
Prága 1939. márciusi német megszállása után eduard Beneš felülbírálta korábbi
államelnökilemondását,ésmintvoltállamelnök,majdköztársaságielnöktiltakozótáv-
iratokkalfordultanagyhatalmakpolitikusaihoz,amelyekbenarrakérteőket,hogyítél-
jékelanémetekbevonulásátországába.(zseliczky1998,47.p.)Anémetelőretörés
következtébencsehszlovákiaállamalakulatahivatalosanfelbomlott,anémetekacseh
részekenlétrehoztákacseh–MorvaProtektorátust,és1939.március14-énSzlovákia
isbejelentettefüggetlenségét.1 Beneštöbbszörifelhívásánakannyifoganatjavolt,hogy
többnyugatiállamelítéltenémetországcselekedetét,deadiplomáciaeszközeinkívül
nemtettekkomolyabblépéseket.

németország1939.március16-ánés17-én jegyzékbenértesítetteaszovjetkor-
mányt cseh–Szlovákia megszűnéséről. A szovjet diplomácia érzékelve a helyzet
komolyságát,mozgásbahoztaapparátusát.1939.március18-ánaszovjetkülügymi-
nisztériumfeljegyzéstadottátamoszkvainémetkövetnek,amelybennyolcpontban
ítéltékelanémetektettét,ezenfelülleszögezték,hogynemismerikelacseh–Morva
ProtektorátustésSzlovákiafüggetlenségétsem.(Beneš1947,438–440.p.)

AszovjetdiplomáciaahelyzetkialakulásáértFranciaországotésAngliáttettefele-
lőssé, szerinte e hatalmak feláldozták a délkelet-európai kis államokat, mégpedig
azért,hogyanácinémetországotaSzovjetunióelleniháborúirányábatereljék.Auszt-
ria,majdcseh–Szlovákiabekebelezését követőenaSzovjetunió érzékelvenémetor-
szágelőretörésénekveszélyeitsajátállamiszuverenitásaelleni fenyegetésként fogta
fel e területgyarapodásokat, ezért fokoztadiplomáciai tevékenységét a kelet-európai
államokvonatkozásában.(Seres2000,81.p.)Aszovjetdiplomáciaszemébenfelérté-
kelődött a nyitás a szlovákok felé,mivel a bécsi, prágai,majd a varsói követsége a
németek előretörése miatt vagy megszűnt, vagy csak konzulátusként működhetett
tovább,amiaz információszerzést iskorlátozta.A fentiekmiattszükségükvoltanyi-
tásraPozsonyésBudapestirányábais.

Aszlovákokfelényitószovjetkülpolitikaaribbentrop–Molotovpaktum2 megkötése
utánkölcsönösenazonnaliérdeklődésthozott,amiadiplomáciaikapcsolatokatillető-
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42 Janek István

en is változást eredményezett. 1939. augusztus 31-én Molotov beszédet mondott,
amelybenkijelentette,hogyaSzovjetuniónemtűrhetitovább,hogyazeurópaiügyek
megoldásaazőrészvételenélkültörténjen.(Marjinová1994,830.p.)ezértaszovjet
külpolitikakeresteannakalehetőségét,hogybefolyásátújranövelhesseebbenatér-
ségben.AzifjúSzlovákköztársaságerreideálislehetőségetnyújtott.

A ribbentrop–Molotov paktumután amérvadó szlovák politikusok ezt az aktust
„történelmi fordulatnak” értékelték, ami lehetővé teszi majd németország és
oroszország természetes szolidaritásának megvalósulását egymás iránt.3 Ferdinánd
Ďurčanský4 szlovákkülügyminiszterakétnagyhatalomközeledésétúgyfogtafel,mint
biztosítékotSzlovákiaszámáraanyugodtfejlődésre.(Mičianik2003,14.p.)Azemlített
szerződésaláírásátkövetőenaSzovjetuniómárnemadestruktíverőkmegtestesítője
voltaszlovákpolitikaszámára.JozefTisoéskormányaabolsevikpolitikairezsimhez
fűződőkorábbiviszonyukatiskénytelenekvoltakfelülbírálni,ésfeladtákateljeseluta-
sítást aSzovjetunióval kapcsolatosan, ezutánazúj helyzetbenmintnémetországúj
szövetségesére kezdtek tekinteni. A németországhoz közeledéssel egy időben a
Szovjetunió átértékelte a csehszlovákia feldarabolásával kapcsolatos korábbi állás-
pontját.ennekleglátványosabbelemekétségkívülaz„önálló”Szlovákiaelismeréseés
akétországközöttidiplomáciaikapcsolatfelvételmegindításavolt.Aszlovákkülpoliti-
ka,tudomásulvéveakétnagyhatalomviszonyánakgyökeresváltozását,szinteazon-
naldöntöttaSzovjetunióval történőkapcsolatok felvételéről.Aszlovákkezdeménye-
zésreválaszulaSzovjetunióberlinikövete,AlekszejSkvarcev1939.szeptember16-án
közölteottaniszlovákkollégájával,MatušČernákkal,hogyországakészadiplomáciai
kapcsolatok felvételére. (Marjinová 1994, 830. p.) ezt követően a Szovjetunió és
Szlovákiaközött1939.szeptemberelejéndiplomáciaikapcsolatlétesült.Akapcsola-
tok felvételének gyorsasága azt bizonyította, hogy az a legmagasabb szinten
vjacseszlavMihajlovicsMolotovésJoszifvisszarionovicsSztálinazonnaliegyetértésé-
velésdöntéséveltörténhetett.PozsonybaGeorgijMakszimovicsPuskint,5 Moszkvába
pedigJozefTisoelnökunokaöccsét,FraňoTisót6 neveztékkikövetnek.7

AszlovákpolitikánakaSzovjetunióváratlanulszövetségese lett,ésezazállás-
pont a sajtóban is tükröződött: „oroszország teljes kimeríthetetlen hatalmával és
súlyával németország oldalára állt” – írta az egyik pozsonyi lap.8 A Szovjetuniót
korábbanelítélőcikkekutáneznagymeglepetéskénthatottaszlovákközvélemény
számára,amigyors fordulatothozott,ésagazdaságiéskereskedelmikapcsolatok
élénkülésévelisjárt.

Apozsonyikormányagazdaságielőnyökszempontjábólnagyraértékelteazújkap-
csolatokat,mivelaSzovjetunió legalább részbenkompenzálhattaanyugati kereske-
delmikapcsolatokmegszűnésébőleredőveszteségeket.Aszlovákokanyugat-európai
országokkalakkormársemmilyen jelentősebbgazdaságiegyüttműködésrenemszá-
míthattak,mégkevésbéstabilpolitikaikapcsolatokra. londonésPárizsállamelnökei
azonavéleményenvoltak,hogyaszlovákállamlétrejötteanémetpolitikusokmester-
kedésénekeredménye,ésemiattezekahatalmakbizalmatlanokvoltakSzlovákiával
szemben, ami politikájukban ismegnyilvánult. (Petruf 1993, 694. p.) A diplomáciai
kapcsolataikminimális szintűre korlátozódtak. (Mičianik 2003, 12–13. p.) A szovjet
diplomatákellentétbenanyugatikollégáikkal jelentéseikbenSzlovákiátúgyjellemez-
ték,mint„egykaputaBalkánirányába”ésmintegy„szemet”európanyugatifelére,és
ezért fontosnak tartották, hogy az ott történő eseményekről jelentéseiken keresztül
Moszkvaértesüljön.(Marjinová1994,830.p.)Fó
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a szovjet diplomácia és a szlovák–magyar viszony alakulása... 43

Aszlovákújságoknagylelkesedésselvettéktudomásuladiplomáciaikapcsolatok
felvételét.1939.augusztus24-énakövetkezőcikkjelentmegaszovjet–németköze-
ledéssel kapcsolatban: „a szorosegyüttműködésa két államközött előrehozhatja a
szlovákokvágyálmát,hogyazösszeshatárontúlélőszlovákegyállamkereteinbelül
egyesülhet.”9 ASlovenská politika későbbmárúgytudósított,hogySzlovákiahelyzete
ezzel még szilárdabb lesz, mert a német védelemhez a Szovjetunióval való baráti
viszonytársult.Acikkszerintanémet–szovjetpaktumkonszolidációstényezőkéntfog
hatni Szlovákia nemzetközi helyzetére, és ennek következtében a magyarok akár
kárpátaljátiselveszíthetik.10 Aszlováksajtóésújságírókutasítástkaptak,hogysem-
miféleolyanhírtneközöljenek,amelyaszlovák–szovjetviszonytveszélyeztetné.erre
azértvoltszükség,mertaszlovákvezetéstudta,hogyaszovjetdiplomáciafigyelemmel
fogjakísérniaszlováksajtóorgánumokbanmegjelenő írásokat,ésnemakartakokot
szolgáltatniakapcsolatokmegromlására.11 Aszlovák–szovjetkapcsolatokalakulására
1939-benzavaróanhatott,hogyzdeněkFierlinger,12 csehszlovákiakorábbimoszkvai
követeMoszkvábanmaradt,ésaszovjetkülügyminisztériumalkalmazottaivaltovább-
raisösszekötetésbenállt.Szlovákiaelismerésévelhelyzeteazonbanazonnalmegren-
dült.Molotovkülügyinépbiztosutasítottabeosztottait,hogyszakítsákmegakapcsola-
tokatFierlingerel,éstöbbetnefogadjákőthivatalosan.Azországotmindazonáltalnem
kellettelhagynia.ezentúlúgykezeltékőt,mintegy„szimbolikusállamésország”kép-
viselőjét.(Šmihula1998,479–480.p.)

