
AmilanHodžakormányfőnevéhez fűződőnemzetiségistatútumakétháborúközötti
csehszlováknemzetiségipolitikalegígéretesebbkísérletevoltanemzetiségikérdésren-
dezésére. ennek ellenére az első csehszlovákköztársaság e kiváltságos pillanatáról
meglehetősenkevesettudnemcsupánaközvélemény,hanemaszakirodalomis.1 Hogy
miért,annaksokokalehet.Talánazértis,mivelténylegcsakkísérletrőlvoltszó,amely
–nohaezértékébőlnemvonle–arealizálásstádiumáigmárnemjuthatottel,sőt–
utólagosismereteinkszerint–mármegszületésekorkudarcravoltítélve.másrészt–s
talánezisvisszatartjaacsehésszlovákkollégákatamélyebbértékeléstől–anemze-
tiségi statútum a nemzetiségek irányában tett nagyvonalú koncesszióival azt is jelzi,
mekkoraadóságaivoltakakorábbihúszévcsehszlováknemzetiségpolitikájának.

Astatútummegalkotásánakokaiéskörülményei

A többpárti parlamentarizmusként működő első csehszlovák köztársaság minden
pozitívgyakorlata,ahúszaséveklátszólagosnyugalmaéssikereiellenéresemtudta
megnyugtatóanmegoldani az ország egyharmadát kitevő nemzetiségek helyzetét. S
báracsehországinémetválasztóktöbbségemindaz1925-ös,mindaz1929-espar-
lamentiválasztásokonaprágaikormányzattalegyüttműködőún.aktivistapártokrasza-
vazott,s1926-tólfolyamatosanvoltnémetminisztereakormánynak,aztazalapvető
ellentétet, ami a prágai kormányok nemzetállami tervei és a nemzetiségek igényei
közöttfeszült,ezsemtudtaelfedni.

Acsehszlovákbelpolitikakonszolidációjátaharmincasévekelejénbekövetkezett
gazdasági,szociáliséspolitikaifolyamatokdurvánmegszakították.Agazdaságiválság
hatásáraazországhatárszéleintalálhatónemzetiségiterületekkülönösenrosszhely-
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zetbekerültek,saszociálisproblémákazittélőlakosságnakaköztársaságirántiloja-
litásátiskikezdték.ezzelpárhuzamosanpedigolyannemzetköziváltozásokkezdődtek,
amelyek következményeként a versailles-i rendszer fenntartásában érdekelt s addig
fölényben levő erők defenzívába szorultak a fennálló rendet2 megváltoztatni kívánó
országokkal – elsősorban a náci németországgal szemben. A hitleri demagógia és
németország gazdasági megerősödése nem kis hatást gyakorolt a harmincas évek
közepén még mindig a gazdasági válság súlyát nyögő szudétanémet lakosságra. A
németválasztóelfordultazaktivistáktól,saz1935-ösválasztásokonmárakorábban
betiltottkétlegszélsőségesebbnémetpárthelyérelépőSzudétanémetPárt(SdP)3 sze-
reztemeg a legtöbb szavazatot. S bár igaz, hogy az SdPakkormég inkábbothmar
Spann rendi államánakazelképzeléseihez volt közelebb,4 mint anemzetiszocialista
eszmékhez,ámértékrendjemindenképpenszembenálltaköztársaságberendezke-
désével,sezintőjelkellett,hogylegyenPrágaszámára.Az1935-ösválasztásoktováb-
bi tanulságát „a pártok és közvetve a csehszlovák társadalomegyes táborai közötti
frontvonalakmegmerevedése”szolgáltatta.Aválasztásieredményekugyanisvéglege-
sen igazolták a társadalom kettészakadását, ahol az egyik oldalon a centralista és
csehszlovakistaállammodelltámogatói,amásikonpedigazannaklebontásábanérde-
kelterőkálltak.Sazerőviszonyokekkormármeglehetősenegyenlőkvoltak.

Anemzetközipolitikailégkörmegváltozására,akisebbségitársadalmakösszezárkó-
zásáraésarevíziósfenyegetettségmegerősödéséreaprágaikormányzatiskénytelen
voltreagálnislépésekettenniazországbiztonságánakbiztosítására.Az1935-tőlakor-
mányfőitisztségetbetöltőmilanHodža–akinemmellékesenazelsőköztársaságegyet-
lenszlovákszármazásúminiszterelnökevolt–akorszakmáscseh-szlovákpolitikusaitól
is jobbanérzékelte,hogyaköztársaságstabilitásátcsupánkomplex lépésekkel lehet
megteremteni. ennek jegyében ő egyszerre akarta elérni a dunai térség országainak
közeledését, megerősíteni az ország katonai védelmét, valamint rendezni a cseh-
szlovákiánbelülinemzetiségiproblémákat.ezért1936-tól kezdődően láthatóanmeg-
erősödtekazokakormányzatiszándékok,amelyekbenahangsúlyegyrésztaszlovák-
kérdésmegnyugtatórendezésére,másrészt–acsehszlováknemzetiségipolitikahagyo-
mányaihozigazodva–aszudétanémetproblémapacifikálásáraesett,miközbenHodža
acsehpolitikaelvárásaihozigazodvaezutóbbiravoltkénytelenhelyezniahangsúlyt.

Anemzetiségekkelvalókiegyezést,illetveazebbenafolyamatbanközpontiszere-
pet kapó szudétanémet-kérdés megoldását illetően azonban Hodža sem tudott a
korábbinemzetállami korlátokon túllépni, s továbbra semakisebbségi társadalmak
nagy részétmagukmögött tudóellenzékipártokkalkívántaamodusvivenditelérni,
hanemelsősorbanazaktivistaképviselőkkelvalómegegyezésútjánkeresteezt.egy
ilyenmegoldás azonban bármiféle pillanatnyi előny és siker ellenére sem hozhatott
hosszútávúmegoldást,mintahogynemishozott.Akormány1937.február18-ánnyi-
latkozatot tett a nemzetiségi kérdés rendezéséről, amelyben a német neoaktivisták
követeléseitelfogadvaagazdaságiválságáltalsújtottnémet területekszanálását,a
közigazgatásnémethivatalnokokkalvalófeltöltését,azaddiginálméltányosabbnyelvi
politikát,asérelmekkivizsgálásátígérte,5 amiértcserébenazaktivistáklemondtakaz
autonómia bármiféle formájának követeléséről. A kormánynyilatkozat legnagyobb
gondjaazonbanmégisaz volt,hogygyakorlatieredményei csak lassan jelentkeztek,
miközbenacsehközigazgatás–amelyetegzisztenciálisanisérintett–igyekezettelsza-
botálniazt.Bukásátazonbanmégsemez,hanemazidőfaktorokozta,hiszenmireered-
ményeibeértekvolna,addigracsehszlovákiamáraszétesésszélérekerült.
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A csehszlovákia fölött gyülekező viharfelhők 1938 tavaszán kezdtek sűrűsödni.
Ausztrianémetországáltalilenyelése,azanschlussugyanisegyértelműenjelezte,hogy
Hitlerkönyörtelenülhaladexpanzívcéljamegvalósításairányába.Afelőlpedignemvolt
kétség,hogyakövetkezőáldozatacsehszlovákialesz.Acsehszlovákiafeldarabolását
szorgalmazó német tervek nem számítottak újdonságnak, 1937 végén azonban új
elemmelgazdagodtak.ekkorajánlottafelugyanisazSdPvezetője,konradHenleina
birodalmikancellárnakcímzettlevelében,hogyanácipolitikaszolgálatábaállítjapárt-
jatevékenységét,sfeltehetőenekkoribanfogalmazódottmegHitlerszámárais,hogya
szudétanémet probléma felhasználható a szomszédos csehszlovákia szétverésére.6

innentőlazSdPtulajdonképpenHitlerengedelmeseszközekéntéltvisszaaszudéta-
németlakosságnakazönrendelkezésirántilegálisigényével.

Azanschlussmeghatározójelentőséggelbírtacsehszlovákbelpolitikárais.A„német
élettérmegnövekedésének” közvetett hatásait szinte azonnal érezni lehetett csehszlo-
vákiában.ASzudétanémetPártvezetője,konradHenleinmármásnapfelhívásbanfordult
azösszescsehszlovákiainémethez,amelybena„németnépcsoport”(volksgruppe)azon-
nalipolitikaiegységénekmegteremtéséreszólítottafelőket,miközbenatöbbinémetpárt-
nakaztüzente,hogynincsjogukalétezéshez.7 Acímzettekmegértettékanekikszólóüze-
netet,sakövetkezőhetekben(aszociáldemokráciakivételével)mégazaktivistapártokis
beolvadtakazSdP-be. ezzel párhuzamosanacsehszlovákiábanélő németeköntudata
ugrásszerűenmegnövekedett,segyrenyíltabbankezdtekegymásodikanschlussrólbe-
szélni,amiazőértelmezésükbenaszudétanémetterületeknémetországhozcsatolásátje-
lentettevolna.TürelmetlenségükazonbanekkormégkínosvoltHitlerszámára,aki–bára
fegyveresmegoldástsezártaki–lehetőlegnagyhatalmikonszenzussalésháborúnélkül
akartamegoldanieztaproblémátis.jóláttaeztahelyzetetaprágaimagyarkövetségügyvi-
vője,vörnlejános,akiáprilisfolyamánakövetkezősorokatvetettepapírra:„Senki előtt sem
titok, hogy a szudétanémetek el vannak tökélve a német birodalomhoz való csatlakozásra:
már csak az időpont vitás, és e tekintetben Hitler és az itteni németség kívánságai nehe-
zen hozhatók összhangba. Míg ugyanis a Führer minden körülmények között el akarja
kerülni a háborút és ezt a kérdést is az osztrák példa szerint kívánja elintézni, addig a szu-
détanémetek türelmetlensége forrpontra jutott és a Berlinnek engedelmeskedő vezetők
legnagyobb gondját éppen a tömegek csitítása, türelemre és várakozásra intése képezi.”8

TermészetesenPrágánakvalamiképpenszinténreagálniakellettazanschlussraés
következményeire,hiszennémetországmostmárnemcsupánképletesen,hanema
valóságbaniskörülöleltecsehországot,saztacsehszlovákvezetőknekistudniukkel-
lett,hogyanémet terjeszkedéskövetkezőáldozataéppenazőállamuk lehet.mivel
Hodžaminiszterelnökazt is felismerte, hogyBerlin számáraa szudétanémet-kérdés
jelenthetiabeavatkozásindokát,ezértaszudétanémetmozgalompacifikálásáttűzte
kicélul,amelynekeszközéülazún.nemzetiségistatútumotszánta.Anemzetiségista-
tútum (a megnevezésben tudatosan helyettesítette az addig gyakrabban használt
kisebbség fogalmátanemzetiségszóval)megalkotásánakszándékátmárcius28-án
jelentettebeaminiszterelnök.

Astatútummegalkotásánakelsőszakasza(1938.április–július)

A nemzetiségi statútum megalkotása szándékának a miniszterelnök által március
végéntörténőbejelentésétőlanemzetiségekhelyzeténekrendezésérőlfolyótárgyalá-
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sokszeptemberközepéntörténőmegszakadásáigmintegyötésfélhónapteltel,amely
időalattaz,amitastatútumfogalmaalattértettek,alapvetőváltozásonmentkeresz-
tül.Hodžaugyaniseredetilegcsupánamárlétezőésakisebbségekjogállásátérintő
törvényekésjogszabályokvalamiféleátstrukturálásáraésnémilegfeljavítottújrakodi-
fikálására gondolt,9 ám a körülmények hatására fokozatosan eljutott a csehszlovák
nemzetiségipolitikaalapvetőenújalapokravalóhelyezéséig,acsehszlováknemzetál-
lamnaknemzetiségiállammávalóalakításánakgondolatáig.közbenlényegesenmeg-
változott a statútumkezelésénekamódja is, hiszenazanschlussutáni hetekbena
csehszlovákvezetők,különösenBenešelnök,Prágakorábbipolitikájávalösszhangban
továbbra semgyőztékelégszerhangsúlyozni, hogyanemzetiségi kérdés rendezését
kizárólagosan belügynek tekintik, ám a statútum az előkészítése során nemzetközi
problémávászélesedett,sacsehszlovákkormányzat több ízben isegyeztetettekér-
désbenlondonnalésPárizzsalis.

