk, csáky 1941
végén szlovákiát járva aláírásokat gyűjtött egy olyan memorandumhoz, amelyben
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56 mnlol,k-64,93.cs.65.t.,857/res.pol.1941
57 AszlovákkormánygyakorlatilagháromévenáthalogattaamagyarPártregisztrációját,amely

során a reciprocitás elvének jegyében elsősorban arra hivatkozott, hogy a budapesti kor-
mányzatsemengedélyeziaPozsonyáltaltámogatottmagyarországiszlovákpártműködését.

58 mnlol,k-64,93.cs.,65.t.,857/res.pol.1941
59 Uo.
60 Apártregisztrációvalkapcsolatbanrészletesebbenl.molnár2008,158–159.p.
61 mnlol,k-64,93.cs.65.t.,857/res.pol.1941.
62 mnlol,k-64,93.cs.65.t.1004/res.pol.1941.

44 Simon attila

EsterházyleváltásátköveteltékBárdossymagyarminiszterelnöktől.56 Azemlítettjelen-
tésből,amelynekszerzőjenyíltanEsterházymelletttetteleavoksát,aziskiderül,hogy
csákyékamagyarPártregisztrációjakörülkibontakozottvitát57 akartákEsterházyellen
fordítani,azzalvádolvamegőtBárdossyelőtt,hogyaszlovákiaimagyarokszámárahát-
rányosésmegalázóalkutkötöttapozsonyikormányzattal.

Támadásuk látszólagcélt isért,hiszenamagyarminiszterelnök1941.november
14-énkeltezettlevelében–amelynektémájátafelvidékipártregisztrációjajelentette
–keményszavakkalkérteszámonEsterházyneztazügyet,slehetségesszankcióként
a szlovákiaimagyarok addig támogatásánakmegváltozását is felvetette.58 Esterházy
azonban már másnap részletes magyarázatot adott mindenre,59 s tájékoztatta a
magyarminiszterelnökötarról,hogyAlexandermachbelügyminiszterlényegébenkész
tényekeléállítottaőt:vagyelfogadjaakormányfeltételeit,ésakkorvégremegtörténhet
amagyarPártregisztrációja,haviszontelutasítja,akkorveszélybekerülapártműkö-
dése.60 mivelEsterházyálláspontjátafentebbmáremlített ismeretlenszerzőtőlszár-
mazó jelentésenkívül apozsonyi követ ismegerősítette,Bárdossy ismegváltoztatta
véleményét,61 sőtazesetbőlokulvaszükségétlátta,hogyaszlovákiaipolitikusokközöt-
tivitábanszemélyesentegyenigazságot.legalábbiserrekövetkeztethetünkkuhllajos
pozsonyikövet1941.december16-ánkeltezettjelentéséből,amelybenegyebekközött
arrólisbeszámolt,hogyamagyarPártelőzőnapiülésealegnagyobbnyugalombanzaj-
lott le, s csáky tartotta magát az előző héten lezajlott megegyezéshez (kiemelés
tőlem).62 Forrássalnemtudjukalátámasztani,dejoggalfeltételezzük,hogyezemlített
megegyezésamagyarminiszterelnök,valamitEsterházyéscsákyközöttszülethetett,
sazttartalmazta,hogycsákynaklekellmondaniapártelnökiambícióiról.

Úgyvéljük,hogyafentiegyezséggellezárultamagyarPártelnökitisztségéértfolytatott
harc első fordulója. Esterházy ellenfeleinek ugyanis be kellett látniuk, hogy ameddig
magyarországon az 1920-tól regnáló hagyományos politikai elit van hatalmon, addig
Budapest meg fogja tartani Esterházyt. Ez egyben azt is jelentette, hogy a szlovákiai
magyarpolitikábantovábbraisahagyományoskonzervatívvonalmaradtmeghatározó,a
szélsőjobb pedig nem tudott kitörni marginális pozíciójából. nem véletlen, hogy az
Esterházy-ellenesellenzék1942-benés1943-bannemvagyalighallattahangját,scsu-
pán1944.március19-e,magyarországnémetmegszállásautánaktivizálódott.
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63 AmagyarPártstatisztikáiszerint1939és1945közöttaPozsonyban,illavánésmáshelye-
kenfogvatartottmagyarnemzetiségűekszámaelértea10ezresszámot.(szalatnai2014,
37.p.)

64 mintismeretes,Esterházynemszavaztamegaszlovákiaizsidóságdeportálásáttörvényesítő
javaslatot.

65 spoločnáČesko-slovenskádigitálnaparlamentnáknižnica.snemslovenskejkrajiny,1940.
Tesnopiseckásprávao46.zasadnutísnemuslovenskejkrajinyvBratislavevutorok8.októb-
ra 1940. str. 18–22. A dokumentum teljes szövegét l. simon 2014b., 140–144. p.
álláspontjátfeltételezhetőenazafélelemmotiválta,hogyazsidókatésamagyarokatugyan-
abba a népszámlálási kategóriába sorolják be, hiszen az hátrányosan érintette volna a
magyarközösségtagjait.(vö.molnár2008,140.p.)

66 „legfiatalabbkoromótamindigiszsidóellenesbeállítottságúvoltam,sazisfogokmaradni,
amiellenbennemjelentiazt,hogyhozzájáruljakegyolyantörvényhez,amelymindenisteni
ésemberijogotlábbaltipor.”mnlol,k63,463.cs.65.t.84/pol.1942.
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***

Anevesszlovákiaimagyarbaloldaliíró,Fábryzoltán1945-benírtA vádlott megszólal
c. esszéjében írta le amagyar Párt vezérével kapcsolatban, hogy „Esterházy János
súlyos tehertételünk volt, ki hitte volna, hogy egyszer ő is igazolásunk lesz.” (Fábry
2014,89.p.)megállapításaabbólaszempontbólkétségkívül igaz,hogyEsterházya
háborúsévekbenmégakkorisnagyutatjártbe,haavilágrólalkotottképemeglehető-
sen statikus volt. ragaszkodása a hagyományos politikai elvekhez és eszközökhöz
ugyanisazidőelőrehaladtávalegyreinkábbszembefordítottaatisóirendszerrelésa
németekháborújával.Hiszenamíg1939-benmégmindennélfontosabbnaktartottaa
bolsevizmusellenihadjáratot,1943-rafelkellettismernie,hogyeztaháborútanéme-
tekelveszítették,seznemcsupánabaloldalmegerősödésétfogjamajderedményezni,
hanemcsehszlovákiafelújításátésamünchenelőttihatárokvisszaállításátis.

Folyamatoseltávolodásaatisóirendszertőlnemvalamiféleridegszámításbóltör-
tént,hanemtermészetesfolyamateredményevolt,segyarántbelejátszottakatúszsze-
repbekényszerítettszlovákiaimagyarokellenahatalomrészérőlfoganatosítottintéz-
kedések,63 illetveahivatalos szlovákpolitikával szembeni ellenérzései. Az elsőnagy
törést a hatalom és amagyar politikus közöttminden bizonnyal a szlovákiai zsidók
deportálásáttörvényesítőparlamentiszavazásjelentette,64 amelyEsterházynakazsi-
dókérdésbentanúsítottmagatartásaszempontjábólisfontoscezúra.korábbanugyan-
isnemhatárolódottelapozsonyikormányzatzsidókkalkapcsolatospolitikájától,spél-
dáulanépszámlálásrólszólótörvényvitájasorán(1940októberében)elmondottfel-
szólalásában őmaga is a zsidóság túlkapásairól beszélt.65 Az azonban, hogy 1942.
május15-énEsterházynemszavaztamegadeportálást(utólag)törvényesítőtörvény-
javaslatot,mégakkoriskomolyüzenettelbírt,haamartinsokolházelnökhözintézett
nyilatkozata során zsidóellenesbeállítottságúnakmondtamagát.66 A szavazás során
tanúsított magatartásával ugyanis világossá tette, hogy nem hajlandó átlépni egy
határt, smély kereszténymeggyőződésénekköszönhetőenmindenolyanmegoldást
elutasít,amelyfajielvekrehivatkozvaemberekéletétveszélyezteti.vagyisamígazsi-
dóság gazdasági és társadalmi korlátozását szorgalmazó intézkedéseket elfogadta
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67 Esterházyzsidómentővoltaismételtensokvitatárgya.Azokaközvetettésközvetlenbizonyí-
tékokazonban,amelyeketmolnárimreakutatásaisoránfelgyűjtött,mindenkétségetkizáró-
anigazolják,hogyazEsterházycsalád(elsősorbannővére,lujza)ésmagaEsterházyJános
issegítettüldözöttzsidóknak.(vö.molnár2008,181–187.p.)