Moszkvába érkezését követően Fraňo Tiso azonnal kapcsolatba lépett az ottani
német nagykövetséggel. 1939. december végén Fraňo követ nyomatékosan kérte
Pozsonyt,hogyaszlováksajtóbanésanyilvánosbeszédekbenkerüljékazokatameg-
fogalmazásokat,amelyekárthatnánakaSzovjetunióvalfennállókapcsolatokfejlődésé-
nek,mertezeknagyonmegnehezítenékazőmunkáját.(Čierna-lantayová1996,81.p.)
TisoazelsőkközöttkerestefelkristóffyJózsef13 moszkvaimagyarkövetet,akinekkifej-
tette véleményét a szlovák–magyar kapcsolatokról. kinyilvánította szimpátiáját
Magyarország iránt, de egyúttal csalódását is tolmácsolta amiatt, hogy a
szlovák–magyarkapcsolatokrosszulalakultak.ennekokátakomáromitárgyalásokkal
magyarázta.14 Atárgyalásokrólkristóffyazalábbiakatjelentette:„ez,úgylátszik,egyfájó
pontjaaszlovákkövetnek,miutántöbbízbenkitértarra,hogykomárombanmilykese-
rű tapasztalatokat szereztek, és ezeknyománhónapokig az alatt az impresszió alatt
állottak,hogyMagyarországnakmindenképpenszándékábanállSzlovákiafüggetlensé-
gétveszélyeztetni.Abécsidöntésisszerintesúlyoscsalódástokozottrészükre,ésígy
hónapokigtartott,amígsikerültabizalmatlanságot,amelyetkülönbözőoldalrólegyéni
ambíciókisfűtöttek,levezetniésanormáliskapcsolatokmegteremtésefelétörekedni”
–írtajelentésébenkristóffy.(Pastor1992,148.dok.221.p.)Amagyarkövetválaszá-
banigyekezettmeggyőzniaszlovákkövetet,hogymagyarrészrőlSzlovákiafüggetlensé-
génekveszélyeztetésenemállfenn.FraňoTisoerreközöltemagyarkollégájával,hogy
igyekszikjókapcsolatokatkiépíteni,ésezenfelülkereskedelmiésgazdaságiszerződést
kötniaSzovjetunióval,amitcsakhónapokkalkésőbbsikerültmegkötni.15

A szlovák politikai körök, akárcsak a szlovák közvélemény, óriási várakozással
fogadtákadiplomáciaikapcsolatfelvételtényétaSzovjetunióval,éstalántúlzottanis
sokatvártaktőle.JozefTisoszerintanémetekésazoroszokközöttiszerződésazálo-
ga annak, hogy a „germánok és szlávok közötti együttműködés megvalósulhat
európában”,ésszerinteennekmárkorábbanmegkellettvolnatörténnie.16 JozefTiso
azegyüttműködéstakétnemzetjövőjeszempontjábólisdöntőlépéskéntértékelte.A
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szlovákpolitikusokaszovjetkapcsolatbanlehetőségetláttak,hogyellenpólustkeres-
senek az országra nehezedő német befolyással szemben. Másrészt úgy gondolták,
MagyarországellenébenisszámíthatnakMoszkvatámogatására.

JozefTisoállamfőamegbízólevélátvételekor,1940.február14-én,aPuskinnalfoly-
tatott eszmecseréje során fontosnak tartotta kiemelni a szlovák nép szimpátiáját a
SzovjetunióésgyűlöletétMagyarországiránt.(Marjinová1994,833.p.)Ferdinand Ďur-
čanský külügyminiszter pedig már február 5-én elpanaszolta Puskinnak, hogy
Magyarországelfoglaltaaszlovákterületekegyrészét,deaszlovákoknemadjákfela
reményt,hogyezeketidővelvisszaszerzik.(Čierna-lantayová1996,84.p.)Ďurčanský
anémetekkelkapcsolatosvéleményétsemhallgattaelPuskinelőtt:anémetekszerin-
te csak azért nem segítettek az első bécsi döntésnél a szlovák területi követelések
támogatásában,mertféltek,hogyezszövetségesük,olaszországneheztelésétváltaná
ki.(Marjinová1994,833.p.)Afentiekaztmutatják,hogyaszlovákpolitikanemcsaka
német befolyást részben kiegyensúlyozó tényezőt látta Moszkvában, hanem a
Magyarországgalszembeniterületivitájábanlehetségeskonkrétszövetségesénektar-
totta. (Ďurčanský 1991, 294. p.) Ďurčanský kifejtette Puskinnak: politikája miatt a
németek„nemszeretikőt”,ami,mintlátnifogjuk,valóbanabukásáhozvezetett.(Čier-
na-lantayová1996,85.p.)TisoaztabenyomástszereztePuskinkövetről,hogyaznem
ateistaésnem isbolsevik,ezenfelülnekikülönmegígérte,hogynemfogszocialista
propagandátterjeszteniSzlovákiaterületén,ezzeljóbenyomásttettrá.Puskinazaudi-
enciautánjelentésébenfőnökeiszámárahangsúlyozta,hogyaszlovákok„egyértelmű-
en kinyilvánították szimpátiájukat a Szovjetunióhoz”, ezenfelül azt gondolta, hogy
SzlovákiátanémetekmintegyütközőállamkénthoztáklétreanémetBirodalomésa
Szovjetunióközött.(Marjinová1994,833.,838.p.)

Szovjet–magyardiplomáciaikapcsolatfelvétel

MagyarországésaSzovjetunió1934-benvettefelhivatalosanadiplomáciaikapcsola-
tokat.korábbanisvoltakkísérletekadiplomáciaiviszonyfelvételére,deezamagyar
vezetés egyes csoportjainak az ellenállásánmindigmegbukott. Amagyar vezetés a
szovjetkövetségesetlegeskommunistapropagandatevékenységétőltartott.

Akétállamközöttadiplomáciaikapcsolatok1939.február2-igzavartalanulmű-
ködtek,amikoregyidőremegszakadtak.Aszovjetekindokaazvolt,hogyMagyarország
csatlakozott az Antikomintern paktumhoz.17 Makszim Makszimovics litvinov külügyi
népbiztosközölteJungerth-ArnóthyMihály18 moszkvaimagyarkövettel,hogykormánya
bezárjaabudapestikövetséget,éselvárják,hogyMagyarországisvisszahívjakövetét.
Aszovjetkormányfelajánlotta,hogyakétországközöttegyharmadikállambanazotta-
nikövetségekenkeresztülintézzékadiplomáciaiügyeket.(ádám1970,421.p.)Aszov-
jetdiplomáciaazzalindokoltalépését,hogyMagyarországtúlságosankönnyenaláren-
deltemagátakívülrőlérkezőnémet nyomásnak,éselvesztettefüggetlenségét.Aszov-
jetekhangsúlyozták,hogyeznemakétállamközöttikapcsolatokteljesmegszakítását
jelenti, hanem csak a közvetlen diplomáciai viszony felfüggesztését. (Seres 2000,
89–90.p.)Hivatalosannemszűntmegakétállamközöttidiplomáciaikapcsolat,csak
szünetelt.Megállapodásszületettakétkormányközött,hogyegyharmadikállamfővá-
rosában levő követüket bízzák meg a kapcsolatok továbbvitelével. (Seres 2005,
227–228.p.)MivelMoszkvaabudapestiképviseletbezárásávalelesettezeninformá-
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ciósbázisátólaközép-európaitérségben,ígyakörnyezőállamokbanműködőszovjet
követségekmunkája felértékelődött. végül a két ország1939 szeptemberében ren-
dezteújraadiplomáciaiviszonyát.kristóffyJózsef,azújmagyarkövet1939.október
közepénérkezettMoszkvába,nyikolajSaronov19 1939.novembervégénfoglaltaelállo-
máshelyétBudapesten. így1939őszérehelyreállta teljesértékűdiplomáciaiössze-
köttetésMagyarországésaSzovjetunióközött,amibenanémet–szovjetközeledésis
szerepetjátszott.érdekesadalék,hogyabudapestiszovjetkövetségmegnyitásahatás-
salvoltaszlovák–magyarviszonyrais.JánSpišiak20 szlovákkövetnagyörömmelüdvö-
zölte,úgylátta,hogyamagyarkülügyminisztériumbanazótaegészmáshangnemben
beszélnek vele. Benyomása szerint a magyarok felértékelték Szlovákiát mint szláv
országot, amelyet a Szovjetunió is támogat. Spišiak azt kérte Saronovtól, hogy a
Pravdában2-3dicsérőcikkjelenjenmegSzlovákiávalkapcsolatosan,amiországaszá-
mára„felérne2-3hadosztállyal”.(kolontári2007,31.p.)

Aszovjet–magyarkapcsolatbankárpátaljakérdéseszámítottbizonytalanságiténye-
zőnek.Aszovjetcsapatok1939.szeptember25–26-ánértékelakorábbimagyar–len-
gyel határt. A Szovjetunió megjelenése a kárpátok gerincén új konfliktusforrásként
jelentmegamagyar–szovjetviszonyban.Azoroszokattóltartottak1938–1939elejé-
ig,hogykárpátalja,hanémetérdekszférábakerül,akkor„ukránPiemonttá”,válhatés
eznagy-ukrajnakialakulásáhozvezethetne.(kolontári2009,296.p.)Anémeteknek
voltakilyenterveik,deHitler1939augusztusábanaSztálinnalvalómegegyezéskövet-
keztébenlemondotterről.Azoroszoklátszólagtiltakoztakamagyarokkárpátaljaitér-
nyeréseellen,deeznekikiskedvezőbbvolt,mertmagyarfennhatóságalattazukrán
nacionalistáknemtudtákkifejtenitevékenységüket.Amagyarvezetésszámárafontos
volt tudni, vajon a Szovjetunió elismeri-e Magyarország 1939márciusában létrejött
északkeleti határait. Amagyar politikai vezetés bizalmatlansággal és aggodalommal
tekintettazoroszokra.Aszovjetvezetéshivatalosancáfolta,hogykárpátaljávalkap-
csolatosan követelései lennének. (kolontári 2009, 300. p.) ezt támasztják alá az
1848/49-esmagyarhonvédzászlókatMagyarországrakísérőAntonGeraszimovszovjet
vezérkariezredesszavaiis:„AttólsosefélhetMagyarország,hogyamairuszinszkóból
akáregytalpalatnyiföldetisigényelneaszovjet,aminektöbbekközöttkétfontosoka
van: a jelenlegi természetes határt megbontani teljesen felesleges lenne azért a
néhány talpalatnyi földért, sőtmindenütt természeteshatárokra törekszenek.A200
milliósoroszországnaknincsszükségearuszinokra…”(zseliczky1998,61.p.)

JánSpišiakbudapestiszlovákkövet1939.december20-ánfelvetettenyikolajSaronov
előttkárpátaljakérdését.Saronovkitértakérdés taglalásaelől,ésaztmondta,hogye
vidéksohasemtartozottoroszországhozvagyaSzovjetunióhoz,ésezennemkívánnakvál-
toztatni. (kolontári 2009, 305. p.) A Szovjetunió tudomásul vette kárpátalja Magyar-
országhozcsatolásátésaz1938–1939folyamánelértmagyarterületiváltozásokat.

