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A 19. század első felében Magyarországon a kisebbségek politikai elitjei felismerték,
hogy a nemzetiségi társadalmak megszervezésénél a szövetkezeti hálózatok kiépíté-
se, illetve az állami gazdasági szektorban megszerzendő képviselet és befolyás mind
az etnopolitikai, mind a közösségszervező kulturális célokat hatékonyan képes támo-
gatni. Az egyes nemzetiségek, a németek, a románok, a szlovákok és a ruszinok anya-
gi és szellemi erőforrásaikkal arányosan hozták létre szövetkezeti hálózataikat. Az
1918 utáni kisebbségi magyar társadalmak közül az erdélyi magyarság számára fő-
képpen az erdélyi szászok altruista modellje és sikeres szervezetépítése, valamint a
román szövetkezetek nemzeti irányultsága szolgált követésre méltó példának.1 A szlo-
vákiai magyarok a két világháború között mindezeket számon tartották, azonban az er-
délyi magyar szövetkezetek, illetve a csehországi szudétanémetek eredményessége
mellett a szlovák nemzeti mozgalom szövetkezetalakítási stratégiái és a cseh modell
(„aprómunka”) váltak viszonyítási alappá, nem utolsó sorban azért, mert a cseh és a
szlovák nemzetállamépítés megvalósításában játszottak fontos szerepet.

A szövetkezeteket, a társadalmi összefogás ezen demokratikus formáit, a konkrét
gazdasági és kulturális igények hozták létre. A mezőgazdasági piaclehetőségek kitágí-
tásával, amelyet egyfajta reakciónak tekinthetünk a kapitalista fejlődésre, fontos sze-
repet játszottak a közgazdasági élet modernizációjában. Egyszerre töltötték be az új
szociális struktúrák helyét és a munkakapcsolatokat is újraszervezték. A nemzeti kö-
zösségeket megkonstruáló politikai elit számára pótolhatatlan közvetítő szereppel bír-
tak, hiszen a parasztság és a gazdaréteg felé olyan kommunikációs csatornákat jelen-
tettek, melyeken keresztül egyrészt társadalomszervező és szociálpolitikai feladatokat
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tudtak ellátni, másrészt nemzeti célok érdekében mozgósítani és politikailag aktivizál-
ni tudták a tagságot. A régiókban játszott egzisztenciális és presztízsteremtő súlyuk-
kal, Hunyadi Attila megfogalmazása szerint középosztályteremtő funkcióval rendelkez-
tek.2 A polgárosodásban pozitív szerepet töltöttek be: a tagokat közös eszmék segít-
ségével (szövetkezeti ideológia, humanitárius célok, önsegély) aktivizálták, autonóm
és demokratikus hierarchiákat működtettek, a gazdaságban szervezeti innovációkat
vállaltak fel (ipari és mezőgazdasági vállalkozások), a résztvevők közös döntéseket
hoztak az erőforrásokról és elosztásukról, és nemcsak a mindennapi anyagiakról gon-
doskodtak (haszonszerzés), hanem a szociális védelmet és az oktatási-kulturális prog-
ramokat (képzések, nevelés, népművelés) is támogatták. Helyi szinten a közösségi
kohézió és a szolidaritás előmozdítói, katalizátorai voltak.

Állami szerepvállalás és etnikai szövetkezeti hálózatok
A magyarországi szövetkezeti rendszer kialakulását az 1880-as évektől számíthatjuk,
mikortól a központi állami szervek és a gazdasági érdekvédelmi szervezetek kezde-
ményezésére rendszerszerűen jöttek létre a falusi hitelszövetkezetek és később a
szövetkezeti szektort szervező, irányító és felügyelő felsőbb struktúrák.3 A program-
alkotó személyiségek tevékenysége (Károlyi Sándor, Bernát István, Meskó Pál, Ba-
logh Elemér), akik a nyugat-európai mintákat követték, indította el a szervező mun-
kát és a szövetkezeti eszme propagandáját. Megjegyezzük, hogy nemcsak a magyar,
hanem a szász és a román szövetkezetek célirányos alapítása is ekkor kezdődött.

A magyar szövetkezeti mozgalomban a kezdetektől agilis szerepet vállaló Pest
Megyei Hitelszövetkezet 1894-ben felvette a Hazai Hitelszövetkezetek Központi Hi-
telintézete nevet, tevékenységi körét kiterjesztette az egész országra és számos vi-
déki szövetkezet létrehozásánál működött közre. A magyarországi szövetkezeti rend-
szer intézményesítésének fordulópontja 1898-hoz kapcsolódik, amikor megalakult
az Országos Központi Hitelszövetkezet, amelynek a felvidéki kirendeltsége Nyitrán
működött.4 Tagjainak egységes alapszabálya volt, és a korlátolt felelősség határát
is megszabták. A tagszövetkezetek különböző adó- és kamatmentességet és egyéb
kedvezményeket kaptak. Az Országos Központi Hitelszövetkezet a szövetkezetek ve-
zetőségébe saját embereit nevezte ki, akik útján a felügyeletet és a pénzügyi ellen-
őrzéseket gyakorolta. Ezekkel a lépésekkel a szövetkezeti elveket sértő álszövetke-
zeteket akarták kiszűrni. Az Országos Központi Hitelszövetkezethez való csatlako-
zás nem vált kötelezővé, így hatáskörén kívül számos szövetkezet megőrizte az au-
tonómiáját, azonban ezek az állami támogatásoktól elestek.

A „szlovák” vagy felföldi régió hitelszövetkezeteinek 1894—1909 közötti, megyék
szerinti megoszlása érdekes adatokat tükröz.5 Itt —16 megyéből hatban — 1909-re
kimagaslóan nagy számban jött létre szövetkezet (Nyitra 75, Komárom 54, Pozsony
50, Zemplén 39, Trencsén 25, Nógrád 20), összesen 263, melyből például csak a
Nyitra megyeiek 29%-ot képviseltek. A szövetkezetalapítások üteme 1894-hez ké-
pest 1909-ben még erőteljesebb, ekkor Nógrádban 20-szor, Barsban 13-szor, Nyit-
rában és Pozsonyban 12,5-szer, Hontban 12-szer, Zemplénben 9-szer, Trencsénben
8,3-szor lett több hitelszövetkezet. A szlovák hitelszövetkezetek száma Árvában,
Liptóban, Turócban és Sárosban 1909-ben az addigihoz képest duplájára növeke-
dett. A taglétszám 1909-re együttesen meghaladta a százezret, mely a Magyaror-
szágon hitelszövetkezetekben szervezett tagok 10%-át jelentette. Legtöbb szövetke-
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zeti tagot 1909-ben három megyében találunk: Nyitra és Komárom (21—21 ezer), va-
lamint Pozsony megyében (14 ezer). Legnagyobb növekedést a taglétszámban Bars,
Hont és Trencsén megye mutatott (18—40 tag). A szlovák megyékben (Árva, Liptó,
Turóc, Sáros) a gyarapodás csupán 1,7-szeres.

A fogyasztási szövetkezetek fedőszervezete, központja az 1898-ban alakult Han-
gya lett, amelynek megalakítását a Magyar Gazdaszövetség kezdeményezte. A Han-
gya Nagyszombatban szervezte meg felvidéki fiókját. A fogyasztási szövetkezetek
szervezését ezen a területen is több szervezet vállalta fel. A már régebbtől tevékeny,
komoly gazdaságszervezési tapasztalatokkal rendelkezők közül Nyitra megyében a
Nyitra-völgyi Gazdasági Egyesület vállalt fel ilyen feladatot.6 A központ kedvezménye-
ket (előnyös hitel, tanácsadás), pénzügyi előnyt és teljes támogatást nyújtott tag-
szövetkezeteinek, és elvárta teljes lojalitásukat, nevezetesen, hogy csak a Hangya-
forrásokból vásároljanak. Mégis megtörtént, hogy néhány szövetkezet zsidó nagyke-
reskedőktől vásárolt, mert azok olcsóbban adták az árut.7 A Hangyához 1900-ban
224, 1914-ben 1276, 1918-ban pedig már 2140 szövetkezet tartozott. A Felvidé-
ken ebből 597 működött (27,9%).8

A első világháború végéig a felső-magyarországi régióban, fiókjaikon keresztül szá-
mos országos hatáskörű szövetkezet is kifejtette tevékenységét.9 A már említett hi-
tel- és fogyasztási szövetkezetek mellett többek között egy-egy termelési ágra vagy
növénytermesztésre, állattenyésztésre, tejtermelésre, gabonaértékesítésre, talajjaví-
tásra, földbérletre, biztosításra, raktározásra, műtrágya-értékesítésre szakosodott
szövetkezetek alakultak ki. Az ipari szövetkezeteknek is számos fajtája jelent meg:
szeszgyártással, háziiparral, kisipari termeléssel, gépkölcsönzéssel foglalkozók. Kü-
lönlegesek voltak az egyszerre mezőgazdasági, fogyasztási és hitelfeladatokat felvál-
laló szövetkezetek. Nagy jelentőséggel bírtak a mezőgazdasági vízgazdálkodás szak-
mai és gyakorlati feladatait ellátó belvízlevezető és ármentesítő társulatok, melyek
szövetkezeti alapon működtek. 1918-ig hét ilyen társulat jött létre (Somorja,
Vágsellye, Komárom, Karva, Érsekújvár, Tőketerebes és Királyhelmec székhellyel).
Ezeken kívül vízszabályozással, talajjavítással, lecsapolással és feliszapolással fog-
lalkozó szövetkezetek működtek, a hatalomváltásig összesen 61510 és a politikai
pártok által létrehozott, központi irányítás alatt álló szövetkezetek is megjelentek.11

A szlovák szövetkezeti rendszerrel is szükséges foglalkozni, hiszen fejlődési ívé-
nek ismerete nélkül, a két világháború közötti szlovákiai szövetkezeti rendszer értel-
mezése elképzelhetetlen. A szlovák nemzetiségi szövetkezetek kezdetei az 1840-es
évekig, a szlovák nemzeti „ébredés”, a modern nemzetté válás időszakáig nyúlnak
vissza. Az első, (hitel)szövetkezetnek tekinthető, kölcsönös segítségnyújtáson ala-
puló szervezetet 1845-ben hozták létre.12 A példa a szlovák régiókban követésre ta-
lált, az 1850-es és az 1870-es években a helyi szlovák értelmiség (lelkészek, taní-
tók) kezdeményezésére és hathatós segítségével sorra alakultak a gazdakörök, a
gazdasági- és segélyegyletek, a kölcsönpénztárak és a fogyasztási „egyesületek”,
nemcsak az északi szlovák területen, hanem a budapesti, az alföldi, a vajdasági és
az erdélyi szlovákok körében is.13 A 19. század végén a szlovák szövetkezetek túl-
nyomó többsége a magyar szövetkezeti központok tagja volt. Az Országos Központi
Hitelszövetkezethez 1914-ben 125 szlovák hitelszövetkezet tartozott (az összes 5%-
a). A szlovák fogyasztási szövetkezetek túlnyomó többsége (260) 1898-tól a Han-
gyához tartozott.14 A 20. század kezdetén a szlovák szövetkezeti mozgalom már je-
lentős vagyoni és személyi tartalékokkal (vagyonosodó gazda- és iparosréteg, kép-
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zett vezetők, hivatalnokok) rendelkezett, és amellett, hogy Budapest felé is kötődé-
seket épített ki (állami hivatalok, szövetkezeti központok) fontos alternatív gazdasá-
gi és kereskedelmi kapcsolatokat létesített a cseh- és a morvaországi vidékekkel.15