68 1943nyaránEsterházy,miutánhiábavártaapoprádiállomásonaTátra-expresszérkezését,
becsmérlőenszóltaszlovákköztársaságról.(„Ezegyközönségessvindli,mintmindenebben
azországban!”)

69 Börtönbüntetésénekletöltésétazonbanaháborúvégéigmárnemkezdtemeg.
70 BArch,f.r70-sloWAkEi/212,38–44.

46 Simon attila

(vagylegalábbisnyíltannemszóltellenük),addigakitelepítésüketésfizikaiveszélyez-
tetésükethatározottanelutasította.sőtőmagaisbesorakozottazsidómentőkközé.67

mindenesetreaszavazástkövetőenahatalom isegyrenehezebbenviselte,hogy
Esterházyazegyszemélyesellenzékszerepétjátsszaaparlamentben.mígkorábban–
azautonomistatáboronbelüli1938előttiközösellenzékimunkaidejébőlhozott–sze-
mélyeskapcsolataibiztosítottáknekiaszlovákpolitikaielittelvalóközvetlen,ámsoha-
semtúlőszinteegyüttműködést,1942utánmárezsemvoltérvényes,segyfajtapoli-
tikaikiközösítettévált.Eztazún.Tátraexpressz-affér68 isjelezte,amelykövetkeztében
1943őszénmegvontákképviselőimentelmijogát,majdakövetkezőévmájusábanhat
hónapibörtönbüntetésreítélték.69

AmagyarPártésatisóirendszerközöttiszakadékaz1944.augusztus29-énkirob-
bantszlovák(nemzeti)felkelésidejénméginkábbtovábbmélyült.AzEsterházyfelügye-
letealattállómagyarpártsajtóugyanisgyakorlatilagegyedülikénttartózkodottaparti-
zánellenes kirohanásoktól. sőt szalatnairezső tanúságtétele szerint Esterházy kap-
csolatot teremtett a felkelés besztercebányai központjával, és segítséget ajánlott
annakgyógyszerekbeszerzésére.(szalatnai2014,55.p.)mindazonáltalEsterházynak
afelkeléshezfűződőviszonyamáignemtisztázott,mintahogyarróliskevesettudunk,
hogyanviszonyultamagyarközösségafegyveresmozgalomhoz.Aztleginkábbambiva-
lensneklehetnenevezni,aminekokaazvolt,hogyafelkelésterületemagyarlakosságú
falvakatközvetlenülnemérintett,safelkelőkistartózkodtakadirektmagyarellenes
akcióktól.Eztegyébkéntegykésőbbinémetjelentésazzalmagyarázta,hogyafelkelők
számoltak magyarországnak a németektől való leválásával, s ezért nem akartak
feszültséget vinni a szlovák–magyar viszonyba.70 Esterházynak a felkeléshez való
ellentmondásos viszonyába pedig feltehetőleg az is belejátszott, hogy tisztában volt
vele,hogyafelkelőkesetlegesgyőzelmefelgyorsítanáaszovjetekbehatolásátarégió-
ba–amivelőbizonyáranemszimpatizált.

BárEsterházynakaszlovákelittelvalókapcsolatafolyamatosanromlott,eztnémilegki
tudtaegyensúlyozni,hogy1944tavaszáigBudapesttámogatásabiztoshátteretteremtett
számára.magyarországnémetmegszállásávalésanémetekkelmindenbenkollaboráló
sztójay-kormány kinevezésével azonban egyre inkább légüres térbe került a politikája,
hiszenasztójayésJarossnevévelfémjelzettkormányzattámogatásátmárnembírhatta,
sazokpolitikájátólőmagaiselhatárolódott.1944őszénugyanisegyolyanmemorandu-
motpróbáltmaxGrässlipozsonyisvájcikövetsegítségévelasvájcbantevékenykedődisszi-
densmagyar diplomaták csoportjához eljuttatni, amelybenahivatalosmagyarországtól
eltérőálláspontjátprezentálta (szalatnai2014,54.p.;molnár2008,2002.p.).mindez
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71 snA,f.ÚŠB,šk.623,č.209-623-135,č.17448/1944.
72 BArch,f.r70-sloWAkEi/212,1135.
73 BArch,f.r70-sloWAkEi/212,8.
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perszebizonyosmértékigcsakfeltételezés,hiszenamemorandumnakcsakalétezéseiga-
zolható,magaadokumentumelveszett, s ígyannakpontos tartalmát sem ismerjük. A
memorandum létrejötte mindenesetre azt jelzi, hogy Esterházy ekkor már tudatosan
készültanémetvereségutániidőkre,sabbanreménykedett,hogymagatartásamegfelelő
útlevélleszszámáraahhoz,hogyaháborúutánicsehszlovákiábantovábbraisbetölthesse
amagyarkisebbségpolitikaivezetőjénekaszerepét.

Esterházypártonbelüliellenzékemagyarországnémetmegszállásátolyanváltozás-
kéntértelmezte,amelyutatnyithatazambícióiknak.Abbanbíztak,hogyamegváltozott
helyzetben(akorábbinálméginkább)németbefolyásalákerültBudapestnemfogja
továbbtartaniEsterházyt,illetveamagyarországiváltozásokaszlovákiaimagyarPárt
tagjaivalismegértetikazirányváltásszükségességét.Feltehetőenezenaspirációknyo-
mánszületettmegazaröplapis,amelyrőlismétcsakközvetettforrásainkvannak.A
szlovákállambiztonságiközpontnak(UŠB)apozsonyikormányhozcímzett1944júniu-
sijelentése71 ugyanisegyEsterházy-ellenesröplapdobsinaiéseperjesifelbukkanásáról
számolt be. A röpirat tartalmáról a rendőrségi jelentésből annyi tudható, hogy az
Esterházynakcímzettkérdésekformájábanvoltmegírva.AvitairatotPozsonybólküld-
tékszétamagyarPártvidékiirodáinak,sazEsterházyvalszembenabbanmegnevezett
vádakegyikeapártvezérnekazsidókérdésbentanúsítottmagatartásavolt.Aröpirattal
foglalkozójelentésamagyarPártonbelüliellenzékvezérekéntcsákymihálytnevezte
meg, a röplap lehetséges szerzőjeként pedig a besztercebányai Halócius kálmánt
(valójábanHalécius–sA),vagyaztaBrogyányikálmánt,akiaszlovákállambiztonság
információiszerintazelőzőnaptáriévbenegyEsterházyellenirányulómemorandumot
terjesztettabudapestikormányzatelé.

