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Akétvilágháborúközöttisérelmijellegűcsehszlovákiaimagyarszövetkezetipublicisz-
tikában,defőlegamagyarországiszövetkezetpolitikaiértékelésekbeneluralkodottaz
anézet,hogyazetnikaialapúmagyarszövetkezetiközpontokalapításaacsehésszlo-
vák szövetkezeti elit falanxába ütközött. Ez igaz, de a kérdéskörmindenféleképpen
árnyalhatóéscseppetsemfekete-fehéroptikánkeresztültanulmányozható.

A kisebbségimagyar szövetkezeti rendszer fejlődésének problémáját döntően az
határozta meg, hogy a rendszer kevésbé differenciálódott, innovatív jellegű típusok
csakelenyészőmértékbenjöttekbennelétre.Afogyasztási,hitel-,mezőgazdaságiés
ipariszövetkezetekesetében,atöbbségmagyarságpolitikájánakkövetkeztében,nem
alakulhatottönigazgatómagyarszövetkezetiközpont,amelyamagyarpénzintézetek
feléa tőkeátviteltésakülönbözőkölcsönügyleteketbonyolítottavolna le,aszakmai
tanácsadást és revíziót végezte volna, illetve amezőgazdaságban, az iparban és a
kereskedelembenalapítótevékenységetvállaltvolna.

Akisebbségimagyarszövetkezetiközpontoklétrehozásáratettkísérletekazonban
mindjártahatalomváltástkövető,kaotikusévekbenkimutathatók(optimálisesetbena
hangya,szlovákiaivagyonánakátmentéseérdekében,ilyeneketistámogatottvolna).A
Központiszövetkezet(Ksz,Ústrednédružstvo)válsága,kezdetbenkiépítetlenszerve-
zeteacsehpolitikaitámogatásellenéregyorsanéletrehívtaaszlovákiaiszövetkezeti
rendszeregészereformjánakagondolatát,sőtaKszaszlovákagrár-éskatolikuspárt-
politikaicsatározásoktárgyávávált.

Ahangyafigyelemmelkísérteaszlovákiainemzetiségihangoltságúközpontalapítási
törekvéseket,melyekaKsz-telvileggyengíthették,ésadecentralizációterősíthettékvolna.

1 Atanulmányakövetkezőkutatásiprogramkeretébenkészült:historickýústavsAV–APVV-
14-0644Kontinuityadiskontinuitypolitickýchaspoločenskýchelítnaslovenskuv19.a20.
storočí.
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Ahangyainformációiszerintnemzetiségialaponkülönültekvolnaelaszövetkezetiközpon-
tok.Egymagyarszövetkezetiközpontfelállításabizonytalanvolt,mígTurócszentmártonban
szlovákalakultvolna,ésmégegyruténközpontgondolatamerültfel.2

Atervezettmagyarszövetkezetiközpontmindenbizonnyalaszent-IványJózsefáltal
forszírozott, komoly kisebbségi magyar politikai hátszelet élvező szlovenszkói és
ruszinszkóiszövetkezetekszövetségevolt.Annakellenére,hogynemzetiségialakulat-
nakszámított,aszövetkezetiszférahatalomváltástkövetőválságáraadottreakciónak
istekinthető.VándorKároly,anagyszombatikirendeltségvezetője–akiahangyakép-
viseletébenrésztvettaszövetség1920.december10–11-iótátrafüredikongresszu-
sánapatinásGrandhotelban–beszámolójábanakövetkezőképpenszóltaszervezet
céljairól: „Irányítást adni a szövetkezeteknek, terjeszteni a szövetkezeti mozgalmat,
kapcsolatot létesíteni az elszigetelten sínylődő szövetkezetek között, és kapcsolatot
találniaszlovenszkóiésavilágszövetkezetipiacán.”3

szent-Iványakongresszusrameghívtaaszudétanémetekrégimúltravisszatekintő
ésnagybefolyásúgazdaságiszervezetének,aszudétanémetidentitás4 egyiktámoga-
tójának, a prágai székhelyű csehországi német Mezőgazdasági szövetkezetek
Központi szövetségének (zentral-Verband der deutschen landwirtschaftlichen
böhmen)azelnökét,JosefMayert.5 Akongresszuselőtt,december9-énbizalmasmeg-
beszélésrekerültsorMayer,szent-Iványésmásokközött.Vándorkülönmásfélórás
tárgyalástfolytatottvele.

Abeszélgetéssoránkiderült,hogyMayertájékozottvoltahangyaháborúutánihely-
zetéről. (Előtte jelezte, hogyaháborúalatt, amikor egy katonai transzport tagjaként
hosszabbansárospatakonidőzött,megismerkedettasárospatakiszövetkezetvezetői-
vel.Asárospatakiakaszövetkezet„örökös”díszelnökévéválasztották.)Mayerszerinta
szlovákiai szövetkezeti rendszerműködési zavarainak kizárólagos felelőse a 210-es
számútörvény,illetveazokmegalkotói.Úgynyilatkozott,hogy„[Az]államifelügyeletnek
nemszabadaszövetkezetekfölötturalkodni,nemszabadazokfüggetlenségétésönál-
lóságátkorlátozni,hanemellenkezőleg,azonkelllenni,hogyaszövetkezetekszabadon
terjeszkedhessenekésmindenkülsőbehatástólmententeljesíthessékhivatásukat”.6

2 Magyarnemzetilevéltárországoslevéltára(Mnlol),z795,27.cs.95.t.Promemoriaa
magyarszövetkezetiközpontokésacsehekáltalmegszállottterületekenlévőszövetkezetek
közöttikapcsolatrendezésetárgyában.