A magyar—szlovák politikai szembenállás és a régiókban tapasztalható pénzintézeti
tőkeharc és rivalizálás a szlovák szövetkezeti vezetőket az önálló szlovák szövetke-
zeti központalapítás gondolata felé irányította. A Központi Szövetkezet a Gazdasá-
gért és Kereskedelemért (Ústredné družstvo pre hospodárstvo a obchod) nevű szer-
vezetet, Milan Hodža agrárprogramjának szellemében, cseh adminisztratív és pénz-
ügyi támogatással Budapesten alapították 1912-ben. A szövetkezet nemzetpolitikai
célja a szlovák szövetkezeti hálózat feletti ellenőrzés és a központi státus elérése
volt. Széles körű tevékenységet végzett: kedvező hitelnyújtás, műtrágyaelosztás,
gépellátás és -beszerzés, biztosítás, új szövetkezetek alapítása. Pénzügyi központ-
ja és a tagszövetkezetek tőkéjének gyűjtőhelye a budapesti székhelyű, cseh érde-
keltségű Ústredná banka volt. Hivatalos lapot jelentetett meg Hospodársky obzor
néven és külön kiadót tartott fenn. A magyar hatóságok pánszláv és államellenes
agitációt véltek felfedezni a tevékenységében, ezért képviselőit figyeltették, a szö-
vetkezetalapításokat gyakran karhatalom felhasználásával akadályozták.16 A szlovák
központhoz 1914-ben 32 szövetkezet, tehát a működő szlovák szövetkezetek kiseb-
bik része tartozott.17

Szövetkezeti központ a szlovák nemzetépítés szolgálatában
Az impériumváltás után Szlovákiában egy új, felülről irányított szövetkezeti modell
kialakítása kezdődött. Ennek törvényi háttere azonban igencsak bonyolult volt. A
csehországi területek és az egykori felső-magyarországi régió eltérő fejlődési utat
járt be, a szövetkezetekre és központjaikra vonatkozó törvények különböztek, az im-
már új államkereten belül pedig Szlovákia specifikus gazdaságpolitikai helyzete is
nagymértékben befolyásolta a szövetkezeti intézményrendszer anyagi bázisának ki-
építését és további fejlesztését.18

A korszak legfontosabb szlovákiai szövetkezeti központja a pozsonyi székhelyű,
1919. január 23-án alakult Központi Szövetkezet (Ústredné družstvo) volt. Gyakor-
latilag az 1912-ben létrehozott szlovák nemzetiségi szervezet folytatásának tekint-
hető, bár jogilag semmiféle kapcsolatban nem állt vele. Az alakuló közgyűlésen
csak szlovák gazdasági szervezetek és szlovák szövetkezeti vezetők jelentek meg,
azzal a céllal, hogy egy szlovákiai hatáskörű új szervezetet alapítsanak.19 A szlová-
kiai magyar gazdasági szakírók által „kényszerközpontnak” nevezett Központi Szö-
vetkezetről a 210. számú 1919. április 15-i törvény rendelkezett. Az új törvény radi-
kálisan megszakíttatta az adminisztratív, a pénzügyi és a kereskedelmi kapcsolato-
kat a magyarországi szövetkezeti központok és a szlovákiai szövetkezetek között. A
volt Országos Központi Hitelszövetkezet, a Hangya és egyéb tagszövetkezetek 1919.
július végéig kötelesek voltak felszámolni mindenfajta összeköttetésüket Budapest-
tel, és közgyűlési határozattal kellett kimondaniuk csatlakozásukat Pozsonyhoz. Ab-
ban az esetben, ha ezt nem tették meg, a Központi Szövetkezet egyoldalúan tagszö-
vetkezetének tekintette őket, és egy hónapon belül, 1919. július 30-ig kimondta az
elszakadásukat. Ugyanakkor megtiltották, hogy külföldi (magyarországi) központtal
bármiféle kapcsolatot fenntartsanak, azokkal kereskedjenek, pénzfölöslegeiket ná-
luk elhelyezzék, kölcsönt vegyenek fel tőlük. A Központi Szövetkezet végezte az új
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tagok könyvvitelének és vagyoni helyzetének az ellenőrzését. Az Országos Központi
Hitelszövetkezet alapszabályait semmisnek tekintették. A szlovákiai szövetkezetek
közleményeiket nem jelentethették meg külföldön, csak az Úradné noviny című hi-
vatalos lapban, szlovákul. A Központi Szövetkezet amellett, hogy megszüntette a ré-
gi hálózatokat, átvette a XXIII. számú magyarországi törvényben foglalt összes ked-
vezményt (adópótlékok alóli fizetésmentesség, a kereskedelmi és az iparkamarák
díjai, a bélyeg- és illetékfizetés alóli felmentés). A törvény szigorú büntetést tartal-
mazott arra vonatkozólag, ha a szövetkezet nem hívta össze időben az elszakadást
kimondó közgyűlést vagy a kötelező ellenőrzést akadályozta. A külföldi szövetkeze-
ti központ ellenőrzését tiltották. Képviselőjüket, aki ha nem volt csehszlovák állam-
polgár, kiutasíthatták az országból, ha ilyen állampolgársággal rendelkezett, akkor
hat hónap fogházra büntethették. Ha valamelyik szövetkezet a törvény rendelkezé-
seit megsértette, a Központi Szövetkezet kezdeményezésére a cégbíróság elrendel-
hette feloszlatását. A szankciók diszkriminatív jellege az államfordulat utáni évek
rendelkezéseinek ideiglenességét tükrözi vissza.20 A szlovákiai területen található
szövetkezetek működésének tényleges ellenőrzését a 492. számú 1919. augusz-
tus 19-i kormányrendelet alapján végezték, melyben a revizorok jogait és az ellenőr-
zés adminisztrációját is rögzítették. Ennek alapján írták össze a szövetkezeteket és
ellenőrizték az üzletmenetet, az irat- és pénzkezelést, a szövetkezeti vagyont, az ér-
tékpapírokat és a pénzkészletet.21

Az Agrárpárt felé orientálódó Központi Szövetkezet létrehozását még a szlovák po-
litikai táborban sem fogadták osztatlan sikerrel. A Szlovák Néppárt az ellen tiltako-
zott, hogy az új központ a Hangya-vagyont meg akarja szerezni, és 1920-ban saját
szövetkezeti központot szervezett, Szlovák Keresztény Szövetkezeti Egyesület
(Slovenská kres anská družstevná jednota) néven, amely azonban 1924-ben pénz-
ügyi gondok miatt megszűnt.22 A szlovákiai szövetkezetek érdekképviseleti szervének
1920-as terve (Szövetkezetek Szövetsége), mely a Központi Szövetkezet keretén be-
lül működött volna, nem jött létre. Erről Szent-Ivány József folytatott tárgyalásokat a
Központi Szövetkezet vezetőségével. A 210. számú törvény revideálására és a tör-
vény által biztosított jogok „liberálisabb” kezelésére tett ígéret csak ígéret maradt.23

A Központi Szövetkezet 1922-re készítette el a 210. számú törvény végrehajtá-
sának és az ellenőrzések eredményeinek az összefoglaló értékelését. A 834 szlo-
vákiai fogyasztási és hitelszövetkezetből 810 csatlakozott a központhoz.24 648 fo-
gyasztási szövetkezetből 633-ban valósították meg az ellenőrzéseket. A hitelszövet-
kezetek esetében is kedvező arányt mutattak ki, hiszen a 246-ból 234-et mértek
fel. A hiányzó 12-nél 1922 első felében tudták végrehajtani a revíziókat, mert a hi-
vatali könyvek vagy megsemmisültek, vagy Budapesten maradtak. A 21 szeszfőző
szövetkezetből 11 csatlakozott a Központi Szövetkezethez. A csatlakozott állatte-
nyésztési szövetkezetekre vonatkozólag nem közöltek adatokat (az államfordulatkor
243 esett Szlovákia területére, de vagyoni helyzetükre a Központi Szövetkezet és a
Magyar Kölcsönös Állatbiztosító Társaság között zajló elhúzódó tárgyalások hatot-
tak kedvezőtlenül). Az egykori Keresztény Szövetkezeti Központ tagszövetkezetei
részben a Központi Szövetkezethez csatlakoztak, részben önállósultak vagy meg-
szűntek. A Központi Szövetkezet vezetősége az adatfelvétel és a pontos statisztika
elkészítésének a következő akadályait állapította meg:

1. A szövetkezetek korábban a mérlegösszeállítás és a vagyonfelmérés tekinte-
tében teljesen az Országos Központi Hitelszövetkezetre vagy a Hangyára voltak utal-
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va, ezért az államfordulat után saját szakképzett személyzet híján ezeket a felada-
tokat nem teljesíthették. A világháború alatt pedig a felméréseket legtöbbször el is
hanyagolták. A szlovák szövetkezeti vezetők főleg a kelet-szlovákiai adatgyűjtés
problémáira mutattak rá.

2. A szövetkezetek működésében komoly fennakadásokhoz és zavarokhoz veze-
tett, hogy a tisztviselők egy része Magyarországra távozott. Előfordult, hogy a szö-
vetkezeti vagyon bérletek formájában került magánkézbe és rablásokra is sor került.

3. A Központi Szövetkezetnek az ellenőrzésekre nem állt rendelkezésre megfele-
lő számú tisztviselő. A csehországi segítség elhanyagolható volt, mert magyarul
nem értő személyek érkeztek.