ASzovjetuniónémetországgalvalókapcsolataikihatássalvoltakakésőbbiMagyar-
országhozvalóviszonyrais.Magyarországotnémetországszövetségesekéntkezelték,
ésazországgeopolitikaihelyzetétanémetexpanziólehetségescélpontjaközötttar-
tottákszámon1939–41között.(Seres2000,82.p.)1939októberétőlaszovjetveze-
tés igyekezett a magyar kormánnyal jó viszonyt kialakítani, amely szándékukat az
1849-es magyar szabadságharcos zászlók visszaadásával kívánták hangsúlyozni, s
másengedményekrévénis.AszovjetdiplomácialegfőbbcéljaMagyarországtávoltar-
tásavoltaháborútólésanémetországhozfűződőszálainaklazítása,amitnemsikerült
elérnie.
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Aszovjetdiplomáciahozzáállásaaszlovák–magyarviszonyhoz1940-ben

Puskin és a szovjet diplomaták érzékelték, hogy a pozsonyi politikusok számára a
németországhozfűződőkapcsolatokutánaMagyarországhozfűződőviszonyalegfon-
tosabb, amiről állandó jelentéseket küldtek Moszkvának. 1939-től Szlovákia és
Magyarországdiplomáciaikapcsolataitkezdettőlfogvanégyfőkérdéshatároztameg:
afelvidékirészekhovatartozásánakkérdése,aterületükönélőkisebbségekproblémá-
ja,anémetekkegyeinekegymásrovásáratörténőmegszerzése,valamintareciproci-
táselve.A38000négyzetkilométernyikiterjedésűés2,6milliólakosúSzlovákiaegyi-
kevolteurópalegkisebbállamainak.Azösszlakosságmintegy85százalékátaszlovák
nemzetiségűek tettékki,amaradékotamagyar,németés ruszinkisebbségalkotta.
kezdetbenSzlovákiavezetőiolyan illúziókattápláltakállampolgáraikban,hogyorszá-
gukasemlegesSvájchozhasonlószerepettölthetbenémetország,Magyarországés
lengyelországközött,amelyelképzelésapolitikaihelyzetalakulásaimiattnemvaló-
sulhatott meg. Szlovákia függetlenségét megalakulása után röviddel elvesztette,
ugyanis 1939. március 23-án németországgal védelmi szerződést írt alá. ebben a
németBirodalombiztosítottaSzlovákia25évesfüggetlenségét,Szlovákiapedigköte-
leztemagát,hogykülpolitikájátanémetkormánnyal,mígkatonaierejénekszervezését
anémetvéderővelvalószorosegyüttműködésbenvalósítjameg,ezenfelülpedigbele-
egyezését adta egy védelmi sáv létesítésébe.21 Az állam élén Jozef Tiso állt. Szlová-
kiábanHlinkaSzlováknéppártjánakegypártrendszerealakultki.

1939-benaszlovákkülpolitikalegfontosabbcélkitűzéseazállamiságjogielismer-
tetésevoltmindregionális,mindszélesebbeurópaikontextusban.ezenkívülmegakar-
ták ismertetni anemzetközi közvéleménytSzlovákiánakmint közép-európaipolitikai
tényezőnekalétrejöttévelésszerepével.Aszlovákvezetésnekrevíziósigényeivoltak,
ésazI.bécsidöntésfelülvizsgálatátakartaelérni.Aszlovákkormányegyúttaligyeke-
zettmegakadályozni,hogySzlovákiaidegenuralomalákerüljön.Összességükbenezek
afeladatokjelentettékaszlovákkülpolitikaalapvetőcéljait1939–1941között.

1940februárjábanPuskinszovjetkövetbeszélgetéstfolytatottHansBernardpozso-
nyinémetkövettelamagyar–szlovákviszonyról.Bernardelmondta,hogykorábbanfel-
szabadítottákamagyarokat,22 majdaszlovákokat,ígymindkétállamlevankötelezve
németországnak.„Jóltudjuk,hogyamagyarokelakarjákragadniSzlovákiát.Amásik
oldalonSzlovákiaviszontarratörekszik,hogyvisszaszerezzeazokataterületeket,ame-
lyeketamagyarokkaptak.”(Čierna-lantayová1996,85–86.p.)Bernardszerintakét
szövetségesvitájábanazalegcélszerűbbmagatartás,haanémeteksemlegesekma-
radnak,ésmindkétfélleljóviszonyratörekednek.(Čierna-lantayová1996,uo.)Adip-
lomatikusfogalmazásmögöttnemnehézészrevennianémetpolitikamanipulációját,
amellyelkétszövetségesétmegpróbáltakijátszaniegymásellen, természetesenúgy,
hogyadolgokatanémetekasajátjavukrakamatoztassák.Puskinszámáraatalálko-
zóutánazaképalakultki,hogyanémetkormánynyíltankigúnyoljaaszlovákokat,
mertSzlovákiában„úrnak”érzimagát,ésúgygondolja,hogymindentmegtehet.

1940elejénĎurčanskýabbanazillúzióbanringattamagát,hogyaszlovákállama
kül-éskatonapolitikájarévénteretnyerhetazönállócselekvéshez.céljaezzelanémet
befolyásgyengítéselettvolna.(Čierna-lantayová2006,234–235.p.)Ďurčanskýnem
iscsinálttitkotabból,hogyaSzovjetuniótólhathatóstámogatástreméltazelsőbécsi
döntésselelcsatoltszlovákterületekvisszaszerzésére,ésnyíltanishangoztatnikezdte
aSzovjetunióesetlegestámogatásátebben.23 Ďurčanskýelméleténekkidolgozásánál
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apánszlávszolidaritásáraalapoztaterveit.AkésőbbiekbenĎurčanskýaszovjetdiplo-
máciaesetlegestámogatásáttitkosfegyverkéntakartakijátszaniMagyarországellen.

PuskinPozsonybaérkezéseutánazonnalészrevette,hogySzlovákiakülpolitikájá-
banalegfontosabbkérdésanémetekmellettamagyarokhozfűződőviszony.Akövet
1940 márciusában ezért megbeszéléseket folytatott a pozsonyi magyar követtel. A
magyarkövetelmondtaneki,hogynagyonnehézfeladatavanSzlovákiában.Panasz-
kodottarra,hogynemszeretik,sőtmellőzik,olykordiszkrimináljákőtaszlovákpoliti-
kusok.Ilyenkörülményekközöttpedignemkönnyűelérni,hogynormalizáljaésjavítsa
akétországközöttikapcsolatokat.AmagyarkövetközöltePuskinnalaztis,hogyaszlo-
vákoknagyhangsúlythelyeznekamagyarországiszlovákkisebbséghelyzetére,ugyan-
akkor általánosságban nacionalista politikát folytatnak a szlovákiai magyarsággal
szemben,amiszerinteegészenabszurdmódjaadolgokmegközelítésének.kifogásolta
továbbá,hogyaszlovákkülügyminisztériummunkatársaival franciáulkell leveleznie,
annakellenére,hogyottmindannyianjólbeszélnekmagyarul.(Čierna-lantayová2002,
110.p.)Puskinrendszeresenmegküldtefeletteseinekaszlováksajtómagyarellenes
támadócikkeinekmásolataitésahozzájukfűzöttösszegzéseit.

1940.április4-énaSlovák címűlapbankülönösenéleshangútámadócikkjelentmeg
Magyarországgalszemben.Aszerzőegyértelműenarracélzott,hogySzlovákiahatárait
visszakellállítani,decsak„békésúton”.Acikkfelkeltetteaszovjetdiplomáciafigyelmét,
és Ivan Alexandrovics zajcev, a pozsonyi szovjet követség első titkára tárgyalt Jozef
kirschbaummal,aHlinkaPárttitkárávalakérdésről.kirschbaumaMagyarországhozcsa-
toltszlovákterületekvisszaszerzésénekfontosságáthangsúlyozta,ésacéltaszlovákkül-
politikaelsőrangútörekvésekénthatároztameg.Azonavéleményenvolt,hogyaszlová-
kokemiattnemakarnakrésztvenniazeurópaiháborúban,deaközeljövőbenlehetsé-
gesnektartottegyháborútMagyarországgal.(Čierna-lantayová2002,117.p.)

Puskin úgy látta, s jelentésében – amelyet 1940 áprilisában készített kormánya
számára–rögzítette,anémetekSzlovákiátarrahasználják,hogynyomástgyakorolja-
nakMagyarországra. (Marjinová1994,836. p.) élénk figyelemmel kísértea szlovák
támadásokraadottmagyar reakciókat is.részletesen tudósítottSzüllőGézának24 és
csákyIstvánkülügyminiszternek1940.ápriliselejénaszlovákpolitikátminősítőpar-
lamenti beszédeiről, valamint Ďurčanskýnak erre reagáló válaszáról, amely 1940.
május1-jénhangzottel,ésebbenismétélesentámadtaMagyarországot.

Szüllőparlamentibeszédétakövetkezőszlovákiaieseményekváltottákki,amelyek
a pozsonyi szovjet diplomaták figyelmét is felkeltették. 1940. április 21-én nagy-
mihályonmagyarellenes tüntetésekvoltak.GejzaMedrický,25 aszlovákkormánygaz-
daságiminisztereésJozefkirschbaum,aSzlováknéppártfőtitkáratartottbeszédet.
utóbbi a következő szavakkal illette amagyarokat: „vanmég Szlovákiában elég fa,
amelyre fel lehetkötniamagyarokat, vanelégólom,amelybőlgolyót lehetkészíteni
részükre,és vaneléghelya fegyházakban,ahováel lehethelyezniamagyarokat.A
magyarokcigány-zsidófajzat,amelylótejennőttfel,ésamikultúravanbennük,azta
szlovákoktólkapták.”26 Anagymihályi tüntetésnemvoltegyedülieset:ahecckampá-
nyokszervezőigondoskodtakróla,hogySzlovákiamásvárosaibanislegyenekhason-
ló,magyargyűlölőmegnyilvánulások.

