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Mielőtt rátérnék tanulmányom tulajdonképpeni tárgyára az 1945 és 1948 közötti
időszakkal foglalkozó szlovák kutatások irányvonalait szeretném röviden vázolni. Vé-
leményem szerint ki kell emelni a depolitizálás egyértelmű szándékát és tényét. Ez
érthető, hiszen a szlovák marxista történetírás szemlélete erről a korszakról egyol-
dalú és elfogult volt. Az 1989-et követő megközelítések igen változatosak és már
bőséges szakirodalom, valamint forrásközlések állnak a rendelkezésünkre. A követ-
kező problémakörök emelhetők ki: Szlovákia államjogi helyzetének vizsgálata; a
cseh—szlovák viszony és a cseh, illetve a prágai nézőpont elemzése; a kommunista
diktatúra kialakításának előzményei; a szlovák polgári pártok története; a kommu-
nista büntetőperek és üldöztetések; Csehszlovákia Kommunista Pártjának, illetve
Szlovákia Kommunista Pártjának hatalomszerző stratégiái; a kommunisták és az
egyházak, s különösen a katolikusokhoz való viszony; a magyarkérdés; a kommu-
nisták és a Vatikán; s végül ide sorolnám a gazdaságtörténeti kutatásokat is (bank-
ügy, mezőgazdaság, kollektivizáció) (Mannová — Daniel 1995, 113—130; Sedliaková
1995).

Véleményem szerint a jogfosztottság éveinek szlovákiai magyar vizsgálatánál a
fentiekben említett szlovák kutatásokra is támaszkodni kellene, egyben újabb meg-
közelítések is teret kaphatnának (a magyarlakta területeket vizsgálva például a szlo-
vák közigazgatási szervek tevékenysége, a szlovák pártok szervezeteinek kiépítése,
az egyes pártépítések, hatalmi harc a régiókban és a magyarkérdés, a szlovákiai
magyar kommunisták helyzete).

A korlátozott demokrácia

Az előzményekkel szükséges kezdeni.1 A masaryki első Csehszlovák Köztársaság
1938-as felbomlása valójában a konszenzuális demokrácia megvalósításának a ku-
darcát is jelentette. A plurális demokrácia felújítására a háború után már nem ke-
rült/kerülhetett sor, az 1920-as alkomány formálisan maradt érvényben. Az 1939
és 1948 közötti időszakban tehát demokratikus berendezkedésről, többpártrend-
szerről beszélni nem lehet. Štefan Šutaj szerint 1945 tavaszától 1948 februárjáig
„hibrid” politikai rendszer működött Szlovákiában, amelyben demokratikus és auto-
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ritatív elemek keveredtek, és tegyük hozzá — a szlovákiai magyarság sorsára gon-
dolva —, antidemokratikus és kisebbségellenes tendencia érvényesült. Šutaj a kor-
látozott demokrácia jellemzőinek a következőket tartja:

1. a politikai pártok működésének korlátozása a Nemzeti Frontban (a további-
akban: NF), a pártok együttműködési szervében;

2. az önálló, különutas szlovák politikát vállaló pártok és az autonómiatörekvé-
sek tiltása;

3. a német és a magyar kisebbség elleni fellépés, nemzetállami homogenizáció;
4. az egyházak tevékenységének korlátozása a társadalmi életben, kulturális

és közművelődési szervezeteik betiltás;
5. szovjet katonai megszállás és az NKVD tevékenysége, beavatkozás a cseh-

szlovák belpolitikába, az állami szuverenitás sértése;
6. az állampolgári jogok szűkítése, elsősorban a választójogot illetően;
7. a gazdasági verseny állami szabályozása;
8. nemzeti vagyonszerzés, államosítás;
9. földreform;