A statútumról folyó tárgyalásokmegértéséhez persze azt sem szabad figyelmen
kívül hagyni, hogy a tervezet a szudétanémet-kérdésmegoldását céloztameg, s az
egyébnemzetiségekügye,ígymagyaréis,csupánjárulékosproblémakéntjelentkezett
atárgyalásoksorán.vagyisastatútumsikerevagybukásaazonmúlt,sikerül-emeg-
egyezni a német kisebbség vezető pártjával, a Szudétanémet Párttal. csakhogy a
SzudétanémetPártvalójábannemakartaatárgyalásoksikerét.AzSdPszámáraHitler
csehszlovákia-ellenes terveivel összhangbana statútumról folyó tárgyalások csupán
annak eszköze voltak, hogy olyan hosszan elhúzódó feszültség alakuljon ki a
cseh–németviszonyban,amelyanácinémetországszámáramegteremtiésazeurópai
közvéleményelőttelfogadhatóvá tesziabeavatkozástésezzelcsehszlovákia felszá-
molását. ezzel kapcsolatbanelfogadhatjukmilanHodžautólagosértékelését, amely
szerint „az 1938 márciusa és szeptembere közötti tárgyalások a csehszlovák és a
német fél képviselői között egyenlőtlen erők és egyensúlyban nem lévő célok küzdel-
mét jelentették. A csehszlovák kormány a megoldások, a konszolidáció és a béke mel-
lett állt ki; a német kisebbség, különösen az Anschluss után, a pusztulás irányában
munkálkodott.”10 ennélfogvapedigatárgyalásokvégsőkudarcáértmégakkoriselső-
sorbananémetfélokolható,hatudjuk,hogyacsehszlovákkormányzatmegegyezési
szándékasemőszintenemvolt,sempedigönkéntes,hiszenastatútumbanfelajánlott
engedményeknagyrészétakörülményekhatásáraésanyugatiszövetségeseihatáro-
zottnyomásáratettemeg.

Anemzetiségistatútummegalkotásátazelsőidőszakbanmeglehetőstitokzatosság
övezte,hiszenbárHodžamárápriliselsejénegyeztetettazSdPvezetőivel,majd8-ána
kormánytagjaielőttisismertetteazelképzeléseit,ezekrőlamegbeszélésékrőlérdemi
információk nem szivárogtak ki. Annyit azonban már ekkor sejteni lehetett, hogy a
miniszterelnöknekastatútumkapcsánkétfrontosharcotkellmajdvívnia,egyrészta
szudétanémetekkel (azSdPvezetőimárazápriliselsejeimegbeszélésután jelezték,
hogyszámukraHodžaajánlataielégtelenek),másrésztazokkalacsehpolitikaierőkkel,
sőtacsehközvéleménynagyobbrészével,akiknemértettekegyetanemzetiségekirá-
nyábantettengedményekpolitikájával,ésakikigyekeztekmerevkorlátokközészoríta-
niakormányfőtatárgyalásoksorán.11

HaHodžasamögötteállóerőkekkormégabbanbíztak,hogyviszonylagkisenged-
ményekáránvagyazSdP-nekakormánymunkájábavalóbevonásávalkezelnitudják
ahelyzetet,ésegyhosszabbidőreszólóstatusquótalakíthatnakki,nagyongyorsan
csalódniuk kellett, hiszen az SdPkarlovy varybanmegtartott kongresszusamindezt
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illuzórikussátette.Anémetterületiautonómialétrehozásánakésanácivilágnézetsza-
badhirdetésénekazigényeugyanismégalegengedékenyebbcsehpolitikusokkomp-
romisszumkészségétismeghaladta.nemkönnyítetteHodžahelyzetétacsehközvéle-
ménymagatartásasem,amelyakarlsbadipontoknapvilágrajutásautánméginkább
elutasítottmindenféle,anémetekirányábantettengedményt.

Azangolésafranciakormányviszontegyreinkábbérdemiengedményekrebiztat-
taPrágát.eztazálláspontottükrözteazademars,amelyetakétkormánymájus7-én
nyújtottátPrágának,miközbenAngliaaszéleskörűengedményekalattminimálisanaz
autonómiamegadását értette. A nácinémetország felé teendőengedményekrehaj-
landóangol kormányazonbanekkormár valójábanazautonómiát is csakátmeneti
megoldáskéntképzelteel,shosszútávonegyedülanémeteklaktaterületekegyrészé-
nek átadását tartotta életképesnek.más forrásokmellett erre utal lord Halifax kül-
ügyminiszternek jan masaryk londoni csehszlovák követtel folytatott tárgyalása is,
amelysoránabritpolitikustöbbekközöttaztalondoniangol–franciamegbeszélése-
kenmárfelszínrekerültvéleménytiskifejtette,hogyAngliaegyesetlegesháborúsgyő-
zelemeseténsemtudjagarantálnicsehszlovákiaszámáraajelenlegihatárokat.12

Aprágaikormányazonbantovábbrasemvolthajlandóbizonyoshatárokatátlépni.
Azaddigiaknálugyanszélesebbkörűengedményeketígért,ámazSdPkarlsbadiprog-
ramja helyett továbbra is a saját javaslatait tekintette kiindulópontnak,miközben a
területiautonómiáról,akisebbségekkollektívjogairól,valamintacsehszlovákkülpoli-
tikaorientációjánakmegváltoztatásárólnemvolthajlandótárgyalni.vagyisacsehszlo-
vákmagatartástmájusközepénmégmindiganemzetállamimodellhezvalóragaszko-
dás jellemezte.13 A megegyezés hiánya elsősorban mégsem rajtuk múlott, hiszen a
SzudétanémetPártmármájus18-án(vagyisegynappalazelőtt,hogyacsehszlovák
kormányelfogadtavolnaastatútumtervezetelsőverzióját)14 titkosstratégiaidöntést
hozottarról,hogyastatútumot–bármilegyenistartalma–nemlehetelfogadni,mivel
a német közösségnekmár nem érdeke semmiféle, csehszlovákián belülimegoldás
támogatása.15

AfelmerülőnehézségekellenéreHodžaminiszterelnökmájusvégéremárkészszö-
vegtervezetetésannakparlamentelévalóterjesztésétígérte,ámamájus21-irészle-
gesmobilizációeztvégképirreálissátette.ígyismétazSdPvoltaz,amelyegyaprágai
kormányhozintézettmemorandumaáltalakezdeményezéstmagáhozragadta,smég
aközségiválasztásokharmadikfordulójaelőtt,június8-án14pontosjavaslatotnyúj-
tottbeakormánynak.Atervezetacsehszlovákiábanélőnépcsoportokkollektívjogai-
nakazelismeréséreéslakóterületüketnikaialapúelhatárolásáraépült.

nohaaszudétanémetjavaslataPrágaszámáratovábbraiselfogadhatatlankarls-
badiprogramraépült,saszakirodalomszerintacsehszlovákállamműködésképtelen-
ségéteredményeztevolna,16 pontjaitanemzetközinyomáshatásáraakormánymégis
figyelembevetteamaga„másodiktervének”kidolgozásához.Ajúniusközepéreelké-
szülttervezetetakormánynakakoalícióspártokvezetőivelkibővítettjúnius30-iülésén
továbbformálták,majdelfogadták.Azígylétrejöttstatútumjavaslatugyanakoalíciós
pártokáltalkorábbanfelállítottkorlátoklegtöbbjétnemlépteát(tehátnemfeltételez-
teacsehszlovákkülpolitikamegváltoztatását,saterületiautonómiaelvétsemtámo-
gatta),mégisjóvalmesszebbment,mintmindenaddigicsehszlovákelképzelés,hiszen
–Zdeněkkárníkszavaivalélve–anemzetiségikérdéstazállamdemokratikusjelle-
génekkétiránybavalókiszélesítésével,azönkormányzatijogokmegerősítésévelésa
nemzetiségek jogainak kiterjesztésével kívánta megoldani.17 A javaslat – szakítva a
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csehszlovákállamaddigialapfilozófiájával–azállamotnemzetállambólnemzetiségi
állammákívántaátépíteni.ennekháromfontoseszközepedigaközigazgatásdecent-
ralizálása,egyújnyelvtörvénymegalkotásaésanemzetiségekjogainakegykülönnem-
zetiségistatútum(törvénycsomag)általiátfogóátalakításalettvolna.

Atervezetakisebbségiönkormányzatiságot18 aszudétanémetekáltalköveteltterü-
letiautonómiahelyettamonarchiaidejébőlkölcsönvettmechanizmusokalapján,tar-
tományiés járásiönkormányzatoksazazokkereteinbelül létrehozandónemzetiségi
kúriákbeiktatásávalkívántamegoldani.Azegészországtovábbraisnégytartományra
–csehország,morvaországésSzilézia,Szlovákia,kárpátalja–oszlottvolna.19 Ameg-
erősítettjogkörűtartományoklegfontosabbönkormányzatitestületeatartománynagy-
ságátólfüggően60–120tagútartományigyűléslettvolna.Anemzetiségekönigazga-
tásánakelvétazzalkívántákbiztosítani,hogyatartományigyűlésbemegválasztottkép-
viselőknemzetiségükalapjánnemzetiségikúriákbatömörültekvolna,amelyeknekaz
adottnemzetiségetérintőmindenkérdésbenbeleegyezésijoguklettvolna.20 Adecent-
ralizált igazgatásmásik fontos pillérének a járási önkormányzati szerveket szánták,
amelyekazaddigigyakorlattóléleseneltérőenelkülönültekvolnaazállamigazgatástól,
shasonlómódonműködtekvolna,mintatartományiönkormányzatiszervek.

Anemzetiségistatútumtervezetekimondtaacsehszlovákiábanélőnemzetektel-
jesegyenlőségétés tiltottaazelnemzetlenítésminden formáját.különparagrafusok
biztosítottákanemzetiségekarányosrészesedésétaközhivatalokban,mégpedigaleg-
utolsónépszámlálásarányszámaialapján,miközbenazolyanhivatalokat,amelyeka
nemzeti kisebbségek ügyeit intézik, csak a kisebbségekhez tartozó személyek által
lehetettvolnabetölteni.Hasonlómódonarányosrészesedéstkaptakvolnaanemzeti
kisebbségekaköltségvetésbőlis.mindeztanemzetikisebbségekteljeskörűkulturális
ésoktatásiautonómiájaegészítettevolnaki.

Azújnyelvtörvényugyanaz1920-astörvénykezéstalajánmaradtvolna,ámlénye-
geskoncessziókkalanemzetiségek felé.Acsehszlováknyelvmegőriztevolnaállam-
nyelvijellegét,ámazokonaterületeken,aholanemzetikisebbségektöbbségetalkot-
tak,ezeknyelvehivatalosnyelvvéváltvolna.Atervezetanyelvijogokérvényesítésének
20%-oshatárát15%-raszállítottavolnale,21 miközbenezekarendelkezésekazaddigi
gyakorlattalszembenaközigazgatásonkívülazállamivállalatokra,ígyavasútraésa
postáraisérvényeseklettekvolna.