1940.április22-énPozsonybankerültsormagyarellenestüntetésekre,azutcákon
röpcédulákat osztogattak, amelyek azt követelték, hogy pusztítsák el a szlovákiai
magyarokat.április24-énnyitránfejszévelvertékleamagyarfeliratútáblákat,ésinzul-
táltákazutcánsétálómagyarokat.Több,magyarokáltallakottházablakátbetörték.Az
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48 Janek István

utcákonbántalmaztákamagyarésazsidójárókelőket,akávéházakbólésvendéglők-
bőlkizavartákőket.AtüntetőkaMagyarPárt irodájátismegpróbáltákfeltörni,deez
nemsikerültnekik,ígycsakazablakokatzúztákbe.nyitránáprilis25-énisfolytatód-
takazatrocitások.Apiaconfigyelmeztettékazárusokat,hogyezentúl tilosmagyarul
beszélniük.Atüntetésrőlkészültjelentésszerintanyitrairendőrségmegsemkísérelte
megfékezniademonstrálókat.27 április27-énkésmárkontüntettekamagyarokellen,
egyebekmellettmagyargyalázórajzokatterjesztettek.Május1-jénlőcsén,eperjesen
ésnyitránismétlődtekmegamagyarellenestámadások,arésztvevőkközülsokana
HlinkaGárdatagjaivoltak.Afelvonulótömegplakátokatragasztottkiakövetkezőszö-
vegekkel: „váctól Miskolcig, Poprádig minden a mienk! ázsia a tietek, ez a föld a
mienk!”„Fogjatokpuskátéssisakotahazugmagyarokellen!”„Szlovenszkóaszlová-
koknak,ázsiaamagyaroknak!(…)Azonnalmindentvisszaakarunk!”28

eperjesen Alexander Mach belügyminiszter29 tartott magyarellenes beszédet.
„lehet,hogymaholnapeldőlközép-európasorsa.30 nekünknemkellfélni.életképes-
ségünket elismeri a külföldi sajtó is. ezerévi elnyomásunk alatt csak drótosoknak
ismertminketakülföld,azokjóvoltából,akikelnyomtak.Maezmáskéntvan,Magyar-
országirigyelminket,szeretnecserélnihelyzetünkkel.Amagyarokinkábbmagukkal,a
bajaikkaltörődjenek.”31 Amagyarelleneshangulatszításatovábbrontottaaszlovákiai
helyzetet.SztójaydömeberlinimagyarkövetkénytelenvolttiltakozniernstWoermann
német államtitkárnál a német és a szlovák sajtó magyarellenes támadásai miatt.
Sztójayúgylátta,hogyamagyarelleneshangulatotaszlovákkormányegyestagjaiszít-
ják.Amagyarkormányajószomszédiviszonyfenntartásábanérdekelt,ezttanúsítjaaz
is,hogyamagyarsajtónemreagáltaszlovák támadásokra,éspasszívmagatartást
tanúsított,mondtaSztójay. korábban a berlini szlovák követ járt nála, jegyeztemeg
Woermann,éséppenazellenkezőjétadtaelőamagyarokkalkapcsolatban.Arrahívta
felamagyarkövetfigyelmét,hogySzlovákiamégserdülőkorátéli,ezértőkmintszülők
igyekeznek nevelő hatást gyakorolni rá. Sztójay erre a következőképpen reagált:
„Hogyhaőkaszülők,akkorannálisinkábbtőlükkellelvárnunk,hogyrendreutasítsák,
haneveletlenségébenezerévesnagyszülőireöltögetianyelvét.”32 Woermannmegígér-
te,közbenjáraszlovákkormánynálamagyarelleneskirohanásokleállításaérdekében,
dehozzátette,hogyeztcsaknagyonóvatosanteheti,mertSzlovákianagyonérzékeny
mindenolyankérdésben,aminekközevanszuverenitásához.Aberlinimagyarköveta
beszélgetés tanulságát leszűrve arra hívta fel kormánya figyelmét, ne számítsanak
arra,hogyanémetkormánySzlovákiábanmagyarbaráthangulatotkelt.

1940.április7-énanémetekmegtámadtákdániátésnorvégiát,amiújremények-
kel töltötteelaszlovákokat.Arraszámítottak,hogyesetlegnekikis lehetőségüklesz
határaikmegnagyobbítására.Anémetekgyőzelmeaszlovákokdiadalais–beszélték
Szlovákia-szerte.33 Bécsbőlolyanhírekérkeztek,amelyekszerinthúsznémethadosz-
tályállkészenarra,hogyMagyarországonkeresztülromániaellenvonuljon.Machés
aHlinkaGárdaerreújraegészSzlovákiábanmagyarellenesagitációbakezdett,min-
denkitharcbaszólítottakamagyarokellen,akiknekszerintük„ütöttazutolsóórája”.
Azt kezdték hirdetni, hogy a németekkel együtt a szlovákok is bevonulnak Magyar-
országra;adunáigelfoglalnakmindent,aminekikjár,ésfelszabadítjákazelnyomott
magyarparasztokatagrófoksazsidóbárókuralmaalól.34 ezekafenyegetéseknega-
tívvisszhangotváltottakkiMagyarországon.

válaszul 1940. április 30-án amagyar országgyűlés felsőházában Szüllő Géza éles
hangúbeszédetmondottSzlovákiamagyarellenesmagatartásáról.Felszólalásábanhang-Fó
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súlyozta,hogynemakarfeszültségetkelteniakétállamközött,denemhallgathattovább.
AmagyarállammindeddigegyoldalúanápoltaajóviszonytSzlovákiával,deaszlovákveze-
tésártószándékkalés támadóan lépett felMagyarországgalszemben.Szlovákiahiába
Schutzstaat,mégsemúgyviselkedik,ahogyebbőlkifolyólagelvárhatnák.„Szlovenszkóban
ahamualattparázség,eztaparazsatpedigtűzzéakarjáklobbantaniazok,akikelakar-
jákégetniamiállamunkat.[…]Mi,magyarok,mindSzlovenszkóban,mindittmindigész-
revettükazokatatűszúrásokat,azokatazellenünkkibocsátottfullánkokat,amelyeketa
kormány,asajtóvagyaszlovákságvelünkszembenjónaklátottalkalmazni.ezekazonban
azállamfenségétnemérintették,ésezeketszámbanemvettük,rájuknemreagáltunk,
mertajómodormireánkkötelező.”35 Szüllőbeszédénektovábbirészébenelmondta,hogy
1940.áprilisközepétőlmegsokszorozódtakamagyarellenesmegnyilvánulásokSzlovákia
többvárosában.ezekközülanyitraitemelteki,aholazHlinkaGárdaottanivezéreszerin-
teakövetkezőketmondta:„[…]AkinyitránvagySzlovenszkóbanmagyarulbeszél,annak
kikelltépnianyelvét,ésakimagyarulbeszélaköztársaságban,abbabelekellfojtania
szót.”36 kifogásoltaSzüllőaztis,hogyPozsonybanaszlováktüntetőkbetörtékamagyar
követségablakait,ésahelyirendőrségeztnemakadályoztameg.elfogadhatatlannaktar-
totta továbbá,hogySzlovákiábanolyanmagyarellenesröplapokat terjesztenek,amelyek
azthirdetik:fegyverrelkellelhódítaniMagyarországtólaTiszáig,Szolnokigterjedőterülete-
ket.Szüllőszerintaszlovákokveszélyesjátszmábakezdtek,azacéljuk,hogymegrontsák
amagyarokésanémetekközöttiviszonyt;aszlovákokegymásikérdekcsoportjapedig
Benešékkelkeresiamegegyezést.SzüllőburkoltanMachotistámadta:haSzlovákiábana
németekcsapatmozgásokathajtanakvégre,Macheztúgytálaljahíveiszámára,mintha
megegyeztekvolnanémetországgal,hogyaszlovákokelvehetikmindazokataterületeket,
amelyeketMagyarországazelsőbécsidöntésutánkapott.Szüllőaztkérteamagyarveze-
téstől,lépjenfelaszlovákpolitikatámadásaiellen,ésagazdaságiszerződésekrévénkény-
szerítseSzlovákiátjobbviszonykialakítására.„kérem,hogyakormányértessemeg,hogy
amagyarállam,hakicsinyis,dejogairatámaszkodvaerősazokkalszemben,akikjogait
sértik,vagynemesgesztusátnemértikmeg.”37

Szüllőbeszédérecsáky Istvánkülügyminiszterválaszolt,aki–mintmondta–az
egészmagyarnemzetnevébenkeserűenvettetudomásul,hogyaszlovákokfelényúj-
tottbarátijobbnemtaláltmegfelelőfogadtatásra,ésnéhánycsoportamagyarközele-
déstrosszakaratúrágalmakkaligyekezettlehetetlennétenni.Amagyarkormányaleg-
nagyobbönuralommalcsakarratörekszik,mondtacsáky,hogyelfogadhatószomszé-
diviszonytteremtsenSzlovákiával.Abékeésanyugalomkedvéérteddigissokminden
felettszemethunytak,éshajlandóakezta türelmetavégletekiggyakorolni,mertők
nemcsakavezetőkhibáitésténykedésétnézik,hanemakétbarátinemzetjövőjéreis
tekintettelkelllenniük.IsmeriaSzüllőáltalemlítettmagyarellenesatrocitásokat,felis
lépettmiattukazilletékesszlovákhatóságoknál,deamagyarpolitikánakakülpolitikai
helyzetmiattóvatosságraésönuralomravanszüksége.devanegyhatár–mondta–,
amikor a „pohár betelhet”, és akkor a magyar kormány kénytelen lesz fellépni.
„Türelmünkhatáraott ér véget, haaSzlovákiában lakómagyarság jogait azemberi
élethezésvagyonához,továbbáamagyaralattvalókszlovákiaivagyonátésjogaitnem
tartjákcsorbítatlanul tiszteletben.”38 csákyezt fenyegetésnekszánta,ésaszlovákiai
magyarokvédelmeérdekébenjelentetteki.Magyarországnemgyenge,éskészenáll
érdekeivédelmére.csákybeszédevégénazonbanleszögezte:kormányatovábbraisa
türelemésabékepolitikájátkívánjafolytatni.csákybeszédétúgyértelmezhetjük,mint
egy figyelmeztetést a szlovák vezetőknek, hogy hagyjanak fel a szlovákiaimagyarok

Fó
r

u
m

Társadalom
tudom

ányi S
zem

le, XII. évfolyam
  2

0
1

0
/4

, S
om

orja



üldözésével.Szüllőparlamentibeszédeerősengondolkodóbaejtetteaszlovákiaipoli-
tikusokat,deanagyrevíziósreményekettáplálószlovákközvéleménytiselbizonytala-
nította.Gyanakodnikezdtek,hogyamagyarképviselőfigyelmeztetőszavaimögötteset-
legegymagyar–németmegegyezésrejtőzikSzlovákiakárára.