10. elkobzások;
11. a népbíróságok tevékenysége;
12. a nemzeti bizottságok mint a hatalomszerzés eszközei.
A korszakban született megnevezések pontatlanságai és kódolt ideológiai üze-

netei is a politikai rendszer átmeneti jellegét bizonyítják: a kommunisták „népi de-
mokráciáról” beszéltek, amellyel el akartak határolódni a két világháború közötti ka-
pitalista Csehszlovákia demokráciájától; egyesek „irányított” demoráciának nevez-
ték a fennáló rendszert; a demokraták egyik vezető politikusa, Rudolf Fraštacký
„szabályozott” demokráciának hitte; egy másik demokratapárti politikus, Jozef
Lettrich, „korlátozott” demokráciáról értekezett; Edvard Beneš, a háború után már
következetesen szlávorientált, a magyarok számára szinte már „démoni” politikus,
„szocializáló” demokráciáról nyilatkozott2 (Šutaj 1999, 58).

Külön kitérő erejéig a NF-fel mint egyfajta koalíciós szervvel is foglalkozni kell,
amelyet a különböző, sőt ellentétes ideológiákat képviselő pártok együttműködési
kereteként hoztak létre a felkelés alatt. Az eredetileg az antifasiszta erők összefo-
gására alakult NF a háború után a pártok hatalmi céljainak eszközévé vált, mind a
kommunisták, mind a későbbi demokraták a politikai versenytársak megfékezésé-
re használták fel (Šutaj 1999, 25—26). A Szlovák Nemzeti Frontban (a továbbiakban:
SZNF) a Szlovákia Kommunista Pártja és a Demokrata Párt képviseltette magát.
Csehországban a politikai struktúrát (Cseh Nemzeti Front) négy párt alkotta: Cseh-
szlovákia Kommunista Pártja, a Néppárt, a Nemzetiszocialista Párt (nem téveszten-
dő össze a náci párttal, cseh polgári pártról van szó!) és Csehszlovákia Szociálde-
mokrata Pártja.

Pártok és hatalmi rendszerek

A Tiso-féle szlovák államban Hlinka Szlovák Néppártja (Hlinková slovenská udová
strana), miután mindegyik szlovák politikai párt a zsolnai egyezményt (autonóm
Szlovákia, 1938. október 6.) elismerte, az egyedüli politikai erővé vált. Az 1938. ok-
tóber 8-án született megegyezés — Štefan Šutaj szerint erőszakos, kényszeregyez-
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ség — az egykori München előtti csehszlovák pártok szlovákiai szervezeteinek és a
többi szlovák pártnak az egyesülését jelentette a Hlinka-párttal.3 Ez a megegyezés
a háború után hatékony fegyvert jelentett a kommunisták számára, amikor a polgá-
ri pártok politikusai ellen folytatott lejáratási kampányokban azzal vádolták ellenfe-
leiket, hogy a fasiszta Szlovákia létrehozásánál asszisztáltak és ugyanakkor a ludá-
kokkal (Hlinka-pártiakkal) kollaboráltak. Gyakorlatilag ellenzéki párttevékenységre
ezután nem kerülhetett sor, totalitárius hatalomgyakorlás érvényesült, a szociálde-
mokrata és a kommunista pártot betiltották, a polgári pártok leépültek, perifériára
szorultak és csak korlátozott tevékenységet fejthettek ki, politikusaik egy része kül-
földre emigrált (Šutaj 1999, 11—18).

Működő párttal rendelkezett a két szlovákiai kisebbség, a német (Deutsche Par-
tei) és a magyar. Az Egyesült Magyar Párt (a továbbiakban: EMP) az első bécsi dön-
tést követően kormánytámogató volt. 1940-ben az Imrédy-féle Magyar Megújulás
Pártjába olvadt be, ezzel megszűnt egy sajátos felvidéki politikai érdekérvényesítés
lehetősége, szemben az erdélyi magyarokkal, akik az Erdélyi Pártot végig fenntartot-
ták (Gergely—Glatz—Pölöskei 2003, 389, 442). Szlovákiában az EMP szervezeteiből
Esterházy János hozta létre a Magyar Pártot, amely korlátozott hatáskörrel 1939-től
működött, de szlovák elismerése késett, csak 1941-ben ismerték el, ill. regisztrál-
ták (G. Kovács 1993, 137—141).