AzUŠBáltalemlítettröplapnakazonbankomolyabbvisszhangjanemvolt,amiössze-
függöttazzalaténnyel,hogyapártonbelüliellenzéknek–bármifélemediálismegjelenés
lehetőségénekahiányában–kevéslehetőségevoltaközvéleménybefolyásolására.Hiába
voltcsákymihályapártalelnökeésaszmkEelnöke,haapártmindkétlapja,aMagyar
Hírlap c.napilapésaMagyar Néplap c.hetilapEsterházyellenőrzésealattállt,sszerkesz-
tőikelutasítottákcsákyirányvonalát.AMagyar Hírlap főszerkesztőjéről,somosElemérről
egy1944októberébenkeltezettsd-jelentésmintteljesennémetellenesbeállítottságú,sőt
mitöbb,abolsevizmussalszimpatizálóegyénrőlszámoltbe.72

Az1944.október15-isikertelenkiugrásikísérletésazaztkövetőnyilashatalomát-
vételméginkábbpolarizáltaamagyarPártaddigsemegységesvezetését.nemnyitott
újabb frontot, csupán a már meglévő szakadékot tette még nyilvánvalóbbá, hiszen
szálasiékmegítélésébenmárnehézlettvolnabármifélelátszategységetisprezentálni.
Azsdpozsonyiirodájaanyilashatalomátvételnapjaibankeltezettjelentésébenennek
megfelelőenhatározottkülönbségettettapártvezetésEsterházymögöttállócsoportja
ésapártvezetésún.németbarátfrakciójaközött.73 AzelsőbecotellyJánost,apártve-
zetésügyvédjét,neumannTibort,apozsonyipártszervezetelnökét,stelzerlajospárt-
igazgatót,valamintapártsajtóvezéralakjait,somosElemért,szalatnairezsőtésPeéry
rezsőtsorolta.Ezutóbbikétszemélytszalonbolseviknekneveziajelentés,sutalarra,
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74 AmagyarPártnémetbarátszárnyárólapozsonyiTerületinemzetbiztonságiHatóságelőtt1945.
április 24-én tett vallomásában Esterházy János duka-zólyomi norbert, Brogyányi kálmán,
csákymihályésludwigAurélmellettPécsiJenőt,ráczárpádot,BrogyányiBélátemlítette,s
jelezte,hogykésőbbcotellyistvániscsatlakozotthozzájuk.vö.Archívbezpečnostníchsložek,
Praha;f.215různébezpečnostnísložkynaslovenskuporoce1945,215-51-81.

75 „Weiter ist als sofortmassnahme die Festnahme der als bedenklich zu betrachtenden
vertreterdiemagyarischenvolksgruppeundPressezuerwähnen.” BArch, f.r70-sloWA-
kEi/212.8.

76 BArch,f.r70-sloWAkEi/214,82-83.

48 Simon attila

hogyegykorabaloldalisarlómozgalomtagjaivoltak.Avelükszembenelhelyezkedő
németbarát és nemzetiszocialista vonalhoz duka zólyomi norbertet, ludwig Aurélt,
Brogyányi kálmánt, csáky mihályt és annak szepességi munkatársát, koromzai
Frigyestsoroljaajelentés.74 Anémetforrásúgyvéli,hogyamagyarPártnemtudlépést
tartaniamagyarországi fejlődéssel,sajánlásként fogalmazzamegazEsterházy-cso-
porttagjainakesetlegesletartóztatását, 75 valamintazt,hogyapártotaduka-zólyomi
éscsákyáltalvezetett„pozitív”erőkkelkonzultálvakellátalakítani.

AnyilaspuccsutániidőszakbanazsdpozsonyiirodájábólBerlinbeküldöttjelentések
meglehetősensokatfoglalkoztakamagyarPártügyeivel,illetveazzal,hogyanviszonyul-
nakaszlovákiaimagyarokamagyarországieseményekhez. információikazonbantöbb
esetbenellentmondásosakvoltak,sláthatóannagybanfüggtekinformátoraikszemélyes
véleményétől.Azazonbankicsengbelőlük,hogyaszlovákiaimagyarokközöttnyilasszim-
patizánsok csak elenyésző számban találhatók. A beszámolók abban is egyetértenek,
hogyHorthybukásaazonnalfelpezsdítetteamagyarPártbelsőviszonyait,sazEsterházy-
ellenesszárny–függetlenülattól,hogyőkmaguknyilasmeggyőződésűekvoltak-e–fel-
ismertealehetőségetazaddigipártvezetéslecserélésére.

AmagyarPártlehetségesátalakításánakkapcsánkétfontosmozzanatkerültelőtér-
be.Apártsajtókérdéseésapártvezérénekaszemélye.mintmárjeleztem,aPozsonyban
megjelenőkétmagyarlapfontostámaszavoltEsterházynak,ám–elsősorbanagazda-
sági hátterükmiatt – Budapest akaratától sem voltak teljesen függetlenek. sőt az is
bonyolította a helyzetet, hogymindkét lapot abbanaconcordianyomdábannyomták,
amelyazEsterházyvalszembenállóJabloniczkyJánosellenőrzésealattállt,akieztapozí-
ciójátmegpróbáltakihasználni.Anyilashatalomátvételutánpéldáulúgy,hogypapírhiány-
rahivatkozvaanyomdaleállásátjelentettebe,deanémetbiztonságiszervekinformációi
szerintvalójábanazvoltacélja,hogyEsterházytalapokirányvonalánakmegváltoztatásá-
ra bírja.76 A zsarolás alól Esterházy csak aMagyar Hírlap kiadásánakbeszüntetésével
tudottkibújni,smegakadályozniezzel,hogyalapbármilyenmódonanyilaspropaganda
eszközévéváljon.(molnár2008,205.p.)

AHírlap leállásautánamagyarPárt egyedüli kommunikációseszközeaMagyar
Néplap maradt,amelytovábbraisapártvezérellenőrzésealattállt.Ezértludwigékkét
lehetségesforgatókönyvbengondolkodtak:valamelyikmagyarországinyilasszellemisé-
gűlapbehozatalában,vagyegyhasonlószemléletűszlovákiaimagyarlapindításában.
csakhogyafeltételekegyikhezsemvoltakadottak.Azelsőtaszlovákhatóságokbizo-
nyáranemtámogattákvolna,amásodikesetébenpedigamegfelelőgazdaságiháttér
hiányzott,nembeszélveabelügyminisztériumengedélyéről.
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77 BArch,f.r70-sloWAkEi/212,13-14
78 BArch,f.r70-sloWAkEi/212,34-37.
79 BArch,f.r70-sloWAkEi/212,1135.
80 Ferberéletéveléspozsonyiküldetésévelkapcsolatbanl.azellene1945–46-banlefolytatott

népbíróságieljárássoránkeletkezettaktát:BudapestFőváros levéltára(BFl), f.Budapesti
királyiBüntetőtörvényszék,nb.460/46.

81 mnlol,k-707,1.cs,1.t.22416/1944.Pozsonyimegbízásátkülügyitapasztalathíjánszlo-
vák nyelvtudása indokolta, hiszen egy Pozsony megyei szlovák lakosságú településen,
Jablánconszületett.
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Anagyobbproblémátazonbanmégisapártvezérszemélyénekakérdésejelentette,
hiszenmintazsdbizalmiemberének,FranzBöhmnekazoktóber16-ánduka-zólyomi
norberttelésludwigAuréllalfolytatottmagánmegbeszélésébőliskiderült,77 anémet-
barátszárnyképviselőiúgyvélték,hogyEsterházyHorthybukásautánsemváltoztat
majdaddigipolitikáján,sezértkívánatosnakneveztékazáltalukBethlenkövetőjének
mondottpolitikuseltávolítását.

Esterházyesetlegesleváltásafelvetetteazutódláskérdés,snyilvánvalóvátette,hogy
nemleszkönnyűmegfelelőjelöltettalálni.Haanyilaseszmékirántielkötelezettséglett
volnaamérce,akkoraz1939-esnemzetiszocialistapártalapításikísérletkapcsánmár
említett kubovszky János lehetett volna a befutó. ő azonban politikailag jelentéktelen
figuránakszámított,skomolyanszóbasemjöttaneve.Azegyébkéntnémetanyanyelvű
Jabloniczkyneveugyanfelmerült,rólaazonbanazvoltanémetekvéleménye,hogyjelle-
menemkifogástalan,samagyarokközöttelevenépszerűtlenaszemélye.78 ígyazegye-
dülikomolyjelöltnek–mindanémetek,mindBudapestszámára–csákymihálymutat-
kozott. A pozsonyi sd által a budapesti sd-nek küldött jelentés79 már október 20-án
csákytjelöltemeglehetségespártelnökként,akitanémetfélszámáraelfogadható,erköl-
csilegésjellemszempontjábóltámadhatatlanszemélykéntjellemeztek.