Spišiakazonbannemadotthiteltcsáky fenyegetőszavainak.Szerintecsakmegra-
gadtaazalkalmat,hogyegykisnépszerűségetszerezzenmagának,„aminekmáskülön-
bennemkelljelentőségettulajdonítani”.(Frank2002,277.p.)Spišiakkormányanevében
személyesenisfelkeresteamagyarkülügyminisztert.csákytompítvaakialakulthelyzetet
kifejtetteSpišiaknak,hogynekieztabeszédetakarataellenérekellettelmondaniaSzüllő
nyomására,deőtovábbraisajókapcsolatokfejlesztésétakarjaSzlovákiával.

Szüllő Géza interpellációjára a szlovák parlamentben konštantín Čulen39 szlovák
képviselőreflektált.Beszédébenhivatkozottarra,hogy„amagyarokaszlávoktólvették
kultúrájukat,éshaatótoknemlettekvolnaannyirapuhák,Petőfisemilyennévenírt
volna”.nem járamagyaroknakhálaagazdaságikapcsolatok felvételéért sem,hisz
szükségük volt a szlovákok faanyagára, amelyet a feleslegükért megvásároltak. ők
nemakarnakmást,csakamihezjogukvan,aztakarjákelérni,hogyaszlovákokaszlo-
vák,amagyarokamagyarállamhoztartozzanak.„AszlovákoksohasemakarnakSzent
Istvánkoronájaalátartozni,havalakiőketerrekényszerítené,inkábbfelgyújtanákfal-
vaikat,városaikat,templomaikat,iskoláikatésházaikat,ésazutolsóférfiigleöletnék
magukat,mintsemújból visszatérjenekolyanállamkötelékbe,amely rosszabbvolt a
rabszolgaságnál.”40 Čulenkijelentette,hogyamagyarnéppelnincsbajuk;őkcsakaz
arisztokratákésaplutokratákellenlépnénekfel:„AMagyarországhozcsatoltterülete-
kenlevőszlovákokkalegyüttfelszabadítjákazelnyomottmagyarparasztságot,amely
misszióelvégzéseutánaszlovákokidefognakcsatlakozni.”41 esterházyJános,aszlo-
vákiaimagyarokvezetőjejelenvoltČulenbeszédeidején,defelszólalásáraközvetlenül
nemreflektált.Akésőbbiekfolyamánviszontadatokkalcáfolta,hogyamagyaroknak
Szlovákiábankitűnőhelyzetükésannyijoguklenne,mintamelyrőlČulenbeszélt.

Apozsonyimagyarkövetnekazvoltabenyomása,hogyanémetvezetésazértnem
tetteszóváČulenbeszédét,mertkímélniakartaaszlovákokönérzetét,ésnyíltannem
akartamegbírálniőket. „MiutánSzlovákiát,mintnémetvédelemalattálló független
államot,mintánakakarjákbeállítaniaSüdost felé,nyilvánosmegrendszabályozással
nemakarjákaztabenyomástkelteni,mintha függetlenségekörülkételyekvolnának
támaszthatók.”42 Azzalpedig,hogy revízióselképzeléseiketszónélkülhagyták,belső
feszültségeiklevezetéséreadtaklehetőséget,nehogyaközvéleményanémetekellen
forduljon.Annálisinkább,mertattóltartanak,hogyaszlovákokesetlegBenešnélvagy
Moszkvábankeresnénekújpatrónust.SzabóGyörgypozsonyimagyarkövetúgylátta,
a szlovákok nem spekulálnak arra, hogy német csapatokkal együtt vonuljanak be
Magyarországra. Sőt egyes források szerint attól is félnek, hogy a magyar–német
viszony esetleg az ő kárukra alakulhat. Felhívta kormánya figyelmét, hogy Szlovákia
megbüntetésérenemindíthatómagyarakcióanémetekjóváhagyásanélkül.„egyilyen
akcióelőzetesmegállapodásnélkülaSzlovákiavédelméreadottszóbetartásacímén
ürügyet és alkalmat adhatna a birodalomnak arra, hogy az aktualitással állandóan
fenyegetőtranzitkérdését43 fegyverreloldjamegMagyarországonkeresztül.”44

1940.május1-jénĎurčanskýbeszédetmondottPozsonyban,amelybenéleskiro-
hanástintézettMagyarországellen.Szidtaa„grófokat”,ésőketállítottabeakétország
közöttimegegyezéslegfőbbakadályának:„[...]nemaszlovákkormányhibája,hogyott
délenolymagaslovonülnek,hogyolymagasrólbeszélnekaszlovákokhozésintézik
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hozzáüzeneteiket,hogyalovasnemlátleaföldre.éshaalovasnemnézlovalábaelé,
nemjuthattudatára,hogyazmegbotolhat,ésőleeshetróla.ésazsemaszlovákkor-
mányhibája, hogy a szlovák ember nemképesmegérteni, hogy beszélhetnekdélre
tőlük testvériségről,haolyan tapasztalataivannak,hogya felénk fordulóarcnagyon
hasonlítkáinábrázatához.Biztosítunkazonbanmindenkitarról,hogyminemfogjuk
ábelszerepét játszani.”45 A továbbiakbankifejtette,hogyaszlovákokbékétakarnak.
Szlovákiábanolyanállamotkívánnak létrehozni,amelybenvalamennyi szlovák,akik-
nek45%-aidegenországokbanél,melegotthonratalál.

A szovjet vezetés érdeklődését is felkeltette ez a szlovák–magyar diplomáciai és
politikaivita,ezértkövetüketazügyhátterénekafeltárásárautasították.Puskinsze-
mélyes találkozása alakalmával megkérdezte a szlovák külügyminisztert, miért volt
szükségerreatámadóhangvételűbeszédre.AkövetteljókapcsolatbanállóĎurčanský
indoklásulazthoztafel,hogycsupáncsákybeszédérereagált,akiabudapestiparla-
mentibeszédébenkinevetteSzlovákiát.Ajövőtilletőenpedigelakartavenniakedvét
attól,hogyatovábbiakbanilyenéshasonlómegjegyzésekettegyen.(Čierna-lantayová
2002,118.p.)

nyikolaj Saronov budapesti szovjet követ 1940. június 11-én beszélt csákyval a
szlovák–magyar kapcsolatokról, aki elmondta neki, hogy a szlovákok megpróbálják
németországotkijátszaniMagyarországellen,ezenfelülállandóanintrikálnakamagya-
rokellen.csákyaztismegemlítette,hogyFraňoTisomoszkvaiszlovákkövetazottani
magyardiplomatákelőttúgyviselkedett,mintegycselszövővagy„összeesküvő”.Fraňo
Tisomindigmegemlítetteamagyardiplomatáknak,hogykiválóazegyüttműködésa
szovjetekésaszlovákokközöttéshogynagyügyekvannakkészülőbenakétfélközött,
amikrőlnembeszélhet.46 ezzel Fraňoazt sugalltaamagyarok felé, hogya szovjetek
esetlegközösen léphetnek felMagyarország irányába.csáky rákérdezettezen„nagy
ügyekre”,Saronovnemtudottérdemiválasztadnierre.

Ďurčanskýúgyvélte,hogySzlovákiaimmáraSzovjetuniótámogatásátismagamögött
tudvahatározottanésbátranfelléphetMagyarországellen.ígyFraňoTisomoszkvaiszlo-
vák követen keresztül azt terjesztette, hogy amennyiben Magyarország megtámadná
Szlovákiát,eztaSzovjetuniókénytelenlennecasusbellinektekinteni.(Pastor1992,170.
dok.243.p.)Aszovjetekekérdésbennemfoglaltakállást.Ďurčanskýcéljaezzelaszov-
jet–szlovákviszonyintimitásánakhangsúlyozásavolt,illetveaz,hogyMagyarországotegy
esetlegesradikálislépéstőlelriassza.Puskintugyanebbenazidőbenfelkereste Sztankay
zoltán,apozsonyimagyarkövetségelsőtitkára,akiarrólpanaszkodott,hogyaszlovák
politikusokáltal vezetettmagyarelleneskampány lassan tűrhetetlennéválik.kifejtette,
hogycsákybeszédeegyáltalánnemvolttámadó,ésnemisvoltpolitikaitermészetű.ezzel
szembenMachésĎurčanskýnyíltanterületikövetelésekkel léptekfelbeszédeikben.A
magyarpolitikusokegyébkéntnemvettéktúlzottankomolyanaszlovákokilyenfajtakiro-
hanásait–tettehozzá–,mertBudapestentudják,hogyanémeteknekérdekébenálla
békemegőrzése közép-európában. (Pastor 1992, uo.) A szovjet diplomata az esetről
készítettösszefoglalóéselemzőjelentésébenarrakeresteaválaszt,vajonnémetország
arrahasználja-emajd fölSzlovákiát,hogy idővelesetlegmegtámadjaMagyarországot,
vagycsakcsereeszközleszaszámáraegymajdaninémet–magyarmegegyezésesetén.
Úgy vélte, Ďurčanský arra törekszik, hogy gyengítse a német befolyást, és biztosítsa
Szlovákiaönállóságát.(Čierna-lantayová2002,118–119.p.)

érdekesadalék,hogyamagyar–szlovákkapcsolatokrólésaszovjetveszélyrőlegy
olaszdiplomáciaifeljegyzésadútmutatást.1940.ápriliselejénabudapestiolaszkövet
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beszámolt Galeazzo ciano külügyminiszternek a szlovák–magyar viszonyt taglaló,
csákyvalfolytatottbeszélgetéséről.Akövetszerintcsákynemhittevéglegeldöntöttnek
németországszándékátSzlovákiávalkapcsolatban.csákyszerintközép-európatérsé-
gében Szlovákia az utolsó „nyitott ajtó” a szláv veszély, azaz a szovjet terjeszkedés
előtt: a szovjetekSzlovákiánkeresztül elérhetnéka csehésa lengyel területeket is.
csákynakarrólisvoltakértesülései,számoltbeazolaszkövet,hogyaszlovákpolitiku-
sok közül többen is szoros kapcsolatokat tartottak fenn mind Moszkvával, mind
Benešsel. csáky véleménye szerint a római és a budapesti szlovák követ is Beneš
ügynöke, ésmindkettenmeggyőződéses pánszlávok, amiMagyarországra és a ten-
gelyhatalmakranézveegyarántveszélytjelenthet.csákyebbőlazalábbikövetkeztetést
vonta le: európa, elsősorban olaszország és németország érdeke is az lenne, hogy
SzlovákiátátadjákMagyarországnak,mégpedigegy„[…]szlávelleneselőfallétrehozá-
sa,ésezzelegyüttagermanizmusésaszlávságközöttitöréspontmegszüntetéseérde-
kében.Magyarország létérdekelenneegy ilyenmegoldás,amelymindenerőfeszítést
megérdemel.”(réti2007,328.p.)