A német expanzió, a szlovák állam megalakulása (1939. március 14.) és a má-
sodik világháború kitörése életre hívta az ellenállási, az antifasiszta mozgalmakat.
Az illegalitásban, valamint az emigrációban három szlovák irányzat jött létre: 1. az
öntudatos ellenállói identitással rendelkező kommunisták, akik szovjet típusú be-
rendezkedést akartak és szocialista forradalmat; 2. a szociáldemokraták, akik
ugyan önálló csoportokat is szerveztek, de tagjaik megtalálhatók voltak a kommu-
nista és a polgári ellenállási sejtekben is, demokratikus forradalomban gondolkod-
tak; 3. polgári-demokratikus ideológiájú, nem homogén csoportok, melyek vegyes
irányzatokat képviseltek (csehszlovakisták: az egységes csehszlovák nemzet hívei,
céljuk a masaryki demokrácia és Csehszlovákia felújítása; nemzeti demokraták:
szlovák autonómia, de együttműködés a csehekkel; katolikus és evangélikus cso-
portok) (Šutaj 1999, 18—21). 

A politikai táborok közeledésének eredménye volt a Szlovák Nemzeti Tanács (a
továbbiakban: SZNT) megalakulása 1943 decemberében, paritásos alapon (3 kom-
munista, 3 polgári képviselő). 1944 elején szociáldemokrata képviselők is helyet
kaptak (2 képviselő). Az SZNT a nemzeti felkelés alatt további bal- és jobboldali kép-
viselőkkel bővült (Rákoš — Rudohradský 1973, 447—451).

A tárgyalt korszak pártjainak alapjai 1944-ben alakultak ki. A kommunisták és a
szociáldemokraták egyesülését az 1944. szeptember 17-i besztercebányai találko-
zón mondták ki. Ez a fúzió, melyhez a Szociáldemokrata Pártnak csak néhány veze-
tője járult hozzá, a tagság és a járási küldöttek tudta és beleegyezése nélkül, az
1945 utáni önálló szociáldemokrata politizálás lehetőségeit minimalizálta. Az önál-
ló szociáldemokrata bázis kiépítése emiatt a háború után kudarcot vallott. A szlo-
vák kommunisták ezzel a baloldalon egyeduralomra tettek szert (Šutaj 1999,
27—34).

A jobboldali egység kezdetei szintén 1944 szeptemberére vezethetők vissza,
amikor a különféle antifasiszta polgári irányzatok az inkább szabad társulásként,
mint pártelőzményként működő Demokrata Klubba tömörültek, amelyből majd a De-
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mokrata Párt (a továbbiakban: DP) alakult ki. A jobboldal a háború utolsó két évé-
ben képlékeny struktúrákkal rendelkezett: az 1938 előtti mintákra nem tudtak tá-
maszkodni, mert azok már nem léteztek, a politizáló személyek pedig egyrészt
szembesültek az 1918—1938 közötti múltjukkal, illetve ezt számonkérték rajtuk (pl.
a prágai centralizmus támogatását, az anyagi érdekösszefonódásokat), másrészt a
szlovák nacionalizmus és szeparatizmus vádjával is szembe kellett nézniük, ezért
hangoztatta a DP, hogy teljesen új párt, a forradalmi időkben alakult és a nemzet
érdekében forradalmi tetteket kíván véghezvinni (Matejkin 1995, 165—173; Šutaj
1999, 47—56).4 A DP-ben az uralkodó irányzatok a következők voltak5:

1. köztársasági demokraták (önálló és független, egyéges Csehszlovákia, cseh-
szlovák nemzet);

2. volt agrárpártiak;
3. katolikus politikusok (keresztényszocializmus);
4. evangélikus politikusok.
A nemzetiségpolitika terén a demokraták is léptek, a párt keretén belül létrehoz-

ták az ukrán—ruszin szekciót, saját lappal. Ezzel ellensúlyozni akarták az Ukrán Nem-
zeti Tanácsot (Priaševčina), amelyben kommunista befolyás érvényesült. Egyébként
ruszin képiselőkkel 1945 októberében a SZNT-t is kiegészítették (Rákoš — Rudo-
hradský 1973, 456).