3 Mnl ol, z 795, 27. cs. 95. t. Jelentés a szlovenszkói és ruszinszkói szövetkezetek
szövetségénekmegalakításáról(1920.december22.).

4 Többmint70csehországinémet társadalmi,kulturálisésgazdaságiszervezet–köztüka
szóban forgó szövetkezeti központ – hozta létre a nemzeti önsegélyt felkaroló
sudetendeutscheVolkshilfenevűernyőszervezetet1934-ben.balcarová2013,305.p.

5 Mayer, Josef (1877–1938) politikai tapasztalatot a tartományi országgyűlésben szerzett
1908–1913 között. A birodalmi országgyűlésben 1910-től politizált az államfordulatig. A
német agrárpárti tömörüléshez tartozott. csehszlovákiában 1920–1925 között a német
agrárpárt,abundderlandwirteparlamentiképviselőjevolt.

6 Mnl ol, z 795, 27. cs. 95. t. Jelentés a szlovenszkói és ruszinszkói szövetkezetek
szövetségénekmegalakításáról(1920.december22.).
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Mayer,„aszövetkezetinagyvezér”–akiVándorramélybenyomásttett–aszövet-
kezeti törvénymódosításáhozmegígérteanémetagrárokszavazatait.szent-Iványék
törvényjavaslatát„apolitikaitényezőkkölcsönöstisztázásamellett”támogattákvolna
aprágaiparlamentben.

Vándorazértekezletenmagyarulésnémetültartottelőadásábanahangyaszlová-
kiai vesszőfutásának az okait és következményeit világította meg. Kiemelte a
szövetkezeteknemzetköziszövetségénekállásfoglalását,mely„aszlovenszkóiszövet-
kezeti téren sajnálatosan tapasztaltakat nemzetközi sérelem tárgyává teszi”.7 A
szlovenszkóiésruszinszkóiszövetkezetekszövetségéneklétrehozásátüdvözölte.

szent-Iványterjesztetteelőahatározatijavaslatot,melyakövetkezősarkpontokat
tartalmazta:1.Aszövetségmegalakítását,2.Előkészítőbizottságfelállítását12taggal,
mely a szervezet alapjait lerakja, és a Ksz-szel megkezdheti a tárgyalásokat, 3.
Javaslatkidolgozásáta210-estörvénymegszüntetéséreésújtörvénymegfogalmazá-
sára,4.JavaslattételtazújszövetkezetitörvényhatálybalépéséigaKszalapszabályá-
nakésüzletvitelénekamegváltoztatására,hogyazönkéntesbelépésekrelehetőséget
nyújtson. Ezeket azonban a szövetség külön megtárgyalja, 5. A szövetség a
szövetkezeteknemzetköziszövetségébetagulkívántbelépni.

Vándor rákérdezett szent-Iványnál, hogy a politikai akció esetleges sikere esetén
hogyantervezimegoldaniaszövetkezetekáruellátásátésfelülrőltörténőellenőrzését,de
kitérőválasztkapott:„alakuljonahelyzetbármiképpis[...]aszövetkezetiéletbefeltétlenül
beleplántáljaahangyaszellemét”.8 Ahangya-hivatalnokugyanakkorjózanmértéktartás-
salfogadtaakezdeményezést,hiszenacsehszlovákállamnakjóvákelletthagyniaaszö-
vetségalapszabályait.Atulajdonképpeniirányelvekcsakutánaváltakvolnaláthatóvá.9

7 Mnl ol, z 795, 27. cs. 95. t. Jelentés a szlovenszkói és ruszinszkói szövetkezetek
szövetségénekmegalakításáról(1920.december22.).

8 uo.
9 uo.Azértekezleten76szövetkezetimegbízottvettrészt.Adokumentumakövetkezőket,min-

