
Bevezetés

Munkámbankísérletet teszekacsehszlovákiaimagyarpártpolitikábanakétvilághá-
borúközött lezajló pártegyesülésimozgalom többoldalúbemutatására. A kisebbségi
magyarpártpolitikaírásombanvizsgáltkorszakánakegyesfejezeteiamainapigfeltá-
ratlanok, így amagyarországi és a szlovákiai levéltári iratanyag további, részletekbe
menőfeltárásaújabbkutatásokfeladatalesz.

Akétvilágháborúközötticsehszlovákiaimagyarpártpolitikatörténeteértelmezhe-
tetlenakorabelimagyarországipolitikaihelyzetésacsehszlovákbelpolitikaalakulá-
sának párhuzamos vizsgálata nélkül. A húszas évek második felétől a kisebbségi
magyarpolitikábanmegindultazapártegyesülésimozgalom,melynekcéljaazegysé-
gesmagyarpártmegteremtésevolt.Acsehszlovákiaimagyarságegészénekegységes
politikaiérdekképviseletétellátómagyarpártlétrehozásáratettkísérletekvégigvonul-
takakétvilágháborúközötticsehszlovákiaimagyarpártpolitikán.

kutatásaim során – amagyarországi levéltári anyagot tekintve – feldolgoztam a
külügyminisztériumPolitikaiosztályának rezervált iratait ésSzüllőGézahagyatékát.
Munkámlényegesforrásaivoltakakorabelimagyarésszlováknyelvűsajtókiadványok:
aPrágai Magyar Hírlap,aKomáromi Lapok ésaSlovák.Tanulmányommegírásasorán
elsősorbanamagyarországilevéltáriiratanyagraésakorabelimagyarésszlováknyel-
vűsajtóorgánumokratámaszkodtam,többekközöttazértis,mertatémáhozkapcso-
lódószakirodalmaklistájaigencsakrövid.

írásombanvizsgálomakisebbségimagyarpártokpártstratégiáit,amagyarpártok
közöttfeszölőpolitikaiellentéteket,amagyarországihivataloskormánykörökszerepét
a csehszlovákiai magyarság egységes pártjának létrehozásában, a többségi pártok
álláspontjátamagyarpártokkalkapcsolatbanésvégül,denemutolsósorbanakisebb-
séginémetpártokésazellenzékimagyarpolitikusokközöttikapcsolatokszerepéta
magyarpártokközöttmegindultegyesülésimozgalomban.
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keywords:Thepoliticaldirectionof theHungarianparties inczechoslovakiabetween the twoworldwars.
Personal, political, religious and social differences between the parties. The negotiations leading to the
fusionofpartiesoftheHungarianminority(1936). Fó

r
u

m
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, XII. évfolyam

  2
0

1
0

/4
, S

om
orja



Apártegyesülésfelévezetőút

csehszlovákiábanakisebbségimagyarságérdekvédelménekazellátásaamagyarpoli-
tikaipártokrahárult.Acsehszlovákállamiszervekugyanisnemnéztékjószemmelegy
országosérdekvédelmiszervezetmegalakításátszorgalmazólépéseket.Acsehszlová-
kiaimagyar pártok ugyanakkor kulturális és sajtóosztályaik létrehozásával el tudták
látniazokatafeladatokat,melyekegyországosérdekvédelmiszervezethatáskörébe
tartozhatnának.Akisebbségimagyarságminélhatékonyabbérdekképviseleténekaz
ellátásavégettapártokmegkíséreltéktevékenységükösszehangolását.Amagyarpár-
tokszervezetiegyüttműködésénekazirányábatettelsőlépésre1920.november30-
ánkerültsorungvárott,aholakárpátaljaimagyarpártokmegalakítottákaruszinszkói
MagyarPártszövetséget,majddecember7-én,ótátrafüredenlétrejöttaSzlovenszkói
ésruszinszkóiSzövetkezettellenzékiPártokközösBizottsága.AközösBizottságmun-
kájában részt vett az országos keresztényszocialista Párt, az országos Magyar
kisgazda, Földmíves és kisiparos Párt, a ruszinszkói Magyar Pártszövetség és a
SzepesinémetPárt.néhányhónappalkésőbb,1921.február14-énkerültsoregyszű-
kebb irányító testület, az ún. vezérlő Bizottság megválasztására, melynek elnöke
körmendy-ékeslajoslett.(Angyal2002,63–74.p.)

Amagyarpártokegyüttműködésénekmegvalósításátelősegítőkövetkezőlépésrea
SzlovenszkóiésruszinszkóiSzövetkezettellenzékiPártokközponti Irodájának létre-
hozásakorkerültsor,1922februárjában.AközpontiIrodátaközösBizottságbanrészt
vevőpártokhoztáklétre.Székhelyelosonconvolt,demunkájánaksúlypontjaakésőb-
biekbenlosoncrólegyre inkábbPrágábahelyeződöttát. IgazgatójaPetrogallioszkár
lett.Feladatakiterjedtapártoktevékenységénekazösszehangolásáraapolitika,agaz-
daságésakultúraterén.(Angyal2002,93.p.)

AközösBizottságésaközpontiIrodalétrehozásajelentetteamagyarpártokintéz-
ményesegyüttműködéséretettelsőlépéseket.Apártokközöttazonbanalétrehozott
közösszervekellenéreisakadtakfeszültségek.AközösBizottság1925-remegszűnt,
aközpontiIrodánakpedig–aforrásoktanúságaszerint–nemvoltténylegesbefolyá-
sa amagyar pártok pártpolitikájára, tevékenysége főként a kisebbségimagyarságra
vonatkozóadatokgyűjtéséreterjedtki.

Ahúszasévekmásodikfelében,1925-tőlacsehszlovákiaimagyarpártpolitikában
megindultazapártegyesülésimozgalom,melynekcéljaakisebbségimagyarságegy-
ségespártjánakmegteremtésevolt.Amagyarpolitikaipártokfúziójátcélzókísérletek
céljukattekintvemártúlmutattakapártokintézményesegyüttműködésénekakerete-
in.Szent-IványJózsefnek,acsehszlovákiaimagyarkisgazdapártvezetőjénekfelhívását
azegységesmagyarpártlétrehozására1925.március27-énközölteaPrágaiMagyar
Hírlap(PMH).lényegeabbanállt,hogymegkellteremteniacsehszlovákiaimagyarság
egységes pártját.1 A felhívást a lap az országos keresztényszocialista Párton (okP)
belülkirobbantpolitikaiharckiéleződéseután tetteközzé.Szent-Iványmegfelelőnek
láttaazalkalmatazegységespártmegteremtésére,mikorválságtörtkiakeresztény-
szocialistapártsorainbelül.Abbanbízott,hogyakeresztényszocialistákaválságsorán
meggyengülnek,azokPnemmagyarnemzetiségűszekcióileválnak,apártmegmara-
dórészepedigcsatlakozikazegységesmagyarpárthoz.2

A két párt eltérő szervezeti és tagsági struktúrával rendelkezett. A Szent-Ivány
József vezette országosMagyar kisgazda és Földmíves Párt kizárólag a kisebbségi
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magyarságkörébenszervezkedett,mígakeresztényszocialistapártnemmagyarnem-
zetiségűszekciókkalisrendelkezett.AzokPszlovákosztályanagyságáttekintvenem
volt jelentős, és leginkábbamagyar környezetbenélőmagyar érzelmű intelligenciát
foglaltamagába.Anemmagyarnemzetiségűszekciókcsakminimálismértékbenvol-
takhatássalakeresztényszocialistapártpolitikai irányvonalánakalakítására. (lipták
1992,152.p.)