4. A szövetkezetek számának pontosítását a települések járásbíróságokba tör-
ténő nem egyértelmű besorolása is nehezítette.25

5. A szövetkezetek vezetői politikai és nemzetiségi okok miatt a Központi Szö-
vetkezet előírásait ingorálták.

6. A legnehezebb helyzetbe a hitelszövetkezetek kerültek, mert tőkéik letétként
Budapesten maradtak.

7. Számos szövetkezet már csupán formálisan létezett, a pénzügyi problémák
következtében felszámolt és gyakorlati tevékenységet nem fejtett ki26

Szövetkezeti statisztika és a szlovákiai magyar szövetkezetek típusai

A korszak szövetkezeti statisztikájának és különösen az államfordulatot követő első
évek (szlovákiai magyar) forráskritikai vizsgálatára még nem került sor. Lényegében
többféle, gyakran szerzők szerint változó adatok állnak rendelkezésünkre.27 Az 1930-as
években a csehszlovák statisztikák szövetkezetekre vonatkozó nemzetiségi adatainak
legteljesebb feldolgozását, egyben összehasonlító vizsgálatát Kardos Béla végezte el.28

1. táblázat. A szövetkezetek száma és nemzetiségi megoszlása Csehszlovákiában
1930-ban29

Megjegyzés: A hitelszövetkezetek adatai 1931-ből származnak.
Forrás: Rados K. Béla: Magyar szövetkezetek és a szövetkezeti központok kérdése Cseh-Szlovákiában.
Magyar Kisebbség, 1932. 24. sz. 768-769. p. Uő: A szövetkezeti ügy Cseh-Szlovákiában 1930-ban. Ma-
gyar Statisztikai Szemle, 1932. 10. sz. 849. p

Szövetkezetek 
Számuk az egész 
ország területén 

Csehország, Morvaország, 
Szilézia 

 

Szlovákia és Kárpátalja 
Fajtái 

1919 1930 cseh német lengyel 
és vegyes

szlovák magyar német rutén 

Hitelszövetkezetek 5 664 7 611 4 717 1 588 75 737 213 55 93
Mez gazdasági 
szövetkezetek 

1 135 
(+81) 

4 227 
(+121) 

2 796
(+79)

1 004
(+17)

21
(+4)

316
(+7)

58 
(+3) 

7 
(+1) 

25
(+10)

Ipari szövetkezetek 871 1 340 967 231 21 80 14 5 22
Fogyasztási 
szövetkezetek 

 
1 829 

 
1 840 548 256 80 568

 
298 

 
20 70

Lakásépítési 
szövetkezetek 

605 1 805 1 318 248 25 167 3 4 4

Összesen 10 185 16 944 10 425 3 344 226 1 875 589 92 224
Százalékos arány 
az 1930-as 
országos adatból 

 
 

– 

 
 

100% 61,52% 32,07% 1,33% 11,06%

 
 

3,47% 

 
 

0,5% 1,32%

76 Gaucsík IIstván

szemle-2008-3.qxd  22.8.2008  14:00  Page 76



FÓ
R

U
M

Társadalom
tudom

ányi S
zem

le, X. évfolyam
  2

0
0

8
/3

, S
om

orja

A magyar szövetkezetek tehát változatos típusokat képviseltek, legfőképpen fo-
gyasztási, hitel-, mezőgazdasági, ipari és egyéb (lap- és könyvkiadás, alkalmazotti)
irányultságúak voltak.30 A szlovákiai területeken a fogyasztási szövetkezetek túlsú-
lyát tapasztalhatjuk, ez tükröződött vissza a magyarlakta régiókban is.31 Ezek a típu-
sok Szlovákiában jellegükben mások, falusi szövetkezetekként működtek, szemben
a csehországiakkal, ahol az ipari munkásság és a városi polgárság szervezetei vol-
tak. A magyarság, mivel a déli agrárvidéken tömbben élt, és köreiben tovább éltek
az 1918 előttről eredeztethető öröklött minták, illetve a nagy tapasztalattal rendel-
kező magyar szövetkezeti vezetők (például Nagy Ferenc32) is a mozgalom rendelke-
zésére álltak, főképpen a fogyasztási szövetkezetek hálózatát tudta sikeresen kiépí-
teni és fejleszteni. Az első világháború után szlovákiai magyar szempontból ez volt
az egyetlen olyan típus, amely töretlen fejlődési ívet tudott felmutatni. Az 1919 és
1924 közé tehető válságidőszakból, melyet a háború utáni gazdasági válság, a ré-
gi kapcsolatok megszűnése és a Budapesten letétben maradt szövetkezeti vagyon-
veszteségek okoztak, valamint a belföldi ellátási nehézségek, tarifaveszteségek is
súlyosbítottak, a szlovákiai magyar szövetkezetek végül kilábaltak.

A legjelentősebb magyar szervezeti hálózatot, a fogyasztási szövetkezetekét,
1925-től a galántai székhelyű Hanza Szövetkezeti Áruközpont alakította ki. A Han-
zának a szakirodalomban lényegében tisztázatlan szenci 1923. évi első alapítási kí-
sérlet után, 1925-től a galántai székhelyű, gazdasági bázisát fokozatosan kiépítő,
de korlátozott központjogkörökkel rendelkező áruközpont integrálta a dél-szlovákiai
magyar fogyasztási szövetkezeteket, és hangsúlyozni kell, hogy a Központi Szövet-
kezet beleegyezésével.33 Nagy Ferenc 1923. február 10-én küldte el 17 Galánta kör-
nyéki fogyasztási szövetkezetnek a galántai vásárló és értékesítő szövetkezet terve-
zetét. Az ebben foglaltak szerint történt a Hanza Szövetkezeti Áruközpont kiépíté-
se.34 A Hanza első alapszabályzatában, 1925-ben önálló revíziós központként hatá-
rozta meg magát, ahol a tagszövetkezetek pénzfeleslegeiket elhelyezhetik. A Köz-
ponti Szövetkezet nyomására a magyar szövetkezeti vezetőknek ezt a pontot ki kel-
lett hagyniuk az alapszabályzatból, az áruközpont csak így lehetett a Központi Szö-
vetkezet tagja.35 Pukkai László helyesen állapította meg: „[A] galántai Hanza Szövet-
kezeti Áruközpont megalakulását többek között az első világháború befejezését kö-
vető gazdasági-társadalmi változások sürgették, s előfeltételeit azok a magyar szak-
emberek teremtették meg, akik korábban a Hangya kötelékében, majd szaktudásuk
eredményeként a pozsonyi Központi Szövetkezetben dolgoztak.”36 Varga Imre sze-
rint „hátránya ennek a szövetkezeti központnak, hogy hatósugara csak a nyugati
magyarságra terjed ki, míg a középső és a keleti magyar etnikum teljesen kiesik ál-
dásos munkaköréből”.37 A Hanza így a dél-szlovákiai régióban a magyar szövetkeze-
ti mozgalom legeredményesebb, országos szinten is jegyzett vállalkozása volt. A
csatlakozott fogyasztási szövetkezetek száma az 1925-ös 75-ről, 1938-ra már 211-
re növekedett, azonban még így sem tartozott hozzá mindegyik szlovákiai magyar fo-
gyasztási szövetkezet.38 A Hanza 1931-ben megkapta ugyan a központalakítás jo-
gát, a tagszövetkezetek feletti ellenőrzési joggal azonban csak 1934-től rendelke-
zett, miközben a pozsonyi központ revíziós előjoga továbbra is fennmaradt.39

A tagszövetkezetek számáról és megalakulásuk idejéről eltérő adatok állnak ren-
delkezésünkre. Pukkai László számításai szerint a legnagyobb alapítási hullám
1901—1910 között volt, amikor 67 szövetkezet alakult. Ezt a számot csak az 1931-
től létrehozott szövetkezetek száma közelítette meg (1940-ig 63 jött létre). Az 1921
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és 1930 közötti időszakban, melyet a szövetkezeti hálózat megalapozásának tekint-
hetünk, csupán 17-et alapítottak.40 Ezektől eltérő adatokat közöl Vavrik Ferenc.41

Mindkét adatsor jelzi, hogy a Hanza Szövetkezeti Áruközpont az államfordulat előtti
alapokra támaszkodva alakította ki struktúráját.

Az áruközpont gazdasági és kereskedelmi sikereit, a mezőgazdasági termelés és
a fogyasztás korszerűsítését szervezettségének és tapasztalt vezetőinek köszönhet-
te. Az 1920-as évek közepétől sikerült betöltenie azt a szerepet, tehát az áruelosz-
tó és termékértékesítő központszerepet, amely a Mátyusföldön és a Csallóközben,
az egykori Hangya-szervezet eróziója miatt, hiányzott. A kapcsolathálózat kiépítését
és megalapozását (szállítóeszközök, áruraktárszervezések, személyzetbővítés, üz-
letstratégia) jelentős anyagi befektetések útján valósították meg. Ezt csakis átgon-
dolt felvásárlási, kölcsönzési és értékesítési politika teremthette meg. A tevékeny-
ségracionalizálás és szervezeti hatékonyságbiztosítás céljából került sor 1928-tól
az egyes osztályok létesítésére (áruosztály, malomosztály, gabonaosztály, mezőgaz-
dasági osztály, asztalosműhely, géposztály/iparüzemek, autóosztály, jog-, adó- és
iparügyi osztály).42

A Hanza-tagság a jövedelmet, a vásárlóerő és az adózóképesség növekedését
biztosította, fontos szociálpolitikai kedvezményeket, előnyöket nyújtott, emellett egy
új, kisebbségi szövetkezeti identitást is jelentett. A szövetkezeti tagok száma 1937-
ben elérte a 40 ezret, ami 30 ezer olyan családot jelentett, amelyek szükségletei-
ket szövetkezeti úton fedezték. Mindezzel az áruelosztás rendszerében megjelenő
fogyasztási szövetkezetek alacsonyabb szinten tartották az árakat, és elősegítették
a háztartások megtakarításainak megőrzését. Az alkalmazottak száma 1938-ban el-
érte a 200 főt.43

A forgalom az 1925-ös 2,2 millió koronáról 1938-ra 27,8-szorosára nőtt. A szlo-
vákiai gazdasági konjunktúra hátszelét kihasználva 1929-ig a Hanza forgalma töret-
lenül növekedett. A gazdasági válság és a korlátozó állami intézkedések következ-
tében 1930—1931 között csökkent, majd újra emelkedés következett, 1938-ban
már 61,3 milliót ért el.44 Vavrik véleménye szerint „a szilárd pénzügyi és finanszíro-
zási helyzetet a központ a beszerzés és az értékesítés naprakész egyensúlyban tar-
tásával, a forgási sebesség növelésével, a szövetkezeti árbevételek kézbentartásá-
val, a készpénzfizetés gyakorlatának bevezetésével érte el”.45
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2. táblázat. A nyugat-szlovákiai régió fogyasztási szövetkezeteinek 1936-os adatai

Forrás: Západné Slovensko. Hospodárský, kultúrný a sociálný vývoj za prvých 20 rokov štátnej samos-
tatnosti. Vydala Národohospodárska župa západoslovenská v Trnave vlastným nákladom. Bratislava, Slo-
venská grafia, 1938, 84. p. Štatistický lexikon obcí v Krajine slovenskej. Úradný soznam miest pod a
zákona zo 14. apríla 1920, čís. 266 Sb. zák. a nar. vydaný ministerstvom vnútra a Štátnym úradom šta-
tistickým na základe výsledkov sčítania udu z 1. decembra 1930. Praha, Tlačou a nákladom „Orbis”,
tlačiarskej, nakladate skej a novinárskej účastinárskej spoločnosti, 1936, XVII—XVIII. p.