denbizonnyal csaka fontosabb személyeket sorolja fel: szent-Ivány József (beje),Kovács
Kálmán(szent-Iványtitkára),JosefMayer(cheb),dr.PattantyúsábrahámMárton(Trencsén
megyetiszteletbelifőorvosa,Illava),dr.szirányidezső(ügyvéd,földbirtokos,csetnek),nitsch
Artúr(földbirtokos,Kakaslomnic),bresztovszkyJózsef(anyitraMegyeiGazdaságiEgyesület
titkára,nyitra),GálIstván(aGömör-nógrádMegyeiGazdaságiEgyesületszerkesztő-titkára,
rimaszombat),Perényi lászló (plébános,Pelsőc),csaposGéza (plébános,nagylég),hefty
GyulaAndor(tanár,aKarpathenpostszerkesztője,Késmárk),dr.oláhzoltán(várositisztvise-
lő,Kassa),AntónyPál(földbirtokos,Kövi),GurszkyJózsef(vállalkozó,Kassa),MolitorViktor
(gyáricégvezető,Kassa),bartaldezső(tanár,Özörény),nagyFerenc(aKözpontiszövetkezet
tisztviselője, Pozsony), Kravjánszky József (gépész, Korompa), luk rezső (földműves,
szőgyén), Palcsik Jenő (kántortanító, Perény), heskórezső (tanár, Késmárk), Glatz János
(kisbirtokos,Kakaslomnic),Glatzsamu (kisbirtokos,Kakaslomnic), lauff Ede (kisbirtokos,
Kakaslomnic),FeketeIstván(építész,losonc),VándorKároly(ahangyanagyszombatikiren-
deltségének vezetője, nagyszombat). Az, hogy ott volt nitsch és még két német nevű
Kakaslomnicról,arrautal,hogyaszepesinémetPártmárittisegyüttlépfelamagyarokkal.
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Anagyszombatikirendeltségazonbannemvárhatottazoptimálispolitikaikonstel-
lációra.Gazdaságisúlyaéshálózataelevemegelőlegezték,hogyaszlovákgazdasági
szervezeteküzletipartnerkénttekintsenekrá.10

Anagyszombatikirendeltségkonkrétszlovákajánlatotkapott1921augusztusában
ahelyiszlováknagybaniFelvásárlóTársaságtól(slovenskáveľkonákupnáspoločnosť)
fúzió tárgyában. A szlovák szervezet mögött a tőkeerős, számos fúziót lebonyolító,
expanzióra berendezkedő, nagyszombati székhelyű Gazdasági bank (hospodárska
banka) állt.11 Ahangya vezetősége nem ismerte a vállalatot, ezért Vándortól kértek
információkatésutasítottákőt,hogyszent-IványJózsefvéleményétiskérjeki.12

Vándorpozitívjelentéstküldöttaz1919novemberébenalakult,egymorvatisztvise-
lő,VencelPodanýáltalvezetett„tótszínezetű”,depolitikamentestársaságról.Azigaz-
gatóságbanésafelügyelőbizottságbannagyszombatiéskörnyékbelikereskedőkfoglal-
takhelyet.A társaság„különösenaszövetkezetek felégravitál”,ezért–aKszhelyi
fiókjávalszemben–olcsóbbanadjaáruit.Vándorszerintahangyaszámáraazonban
azértisérdekesvoltavállalkozás,mertszövetkezeteketalapíthatott.

Már régóta foglalkoztatta Vándort egy érdekközösség kialakításának gondolata.
Errőlatervérőlésafelvásárlótársaságvezetőjével,Podanýval,bruckmayerGézahelyi
fűszerkereskedővelésigazgatóságitaggalésaGazdaságibankigazgatójával,Ľudovít
Kraiccal13 folytatottpuhatolózótárgyalásróltájékoztattaahangyaigazgatóságát.

Azigencsakmerészszlovákelképzelésahangyaszlovákiaiszövetkezeteinekátvé-
teléveléspénzügyitámogatásávalszámolt,tekintetnélkülarra,hogyaszövetkezetek
csatlakoztak-eaKsz-hezvagysem.Afelvásárlótársaságbiztosítottavolnaazáruellá-
tást, nagyszombati raktárát kirendeltséggé fejlesztette volna, és a rekompenzációs
üzleteket a hangyával bonyolította volna le. Ezenkívül segítette volna a hangya
csehszlovákiaiipariéskereskedelmiüzleteit.Atársaságazévinyereségébőlkölcsönö-
senelfogadott kulcs alapján részesedést is nyújtott volna.hozzájárult volna, hogy a
hangyaegy-egypolitikailagnemexponálttagotdelegáljonazigazgatóságábaésafel-
ügyelőbizottságba.

Aszlovákjavaslattehátgazdaságiéskereskedelmielőnyökkölcsönösbiztosításáról
szólt.

Vándorborítékoltaszent-Iványvéleményét:„Miutánteljesentájékoztatvavagyoka
szlovenszkói általános helyzetről és a viszonyokról, és igen jól ismerem szent-Ivány
Józsefnekamúltbankövetettpolitikáját,márelőresejtemazadandóválaszt,amely
alighafogjahelyeselniafelmerülttervmegvalósítását.Félőugyanis,hogyszent-Ivány
Józsefazonanézetenlesz,hogymiezzelalépésselaszövetkezeteketkivételnélkül

10 Anagyszombatikirendeltséggelésahangyaterveivelrészletesenfoglalkoztamegyikelőző
tanulmányomban.Gaucsík2015,3–25.p.

11 Mnlol, z 795, 27. cs. 95. t. A slovenská veľkonákupná spoločnosť levele ahangyának
(1921.augusztus25.).

12 Mnlol,z795,27.cs.95.t.AhangyafőtitkárságánakleveleVándorKárolynak(1921.szep-
tember3.).

13 Ľudovít Kraic szintén nagyszombati volt. Először főkönyvelő, majd igazgatósági tag lett a
pénzintézetben.Národnie noviny,1918.szeptember5.3.p.
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elcsehesítjük,holott–mintaztmárjeleztem–ittenszigorúankörülhatárolandóelvek
alapján,úgyamagyar,mintanémetés tótszövetkezeteknekmindenelnyomatástól
mentfelsegítésérőlvolnaszó,amihezahangyaazerkölcsitámogatástadja.”14