A felhívás közzététele után, április 14-én a prágaimagyar követ,Matuska Péter
készítettjelentéstamagyarkülügyminisztériumrészéreazegységespártmegalakulá-
sáértelindultmozgalomról.Matuskajelentéseszerintakeresztényszocialistáktöbbsé-
geellenziazegységespárthozvalócsatlakozást,nyilvánazért,mertazegységespárt
akisebbségimagyarságotnemzetialaponszerveznémeg,akeresztényszocialistapárt
pedig tartott a szlovák, a német és a ruszin nemzetiségű osztályainak az esetleges
leszakadásától.3

APozsonyirendőr-igazgatóságszerintafelhíváshátterébenamagyarkormánykö-
rökutasításaálltakisebbségimagyarságegységespártjánakmegteremtésére,mikor
válságtörtkiakeresztényszocialistapártsoraiban.Azazonban1925őszérevilágossá
vált,hogyazokPújvezetéseSzüllőGézairányításával–alelleyJenővezettecsoport
kiválása után4 – továbbra ismegtartja önállóságát és nem csatlakozik az egységes
párthoz.(Angyal2002,120–122.p.)

Akeresztényszocialistapárt1925.október5-én,kassánmegtartottkongresszusán
SzüllőGéza,apártvezérhangsúlyozta,hogyakeresztényszocialistapártotazegységes
pártbabelevinninemfogja.Palkovichviktor,apapiszárnyképviselőjebeszédébenki-
fejtetteapárttagokaggodalmát,hogy„ezenegyesülésáltalnemtöbbetveszítenénk-e
szlovákésnémettestvéreinkelmaradása,mintamennyitnyernénkazújtagokesetle-
gescsatlakozásaáltal”.5 AkeresztényszocialistákfélelméttámasztjákaláHlinkabizal-
mi emberének,MacháčekPálnak a kijelentései,melyekből arra lehet következtetni,
hogy Hlinka pártja örömmel venné az egységes magyar párt megalakulását.
valószínűleg azért, mert ettől az okP szlovák osztályának a leszakadását, majd a
Szlováknéppárthozvalócsatlakozásátreméli.6

Az „egységesmagyar párt”, aMagyarnemzeti Párt (MnP)megalakulását 1925.
október20-ánközölteaPrágaiMagyarHírlap.Azújmagyarpártbaazegyesülésimoz-
galmatelindító,Szent-IványvezetteországosMagyarkisgazdaésFöldmívesPártésa
MagyarJogpárt lépettbe.ApártelnökeTörkölyJózsef lett.Apártvezetőségbennem
szerepeltSzent-Ivány Józsefneve,mert őtmárnempártvezetőként, hanema „szlo-
venszkóipolitikavezére”-kénttisztelték.Azülésenakeresztényszocialistaképviselők
nemjelentekmeg,aSzüllővezetteokPmegtartottaönállóságát.7 Amagyarkormány-
körök számára is világossá vált, hogy az új magyar párt nem lesz képes ellátni a
csehszlovákiaimagyarságegységespolitikaiérdekképviseletét.AMagyarnemzetiPárt
megalakulásaután,1925-tőlegészen1936-igakisebbségimagyarpolitikaberkeiben
azért folyt a küzdelem, hogy az MnP és az okP fúziójával megvalósulhasson a
csehszlovákiaimagyarságvalódiegységespártja.

A nemzetiek és a keresztényszocialisták egyesülésének folyamata egy évtizedig
elhúzódott.A fúziótnehezítetteakétpárteltérőpártstratégiája.Megalakulásakoraz
MnP reálpolitikát hirdetett, vagyis a kormánytámogatás elvét vallotta a kisebbségi
magyarságszámáranyújtottgazdaságiéskulturálisengedményekfejében.Akeresz-
tényszocialistapártellenbenmindvégigamerevellenzékipolitizálás,amagyarországi
kormánykörökáltaldiktáltpolitikaivonalhívemaradt.Továbbieltérésvoltakétpárt
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között,hogyazokPazőslakos-elméletethirdette,vagyisaztazelvet,hogyamagyarok,
aszlovákokésanémetekközösenharcolnakSzlovenszkóautonómiájáért.Mígteháta
keresztényszocialista párt nemmagyar nemzetiségű osztályokkal is rendelkezett, az
MnP kizárólag a magyarság körében szervezkedett, ugyanakkor mindkét pártot
Budapestrőlirányították.(lipták1992,150–166.p.)

Walkólajosmagyarkülügyminiszter1925.október22-énMasirevichSzilárdnak,a
prágaimagyarkövetnekküldötttáviratábanközölte,hogyBethlenkéretiSzent-Iványt
ésSzüllőtBudapestre.néhánynappalkésőbb,október26-ánWalkóbizalmastájékoz-
tatástküldöttMasirevichnek,melybenközölteakétmagyarpolitikussalfolytatottmeg-
beszélésektartalmát.AzokPkassaikongresszusautáneldőlt,hogyakeresztényszo-
cialisták nem lépnek be az egységes pártba, a tárgyalások célja így az volt, hogy a
közelgő,másodiknemzetgyűlésiválasztásokraakétmagyarpártválasztásiegyüttmű-
ködését megvalósítsák. A budapesti tárgyalásokon kiderült, hogy még a hivatalos
magyarkormányköröknyomásasemelégahhoz,hogyakeresztényszocialistákésa
nemzetiek közös listát állítsanak.8 Az okP egyedül indult a választásokon, az MnP
pedigközöslistátállítottakisebbséginémetpártokkal.Az1925novemberébenmeg-
rendezettmásodiknemzetgyűlésiválasztásokonazMnPötképviselőihelyetszerezve
megelőzteanégymandátumotnyertokP-t.(darvas1938,70.p.)

A keresztényszocialista párt végrehajtó bizottsága 1926. február 10-én,
Pozsonybantartottaülését.Szüllőazülésenkifejtette,hogypártjátmiértnemakarja
belevinni a második nemzetgyűlési választások után a nemzetiek és a kisebbségi
németpártokáltal létrehozott közösparlamenti klubba.kijelentette: „Aklubnálunk
parlamentitényezőspolitikaipárttaltulajdonképpenmajdnemugyanegy.egyklubhoz
valótartozás,hanemisteljesfúzió,demárnemisteljesfüggetlenség…vagyisaklub-
bavalótartozástöbbakooperációnáléstöbbakoalíciónál.ezazokaannak,hogyén
nemmentembeleabbaagondolatba…,hogyegyklubbaegyesüljünkaszudétamenti
németpártoktöbbrészével,hanemfenntartottammintönállópártotegyönállóparla-
mentiklubban.”Apártvezérfoglalkozottakeresztényszocialistapártkövetendőpárt-
stratégiájánakkérdésével:azokPkövetendőpolitikaiirányvonalaalegszélsőbbellen-
zéki.AzMnP-velvalóegyüttműködésnekapártelnökvéleményeszerinttartalmiaka-
dályavan,areálpolitika.Szüllőkijelentette:„Areálpolitikátólfélekazértis,mertareál-
politikábanvalógazdaságimegnyugvásellankaszthatjaanemzetiöntudatból fakadó
ellenállást.”Szüllő gazdasági és kulturális térenhajlandónakmutatkozott anemzeti
párttalvalóegyüttműködésre,aztazonbanhangsúlyozta,hogy„semfúziót,semapárt
önállóságánakfeladásátmagamrészérőlnemtudnámelfogadni”.Szavaibólegyértel-
műenkiderült, hogyakeresztényszocialistákellenzékipolitikájávalnemösszeegyez-
tethetőareálpolitika.Azülésendöntésszületettarról,hogyegyháromtagúbizottság
fogtárgyalniazMnP-velvalóegyüttműködésről.9

Acsehszlovákrendőrségijelentésekisbeszámoltakamagyarpártokközöttfeszü-
lőellentétekről.következtetésükazvolt,hogymindkettőtBudapestrőlirányítják,mind-
kettőazonoscélértküzd,különbözőeszközökkel.nemkellkomolyanvenniezeketaz
ellentéteket.(Angyal2002,135.p.)