Afentiekegyértelműenbizonyítják,hogyamagyarkülpolitikanéhányvezetőjemég
1940elejénsemvetteleteljesenSzlovákiamegszerzéséneklehetőségét;ezazállás-
pontcsakkésőbbmódosult.Szlovákiávalkapcsolatosancsákyanémetekirányábaa
szovjetveszélythangsúlyozta.

1940.júniusközepetájánPozsonybanolyanhírekterjedtekel,hogyaSzovjetunióulti-
mátumotküldöttMagyarországnak,amelybenaztkövetelte,hogyamagyarkormány24
óránbelülürítsekikárpátalját,ami,mintutólagkiderültcsakrémhírvolt.Apozsonyiszov-
jetdiplomatákérdeklődésselhallgattákahírt,denemkommentálták.Szlovákiatámo-
gattavolna,haaSzovjetunióelfoglaljaamagyarokáltal1938novemberében,majd1939
márciusában megszállt, korábban a csehszlovák köztársaság kötelékébe tartozó
kárpátalját.Ďurčanský1940.június 16-ánbeszélterrőlPuskinnal.nyíltanmegmondta
neki,hogyörömmelvennéaszlovák–szovjetközöshatárt.Továbbáarrólpróbáltameg-
győzniPuskint,hogyamígnémetországromániávalvanelfoglalva,aSzovjetuniómeg-
szerezhetnémagánakkárpátaljátésBesszarábiát.(Marjinová1994,835.p.)Aszovjet
követazonbanaztválaszolta:őkkárpátaljátnemtartjákolyanjelentősterületnek,hogy
sokat beszéljenek a hovatartozásáról. Ďurčanský ezzel egyetértett, de kifejtette, hogy
kárpátaljának katonai-stratégiai szempontból jelentős szerepe van, amit a magyarok,
németekésolaszokistudnak,ésezértnemakarjákátadniaSzovjetuniónak.Aszlovák
politikusok egy része azt remélte, hogy ha a Szovjetunió belép ebbe a térségbe, egy
későbbi béketárgyalás és területi rendezés folyamán olaszország döntőbírói helyét a
szovjetekvehetnékát,amiamagyarokszámára rossz fejleményt jelenthetne.Aközös
szovjet–szlovákhatárnyilvánvalóanmegnövelte volnaSzlovákiaegyébkéntmeglehető-
sen korlátozott külpolitikai mozgásterét, a szovjet diplomaták azonban kitértek a
kárpátalja hovatartozásával kapcsolatos beszélgetések elől, és a magyar–szlovák
viszonyt érintő kérdésekben nem foglaltak állást. ezzel a szlovák politikusok számára
egyértelművévált,hogyaSzovjetuniónemfogsegítenirevízióselképzeléseikmegvalósí-
tásában.AkésőbbiekbenteháteztcsakBerlinjóindulatátólremélhették.

Saronov budapesti szovjet követ előtt Ján Spišiak és csáky külügyminiszter is a
másik felet akarta befeketíteni. A fő „vádpontok” között elsősorban a Szlovákiában
maradtmagyarésaMagyarországhozkerültszlovákkisebbségelnyomása,erőszakos
asszimilálása,valamintanémeteknélamásikkalszembenfolytatott„intrikálás”szere-
pelt.Moszkvaaszlovákreményekellenéretartózkodottmindenolyan lépéstől,amely
konfliktusteredményezhetettvolnanémetországgal.Berlintöbbízbenisvilágosanérté-
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séreadtaaszovjeteknek,hogySzlovákiátkizárólagosbefolyásiövezeténektekinti,ott
semmifélekonkurenciátnemhajlandómegtűrni.Puskin1940júliusábankészítettjelen-
tésébenfeljegyezte,hogy„aszlovákoktöbbetvárnaktőlünk,mintamitminyújthatunk
nekik”.(Marjinová1994,834.p.)ezenapolitikaitámogatástértette,ésebbőlkifolyólag
a saját helyzetét nagyon kiváltságosnak látta Pozsonyban. Puskin fontosmegfigyelő-
pontnaknevezteugyanSzlovákiát,de„amígottanémetekazurak”,nemlátottesélyta
politikaikapcsolatok további fejlesztésére.Mivel1940-benaSzovjetunióharcbanállt
Finnországgal,nemálltérdekébenakonfrontációnémetországgalSzlovákiamiatt.ezért
nemistartottafontosnaktúlzottelőretörésétSzlovákiában.Aszovjetkormánykorábban
abbanreménykedett,hogySzlovákiavelükiskötegyolyangazdaságiésbarátságiszer-
ződést,mint amilyent a németekkel, s így ezáltal növelhetik politikai befolyásukat az
országban.(rychlík1994,122.p.)Amikorazonbananémetekszatellitállamuk„védel-
mében”egyértelműenállástfoglaltak,letettekerről,ésbelátták,Puskinnakigazavolt,
amikor 1940 decemberében azt jelentette kormányának, hogy Pozsonytól már nem
lehetvárnisemmit,mertteljesennémetpolitikátfolytat.(rychlík1994,uo.)Szlovákiaa
németekkelet-európaipolitikaiterveibentovábbraismintfontosfelvonulásiterületként
szerepelt,amitnemengedhettekátmáshatalomnak.

Asalzburgitárgyalásokkövetkezményeiaszlovák–magyar–szovjet
viszonyra

AmagyarpolitikaivezetésisrossznévenvetteFerdinandĎurčanskýkülügyminiszterés
a szlovák vezetők barátkozását a szovjetekkel, és árgus szemmel figyelte minden
lépésüket.AmikorJozefSivákszlovákoktatásiminiszter1940.májuselejéntárgyalá-
sokvégettMoszkvábautazott,ésottvjacseslavMolotovkülügyminiszterrelistalálko-
zott,amagyarokelérkezettnekláttákazidőtacselekvésre.47 1940.május20-ánTeleki
PálleveletírtHitlernek,amelybenapánszlávveszélyreésabolsevizmuselőretörésére
hívtafelafigyelmét.Telekiszerintaszovjetkommunizmusmegváltoztattakorábbitak-
tikáját,ésmegpróbálhatniaszlávnemzetekre.Ideológiájaterjesztésébeneztatörek-
vésétegészenPozsonyigkiterjesztette.48

AnémetvezetésbizalmatlanságátaszlovákkülpolitikaszándékaivalésĎurčanský
személyévelkapcsolatosananémetpolitikaielemzőkismegerősítették.49 1940áprilisá-
banmárőkisaszovjetekelőretörésérőljelentettekfeletteseiknek,ésĎurčanskýpánszláv
barátságát hangsúlyozták.50 így németország hamarosan döntést hozott szövetségese
megrendszabályozásáról. Jozef Tiso, vojtech Tuka, és Alexander Mach 1940. július
27–28-ánSalzburgbanHitlerrel folytatott tárgyalásokat.51 nohaĎurčanskýnemkapott
meghívást,mégismegjelentSalzburgban.őtazonbanatárgyalásokhelyszíneirenemhív-
tákmeg, így kényelmetlennek érezve helyzetét, kénytelen volt korábban visszaindulni
hazájába.AszlovákdelegációátadottHitlernekegytérképekkel illusztráltmemorandu-
mot,amelybenamagyarországiszlovákkisebbséghelyzetétvázoltákfel,sazelmagyaro-
sodástüneteitamagyarországinémetkisebbségekrevonatkozóadatokkalegészítették
ki.Amemorandumhatzártterületetemeltki:1.verebély–Surány,2.losonc,3.Jolsva,4.
kassa, 5. a Sátoraljaújhelytől északra fekvő terület, 6. az egész Szobránci kerület. A
memorandumutószavábanhangsúlyozták,hogyabékétcsakazetnikaielvalapjánmeg-
állapítottigazságoshatárokbiztosíthatjákközép-európában.Szlovákiaennekazelvneka
megvalósításáratörekedvecéljátúgyszándékozikelérni,hogyaszlovákanyaországhoz
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csatolnáakülföldreszakadtterületekenélőszlovákokat.52 Azokbanazországrészekben,
ahol a lakosság vegyes etnikumú, lakosságcserét hajtanának végre Magyarország és
Szlovákiaközött.AszlovákkormányszerintaMagyarországonélőszlovákokszámatúl
magasahhoz,hogyaSzlovákköztársaságletudjonrólukmondani,ezértkénytelenareví-
zió útjára lépni.53 A salzburgi tárgyalások alatt a Führer a pánszlávizmussal és a
SzovjetunióhozvalóközeledésselvádoltamegTisótésországát.Tisoazalábbiszavakkal
reagáltHitlermonológjára:„Aszlávokhoztartozunk,deelsősorbankeresztényekvagyunk,
ésmintilyenek,abolsevikmozgalommalnemmehetünk.”54 Tisohatározottanvisszauta-
sította,hogypánszlávcélokatkövetne,amiveloroszországmiattmegvádolták.„epolitika
támogatásáraaSzlovákiábanterjesztettröpcédulákatTisoazsidók,amagyarokésacse-
hek tevékenységének tulajdonította, amelyek célja Szlovákia rágalmazása volt
németországelőtt.”(Hillgruber1970,191.p.)

HitlerSalzburgbankifejtetteTisónak,hogyőellenszolgáltatáskéntcsakaztkívánja
a védelemért cserébe, hogy Szlovákia „belpolitikai tekintetben tegyen lojálisan és
egyértelműenhitetanémetügymellett.kényszertnemszándékozikalkalmazni.Haezt
Szlovákianemakarja,akkornémetországcsupánakárpátihatártvédelmezné,segye-
bekbenugyanúgyvisszahúzódna,mintabaltiállamoktól,amelyekmégmegnemtáma-
dásiszerződéstsemakartakkötninémetországgal,ésmostbizonyárabánjákilyetén
magatartásukegyeneskövetkezményeit”.55

Hitlerazt iselmondta,egyetlencélja,hogySzlovákiátésnépétegészségesnekés
erősnek lássa,ésönálló,autonóm,szuverénállami léthez juttassa. (Hoensch2000,
245.p.)TisomegígérteHitlernek,hogynemfogcsalatkozninépében,ésarrakérteőt,
gyakrabban jöhessen el megvitatni problémáit a Führerrel. Tiso arról is biztosította
Hitlert,hogySzlovákianépetovábbra isszámítnémetországvédelmére,ésszívesen
veszrésztaFührerterveinekmegvalósításában.