Anémetekazonbannemkívántak túlaktívszerepet játszaniebbenazügyben,s
inkábbBudapestkezdeményezésétvárták.AkeményGáborvezettenyilaskülügymi-
nisztériumszámára,amelysajátstruktúrájánakkiépítésévelésazúj–hungarista–
külpolitikaikialakításávalvoltelfoglalva,azonbannemaszlovákiaimagyarPártügyé-
nekmegoldásavoltaprioritás,illetvearracsakapozsonyimagyarkülképviseletbizo-
nyosfokúátalakításátkövetőenkerülhetettsor.

ApozsonyimagyarkövetségátalakításávalmegbízottFerberviktorszinteasemmi-
bőljelentmegaszínen.80 Ferberbár1941-benbelépettamagyarmegújulásPártjába,
nemcsupánadiplomáciában,hanemapolitikábanisteljesenújembernekszámított,
hiszen1944októberéigafótikárolyi-birtokokgazdaságiintézőjénekatisztjéttöltötte
be.AmikorazonbanmegkaptaasAsbehívóját,hogyakatonaiszolgálatotelkerülje,
zechlillabárónőajánlásávalkülügyiszolgálatbajelentkezett.snemishiába,hiszen
szinteazonnalbehívtákkülügyitanfolyamra,egyhónappalkésőbb(november16-án)
átvehettediplomataútlevelét,snyilaspártmegbízottkéntazonnalPozsonybaküldték,
hogyazottanikövetségbelsőviszonyaitfelmérje.Elsőpozsonyiútjárólvisszatérve,de-
cember7-énmegkaptavéglegesmegbízatását:apozsonyikövetségpropagandaatta-
séja,1945januárjátólpedigtanácsosa,smintrangidősakövethelyetteselett.81
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82 Uo.
83 megkell jegyezni,hogycsákytFerbernemtartottanyilasérzelműnek,ámBudapestszem-

pontjábólmindenképpalkalmasabbnakapártvezetésére,mintEsterházyt.
84 BArch,f.r70-sloWAkEi/212,57–61.
85 szálasipozsonyihivataloslátogatásánakatervéttöbbmásforrásismegerősíti,ámalátoga-

tásravégülnemkerültsor.

50 Simon attila

Ferberkettőscéllalérkezettaszlovákfővárosba:apozsonyikövetségátszervezése
mellett a szlovákiai magyar kisebbség ügyeit is új alapokra kellett helyeznie.
megbízóleveleszerintamagyarPártszervezetiésszemélyiátszervezésemellettújra
kellett indítania aMagyar Hírlapot, s a concordia nyomda ügyeinekmegvizsgálása
utándönteniekellettannakesetlegesátalakításárólis.82

miután novemberi útja során alaposan feltérképezte a pozsonyi viszonyokat, de-
cemberbenmárazzalakonkrétfelhatalmazássalérkezettPozsonyba,hogyazEsterházy
–csákycserétmindenképenvéghezvigye.83 Adecember14-énapozsonyisdvezető-
jével,JosefWitiskával folytatottbeszélgetéssorán84 anémetfeletarról is informálta,
hogybárapozsonyimagyarkövetmégahelyénvan,azóévvégéigmegtörténikakövet-
ségszemélyiállományánakteljeskicserélése,sajelenlegiállománybólcsupána„pozi-
tívszemléletű”katonaiattasémaradmajdahelyén.Elmondta,hogyPestenmárdön-
töttekEsterházyleváltásáról,csupánannakmódjakérdésesmég.Ferberszerintfelme-
rült a pártvezér erőszakos eltávolítása is, ezt azonbanPozsony érzékenységére való
tekintettel–hiszenaszlovákköztársaságparlamentiképviselőjérőlvoltszó–elvetet-
ték.szóbajöttazamegoldásis,hogyBudapesthivatalosaniskérnéPozsonyt,hogy
Esterházytfosszákmegmandátumától,amimegfelelőhátteretteremthetneapártelnö-
ki tisztségből való leváltásához is, ám ez túl hosszadalmasnak tűnt. mindenesetre
Ferberjelezte,hogyszálasiszívesenutaznaPozsonyba,hogyTisoelnökkeltárgyaljon,
amelymegbeszéléssoránaszlovákiaterületéntartózkodóésharcolómagyarkatonai
egységekproblémájamellettamagyarPártügyeiisnapirendrekerülhetnének.85

nohaafentidézettbeszélgetéssoránFerbermégmeglehetősenbizonytalanulnyi-
latkozottEsterházyeltávolításánakalehetségesmódozatairól,akövetkezőnapokban
felgyorsultakazesemények.Budapestenugyanisúgydöntöttek,nemvárnaktovább,s
kihasználvaazt,hogyEsterházyJánosnovember30-tólbudapestilakásábantartózko-
dik,megpróbáljákPozsonytólfüggetlenülmegoldaniazmPelnökénekakérdését.Arra
nézve,hogyafelvidékipolitikusmiértutazottBudapestre,nemtájékoztatnakaforrá-
sok.visszaemlékezésébenEsterházylujzaiscsakegyfélmondatotejtelarról,hogy
öccsekarácsonyelőttértvisszaBudapestről,aholbarátait látogattameg.(Esterházy
1991,145.p.)Esterházypestitartózkodásamögött–amelymintegyháromhétrenyúlt
– azonbanmás okok is lehettek. smég csak nem is a családjával való találkozás,
hiszenbárfelesége1940-tőlkülönélttőle,sgyerekeikkelegyüttBudapestreköltözött,
agyerekek(aBudapestetértbombatámadásokmiatt)1944-benmárÚjlakontartóz-
kodtak.vagyisEsterházypolitikai célokkalutazhatottamagyar fővárosba,miközben
tudniakellett,hogyottkevéssévanbiztonságban,mintPozsonyban,hiszenértesülnie
kellett a nyilas kormányzat személyére irányuló figyelméről. így vélhetően nem érte
váratlanul,hogy–mintezapozsonyirendőrségen1945.április24-éntettvallomásá-
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86 zápisnicanapísanádňa24.apríla1945nanárodnejbezpočnosti.ABsPraha,f.215,215-
45-4,s.n.

87 Uo.
88 Furcsafintoraasorsnak,hogyaBagossyáltaljavasoltháromszemélymindegyikebaloldali

múlttalrendelkezett.Brogyányiésduka-zólyomisarlósokvoltak,PécsiJenőpedigatanács-
köztársaságbukásautánemigráltcsehszlovákiába(anémetekszerintkunBélamunkatársa
volt). Először nyitrán telepedett le, ahol a baloldali Testvériség c. lap szerkesztője volt.
mártonvölgyilászlónyitraitartózkodásakapcsán„vörösgimnáziumiigazgatóként”emlegeti
(vö.máronvölgyi1976,175.p.)1938utánapozsonyimagyarinternátusnakamagyarPárt
általmegbízottigazgatójavolt.(vö.Fogarassy1991,1238.p.)

89 Esterházynakeztavéleményétavalóságvégüligazolta.molnárimre–forrásamegnevezése
nélkül – azt írja monográfiájában, hogy 1945 januárjában a főhadiszállását akkor már
szombathelyenberendezőszálasiFerencmagáhozkérettecsákyt,sfelkérte,hogyvegyeáta
magyarPártvezetését.csákyazonbaneztafelkéréstnemfogadtael.(molnár2008,207.p.)