Akétpártközött1926.május3-ánés4-éntárgyalásokfolytakPozsonybana„közös
frontkialakításáról”ésazegyüttműködésről.Apozsonyirendőr-igazgatóságmájusban
bizalmasjelentéstkészítettamegyeihivatalrészéreamagyarpártokköztmegindult
tárgyalásokrólésakétpártviszonyáról.AjelentésszerintSzüllőhajlandóvoltazegyütt-
működésreanemzetipárttal,ámeztfeltételekhezkötötte:anemzetipártlépjenkia
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németparlamentiklubból,szüntessemegapártonbelüliegyháziszakosztályát,zárja
kisoraibólazsidóésa liberáliselemeket,hagyjonfelaPozsonykörnyékiszervezke-
déssel,ezenkívülSzüllőnagyobbbefolyástkívántakeresztényszocialistákszámáraa
PrágaiMagyarHírlapnál.TarjánÖdön,akizsidószármazásúvolt,távozottatárgyalás-
ról.Szent-Iványcsupánanémetklubbólvalókilépéstutasítottaelhatározottan,mert
ezamandátumelvesztéséveljártvolna.Hajlandólettvolnaapozsonyisajtóirodátmeg-
szüntetni, nagyobbbefolyástengedniakeresztényszocialistáknakaPMH-nál, felszá-
molni a párt egyházi szakosztályát és a liberális elemeket kiutasítani a Magyar
Jogpártba.Szüllőazonbankitartottmindenkövetelésemellett.Atárgyalásokígyered-
ménytelenül végződtek. A rendőrségi jelentés szerint a „keresztényszocialista párt
vezetőköreibennincshangulatakompromisszumra”,ésa„MagyarnemzetiPártnál
nem lehet feltételezni a hajlandóságot a további engedményekre”. (Angyal 2004,
336–338.p.)

Anemzetgyűlésbenelsőként1926nyarán,azagrárvámokkérdésébenkerültegy-
mássalszembeakétpárt.Akeresztényszocialistákelvből,azáltalukképviseltsérelmi
politizálásbólkifolyólagelleneztékazagrárvámokmegszavazását.Szüllőszerintakor-
mánytámogatásavámkérdésbenakülföldelőtthiteltelennétennéazellenzékipoliti-
zálást.10 Anemzetiekviszonttámogattákavámokelfogadását,sajátkisgazdaválasz-
tóikatakartákezzelvédeni.AzMnPegyébkénttöbbmástörvénymegszavazásaese-
ténistámogattaacsehszlovákkormányt,ennekfejébenazállampolgárságikérdésben
a kisebbségi magyarság számára egy kedvezőbb törvényt sikerült elfogadtatnia.
(Angyal2006,325.p.)AMagyarnemzetiPárt1926nyarántehátmegpróbálkozotta
reálpolitikagyakorlatialkalmazásával.Anemzetiekazonbanhangsúlyozták,hogyakor-
mánybabelépninemakarnak,aztcsakapártjukáltalmeghatározottfeltételekelfoga-
dása esetén kívülről támogatnák. Szüllő pártja azonban továbbra is az ellenzékiség
ösvényénmaradt.11 Másvoltahelyzetakatolikuspapságfizetésétrendezőún.kong-
ruatörvényesetében,melyrendezteakatolikuspapság,illetveazállamáltalelismert
valamennyifelekezetlelkészeinekállamijuttatását.eztmindkétpártmegszavazta.12

Anemzetipártsikereketkönyvelhetettel,hiszenazállampolgárságikérdésbena
kisebbségimagyarságszámáraegykedvezőbbtörvényt tudottmegszavaztatni,ésaz
agrárvámokelfogadásátissikerültelérnie.Apárt1926.július10-én,késmárkontar-
totttanácskozásánnemcsakazelérteredményekkel,hanemakeresztényszocialisták-
hoz fűződőviszonnyal is foglalkoztak.Azülésenhozott javaslatszerintakeresztény-
szocialistáknakcsatlakozniukkelleneanemzetiekreálpolitikaivonalához.Abelpolitika
irányítását Szent-Iványra kellene bízni, a diplomáciai vonal Szüllőnek jutna. Javaslat
születettakétpártegyüttműködésétsegítőközösbizottságfelállításáról.13

HamarosanazonbannemazMnPáltal javasoltbizottságalakultmegakétpárt
közöttiegyüttműködésbiztosítására.MagyarországontalálkozottSzüllőésSzent-Ivány
amagyarminiszterelnökkel,Bethlen Istvánnal,1926.augusztus4-én.A találkozó fő
céljaazvolt,hogykiküszöböljékamagyarpártokközöttiellentéteket,melyekazagrár-
vámokmegszavazásakapcsánmerültekfel.Atárgyalásoksoránmegállapították,hogy
a két párt között állandó versengés észlelhető, ami határozottan káros a magyar
kisebbségrenézve.Anemzetipártnakmindentmegkelltennie,hogyanémetpártok
ésHlinkapártjanelépjenbeakormányba.Anemzetiekkormánytámogatópolitikájá-
naknemszabadállandónaklennie,apártnaknemszabadegyállandólekötöttséget
vállalnia.Apártokközöttivitáskérdésekrendezésénekcéljábólegyközösbizottságot
állítottak fel. A bizottságban a keresztényszocialisták részéről helyet kapott Szüllő,
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JabloniczkyJános,GrosschmidGéza,Bittódénes;anemzetipártrészérőlSzent-Ivány,
Törköly József, Szilassy Béla és korláth endre. A bizottság elnöke a budapesti kor-
mánykörökbizalmátélvezővoltfőispán,kürthyIstvánlett.Amegbeszélésenaztazon-
ban leszögezték, hogy „általában a fontos politikai kérdésekben az utasítási, illetve
döntési jogota legilletékesebbtényezőamagarészérefenntartja”.A legilletékesebb
tényező alatt amagyarminiszterelnököt értették, ez esetben Bethlent. A két pártot
teháttovábbraisBudapestrőlirányították.14

AkürthyvezetteközösbizottságelsőkéntPöstyénbenültössze,1926.október12-
én.ekkormégnemsejtették,hogyanémetpártok,melyekkelazMnPközösparla-
mentiklubbanvolt,ezenanaponbelépnekakormánybaanemzetiekáltalmeghatá-
rozottfeltételekelfogadásanélkül.Szüllőkijelentette,hogyahelyzetetnemfogjafel-
használniSzent-Iványellen,sőtúgyérzi,hogymostmáreljöttazidőakétpártegyütt-
működésére.15 Akétpárttehátkülönbözőhelyzetbenvolt:akeresztényszocialistapárt
ellenzékipártkéntszerepelttovábbrais,anemzetipártpedigközösparlamentiklub-
banmaradtakormánybabelépettnémetagrárpárttal.