Anyereségbőlvalórészesedés,tekintettelacsehszlovákkoronastabilitásáraésjó
árfolyamára csábítónak tűnt. Ellenben Vándor egy komoly akadályt nem titkolt el. A
magyarszövetkezetekésahangyaellensége,KarolMedveckýaGazdaságibankigaz-
gatóságábanült,ésafúziótmindenbizonnyalmegtorpedóztavolna.ĽudovítKraicúgy
nyilatkozott,hogyaszlováknagybaniFelvásárlóTársaságbankomolyrészesedésselbír
apénzintézet,ésezellenMedveckýnemtehetsemmit.

Vándorszerintatárgyalásoknemárthattakahangyának,mertazállamfordulattól
elteltháromévutánvégreaszövetkezetekhelyzetejavulhatottvolna.Felmerültaszlo-
vákcégbentőkerészesedésmegvásárlásais,deacsehszlovákiaihangya-vagyonsor-
sánakbizonytalanságamiattnemvoltérdemesbefektetéseketeszközölni.15

AVándor-féletervtöbbproblémátvetettfel.Elsőlátásralukratívüzletnektűnt,ésa
tőkeérdekeltségbiztosíthattavolnaahangyajelenlététaszövetkezetiszférában.Eza
jelenlétazonbansokkalszűkebbmezsgyénmozgottvolna,mivelaszövetkezetihálóza-
totaszlovákközpontirányítottavolna.AGazdaságibankMedveckýnevévelfémjelzett
magyarellenesbeállítottságapedigahosszútávúhitelezéstveszélyeztette.Ahangya
1921-benmégmindiganagyszombatiérdekeltségenkeresztülésaszlovákiaiszövet-
kezetekkel szembeni vagyoni követelései útján maradhatott gazdasági tényező
szlovákiában.Eztazadutavezetőségnemadhattakiakezéből.Akisebbségimagyar
politikaszemébenpedigapartikulárisérdekeketkövetőháttéralkuegykonjunkturális
célokkalalapítottszlovákvállalkozássalahangyaszámáradehonesztálókövetkezmé-
nyekkeljártvolna.Abudapestihangya-vezetőségpozíciófeladásaazállamközigazda-
ságitárgyalásokkereteinbelüliérdekvédelmétgyengíthette.Aforrásokfényébennyil-
vánvaló,hogyazegyüttműködésrenemkerültsor.

AdélirégiókbanazországosKözpontihitelszövetkezetésahangyahálózatainaka
felbomlásával a kisebbségi magyar regionális szövetkezeti központok alapításának
tervemerült fel.Akisebbségiszövetkezetikezdeményezések természetszerűlegkap-
csolódtakamagyarpolitikához,annakisfőlegakisgazdapárti-nemzetivonulatához.

AGazdákországoshitelszövetkezeténekgondolataakisebbségigazdaságiérdek-
védelemegyiklegjelentősebbintézményében,aszent-IványJózsefpolitikaitámogatá-
sát élvező és Fodor Jenő16 szakmai irányítása alatt működő Gömör-nógrád Megyei

14 Mnlol,z795,27.cs.95.t.VándorKárolyjelentéseahangyának(1921.szeptember15.).
15 uo.
16 FodorJenő(1882–?)földbirtokos,politikus,publicista,gazdaságiszakember.1903-banaz

Arad Vármegyei Gazdasági Egyesület segédtitkára, 1906-ban a Gömör-Kishont Vármegyei
GazdaságiEgyesülettitkára.Azállamfordulatutánmegszervezteakisgazdapártgömöriszer-
vezetét,szerkesztetteapártlapját,aBarázdát.AMagyar Gazda felelősszerkesztője.1925
utánaMagyarnemzetiPártmezőgazdaságiszakosztályátvezette,amelyagazdákszakkép-
zésévelfoglalkozott,sapártalelnökevolt.szent-IványJózsefközelimunkatársa,asajó-völ-
gyiGazdaságiEgyesületalapítója,aszlovákiaimagyargazdaságiszervezetépítéslegkoncep-
ciózusabb személyisége. Tevékenyen részt vett a dél-szlovákiai Gazdasági Egyesületek
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GazdaságiEgyesületbenmerültfelaz1921.augusztus5–6-ántartotttornaljaiésrima-
szombati értekezleteken.17 A hitelszövetkezetet 1921. augusztus 30-án alapították
rimaszombatban.