90 Esterházyvallomásátarról,hogymitörténtveleBudapesten,akorabelinémetjelentésekis
alátámasztják.

91 BArch,f.r70-sloWAkEi/212,71.
92 zápisnicanapísanádňa24.apríla1945nanárodnejbezpočnosti.ABsPraha,f.215,215-

45-4,s.n.
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ból is kiderül86 –december16-án két detektív kereste fel pesti lakásán, akik a kül-
ügyminisztériumnyilaspártmegbízottjának,Bagossyzoltánnakaparancsáraelőszöra
budapesti rendőrkapitányság, majd a külügyminisztérium épületébe vezették.87 itt
Bagossy–ezt ismétEsterházyvallomásábóltudjuk–arraakartakényszeríteni,hogy
mondjonlepártelnökitisztségéről,s–mivelapártalapszabályaerrefelhatalmazta–
új pártelnököt nevezzen ki a saját maga helyére. Bagossy lehetséges jelöltként
Brogyányi kálmánt, duka-zólyomi norbertet és Pécsi Jenőt nevezte meg. Esterházy
azonban,arrahivatkozva,hogyamegnevezettszemélyekmúltjaeztnemteszilehető-
vé,shogyazújelnökszemélyétilletőenaszlovákvezetésselisillikkonzultálnia,ezt
visszautasította.88 BagossyeztkövetőencsákymihálykinevezésétkérteEsterházytól,
akiazonbaneztazzalhárítottael,hogyaszepességipolitikuseztúgysemfogadnáel.89
végülegyfajtakompromisszumszületett,sabbanegyeztekmeg,hogyEsterházyugyan
szabadon távozhat, de miután visszatér Pozsonyba, lemond a magyar Párt és a
PozsonyiTakarékpénztárélénbetöltötttisztjéről.90

EztkövetőenEsterházyszabadoneltávozhatott,majdnéhánynapmúlvavisszauta-
zott szlovákiába. december 21-én a nyilasok bizalmát szintén nem bíró kuhl lajos
pozsonyimagyarkövethez látogatott,akinekbeszámoltaPestenvele történtekről.A
kuhllal folytatott beszélgetést követően– a pesti történésekről jól értesült – Ferber
hívtabeőtazirodájába.Errőlabeszélgetésrőlkétnemteljesenegybehangzóforrásáll
rendelkezésünkre.AzelsőEsterházymáremlített1945.áprilisivallomása,amásodik
pedig a német biztonsági szolgálat jelentése,91 amely Ferber viktor közlésén alapul.
Esterházyúgyemlékezik vissza,hogymiutánFerberaBudapesten tett ígéreténeka
beváltásáraszólítottaőtfel,előszörelutasítottaazt,scsakFerbernyomásáravolthaj-
landóígéretettennirá.92 AnémetforrásszerintviszontEsterházyaztjelentettekiFerber
előtt,hogyszívesenlemondapártelnökitisztségről,decsakakkor,haapártalkalma-
zásábanállótisztviselőkvégkielégítéstkapnak.Ferbereztelutasította,s–közlésesze-
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93 BArch,f.r70-sloWAkEi/212,72–74.
94 Magyar Néplap,1944.december30.1.p.
95 Uo.
96 BArch,f.r70-sloWAkEi/212,80.
97 BArch,f.r70-sloWAkEi/213,118.
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rint–csakazzaltudtarábírniEsterházytafeltételnélküli lemondásra,hogy–azsd
segítségével–egyegésznaprabezártaőt.

mindenesetre Esterházy december 27-re összehívta a pártvezetést, amely előtt
bejelentette,hogy1945.január1-jeihatállyallemondpártelnökitisztségéről.Azelnök-
ségiülésenarrólisdöntöttek,hogyazújelnökmegválasztásáigstelzerlajospártigaz-
gató,Esterházyhívevezetiapártot.másnap,december28-ánEsterházyelőszörHans
ludinnémet,majdpedigkuhl lajosmagyar követet kereste fel, s bár azokminden
bizonnyalmár tudtak róla, velük is közöltedöntését.93 Abeszélgetés soránanémet
követarrakérteamagyarpolitikust,hogyamígazügynemrendeződik,csakmagán-
emberkéntszerepeljen,ámutaltarra is,hogyhaadolgokegyenesbe jönnek,akkor
Esterházyakárvisszaisvonhatnálemondásinyilatkozatát.Eztalehetőségetegyébként
magaEsterházysemzártaki.

ApártelnökitisztségrőltörténőlemondásátEsterházyaMagyar Néplap december
30-i–ezvoltalaputolsómegjelenése–számábanjelentettebeaszélesebbnyilvá-
nosságnak.94 visszalépésénekindokakéntaztneveztemeg,hogyamegváltozottkörül-
ményekközött (eznyilvánvalóutalásvoltamagyarországi fordulatra)nemtudnáúgy
szolgálniaszlovákiaimagyarokügyét,ahogyaneddigtette,ésahogyanszeretné.Anyi-
latkozatotleközlőMagyar Néplap mégkétfontosinformációtosztottmegazolvasók-
kal:Esterházybejelentette–aközelkéthónapjaszünetelő–Magyar Hírlap felszámo-
lását,deegybenaztis,hogyképviselőimandátumátmegtartja,stovábbraisaszlová-
kiaimagyaroklegálisképviselőjénektartjamagát.95

vagyismiközbenEsterházy lemondásaazelsőpillantásraFerberésazEsterházy-
elleneserőkgyőzelmétjelezte,avalóshelyzetennélösszetettebbésEsterházyszámá-
rasokkalkedvezőbbvolt.Esterházyugyaniseltudtakerülni,hogysajátmaganevezze
kiutódját,amelyfeladatígyaveleszimpatizálókbefolyásaalattállóelnökségkezébe
került.másrésztideigleneshelyettesítőjeazastelzerElemérlett,akifeltehetőenmin-
denben egyeztetett vele, hiszen a pártiroda amúgy is Esterházy felügyelete alatt
maradt.Esterházy–ludin intésévelellentétben– továbbrasemcsakmagánember-
kéntviselkedett,amiakülsőmegfigyelőkszámáraaztazalternatíváterősítette,hogy
csupántaktikaiokokbóllépettvissza.Többekközöttezvoltavéleményeazsd-nekis,
amely–magyarforrásokrahivatkozva–márjanuárelsejénaztvalószínűsítette,hogy
haapártelnökségösszeül, ismétEsterházytfogjákelnökkéválasztani.96 Egymásnap
készültjelentéspedigaztavéleménytismegfogalmazta,hogyapártirodatovábbrais
azangolbarátésnémetelleneskörökpropagandájánakközpontjalesz,amiazokatiga-
zolja,akikúgyvélték,hogyhibavolt,hogynemtartóztattákleEsterházyt.97

Az Esterházyval szemben álló helyzetét azonban leginkább az zavarhatta, hogy
továbbrasem találtakolyanellenjelöltet,akiegyszerre lett volnamegfelelőPozsony,
Berlin és Budapest számára, s akit a párton belül is akceptáltak volna. Az éveken
keresztülfavorizáltcsákymihállyalszembenugyanismárakarácsonyiünnepekelőtt
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98 BArch,f.r70-sloWAkEi/212,69.
99 duka-zólyomipártelnökiaspirációitszalatnairezsőnekapozsonyinépbíróságelőtttettval-

lomásatartalmazza.ŠABa,okresnýľudovýsúdvBratislave,250/1946.
100 BArch,f.r70-sloWAkEi/212,84–86.
101 AmagyarPártnémetbarátköreimárdecemberfolyamánfelajánlottákanémeteknek,hogy

szlovákiaimagyarokattoboroznánakaWaffenss-be,amelyetamagyarországiharcokban
vetnénekbe.EzügybenBrogyányi tárgyalt isabécsissegymegnemnevezett tagjával.
BArch,f.r70-sloWAkEi/212.december12.

102 BArch,f.r70-sloWAkEi/212,84–86.
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felvetődöttegysúlyosellenérv:feleségezsidószármazása.98 szóbajöttmégPécsiJenő,
denekiamúltjajelentettsúlyosterhet,illetveduka-zólyominorbertisaspiráltazelnöki
tisztségre,99 de ehhez nem volt megfelelő támogatottsága a pártvezetésen belül.
Esterházy számára kedvező volt az is, hogy a három érintett hatalmi központ közül
kettőmeglehetősenpasszívvolt.leginkábbPozsony,amely–bár lehet,hogycsaka
relevánsszlovákforrásokhiányakeltieztalátszatot–láthatóannemisakartaktívan
fellépniebbenazügyben.deanémetek ismeglehetősen tartózkodóanésóvatosan
viselkedtek,amibetalánazEsterházyésludinközöttikorrektnekmondhatóviszonyis
közrejátszhatott.