Aminisztertanácsjúniusvégikibővítettülésénelfogadottanyagotkorántsemtekin-
teték véglegesnek, kikérték hozzá az egyes szakminisztériumok véleményét is. Azok,
miközbenelvbentámogattákastatútummegalkotását,számosolyankifogástemeltek
ellene,amelyek jelentősenszűkítettékvolnakihatásait.különösenanemzetiségipro-
porcionalitásnakazállamiszférábavalóesetlegesbevezetéseváltottkihevesellenke-
zést.Aszociálisminisztériumpéldáularrahivatkozvautasítottaeleztazelvet,miszerint
azállamszolgálata teljesenmegbízhatóéselkötelezetthivatalnokokatkövetel.22 más
véleményezőkiscsupánazállamszempontjábólteljesmértékbenmegbízhatószemé-
lyekállamialkalmazásttartottákvolnaelképzelhetőnek–amelymegoldástermészete-
senszámosújproblémátvetettvolnafel.Anemzetvédelmiminisztériumpedigaztjava-
solta,hogyaproporcionalitáselvealólahadsereg,arendőrség,ahatárőrség,apolitikai
hivatalok,aposta,avasút,azállamierdészetésmindenolyanvállalatfelmentéstkap-
jon,amelynektevékenységeazállamvédelmeszempontjábóljelentőséggelbír.23

Amagaspolitikábanmeglevőellentétek,valamintacsehközvéleményinkábbeluta-
sítómagatartásaellenéreakormányvégüla július26-iülésénelfogadtaa törvényja-
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vaslatok véglegesnek szánt szövegét, s egy nappal később információs céllal szét is
küldteakülképviseletekre.ekkormégabbanbíztak,hogyaugusztus3-ánajavaslatokat
anemzetgyűléseléterjeszthetik,aholmegkezdődhetmajdérdemivitájuk.ehhezazon-
banegyvalamiméghiányzott,mégpediganémetfélpozitívvisszajelzése,hiszenazSdP
július folyamán szinte folyamatosan kitért az érdemi tárgyalások elől. ezt észlelve a
csehszlovákvezetésbenazisfelötlött,hogyaszudétanémetekkelvalóegyeztetésnélkül
isatörvényhozáseléterjesztikastatútumtervezetét,ámazangolkormányettőlaleg-
határozottabbanintettePrágát,ésaztkövetelte,hogy„csakolyananyagotterjesszenek
aparlamentelé,amibenanémetekkelismegegyeztek”.24 Anémetválaszvégülaugusz-
tuselsejénérkezettmeg,segyértelműenelutasítóvolt,amiegybenazún.másodikterv
végét,illetveaztisjelentette,hogyatervezetnemiskerültanemzetgyűlésaugusztus3-i
ülésénekprogramjára.Annálinkábbsem,mivelezenanaponérkezettmegPrágábaaz
angolkormányáltal„investigator”és„mediator”jelzővelilletettlordrunciman,akineka
missziójaújfejezetetnyitottaszudétanémet-kérdéskezelésében.

AzemPálláspontjaastatútumtárgyalásokelsőszakaszában

AzSzudétanémetPártmagatartásávalellentétbenazegyesültmagyarPártnak(emP)
aHodžaáltalkezdeményezettnemzetiségistatútummalkapcsolatosálláspontjamég
korántsemfeltárt.nehezenolvashatóságaelsősorbanarelevánsforrásokhiányának
tudható be, hiszen az emP archívumának hiányában a kutatók leginkább csak a
csehszlovák belügyi jelentésekre ésmagyarország csehszlovákiai külképviseleteinek
Budapestreküldöttjelentéseirekénytelenekhagyatkozni,miközbenazegymássalsok-
szorfeleselőadatokbólnemfeltétlenülrajzolódikkiegységesésvilágosképazemP
magatartásávalkapcsolatban.

Alapvetőevidenciakéntszögezhetőleazonban,hogyazemPhosszútávútaktikájaa
budapestipolitikafüggvényevolt,ésarevízióügyébenisannakirányvonaláhozigazo-
dott,vagyisanagyhatalmakkonszenzusamellettibékéshatárváltozásideájátfavorizál-
ta.miáltalazonbanennekrealitása,anyugatiállamokmindenilyenirányúelkötelezett-
ségehiányában,1938tavaszánmégnemlátszott,BudapestazemPfeléaztkommuni-
kálta,hogyakörülményekkedvezőalakulásáigacsehszlovákiailétrekellberendezked-
ni,smindenlehetségeseszközt,akormányzattalvalómegegyezéstiskikellhasználni
aszlovákiaimagyarokhelyzeténekjavításaérdekében.kizártákazonbanmindenolyan
megegyezéslehetőségét,amelyazérvényeshatárokstabilitásáterősítettékvolna.

Astatútumtárgyalásoksoránaszlovákiaimagyarkisebbséghelyzetecsupánmar-
ginálisproblémakéntjelentkezett.ehhezmérhetővoltakormányzatnakamagyarpoli-
tikaierőkkelvalókapcsolattartásais,hiszenamagyarpártokastatútumkidolgozás-
nakelsőidőszakábangyakorlatilagsemmifélehivatalosinformációtnemkaptak,ígyaz
emPvezetőileginkábbacsehésnémetsajtóból,valamintszudétanémetképviselőtár-
saiktólszereztékastatútummalkapcsolatosértesüléseiket.mivelastatútummegal-
kotásátbejelentőmárcius28-irádióbeszédébenHodžakonkrétancsakanémetkérdés
megoldásátemlítette,25 satémávalkapcsolatosközbeszédben iscsakezvisszhang-
zott,sőtafranciaésangolkormánynyilatkozatai iserreszűkítettéklecsehszlovákia
nemzetiségiproblémáit,azegyesültmagyarPártvezetőiszámárakezdetbenazsem
voltvilágos,hogyaPrágaésazSdPközöttiesetlegesegyezségnyománlétrejövősta-
tútumaszlovákiaimagyarkisebbségreisfog-evonatkozni,vagynem.
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Azzalkapcsolatban,hogymilyenálláspontrahelyezkedikebbenazügybenazemP,
SzüllőGézánakegymájusközepénaNemzet c.budapesti lapnakadottnyilatkozata
jelenthetsorvezetőt.26 ebbenamagyarpolitikusateljesnemzetiönrendelkezéstésa
költségvetésbőlvalóarányosrészesedéstjelöltemegolyanfeltételekként,amelyektel-
jesüléseeseténazegyesültmagyarPártelfogadjaastatútumot.eztnémilegkiegészí-
tijarossAndornakegyszinténmájusközepén,Galántánelmondottválasztásibeszé-
de,amelybenapártvezérakövetkezőkbenjelöltemegamagyarpártkiindulásihely-
zetét:„…újból magyarrá kell tenni a magyarlakta területeket. Velünk csak akkor lehet
megegyezni, ha ez bekövetkezik. Ezen az úton eddig semmi sem történt. (…) A kor-
mánynak nincs joga arra, hogy a magyarlakta területeket ne magyarok igazgassák, ne
magyarok bíráskodjanak a magyarok felett, ne magyarok őrködjenek a közbiztonság és
a pénzügyi igazgatás felett, s ne magyarok műveljék a magyar veríték és vér öntözte
barázdákat. A magyarságnak Szlovákia és Kárpátalja területi önkormányzatán belül
teljes nemzeti önkormányzatra van szüksége.”27 vagyisazemPtovábbra isSzlovákia
autonómiájáttekintettealapnak,amelyenbelülkulturálisésoktatásiautonómiávalés
aközigazgatásellenőrzésévelszámolt.

Azokatafeltételeket,amelyekkelapártatárgyalásokatmegkívántakezdeni,hiva-
talosanazemPelnökségénekmájus17-iülésénfogalmaztákmeg,aholazüléstveze-
tőSzüllőa lehető legkedvezőbbnek ítéltemegahelyzetet.Szerinteugyanisaprágai
kormányzata lehetőségeihatáráig isel fogmenniakisebbségekneknyújtottenged-
ményekben, így a szlovákiai magyarok nagy nyereséggel zárhatják a tárgyalásokat.
ennekjegyébenapártakövetkezőkövetelésekethatároztamegaleendőtárgyalások
kiindulási alapjaként: Szlovákia közigazgatási autonómiája, a járások határainak az
etnikaihatárokhozvalóigazítása,egymagyarnemzetiségűtartományialelnökkineve-
zése,aválasztójogitörvénymódosítása,anyelvtörvénymódosítása,azállampolgárság
kérdésénekrendezése,anyugdíjazottmagyarközalkalmazottakhelyzeténekrendezé-
se,magyarnemzetiségűhivatalnokokkinevezése,oktatásiautonómia,magyarrádióál-
lomáslétesítése,magyargazdaságitanácslétrehozása,amagyarszövetkezetek(pl.a
Hanza)államitámogatása,amagyarországiegyetemiokleveleknosztrifikálása,magyar
püspökséglétrehozása,aföldreformrevíziója,arányosmagyarképviseletnemcsupán
azállamigazgatásban,hanemabiztosítókban,kereskedelmikamarákbanstb.28

miutánacsehszlovákésanémetsajtószintenapontafoglalkozottastatútumügyé-
vel,smiutánaminiszterelnökjúniuselejéremárkésztervezetetígért,ajúniuselején
apártberkeibőlérkezőforrásokszerintazemP-nbelülegyre idegesebbenfogadták,
hogyapártottovábbrasemszólítottamegsenki.Annálisinkább,mivelamagyarpoli-
tikusokszerintastatútumrendelkezéseinemlehetnekmindennemzetiségszámára
azonosak,hiszenamagyarságnakspeciális,aszudétanémetekétőleltérőproblémáiis
vannak.ilyennekgondoltákazállampolgárságmegoldatlanügyétvagyazelbocsátott
magyar közalkalmazottak problémáját is.29 mindamellett az emP sem volt ebben az
ügyben nagyon aktív, hanema kivárásra rendezkedett be, figyelmesen értékelve az
SdPközvetítésévelhozzájaérkezőinformációkat.

Amagyarkérdéshivatalosanjúniusközepénkerültanemzetiségistatútumrólfolyó
tárgyalások napirendjére. Ám az egyesültmagyar Párt nemtetszését kiváltva Hodža
június 16-án amagyarok közül elsőként a Schulcz ignác, csomor istván és Stunda
istván összetételű aktivista küldöttséggel ült le tárgyalni, ami a községi választások
eredményeinek ismeretébenkifejezettenrosszüzenetet jelentettamagyarválasztók
felé.Akormányfőnekezataktikájaarrautalt,hogyPrágamégmindignemmondottle
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azaktivistapolitikafelhasználásáról.mindamellettanemzetiségistatútumot illetően
magaazaktivista tábor semvolt egységes. Ahivatalosaktivizmus, amely leginkább
ivandérervonalátkövette,meglehetősenkétkedve,sőtmitöbb,félelemmelfogadta
Hodžaterveit,stúlságosansoknaktartottaanémeteknekmegamagyarellenzéknek
tettígéreteket.30 ezzelszembenaSchulczéklapjaáltalnemisegyszerbíráltés„műel-
lenzékinek”nevezettkormánypártiMagyar Ujság teljesmellszélességgelkiálltakor-
mányfő politikája mellett. Sőt dzurányi lászló vezércikkei a csehszlovák bürokrácia
bírálatától semvoltakmentesek.Anevesújságíróugyanisúgy látta, hogymiközben
Hodžaszándékaiőszintékamegegyezésre,„a bürokrácia egykedvűen halad tovább a
maga útján, s néhány tiszteletreméltó kivételtől eltekintve nem az állampolitika új szel-
lemét juttatja kifejezésre, hanem változatlanul régi-magát adja, a szélsőnacionalizmus
önzésével és rövidlátásával”.31

Az emP-benmár június közepénmegkezdték a felkészülést a statútumról folyta-
tandótárgyalásokra.Szándékukszerintazelsőhullámbancsupánazáltalánoselvek-
rőlkívántaktárgyalni,smiutánazokrólmegegyezésszületik,utánakívántakarészlet-
kérdésekreösszpontosítani.Apártelnökségénekdöntéseszerintazelvi jelegűmeg-
beszélésekenvaló részvételreapárt vezető triója,Szüllő, jarossésesterházy jános
kapottfelhatalmazást,akikhezarészletekrőlfolyókésőbbitárgyalásokontovábbiszak-
értők csatlakoznának. így a gazdasági kérdéseket illetően Hantos lászló, a Gömör-
nógrádmegyeiGazdaságiegyesülettitkára,Fodorjenőmintugyannakaszervezetnek
az igazgatója és kuthy Géza, a Hanza elnöke; kulturális kérdésekben Fleischmann
Gyula,azországoskeresztényszocialistaPártegyikvoltvezetőpolitikusa, jogikérdé-
sekbenpedigSzilárdmarcell, jankovicsmarcell,cottelyjánosésPajormiklós lettek
kijelölve.32

Aminiszterelnök és amagyar pártvezérek korláth endrével kiegészült csoportja
közöttielső találkozóravégül június29-énkerültsor.A találkozót,amelyetSzüllőés
korláthBudapestre küldött jelentéseiből ismerünk,33 Hodžaminiszterelnök szemmel
láthatólagtapogatózójellegűnekszánta.Amagarészérőlkifejtetteazeltökéltségeta
nemzetiségi kérdés megnyugtató rendezésére, miközben azt is hangsúlyozta, hogy
ebbenakoalícióspártokrészérőlérkezőesetlegesobstrukcióksemfogjákmegakadá-
lyozni.Tájékoztattaamagyarpolitikusokatarról,hogyastatútumtervezetemégnincs
kész,s ígymegvana lehetőségamagyarészrevételekbedolgozására,ámatörvény-
tervezetetmég július folyamán a parlament elé kívánja terjeszteni. végül esterházy
megjegyzésére, aki kifogásolta, hogy a csehszlovák sajtó kizárólag cseh–német kér-
désként kezeli a statútumot, a miniszterelnök leszögezte, hogy a statútumminden
nemzetiségreegyformánfogvonatkozni,tehátamagyarokugyanazokatajogokatkap-
jákmajdmeg,mintanémetek.