A közös bizottság 1926. november 22-én ült össze ismét és egyben utoljára
Pozsonyban. A keresztényszocialisták kérték a nemzetieket, hogy alakítsanakönálló
parlamentiklubot.Szent-Iványazonbanmégnemakartszakítanianémetekkel,ésa
kivárásmellettdöntött.Aztremélte,hogyképesleszakormánybabelépettnémeteken
keresztülengedményeketkicsikarniamagyarságszámára.kürthyegyetértettSzüllővel
az ellenzéki politika helyes voltát illetően és kijelentette: „Minden hozzásimulás a
republikában fönnálló kormányzati rendszerhez tehát határozottan káros a magyar
nemzetrenézve.”Felszólítottaanemzetipártot,hogylépjenkianémetekkelalkotott
közösparlamentiklubból.Megállapították,hogyazengedményeknélkülikormánytá-
mogatás tovább nem folytatható. Szüllő szerint a kormánnyal tárgyalni nem lehet,
elképzelhetetlen ugyanis, hogy a csehszlovák kormány engedményeket tegyen a
magyarságszámára.Atárgyalásokeredménytelenülvégződtekakétmagyarpártpoli-
tizálásábanmeglevőalapvetőstratégiaikülönbségekmiatt.16

Amagyarpártokközöttiviszony1926végérekiéleződött.Masirevichszerintrend-
kívülmegromlottakétpártközöttiviszony:Szent-Iványmeddőpolitikátfolytatésnem
tuderedményeketfelmutatni,aMagyarnemzetiPártotszemélyitekintetbenreformál-
nikell.17 Acsehszlovákrendőrségijelentésekisfigyelemmelkísértékakétpárttárgya-
lásait. véleményükaz volt, hogya közöttük levő szakadék immáronáthidalhatatlan.
(Angyal2002,144–148.p.)

Szent-Ivány1927 februárjábanamagyarországi kormánykörök számára készített
javaslatotakétpártközöttiviszonyrendezésére.Úgyvélte,hogyakürthy-féleközös
bizottságcsakelmérgesítetteapártokközöttiviszonyt.Abizottságműködéseezérta
továbbiakban nem volna célszerű. véleménye szerint a pártok szakosztályainak az
egyesítése jelenthetné a megoldást. Szent-Ivány a keresztényszocialista pártvezér,
SzüllőGézamakacsságáttettefelelősséazegyüttműködéshiányáért.18

Akétpártközöttiegyüttműködéstovábbfejlődéseszempontjábóldöntőjelentőségű
volt, hogy a Szudétanémet Agrárpárt 1927. július 7-én felmondta a nemzeti párttal
kötött szerződést. ezzel lezárult aMagyar nemzeti Párt politikájának az a fejezete,
mikor amagyar ellenzéki pártok közül egyedülmegpróbálkozott az aktivista politika
gyakorlatialkalmazásával.Anémetpártokkalvalószakításutánanemzetipártellen-
zékbevonult,areálpolitikakudarcapedigSzüllőellenzékipolitikájátlátszottigazolni.A
nemzetipártésanémetpártokáltalalkotottközösparlamentiklubfelbomlásaután
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elhárultakétmagyarpártegyüttműködésénekazútjábólazegyiklegfőbbakadály.A
prágaimagyar követségáltal készített jelentés szerint a csődötmondott reálpolitika
rontjaSzent-Iványpresztízsét.Ajelentésamagyarpártokegyüttműködéséneklegfőbb
akadályátazonbannemazelvinehézségekbenlátta,afőproblémátaSzüllőésSzent-
Iványközöttfeszülőszemélyiellentétbenjelöltemeg.19

AnemzetipártaktivistakísérleténekkudarcautánSzüllőigazolvaláttaapártjaáltal
folytatott sérelmi politika helyességét, és számolt Szent-Ivány eltűnésével a politikai
életből.Szüllőszerint„azegyszerbizonyos,hogySzent-Iványpolitikaikoncepciójanem
voltkoncepció,demásodszormegbukott.Seholavilágonegymegbukottpolitikátnem
honoráltak,csaképpenBudapesten”.(Angyal2002,155.p.)

Akürthyvezettebizottságösszesenkétszerülésezett,ésagyakorlatbancsakaz
ellentétek elsimítására törekedett. A két magyar párt 1928 elején megállapodott
abban,hogymárcius1-jén,Prágábanközösülésttartanak,ésmajditthoznakvégső
döntéstaközösparlamentiklubmegalakításáról.AzülésenazonbanSzüllőnemjelent
meg.keresztényszocialistaforrásszerintSzüllőtávolmaradásánakokaazokP-nbelü-
liellentétekfelszínretörésevolt.Akeresztényszocialistapapokugyanisnemakartak
közös parlamenti klubba menni a nemzetiekkel. A katolikus papi szárny vezetője,
Franciscylajosszenátorellenezteleginkábbanemzetipárttalvalóegyüttműködést.A
nemzetiekésaszepesinémetpártképviselőimegjelentekazülésen,felvettékajegy-
zőkönyveket,ésszabotázzsalvádoltákSzüllőt.Azülésenmegjelentképviselőkabban
megegyeztek,hogylétrehozzákaközösparlamentiklubot.20

SzüllőGéza1928.május25-én,amagyarkormánykörökszámárakészített jelen-
tésébenmagyaráztaakialakulthelyzetet.Akeresztényszocialistapártelnökszerinta
kétpártközöttiversengésmegszüntetésénekazútjanemaközösparlamentiklublét-
rehozása.Szüllőszerintegyüttműködéslehet,deközösklubnem.Akatolikuspapok
ugyanisnemakarnakközösparlamentiklubotaliberáliselemekettartalmazónemze-
tipárttal.Akétpártközöttiversengésmegszüntetésénekegyetlenlehetségesmódját
abbanlátta,haazaktivistapolitikábancsődötmondottMnPbeolvadnaakeresztény-
szocialistapártba.SzüllőazokPőslakospolitikájábanláttapártjavalódierejét.21

Az1928végénmegtartotttartományiválasztásokonakétmagyarpártkapcsoltlis-
távalindult,mellyelhatmandátumotsikerültelérniük.(Angyal2001,21–22.p.)Akét
magyarpártaz1929végénmegrendezettképviselőháziválasztásokonindultelőször
közös listával. Szüllő azonbanhangsúlyozta: „közös párt nincs, nem is lesz, de van
együttműködés.”Akeresztényszocialistapártpapiszárnyanemértettegyetaválasz-
tásiegyüttműködéssel.Apártonbelülikatolikusellenzékvezetője,Franciscylajossze-
nátorezértlemondott.22 Akétpárt1929.október3-án,ótátrafüredenírtaaláaválasz-
tásiegyüttműködést.Szüllőbeszédébenhangsúlyozta,hogyapaktumaválasztások
utánmegszűnik.Aszerződésbentehátnemvoltszóaválasztásokutániegyüttműkö-
désről.23