így a nyilas kormányzatnak lényegében egyedül és erőből lenyomva kellett volna
megoldania a helyzetet, ami – s ebben bizonyára belejátszott a kellő diplomáciai
tapasztalat és kapcsolatrendszer hiánya – nem ment. Amikor aztán látták, hogy
Esterházysajátvisszatérésétkészítielő,őkismásmegoldásokatkezdtekkeresni.már
azóévutolsónapjaibandöntésthoztakarról,hogyaMagyar Hírlap helyettMagyar Szó
névenegyúj,nyilasszellemiségűnapilapotindítanak,januárelsőnapjaibanpedigegy
újpártalapításánakazötletévelálltakelő.Ferberugyanisarróltájékoztattakarmasint
ésludint,hogy–mivelamagyarPártátalakításaakadályokbaütközik–Budapesta
magyarnéppártengedélyezésétfogjakérniapozsonyikormánytól.100 mintelmondta,
azújpártota feltétlennémetésszlovákbarátság jellemzimajd, smindeneszközzel
támogatnifogjaaháborúfolytatását.101 sőtmégarraisígéretettettkormányanevében,
hogyazújpártkialakításábannemkövetikahungaristakülsőségeket,sapártszimbó-
lumaitilletőenkülönösfigyelemmellesznekmajdaszlovákkormányzatérzékenységé-
re. Az elképzelés részét képezte, hogy az új párt létrehozásával párhuzamosan a
magyar Párt irányítását egy háromtagú bizottság kezébe játsszák át (ludwig, duka-
zólyomiésBrogyányi),amelynekazelsődlegesfeladataapártfeloszlatásánakazelő-
készítése lesz.Ezzelegy időbenpedigBudapestarra fogjakérnia szlovákvezetést,
hogy fosszákmeg Esterházyt a képviselőimandátumától,mivel a grófmagatartása
ellentétesaszálasi-kormányzatirányával,ígynemképviselhetiamagyarnépcsoportot
aszlovákparlamentben.102

Az sd jelentéséből kiderül, Ferber valójában nem csupán tájékoztatni akarta a
német felet, de egyben arra is felkérte azt, hogy közvetítsen Budapest és Pozsony
között,éssegítsenelfogadtatniTisóékkalazújpártalapításánakötletét.ludinazon-
bankitérőválasztadott,sjelezte,hogyilyenfontosságúügybenBerlinjóváhagyásanél-
külnemhozhatdöntést.
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103 BArch,f.r70-sloWAkEi/213,26
104 BArch,f.r70-sloWAkEi/212,91–92.
105 Uo.
106 Uo.
107 BArch,f.r70-sloWAkEi/212,118–121.molnárimrejanuár13-átjelölimegapártvezető-

ségülésének időpontjaként, sekkorra tesziGarzuly jelölését isazelnöki tisztségre. (vö.
molnár2008,207.p.)

108 duka-zólyominorbert1947.december5-énbenyújtottfelülbírálatikérelme.ŠABa,okresný
ľudovýsúdvBratislave,250/1946.

109 Uo.
110 BArch,f.r70-sloWAkEi/212,124–125.
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AzmPelnökségénekközelgő,január11-rekijelöltüléseelőttaszembenállótábo-
rokerősaktivitástmutattak.AzEsterházymögöttállópolitikusokésközéletiszemélyi-
ségekAlbertGusztávfogadójábantartottakrendszeresösszejöveteleket,aholtöbbek
közöttapártvezetőpolitikusaimellettHladikágostonszentszékiülnökisrendszeresen
megjelent.103 Avelükszembenfelsorakozók,akikún.munkafrontbatömörültek,január
8-ánbeszéltékmegatovábbilépéseiket.104 Ezenamegbeszélésenszámosvádfogal-
mazódottmegEsterházyvalszemben.Egyebekközöttaz,hogyapártvagyonátsaját
céljaira használta fel, de az is, hogy a német népcsoporttal és annak vezetőjével,
karmasinnalrosszviszonytápolt,segyedülludinnalalakítottkinormáliskapcsolatot.
deaszemérevetettékazt is,hogyahivatalosszlovákköröketmellőzi,shelyettük–
abbanareményben,hogyhacsehszlovákiaújjáalakul,továbbraistényezőmaradhat
–csehszlovakistapolitikusokkalbarátkozik.105

Ajanuár11-rekitűzöttülésazonban,amelyenazújpártelnökötismegkellettvolna
választani,atávolmaradóknagyszámamiattelmaradt,sígyazelnökválasztástjanuár
15-rehalasztották.106 ám15-én ismételhalasztottákazülést,ezúttal január26-ra.107
Eközbenegynégytagúpártdirektóriumkijelöléséreissorkerült,amelynekapártirányí-
tását át kellett volna vennie, s amelyben a konzervatív erőket stelzer és Garzuly, a
németbarátszárnyatpedigduka-zólyomiésludwigképviselte.Adirektóriumszerepe
részbentisztázatlan.duka-zólyominorbertazellenefolyónépbíróságiperbenugyan
úgynyilatkozott,hogyadirektóriumcéljaelsősorbanazvolt,hogymegakadályozzaa
pártnyilasszellemiségűátalakítását,108 aminekérdekében1945.január20-ánstelzer
lajoslakásánhárompontbafoglaltákazokatafeltételeket,amelyekmelletthajlandó-
akátvenniapártirányítását.Ezekakövetkezőkvoltak:1.AmagyarPártnemalakulát
nyilaspárttá;2.AmagyarPártotnemoszlatjákfel,snemalakulhelyettenyilasszelle-
miségűpárt;3.AmagyarPártonbelülnemvezetnekbetotalitáriusszabályokat.Ezután
afeltételeketFerberelé terjesztették,akielfogadtaazokat.109 dukavallomásátazon-
bannemárt óvatosan kezelnünk. Egyrészt azért,mert saját védelmébenelmondott
szavairólvanszó,másrésztazért,mertazáltalaelmondottakellentmondásbanvannak
más–ajelentanulmánybanmáridézett–forrásokkal.

A január26-iülésenazonbanmégsemanégytagúpártdirektóriumotválasztották
megapártélére,hanemazEsterházy-táborjelöltjét,GarzulyFerencet.110 Anémetfor-
rásokáltalHorthyésEsterházykövetőjeként jellemzett,sállítólagapartizánokkal is
kapcsolatokatfenntartóGarzulymegválasztásátamagyarkövetségnyilasmegbízottja,
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111 Uo.
112 BArch,f.r70-sloWAkEi/212,126–127.
113 BFl,f.BudapestikirályiBüntetőtörvényszék,nb.460/46.
114 BArch,f.r70-sloWAkEi/212,126–127.
115 BArch,f.r70-sloWAkEi/212,118–121.
116 Akorabeliszlovák–németviszonyérdekesmozzanatánaktűnik,hogybáranémetkövetség

egyenesen Haššík nemzetvédelmi miniszterhez fordult a lap engedélyezése ügyében, a
szlovák fél elutasította azt. indoklásában elsősorban a szlovákia területén tartózkodó
magyar honvédek és menekültek viselkedésére és a szlovák lakosság érzékenységére
hivatkozott.ŠABa,f.okresnýľudovýsúd,č.250/1946.
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Ferberviktoraszálasivezettekormányelleniprovokációnakminősítette,sbejelentet-
te,hogyapozsonyikövetségmindentovábbitámogatástmegtagadamagyarPárttól.111

Garzulymegválasztásavalójábanegyjóleljátszottszínjátékvolt,amellyelEsterhá-
zyék időtakartaknyerni.Garzulyugyanisnyolcnaphaladékotkapott,hogyeldöntse,
vállalja-eafelkérést,majd–mintaztelőresejtenilehetett–február2-ánbejelentette,
hogyvisszalépajelöléstől.másnap,február3-ánpedigazebbőlazalkalombólössze-
ülő elnökség ismét Esterházy Jánost választotta meg a magyar Párt elnökének.112
vagyisbekövetkezettaz,amitazsdjelentéseimárjanuárelsőnapjaibanmegjósoltak,
EsterházyJánoshivatalosanisvisszatértamagyarPártélére.