AkülönutasmagyarszövetkezetszervezésazonbanaKszrosszallásátváltottaki,
amelygömöriésnógrádipozícióinakelvesztésétől,különösképpenahitelszövetkeze-
tekelvesztésétőltartott.AKszazirányábamegfogalmazottmagyarkritikátelutasítot-
ta.Aszövetkezeteketnikaielkülönülését–főlegmagyartekintetben–dezintegratívnak
tekintette,deazáltalahangoztatott„nemzetekfeletti”szövetkezetiközpontnimbusza
agyaglábakonállt.AKszaszervezeti,nemzetiségiésanyagiproblémákleküzdéséről
biztosítottaarégiómagyarságát:„haszűkekismégakereteksvannakiskívánnivalók,
azok[ok]nemazelnökségben,hanemrészbenazanyagi,részbenaszellemierőkhiá-
nyábantalálhatók,másrésztpedigabban,hogya jogésönérdekellenéreslovensko
népei külön-külön csoportokba tömörülve törekednek azonos cél felé. Az anyagi és
szellemihiányokelhárításábanvállvetveküzdazustr.druzstvoésa földmívelésügyi
minisztérium, s éppen az utóbbi leküzdésében egymás után alkalmazzák a jobb
magyarerőket,éspedigolyantisztamagyartisztviselőket,kikalig-aligtudnakszlová-
kul,skiknekmindegyikemagyarnemzetiségetdiktáltbetörzskönyvébe.”18

AKszállásfoglalásaazonbannemtántorítottaelazalapítókat.Alapítói,bárnyíltan
nem fogalmazhattákmegaz oktrojált 210-es szövetkezeti törvény szerint, de régiók
felettimagyarhitelszövetkezetiközpontnaktartották:„Főpénztárunkrimaszombatban
lesz elhelyezve, ezenkívül mindenütt, ahol a megfelelő érdeklődést megtaláljuk, az
egyes gócpontokon fiókokat állítunk. A községekben, ha annak szüksége fennforog,
ügynökségeketlétesítünk,azonkívülkirendeltségek,megbízottak,üzletszerzőklesznek
az ország minden részében, akik a nagyközönség rendelkezésére fognak állani.
szervezetünketannyirakikellépítenünk,hogy jóformánmindenkiamagafalujában,
sőtasajátházábanintézhesseelahitelszövetkezettelvalódolgát,ésmégsemállítunk
önállókisszövetkezeteket,nehogyaszéttagoltságbólszármazóhibáinkmeglegyenek.
Minemsokkisszövetkezetetakarunkállítani,ezta210-escsehszlováktörvénysem
engedimegnekünk,deegyetlennagyéserőshitelintézetet,amelyikmégismindenütt
ottvan,aholsegítenikell.”19

Ahitelszövetkezetolcsóhitelnyújtásávalésaforgótőkebiztosításávalagazdákatés
iparosokatkarolta fel.Aszövetkezet támogatásáraszövegezett felhívásban található
szlogen,„apénznekhatalmarendelkezésünkrenemáll”aterménykereskedelemkriti-
kájárólszólt.Ahiteleketamezőgazdaságiésipariüzemekfenntartásánakelősegítésé-
re,termények,áruk,állatokvásárlására,kézizálograésváltókranyújtották.Aszövet-

szövetségének létrehozásában, amely 1937-ben a többi regionális gazdasági egyesületet
tömörítette.AzelsőbécsidöntésutánazországosMagyarGazdaságiEgyesületalelnöke,az
országosFöldhitelintézetigazgatóságitagja.

17 Gazdasági Szemle,1921.augusztus15.4.p.
18 Gazdasági Szemle,1921.augusztus15.4.p.
19 Mnlol,z795,27.cs.95.t.A„Gazdákországoshitelszövetkezetének”rövidismertetése,

Felhívás!

124 Gaucsík István
Fó

ru
M
Tá
rs
ad
al
om

tu
do
m
án
yi
s
ze
m
le
,X
IX
.é
vf
ol
ya
m
2

01
7/
3,
s
om

or
ja



kezetmezőgazdaságiésipariüzemeklétesítését,földbérletekésárubeszerzésekmeg-
szervezését,illetveértékesítésétiscélultűzteki.Váltókvisszleszámításávalisfoglalko-
zottvolna.Együzletrészértékét200csehszlovákkoronábanhatároztákmeg.Ahitel-
szövetkezetpolitikamentességéthangsúlyozta.Atagságibáziskiépítéseérdekébena
szlovákésnémetgazdákatisbelépésrebuzdította.20

Azalapítóknévsorajelezte,hogyaszövetkezetigyekezetttúllépniagömöriésnóg-
rádirégión,ésazIpoly,Garamészsitvamentividékeken,tágabbandél-szlovákiában
isműködnikíván.21

AGazdákországoshitelszövetkezeténekállamielismerésérőlnemállnakrendelke-
zésünkreforrások,deaGömör-nógrádMegyeiGazdaságiEgyesületelleniállamifellé-
pésésakésőbbibetiltás,majdper22 fényébenkicsiavalószínűsége,hogyaKszkon-
kurensekéntalapszabályaitjóváhagytákvolna.

Az1920-asévekelejénpolitikainyomásgyakorlássaltervezettmagyarszövetkezeti
központokterveimerültekfel.Acsehszlovákállamezeketnemengedélyezte;aKsz,
valamint a cseh és szlovák agrárok pozícióját kívánta megerősíteni. A kisebbségi
magyar fogyasztási szövetkezeteket összefogó mozgalom centralizációja, a hanza
szövetkezeti áruközpont (hszá) 1925-ösmegszületése egyszerre tekinthető szeren-
csésgazdasági-kereskedelmikonstellációnakésakorábbi–aKsz-szelegyüttműkö-
déstszorgalmazó–tervekbeérésének.