Akeresztényszocialistapártelnök1929szeptemberében,Budapestszámárakészí-
tett elemzésében bírálta a magyar kormánykörök csehszlovákiai magyar politikáját.
kifogásolta,hogyafelvidékimagyarpártpolitikát„külföldről”akarjákirányítani.Afúzió
helyettakétmagyarpártegységesvezetésénekmegteremtésétjavasolta.Szüllőúgy
vélte,hogya„kétpártotnemlehetegypárttátenni,erremárkésővan…,demegkell
azegységesvezetéstparancsszóvalteremteni”.Hangsúlyozta,hogyapártokirányítá-
sátbelföldről, tehátcsehszlovákiábólkellenemegvalósítaniamagyarkormánykörök
általmegbízottszemélyenkeresztül.24
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Anemzetgyűlésiválasztásokutánakeresztényszocialistákönállóparlamentiklubot
alakítottak.MasirevichSzilárdprágaimagyarkövet1930.január28-ánAporGábornak,
amagyarkülügyminisztériumpolitikaiosztályvezetőjénekírtlevelébenjavasolta,hogy
akétpártvezetőitaszorosegyüttműködésérdekébenBethlenIstván,amagyarminisz-
terelnökBudapestre„citálja”.AtanácskozásfebruárfolyamánBudapestenlétreisjött.
céljaazvolt,hogyakétmagyarpártotközösparlamentiklubbanegyesítse.ezatalál-
kozómárkézzelfoghatóeredményekkel járt:megállapodtakaközösparlamentiklub
megalakításában,továbbáagazdaságiésakulturálisszervezkedésösszehangolásá-
ban.25 Aközösparlamentiklub,melybeaSzepesinémetPártisbelépett,1930.márci-
us17-én,Pozsonybanmegalakult.(Angyal2002,171.p.)

Aközösparlamentiklublétrehozásaésanemzetiekkelvalószorosabbegyüttmű-
ködésakeresztényszocialistapártbanismétfelszínrehoztaazellentéteket.Apárton
belüliSzüllő-ellenesszárnyéléreismétakatolikuspapságvezére,Franciscykanonok
állt.ezzelszembenjóvalstabilabbvoltSzent-Iványpozíciójaanemzetipártban.(Angyal
2002,171–172.p.)

Apártegyesülésszempontjábólnemelhanyagolhatókörülményaz,hogyaharmin-
casévekelején,1932–1933folyamángenerációváltásrakerültsoramagyarpártok
vezetésében.eztagenerációváltástjelentetteSzüllőésSzent-Iványháttérbeszorulá-
sa,másfelőlesterházyJánosésJarossAndorbefolyásánaknövekedéseakeresztény-
szocialistaésanemzetipártban.Aharmincasévekelsőfelébenamagyarkisebbségi
pártokonbelülkezdettkialakulniafiatalabbgenerációtképviselőellenzék,melyszük-
ségesnekérezteamagyarpártpolitikamegújítását.(Popély1990a,98–99.p.)

AharmincasévekelejénSzüllőnekakeresztényszocialistapártonbelül egyre több
problémávalkellettszembenéznie.AFranciscyvezettekatolikusellenzéknemmutatott
hajlandóságotazsidókattömörítőnemzetipárttalvalóegyüttműködésre.Szüllőhelyzete
Bethlenlemondásautánegyreválságosabbrafordult.Akeresztényszocialistapártvezér
személyesen is jó kapcsolatban állt Bethlennel, az ő politikájánakmegtestesítője volt
csehszlovákiában.AcsehszlovákrendőrségijelentésekszerintkülönösenGömbösGyula
nemkedvelteSzüllőt,ígyBethlentávozásautánazőbizalmiemberénekistávozniakel-
lett.Arendőrségi jelentésekszerinta legfőbbok,amiértazújmagyarkormánymegta-
gadtaSzüllőtőlazanyagitámogatást,azvolt,hogy„azígéretekellenéresemsikerültmeg-
valósítaniaamagyarellenzékipártokegyesülésétSzlovákiábanéskárpátalján”.Ajelen-
tésekmegnevezik Szüllő várható utódát esterházy János személyében. (Angyal 2002,
177–178.p.)APrágaiMagyarHírlap1932.augusztus19-én,címoldalonközölteSzüllő
Gézalemondásátakeresztényszocialistapártelnökiposztjáról.26

Böhmrudolfszenátor1932novemberébenkészítettjelentéstamagyarkormánykö-
rökszámára.Böhmszerintmélyekazellentétekakeresztényszocialistapártonbelül.A
papiszárnyugyanisazelnökiposztraesterházyJánostnemtartjaalkalmasnak,ezértfélő,
hogyakatolikuspapokesterházypártelnökkéválasztásaeseténleszakadnak.27 Akeresz-
tényszocialista párt 1932. december 14-én, ótátrafüreden tartott ülésén esterházy
Jánostpártelnökkéválasztották.egycsehszlovákrendőrségijelentésszerintapapiszár-
nyatképviselőFranciscytiszteletbelielnökkéválasztásávalsikerültmegnyugtatnialáza-
dópapiszárnyatésmegőrizniapártegységét.(Angyal2002,186–187.p.)

Amagyarországibelpolitikaiváltozásokhatássalvoltakanemzetipártrais.Apárt
új elnöke 1933májusától Jaross Andor lett, de a pártvezér továbbra is Szent-Ivány
maradt.Apártismétjobbratolódott,márnyomasemvoltakorábbiaktivistairányvo-
nalnak.(Angyal2002,188–190.p.)
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Az áttörés ennekellenéremég váratottmagára. Amagyar királyi követség1932
végéníródottjelentésefeszültnekábrázoltaamagyarpártokközöttiviszonyt.Ajelen-
tésszerintamagyarpártokcsakpapíronképeznekszövetséget.Akeresztényszocialis-
táknemakarnakegyüttműködnianemzetipártiképviselőkkel,ésakeresztényszocia-
listapártonbelülismélyekazellentétek.28

Az1935-ösévaválasztásoktekintetébenkülönösévnekbizonyult.Tartományi,par-
lamenti és járási választásokra is sor került. A májusban megtartott képviselőházi
választásokonamagyarpártok ismétközös listával indultak,éssikerültmegőrizniük
korábbi mandátumaik számát, kilenc magyar képviselő jutott be a parlamentbe.
(Angyal 2001, 23. p.) A pozsonyimagyar konzul, Bartók lászló 1935májusában a
magyarkormányköröknekkészítettjelentésébenbeszámoltamagyarpártoktárgyalá-
sairólaképviselőihelyekelosztásátilletően.Ajelentésbőlérezhető,hogymilyenfeszült
voltaképviselőháziválasztásokutánakétmagyarpártközöttiviszony.29

Apártfúziómáregyévtizedehúzódófolyamata1935végétőlfelgyorsult.Aharmin-
casévekmásodik felétőlanemzetközihelyzetakisebbségimagyarpártokszámára
kedvezőenalakult.Aköztársaságbanmegnövekedettacsehszlovákiaimagyarságpoli-
tikaisúlya.Aközelirevíziórealitásátlátvánamagyarországikormánykörökmáregyre
határozottabbanköveteltékapártfúziót.AMagyarnemzetiPárt1935őszétől ismét
kampánytkezdettakétpártegyesítéséért.AszervezőJarossAndorvolt,akinépgyűlé-
sekenszónokoltafúzióérdekében.Afúzióirányábatettelsőjelentősebblépésre1935.
október23-án,amagyarpártoknemzetgyűlésiképviselőinekközösklubülésénkerült
sor. Az ülésen létrejött a Szlovenszkói és kárpátaljai nemzeti kisebbségek Politikai
nagybizottsága.Aközösszervezet feladatáulkaptaamagyarpártokpolitikai,gazda-
ságiéskulturális szervezkedésénekazösszehangolását.Szüllőazülésenazegyütt-
működés,nempedigazegyesülésszükségességétemelteki.30

ABenešköztársaságielnökkéválasztásakörüliellentétekazonbanismétkiélezték
akétpártköztiviszonyt.AzelnökválasztásraMasaryklemondásaután,1935.decem-
ber18-ánkerültsor.Amagyarképviselőkelőszörszavaztaknemüreslappalaköztár-
saságielnök-választáson.Azegyiklehetségesok,amiértamagyarképviselőktámogat-
tákBenešt,azegyikcsehszlovákrendőrségijelentésbenszerepel.Akassairendőr-igaz-
gatóság1935.június24-éníródottjelentéseszerintaválasztásokelőttbeakartáktil-
taniamagyarpártokat,deazegyikmegnemnevezettcsehszlovákpolitikusközbenjá-
rásáraeznemtörténtmeg.cserébenSzüllőnekmegkellettígérnie,hogyazelnökvá-
lasztásonamagyarpártokamegnemnevezettpolitikusutasításaiszerintfognaksza-
vazni.(Angyal2006,331–332.p.)