A nyugat-szlovákiai régió volt a szlovákiai szövetkezeti mozgalom központja. Az
1936-os statisztika szerint az összes fogyasztási szövetkezet 29,2%-a, a tagságá-
nak 36,4%-a itt tömörült. A jegyzett üzletrészek 28%-a, az ingatlanok 41,8%-a és a
bevétel 40,5%-a esett erre a vidékre. A magyar fogyasztási szövetkezetek erős po-
zíciókkal rendelkeztek. A legtöbb magyar szövetkezetet három járás területén talál-
juk (Dunaszerdahelyi, Galántai, Somorjai), a legtöbb magyar szövetkezeti tag négy
járásban szerveződött (Dunaszerdahelyi, Galántai, Somorjai, Vágsellyei). A tagság
tekintetében a magyarok több mint 9 ezerrel szárnyalták túl a szlovákokat. Az egy
lakosra jutó átlagos bevételt elemezve pedig négy kiemelkedő magyar többségű já-
rást találunk (Dunaszerdahelyi, Galántai, Somorjai, Vágsellyei). A régióban két nagy
áruközpont működött: a Fogyasztási Szövetkezetek Bevásárlási Központjának nagy-
szombati kirendeltsége (Nákupná ústredňa potravných družstiev) és a Hanza Szö-
vetkezeti Áruközpont. Az utóbbi évi bevétele 1937-ben túlszárnyalta a Fogyasztási
Szövetkezetek Bevásárlási Központjáét (61 millió Kč, szemben a 56 millió Kč-val).46

Korabeli szlovák vélemények szerint is a Hanza-irányítás alatt álló szövetkezetek ve-
zetése szakszerű volt és mintagazdálkodást folytattak.

Meg kell említenünk végül a Hanza egyik alszervezetét, az 1930-ban alakult
Hanza Hitelszövetkezetet is, amelynek életre hívása reakciónak tekinthető a nagy
gazdasági válság idején keletkezett hitelhiányra, illetve a megdrágult hitelnyújtásra.

Járás A csehszlovák 
állampolgárok 
száma 1930-ban 

100 csehszlovák 
állampolgárból 
magyar 

Szövetkezetek 
száma 

Tagok 
száma 

Bevétel 
(ezer K ) 

Átlagos 
bevétel 
egy lakosra 
(K ) 

Dunaszerdahelyi 44 296 88,2 27 4 104 6 822 151 
Érsekújvári 62 025 31,6 7 1 455 2 814 44 
Galántai 66 922 62,0 29 9 663 16 244 239 
Galgóci 43 237 0,7 10 1 307 3 568 82 
Komáromi 64 098 82,9 12 2 899 4 416 66 
Malackai 50 260 0,5 9 1 537 3 351 66 
Mijavai 25 742 0,1 7 982 1 523 59 
Modori 36 882 2,7 12 2 327 3 718 100 
Nagyszombati 73 270 1,5 17 2 506 16 768 227 
Nyitrai 77 924 13,8 16 2 466 4 998 63 
Ógyallai 52 676 70,1 10 2 920 5 720 108 
Pozsony-városi 116 897 16,1 1 275 1 659 12 
Pozsony-vidéki 59 622 6,8 7 1 372 3 023 47 
Pöstyéni 41 654 0,5 11 1 707 3 326 79 
Somorjai 35 135 76,9 20 4 144 7 270 204 
Szakolcai 33 639 0,2 4 835 948 27 
Szenicei 34 317 0,1 17 2 927 4 437 128 
Tapolcsányi 63 175 0,4 9 1 121 2 342 36 
Vágsellyei 51 192 55,5 14 5 257 7 791 151 
Összesen  239 49 804 100 738 95 
Ebb l szlovák szövetkezet 124 20 225 51 613 51,9% 
Ebb l magyar szövetkezet 115 29 579 49 125 48,1% 
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Jelentősége abban állt, hogy lehetővé tette a Hanza tagszövetkezetek általi befize-
téseket, az áruforgalom és a beruházások finanszírozására pedig kölcsönöket nyúj-
tott. A Hanza Hitelszövetkezet betétei 1930-hoz viszonyítva 295 ezer koronáról
1938-ra 9,8 millió koronára emelkedtek. A folyósított kölcsönök 1938-ra 10 millió
koronát értek el.47 A Hanza Hitelszövetkezet azonban a Központi Szövetkezet által
meghatározott korlátok között működött. Az 1935-ös megbeszélésen rögzítették,
hogy ha a fogyasztási szövetkezetek pénzfeleslege nem haladta meg az egy hónapi
forgalom során keletkezett pénzfelesleg nagyságát, akkor a hitelszövetkezet kezel-
hette ezeket az összegeket. Ellenkező esetben ezeket a tőkéket „feltétel nélkül” a
Központi Szövetkezetnek kellett továbbítani.

A magyar szövetkezeti mozgalom másik fontos szegmensét a hitelszövetkezetek
alkották. Az első világháborút követő első években ebben a szektorban is szá-
mos gazdasági és pénzügyi probléma merült fel. Több olyan új törvény született, me-
lyekkel a hitelszövetkezeti rendszer stabilizálását kívánták elérni. A csehszlovák
pénzügyi kormányzat a pénzintézetek mellett a szövetkezetekre is kiterjesztette az
1919. december 19-én kelt 660. számú rendeletet, mely alapján kormánybiztoso-
kat nevezhetett ki a szövetkezetek vagyoni helyzetének felmérésére. E rendelet
alapján ellenőrizték például a vásárúti, az alsónyárasdi, a szentpéteri, a csallóköz-
kürti, a bősi, a naszvadi, a szentmihályfai és az egyházgellei hitelszövetkezeteket,
melyeknek megtiltották kötelezettségeik teljesítését és előírták az új betétek elkü-
lönített kezelését.48

Az egyik legfontosabb pénzügyi akció a hadikölcsönök rendezése volt. Az ügy
1920-tól húzódott, amikor az Országos Központi Hitelszövetkezet azzal utasította el
a tárgyalásokat, hogy a békeszerződés ratifikálására még nem került sor. A követ-
kező évben az Országos Központi Hitelszövetkezet vetette föl a probléma rendezé-
sének szükségességét, ekkor azonban a Központi Szövetkezet viselkedett tartózko-
dóan, mert a valutaárfolyam változásainak következtében a szlovákiai hitelszövetke-
zetek veszteségeket szenvedtek volna el.49 A hitelszövetkezetek osztrák—magyar ko-
ronában maradt, Magyarországgal szemben fennálló követeléseinek és kötelezett-
ségeinek összeírásáról és az Országos Központi Hitelszövetkezetnél Budapesten
maradt szövetkezeti vagyon rendezéséről a 224. számú 1924. június 27-i kormány-
rendelet határozott.50 A szövetkezeteknek az Országos Központi Hitelszövetkezettel
szemben fennálló követeléseivel kapcsolatban Fedor Houdek51 levélben védte meg
a szlovákiai magyar szövetkezetek vezetőit, akiket a betétesek vádoltak vesztesé-
geik miatt. Szerinte az igazgatóságok annak idején előre nem láthatták a politikai
változásokat. Szerinte a szövetkezetek vagyoni helyzetének javulását az állami tá-
mogatás és a két ország közötti megegyezés biztosíthatta.52 Végül az úgynevezett
szanálási törvény (az 1924. október 9-i 237. számú) eredményeképpen készpénz-
ben mintegy 224 szlovákiai hitelszövetkezet kapott állami segélyt, amelyek ezt az
összeget veszteségeik leírására fordíthatták. A szanálási akción belül került sor a
4. csehszlovák államkölcsön jegyzésére, melynek során lehetőség adódott az immo-
billá vált pénzeszközök aktiválására.53

A magyar hitelszövetkezetek súlypontja a dél-szlovákiai térségben volt. A lakos-
ság nemzetiségi megoszlását követve 1937-ben a következő állapítható meg.
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3. táblázat. A nyugat-szlovákiai régió hitelszövetkezeteinek 1937-es adatai

Megjegyzés: A lakosság száma és az állampolgárok között a magyar arány az 1930-as népszámlálási
adatokat tartalmazza.
Forrás: Západné Slovensko. Hospodárský, kultúrný a sociálný vývoj za prvých 20 rokov štátnej samos-
tatnosti. Vydala Národohospodárska župa západoslovenská v Trnave vlastným nákladom. Bratislava, Slo-
venská grafia, 1938, 84. p. Štatistický lexikon obcí v Krajine slovenskej. Úradný soznam miest pod a
zákona zo 14. apríla 1920, čís. 266 Sb. zák. a nar. vydaný ministerstvom vnútra a Štátnym úradom šta-
tistickým na základe výsledkov sčítania udu z 1. decembra 1930. Praha, Tlačou a nákladom „Orbis”,
tlačiarskej, nakladate skej a novinárskej účastinárskej spoločnosti, 1936, XVII—XVIII. p.

A nyugat-szlovákiai területen a szlovákiai hitelszövetkezetek 33,4%-át találhatjuk.
A szövetkezeti tagok 37,2%-a élt itt, akik az üzletrészek 35,2%-át jegyezték. A gyűj-
tött betétek és a nyújtott kölcsönök az összes szlovákiainak a 36%-át tették ki. Az
egy lakosra jutó legtöbb betét három szlovák járásban (Pöstyéni, Szakolcai,
Szenicei) és egy magyarban (Galántai) volt. Az utóbbinál ez a Hanza Hitelszövetke-
zet.54 Egyelőre alig tudunk valamit a magyarlakta területen 1918-tól szervezett újfaj-
ta hitelszövetkezetekről, melyeket német és cseh minta alapján hoztak létre, s így
ezekben a régi magyarországi korlátolt felelősségű szervezetekkel szemben (ahol
veszteség esetén a tag saját üzletrészéért volt felelős) a tagok teljes vagyonukkal
vállaltak felelősséget. Ezek száma 1936-ra elérte az 531-et, a régi típusoké már lé-
nyegében nem növekedett.55

A magyar hitelszövetkezetek a Központi Szövetkezethez tartoztak. Szlovákiában
a számuk a köztársaság fennállásának utolsó évében elérte a 150-et.56 Saját, auto-
nóm, még korlátozott jogokkal rendelkező revíziós központjukat sem tudták létrehoz-
ni, pontosabban fogalmazva, nem hozhatták létre. Az önálló magyar hitelszövetke-
zeti központ hiánya azért volt súlyos gond, mert az itt összegyűlt tőkét nem tudták

Járás A csehszlovák 
állampolgárok 
száma 1930-ban 

100 csehszlovák 
állampolgárból 
magyar 

Szövetkezetek 
száma 

Tagok 
száma 

Bevétel 
(ezer K ) 

Átlagos 
bevétel 
egy lakosra 
(K ) 