Az új pártalakulások kérdése 1945 után

A külön csehországi és szlovákiai pártrendszer a domináns, a hatalmon osztozkodó
pártok számára átmenetileg megfelelt. Ez a törékeny status quo azt jelentette, hogy
a cseh pártok nem terjeszkedtek Szlovákiában, a DP pedig Csehországban. Cseh-
szlovákia Kommunista Pártja kettős pártként működött. Szlovákia Kommunista Párt-
jában 1945-től a cseh központ irányítása érvényesült, így regionális szervezetként
működött.

A kétpólusú szlovák rendszerben hiányzott egy középpárt. A demokraták és az
egyes baloldali, a kommunista előretöréstől tartó politikusok szerint a felújított Szo-
ciáldemokrata Párt ezt a szerepet tölthette volna be. A kommunisták a pártjukon be-
lül ezeket az elkülönülő törekvéseket földelték, de országos szinten taktikai tárgya-
lásokat folytattak a csehszlovák Szociáldemokrata Párttal, azzal a céllal, hogy az
újonnan létrejövő pártalakulatot befolyásolni tudják. A Munkapárt (Strana práce),
cseh szociáldemokrata anyagi támogatással 1946 januárjában alakult meg, s már-
ciusban a SZNT-ben is helyet kapott, de szervezete vontatottan épült ki. Gyorsan lét-
rehozta ukrán szekcióját is, de ennek alig volt jelentősége (Hlavová 1995, 79—84;
Šutaj 1999, 101—104).

A szlovák politikai katolicizmus számára is lehetőség adódott a megnyilvánulás-
ra. A katolikus politizálás számára a Demokrata Párton belüli keretek korlátozottnak
tűntek. A Demokrata Párt vezetőségében az evangélikusok fontos pozíciókat foglal-
tak el, akik a párt hivatalos irányává tették az egyházak politikai szerepvállalásának
elutasítását, ez is csak növelte a katolikus és az evangélikus csoport közötti feszült-
séget. Emellett a katolikus értelmiségiek a kommunistákkal szemben határozottabb
fellépést sürgettek. Az önálló katolikus párt terve, a franciaországi katolikus párt
mintájára már 1945 végén körvonalazódott. Ez belső törés veszélyével fenyegetett
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a demokratáknál, akik a kommunistaellenes egységfront meggyengülésétől tartot-
tak. Végül megszületett a katolikusokkal kötött kompromisszum, az ún. áprilisi szer-
ződés (1946. április 6.) (Letz 2006, 11—30). Ezzel a demokraták, a májusi válasz-
tások előtt biztosítani tudták a szlovák katolikus lakosság szavazatait és a katoli-
kus püspöki kar támogatását. A katolikusok az oktatásban, a kulturális életben és
a tulajdonviszonyok terén akarták érdekeiket érvényesíteni. A DP-ben 7 : 3 arányban
osztották el a posztokat az evangélikusokkal. Ezzel a kiegyezéssel a pártnak két „ar-
ca” lett: 1. csehszlovák, liberális irányzat; 2. nemzeti keresztény irányzat. A szlovák
politikai katolicizmusnak is két változata alakult ki: 1. az önálló szlovák államiságot
képviselő, emigráns, ludák katolikus politikusok; 2. a DP-n belül integrálódott, a
Csehszlovákiával szemben lojális, a katolikus egyház érdekeit képviselő csoport
(Šutaj 1999, 125—134).