AzemPvezérkaraamásnap,június30-ántartottüléséntárgyaltamegatalálkozó
fejleményeit.miközbenaminiszterelnökmegegyezésiszándékátőszinténekminősítet-
ték, túl nagy esélyt a végső megegyezésre nem adtak. Úgy vélték ugyanis, hogy a
csehszlovákkormánykoalíciónbelülnemmindenkihíveanemzetiségikövetelésektel-
jesítésének.Szkepticizmusukatapostai feliratokügyébenéppazokbananapokban
kirobbantérsekújváriincidensiserősítette.miközbenugyanisjúniusmásodikfelében
némelyvidékenmármegkezdődöttamárcius3-ánakétnyelvűvasútiéspostaifelira-
tokügyébennyilvánosságrahozottkormányrendeletgyakorlatiátültetése,amagyarság
egyikgazdaságiéspolitikaiközpontjában,érsekújvárottleszedtékamagyarfeliratokat
apostán.igaz,avárosbanaz1930-asnépszámlálásszerinthivatalosancsak45%-nyi
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voltamagyarokszáma,ámérsekújvártovábbraismagyarjellegetmutatott.Amagyar
nyelvűtáblákleszereléseügyébennemcsupánazemP,hanemSchulczszociáldemok-
rataképviselőisszótemeltaminiszterelnöknél,ígyvégüljúliusközepénazérsekújvá-
ripostánvisszaállítottákazeredetiállapotot.34

mindenesetre az emP-ben – többek között esterházynak és jarossnak imrédy
miniszterelnökkel folytatottmegbeszélésealapján–azavéleményalakultki,hogya
tárgyalásokat a szudétanémetek szándékai ellenére is komolyan kell venniük,mert
Budapest nem látja reálisnak a határmódosítást, s így a szlovákiai magyaroknak
továbbra is az érvényes államhatárok nyújtotta keretekben kell tervezniük.35 A kor-
mányzattal folytatott tárgyalások mellett azonban továbbra is hangsúlyt kívántak
helyezniazautonomistabázisraépülőegyüttműködésre,amelyastatútumtárgyalások
soránmégszorosabbávált,ígyjúlius7-énazSdP,aHlinka-féleSzlováknéppárt(HSĽS)
ésazemPképviselőiabbanismegegyeztek,hogyakormányzattalfolytatotttárgyalá-
saikonegyikpártsemtesza többekszámáraelfogadhatatlan lépéseket,shogyköl-
csönösentájékoztatnifogjákegymástatárgyalásokról.

Hamásranem,aminiszterelnökiaudienciaarramégisjóvolt,hogyazemPgépe-
zetét némilegmozgásba hozza.mint az korláth és Szüllő jelentéséből is kiderült, a
magyarpártvezéreknemnagyontudtakvilágosválasztadniHodžánakarraakérdésé-
re,hogyazautonómiátagyakorlatbanmikéntképzelikel.ezttalánmagukisérezve,
mára június30-iklubülésenegyháromtagúbizottságot (jaross,Salkovszky jenőés
SzilágyiGyula)bíztakmeganemzetiségiautonómiaalapelveinekkidolgozásával,ami
az első fontos lépés volt afelé, hogy a párt Szlovákia autonómiájának követelésétől
eljussonamagyarnemzetiségiautonómiaköveteléséig.

másrésztaszlovákiaimagyarügykörülidiplomáciaiaktivitásisfelerősödött,hiszen
egyrészt Budapesten, másrészt az esterházyn keresztül a szlovákiai magyar üggyel
szimpatizáló lengyel kormányzati körökben is felvetődött annak az ötlete, hogy egy
emP-delegációlátogassonellondonba,hogyottHenlein–amúgyrendkívülsikeres–
útjaitlemásolvamegpróbáljafelkelteniazangolpolitikafigyelmétaszlovákiaimagyar
ügyiránt.36 Sőtvarsószerintnemcsupánesterházynakésjarossnakkellettvolnautaz-
nia,hanemalengyelkapcsolataitsohasemtitkolókarolSidorHlinka-pártiszlovákpoli-
tikusnak is, így jelezve, hogy nemamagyarok és a szlovákok között van probléma,
hanem Prága politikájában. ebből az ötletből azonban végül semmi sem lett.
Feltehetőleg elsősorban a brit politika elutasító magatartása miatt. nem mellékes
azonbanazaténysem,hogyavarsóimagyarkövetszerintalondoniútterve„bizonyos
személyiérzékenység”miatthiúsultmeg,amelymegjegyzésmindenbizonnyalSzüllő
Gézaféltékenységéreutalhatott,akimindigisigyekezettmagánakvindikálniamagyar
pártkülkapcsolatainakirányítását.

július20-ánHodžakormányfőastatútumtárgyalásoksoránmásodízbenismagá-
hoz kérette az egyesültmagyar Párt vezetőit. A találkozó azonban, amelyenmagyar
részrőlugyanazanégypolitikusvettrészt,mintajúniusimegbeszélésen,aztazérzést
erősítette, hogy Prága továbbra sem veszi komolyan a magyarkérdés megoldását.
milanHodžaugyanismiközbenazzalazokkalhívtamagáhozamagyarpolitikusokat,
hogyátadjanekikastatútumtervezetét,atalálkozónmárarravalóhivatkozással,hogy
azt közben szétosztotta és neki nemmaradt egyetlen példánya sem, továbbra sem
tudott semmiféle írásos anyagot átnyújtani az emP képviselőinek.37 ehelyett szóban
ismertetteaközigazgatásátalakításáravonatkozóelképzeléseit,majdmeghallgattaa
magyarpolitikusokpanaszait.
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mivelatárgyalásonaminiszterelnökígéretettettarra,hogyastatútumtervezetét
hamarosanírásbanisátnyújtja,azemPkétnappalkésőbbiklubülésénarrólszületett
döntés,hogyanemzetiségistatútumszövegénekelemzéséveljaross,Turchányiimre
és Salkovszky jenő, a nyelvtörvényjavaslat vizsgálatával esterházy, Pajor miklós és
virághBéla,aközigazgatásijavaslatokértékelésévelpedigSzilassyBéla,Holotajános
és Giller jános lesznek megbízva.38 A kormányfő által ígért szövegtervezeteket az
egyesültPártvégüljúlius26-ánkaptakézhez,igaz,aközigazgatásitörvényjavaslatszö-
vegenélkül.Astatútumtervezetreésazújnyelvtörvénytervezetéremeglehetősengyor-
sanválaszoltapárt,amelyválasztaugusztus3-ánjuttattákvisszaakormányfőnek.

AzemPválaszaanemzetiségijogokújrafogalmazásátsazújnyelvtörvénytígérőter-
vezetekreapapírformátbeteljesítveelutasítóvolt,hiszenegypozitívválaszmegbon-
tottavolnaaztaformálódóellenzékitábort,amelyazautonomizmusjelszavakörüla
német,magyar, szlovákés lengyelpártokbólkialakulni látszott.Szinténa tervezetek
elutasításamellettszóltazatényis,hogyebbenazidőszakbananemzetállamnem-
zetiségiállammáalakításánakeszközeimégmeglehetősenképlékenyekvoltak,saz
emPisjoggalszámíthatottarra,hogyahatározottabbellenzékifellépéstovábbi,akor-
mányrészérőltörténőengedményekeléréséteredményezheti.

A statútumtervezet elutasítását a válasz bevezetőjében az emP azzal indokolta,
hogymiközbenapárt1938-bankétízben(anemzetgyűlésbenfelolvasott12pontosés
aminiszterelnöknekátnyújtott81pontosmemorandumban)jelezteamagyarságalap-
vetősérelmeit,sazt,hogyezekmegoldásátcsakazérvényesalkotmányoskerteteket
meghaladó önkormányzat bevezetésével tudja elképzelni, a statútumtervezet ebből
semmitsemtartalmaz.39 AzemPszerintugyanisastatútumleginkábbcsakolyanálta-
lánosalapelveketfoglalmagába,amelyek–avégrehajtásgaranciájanélkül–eddigis
kodifikálvavoltak.eztpedigazokazelemeksemtudjákellensúlyozni,amelyekújakés
üdvözlendők: mint az elnemzetlenítés büntetendősége vagy az arányos részesedés
elvének alkalmazása. ezért az emP véleménye szerint nemnemzetiségi statútumra
vanszükség,hanemelsőlépéskéntacsehszlovákiábanélővalamennyinemzetteljes
egyenjogúságát kimondó törvényre, amelyetanemzeti önkormányzat ésa sérelmek
teljeskörűjóvátételekell,hogykövessenek.ezektehátolyanigényekvoltak,amelyek
túlmutattakazaktuáliscsehszlovákajánlatokon.

Astatútumtervezethezhasonlóankeménybírálattal illetteapártanyelvtörvényja-
vaslatot is.40 elégtelennek minősítette a nyelvhasználati határ 20%-ról 15%-ra való
leszállítását,hiszenígytovábbraismintegy200ezermagyarmaradnanyelvijogoknél-
kül,másrésztaközigazgatásihatárokmegváltoztatásával–mintarrakorábbanmár
voltpélda–eztismétkijátszhatnáakormányzat.Bíráltaaválaszatörvénytervezettúl-
ságosan is általános voltát, és azt, hogy a részleteket a később kibocsátandó kor-
mányrendeletekrendeznék.eztamegoldástakorábbitapasztalatokrahivatkozvaaz
emPelutasította.Harmadjára pedig azt kifogásolta a válasz, hogy törvénytervezet a
nemzetiséginyelvhasználatnaktöbbesetbeniscsakalehetőségétirányozzaelő,ami
azemPszámárakevés.

Aválaszlevél további részébenazemP18pontbarendezve fejtetteki,hogymely
alapelvekettartjakívánatosnakegyújnyelvtörvénybeátültetni.ezekközülalegfonto-
sabbakakövetkezőkvoltak:

1. Az állam hivatalos nyelve az államban élő valamennyi nemzet (cseh, szlovák,
német,magyar,orosz,lengyel)nyelvelegyen.2.Aköztársaságvalamennyibíróságaés
hatóságavalamennyifentebbfelsoroltnyelvűbeadványtköteleslegyenelfogadni,azta
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beadványnyelvéntárgyalni,aválasztazonanyelvenkiadni.Abíróságokéshatóságok
aközségekkelazonanyelvenlegyenekkötelesekérintkezni,amelynyelvazadottköz-
ségbentöbbséggelbír.3.Azanyakönyveket,kataszterikönyveket,cégbejegyzéseketaz
adottközségnyelvénkellvezetni.4.Azönkormányzatokbanmindenképviselőtárgya-
lási nyelvként használhassa saját anyanyelvét. A községek hivatalos elnevezése, az
utcák,terekneveazadottközségönkormányzatánakvalamennyitárgyalásinyelvénés
azokhelyesírásaszerint legyenekfeltüntetendők.5.Az iskolákéskulturális intézmé-
nyeksajátnyelvükönérintkezzenekahatóságokkal.6.Ajogiszemélyekésegyesületek
magukállapíthassákmegügykezelésinyelvüket.41

Összességébentehátelmondható,hogyazegyesültmagyarPártakormányfőáltal
júliusvégénelőterjesztettstatútumtervezetetésnyelvtörvénytervezetet,nohaapriori
nemutasítottael,sőttöbbelemüketelőrelépéskéntértelmezte,aszlovákiaimagyarok
szempontjábólmégiselégtelennektalálta.Azelutasításhátterébenazonbanottrejtő-
zöttazis,hogyjoggalreménykedhetettabban,hogyazangolközvetítő,runcimanlord
megérkezéseúj impulzusokatviheta tárgyalásokba,s továbbiengedményekrekény-
szerítiacsehszlovákkormányzatot.