Hitlerválaszábanleszögezte,hogy„egynémetországhozközeli, függetlenszlovák
állam létrejötte nem felel meg minden európai kormány elképzeléseinek”. Magyar-
országrautalvahozzátette,hogy„másholviszontezeréveshatárokról,külföldinemzeti
törekvésekrőléstársadalmiproblémákrólbeszélnek”.(ránki1983,189–190.p.)Tiso
erre felvetette a magyar fennhatóság alatt élő szlovák kisebbség problémáját, de
ribbentropközbeszólt:ebbenapercbennemidőszerűaproblémamegoldásáragon-
dolni, dea jövőbenelérkezhetamegfelelőpillanat.A szlovákvezetőkkapvakaptak
ezenakijelentésen,ésnagyonfellelkesítetteőket.Hitleratárgyalásoksoránmegerő-
sítette,hogySzlovákiaszabadésszuverénállam.Területirevíziótazonbannemígért,
denemisvetetteaztel:aztaháborúutánirendezésrehagyta.Hitleraszlovákveze-
téstőlĎurčanskýleváltásátéshatározottnémetbarátpolitikátkért,valamintaszlovák
politikaradikalizálását.TisoSalzburgbankénytelenvoltelfogadnianémetkövetelése-
ket, és feláldozni Ďurčanskýt.56 ennek ellenére a szlovák vezetés a tárgyalásokon
elhangzottakatkisebbgyőzelemkéntfogtafel,amelyetaszlovákpropagandaigyekezett
alaposan kihasználni. Tuka egyik beszédében 1940. július 30-án idézte ribbentrop
kijelentését, miszerint „a szlovákok a Führer szívügye”.57 Salzburg után Ďurčanský
kénytelenvolttávozniakülügyipozícióból,amitTukavettát,abelügyminiszteritárcát
pedigMach kapta.Ďurčanskýt annyirameglepte leváltása, hogy csak egy levelet írt
Tisónak,amelybenemlékeztetteőtaszlovákállammegalakulásakörülkifejtettérde-
meire,bizonygattanémetországirántihűségétésméltatlankodottleváltásamiatt.

AszlovákszakirodalomasalzburgitárgyalástaháborúsSzlovákköztársaságpoliti-
kairendszerénekfejlődéseszempontjábólalegmeghatározóbbeseményekközésorol-Fó
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ja.Asalzburgi tárgyalásokutánmegkezdődöttanemzetiszocialista ideológiaéskor-
mányzatimódszerek intenzívbevezetése. (kamenec1995,89.p.)Asalzburgidiktá-
tummalelkezdődöttaszlovákállam léténekmásodikszakasza.MachésTukabeje-
lentette,hogyelérkezettanemzetiszocializmuskorszaka.Azországerőteljesenfasizá-
lódnikezdett.Ďurčanskýmenesztéseaszovjetbefolyástérnyerésénekisavégétjelen-
tette, ezután Puskin a német követ szerepét úgy jellemezte, hogy az „tényszerűleg
Szlovákiadiktátorávávált”. (Marjinová1994,842.p.)Apozsonyiszovjetdiplomaták
mozgásátkorlátozták,ésmégjobbanmegfigyeltéktevékenységüket.Puskinasalzbur-
gitárgyalásokutánmegjegyezte,hogyaszlovákhivatalosszervekmégnagyobblojali-
tássalviseltetnekanémetekiránt,mintkorábban.Puskinludinpozsonyinémetkövet-
nekazegyikfogadásonnagynyilvánosságelőttakövetkezőketmondta:„Aszlovákok
ugyanolyanhűekHitlerhez,mintanémetek”és„engedelmesgyermekükHitleratyjuk-
nak”.(Marjinová1994,844.p.)

Asalzburgitárgyalásokeredményekéntaszlováksajtóisvisszafogtamagátegyidőre
amagyarokatilletően.AfentiekrePuskinkövetértesüléseiszolgálnakbizonyítékul.1940
júniusábanaszlovákkülpolitikaattóltartott,hogyvalóraválhatarégirémálom,miszerint
a németek átadják Szlovákiát Magyarországnak. ebbéli meggyőződésüket erősítette
TelekiPáléscsáky1940.július10-inémetországilátogatása.Puskinezzelkapcsolatban
akövetkezőket írta jelentésében:feltűntneki,hogykorábbanaszlováksajtómennyire
magyarellenesésrevizionistakampánytfolytatottMagyarországellen.Amagyarpolitiku-
sokútjárólviszontóriásivoltacsend.Sőt,aszlováksajtóakkorishallgatott,amikora
budapestiPesterlloydbantámadócikkekjelentekmegSzlovákiapolitikájaellen.Puskin
szerintennekazvoltazoka,hogyBerlinegyértelműenmegtiltottaaszlovákoknakrevízi-
óselképzeléseikpropagálását.(Čierna-lantayová2002,110.p.)

1940szeptemberébenésoktóberelejénazonbanaszlováksajtóisméttámadásba
lendültMagyarországellen,éstöbbtüntetésislezajlottSzlovákia-szerte.Puskinkövet
errőlakövetkezőketjelentette:„nehézaztfeltételezni,hogyaszlovákokasajátelha-
tározásukbólcselekedtek.”(Čierna-lantayová2004,246.p.)Puskinanémetekettette
felelőssé az újabb támadásokért, akik hallgatólagosan támogatják a szlovákokat.
véleménye szerint a szlovák–magyar határkérdés napirendre kerülését mindig a
német–magyarviszonybanbeálltnézeteltérésekkellehetmagyarázni.Aszlovákpoliti-
kusok revíziós reményeimindig akkor erősödtek fel, ha amagyar vezetés nemelég
gyorsanteljesített,vagynemtámogatottvalamilyennémetkövetelést.Anémetdiplo-
máciának mindig sikerült megfékezni a magyar külpolitika számára nem kívánatos
szlovák fellépést, és a pozsonyi politikusok revíziós elképzeléseinek is határt tudott
szabni,haakart.(Čierna-lantayová2004,uo.)

Akétállamközöttivetélkedés,amelyet1939-tőlHitlerkegyeinekmegszerzéséért
folytattak,végülodavezetett,hogyamagukszámáramárkatonaitérenisérdemeket
igyekeztekszerezni. ígymindkétállambelekeveredettaSzovjetunióelleniháborúba,
amiheza többi szatellitállam iscsatlakozott. TisoszerintSzlovákiánakaSzovjetunió
ellenihadbalépéséreazértvoltszüksége,mertezalapotadhatottamagyarokhozcsa-
toltterületeikvisszaszerzésére.

Az1939–1941közöttiperiódusbanaSzovjetuniótartózkodottattól,hogydöntőbí-
róként lépjen fel a magyar és a szlovák állam közötti kapcsolatok megítélésében.
SzlovákiaSzovjetunióellenihadbalépéseutánaszovjetpolitikagyökeresenmegválto-
zott,aminekmárelőzetesenismutatkoztakdiplomáciaijelei.AszovjettervekSzlovákia
hadba lépése után csehszlovákia visszaállításának támogatását határozták el. Ivan
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Majszkij londoni szovjet követmár1941. július4-én találkozót kértBeneštől, amire
1941. július 8-án került sor.58 Majszkij bejelentette, hogy a Szovjetunió célja
csehszlovákia megújítása. (Beneš 1947, 241. p.; zseliczky 1998, 48. p.) röviddel
ezután a Szovjetunió elismerte az emigráns csehszlovák kormányt és hitet tett
csehszlovákiaMünchenelőttihatárainakhelyreállításamellett.(Táborský1981,183.
p.)AszlovákokaSzovjetunióellenihadjárathoztörténtcsatlakozásukkalelveszítették
a reményt arra, hogy a szovjet hatalom a későbbiekben akár csak látszólagosan is
támogassaafüggetlenállamilétüket.

Aszlovák–magyarviszonyaháborúalatttovábbrosszabbodott,mégazisfelmerült
1941novemberében,hogyamagyarokadiplomáciaiviszonyt ismegszakítjákszom-
szédjukkal.Akétállamközöttikapcsolatokat1939–1941közöttaszovjetdiplomácia
olyanszempontból figyelte,hogyannak fejleményeitmiként tudná felhasználni saját
hasznára,valaminthogymegakadályozzabelépésüketaSzovjetunióelleniháborúba,
amitanémetekkönnyűszerrelmeghiúsítottak.

Jegyzetek

1. FerdinandĎurčanskýszlovákkülügyminiszter1939.március16-ánküldtelevelétaszovjet
kormánynak, amelyben arra kérte őket, ismerjék el országa függetlenségét. Makszim
Makszimovics litvinov szovjet külügyi népbiztos e levelet válasz nélkül hagyta. Slovenský
národníArchív (továbbiakban:SnA,Szlováknemzeti levéltár),Ministerstvozahraničných
vecí (továbbiakban: Mzv, külügyminisztérium), Politikai hírek 112. doboz 1/1939. szám
alatt.

2. 1939.augusztus23-ánribbentropésMolotovmegnemtámadásiszerződéstésehhezkap-
csolódóantitkospaktumotírtalá,amelylengyelországfelosztásátistartalmaztaéselhatá-
roltaérdekszféráitkelet-európátilletően.Azegyezménnyelújszakaszbakerültakétnagy-
hatalomküzdelmeahegemóniáért.

3. Slovák,1939.október11.1.p.
4. FerdinandĎurčanský(1906–1974)–szlovákpolitikus, jogász.1935-tőlaSzlováknéppárt

színeiben nemzetgyűlési képviselő. Anástup lap felelős szerkesztője. 1938. október 7-től
1939.március9-ig Tisoautonómkormányánakminisztere. A szlovákállammegalakulása
utánkülügyminiszter1940-ig.ezutánnemtöltöttbefontosabbposztokat.1945-bennyugat-
ramenekült.Távollétébenhalálraítélték.Aszlovákemigrációegyikvezetőjevolthaláláig.

5. GeorgijMakszimovics Puskin (1909–1963) – szovjet diplomata. 1939 és 1941 között a
Szovjetunió szlovákiai követe. 1942-ben a külügyi népbiztosságon a 3. európai osztály
vezetője. 1944–48 között amagyarországi Szövetséges ellenőrzőBizottság tanácsadója.
1945–48 között a Szovjetuniómagyarországi követe,majd 1948–49 között nagykövete.
1959–1963közöttkülügyminiszter-helyettes.1954–58közöttaSzovjetuniónagyköveteaz
ndk-ban.