Dunaszerdahelyi 44 296 88,2 15 4 479 7 608 169 
Érsekújvári 62 025 31,6 10 3 009 3 131 49 
Galántai 66 922 62,0 18 5 349 17 062 250 
Galgóci 43 237 0,7 15 2 446 3 880 89 
Komáromi 64 098 82,9 15 4 934 6 965 107 
Malackai 50 260 0,5 17 3 303 8 899 175 
Mijavai 25 742 0,1 7 1 303 4 125 159 
Modori 36 882 2,7 10 1 791 3 718 80 
Nagyszombati 73 270 1,5 19 3 229 8 663 118 
Nyitrai 77 924 13,8 20 4 881 6 915 88 
Ógyallai 52 676 70,1 9 4 005 3 726 70 
Pozsony-városi 116 897 16,1 7 3 369 4 604 13 
Pozsony-vidéki 59 622 6,8 11 3 444 11 634 190 
Pöstyéni 41 654 0,5 15 4 489 11 868 282 
Somorjai 35 135 76,9 14 4 187 6 570 185 
Szakolcai 33 639 0,2 8 2 483 8 826 261 
Szenicei 34 317 0,1 15 3 283 9 302 273 
Tapolcsányi 63 175 0,4 12 2 726 4 871 76 
Vágsellyei 51 192 55,5 12 3 910 7 310 142 
Összesen  249 66 620 138 941 132 
Ebb l szlovák szövetkezet 161 37 167 51 613 64,7% 
Ebb l magyar szövetkezet 84 28 528 49 125 33,7% 
Ebb l német szövetkezet 4 925 2 747 1,6% 
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felhasználni a fogyasztási szövetkezetekben. Hantos László a 210-es törvényben
látta az önálló magyar hitelszövetkezeti központ szervezésének akadályát.57

A fogyasztási és hitelszövetkezetek után a harmadik legnagyobb csoportot a me-
zőgazdasági irányultságú magyar szövetkezetek alkották. Szlovákiában és Kárpátal-
ján a számuk 1930-ban 58 volt (ehhez sorolok még 3 beszerző szövetkezetet). A
gazdasági tevékenység széles skáláját ölelték fel. Az 1930-as statisztikában jegy-
zett 16 fajta típus közül a magyarok 6-ban képviseltették magukat, így az összes
szlovákiai és kárpátaljai nemzetiség között a második helyet foglalták el, azonban
a szlovákoktól alaposan lemaradtak, hiszen a szlovák mezőgazdasági szövetkeze-
tek száma több mint ötszöröse volt a magyarnak.58 Az ebben a kategóriában még
számításba jövő, fontos új típusú termelési, értékesítési, raktározási technikákat
képviselő szövetkezeti típusok teljes hiányát figyelhetjük meg (malom- és sütőszö-
vetkezetek, zöldség- és gyümölcsértékesítő szövetkezetek, lentermelő szövetkeze-
tek, keményítőgyár-szövetkezetek, gép-, gabonaraktár- és legelőszövetkezetek).
Hantos László 1938-as adatközlése sem ismeri ezeket a típusokat.59 A mezőgazda-
sági kategóriába sorolt villamossági szövetkezetek, melyek villanyenergia-termelés-
re és áramfogyasztásra szakosodtak, kizárólag csak szlovákok voltak.60

A két magyar párt alapította 1927-ben Pozsonyban az Országos Gazdasági Szö-
vetkezetet, amely a magyar régiókban hat városban szervezett fiókot (Szenc,
Somorja, Nagymegyer, Érsekújvár, Párkány, Ipolyság). Mezőgazdasági takarmány,
műtrágya, növényvédelmi cikkek, gépek és egyéb, az agráriumban használatos szer-
számok és munkaeszközök eladásával foglalkozott.61 A szövetkezet 1931-re, nem
utolsó sorban az alapító személyek hozzá nem értése miatt is, pénzügyi problémák
szövevényébe került: a belső pénzgazdálkodás kiegyensúlyozatlansága, az alacsony
alaptőke és a túlméretezett kölcsönök okozták, hogy a szövetkezetet a megszűnés
fenyegette. A magyarországi kormányváltás miatt (1931-ben lemondott a Bethlen-
kormány) elmaradó budapesti pénzügyi támogatás és szanálási akció pedig megpe-
csételte sorsát, felszámolás alá került.62 A Magyar Nemzeti Párthoz kapcsolódott a
lévai székhelyű Magyar Gazdák Szövetkezete, amelyet 1927-ben hoztak létre. Az
alakuló gyűlésen az Országos Gazdasági Szövetkezet vezetői is képviseltették ma-
gukat. A szövetkezet, amely az Alsó-Garam menti magyar gazdákra támaszkodott,
takarmánybeszerzéssel, üzemanyag-eladással, árubeszerzéssel és -közvetítéssel,
valamint vetőmagtisztítással foglalkozott. Két raktárt üzemeltetett, Léván és
Zselízen. Garamvölgyi Magyar Gazda címmel 1929—1930 között hivatalos lapot je-
lentetett meg. Ügyvezető igazgatója Beinrohr Dezső, a nemzeti párt lévai titkára, az
igazgatóság elnöke pedig Kmoskó Béla, ügyvéd volt, aki a Lévai Első Bank igazga-
tóságának elnöki tisztét is betöltötte.63

A ipari szövetkezetek csoportjában szintén jól látható a magyar kisebbség lema-
radása. 1931-ben csupán 13 magyar ipari szövetkezet működött, melyből 11 terme-
lő, 2 beszerzéssel, illetve eladással foglalkozó szövetkezet volt. Ezt a mennyiséget
a szlovák (89) mellett még a rutén (16) és a vegyes ügyviteli nyelvű szövetkezetek
száma is meghaladta (19).64

A lakásépítő szövetkezetek az államfordulat után Szlovákiában lassan fejlődtek,
amiben szerepet játszott az is, hogy a magántőke nem nagyon érdeklődött irántuk,
ezért állami támogatással (kedvező hitelkonstrukciók, állami garancia és jótállás)
indult a szervezésük. Szlovákiában 1919 és 1930 között 184 jött létre, azonban
mind szlovák volt. Az első szlovákiai magyar, német és rutén lakásépítő szövetke-
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zetek az 1930-as évek elején alakultak meg. Kardos Béla különösen hangsúlyozta
e szövetkezettípus kisebbségpolitikai jelentőségét, hiszen az állami juttatásokból,
hitelkedvezményekből a szlovákiai magyarságot is megillette volna az arányszámá-
nak megfelelő részesedés, ami szociálpolitikai és városfejlesztési jelentőséggel bírt
volna a magyarság számára.65

Az ármentesítő és vízszabályozási szövetkezetek a két világháború között fontos
vízlecsapolási és talajjavítási munkálatokat végeztek. Jelentős állami beruházások,
technikai-műszaki fejelsztések történtek a Duna, a Kis-Duna, a Vág alsó folyása, a
Zsitva és a Bodrog folyók mentén (szivattyúállomások, dízelmotorok, töltéskarban-
tartás, vízelvezető csatornák). Összesen hét működött a magyarlakta területeken, a
dél- és kelet szlovákiai régióban.66 Mellettük kisebb területre kiterjedően talajjavítás-
sal foglalkozó szövetkezetek is léteztek.67 A szlovákiai magyar történeti irodalomban
tevékenységük mindmáig nincs kellőképpen értékelve.

A kisebbségi magyar művelődés gazdaságilag orientált szervezetei ugyancsak
szövetkezeti alapon működtek. Szerepük pótolhatatlan volt a lap- és könyvkiadás-
ban, a kisebbségi sajtó és irodalom finanszírozásában és fenntartásában. Ezek
a következők voltak: Prágai Magyar Hírlap Szövetkezet68, Kazinczy Lapkiadó
Szövetkezet.69 A magyar tanítók két szövetkezetet hoztak létre: 1933-ban a Magyar
Tanítók Szövetkezeti Könyvesboltját70 és 1934-ben a Magyar Tanítók Házát
Galántán.71 Mindkét szövetkezetet a Hanza segítette anyagilag és erkölcsileg, s az
adminisztrációjukat is támogatta.

A központszervezések problémája

Csehszlovákiában négy foglalkoztatási csoporton belül (földműves, iparos, alkalma-
zotti és polgári) hoztak létre szövetkezeteket, amelyek három konföderációban és
83 szövetkezeti szövetségben és központban tömörültek. Működésüket nem szabá-
lyozták egységesen. Szlovákia területén kormányzati jóváhagyással négy foglalkoz-
tatási csoport szintjén 14 revízióra jogosult szövetkezeti központ működött. Ezek kö-
zül 3 szlovák, 10 cseh és 1 morvaországi német volt.72 Ez utóbbi, a Központi Szö-
vetkezet vezetősége szerint destruálóan hatott a szlovákiai szövetkezeti rendszerre,
mert a szlovákiai német mezőgazdasági szövetkezetek feletti ellenőrzést akarta
megszerezni (a cseh központok ilyen jellegű törekvéseit, melyek szlovák szövetke-
zeteket szereztek meg, nem tartották negatívnak).73

A magyar szövetkezeti rendszer fejlődésének problémáját döntően az határozta
meg, hogy a rendszer kevésbé differenciálódott, innovatív jellegű típusok csak ele-
nyésző mértékben jöttek benne létre, és a fogyasztási, hitel-, mezőgazdasági és ipa-
ri szövetkezetek esetében, a többség magyarságpolitikájának következtében, nem
alakulhatott önigazgató magyar szövetkezeti központ, amely a magyar pénzintézetek
felé a tőkeátvitelt és a különböző kölcsönügyleteket bonyolította volna le, a szak-
mai tanácsadást és revíziót végezte volna, illetve a mezőgazdaságban, az iparban
és a kereskedelemben alapító tevékenységet vállalt volna fel.74 A helyzet súlyos kö-
vetkezménye volt, hogy a magyar szövetkezetek az állami hitelekből és segélyekből
kisebb mértékben részesedhettek. Ez az állapot annak ellenére állandósult, hogy
már 1920-ban a Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége határozatban szólította fel
Csehszlovákiát a magyar szövetkezeti központ(ok) engedélyezésére.75 A magyaror-
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szági politika a gazdasági sérelmek között számon tartotta a szövetkezeti központ
létesítésének ügyét.76

Véleményünk szerint két típusnál, mégpedig a fogyasztási és a hitelszövetkeze-
teknél, a szövetkezetek száma és anyagi ereje miatt a magyarság jogosult lett vol-
na önálló szövetkezeti központot szervezni.
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sárcsarnokellátó Szövetkezete, Magyar Szőlő- és Gyümölcstermelők Szövetkezete,
Cukorrépatermesztő Gazdák Országos Szövetsége, Magyar Bortermelők Országos Szö-
vetkezete, Magyar Gazdák Hadseregellátó Szövetkezete, Magyar Kölcsönös Állatbiztosí-
tó Társaság, mint Szövetkezet.