küzdelem az egyenlő bánásmód elvéért – a runciman-misszió napjai
(1938.augusztus–szeptember)

Prágamindigisszerettevolnaanemzetiségiproblémákatbelügykéntkezelni,anem-
zetköziközvéleménytkizárva.ezakoncepcióazonban1938koranyaráravéglegesen
kudarcbafulladt.ebbennemkisszerepevoltanémetdiplomáciatudatoslépéseinek,
amelyeknek köszönhetően a szudétanémet-kérdés fokozatosan az európai közvéle-
ményfigyelménekcentrumábakerült.Aszudétanémet-kérdésnemzetköziproblémává
terebélyesedésétleginkábbsirWalterruncimanangolpolitikusnakamissziójajelezte.

runcimanvalójábannem függetlenmegfigyelő volt,hanemazangolpolitika, sőt
személyesen chamberlain küldötte, akinek a feladata az angol érdekek képviselete
volt.AForeignofficeáltalnekiadottinstrukciókszerintruncimannekavégsőesetben
akáregynagyhatalmikonferenciavagynépszavazásútjánis,delekellettvolnazárnia
aszudétanémet-kérdést,42 ígyazangollordmindenerejévelazonvolt,hogyaképléke-
nyebb csehszlovákelképzeléseket ameglehetősenmerevenkijelölt német követelé-
sekhezközelítse.

runciman jelenléténekazelsőeredményeazún.harmadiktervmegszületésevolt,
amelynekalapjátalordmunkatársának,Ashton-GwatkinnakkundtésSebekowskyszu-
détanémetképviselőkkel folytatottmegbeszélése jelentette.ennekalapján terjesztette
előakormányfőtegyreinkábbmellékvágányraszorítóBenešelnök43 augusztusvégénaz
általaharmadiknaknevezetttervet,amelyaközszolgálatiarányosságésanyelvi jogok
kiszélesítésemellettháromnémettöbbségűmegyelétrehozásáthelyeztekilátásba,ame-
lyek önálló költségvetéssel és helyi (tehát német) rendfenntartó erőkkel rendelkeztek
volna.44 AzSdPtárgyalóiatervetszinteazonnalelvetették,hivatalosanpedigszeptember
2-ántettékmegugyanezt.Azangollordezért,miközbenmársajátrendezésitervéndol-
gozott,továbbiengedményekreösztönözteacsehszlovákvezetést,amelyanemzetközi
reakciókmiatt is egyre inkább érdekeltté vált a tárgyalásos rendezésben. elsősorban
ennekatudhatóbeazún.negyediktervmegszületése,amelyPrágarészérőlaszudéta-
németkövetelésekelőttiszinteteljesmeghátrálástjelentette.AzismétcsakBenešelnök

40 Simon attila
Fó

r
u

m
Tá

rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m

le
, 

XI
I.
 é

vf
ol

ya
m

  
2

0
1

0
/3

, 
S

om
or

ja



általmegalkotott,akormányáltalszeptember5-énelfogadottésazSdP-nekkétnappal
későbbelőterjesztett tervezetruncimanszerint isa lehetségescsehszlovákengedmé-
nyekvégsőhatárátsúrolta,hiszenPrágaalegtöbbpontbanelfogadtaakarlsbadiigénye-
ket,ésazállamialkalmazottak,valamintaköltségvetésbőlmegazállamimegrendelé-
sekbőlvalórészesedésarányosságátésparitásosbizottságáltaliellenőrzését;anémet,
arutén,amagyarésalengyelnyelvnekacsehszlovákkalvalóegyenjogúsítását;nemzeti
kataszterbevezetésétígérte.elkutasítottaviszontanemzetiszocialistavilágnézetszabad
gyakorlásánakakövetelést,valamintaterületiautonómiahelyettazetnikaielvekalapján
kialakítottmegyékautonómiájáthelyeztekilátásba.45

AzSdPvezetőiezúttalnemmertékdirektmódonvisszautasítaniaprágaikormány
javaslatát,hiszenazzalsajátaddigihivatalospolitikájukathazudtoltákvolnameg,ezért
időtakartaknyerniHitlerszeptember12-retervezettnürnbergibeszédéig.Atárgyalá-
sokmegszakításáraaszeptember7-imoravskáostrava-iincidensadottokot,46 amelyet
követőenaszudétanémetküldöttségszeptember13-igfelfüggesztetteatárgyalásokat.

Hitlernürnbergibeszéde,amellett,hogybolsevizmussalvádoltacsehszlovákiát,a
szudétanémeteknekpedigönrendelkezésijogotköveteltaz„elnyomás”helyett,aszo-
kásosmegtévesztőmanővervolt,hiszenBerlinutasításáramégaznapfegyveresinci-
densekegészsorakezdődöttelcsehszlovákianémetekáltal lakottvidékein.AzSdP
fegyverescsoportjaicsendőrőrsöket,hivatalokat,ottélőcsehekettámadtakmeg,cseh
és zsidó tulajdonú boltokat fosztottak ki. A csehszlovák kormány ezúttal határozott
lépésekkelválaszolt,13járásbanstatáriumotrendeltel,skeményenfellépettminden
rendbontássalszemben.eztlátvaHenleinszeptember15-énelőszörHitlerhezintézett
felhívást,sanémettöbbségűcsehországiterületekmegszállásátkövetelte,majdpedig
a közvéleményhez fordulva rádiónyilatkozatban jelentette be, hogy a szudétanémet
lakosság már nem elégszik meg semmiféle, csehszlovákián belüli megoldással:
„Ebben az órában lépek elétek és kijelentem: mint szabad németek akarunk élni, újra
békét és munkát akarunk hazánkban. Haza akarunk kerülni a birodalomba. Isten áldá-
sa legyen rajtunk és a mi igazságos harcunkon.”47 AzSdPvezetéseezutánátlépteaz
államhatártésnémetországbatávozott,acsehszlovákkormánypedigezzelpárhuza-
mosanbetiltottaapártműködését.

Az események alakulása véglegesen elásta a kisebbségi kérdés csehszlovákián
belülitárgyalásosmegoldásánakésanemzetiségistatútummegalkotásánakesélyét.
eztfelismerveruncimanszeptember16-ánelhagytaPrágát.missziójátabritminisz-
terelnöknekírtjelentésezártale.véleményebárnemperdöntő,mégisfontosadalék
az egész szudétanémet krízis értékeléséhez. A tárgyalások kudarcáért elsősorbana
Szudétanémet Párt vezetőit hibáztatta: „A tárgyalások végleges megszakadásáért a
felelősség véleményem szerint elsősorban Henlein urat, Frank urat és csehszlovákiai
és külföldi híveiket terheli…”Aztisláttaazonban,hogyakialakulthelyzetértacsehszlo-
vákkormányzatotisfelelősségterheli:„Az a meggyőződésem alakult ki, hogy noha az
elmúlt húsz évben a csehszlovák kormány nem volt a Szudéta-vidéken elnyomó és biz-
tosan nem »terrorisztikus«, magatartását mégis az érzéketlenség, a megértés hiánya,
a kicsinyes intolerancia és a diszkrimináció jellemezte…” éppen ezért végsőmegol-
dáskéntazt javasolta,hogy„azok a járások, ahol a szudétanémetek élnek, azonnali
hatállyal önrendelkezési jogot kapjanak. S ha szükséges lesz valamilyen terület átadá-
sára, azt hiszem, ezt azonnal és minden késlekedés nélkül végre kell hajtani”.48

runcimancsehszlovákiábaérkezése–amelynekazemPvezetői talána valósá-
gosnálisnagyobbjelentőségettulajdonítottak–meglehetősenfelkavartaaszlovensz-
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kói magyar politika állóvizét. A Prágai Magyar Hírlap a lordot angol–magyar nyelvű
vezércikkelüdvözölte,jarosspedignyíltlevélbenfordultazangolközvetítőhöz,amely-
benaztfejtetteki,hogyaszlovákiaimagyarságszámáracsupánazönrendelkezésijog
érvényesüléseadhatjamegabecsületeséletlehetőségét.49 Természetesenapártfel-
éledőreményeinemcsupán,illetvenemfeltétlenülcsakruncimanszemélyénekszól-
tak,hanemannak,hogyazangolpolitikavégretudomásulvesziaszlovákiaimagyar
közösség igényeit is, és támogatni fogja az egyenlő elbánás elvét. ez, vagyis annak
elérése,hogyastatútumtárgyalásoksoránamagyarügyugyanolyanérvénnyeljelenjen
meg,mintanémet,smindPrága,mindpediganyugatihatalmakmondjákkiazt,hogy
amagyarokugyanaztfogjákkapni,mintanémetek,arunciman-misszióvalkapcsola-
tosmagyarreményeklegfontosabbmomentumátjelentették.ennekérdekébenköltö-
zöttbeesterházyaruncimannekisátmenetiszállásáulszolgálóprágaiAlcronSzállóba
– amelyet amagyar követ jelentéseméregdrágánakminősített –, hogy ott „mint a
magyar kisebbségi problémának egy testet öltött szemrehányó sóhaja, nap-nap után
szem előtt”legyenazangolküldöttségnek.50

Arunciman-misszióazonbanismétfelszínrehoztaazemPvezetésénbelüliszemé-
lyesésolykornevetségesenkicsinyesellentéteket,hiszenSzüllő,akihatározotthangon
formáltigénytarra,hogyapártvezérekéntazövélegyenarendelkezésijog,minden-
áronelakartatávolítaniesterházytPrágából.Aprágaimagyarkövetszerintúgygon-
dolta,„hogy az angol mentalitást csak ő ismervén (aminek az ellenkezőjét okmányilag
tudnám bizonyítani), a Runciman misszióval való érintkezés joga kizárólag őt illeti”.51

ezértszentantalibirtokáraismegakartahívniazangollordot(akiegyébkéntszívesen
fogadta el a csehországi arisztokrácia hasonló invitálását), arra az esetre pedig, ha
esterházymégisPrágábanmarad,imrédyminiszterelnökhözkívántazügybenfordulni.
Aprágaimagyarkövet–akiszemmelláthatóanesterházypártjánálltebbenakonflik-
tusban–jelentésébenszarkasztikusanjegyeztemeg,hogy„Szüllő Géza az angolokkal
való érintkezésre egyáltalán nem alkalmas, mert ő az angol nyelvnek egy csallóközi vál-
faját beszéli, amit senki a világon nem ért”.

eközbenHodžaminiszterelnökaugusztus2-án ismét fogadtaamagyaraktivisták
küldöttségét,akikátnyújtottáknekianemzetiségikérdésmegoldásárairányulójavas-
lataikatésaközségiválasztásokonelérteredményeikrőlkészültbeszámolót.52 Sbára
tárgyalásokhangvételérőlsemmiféleinformációnknincs,márönmagábanazisbeszé-
des, hogy tartalmukrólmég az aktivista sajtó sem tudósított, s hiányoztak az olyan
korábbrólmegszokottkommentárokis,miszerintakormányzatazaktivistákkalkarölt-
vekívánjarendezniamagyarügyet.

mindezekarramutatnak,hogyHodžamármagaisbelátta,hogyamagyaraktiviz-
mus túl kis potenciállal rendelkezik ahhoz, hogy reá építse terveit. Ám arra, hogy
továbbrasemmondottleaszlovákiaimagyarközösségmegosztásánakszándékáról,s
ebbenbizonyosszerepetmégmindigszántazaktivizmusnak,amásnap,augusztus3-
án néhány általa kiválasztott ésmeghívott csehszlovákiaimagyar közéleti személyi-
séggelvalótalálkozójavoltabizonyíték.