Szüllőazelnökválasztásutánkészítettfeljegyzéstamagyarkormánykörökszámá-
ra,melybenmagyaráztaamagyarképviselőkközöttazelnökválasztáskörülfelmerült
bonyodalmakat.AzelnökválasztásutánugyanisSzent-IványésJarossBudapestenazt
nyilatkozták,hogynemvoltegységesakétmagyarpártvéleménye,mertakeresztény-
szocialistákBenešreszavaztak,anemzetipártpedigellenevoksolt.Szüllőafeljegyzé-
sében ezt az információt helytelennek nevezi. A jelentésben a keresztényszocialista
pártvezérJarossésesterházynyilatkozatárahivatkozik,melyet1935.december18-án
közölt leaPMH,melyszerintaközösklubelhatározta,hogyBenešjelöltségéttámo-
gatja. ezenkívül hivatkozikmég JarossnakAzest című lapbanmegjelent interjújára,
melybenelismerte,hogyamagyarpártoktámogatjákBenešjelöltségét.Szüllőcsatol-
tatovábbáaPragerPressedecember19-iszámát,melyigazolja,hogycsupánegygaz-
dátlanüresszavazólapmaradt fenn.erreazüres lapravagySzent-IványvagyJaross
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tarthatottigényt.Mindezpedigaztbizonyítja,hogyakétmagyarpártegyüttesensza-
vazott,teháta„kívántegységmegvolt”.31 Akisebbségimagyarpártpolitikafőkérdése
ekkormárazvolt,hogyanemzetipártamagyarpártokmegosztottságánakahangsú-
lyozásávalkitudja-ekényszeríteniamagyarkormánykörökhatározottfellépésétafúzió
érdekében.

Apártfúzióéve

AkétmagyarpártvezetőinekarészvételéveltárgyalásokfolytakBudapestenazegysé-
gespártmegalakításávalkapcsolatban,1936.január7-én.Amegbeszélésenhatározat
született,hogyPatakyTiborkidolgozegytervezetetazegységespártmegteremtésére
irányulókezdetilépésekről,ésmajdennekazelfogadásautánakülügyminiszterújabb
megbeszéléstfogösszehívni.Akövetkezőnapon,január8-ánanemzetipártelnöksége
ülésttartottPozsonyban.Azülésenhatároztákel,hogyfelhívásttesznekközzéasajtó-
ban,melyazegységesmagyarpártmegteremtéséreszólítfel.Minderrőlakeresztény-
szocialistákmitsemtudtak,hiszenanemzetipártiképviselőkapozsonyiülésenkétna-
pititoktartástfogadtak.AfelhívástSzilassyBélavittePrágába,deForgáchGéza,aPMH
szerkesztőjemegtagadtaannakközlését.Szilassyazonban–mintaPMHszindikátusá-
nakavezetője–szabadságraküldteésállásából felfüggesztetteForgáchot.APrágai
MagyarHírlapígyjanuár10-énleközölteazegyesülésreszólítófelhívást.32

Acsehszlovákrendőrségijelentésekisfigyelemmelkísértékamagyarpártokközött
megindultegyesülésimozgalmat.AzegyikrendőrségijelentésszerintazMnPnéhány
vezetőjemegegyezettaGömböskörnyezetéheztartozószemélyekkelarról,hogyazegy-
ségespártlétrehozásáraszólítófelhívásttesznekközzéasajtóban.Amegegyezésrőla
hivatalosmagyarkormányszerveksemtudtak,ésakeresztényszocialistákelőttistitok-
banmaradt.(Angyal2004,472–476.p.)

esterházy január folyamán a magyar kormányköröknek készített jelentésében
puccsnaknevezteaPrágaiMagyarHírlapbanközzétettdeklarációt.„Hogyképzelhető
elegyegyüttműködés,hogybízhatokfegyvertársambanakkor,hailyenpuccsokatren-
deznekmegésnemtartanakérdemesnekarra,hogyilyennagyfontosságúlépésrőlelő-
zőleginformáljanak.[…]azMnPnemőszinteésállandóanhazugutakonjár…”–írta
bírálószavakkalesterházy.kérte„azilletékeseket,hogySzent-Iványtazitteniközélet-
bőleltávolítaniszíveskedjékéspedigrögtön”.esterházyrávilágítottazokraatényezők-
re,melyekmegnehezíthetikapártfúziót:akeresztényszocialistapártnemzetiségiszek-
cióinakazesetlegesleszakadásaésapapiszárnykiválásánakalehetősége.33

A nemzeti párt többsége a fúziómellett foglalt állást. nem tekintették a keresz-
tényszocialistapártnemzetiségiszekcióinaksorsátafúziótbefolyásolótényezőnek.A
nemzetipárttagjaiközülegyedülkorláthendrenemértettegyetapártegyesüléssel.
kizártnaktartottakárpátaljánazőslakos-politikafeladásátésegykizárólagosmagyar
pártműködését.korláthapártfúzióhelyettatestvérpártokszorosegyüttműködésének
ahívemaradt.Anemzetipártzsidótöbbségűhelyiszervezeteiismegosztottakvoltak,
tartottakugyanisazsidószavazatokesetlegeselveszítésétől.Összességébenazonban
elmondható, a nemzeti pártiak többsége úgy vélekedett, hogy a két párt programja
lényegébenugyanaz,éscsupánnéhányponthangsúlyozásánakmértékébenakadnak
közöttükkülönbségek.AzokPhomogénmagyarszervezeteiszimpatizáltakafúzióval,
apártszlovák,német,románésruszinosztályaiazonbanelleneztékapártegyesülést.
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A keresztényszocialisták részéről leginkább a katolikus papság nem értett egyet az
egyesülésimozgalommal,Petrášekágostonalegélesebbenutasítottavisszaazegye-
sülésbenvalórészvételt.34

AkeresztényszocialistapártállásfoglalásaaPrágaiMagyarHírlapban1936.január
14-én jelent meg, válasz a Magyar nemzeti Párt felhívására címmel, Szüllő és
esterházyaláírásával.Akeresztényszocialistáknemköteleztékelmagukatafúziómel-
lett.AzokPcsakelvilegtettemagáéváazegységespártgondolatát,nyitvahagytaaz
ajtótavégsődöntésszámára.Akeresztényszocialistákúgylátták,hogyakétpártfúzi-
ójasemmiképpensemleszproblémamentesfolyamat.35

esterházyJános1936januárjábanszemélyesenlátogattavégigpártjajelentősebb
vidéki központjait, hogy az egyes helyi vezetőkkel megtárgyalhassa az egyesüléssel
kapcsolatosproblémákat,illetvehogymeggyőződhessenavidékipártszervezeteknek
afúzióhozvalóhozzáállásáról.Azttapasztalta,hogyamígnyugat-Szlovákiábanviszony-
lagerősazesetlegespártegyesülésselkapcsolatosellenállás,akeletiszervezeteknem
ellenzik.(Popély1990b,97–98.p.)