A katolikus párt alapítására végül mégis sor került. A Szabadságpártot (Strana
slobody) 1946 márciusában a Vavro Šrobár körüli csehszlovakisták és az áprilisi
egyezménnyel elégedetlen fiatal szlovák katolikus politikusok hozták létre. A párt
azonban nem szerezte meg sem a szlovák katolikusok, sem a papság támogatását.
A katolikus püspöki kar ugyanis nem akarta, hogy a katolikusok szavazatai megosz-
tódjanak a demokraták és az új, a csehszlovakista irányzatot képviselő párt között,
ezért ettől az új párttól kategorikusan elhatárolódtak6 (Šutaj 1999, 134—137).

A szlovákiai választásokon tehát összesen négy párt indult. A választásokat a
demokraták fölényesen nyerték, de Csehországban a kommunista párt győzött, ez
pedig a szlovákiai demokratikus pártfejlődés irányvonalát veszélyeztette. A prágai
kommunista vezetés szerint Szlovákia az ország „gyenge” eleme volt, a szlovák
jobboldal szeparatizmusa és csehszlovákellenessége az új Csehszlovákia egységé-
re hatott bomlasztóan. Ebből a logikából következett a szlovák hatalmi szervek kom-
petenciáinak gyengítése. 1946-ra a szlovák jobboldal elleni támadás összekapcso-
lódott a cseh—szlovák államjogi kiegyezés körüli alkukkal.

A kommunista hatalomátvétel felé
A parlamentben, a SZNT-ben a választási eredményeknek megfelelő helyosztás
történt.7 A Megbízottak Testületében (a továbbiakban: MT) a két kis szlovák párt
nem kapott képviseletet. A hatalommegosztás szempontjából döntő volt, és a szlo-
vák érdekérvényesítést jelentősen korlátozta, hogy az új kormányban a szlovák jobb-
oldal kisebb súllyal rendelkezett (egy miniszterelnök-helyettesi, két miniszteri és egy
államtitkári hely).

1. táblázat. Parlamenti képviselők számának alakulása

A szlovák kommunisták mindjobban fokozták a demokraták elleni uszító, lejárató
kampányukat. A DP a győztes választások ellenére belülről nem konszolidálódott.
Ennek több oka volt: a választási program az oktatásügy, a gazdaságpolitika, a bí-

Demokrata Párt Szlovákia Kommunista Pártja Szabadságpárt Munkapárt 
43 21 3 2 

Képvisel k az SZNT-ben 
63 31 3 3 
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róságok és a földreform tekintetében nem teljesült, a katolikus politikusok szerint
az áprilisi egyezményben foglaltak nem valósultak meg, és Jozef Tiso kivégzése is
belső problémákat okozott. A kommunisták diszkreditáló támadása 1947 nyarán, a
Tiso-per idején érte el a tetőpontját, amikor államellenes összeesküvés vádjával le-
tartóztatták a DP két vezető politikusát (Šutaj 1999, 215—231).

1947 őszén a demokraták elleni uszító kampány csak fokozódott. Rendőri retor-
ziók, a titkosrendőrség megfélemlítései és a kommunista irányítás alatt álló tömeg-
szervezetek (szakszervezetek, munkástanácsok), valamint a félkatonai kommunis-
ta őrség, a népi milícia akciói követték egymást. A kommunisták az MT átalakítását
akarták elérni, de patthelyzet alakult ki, amit a kormány kommunista vezetője
Klement Gottwald döntött el: a megbízhatatlan elemeket távolítsák el és a két ki-
sebb pártot is vonják be az NF-be. Ezzel nyíltan a demokraták pozícióit gyengítette.
Az MT-ben az alkudozások tovább folytak az ún. erős posztokért (belügy, igazság-
ügy, mezőgazdaság, ellátás). Az új erőviszonyokról végül a kormány döntött, ezzel a
választási eredmények váltak semmissé. A DP fontos pozíciókat veszített, azonban
siker volt, hogy mégsem bomlott fel. 