Azatény,hogyHodžaminiszterelnökezekbenarendkívülfeszültésbizonyárazsú-
foltnapokbanasajátkezdeményezésére10magyarkulturálisésegyháziszemélyiséget
magáhozinvitált,ésastatútumrészleteitvelükmegtárgyalta,önmagábanisérdekesfej-
lemény, s egyaránt tanúskodhat a miniszterelnök nagyvonalúságáról, ám megosztó
szándékairólis.magunkezutóbbittartjukvalószínűnek,annálisinkább,mivelfelhatal-
mazás nélküli személyekről volt szó, akik önmagukon kívül senkit sem képviseltek,
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viszontnevükésszemélyüklegitimálóerővelbírhatottvolna.Ameghívottaknévsorátfel-
tehetőlega„látensmagyaraktivizmus”vezéralakja,lelleyjenőállítottaössze,mégpe-
dig úgy, hogy sajátmagát is beleértve 5 aktivista (lelley, Tyukoss evangelista jános,
nagyjenő,Ballajózsefkárpátaljaiszociáldemokrataszenátoréskatonamóriczcsalló-
köziföldbirtokos)és5ellenzékikéntszámontartottszemély(Gömöryjános,akazinczy
Társaságelnöke,PfeiffermiklósésPrivitzkyGyulakanonokok, izsák imre református
esperes,nagyidaiernőügyvéd)kapottmeghívót.53 Atalálkozónaminiszterelnökismer-
tetteajelenlevőkkelanemzetiségikérdésmegoldásárairányulószándékait,majdarra
kérteőket,hogyazírásbanismegkapottszövegetkéthétenbelülvéleményezzék.Hodža
azonban ismét ugyanazt játszotta el, mint korábban az emP vezetőinek látogatása
során,írásosanyagotnemtudottvagyakartameghívottaknakadni,csupánarratettígé-
retet,hogypárnapmúlvamegküldinekik.erreazonbannemkerültsor.

valójábannemismagaatalálkozóaz,amiazutókorszámáraérdekeslehet,hanem
azutóélete,ezenbelülisazemPreakciója.Apártlapjaiugyaniskeményenrátámad-
takarésztvevőkre,válogatásnélkülazaktivizmusszekértolóinakminősítveőket,sőta
pártonbelül felvetődötta felvidékimagyarkultúraegyikmeghatározószereplőjének,
GömöryjánosnakakizárásaisazemP-ből.54

Gömöry,Pfeifferésizsákszámáraezekatámadásokannáliskellemetlenebbekvol-
tak,mivelőkmárazaugusztus3-italálkozóestéjéntalálkoztakPajormiklósszenátor-
ral,majdesterházyjánossalis,akiknekbeszámoltakatalálkozóntörténtekről,sarról
is,hogymiért fogadtákelazarravalómeghívást.55 esterházynéhánynappalkésőbb
levélbenfordultGömöryhez,Pfeifferhez,Privitzkyhezésizsákhoz,amelybenarrakérte
őket, hogy ne tegyenek elegetHodža kérésének, s ne véleményezzék a statútumot,
hanemjelezzék,hogymindenbenazonosítjákmagukatazemPálláspontjával.56

A megszólítottak azonban csak részben fogadták meg esterházy kérését.
elutasítottákugyanazt,amitlelleyékszerettekvolna,hogyatalálkozórésztvevőiközös
választfogalmazzanakmeg,57 ámakülönválaszadásjogátfenntartvamégisvéleményt
mondtakatervezetről.AválaszokközülPfeifferésizsák,valamintBallaszenátorvála-
szaaPrágainemzetilevéltárfondjaibanfellelhető,Gömörypedigkönyvébenközöltea
magáét.

A miniszterelnökhöz eljuttatott válaszok közül Balla szenátoré kizárólag a statú-
tumnakakárpátaljáravalóalkalmazásával,izsáképedigareformátusegyházügyeivel
foglalkozik.ÁltalánosabbérvényűvéleménytcsupánPfeiffermiklósadott,akimagyar
nyelvűlevelénekbevezetőrészébenleszögezte,hogyőugyannemtagjaazemP-nek,
deszimpatizánsa,spolitikaikérdésekbenazegyesültmagyarPártottartjaegyedülille-
tékesneknyilatkozni.majdajavaslatokrarátérvePfeifferanemzetimegbékélésalap-
feltételekéntazállamihivataloknakamagyar lakossággal szembeni–eddigkoránt-
semszívélyeséselőzékeny–magatartásánakamegváltozásátneveztemeg,amellyel
párhuzamosanarraisfelszólítottaaminiszterelnököt,hogyállítsaleatöbbségisajtó
magyarelleneskirohanásaitsaSzlovákligamagyarellenestevékenységét.mint írta,
csupánmindezeketkövetőenlehetségesamegegyezés,amelynekalapjátamagyarság
közigazgatási,kulturálisésgazdaságiönigazgatása,amagyaroknakaközigazgatásban
ésközmunkákbanvalóarányosrészesedése,azállampolgárságikérdésmegoldásaés
aföldreformrevíziójakell,hogyképezze.58

mint már jeleztük, az emP-n belül rendkívül nagy jelentőséget tulajdonítottak
runcimanszerepének,sezértmárapártelnökségénekaugusztus2-iüléséndöntés
született, hogy a magyar párt követeléseit egy angol nyelvű memorandumban kell
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összefoglalni.A magyar kisebbség helyzete Csehszlovákiában című33oldalasanyag
egy általános bevezetőből, majd a részproblémák 15 fejezetben való tárgyalásából
állt.59 A bevezető részben először a versailles-i békerendszer kritikáját fogalmazták
meg,majdatörténelmimagyarországegységestradícióivalszembeállítva,acsehszlo-
vákegységfikciójáraépülőállamnakminősítettékcsehszlovákiát.Amagyarkisebbség
követeléseitabékeszerződéssel,azabbanishangsúlyozottönrendelkezésijoggalössz-
hangbanlevőneknevezték.eztkövetőenaztazangolközvéleménybenelterjedtvéle-
ménytigyekeztekcáfolni,amelyszerintazértnincsmegamagyarságegyenjogúsága,
mertamagyarokeleveállamellenesek.Azállammalszembenilojalitásbizonyítékaként
aztneveztékmeg,hogyhivataloskörökben isnemegyszerelismerték,amagyaroka
legjobbkatonáiaköztársaságnakésvér-spénzbeliadójukatmindenkorlelkiismerete-
senteljesítik.

Amemorandumakövetkezőkben(azemP20évenátfolytatottsérelmipolitikájá-
hozhűen)nemahelyzetmegoldásánakfelvázolásárahelyezteahangsúlyt,hanema
magyarság 15 csoportba szerkesztett sérelmeit sorolta fel, miközben a legnagyobb
hangsúlytazoktatásisérelmek,acsehszlováknépszámlálásokgyakorlata,atelepítés-
politika,azelnemzetlenítéseszközei,valamintaz1936-osállamvédelmitörvénybírá-
latakapták.

AzemPésruncimanközöttazelsőközvetlenkapcsolatfelvételreaugusztus10-én
került sor, amikor is az angolmegbízott az Alcron Szállóban fogadta esterházyt, aki
ismertette előtte a magyarkérdés alapvetéseit. A memorandumot, feltehetően elké-
szültének késedelmemiatt, ekkor esterházymégnem tudta átnyújtani, ámeztmár
másnappótolta.runcimanmégaznapáttanulmányoztaaszöveget,majdaugusztus
12-énújbólfogadtaesterházyt,akitekkormárSzüllőésjarossiselkísért.60 Atalálko-
zórólkevés információval rendelkezünk,néhánykésőbbelejtettmegjegyzésbőlazon-
banarrakövetkeztetünk,hogyazemPvezetőielégedettekvoltakamegbeszéléssel,
aholruncimanaztameggyőződésétfejtetteki,hogy látesélytanemzetiségikérdés
csehszlovákiánbelülikezelésére,miközbenamagyaroknakugyanazonjogokatkellbiz-
tosítani,mintaszudétanémeteknek.

AstatútumtárgyalásokmiattezekbenahetekbenazemPszűkebbvezetőségerend-
kívülsűrűntalálkozottéstanácskozott,aszélesebbpártapparátusésapárttagsága
azonban csak alkalmi információkkal rendelkezett a fejleményekről. éppen ezért az
emPalévaiszabadtérijátékokatkívántafelhasználniarra,hogyottszélesebbkörben
is ismertesseapártnakazaktuálishelyzettelkapcsolatosálláspontját.AJános vitéz
bemutatójánakelsőnapján,augusztus13-ánmegtartottpártértekezletenameghívott
180funkcionáriusból164jelentmeg,akikelőttjarossAndorpártelnökismertetteaz
elmúlthetekfejleményeit.61 keményhangúbeszédébenahúszévalattfelhalmozódó
sérelmekjóvátételétkövetelte,ésteljesegyenlőségetaköztársaságbanélőmagyarok
számára.AHodžaminiszterelnökkelvalómegegyezéstlehetségesnektartotta,ámazt
semzártaki,hogyamegbékélésellendolgozókoalíciósképviselőkvégülmegbuktat-
jákaminiszterelnököt,amelyhelyzetelőbbvagyutóbbkatonaidiktatúráhozésvégül
háborúhoz vezethet. jaross beszélt arról is, hogy a szlovenszkói magyarok helyzete
különösenazértnehéz,mivelPrágamellettanémetexpanzívpolitikaisfenyegetiőket,
sbárazemPiskénytelenvoltátvenniazSdPnéhánymódszerét,amagyarságközött
erősanemzetiszocializmussalszembeniantipátia.

nohaazemPmegnyilatkozásaiamegegyezésszándékáttükrözték,bizonyosjelek
arramutatnak,hogyazemPaugusztusközepénegyreinkábbakivárásmelletttettele
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voksát, nem törekedett azonnali egyezségre Prágával (mint ahogyan Prága sem az
emP-vel),hanemanemzetközipolitikafejleményeitőltettefüggővélépéseit.különösen
a magyarország és a kisantant államok között Bledben folyó tárgyalások s Horthy
miklóskormányzóközelgőnémetországiútjavoltaz,amitőlfontosútmutatástreméltek
azegyesültmagyarPártvezetői.

ugyanakkoregyjólláthatóváltozásisfelfedezhetőazemPcélkitűzéseiben,hiszen
augusztus végére a párt elállt Szlovákia autonómiájának követelésétől, ehelyett a
magyar etnikai területek autonómiájának célja került előtérbe.noha ezt a váltást a
fennmaradtforrásokszerintelsősorbanruncimanazonkéréseváltottaki,hogy„tisz-
tánmagyar”követeléseket fogalmazzanakmeg,62 valójábanolyandöntésrőlvoltszó,
amelyneklogikusokaivoltak:egyrésztazSdPköveteléseihezigazodtakvele,másrészt
aszlovákautonómiatámogatásakorábbaniscsaktaktikaielemvolt,sapártvezetés
többségeféltattól,hogyazaszlovákiaimagyarokhelyzeténekromlásátidéznéelő.

Amegváltozotthangsúlyokatigazoljaazaválaszis,amelyetazemPaközigazgatá-
si reformnak arra a tervezetére adott, amelynek átadására aminiszterelnökmég a
magyarpártvezérekjúlius20-ilátogatásakortettígéretet,deamelycsupánaugusztus
derekánjutottelacímzetthez.Azaugusztus24-énapártképviselőinekértekezletén
elfogadott,majdmásnapelküldöttválaszmárelevejelezte,hogyazeseményektúlha-
ladtakatervezeten,sígyaválasznakisinkábbcsaklevéltáriértékevan.63 Báraválasz-
banazemPrészletesentaglaljaakormánytervezetgyengéit,azelutasításmégsema
részleteknek,hanemmagánakatervezetegészénekszólt,hiszenazemPatartományi
ésjárásiönkormányzatokjogköreinekbővítésehelyettacsehszlovákiábanélőnemze-
tekteljesönkormányzatábanláttaaközigazgatásiproblémájánakmegoldását.vagyis
ekkormár területi önkormányzatot, értsd: autonómiát követeltek a Szlovákiában és
kárpátaljánélőmagyarságnak.