EsterházyújraválasztásavéglegeseneldöntötteamagyarPártonbelülipozícióharco-
kat.Abudapestinyilaskormányzat,illetveannakpozsonyihíveiebbenaharcbanvere-
séget szenvedtek, s el kellett fogadniuk, hogy a szlovákiában működő magyar Párt
továbbraisazEsterházyJánosáltalképviseltkeresztényértékekmentén,anáciésnyi-
lasideológiátelutasítvafogpolitizálni.vereségüketazonbannehezenviselték.Ferberék
Esterházy újraválasztását egyenesen ellenséges magatartásként értékelték, ezért a
régi-új pártelnöknek és révay Jánosnak, a szlovákiaimagyar Testnevelési szövetség
elnökénekmegtiltották,hogybelépjenekakövetségterületére,113 apárttólpedigminden
anyagiéserkölcsitámogatásmegvontak.demegorroltakapozsonyikormányzatrais,
mivelúgyvélték,hogyEsterházykomolyháttértámogatástkapottaszlovákkormányhi-
vataltól ésa védelmiminisztériumtól.114 sőtmi több,úgy vélekedtek,hogyazahitel,
amelyhezezekbenanapokbanazmPvezetésehozzájutott,samelybőlrendeznitudta
legfontosabbadósságait,szinténapozsonyikormányköreibőlszármazott.

Ferberéknekaszlovákkormánnyalszembenibizalmatlanságáterősítettékamárrég-
ótatervezettnyilasszellemiségűlap,aMagyar Szó elindításakörüliproblémákis.Azsd
információiszerintugyanisafebruár10-énastandokrakerültlapelsőszámatartalmamár
január9-reösszeállt,115 ámaszlovákhatóságoknemadtakengedélytalapkiadására.116 A
segítségezúttalnémet részrőlérkezett,aMagyar Szó végül–abelügyminisztériumi
engedélyezéstmegkerülve–azssstandarte„kurtEggers”kommandoslowakeiki-
adásában jelent meg. Főszerkesztője a – magyarul nem beszélő – német Henrich
klöne volt, helyettese pedig Brogyányi mihály, de a lap munkatársai közé tartozott
duka-zólyominorbertis.Afebruár10-eésmárcius29-eközöttmegjelenőlaptörténete
azonban több szempontból is kudarc. A magyar Párt vezetése bojkottálta a lapot,
amelynekpéldányainemfogytak,ráadásulanémetgyőzelembevetetthitésanyilas
eszméksemjelentekmegbenneolyanmértékben,mintaztsokanelvártákvolna.
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117 Amemorandummagyarszövegétmolnárimreközölte.(molnár1990,112-131.p.)
118 ŠABa,f.ŠtátnezastupiteľstvovBratislave1919-1949,1061lšti.275/1948a1064lšt

i.278/1948
119 Aszebbjövőtaleventemozgalomhagyományosköszönésiformájavolt.
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Epilógus

miutánmárciusutolsónapjaibanaTiso-rezsimadminisztrációjaelhagytaPozsonyt,oda
1945.április4-énavörösHadseregvonultbe.mintismeretes,1945.április19-éna
szlovákiaimagyarközéletésamagyarPártEsterházymögöttállófrakciójánaktöbbfen-
tebbmáremlített tagja (stelczer,neumann,czibók,Garzuly,Peéry,szalatnai)egy,a
szlováknemzetiTanácsnakcímzettmemorandumotírtalá,amelyetGustávHusáknak
ésTomášTvarožekneknyújtottakát.117 Amemorandumazonban,amelybenaszlovákiai
magyarokdemokratikusmagatartásátésa fasizmustólvalóelhatárolódásukatemel-
tékki,válasznélkülmaradt,sőtaszlovákhatóságokakövetkezőnapokbanamagyar
Párttöbbvezetőjétisletartóztatták–függetlenülattól,hogyazokajelentanulmányban
jelzettvitábanmelyikoldalonálltak.közülüklényegébencsakEsterházyJánossorsa
közismert.őtaszovjetunióbahurcolták,távollétébenpedigaszlováknemzetiBíróság
1947.szeptember16-ánhalálraítélte.Aszovjetek1949áprilisábanadtákkiamagyar
politikustcsehszlovákiának.kivégzéséreazonbannemkerültsor,mivel1948júniusá-
banklementGottwaldköztársaságielnökahozzáeljuttatottszámoskegyelmikérvényt
figyelembevéveéletfogytiglaniraváltoztattabüntetését.EsterházyJános1957-bena
morvaországimírovbörtönébenhunyt el. személyénekéspolitikai tevékenységének
megítélésemáigtörténésziéspolitikaivitáktárgya.

A történet további szereplőivel eddig nem nagyon törődött a historiográfia, smáig
keveset tudunk róluk.A jelendolgozatbannémetbarátnakcímkézettcsoport tagjainak
többségeaháborúutániszlováknépbíráskodáscélkeresztjébekerült,ámlegtöbbjükkel
szembenmégezazártatlanságvélelmétáltalábanfigyelmenkívülhagyógépezetsem
tudottavádakatalátámasztóbizonyítékokatfelsorakoztatni.Eztörténtcsákymihályés
ludwigAurélesetébenis,akikellenugyanmegindultabűnvádieljárás,amelyetazonban
1948-banbizonyítékokhiányábanmegszüntettek.118 Acsákyellenivád–afasizmussal
valókollaboráció–bizonyítékaimárazeljárásmegindításakor igensoványnak tűntek,
amitanemzetbiztonságiszervek1946-banlényegébenazzalmagyaráztak,hogyagróf
csakritkánfordultmegPozsonyban,smivel„egyszerűhalandókkalszintenemisérintke-
zett”, nincs, aki valljonellene. így a vádat csupánolyanbizonyítékkal próbáltákalátá-
masztani, mint hogy 1942-ben nyári gyermektábort szervezett, ahol a gyerekek csak
magyarultanultak,magyarnótákatésamagyarhimnuszténekeltek,sa„szebbjövőt”119
voltaköszönésük.ludwigAurélrólszinténnemtudtakérdemlegesbizonyítékokatössze-
szedni.velekapcsolatbantöbbiratisazttartalmazza,hogya„sarló”elnevezésűmagyar
párt(sic)tagjavolt,shogyközismertencsakmagyarokkalérintkezett.

Perszeaz ellenük folytatott eljárásmegszüntetéseazzal is összefügghetett, hogy
1948-banmár egyikük sem volt csehszlovákiában. csákymihályt 1945 tavaszán a
szlovákszervekEsterházyvalegyüttadtákátaznkvd-nek,akikőtisaszovjetunióba
hurcolták.csákynakazonbansikerülttúlélniaszovjetgulágot,majdnyugatraszöknie.
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120 ludwigpatinásnémetgyökerűevangélikuscsaládsarjavolt.
121 Amerikábavezetőútjárólésottanilelkészitevékenységérőladebrecenidérimúzemsarló-

gyűjteményében olvashatók értékes információk. déri múzeum, debrecen, sarló
Gyűjtemény,dsX.86.1091

122 ŠABa,okresnýľudovýsúdvBratislave,250/1946.
123 védirat duka-zólyomi norbert és Brogyányi kálmán állásfoglalásai védelmében. déri

múzeum,debrecen,sarlóGyűjtemény,msX86707.
124 BArch,f.r70-sloWAkEi/212.1944.december12.
125 Anépbíróságanyagaiszerintalapbancsupánnégyírástjelentetettmegsajátnevealatt.