A kommunista párt előre megtervezett forgatókönyv szerint radikalizálta a közvé-
leményt, és készült a hatalomátvételre, a politikai ellenfeleivel való leszámolásra.
A politikai válság tovább mélyült, 1948. február 25-én, miután Beneš elfogadta a
kormány kommunista minisztereinek lemondását, és Gottwald javaslatára kinevez-
te az újakat, az MT-t is átszervezték, és ezzel a kommunisták véglegesen átvették
a hatalmat. A nem kommunista pártok sorsa megpecsételődött: 1948 tavaszára a
DP gyakorlatilag felbomlott, a kommunistákkal együttműködők átszervezték és Szlo-
vák Megújulás Pártjára (Strana slovenskej obrody) keresztelték. A Szabadságpárt a
hatalmi harc idején a kivárást választotta, de február 25-e után lojalitást mutatott,
és gyorsan megszűnt. A Munkapárt végét az jelentette, hogy a cseh szociáldemok-
raták egyesültek a kommunistákkal (Šutaj 1999, 257—287). 1948-tól 1989-ig egy-
pártrendszer működött Szlovákiában.

Jegyzetek

1. A továbbiakban a szlovák pártokkal és csak Szlovákia területével foglalkozom. Štefan
Šutaj munkája alapvető fontosságú. (Občianske politické strany na Slovensku v rokoch
1944—1948. Bratislava, Veda Vydavate stvo Slovenskej akadémie vied, 1999). Lásd még
Letz, Robert: Slovensko v rokoch 1945—1948. Na ceste ku komunistickej totalite.
Bratislava, Ústredie slovenskej kres anskej inteligencie, 1994. Barnovský, Michal:
Politický systém v Československu v rokoch 1945—1948. In Wiedermann, E. (ed.): Studia
historica Nitriensia III. Nitra, UKF, 149—164. p.

2. Beneš megmaradt a központosított, cseh vezetésű Csehszlovákia platformján. A szlo-
vákokról nem volt kedvező véleménye, sőt az egységes csehszlovák nemzet koncepci-
óját sem adta fel. Michal Barnovský idézi a szavait. Ezek 1943-ból származnak, amikor
Moszkvában a szlovák kommunista emigráció vezetőivel tárgyalt: „Engem sohasem
győznek meg arról, hogy ismerjem el a szlovák népet. Ez az én tudományos meggyőző-
désem, amelyet nem változtatok meg. Kommunistákként védjék saját álláspontjukat,
nekem az ellen semmi kifogásom, de az a rendíthetetlen véleményem, hogy a szlová-
kok csehek, és a nyelvük csak a cseh nyelv egyik nyelvjárása” (Barnovský 1993, 12)
(saját fordítás — G. I.).
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3. Československá udová strana, Národná fašistická obec, Slovenská remeselnícko-
obchodnícka strana, Republikánska strana, Slovenská národnosocialistická strana.

4. Paradoxon, de az ideológiai folytonosság a kommunistákat hozta előnybe. Azzal érvelhet-
tek, hogy ők már 1938 előtt is következetesen forradalmiak voltak és egyben a szlovák
érdekeket is képviselték.

5. A 3. és a 4. csoport „nemzetibb” irányultságú volt és a szlovák érdekek erőteljesebb ér-
vényesítése jellemezte őket.

6. Két pártkezdeményről is vannak hírek. A Csehszlovák Nemzeti Szocialista Párt létrehozta
a rövid életű Államegység Pártját (Strana štátnej jednoty) és 1946-ban egy egyéni terv szü-
letett parasztpárt alapítására.

7. A választások lefolyására bővebben lásd Dohnanec 2006, 228—232; Hlavová 1998,
79—88; Šutaj 2006, 56—68.

Felhasznált irodalom

Barnovský, Michal 1993. Na ceste k monopolu moci. Mocenskopolitické zápasy na Sloven-
sku v rokoch 1945—1948. Bratislava, Archa.