Azokastatútumtárgyalásoksorán felmerülőközigazgatásireform-javaslatok,ame-
lyekcsehszlovákiátetnikaialapokonkialakítottmegyékreosztottákvolnafel,sígyegy
magyar többségűmegyével (kantonnal) is számoltak volna, valamint azok amagyar
elképzelések,amelyekSzlovákiaautonómiájahelyettadél-szlovákiaimagyarterületek
önkormányzatávalszámoltak,szikrázóvátettékazegyébkéntisinkábbcsakdeklarált,
dekevésvalóditartalommalbíróemP–HSĽSegyüttműködést.AHSĽSszámáraugyan-
is–bármilyenintenzitásúvoltisazéppaktuálisviszonyaazemP-hez–mindigalapve-
tőevidenciánakszámítottSzlovákiaterületiegységénekoszthatatlanságaésSzlovákia
teljesterületénekautonómiája.ezttükrözteapártnakaválasztásikampányfinisében,
1938. június5-énelfogadottautonómiaprogramja,amelysajátországgyűléstéskor-
mányzatotköveteltSzlovákiaszámára.ugyanígySzlovákiaegészénekautonómiájátfel-
tételezteazamemorandumis,amelyetavezérét,AndrejHlinkátazokbananapokban
elveszítő64 néppártruncimannekátadott.ebbenaHSĽSimperialistafikciónaknevezte
a csehszlovák nemzet elméletét, s a szlovákokat a németekhez és a magyarokhoz
hasonlóannemzetikisebbségkénthatároztameg.

ezértisváltottkimeglehetősennegatívvisszhangotszlovákkörökbenamagyarauto-
nómiatervesazokakormányzatielképzelések,amelyekazún.harmadik,majdnegye-
diktervbenfogalmazódtakmeg,samelyekcsehszlovákiátnemzetiségialapokonmeg-
alkotott megyékre (kantonokra) osztották volna fel. ezek megvalósulása ugyanis
csehországban3német,Szlovákiábanpedig1magyartöbbségű(érsekújváriszékhelyű)
„kantont” eredményezett volna, ami természetesen szöges ellentétben állt a szlovák
autonomistákegységesSzlovákiárólszövögetett terveivel.nemvéletlen tehát,hogya
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HSĽSnapilapja,aSlovák szeptember1-jeiszámábanélesellenvéleménytfogalmazott
megakantonokkalszemben,miközbenállástfoglaltSzlovákiaintegritásamellett.65

AzemPezekbenahetekbenareményésakétségbeesésszélsőségeiközötthány-
kolódott, hiszen Prágának a szudétanémetek felé tett egyre nagyobb engedményei
növelték optimizmusát, ám a másik részről folyamatosan éreztették vele, hogy a
magyarügyegyelőrenincsterítéken,sazengedményekcsakanémeteknekszólnak.S
nemcsupánaprágaivezetéstőlkaptakilyenimpulzusokat,hanemAngliarészérőlis.
ígyamikorazemPegyikvezetőjeaugusztusvégénazzalakérésselfordultarunciman
delegációjáhoztartozórobertStopfordhoz,hogyazhivatalosaninformáljaőtatárgya-
lások állásáról, az angol diplomata azzal utasította vissza, hogy: „ma hivatalosan a
missziónk egyedül a cseh–német probléma megoldása. Másra nem lettünk felkérve és
így nem is vállalkozhatunk egyéb kérdésekben álláspontot foglalni.”66

miutánaugusztusutolsónapjaibanazún.harmadikterv iselkészült,saztPrága
mindazSdP,mindruncimaneléterjesztette,Hodžaismétmagáhozkérettejarosstés
esterházyt. A barátságos hangvételű beszélgetés tartalmilag azonban kevés újat
hozott,hiszenacsehszlovákminiszterelnök ismétnemtudottsemmikonkrétumota
magyartárgyalópartnereieléterjeszteni,scsupánnagyvonalakbanismertetteazetni-
kai elvek alapján kialakított „megyerendszerre” alapozott rendezés szempontjait. A
részletestervezetátadásahelyettcsupánannyittudottígérni,hogymiutánanémetek-
tőlválasztkapnak,sazokkalegyezségetkötöttek,csakutánakívánatervrőlamagyar
politikusokkalérdembentárgyalni.67

APrágaáltalaszudétanémeteknekfelkínáltkoncessziókazonban– legalábbisa
rendelkezésünkreállóforrásokeztjelzik–ígyiselnyertékazemPvezetőinektetszését,
sazokatmegfelelőalapnaktekintettékegyvéglegesmegegyezéshez.68 ugyanakkorazt
isfeltételezték,hogyazesetlegestárgyalásokmégmeglehetősensokáigelhúzódhat-
nak,sígyvégkifejletüktovábbraisbizonytalan.

ebbenahelyzetbenazemP-nekteháttovábbrasemjutottmásszerep,mintbevárnia
cseh–németegyeztetésekeredményét,miközbenahelyzetetleginkábbazSdPkülönbö-
zőszintűvezetőitőlkapottinformációkalapjánkíséreltékmegértelmezni.ezaszituáció
azonbanbizonyosszempontbólmegisfeleltnekik,hiszenígyanélkültudtákhangsúlyoz-
nimegegyezésiszándékukat,hogyarraPrágabármiféleesélytisadottvolna.

Astatútumkörülifeszültségkiéleződésévelpárhuzamosanamagyaraktivistáksze-
repeegyreinkábbelhalványult.Annyitazonbanmégsikerültelérniük,hogyrunciman,
akinekamagyarpolitikusokmemorandumotnyújtottakátanemzetiségikérdésmeg-
oldásáról, szeptember 9-én fogadta a szociáldemokraták két vezetőjét, csizmazia
György pártelnököt ésSchulcz ignác képviselőt. Amemorandumszellemisége legin-
kább a csehszlovák kormányzat héjáinak irányvonalával volt összhangban, hiszen
miközbendeklaráltaanemzetiségekegyenjogúságánakigényét,élesenelutasítottaaz
autonómiát mint megoldást.69 A memorandumban részletesen szétírt követelések
kevés újdonságot tartalmaztak, s a nemzetiségi kérdés olyan rendezését irányozták
elő,amelynemigényeltevolnaaköztársaságaddigirendjénekváltozását.

Összegzés

chamberlainszeptember15-iberchtesgadeniútjátkövetőenazérvényesállamhatárok
revíziójánakakérdésekerültelőtérbe,amelyfolyamatvégeredménybenamüncheni,
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majdpedigazelsőbécsidöntéshezvezetett.Acsehszlovákiánbelülinemzetiségiki-
egyezés kudarca azonban nem feltétlenül jelenti a nemzetiségi statútum tartalmi
kudarcátisegyben,hiszenaszorosabbanvettstatútumésazahhozkapcsolódónyelv-
törvényjavaslatmeg az új közigazgatási rendezés javaslatának június végén jóváha-
gyottverziója,nemkülönbenaBenešelnökennélistovábbmenőún.negyediktervea
nemzetiségi kérdés átfogó, az addigiaknál igazságosabb, a nemzetiségek jogos igé-
nyeinekelébemenőrendezését jelentettevolna.olyanminőségiváltozást,amelynek
alapjátacsehszlováknemzetiségipolitikánakasajátnemzetállamiterveivelvalóvég-
legesleszámolásadtavolna,samelyaszlovákiaimagyarokszámáraisakisebbségilét
új,teljesebbmegéléseelőttnyitottvolnautat.Ámmintakétháborúközöttinemzeti-
ségijogkiválóismerője,renéPetrášisfigyelmeztetrá,ezeketatervezeteketmégsem
szabadtúlértékelnünk,hiszenmaximumakormányjavaslatszintjéigjutottakel,apar-
lamentelénem iskerültek.A törvények igazipróbájátazonbannem isaparlamenti
vita,hanemagyakorlatiéletbevalóátültetésükjelentettevolna.márcsakazértis,mert
astatútumelőkészítésesoránakormányhozérkezettésasajtóbanisnapvilágotlátó
reakciókalapjánacseh-szlovákközvéleményegyjelentősrészemeglehetősenelutasí-
tóanfogadtaanemzetállamimechanizmusokfeladását.„Ez az állam a csehek és szlo-
vákok fegyverrel megvívott harcának eredménye, így egyedül ők jogosultak arra, hogy
maguk és különösen a kisebbségek fölött uralkodjanak” – írta egy olvasó a csalló-
közbenmegjelenőszlováknyelvűlapban.70

AzegyesültmagyarPártszámáraastatútumolyanlehetőségkéntjelentkezett,amely
–ahosszútávonérvényesrevízióscélokmegvalósulásáig–megnyugtatómódonren-
dezhettevolnaaszlovákiaimagyarokhelyzetét.ennekjegyébenazemPazutolsópilla-
natokigatárgyalásosmegoldáshívevolt,ámazisnyilvánvalónaklátszott,hogycsupán
olyan egyezségbe lett volna hajlandó belemenni, amely nem erősítené az érvényes
államhatároklegitimitását.ígyamikoramünchenelőttinapokbanPrágarészérőlolyan
ajánlatokjöttek,hogyacsehszlovákkormányzatmindenolyanengedménythajlandólett
volnaaszlovákiaimagyarkisebbségszámárabiztosítani,amelyeketakorábbitárgyalá-
sokonanémeteknekmegígértek,71 ezekajavaslatokmagyarrészrőlmársüketfülekre
találtak.Aszeptemberelején-közepénlejátszódóeseményekugyanisamagyarpártszá-
máraisnyilvánvalóvátették,hogyahatárrevíziólehetőségesokkalkorábbanjöttel,mint
aztbármikorisgondolták.innentőlkezdve,mintaztazemPszeptember17-ihatároza-
taistükrözte,72 acsehszlovákiánbelülimegoldáshelyettazönrendelkezésielv,anép-
szavazásésahatárrevíziójelszavakerülpolitikájukközéppontjába.egydologbanazon-
ban változatlanmaradtmind az egyesültmagyar Párt,mind a szlovákiaimagyarság
magatartása:céljaikeléréséheztovábbrasemkívántakerőszakoseszközöketfelhasz-
nálni,hanemmegmaradtakaparlamentáriseszközöktalaján.

jegyzetek

1. Azáltalánosabbtémájúmunkákbanfellelhetőértékelésekenkívüllásdazalábbiakat:Harna
josef:národnostnípolitikaHodžovyvlády.inNárodnostní politika v Polsku a Československu
v meziválečném období. Sborník z mezinárodní vědecké konference.Praha,2005,94–107.
p.;Bystrický,valerián:národnostnýštatúta štátoprávneprogramynaSlovenskuroku1938.
inBystrický,valerián:Od autonómie k vzniku slovenského štátu.Bratislava,HÚSAv,2008,

az 1938-as nemzetiségi statútum és a magyar kisebbség 47
Fó

r
u

m
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, XII. évfolyam

  2
0

1
0

/3
, S

om
orja



84–99. p.; Szarka lászló: národnostní statut a rozpory mezi Benešem a Hodžou
1935–1940.Střední Evropa,1992,26.sz.50–53.p.

2. Aváltozásigényétnemlehetcsupánahatárokmegváltoztatásáraredukálni,hiszenazoknak
az egyenlőtlenségeknek az eltávolítása éppúgy beleértendő, amelyek az első világháború
győzteseiésveszteseiközöttmesterségesmódonfelvoltaktartva.

3. Az1933-banalapítottpárteredetilegaSudetendeutscheHeimatfront(SHF)nevetviselte,s
csupánaválasztásokelőestéjén,aválasztásitörvényelőírásáhozalkalmazkodvavettefela
SudetendeutscheParteinevet.

4. othmarSpannosztrákfilozófusaz1921-benmegjelentetettDer wahre Staat címűkönyvé-
benademokratikusésszocialistaállamközöttiún.harmadikutatpróbáltafelvázolni.ideálja
egybécsiközpontú,arégióturalóuniverzálisnémetrendiállamvolt.Antidemokratikuselkép-
zeléseiszámos tekintetben találkoztakugyananáci ideológiával (pl.azantiszemitizmusá-
ban),ámegyfajtaalternatíváját is jelentettékazoknak, ígyBerlinszámáranemkívántkon-
kurenciátisjelentettek.

5. Beneš, edvard: Paměti I. Mníchovské dny. Praha, Academia, 2007. 156. p. vö. kárník,
Zdeněk: České země v éře první republiky (1918–1938). Díl 3. O přežití a o život
(1936–1938). Praha,libri,2003.82.p.

6. vö.kural,václav:Konflikt místo spoločenství. Češi a Němci v československém státě (1918-
1938). Praha,Ústavmezinárodníchvztahů,1993,165–167.p.ebbenazafelismerésisköz-
rejátszott,hogyachamberlainvezettenagy-Britanniaegyreinkábbhajlandónakmutatkozott
aversailles-ihatárokbékéseszközöketalkalmazórevíziójára.

7. kárník,Zdeněk:i.m.504.p.
8. magyarországoslevéltár,Budapest.külügyminisztérium,Politikaiosztályiratai(mol,k-63),
63.cs,7/4t.1356/pol.1938.