Anyugat-szlovákiaikatolikuspártszervezetekjanuárfolyamánsorraafúzióellenfog-
laltakállást.csakisabbanazesetbenlettekvolnahajlandóakelfogadniazegyesülést,ha
anemzetipártolvadnabeakeresztényszocialistapártba.Apártkeresztényjellegéneka
feladását főleg a nyugat-szlovákiai katolikus papok ellenezték. A keresztényszocialista
pártban tevékenykedő katolikus papok egy része 1936. január 28-án komáromban,
Gregorovitslipótvezetésévelpapigyűlésttartott.Amegtartottértekezletéről1936.feb-
ruár1-jéntudósítottakomáromilapok.Azértekezletenállástfoglaltakakeresztényszo-
cialistapártnakazegységesmagyarpártbavalóbeolvasztásaellen.Azülésenelfogadott
határozatalapjánanyugat-szlovenszkóipapság„tiltakozikmindenolyankísérletellen,
hogyazországoskeresztényszocialistaPártfüggetlenségénekésönállóságánakfeláldo-
zásávalatervbevettmagyaregységpártjábabeolvadjon”.36

kelet-Szlovenszkó,Gömörésnógrádkeresztényszocialistaszervezeteiafúziófelté-
teléülszabtákanemzetiségiszekciókmegtartásátésazegységespártkeresztény-szo-
ciálisalaprahelyezését.„egypártotakarunk,nemtérünkleakeresztényésszociális
alaprólésnemengedjükelmásnemzetiségűtestvéreinkkezét.”37

Akeresztényszocialistapártnyitraihelyiszervezete1936.január19-énrendkívüli
közgyűlésttartottJedlicskaGyulavezetésével.Agyűlésvalamennyiszónokaazegye-
sülésellenfoglaltállást,éselutasítóhatározatotfogadtakel:„Anyitraihelyiszervezet
egyhangúlagéshatározottanellenevan…annak,hogyakeresztényszocialistapártfel-
áldozza függetlenségét és önállóságát és beleolvadjon a magyar egység pártjába.”
(Popély1990b,96–97.p.)

AzokPnemzetgyűlésiképviselőjének,PorubszkyGézánakésMajthényilászlónak,
alévaikörzetelnökénekazellentétesvéleményejólszemléltetiapártonbelülieltérő
véleményeket.Porubszkyszerinta fúzióanemzetiségiszekciók leválását fogjaered-
ményezni. (Popély 1990b, 100. p.)Majthényi lászló viszont támogatta az egységes
pártgondolatát.Apártfúziótólacsehszlovákiaimagyarságpolitikaisúlyánaknöveke-
désétvárta.Majthényiszerintazegységesmagyarpárttöbbújmagyarszavazatotsze-
rezhet,mintamennyitanemzetiségiszekciókesetlegeskiválásávalveszíthet.38

Aszlovákkeresztényszocialistaszervezeteka fúziótcsakkeresztény-szociálisala-
pon,anemzetiségiosztályokmegtartásamellettláttákmegvalósíthatónak.39 ugyanezt
anézetetvallottaakeresztényszocialistákpapképviselője,PorubszkyGézaésazegész
katolikuspapiszárny.40
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AMagyarnemzetiPárt csallóközi szervezetei január folyamándunaszerdahelyen
közösértekezletettartottak,amelyenalétrehozandóegységespárttalkapcsolatoskér-
désekrőlesettszó.AzülésenJarosskifejtettea fúzióvalkapcsolatosnézeteit.Apárt
elnökeszerintazegységespártnövelnifogjaakisebbségimagyarságpolitikaisúlyáta
köztársaságban,ésnagyobbbefolyástfoggyakorolnimagáraacsehszlovákiaimagyar-
ságra is. Jaross bírálta a keresztényszocialisták őslakos-koncepcióját, mely szerinte
márelavultésegyrekevésbéhatékony.AnemzetipárttöbbivezetőjeJarosshozhason-
lóanúgyvélte,hogyaszlovákésnémetszekciókesetlegeskiválásanemjelentmajd
hátránytsemazegységespárt,semazaztelhagyónemzetiségekszámára.Apártveze-
tőségénekazvoltavéleménye,hogy„aszlováksággal,németséggel,ruszinsággalvaló
testvérikézfogáserősebb,haezapártszövetségelvealapjántörténik,nemcsakazért,
mertígyanemzetisúrlódásifelületekkiküszöbölhetők,deazértis,mertamagyarság-
galegyüttérzőegyébnemzetiségekpolitikaiszervezeteineknagyarányúfejlődésecsak
ezenazútonkövetkezhetbe”.(Popély1990b,101–102.p.)

ASzlováknéppárthivatalos fóruma,aSlovák1936. január11-i számábanAmi
magyarjainkegységespártja(JednotnástrananašichMaďarov)címűcikkébenfoglal-
kozottafúziókérdésével.Acikkírószerint„aszlovákközvéleménykíváncsisággalvárja
amagyarpolitikaitáboronbelüliegyesülésifolyamatkimenetelét.”ugyanakkorkons-
tatálta,hogyakeresztényszocialistáknaknehézleszelfogadni,hogyegypártbaolvad-
janak a protestánsokkal.41 A szlovák nyelvű pártsajtó szimpatizált a pártfúzióval. Az
egyesüléstőlHlinkaazt remélte, hogy az egységespárt elveszíti szlovák szavazatait,
melyekaSzlováknéppártölébehullnakmajd.42 Acsehdemokratanárodnílistyakti-
vistapolitikátvártazegységespárttól. (Popély1990b,94–95.p.)Acsehszocialista
sajtónemtartottakivitelezhetőnekazegyesülést,úgyvélte,hogycsakutasításraszü-
lethetnemegazegység.Acsehmunkapártilidovénovinyariválisagrárpártmagyar
szavazatainakcsökkenésétvártaazegységespárttól.43 Alidovénovinyszerintafúzió
megvalósulásaeseténakatolikusokkifognakválniazegységespártból.44

Február folyamán országszerte sorozatos értekezleteket rendezett a két magyar
párt.élénkmunkafolytmindkétpártbanafúzióelőkészítésére.45 Akeresztényszocia-
listapártországosvezetőségefebruár5-énülésezettzsolnán.Azülésenmegtörténtaz
elviállásfoglalásafúziómellett.Mindösszeelviállásfoglalásrólvoltszó,nemafúzió
ténylegeskimondásáról.esterházyhangsúlyozta,hogyanemzetipártotmindigszövet-
ségesénektekintette,ámanemzetiekjanuár10-ifelhívásátelsietettneklépésnektar-
totta,melycsakmegnehezítettepártjahelyzetét.„Mindenelőzetesmegállapodáselle-
nére,meglepetésszerűen történt ennek a felhívásnak a kibocsátása,mely, őszintén
mondom,bel-éskülpolitikaiszempontbólisalegkedvezőtlenebbidőbenlátottnapvi-
lágotéslegkevésbésemszolgáljaaztacélt,amelynekérdekébenmegteremtődnilát-
szott,hogyakármilyenviszonylatbanismegszilárdítsaésmegerősítseazittenimagyar-
ság pozícióit” – bírálta esterházy a kezdeményezést. A keresztényszocialisták népe-
sebbtáboravalóbanafúzióellenfoglaltállást,azonbananemzetközipolitikaihelyzet
ésacsehszlovákbelpolitikaalakulásamegkívántaazegyesülést.„nekünknemahan-
gulatokkal,hanemarealitásokkalkellszámolnunk”–mondtabeszédébenesterházy.46