Barnovský, Michal 1995. Politický systém v Československu v rokoch 1945—1948. In
Wiedermann, E. (ed.): Studia historica Nitriensia III. Nitra, UKF, 149—164. p.

Dohnanec, Emil 2006. Volebný zápas medzi Demokratickou stranou a Komunistickou stra-
nou Slovenska v roku 1946. In Medvecký, Matej (ed.): Zborník z odborného semi-
nára. Bratislava, Ústav pamäti národa, 228—232. p.

G. Kovács László 1993. A szlovákiai magyarság a második világháború éveiben
(1939—1945). In Gyurgyík László et al.: Fejezetek a csehszlovákiai magyarság tör-
ténetéből. Pozsony, Kalligram, 127—154. p.

Gergely Jenő—Glatz Ferenc—Pölöskei Ferenc 2003. Magyarországi pártprogramok
1919—1944. 2. kiadás. Budapest, ELTE—Eötvös Kiadó.

Hlavová, Viera 1995. Proces etablovania sociálnej demokracie na politickej scéne Slovenska
v rokoch 1945—1948. In Zborník vystúpení zo seminárov: Transformácia sociálnej
sféry a avicová politika. Historické korene a tradície avicového (robotníckeho)
hnutia na Slovensku. Bratislava, Nadácia L. Novomeského—Československá
obchodná banka, 79—84. p.

Hlavová, Viera 1998. Parlamentné vo by na Slovensku v roku 1946. In Barnovský, Michal —
Ivaničková, Edita (ed.): Prvé povojnové vo by v strednej a juhovýchodnej Európe.
Bratislava, Veda, 79—88 p. 

Letz, Robert 1994. Slovensko v rokoch 1945—1948. Na ceste ku komunistickej totalite.
Bratislava, Ústredie slovenskej kres anskej inteligencie.

Letz, Robert 2006. Aprílová dohoda ako podmienka volebného ví azstva Demokratickej stra-
ny v roku 1946. In Medvecký, Matej (ed.): Posledné a pvé slobodné(?) vo by 1946,
1990. Zborník z odborného seminára. Bratislava, Ústav pamäti národa, 11—30. p.

Mannová, Elena — Daniel, David Paul (ed.) 1995. Studia historica slovaca. A Guide to
Historiography in Slovakia. Bratislava, Historický ústav Slovenskej akadémie vied.

Matejkin, Stanislav 1995. Demokratická strana a jej miesto v štruktúre politických strán na
Slovensku v rokoch 1945—1948. In Wiedermann, E. (ed.): Studia historica
Nitriensia III. Nitra, UKF, 165—173. p

Rákoš, Elo — Rudohradský, Štefan (ed.) 1973. Slovenské národné orgány 1943—1968.
Bratislava, Slovenská národná správa.

Sedliaková, Alžbeta (ed.) 2000. Slovenská historiografia 1995—1999. Výberová bibliografia.
Bratislava, Veda.

A sszlovák ppártstruktúra 11945—1948 kközött 165
FÓ

R
U

M
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, X. évfolyam

  2
0
0

8
/2

, S
om

orja

szemle-2008-2-internet.qxd  4.6.2008  8:57  Page 165



Šutaj, Štefan 1999. Občianske politické strany na Slovensku v rokoch 1944—1948. Bra-
tislava, Veda.

Šutaj, Štefan 2006. Vo by v roku 1946 a menšinová otázka na Slovensku. In Medvecký,
Matej (ed.): Posledné a pvé slobodné(?) vo by 1946, 1990. Zborník z odborného
seminára, Bratislava, Ústav pamäti národa, 56—68. p. 

166 Gaucsík IIstván
FÓ

R
U

M
Tá

rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m

le
, 

X.
 é

vf
ol

ya
m

  
2

0
0

8
/2

, 
S

om
or

ja

szemle-2008-2-internet.qxd  4.6.2008  8:57  Page 166