AnagyFerenc23 nevévelfémjelzettdél-szlovákiaiközpontalapításelsőkezdeménye,
egybenalegfontosabbstratégiaicélokmegfogalmazásamég1923-hozkötődik.nagy
1923.február10-énküldteel17Galánta-környékiszövetkezetnekegyközponttervét.24

Alegfontosabbmozgatórugóazvolt,hogyaKszmegszüntetteérsekújvárikirendeltsé-
gét.Akörzetszövetkezeteinemtámogattákvásárlásaikkalkellőképpenakirendeltsé-
get,ésnagymértékbenvettek felhiteleketaközpontnál, ígyakirendeltségpénzügyi
mérlegemindigpasszívvolt.25

20 Ez az irányvonal szent-Ivány József nevéhez fűződött, aki tisztában volt vele, hogy
Magyarország gazdaságilag csak korlátozott módon segítheti a felvidéki magyarságot.
szerinte „a tót vagy cseh gazdasági élet erősségeibőlmerítsünk,mindig nyitva hagyva az
ajtótarra,hogyhaaszakításraalkalmaspillanatelérkezik,azmirajtunkálljon.”Mnlol,K
437,11.cs.10.t.Afelvidékimagyarsággazdaságimegszervezése.

21 Mnlol,z795,27.cs.95.t.Alapításitervezetésaláírásifelhívás.
22 Prágai Magyar Hírlap,1923.április20.3.p.részletesebbenkifejtveGaucsík2008,24–27.p.
23 nagyFerenc(1896–?)aKözpontiszövetkezetellenőre,ahanzaszövetkezetlétrehozásának

főkezdeményezője,aszervezetvezérigazgatója(1935-igügyvezetőigazgató,majdfőigazga-
tó),aHanza Szövetkezeti Újság főszerkesztőjevolt.1945utánisorsárólnincsenekadataink.
Távollétében,1946-ban„kollaboráns”tevékenységéértésaszlováknemzetellenelkövetett
„bűnökért”anépbírósághétévszabadságvesztésre, teljesvagyonelkobzásra ítélte,és15
évreelveszítetteállampolgárijogait.büntetésefelétfogházban,másikfelétmunkatáborban
kellettvolnaletöltenie.

24 Gazdasági Szemle,1923.május1.92.p.
25 Gazdasági Szemle,1923.május15.101.p.
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Az üzletrészjegyzés 1923 nyarán kezdődhetett. A Károly Alajos26 vezette szenci
Fogyasztásiszövetkezet5ezercsehszlovákkoronával„kívánthozzájárulniaGalántán
alakítandónagybanbevásárlóésértékesítőszövetkezet”alaptőkéjéhez.27

Azalapításazonbannemvalósultmeg.Vagyamegfelelőkezdőtőkeésamagyar
fogyasztási szövetkezetek támogatásahiányzott, vagy aKszátalakuló struktúrájába
mégnemillettbeleegyadél-szlovákiaiárupiacotlefedő,éppenséggelmagyarjellegű
szövetkezetiközpont.AKszekkormégazérsekújvárikirendeltségtevékenységének
ideiglenesfelfüggesztésévelésújraszervezésévelszámolt.28

Ahszávégül1925. június19-énalakultmegGalántán,aKszhozzájárulásával.
Túlnyomórészt35mátyusföldiéscsallóközi fogyasztási szövetkezetés19 fizikai tag
(plébánosok, tanítók, gazdák, szövetkezeti üzletvezetők) hozta létre, akik 147 100
csehszlovákkoronaüzletrésztképviseltek.29

nagyFerencelőadásábanakövetkezőképpenindokoltaahszálétjogosultságát:„A
megalakítandóközpontiáruszövetkezetnemtesznagyhangúígéreteket,hanemcsele-
kedniésprodukálniakar;éshaazérdekeltekmindnyájanmelléjeállnakésmellette
kitartanak,akkorajóeredménybiztosravehető.Azáruközpontcéljaafalusinépgaz-
daságifelemelése,ajólételőmozdítása.Apolitikátteljesenkizárniakarjákaszövetke-
zetből,annyivalisinkább,mertgazdaságiérdekeinkmegvédéséreazegyetleneszköz
a gazdasági szervezkedés. Közös érdekeink lévén össze kell tartanunk és egymást
támogatnunkkellerkölcsilegésanyagilagegyaránt.Atisztességeskereskedelemalap-
elveiszerinterkölcsialaprakívánjukhelyezniszövetkezetiáruközpontunkat.Azalaku-
lási körülmények kedvezők: megvan a szövetkezeti hálózat, megvan az elsőrendű
vásárlóközönség, csak fel kell állítani a bevásárlási központot. hamilliókat költünk
meddőpolitikára,akkorgazdaságimegerősödésünkcéljairaméginkábbáldozhatunk.
ne feledjük és legyünk annak tudatában, hogy az alakítandó áruközpont feltétlenül
szükséges;enélkülafogyasztásiszövetkezetekmegnemállhatnak.Jógyermekeikívá-
nunklenniaKözpontiszövetkezetnek,mintvoltakafogyasztásiszövetkezetekazelőtt
a hangyának. ha édes gyermekéül fogadja a központ a szövetkezeti áruközpontot,
akkornemfogbennecsalatkozni:hasznáralesznekiis,ésazországnakis.”30