10. Zpráva o činnosti štátnej zemedelsko-technickej služby na Slovensku v rokoch
1918—1927. Podáva Zemedelsko-technický referát pri Expozitúre ministerstva zemedel-
stva pre Slovensko. Tlačou Slovenskej Grafie úč. spol. v Bratislave, Bratislava, 1928,
39—40. 42. p. Fabricius et al.: i. m. 59. p. A Nyitra megyei ármentesítő társulatok törté-
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netének áttekintésére lásd Košovan, Štefan: Príspevok k dejinám vodohospodárskych
úprav v Nitrianskej župe (16.—19. storočia). Agrikultúra, 1967. 6. č. 131—149. p. A dél-
szlovákiai vízszabályozási társulatok történetéhez Uő: Počiatky vodných družstiev na Juž-
nom Slovensku. Agrikultúra, 1969. 8. č. 147—160. p.

11. A Katolikus Néppárt 1899-ben a Keresztény Szövetkezetek Központját azzal a nem tit-
kolt céllal alapította, hogy a katolikus szlovákok támogatását is megszerezze. A szociál-
demokrata párt 1904-ben hozta létre fogyasztási szövetkezetét.

12. A Gazdaegyesület (Gazdovský spolok) az erdőháti Ószombat nevű községben alakult, és
1851-ig működött. A szlovák szövetkezeti mozgalomban a 19. és a 20. században több
„karizmatikus” személy vállalt feladatokat (pl. többek között Samuel Jurkovič, az ószom-
bati szövetkezet „gründere”, Daniel Gabriel Lichard, Ján Liub, Samuel Ormis, Andrej
Hlinka, Pavol Blaho, Fedor Houdek, Milan Hodža). Az első szlovák szövetkezetre lásd
Jurkovič, Miloš: Gazdovský spolok v Sobotište. Agrikultúra, 1966. 5. č. 93—105. p. Fab-
ricius et al.: i. m. 23—27. p. Martuliak, Pavol: Stopä desiat rokov slovenského družstev-
níctva 1845—1995. Nitra, Agroinštitút, 1995, 43—48. p.

13. Részletesebben a kiegyezés kori szövetkezeti fejlődésre lásd Fabricius et al.: i. m.
49—65. p.; Martuliak: i. m. 58—85. p.

14. Martuliak: i. m. 75. p. A szlovák nemzeti sérelmek a szövetkezeti mozgalomban is meg-
jelentek. A szlovák szövetkezeti vezetők az önszerveződés és a nyelvhasználat hatósá-
gi akadályozását, valamint az állami központosítást nehezményezték. Az északi régiók
(Árva, Liptó, Turóc, Sáros) szlovák hitelszövetkezetei még 1906-ban is azért maradtak
kívül az Országos Központi Hitelszövetkezet keretein, mert a szlovák nemzetiségi jelle-
gük megtartása került összeütközésbe a magyar államnyelv hatósági erőltetésével az
ügyintézésben és az ügykezelésben. A magyar szövetkezeti központhoz való csatlakozás
függőséget és kiszolgáltatottságot jelentett volna számukra. Ezek miatt is 1918-ban a
felső-magyarországi területeken található hitelszövetkezeteknek csupán 16,8%-a volt az
Országos Központi Hitelszövetkezet tagja. (Az adatokat a hivatkozott munkákból merítet-
tem, amelyek viszont saját adataikat cáfolják meg akkor, amikor megállapítják, hogy
a magyar központok diszkriminatív szövetkezeti politikája miatt a szlovák szövetkezetek
mind az Országos Központi Hitelszövetkezet, mind a Hangya keretein kívül maradtak).
Vö. Martuliak: i. m. 75. p.; Fabricius et al: i. m. 50—51. p.

15. Az Erdőháton a szlovák fogyasztási- és hitelszövetkezeteket Pavol Blaho szakolcai orvos
szervezte meg. A cseh—szlovák kereskedelmi együttműködést szorgalmazta, ezért tuda-
tosan orientálódott a Morva folyón túli piacokra, hogy a fogyasztási szövetkezetek el tud-
ják magukat látni áruval. Ebből a célból tájékoztató irodát is létrehozott. Ezzel a szövet-
kezetek nem szorultak rá a Hangyára. Tevékenységének hatására az Erdőháton és Nyit-
ra megye északi részén 1900—1913 között több mint 50 fogyasztási szövetkezet és 6
hitelszövetkezet alakult. Blaho nemcsak gazdaságszervezést vállalt fel (kiállítások, szö-
vetkezetalapítás), hanem népművelési, oktatási és kulturális programok szervezését is.
Az általa elindított szakolcai paraszttalálkozók a szlovák és a morva szövetkezeti tagok
szakmai fórumaként működtek, egyben politikai üzenettel bírtak, hiszen a cseh—szlovák
együttműködés propagálására is sor került, valamint a politikusok is képviseltették ma-
gukat. A Blaho-féle programot méltán nevezhetjük az alulról építkező kisebbségi szövet-
kezeti modell gyakorlati megvalósulásának. Fabricius et al.: i. m. 60—62. p.; Martuliak:
i. m. 73—74. p.

16. Fabricius et al.: i. m. 72—77. p.; Martuliak: i. m. 76—77. p.; Cambel, Samuel: Úsilie Mila-
na Hodžu o založenie Ústredného družstva pre hospodárstvo a obchod (1912). Historic-
ký časopis, 1996. 2. č. 186—206. p.

17. Cambel: i. m. 204. p.
18. Csehországban az 1873. évi 70. számú törvény vonatkozott a szövetkezetekre, mely

szerint minden olyan szövetkezeti központ megszerezhette a revízió jogát, amelyhez leg-
kevesebb 50 szövetkezet tartozott. A monarchia nyugati felében nemcsak a szövetkeze-
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ti központok végezhették a könyvelés és a pénzügyi tevékenység ellenőrzését, hanem
a cégbíróságok és a tartományok is. A történelmi Magyarországon az 1875. évi XXXVII.
számú törvény szabályozta a szövetkezetek működését. Az Országos Központi Hitelszö-
vetkezet az 1898. évi XXIII. számú törvény alapján végezhette az ellenőrzéseket. A tag-
szövetkezetek számára ez kötelező volt. A Hangyánál ellenben a fogyasztási szövetke-
zetek autonóm jogokkal bírtak, tehát nem volt számukra kötelező az ellenőrzés lefolyta-
tása. Részletesebben lásd Fabricius et al.: i. m. 81—82. p.

19. Fabricius et al.: i. m. 82—83., 88—95., 100. p.; Martuliak: i. m. 86—90. p.
20. Sbírka zákonů a nařízení státu československého. Ročník 1919. Praha, Státní tiskárna,

1919, 281—283. p.
21. Uo. 691—698. p. A kárpátaljai területeken működő szövetkezetek viszonyait 1926-ban

szabályozták (130. számú tövény). A törvény indoklását lásd Slovenský národný archív
(SNA), Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska (MPS), prezXI, 1925, 188. do-
boz, 665. A Központi Szövetkezetnek a szervezési munkák kezdetekor számos akadály-
lyal kellett megküzdenie, így például a szlovákiai szövetkezeti statisztika elkészítése las-
san haladt és a magyarul értő ellenőrök hálózatát is ki kellett építenie (SNA, MPS,
prezXII., 1921, 47. doboz, 1670). A Központi Szövetkezet tevékenységének korabeli át-
tekintésére Gazdasági Szemle, 1937. január 1., 4—5. p. A szlovákiai szövetkezeti tábo-
ron belül a magyar kisebbség nyelvhasználati jogai jobban érvényesülhettek, mint példá-
ul a felsőbb iparos szervezetekben. Vajda Károly, a nagyidai szövetkezetek vezető sze-
mélyisége, aki egy ideig a Központi Szövetkezet felügyelőbizottságának is a tagja volt a
központ nyelvi toleranciájáról a következőképpen fogalmazott: „Tanúságot teszek ezút-
tal arról, hogy magyar szövetkezeteink a Központ elbánásával és vezetésével meg van-
nak elégedve, mert szövetkezeti központunk keretében szlovákok és magyarok testvéri-
es érzéssel összeforrva élünk, egymást támogatva, központunk bölcs irányítása mellett.
Közgyűléseinken, vitaestélyeinken csakúgy mint a központi felügyelőbizottsági és igaz-
gatósági üléseinken magyar válaszokat, magyar szövetkezetekhez magyarul tudó ellen-
őröket kapunk. A központ jelentései és hivatalos lapja a Gazdasági Szemle útján magya-
rul is gondoskodik szövetkezeti irányításunkról, vezetésünkről, sőt gazdasági oktatá-
sunkról is.” Az idézetet lásd Gazdasági Szemle, 1937. január 1., 4—5. p. A beszéd ér-
telmezésénél figyelembe kell venni, hogy a Központi Szövetkezet elnökének, Fedor Hou-
deknak a 60. születésnapja alkalmából írták. A lojalitás üzenet azonban reálisan világít
rá a magyar ügyviteli nyelv pozícióira is. Nagy Ferenc 1923-ban a szövetkezetek nyelvi
helyzetét vizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy a magyar szövetkezetek helyzeté-
re nem „politikai kihatás”, hanem „kereskedelmi-technikai következmény” hatott. A má-
sik oldalon a magyarok a magyar nyelv használatának mellőzésében politikai okokat lát-
tak. Vö. Gazdasági Szemle, 1920. augusztus, 2. p.

22. Fabricius et al.: i. m. 83. p.
23. Gazdasági Szemle, 1921. február 1., 1. p.
24. Az állatbiztosító szövetkezetek számát 200-ra becsülték. Az ezekhez kapcsolódó bizto-

sítási ügyekről 1920-ban szlovák—magyar megegyezés született. A Gazdák Biztosító Szö-
vetkezetének pozsonyi fiókjától a Karpatia ro nícke pois ujúce družstvo az összes szlo-
vákiai és kárpátaljai üzletet és vagyonkészletet átvette (SNA, MPS, prezXI., 1921, 11.
doboz, 5261).

25. Előfordult, hogy a csehszlovák—magyar határszakaszon a hitelszövetkezetek betétesei
és adósai a két ország területére estek. Olyan esetek is előfordultak, hogy a szövetke-
zet Csehszlovákia területére került, de a körzetébe tartozó települések Magyarországon
maradtak (Gazdasági Szemle, 1923. január 1., 6—7. p.)

26. SNA, MPS, prezXI., 1921, 45. doboz, 2974. A Központi Szövetkezet szervezeti reform-
jára 1923-ban került sor, amikor az áruosztály ráfizetéses működése és a tagszövetke-
zetek alacsony vásárlása miatt felhagyott a gyarmatáruk és a közszükségleti cikkek ke-
reskedésével. A mezőgazdasági árukereskedelemmel és termékeladással, -értékesítés-
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sel továbbra is foglalkozott. A hitelszövetkezetek részére külön bankosztályt szerveztek
(lásd Gazdasági Szemle, 1923. március 1., 41. p.). A magyar szövetkezetek helyzetéről
Benczúr Jenő készített beszámolót (lásd Gazdasági Szemle, 1922. május 1., 70—71. p.).