9. kural:i.m.172–173.p.
10. Hodža,milan:Szövetség Közép-Európában.Pozsony,kalligram,2004,204.p.Azidézetben

találhatópusztulás helyettazeredetiszövegnektartalmilagjobbanmegfelelarombolás kife-
jezés.

11. Čelovský,Bořivoj:Mníchovská dohoda 1938. ostrava,Tilia,1999,139.p.
12. uo.161.Abeszélgetésérdekesmomentumátképezteaz,amikormasarykarról igyekezett

meggyőzni Halifaxot, hogy ő személyesen nincs ellene a radikális megoldásoknak sem,
hiszenannak idején az apja semakarta aSzudéta-területeketcsehszlovákiához csatolni,
csupánlloydGeorgenyomásánakengedett.

13. eztigazoljaBenešelnöknekaprágaiangolkövettelfolytatottmájus17-imegbeszéléseis.vö.
uo.162.p.

14. Beneš:i.m.225.p.
15. vö.kural:i.m.174.p.
16. kárnik:i.m.539.p.
17. uo.542.p.
18. Beneš a Prága által javasolt megoldást az angol self-government kifejezéssel próbálta

magyarázni.vö.Beneš:i.m.236.p.
19. Archívministerstvazahraničnýchvěcí,Praha(AmZv),f.iii.sekce,k.609.fasc.4.
20. Archívnárodníhomuzea,Praha(Anm),f.ivandérer,k.11,522,reformasprávy.
21. uo.
22.národníarchívČeskérepubliky(nAČr),f.Pmr,k.3217,2511/1938.prez.
23. Anm,f.ivandérer,k.11,522,reformasprávy.
24. dejmek,jindřich:Historik v čele diplomacier: Kamil Krofta.Praha,karolinum,1998.264.p.
25. A cseh-szlovák politikusok, köztük aminiszterelnök, csak itt-ott elejtett megjegyzésekben

jelezték,hogyastatútumamagyarokatisérinti.ezekközülfigyelmetérdemelazazinterjú,
amelyetHodžaminiszterelnök júniuselsőnapjaibanazangolDaily Mail c. lapnakadott,s
amelybenazújságíróerreirányulókérdésérevilágosankifejtette,hogyamígaszlovákkérdés
nem tartozik a nemzetiségi ügyek közé, addig a többi nemzetiség ugyanazokat a jogokat

48 Simon attila
Fó

r
u

m
Tá

rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m

le
, 

XI
I.
 é

vf
ol

ya
m

  
2

0
1

0
/3

, 
S

om
or

ja



fogjamegkapni,amelyeketaszudétanémetek.ennekszellemébenpedigamagyarkisebb-
ségproblémájátisahelyiönkormányzatokútjánfogjákmegoldani.Magyar Ujság,1938.júni-
us5.

26.Új Hírek,1938.május24.
27. Új Hírek,1937.május17.
28. Slovenskýnárodnýarchív,Bratislava(SnA),f.kÚBA,k.254.31833/1938.prez.
29. SnA,f.kÚBA,k.254.36263.
30. vö.Csehszlovákiai Népszava,1938.július24.
31. Magyar Ujság,1938.július3.
32. SnA,f.kÚBA,k.254.38960.
33.magyar országos levéltár, Budapest. külügyminisztérium, Politikai osztály rezervált iratai

(mol,k-64),79.cs.65.t.571/res.pol.1938és597/res.pol.1938.
34.nAČr,f.Pmr,k.218,5616/1938.
35. SnA,f.kÚBA,k.254.45605/1938.prez.Azzalkapcsolatban,hogyahivatalosmagyarország

mennyire látta tisztánanémetszándékokat,megoszlanaka vélemények.A szerzőormos
máriavéleményévelértegyet,akiszerintBudapesthosszúidőnkeresztülsemnémetország
csehszlovákia-ellenesháborússzándékaivalnemvolttisztában,semannaklehetőségétnem
látta,hogy1938-bansorkerülhetatrianonihatárokrevíziójára.vö.ormosmária:Magyar -
ország a két világháború korában 1914–1945.debrecen,csokonaikiadó,1998.178.p.

36.mol,k-64,79.cs.7a.t.591/res.pol.1938.
37. mol,k-64,79.cs.65.t.633/res.pol.1938.
38.Új Hírek,1938.július24.
39.mol,k-63,63.cs.7/4.t.195/pol.1938.
40. uo.
41. uo.
42. Čelovský:i.m.236.p.Acsehtörténészszerintanagyhatalmikonferenciánlengyelországés

magyarországesetlegesrészvételévelisszámoltak.
43. emlékirataibanBenešúgyemlékszikvissza,hogyatárgyalásokeredménytelenségétlátvaő

magaháromízbeniskezdeményezteakormányfőcseréjét,deeredménytelenül.Hodžafél-
reállításáttöbbekközöttazzalisindokolja,hogymagaHenleinjelentettebe,hogyatovábbi-
akbancsakaköztársaságielnökkelhajlandó tárgyalni.vö.Beneš: i.m.269.és277.p.A
HodžaésBenešközöttikoncepcionálisellentétekkelkapcsolatbanlásdSzarka:i.m.

44.dejmek:i.m.279.p.
45. AzaddigmeglehetősenmerevkorlátokközöttmozgóBenešilyenmértékűmeghátrálásaazóta

isvitáktárgya.egyesekőszintemegegyezésiszándékotlátnakmögötte,másokszerintviszont
Beneškockázatosjátékbakezdett,hiszenaztfeltételezte,hogyanémeteknemakarjákameg-
egyezést,súgyisvisszautasítjákmajdazajánlatát.Anagyhatalmakésanemzetköziközvéle-
ményviszontezekutánnemtehetmajdmást,minthogyegyértelműenPrágamögésorakozik
fel.vö.Čelovský: i.m.240.p.nohaacsehszlovákköztársaságielnökutólagosértékeléseit
mindignagyóvatossággalkellkezelnünk,afentivéleményterősíti,hogyaháborúsévekalatt
Beneštöbbízbenisúgynyilatkozott,hogyanegyedeiktervetőmagaazalkotmánnyalellenté-
tesnekésegybenmegvalósíthatatlannaktartotta.vö.Beneš:i.m.306.p.

46. Azincidenslefolyásaismert,afelelősökrőlazonbanmáigvitafolyik.Ahelyibíróságelőtttár-
saikszabadonbocsátásaérdekébentüntetőnémetdiákokugyanisösszetűzésbekerülteka
rendfenntartóerőkkel,miközbenalovasrendőrökatüntetőketvezetőszudétanémetparla-
mentiképviselőtisbántalmazták.

47. PMH,1938.szeptember16.
48. lordruncimantothePrimeminister.AjelentéstközliWojtasek,charles:From Trianon to the

First Vienna Arbitral Award.montreal,instituteofcomperativecivilizations,1981,201–204.p.
49.PMH,1938.augusztus3.
50.mol,k-64,79.cs.65.t.769/res.pol.1938.
51. uo.

az 1938-as nemzetiségi statútum és a magyar kisebbség 49
Fó

r
u

m
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, XII. évfolyam

  2
0

1
0

/3
, S

om
orja



52.Csehszlovákiai Népszava,1938.augusztus7.
53.mol,k-63,63.cs.7/4.t.85/pol.1938.
54. SnA,f.kÚBA,k.254.52818/1938.prez.
55.Gömöryjános:Emlékeim egy letűnt világról. Budapest,Szépirodalmikiadó,1964,182.p.
56. uo.184.Gömörykönyvébenközliesterházyaugusztus13-ilévaifelszólalásánakegyrészle-

tét is, amelybena pártvezér a kedélyeketmegnyugtatni akarvánnyilvánosan is kihangsú-
lyoztaameghívottakközöttikülönbséget,sa„lelley-Tyúkos-féle”aktivistáktóleltérőenGö-
möryéket védelmébe vette. A párttól Gömöry csupán 1939 januárjában kapott elégtételt,
amikor isamármagyarországi illetőségűpártvezetőséghatározatbanmondtaki,hogyGö-
mörynemvétettamagyarérdekekellen.uo.187–192.p.

57. Új Hírek,1938.augusztus5.
58.nAČr,f.Pmr,k.218.
59. Amemorandumangol nyelvű szövegemegtalálható:mol,k-63, 63. cs. 7/4. t.; a szöveg

magyarnyelvűfordítása:mol,k-63,64.cs.7/4.t.
60. Popély Gyula: A szlovákiai magyar kisebbség kronológiája 1915–1945. kézirat. Fórum

kisebbségkutatóintézet.
61. SnA,f.kÚBA,k.254.53393/1938.prez.
62. SnA,f.kÚBA,k.254.55633/1938.prez.
63.mol,k-63,64.cs.7/4.t.229/pol.1938.
64. AHSĽSalapítójaésmegkérdőjelezhetetlentekintélyűvezetője,AndrejHlinka1938.augusz-

tus16-ánhunytel.
65.Slovák, 1938.szeptember1.
66. Ádámmagdaet.al.(szerk.):Az első bécsi döntés okmánytára, 1938. augusztus 3.  – 1939.

március 15. kézirat.
67. mol,k-64,75.cs.777/res.pol.1938.
68.nAČr,f.Pmv-Amv225,k.1090,26756.
69.Csehszlovákiai Népszava,1938.szeptember18.
70.Žitný ostrov,1938.augusztus1.
71. Ádámmagda:Aversailles-iközép-európaösszeomlása.Amüncheniválságésmagyarország.

Századok,1999,4.sz.707.p.
72. SnA,f.kÚBA,k.254,bez.č.

ATTilA Simon
THe nATionAl STATuTe oF 1938And THe HunGAriAn minoriTy

Followingchamberlain’s visit toBerchtesgadenon the15thof September, the
questionofrevisionofstateborderswasbroughttotheforefront,resultinginthe
munich Pact and later in the vienna convention. The failure of ethnic
reconciliationinczechoslovakia,however,doesnotnecessarilyimplythefailure
ofthecontentoftheethnicdirective,asthemorestrictlyinterpretedstatuteand
therelatedlanguagelaw,thelastversionoftheadministrativedivisionproposal,
aswellaspresidentBeneš’sevenmoreambitious,so-called“FourthPlan”would
have been far more righteous and in line with the ethnic minorities justified
demands regarding thecomplexhandlingof theethnicquestion. itwouldhave
been a qualitative change, a minority policy based on reckoning with the
czechoslovaknationstateambitionsanditwouldhavepavedthewayforanew,
richerexperiencefor theHungarianethniccommunity inSlovakia.However,we
must not overrate these plans, as they have never been submitted to the
parliament, they only reached the stage of a governmental proposal. The real
challenge for these proposed laws would not have been the debate in the
parliament, but their implementation in real life.during thepreparation of the

50 Simon attila
Fó

r
u

m
Tá

rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m

le
, 

XI
I.
 é

vf
ol

ya
m

  
2

0
1

0
/3

, 
S

om
or

ja



statute, the feedbackwhich has reached the government and has been given
press coverage revealed that a significant portion of the public opinion has
opposedgivingupthemechanismsofthenationstate.
duringtheendoftheperiodbetweenthetwoworldwars,theunitedHungarian
Party(emP)hasregardedtheseplansasanopportunity,whichcouldhavesettled
thesituationofHungariansinSlovakiainareassuringway.inlinewiththis,the
emPwasinfavourofdiscussionsuntilthelastmoments,butitwasalsoobvious
thatitwouldonlyagreewithasolutionwhichwasnottostrengthenthelegitimacy
ofthenationstate’sbordersatthetime.Therefore,afewdaysbeforethemunich
conference, when Prague was sending offers, according to which the
czechoslovak government was ready to make all those concessions for the
Hungarianminoritywhich ithasgrantedbefore to theGermans, theHungarian
partywasnotopentothemanymore.Theeventstakingplace inthebeginning
andmiddleofSeptember1938havemadeitclearthatthepossibilityofborder
revisioniscloserthananyonethoughtbefore.Fromthereon,thepoliticsofthe
emP were focused on autonomous efforts, referendum and border revision,
instead of seeking a solution within the state of czechoslovakia. one thing,
though,remainedthesamewithinthepartyandtheethniccommunityaswell:
theydidnotwishtouseanyviolentforcetopursuetheirgoal,insteadtheystood
bytheparlamentarianinstruments.
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