26 KárolyAlajos(1864–1942)azészak-olaszországiVigonuovovárosábanszületett.Ateológiát
a bécsi Pázmáneumban végezte, 1887-ben szentelték pappá, udvardon,majd 1888-ban
lévánműködött,1892-benPozsonybanvoltkáplán.1896-banazEsztergommellettiKirvára
helyezték, 1899-től szenc plébánosa, 1907-től esperes. A szenci gazdakört 1902-ben, a
hitelszövetkezetet1905-ben,aszencifogyasztásiszövetkezetet1910-benhoztalétre.1925-
ben„illojálisésirredenta”magatartásamiattacsehszlovákhatóságokmegfosztottákplébá-
niájától,saztcsak1937-benkaptavissza.1939-benesztergomikanonok.Ahanzaszövet-
kezetimozgalom1923-asszencielőkészítőtalálkozójánakegyikfőszervezője.Aszenciszö-
vetkezetektörténetéreGaucsík2013,195–212.p.

27 Gazdasági Szemle,1923.július1.127.p.
28 Gazdasági Szemle,1923.május15.101.p.
29 slovenskýnárodnýarchív,Ústrednédružstvo,hanzaszövetkezetiKözpontGalántán,1424.

d.számnélküliirat.Közölve:Gaucsík2008,88–96.p.
30 uo.
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Megválasztották a 12 tagú vezetőséget, melyet két-két hivatalnok és plébános,
három-háromtanítóésföldműves,egytanfelügyelőésegyügyvédalkotott.31 A24tagú
felügyelőbizottságbantizenkéttanító,három-háromföldbirtokos,földművesésjegyző,
kétplébánosésegyorvosfoglalthelyet.32 AzelnökKuthyGézalett.

Ahszáazoptimistaelvárásokkalellentétbenazonbankorlátozottjogkörökkelren-
delkezett.AKszképviselője,AntonVosátko33 nyilvánvalóvátette,hogyazadminisztra-
tívügyeket,azellenőrzéstésaszervezésifeladatokattovábbraisaKsztartjakezében,
ellenbenerkölcsisegítséget,tanácsadást,adó-ésilletékkedvezményeketígért.AKsz-
szelszembeniadminisztratívéspénzügyifüggőségtehátmegmaradt.Ahszáazonban
sajátstruktúrákkiépítésébekezdett,amitaKsznemakadályozott, illetvekénytelen
volt tolerálni. Ahszá és aKsz között csupán a gazdasági válság idején, 1934-ben
kerültsorvitákraazegyüttműködésmódjairól(újkereskedelmifeltételek;pénzfelesle-
gek,óvadékokelhelyezése).34

Ahanzavezérkara1928-tólvalósítottamegafejlesztéseket(malomésgabonarak-
tárépítése,sajáttermeléselindítása),aszervezetiátalakítást(áru-ésgabonaosztály,
mezőgazdasági osztály, ipari üzemek) és a jelentős piacbővítést. Az utóbbi a dél-
szlovákiában is fontos terményfelvásárló szerepet játszó Fogyasztási szövetkezetek
beszerzőKözpontjával (nákupnáústredňapotravnýchdružstiev,nuPod)valószoros
együttműködést jelentette,éskilépéstacsehországipiacra,aholahszá terményeit
(tojás, méz és egyéb áruk) a prágai Verband, Ein-, Verkaufs- und Produktion-
genossenschaftfürErwerbsundWirtschaftsvereinigungenvetteátésárulta.35

A hanza hitelszövetkezet, melynek elnöke szintén Kuthy Géza volt, létrehozása
1930-ban a hszá egyik legsikeresebb vállalkozásának bizonyult. lehetővé tette a
hanzatagszövetkezetekáltalibefizetéseket,azáruforgalomésaberuházásokfinanszí-

31 Az igazgatóság tagjai: Gustáv hyža (galántai járási főnök), Várady béla (plébános,
nemeskosút),Miklósárpád(földműves,nagymácséd),boóczImre(tanító,Kismácséd),nagy
Ferenc(tanító,Jóka),starksándor(tanító,Alsószeli),GašparikIgnác(tanfelügyelő,Galánta),
oberhoffer Ignác (nyugalmazott főjegyző, somorja), dr. hegyi Jenő (esperesplébános,
Alsónyárasd),lovasIstván(földműves,hidaskürt),hlavatyJános(földműves,Vágsellye),dr.
KuthyGéza(ügyvéd,Galánta).uo.