27. Pavol Martuliak szerint 1918-ban Szlovákia területén 648 fogyasztási szövetkezet, 246
hitelszövetkezet, 19 termelői és 238 állatbiztosító szövetkezet volt. A központokon kívü-
liek számát nem adta meg (vö. Martuliak: i. m. 86. p.). A szlovák szövetkezeti irodalom
legjobb összefoglalójában Roman Holec a következő adatokat sorolja fel: 595 fogyasztá-
si, 262 hitel, 281 állatbiztosító és 8 szövetkezeti szeszfőzde. Összesen 1146 szövetke-
zetről tud. A korabeli szlovákiai statisztikai adatok ettől eltérnek. 1919-ben a Központi
Szövetkezethez 723 tagszövetkezet tartozott, melyből 232 volt hitelszövetkezet (vö. Fab-
ricius et al.: i. m. 89., 94., 95. p.). Wanke Gusztáv szerint Csehszlovákiához az összes
magyarországi hitelszövetkezet 17,19%-a (428) került 109 424 taggal (vö. Uő: A hitelszö-
vetkezeti ügy Magyarországon. Budapest, 1935, 28—29. p.). Az 1923. évi szlovák szövet-
kezeti statisztika az államfordulat évében 330 magyar fogyasztási szövetkezetet regiszt-
rált. Ehhez a számhoz 1923-ig még 28 új alapítás járult (lásd Skorkovský, Jaroslav (ed.):
Banky a peňažné ústavy na Slovensku a Podkarpatskej Rusi. h. n. 1923, 136. p.).

28. Kardos Béla közgazdász, Rados K. Béla néven publikált. A Teleki Pál által létrehozott Ál-
lamtudományi Intézet munkatársa, ahova 1927-ben került mint a felvidéki ügyek refe-
rense. Több tanulmányt írt a csehszlovák gazdaságról és a szlovákiai magyarság gazda-
sági helyzetéről.

29. A táblázat csupán a szövetkezeti fajták általános kategóriáit szemlélteti. A konkrét típu-
sok a jelölt forrásokban  megtalálhatók. A mezőgazdasági szövetkezetekhez 3 beszerző
szövetkezetet soroltam, melyeket Kardos Béla az egyéb kategóriában szerepeltet, ezek
az öszesített adatokba is beleszámíttatnak. Ugyanúgy a többi nemzetiségnél is. A len-
gyel és vegyes kategória adatait a történelmi országrészekhez csatoltam.

30. A két világháború közötti kisebbségi magyar szövetkezetek fejlődésének komplex vizsgála-
ta még várat magára. Gazdálkodásuk milyensége, tőkeviszonyaik alakulása és a régiókban
játszott társadalmi, kulturális szerepük sem képezte eddig kutatások tárgyát. A legjelentő-
sebb szövetkezeti vezetők, Nagy Ferenc, Kuthy Géza, Várady Béla, Letocha József, Sipos
Félix, Károly Alajos, Király József, Vajda Károly pályaképéről, elképzeléseiről is alig tudunk
valamit. Tény, hogy a szlovákiai magyarság két világháború közötti történetével foglalkozó,
a rendszerváltozás után keletkezett, főképpen politikatörténeti tárgyú feldolgozások ugyan
vázlatosan, de megemlítik a kisebbség egyik legeredményesebb vállalkozását, a Hanzát. A
csehszlovákiai magyarság többi szövetkezetéről, a további fogyasztási és hitelszövetkeze-
tekről, a mezőgazdasági vagy ipari szövetkezetekről viszont szinte semmit sem tudunk meg
belőlük. A magyar nyelvű szövetkezeti sajtó (Gazdasági Szemle, Hanza Szövetkezeti Újság,
Hanza Szövetkezeti Naptár) feldolgozatlan, a repertóriumok és a szervezeti, személyi adat-
bázisok teljes mértékben hiányoznak, a szlovák közigazgatási és gazdasági szervezetek le-
véltári anyagai kiaknázatlanok. A szövetkezeti vezetők koncepcióira vagy a mozgalom szem-
pontjából alapvető fontosságú keresztényszocialista eszmerendszer hatására vonatkozóan
(például a Hanza Szövetkezeti Újság alapján) sem folynak kutatások.

31. Az alkalmazotti fogyasztási szövetkezetek csehszlovákiai integrációjának és átalakulá-
sának időszakában a nemzetiségi ellentétek is felszínre kerültek. Erre példa az 1906-
ban alakult Magyar Államvasúti Alkalmazottak Érsekújvári Fogyasztási Szövetkezete,
melynek magyar vezetősége akadályozta a cseh nemzetiségű vasutasok belépését a
szövetkezetbe, attól tartva, hogy a magyarok kisebbségbe kerülhetnek. A magyarok az-
zal érveltek, hogy a Csehszlovák Államvasutakat a szövetkezet nem tekintheti felügyele-
ti szervének, emellett nem is nyújt kedvezményeket a szövetkezetnek. Az ellentétek
azért újultak ki, mert a régi MÁV alkalmazottak túlnyomó részének az új államvasút igaz-
gatósága nem újította meg a munkaviszonyát és a nyugdíjjogosultságukat sem ismerte
el (SNA, MPS, prezXII., 1921, 47. doboz, 1024.). Az elbocsátott érsekújvári magyar vas-
úti alkalmazottak száma igen magas volt, a levéltári források kb. 4000-re teszik a szá-
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mukat. A berendezkedő új hatalom az 1919. februári vasutas sztrájkot követően meg-
bízhatatlanoknak tartotta őket. Egyes elképzelések szerint csak kisebbik részüket alkal-
mazták volna, de őket is Csehországban(!) foglalkoztatták volna (SNA, MPS, prezXI.,
1920, 11. doboz, 1220, 1285.).

32. Nagy Ferenc (1896—?) Somorján született, a Központi Szövetkezet ellenőre, a Hanza
szövetkezet létrehozásának fő kezdeményezője, a szervezet vezérigazgatója (1935-ig
ügyvezető igazgató, majd főigazgató), a Hanza Szövetkezeti Újság főszerkesztője volt.
1945 utáni sorsáról nincsenek adataink. Távollétében, 1946-ban „kollaboráns” tevé-
kenységéért és a szlovák nemzet ellen elkövetett „bűnökért” a népbíróság hét év sza-
badságvesztésre, teljes vagyonelkobzásra ítélte, és 15 évre elveszítette állampolgári jo-
gait. Büntetése felét fogházban, másik felét munkatáborban kellett volna letöltenie.

33. A Hanzának ez a státusa 1938-ig megmaradt. A Hanzához csatlakozni kívánó szövetke-
zetekről előzetesen a Központi Szövetkezet véleményét kellett kikérni. A Központi Szövet-
kezet vezetőségének címzett aláírás nélküli, ismeretlen személytől származó levél szerint
1925-ben a galántai és a kassai központ igyekezett kiépíteni az anyagi és a szakmai hát-
terét, hogy ezután az ellenőrzési jog megszerzésére törekedjenek. Ezek a lépések a Köz-
ponti Szövetkezet ellenőri jogkörét veszélyeztették. A Centrokooperatív az egyik 1926-os
véleményében az etnikai alapon szervezett magyar központ kialakításában veszélyt látott:
„V Galante sústredené sú ma arské družstvá, takže by organizácia mala náter ma ar-
ský, neodvislý od slovenskej a delenie družstevníctva d a národností sa i budúcne
vyhnú !” SNA, Hanza tovarová centrála v Galante, 1424. doboz (A Központi Szövetkezet
levele az 1935. május 8. megbeszélésről; A Centrokooperatív levele 1926. november
17.). A Hanza alakuló közgyűlésére Gazdasági Szemle, 1925. július 1., 102—103. p.

34. Szövetkezeti Naptár az 1936-ik szökőévre. 2. Galánta, Hanza Szövetkezeti Áruközpont,
39—42. p. A szenci alapítási kísérletre lásd Gazdasági Szemle, 1923. május 1., 92. p.

35. SNA, Ústredné družstvo, Hanza tovarová centrála v Galante, 1424. doboz (1925. július
18-i levél).

36. Pukkai László: A Hanza Szövetkezeti Áruközpont Galánta. Pozsony/Bratislava, Madách-
Posonium, 1994, 17. p.

37. Varga Imre: A csehszlovákiai magyarság gazdasági helyzete, különös tekintettel a szö-
vetkezetekre. Láthatár, 1938. 7—8. sz. 221. p. Az első köztársaság fennállása alatt a
Hanza az Ipoly folyóig terjesztette ki hatáskörét. A Hanza vezetősége is érzékelte a nagy
földrajzi távolság hátrányait, ezért egyezett bele 1937-ben, hogy a csali, a csábi, a luka-
nényei szövetkezetek a Fogyasztási Szövetkezetek Bevásárlási Központjának (Nákupná
ústredňa potravných družstiev) zólyomi kirendeltségéhez tartozzanak.

38. Vavrik: i. m. 24. p. 
39. Gaucsík István: A magyar gazdasági szervezetek csehszlovákiai integrációja. In Bárdi—Si-

mon (szerk.): Integrációs stratégiák... 227. p. A Hanza folyamatosan, megalakulásától
kezdve a revíziós jog elérésére törekedett (lásd Pukkai: i. m. 60. p.; Vavrik: i. m. 30. p.).
A Hanza Szövetkezeti Áruközpont 1936-ban 179 tagszövetkezet ellenőrzését végezte
(Hanza Szövetkezeti Újság, 1937. július 1., 7. p.).

40. Az adatokat lásd Pukkai: i. m. 52. p.
41. A tagszövetkezetek számának alakulása:

Forrás: Vavrik: i. m. 36. p.
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42. Pukkai: i. m. 39—48. p. Vavrik Ferenc négy szervezeti egységet említ (áruosztály, értéke-
sítési, termelői és ellenőrzési osztály). Lásd Vavrik: i. m. 26. p.

43. Hanza Szövetkezeti Újság, 1937. január 15., 1. p.; Vavrik: i. m. 26. p. A Hanza kulturá-
lis, közművelődési és népnevelő tevékenységével részletesen foglalkozik Pukkai: i. m.
97—139. p.

44. Hanza Szövetkezeti Újság, 1937. július 1.; 6. p. Vavrik: i. m. 24. p.
45. Vavrik: i. m. 25. p.
46. Vö. Západné Slovensko… 82—83. p. A Fogyasztási Szövetkezetek Bevásárlási Központ-

jának megalakulására lásd Gazdasági Szemle, 1934. augusztus 1., 106—107. p.
47. Pukkai: i. m. 64—71. p.; Vavrik: i. m. 53. p.
48. SNA, MPS, prezXI., 45. doboz, 2281.
49. Štátny archív v Bratislave, pobočka Ša a (Ša Ba, pob. Ša), Úverové družstvo v Jahodnej

(ÚDJ), 2. doboz (rendezetlen levéltári fond); Gazdasági Szemle, 1924. december 20.,
187. p.