Ezekbőlanácieszmékirántinyíltrajongásugyanhiányzik,deátütrajtukanémetgyőzelem-
bevetetthitésazoktóberibudapestifordulathelyeslése.
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Aszlovákiaimagyarközélettőlteljesenelszigetelvemünchenmelletthunytel.ludwig
AurélaszovjetekmegérkezésétbesemvárvaAusztriábamenekültát,aholcsaládjával
együtt5évigegymenekülttáborbanélt.innen1951-bentudottazUsA-batovábbutaz-
ni,aholátlépettareformátusegyházba120 éslelkipásztorkénttevékenykedett1981-ben
bekövetkezetthaláláig.121 JabloniczkyJánosellenszintén távollétében indítottakeljá-
rást,mertőszinténaznkvdáltalelhurcoltakközöttvolt.őazonbannemélte túla
szovjetfogságot,s1946májusábanmoszkvábanelhunyt.AmagyarPártnémetbarát
vonalának képviselői közül ketten, Brogyányi kálmán ésduka-zólyominorbert nem
tudtákelkerülniafelelősségrevonást.őket1946-banapozsonyinépbíróságakolla-
borációvádjábanbűnösnektaláltaéselítélte.Brogyányihétévetkapott,amelybőlket-
tőtfogházban,amaradékötötmunkatáborbankellettletöltenie.dukaegyévveltöbbet.
nekiháromévfogházbüntetéstszabtakki.Addigipárhuzamoséletútjaikinnentőlkezd-
veszétváltak.BrogyányimárakövetkezőévbenAusztriábaszököttát,majdazUsA-ban
telepedettle.duka-zólyomiletöltöttebüntetését,amelyetkövetőenelőszörzeneiskolai
tanárkéntdolgozott,ahatvanasévekbenazonbanorvostörténeti tanulmányokatkez-
dett,satémakiemelkedőjelentőségűakadémiaikutatójávávált.

kettejükbűnösségérőlamainapigvitákfolynak.Azellenükfolytatottnépbírósági
eljárássoránegykorisarlóstársaik–szalatnairezsőésPeéryPezső–határozottan
ellenük vallottak,122 s amagyar Párton belüli pronáci, nyilasbarát szárny vezetőinek
jelöltékmegőket.PeéryszerintBrogyányielsősorbanasajtótakartaanyilaseszmék
szolgálatába állítani, az „intelligensebb”duka-zólyomi pedig a háttérből irányítva az
egészpártotátakartavezetnianácieszmékoldalára.Asarlósokkrónikása,Boross
zoltánezzelszemben„megtévesztett,álmodozóhazafiaknak”neveziőket,akikjáratla-
nok voltak a politikában, s nem ismerték fel időben a háború végkimenetelét.123
csakhogyBrogyányiésduka-zólyomiesetébenjóltájékozottértelmiségiekrőlvanszó,
akik1944végénálltakbeszálasiékésanácikmögé,slettekazokszálláscsinálóia
magyarPártonbelül.AnémetforrásokegyértelműenBrogyányitnevezikmegannakaz
ötletnekaszorgalmazójaként,hogyfelvidékimagyarokat issorozzákbeaWaffenss
egységeibe,124 sazsemvetrájófényt,hogyanáciirányításalattállóMagyar Szó főszer-
kesztőjevolt.125

duka-zólyomiesetetalánnemilyenegyértelmű.miközbenugyanisazsdanyagaia
németbarátszárnyegyikvezetőjekéntnevezikmeg–aduka-Flügelkifejezéstöbbeset-
beniselőfordulezekbenajelentésekben–,egyszinténazebbőlakörbőlszármazójel-
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126 ŠABa,okresnýľudovýsúdvBratislave,250/1946.
127 Ezfeltehetőenvalamelyikszlovákiaigyűjtőtáborlehetett.
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lemzésszerintpolitikailagteljesenmegbízhatatlanvolt,akinemhittőszinténanyilas
eszmékben,s lényegébenazarisztokratákbeépítettemberénekaszerepétláttaela
németbaráttáborban.

Akétérintettmellettszól,segybenakorösszetettségétjellemziazis,hogymind
Brogyányi,mindduka-zólyomibizonyítottanazsidóellenes törvényekhatályaaláeső
személyeknek segítettek.126 Brogyányi 1944 őszén először saját lakásán,majdmás
helyszínekenrejtegettelászlóErzsébetetésleányát,akikígymegmenekültekadepor-
táláselől.duka-zólyomimellettkétszemélyisvallott.AzegyikBarnaBélaügyvéd,aki-
nekduka-zólyomia„koncentrációstáborba”127 élelmiszertésruházatotjuttatottbe.A
másikPolláksándornémandlJohanna,akitaduka-zólyomicsalád1943elejétőlneve-
lőnőkéntalkalmazott,miközbenálnévenjelentettebeahatóságoknak.ígyazmegme-
nekült az izraelitákat sújtó intézkedések hatálya alól. A felsorakoztatott információk
alapjánmagamúgyvélem,hogyBrogyányiésduka-zólyomiesetébennemanácirend-
szerelvhűhíveirőlvanszó,denemismegtévesztettálmodozókról,hanemszemélyes
ambícióktóltúlfűtöttértelmiségiekről,akikanémetbarátvonallalvalóazonosulásárán
akartakpozíciókatszereznimaguknak.

AtörténetbenkulcsszerepetjátszóFerberviktorszinténnemkerülteelafelelősségre
vonást.őaháborúutolsónapjaibanaszlovákkormánnyalegyüttazausztriaikremüns-
terbemenekült,aholamerikai fogságbaesett.Azamerikaiakkiadtákmagyarországnak,
ahol1946-banabudapestinépbíróság15évifegyházbüntetésreítélte.Afellebbezésután
büntetését5évremérsékelték.szabadulásautánelőszörfizikaimunkásként,majdegy
vidékiszövetkezetelismertgazdaságivezetőjekéntdolgozottnyugdíjazásáig.

Azoknakatovábbisorsa,akik1944végénés1945elejénEsterházymögöttálltak,
kevésbé ismert, hiszen róluk nem szól a népbírósági anyag. czibók János, Garzuly
FerencvagyéppstelczerElemérsorsaegyszempontbólazonbanközös:az1945-től
szláv nemzetállamot építő csehszlovákiában ők sem voltak kívánatosak. Garzuly
Ferencrőlfiának,aszinténaFerencnevetviselőnevesorvosprofesszornakakönyvei-
ből tudjuk (Garzuly 2011.; Garzuly 2008), hogy magyarországra költözött és
szombathelyen élte le hátralévő éveit. stelzer Elemér lakóhelye 1948-ban már
Budapestvolt,smagyarországrakerültczibókJánosis.Azőfeltáratlantörténetükis
igazolja,hogyvanmégmitkutatniebbenatémában.
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ATTilA simon
ArroWs in THE PAnTry.FAr-riGHT ATTEmPTs For THE TrAnsFormATion oF THE HUnGAriAn PArTy in
slovAkiA And For THE rEmovAl oF PArTy lEAdEr János EsTErHázy BETWEEn 1939And 1945

Thespecial literaturemainly focusingon the conflict between theslovak state
powerandtheHungarianminorityinslovakia,hassofarlessdealtwithfaultlines
within the Hungarian Party operating in the war-time slovak republic (1939–
945). The situation of the Hungarian community remaining in slovakia had
deteriorated rapidlyafter theFirstviennaAward, forwhichsomepartyofficials
blamed the traditional christian conservative policy advocated by party leader
JánosEsterházyand theydemanded to takeover thenationalsocialist ideals.
However, Esterházy had almost had unlimited power in the party, thenational
socialist change of policy direction would have only been possible after his
removal.Fromoctober1944,themainadvocateofEsterházy´sremovalbecame
theArrowcross(nyilas)governmentofBudapestwhichalsofoundallieswithin
the Hungarian Party as well. Although they had apparently reached their goal
sinceintheendof1944Esterházycouldnothelpabdicatingchairmanship,but
thetransformationoftheHungarianPartywasunsuccessful.morethanthat,in
February1945JánosEsterházywaselectedpresidentofthepartyagain.FÓ
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