32 A felügyelőbizottság összetétele: schuster György (földbirtokos, csallóközcsütörtök), nagy
Antal (tanító, nagylég), hantos ádám (tanító, nagymagyar), csiba Mihály (tanító, Vajka),
PongrácPál(földbirtokos,nagyszarva),némethImre(földbirtokos,Tárnok),nagyIstván(taní-
tó,szenc),rédlIstván(tanító,Fél),JurkaJózsef(plébános,bajta),MeszesFerenc(nyugalma-
zottjegyző,szőgyén),huszárFerenc(nyugalmazottjegyző,hidaskürt),Korentsyrezső(taní-
tó,Kürt),PollákKálmán(tanító,Galánta),JanischAlajos(tanító,Vágkirályfa),Kelecsényin.
(tanító,csata),VargaMárk(földműves,Pered),hujszaágoston(plébános,ábrahám),Józsi
Alajos (tanító, nemeskosút), Petrovics Gyula (földműves, Kosút), nagy Alajos (földműves,
diószeg),Krisztinus J. (tanító,Tallós),dr.stégerKálmán (orvos,Felsőszeli),Egyházi István
(jegyző,Alsószeli),uhlyárikGusztáv(tanító,nemeskosút).uo.

33 Vosátko, Anton (1867–1960) sárfői tanító, iskolaigazgató, a helyi fogyasztási szövetkezet
alapítója.AKszigazgatóságitagja.

34 Štátnyarchívnitra–pracoviskoŠaľa,ÚverovédružstvovJahodnej,2.d.934/109.
35 Hanza Szövetkezeti Újság,1935.június15.1–6.p.;uo.1937.július1.1–7.p.
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rozásárapedigkölcsönöketnyújtott.betéteiaz1930-i295ezerkoronáról1938-ra9,8
milliókoronáraemelkedtek.Afolyósítottkölcsönök1938-ra10milliókoronátértekel.36

Tízévelteltével,1936-baneljöttamérlegkészítésésazújfeladatokmegfogalmazá-
sának ideje. nagy Ferenc több pozitívumot állapított meg: a központ tisztviselőinek
elkötelezettségét, a kialakult szövetkezeti szolidaritást, a sikeres kereskedelmi tevé-
kenységet,azautófuvarozásésazellenőrirendszeralulróltörténőkiépítését.Amező-
gazdasági terményértékesítést kellettmég fejleszteniük. A hszA a tagszövetkezetek
felettiellenőrzési joggal1934-től rendelkezett,miközbenapozsonyiközpontrevíziós
előjogatovábbraisfennmaradt.37

Aszövetkezetitagokszáma1937-benelértea40ezret,ami30ezerolyancsaládot
jelentett,amelyekszükségleteiketszövetkezetiútonfedezték.Mindezzelazáruelosz-
tásrendszerébenmegjelenőfogyasztásiszövetkezetekalacsonyabbszintentartották
azárakat,éselősegítettékaháztartásokmegtakarításainakmegőrzését.Azalkalma-
zottakszáma1938-banelértea200főt.38

Aszövetkezeti tisztviselőkprofesszionalizálódására, továbbképzésére,aszövetke-
zetipropagandaerősítéséreszinténhangsúlytfektettek.Ahszápótolhatatlankulturá-
lisésszociálpolitikaifeladatokatvállaltfelakisebbségimagyartársadalomban(Hanza
Szövetkezeti Újság,hanzaszövetkezetinaptár,népfőiskola,könyvkiadás).39

APozsonytólazIpolymentéigterjeszkedőhszá-hoz1938-ban211fogyasztásiszö-
vetkezettartozott,melyekközülkiemelkedettazalsószeli,diószegi,galántai,naszvadi,
udvardi és vágsellyei.40 A központ szilárd pozíciókkal rendelkezett, decentralizált és
kisebbségimagyaridentitásúszövetkezetihálózatottartottfenn.

Azelsőbécsidöntéstkövetőenahszá-tnemlehetettháttérbeszorítaniazújrafor-
málódómagyarországiszövetkezetirendszerben.Ezahangyávalvalóegyüttműködés
újkereteinekkeresését,deafeszültségeknövekedésétisjelentette.
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IsTVán GAucsíK
ThE QuEsTIon oF ThE cooPErATIVE cEnTrEs oF ThE hunGArIAn MInorITy In czEchosloVAKIA
bETWEEn ThE TWo World WArs

Thisstudyexploresthebuildingofethnic-basedcentreswithintheczechoslovak
cooperative system between the two world wars, with special regard to the
slovakianconditions.Theauthorfocusesonhungarianinitiativesofestablishing
cooperativecentres in theearly1920s,and the lossofpositionof thehangya
consumption cooperative of budapest. The organizations in question can be
interpreted as a response to the centralizing policies of the slovak Ústredné
družstvo (central cooperative). The new cooperative centres were set up—or
attempts receivingassistanceof thepolitical opposition inhungaryhavebeen
madetosetthemup—onaregionalbasis,especiallyintheGemerandnovohrad
regions, such as the Association of theslovakian andrutheniancooperatives
(szlovenszkói és ruszinszkói szövetkezetek szövetsége), and the Provincial
credit cooperative of Farmers (Gazdák országos hitelszövetkezete). The most
successfulcooperativenetworkofthehungariansinslovakia,thehanzaGoods
centre (hanza szövetkezeti áruközpont) based in Galanta, was established in
1925. Its foundation can be regarded both as a lucky economic-commercial
constellation, and, at the same time, as a compromise with the central
cooperative,whichhadeventuallybeenafunctioningprojectuntil1938.
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