Magyarországonfebruármásodikfelébenkerültsorazokraatárgyalásokra,melye-
keneldőltazegyesültMagyarPártmegalakulása.Atárgyalásokonakeresztényszocia-
listákrészérőlrésztvettSzüllőGézaésesterházyJános,anemzetipártrészérőlSzent-
IványJózsef,JarossAndor,SzilassyBéla,korláthendreésnitschAndor.Szüllőkorábbi
álláspontjamellettkitartva továbbra isellenezteazegyesülést.Amagyarországikor-
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mánykörökanemzetiségiosztályokkiválásánakalehetőségeellenéreisazegyesülés
végrehajtása mellett döntöttek. A végső írásos egyezményt Tahy lászló államtitkár
jelenlétében írták alá a pártvezetők 1936. március 6-án. A keresztényszocialisták
ragaszkodtak követelésükhöz, Szent-Ivány visszavonulásához. A nemzeti pártiak
válaszképpenSzüllővisszavonulásátszabtákfeltételül.(Angyal2002,203–204.p.)

AzegyezménymegkötéseutánazországoskeresztényszocialistaPártmárcius10-
én,Pozsonybantartottpártvezetőségiülésénkimondtaapártfúziót.esterházykitartott
követelésemellett,éskérteSzent-Iványeltávolításátapolitikaiközéletből.47 esterházy
a nemzeti párttal február folyamán folytatott tárgyalásainak eredményeit pártja szá-
márakedvezőenítéltemeg.Anemzetipártiképviselőkkelugyanissikerültelfogadtatni
azt az elvet, hogy az egységes párt keresztény-szociális világnézeti alaponalakuljon
meg,anemzetiségi szekciókmegtartásamellett. „Mi tehát semmit föl nemadtunk,
semmirőllenemmondtunk,teljesfelkészültségünkkel,teljesszellemi,erkölcsierőnk-
kelmegyünkbeleebbeazújközösségbe”–jelentettekiapártelnök.(Popély1990b,
105–106.p.)

AMagyarnemzetiPártszinténmárcius10-én,érsekújváronmegrendezettpártve-
zetőségi ülésénmondta ki a pártegyesülést. Szent-Ivány az ülésen beismerte, hogy
pártjafeladtaaztazelképzelését,hogyaszlovákokkalésanémetekkelazegységes
pártcsakpártszövetségkeretébenérintkezne,éselfogadtákakeresztényszocialisták
álláspontját,hogyanemzetiségiszekcióktovábbraisrészeimaradjanakafúzióután
létrejöttegységespártnak. (Popély1990b,107–108.p.)érsekújváron,1936. június
21-énhivatalosanismegtörténtakétmagyarpártfúziója.48

AndrejHlinkapártjánakorgánumaiszimpátiávalkommentáltákapártegyesülést,és
Szlovenszkószempontjábólelőnyösnek ítélték.Acsehsajtóvéleményeezena téren
mármegosztottabbvolt.Acsehsajtóorgánumokálláspontjaalapjánafelvidékikatoli-
kus blokk gondolata az egyesültmagyar pártmegalakulásával véglegmegbukott. A
csehnemzetiszocialistasajtószerintkülsőerőkszorítottákráakétpártotazegyesü-
lésre,kelletlenülregisztráltaafúziót,bízottakétpártheterogénelemeinekaszéthú-
zásában.49 AcsehmunkapártilidovénovinyésazagrárpártiSlovenskýdenníkállás-
pontjaszerintazegyesültpártvezére,Jaross,akimáraköztársaságbannőttfel,hajla-
mosabbleszacsehekkelvalóegyüttműködésre,mintelődei.Akormánypártimagyar
sajtó, a Magyar Újság „kényszeregyesülésnek” nevezte a fúziót.50 A kommunista
Magyarnap véleménye szerint csak a kétmagyar párt egybeolvadása történtmeg,
nempedigamagyaregységjöttlétre.51

Befejezés

Akisebbségimagyarpártokegyesülésimozgalmatöbbmintegyévtizedigelhúzódott.A
fúziófolyamatátapártokeltérőpártstratégiái,társadalmiésvallásikülönbségek,vala-
mintszemélyiellentéteknehezítették.Aharmincasévekközepétőlapártfúziómáregy
évtizedehúzódófolyamatafelgyorsult.Azeseményekfelgyorsulásánakazokaanem-
zetközihelyzetmagyarpártokszámárakedvezőalakulásábankeresendő.Aközelireví-
ziórealitásátlátvánamagyarországikormánykörökmáregyrehatározottabbanköve-
teltékapártegyesülést.Akisebbségimagyarnyelvűsajtókiadványokésatöbbségiszlo-
vák és cseh nyelvű sajtóorgánumok egyaránt figyelemmel kísérték amagyar pártok
fúziójánakfolyamatát.Azegységespárt,azegyesültMagyarPárt1936.június21-én,
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érsekújváronhivatalosanismegalakult.ApártelnökeJarossAndor,ügyvezetőelnöke
esterházyJánoslett.52 Afúzióutánazegységespártonbelülifelekezetiéstársadalmi
ellentétek nem szűntek meg, a szlovákok pedig nem igazán találták a helyüket a
magyar többségű pártban. Az egyesültMagyar Párt azonbanminden borúlátó véle-
ményellenérefennmaradt,ésavisszacsatolásighátralevőidőszakigmeghatározósze-
repetjátszottacsehszlovákiaimagyarkisebbségpolitikájánakalakításában.
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AnITA elek
ATTeMPTS To eSTABlISH A PolITIcAl unITy oF czecHoSlovAkIAn HunGArIAnS BeTWeen THe TWo

World WArS

TheHungarianpartypoliticsinczechoslovakiamadeattemptstocreateaunified
Hungarianpoliticalpartyinthe1920s.Theseattemptstranscendedtheconfines
oftheinstitutionalizedcooperationbetweenpoliticalparties;itwasatrytomake
aparty,standingforthewholeHungarianminorityinczechoslovakia.Theprocess
of the fusion of political parties was observable in the interwar period. The
differentHungarianpoliticalpartieshaddifferentideasandstrategiestoachieve
the common aim, and beyond that the religious and social differences and
personalconflictssetbacktheprocessoftheunification.TheIssuewasfollowed
bythepressoftheHungarianminority,andalsobytheSlovakandczechmedia.
TheSlovakpartypresshadapositiveopinionabouttheHungarianparties’fusion
trials.Fromthe1930’son, theprocessof theunificationofHungarianpolitical
parties had speeded up. It was the consequence of the international
circumstances,whichcreatedapointofvantagefortheHungarianrevision.The
Hungarian government increasingly asserted the fusion (of the parties). The
unified Hungarian Party was established in érsekújvár, 21st June, 1936. The
religiousandsocialoppositionswithinthepartyhadstillremained,Slovakscould
notfindtheirpositionintheHungarianparty.Inspiteoftheproblems,theunified
HungarianpartywasworkingtowardsthefirststepoftheHungarianrevisionand
playedanimportantroleintherepresentationoftheHungarianminority’spolicy.
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