50. Sbírka zákonů a nařízení státu československého. Praha, Státní tiskárna, 1924,
1291—1294. p.

51. Houdek, Fedor (1877—1953) politikus, szövetkezeti vezető. 1919—1920-ban a forradal-
mi nemzetgyűlésben a Szlovák Klub minisztere volt. A Központi Szövetkezet igazgatója.

52. Gazdasági Szemle, 1922. szeptember 1., 134. p.
53. Fabricius et al.: i. m. 90—91. p.; Sbírka zákonů a nařízení státu československého.

Praha, Státní tiskárna, 1924, 1355—1359. p. Lelley Jenő több más magyar és német
képviselővel együtt már korábban, 1922. május 9-én parlamenti interpellációban köve-
telte a magyar hitelszövetkezetek pénzügyi helyzetének rendezését. http://www.psp.cz/
www/eknih/1920ns/ps/tisky/T3690_04.htm

54. Západné Slovensko…78. p. Lásd az A. táblázatot.
55. Fabricius et al.: i. m. 95. p. Lásd a táblázatot.
56. Hantos László: A gazdasági életünk húsz éve. In Borsody István (szerk.): Magyarok

Csehszlovákiában 1918—1938. Somorja, Méry Ratio, 2002, 84. p.
57. Uo. A hitelszövetkezeti hálózat kiépítésének hiányát a magyarországi kormányzati körök-

nek küldött jelentések is számon tartották (Magyar Országos Levéltár (MOL), K 64, 48.
csomó, 7. tétel, 594res1932).

58. Rados K. Béla: A szövetkezeti ügy Cseh-Szlovákiában 1930-ban. Magyar Statisztikai
Szemle, 1932. 10. sz. 849. p. 8—8 tejszövetkezet és szövetkezeti alapon működő
szeszfőzde, 30 állattenyésztő szövetkezet, 3 a tagok terményeinek feldolgozására sza-
kosodott, 5 bérlő és telepítő szövetkezet, valamint 3 erdőszövetkezet sorolható ide.
Ezek tehát túlnyomórészt termelőszövetkezetek voltak. Kassán a Keletszlovenszkói Gaz-
dák Szövetkezete működött, amely 1924-ben kötött együttműködési szerződést a ma-
gyarországi Futurával. A Futura mezőgazdasági termékeket adott el előnyös áron (MOL,
K 437, 85. csomó, 3. tétel, 1924). A Garam és az Ipoly mentén a Garam és Ipoly-vidé-
ki Mezőgazdák Szövetkezete működött. A szövetkezet titkára Rakovszky László volt (Prá-
gai Magyar Hírlap, 1922. október 18., 7. p.).

59. Hantos László: A gazdasági... 85. p. Ez azonban mégsem jelenti azt, hogy helyi szinten
nem történtek kezdeményezések egy-egy termelési ágra történő specializációra. Lásd
a Léva vidéki dohánytermelők akcióját (Prágai Magyar Hírlap, 1930. június 19., 10. p.
és 1930. június 27., 11. p.).

60. Rados K. Béla: Magyar szövetkezetek… 71. p.
61. Prágai Magyar Hírlap, 1930. december 25., 34. p. A szövetkezet hirdetése.
62. MOL, K 64, 62. csomó, 7. tétel, 123 res 1935. 
63. Prágai Magyar Hírlap, 1927. december 22., 9. p.; Garamvölgyi Magyar Gazda, 1929. de-

cember 1., 5. p.; Uo. 1930. február 1., 9. p.; Uo. 1930. június, 1. p. Egy későbbi híradás
rávilágít az alakulás okára: a lévai szlovákok agrárpárti csoportja létrehozott egy szövet-
kezetet, amelynek keretén belül nem tolerálták a magyar gazdák nyelvhasználatra vonat-
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kozó követeléseit. A nemzeti párt lévai titkársága ezért kezdeményezett önálló magyar
szövetkezetet (lásd Gazdasági Szemle, 1928. december 15., 192—193. p.). Korábbi ta-
nulmányomban a szövetkezet alapítását tévesen 1929-re tettem (lásd Gaucsík István:
Gazdasági szervezetépítés és érdekvédelem. 2. rész. Fórum Társadalomtudományi
Szemle, 2005. 3. sz. 31. p.).

64. Rados K. Béla: Magyar szövetkezetek… 769. p.
65. Uo. 774. p.
66. Felsőcsallóközi Ármentesítő Társulat (székhely: Somorja), Alsócsallóközi Ármentesítő és

Belvízlevezető Társulat (Komárom), Vágjobbparti Ármentesítő és Belvízlevezető Társulat
(Vágsellye), Vágbalparti Ármentesítő és Belvízlevezető Társulat (Érsekújvár), Ebedfoki Ár-
mentesítő és Belvízlevezető Társulat (Karva), Felsőbodrogi Vízszabályozási Társulat
(Tőketerebes), Bodrogközi Vízszabályozási Társulat (Királyhelmec) (Zpráva o činnosti
štátnej zemedelsko-technickej služby na Slovensku v rokoch 1918—1927. Podáva
Zemedelsko-technický referát pri Expozitúre ministerstva zemedelstva pre Slovensko.
Bratislava, Tlačou Slovenskej Grafie úč. spol. v Bratislave, 1928, 39—40. p.). A techni-
kai eredményekre és beruházásokra a járások szintjén részletesen lásd Západné Slo-
vensko… 16—36. p. Vö. még Bálint István: Az Alsócsallóközi és Csilizközi Ármentesítő
és Belvízlevezető Társulat ötven éve. Komárom, 1926. A Csilizköz árvízvédelmére Gya-
loky Miklós, az Alsócsallóközi Ármentesítő és Belvízlevezető Társulat igazgatója dolgo-
zott ki tervet (Prágai Magyar Hírlap, 1930. április 13., 13. p.).

67. Felső-Magyarország területén az 1928-as szlovák áttekintés 17, többségében magyar
birtokosok által fenntartott szövetkezetet említ. Ezek közül a fordulat után, hosszú szü-
netet követően 10 újította fel tevékenységét (Zpráva o činnosti… 44—45. p.). Ezek a szö-
vetkezetek az állam anyagi segítségére szorultak. A Felsőbodrogi Vízszabályozási Társu-
lat alelnöke, Andrássy Sándor homonnai nagybirtokos, 1920-ban kért állami segélyt,
mert az árvizek okozta károk helyreállítása hatalmas anyagi terheket rótt a szövetkezet-
re. Emellett pénzügyi gondjaikat tetézte, hogy míg 1918 előtt az állami jegybanktól kap-
tak olcsó hitelt, addig Csehszlovákiában magánpénzintézetekre és ennek következtében
megdrágult hitelre szorultak (SNA, MPS, prezXI., 1920, 11. doboz, 6012).

68. A szövetkezett ellenzéki magyar pártok alapították 1922-ben részvénytársaságként, Prá-
gai Magyar Hírlap Lapkiadó Vállalat néven. A Prágai Magyar Hírlapot, a pártok hivatalos
sajtóorgánumát adta ki. A céget „a szlovenszkói és ruszinszkói magyarság vezető egyé-
niségeiből megalakult” szindikátus vezette. A két párt 1930-ban szövetkezetté alakítot-
ta. A szövetkezet vezérigazgatója Tarján Ödön volt (Prágai Magyar Hírlap, 1923. május
6., 4. p.; Uo. 1930. július 3., 9. p.). A Prágai Magyar Hírlap jelentőségére lásd Filep Ta-
más Gusztáv: Szempontok a (cseh)szlovákiai magyar sajtó első két korszakának törté-
netéhez. In Filep Tamás Gusztáv—Tóth László (szerk.): A (cseh)szlovákiai magyar műve-
lődés története 1918—1998. 2. kötet. Budapest, Ister, 1998, 351—352. p.

69. A Kazinczy Társaság hozta létre Kassán 1928-ban, rá két évre szövetkezeti alapon szer-
vezték meg (Prágai Magyar Hírlap, 1930. szeptember 23., 1—2. p.; Uo. 1930. október
26., 10. p.).

70. Bukovszky László: A műveltség és közművelődés évszázadai a Mátyusföldön. In
Bukovszky László (szerk.): Mátyusföld II. Egy régió története a XI. századtól 1945-ig.
Komárom—Dunaszerdahely, Fórum Kisebbségkutató Intézet—Lilium Aurum Könyvkiadó,
2005, 251—252. p.

71. A Magyar Tanítók Házát a Szlovenszkói Általános Magyar Tanítói Egyesület alapította
(Hanza Szövetkezeti Újság, 1934. december 1., 4. p.).

72. Fabricius et al.:  i. m. 83—84. p.
73. Martuliak: i. m. 101. p.
74. Eddig nem ismerjük a magyar szövetkezeti érdekképviselet lehetőségeit és mozgásterét

a Központi Szövetkezet vezetőségén belül. Az igazgatóságban csupán egy helyet kaptak
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1930-ban, amikor Wiedermann Károlyt, a Naszvadi Hitel- és Fogyasztási Szövetkezet el-
nökét beválasztották a tagok közé (Prágai Magyar Hírlap, 1930. június 19., 11. p.).

75. A fogyasztási szövetkezetek kb. 43%-a maradt a Hanza hálózatán kívül. A többi szövet-
kezeti fajta más, szlovák, rutén vagy zsidó központok alá rendelődött. A témakör egyik
legszakavatottabb magyarországi kutatója, Rados K. Béla konklúziójában azért „fino-
man” a kételkedés is helyet kap, mikor mindegyik típusnál követeli az önálló szövetke-
zeti központot, ellenben a fogyasztási szövetkezeteken kívül a többiek alacsonyabb szá-
ma ezt meggátolhatja (lásd Rados K. Béla: Magyar szövetkezetek… 776., 778. p.).

76. MOL, K 64, 70. csomó, 7. tétel, 280res1937, 7. p.

ISTVÁN GAUCSÍK

THE SLOVAK HUNGARIAN CO-OPERATIVE MOVEMENT IN THE REFLECTION OF NETWORK

ESTABLISHMENT AND CENTRAL ORGANISATION (1918—1938)

Beginning from the first part of the 19 C the political elite of minorities in
Hungary discovered that at the organisation of nationality societies the estab-
lishment of co-operative networks, and/or representation and influence gained
in the state economic sector is able to support the ethno-political and cultural
goals organizing the community effectively. The certain nationalities, Germans,
Rumanians, Slovaks, and Ruthenians created their co-operative networks pro-
portionally with their material and mental power sources. From the minority
Hungarian societies after 1918 for the Hungarians in Transylvania (Erdély)
mainly the altruistic model of Saxons in Transylvania and their successful
establishment of organisation, as well as the national direction of Romanian
organisations served as an appropriate example.  The Hungarians living in
Slovakia between the two world wars took account of this, although the
Hungarian co-operatives in Transylvania, and/or considering the success of
the Czech Sudeta Germans, the strategy of establishing co-operatives by the
Slovak national movement and the Czech model ("minor work") became com-
parative bases, because they had an important role in making the Czech and
the Slovak establishment of a national state.
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