6. FraňoTiso(1894–1974)–gimnáziumitanár,későbbbankigazgató.1940márciusától1941
májusáig Szlovákia moszkvai követe. 1945 folyamán kanadába emigrált. Fraňo Tisót a
németek pánszlávnak tekintették és németellenes személyként tartották számon. lásd
MilanStanislav,Ďurica:Dejiny Slovenska a Slovákov v chronologickom prehľade.Bratislava,
1995,166.p.

7. Fraňo Tiso 1939. december 11-én érkezett Moszkvába, Georgij Makszimovics Puskin
viszont Pozsonyban csak 1940. február 2-án foglalta el állomáshelyét. (Mičianik 2003,
14–15.p.)

8. Slovenská politika,1939.október24.1.p.
9. Slovenská politika,1939.augusztus24.1.p.
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10. Slovenská politika,1939.szeptember19.1.p.
11. SnA,Mzv,198.doboz.(Amoszkvaiszlovákkövetségjelentéseszámnélkül.)
12. zdeněk Fierlinger (1891–1976) – cseh kommunista politikus. 1937–39 között

csehszlovákiamoszkvaikövete.csehszlovákiában1945–1946közöttminiszterelnök,majd
1948–53közöttminiszterelnök-helyettes.

13. kristóffyJózsef(1890-1969)–diplomata.Magyarországvarsóikövetségénekdiplomatája
1937-től 1939-ig. 1939. szeptember 30-tól egészen 1941. június végéig Magyarország
moszkvaikövete.

14. Akomáromitárgyalások:Acseh–szlovák–magyartárgyalások1938.október9-énkezdőd-
tekmegrév-komáromban.Acseh–szlovákküldöttségetJozefTiso,aszlovákautonómkor-
mányminiszterelnökevezette.Amagyardelegációélénkányakálmánkülügyminiszterállt.
Aküldöttségekcéljaakétországközöttihatármegállapításavolt.Aszlovákoktúlzónaktar-
tották a magyar területi igényeket. 1938. október 13-án a tárgyalások eredménytelenül
zárultak.Aszlovákdelegációcsakamagyarlaktaterületekautonómiájátajánlottafel,míga
magyaroke területeketetnikai alaponvisszakövetelték.A szlovákésamagyar vezetésa
németésolaszdöntőbírósághozfordult.

15. SzlovákiaésaSzovjetunióközöttakereskedelmiegyezményt1940.december6-ánkötöt-
tékmeg.

16. Slovák,1939.október3.2–3.p.
17. AzAntikominternpaktumot1936.november25-énkötöttemegnémetországésJapán.A

megállapodás elméletileg a kommunista Internacionálé és a Szovjetunió ellen irányult.
olaszország1937-bencsatlakozotthozzájuk.Magyarország1939.február24-éncsatlako-
zotthivatalosanazAntikominternpaktumhoz.

18. Jungerth-ArnóthyMihály(1883–1957)–karrierdiplomata.1934–1939köztMagyarország
moszkvaikövete.1939–1944közöttaszófiaikövetségvezetője.

19. nyikolajIvanovicsSaronov(1901–198?)–szovjetdiplomata.1939-benaSzovjetunióvar-
sói követe, 1939 őszétől 1941 júniusáig a Szovjetuniómagyarországi képviselője. 1941
után távozott a külügyi népbiztosságról, később különböző pártfunkciókat tölt be
ukrajnában.

20. JánSpišiak(1901–1981)–jogász,diplomata,egyetemitanár.1939.május23-től1944-ig
Szlovákiabudapestikövete.

21. ASchutzzoneterületeacseh-MorvaProtektorátushatáraielőttalengyelhatártólegészena
korábbiosztrákhatárig30-40kilométeressávbanhúzódottvégigSzlovákiaterületén.ezen
aterületencsaknémethelyőrségektelepülhettekésanémetekszabadonépíthettekerő-
dítményeket.

22. Bernardfelszabadításalattatrianonihatárokkitolásátértetteamagyarokjavára.
23. Ďurčanský politikai elképzelései a szovjetek irányában nem voltak megalapozatlanok, a

müncheniegyezménytésazI.bécsidöntéstaszovjetkormánynyilvánosantöbbszöriselítél-
te.ASzovjetuniónaknemazirántvoltkifogása,hogyaFelvidékdélirészeMagyarországhoz
került,hanemadöntőbíróságiegyezményekkörülményeiellen,amelyekelősegítettékné-
metország további terjeszkedését. Jungertha szovjet sajtómagatartását elítélte,mert az
szerintepropagandisztikuscélokatszolgált, scsehszlovákiátáldozatibáránykéntmutatta
be.Jungerthebbőlaztakövetkeztetéstvontale,hogyaszovjetvezetésnekmégiscsaklehet-
nekterületiaspirációiajövőtilletően,mertenélkülnemengednék,hogyszimpátiávalírja-
nakcsehszlovákiávalkapcsolatosan.AszovjetekMagyarországellenfolytatottsajtókampá-
nya1938decemberéreszűntcsakmeg.(Pastor1992,117.dok. 166–167.p.)

24. SzüllőGéza(1872–1957)–csehszlovákiaimagyarpolitikus,jogász.1920-banazországos
keresztényszocialistaPártegyikalapítója,1925–1932közöttelnöke.országgyűlésiképvi-
selőként a prágai parlamentben tevékenykedett. A bécsi döntés után amagyar felsőház
tagja(1938–1944).1945utánapolitikátólvisszavonulvaMagyarországonélt.

25. GejzaMedrický(1901–1989)–szlovákpolitikus,parlamentiképviselő,újságíróaSzlovák
köztársaságidejéngazdaságiminiszter.
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26. Magyar országos levéltár (Mol), Miniszterelnökség (M. e), k-28, 25. csomó. 65. tétel,
17528/1940.sz.

27. Mol,M.e,k-28,25.csomó.65tétel,P17339/1940.sz.
28. Mol, külügyminisztérium (kÜM), k-63. 460. cs. 15178/1940. számú jelentés. (1940.

május18.)
29. AlexanderMach(1902–1980)–szlovákpolitikus.1920–1939köztaSzlováknéppártlap-

jának,aSlováknakafőszerkesztője.Apártradikálisvonaláhoztartozott.ATuka-peregyik
vádlottjavolt,defelmentették.Aszlovákállamalattbelügyminiszter,aHlinkaGárdafőpa-
rancsnoka.1947-ben30évbörtönbüntetésreítélték.1968-banamnesztiávalszabadult.

30. ezalattanémetekAngliaésFranciaországelleniháborújátértette.
31. Mol,M.e,k-28,25.cs.65tétel,k17666/1940.sz.
32. Mol,kÜM,k-63.460.cs.97/pol.1940.sz.(1940.április8.)
33. Mol,kÜM,k-63.459.cs.133/pol.1940.sz.(1940.május20.)
34. uo.
35. AMagyarországgyűlésFelsőházánaknaplója.Budapest,Athenaeum.1941.I.k.Azország-

gyűlésfelsőházának22.ülése.(1940.április30.)283–284.p.
36. uo.284.p.
37. uo.
38. uo.
39. konštantínČulen(1904–1964),szlovákíró,újságíró,parlamentiképviselő,politikus.1940

márciusáigországawashingtonikultúrattaséjaisvolt.1945-benAusztriába,majdkanadába
emigrált,onnanírásainkeresztültámadtacsehszlovákiát.JozefTisorehabilitálásánakegyik
főszószólójavolt.1948-banacsehszlovákbíróságtávollétében30évreítélte.

40. Mol, k-28,M. e, nemzetiségi és kisebbségi osztály. 44. cs., 124/pol. 1940. sz. (Szabó
Györgyjelentése.)(1940.május16.)

41. Slovák,1940.május8.,3.p.
42. Mol,kÜM,k-63.459.cs.120/pol.jelentésésmelléklete.(1940.május7.)
43. AzazanémetcsapatoknakMagyarországontörténőátvonulását.
44. Mol,kÜM,k-63.459.cs.120/pol.jelentésésmelléklete.(1940.május7.)
45. uo.
46. ArchivvnyesnyeipolitykirosszijszkojFederacii(AvPrF,f0777.op.20.p.109.gy.13.1.57-

64.(AdokumentumotSeresAttilatörténészbocsátottarendelkezésemre.)
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TheWaryearsSeptember1,1940–January31,1941.eds.:Sweet,Paulr.etal.london,
HerMajesty’sStationeryoffice,1961.no.284.sz.392–395.p.ezalevélisközrejátszott
Ďurčanskýkülügyminiszterkésőbbibukásában.

49. dGFP,407.sz.539-540.p.
50. uo.540.p.
51. Asalzburgi tárgyalásokról lásd:lipták,Ľubomír:Prípravaapriebehsalzburskýchrokovaní

roku1940medzipredstaviteľminemeckaaSlovenskéhoštátu.Historický časopis,13.évf.
1965/3.329–365.p.;Pekník,Miroslav(hl.red.):Dokumenty slovenskej národnej identity a
štátnosti. II. Bratislava,národnéliterárnecentrum,1998,263–265.p.,valamintHoensch,
Jörgk.:základnéčrtyríšskonemeckejpolitikyvočiSlovenskupredSalzburgom(marec1939
– júl 1940). In kamenec, Ivan–Mannová, elena–kowalská, eva (zost.):Historik v čase a
priestore. Laudatio Ľubomírovi Liptákovi.Bratislava,veda.2000,242–247.p.
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cseheketésacigányokat.HazahoznákviszontazuSA-banélőszlovákokat,ésígyegyolyan,
számbelileg erős, nemzetileg homogén szlovák terület alakulhatna ki, amely ellen tudna
állnimindacseh,mindamagyarhatalmitörekvéseknek.Azezerévesmúltrahivatkozóésa
kultúrfölényt hangoztatómagyar propagandára ismegszületett a válasz. A szlovák verzió
szerintPribinabirodalmábanmármagasfokúkultúravirágzott,amikorabarbármagyarok
mégázsiapusztáinnyeregalattpuhítottákahúst.

53. Mol,kÜM,k-63.459.cs.163/1940.pol.sz.(1940.július29.)
54. SnA,Fondnárodnýsúd,Inventárnečíslo41,II-A,925,JozefTiso.
55. AbaltiállamokataSzovjetuniómegszállta.(l.ránki1983,148.p.)
56. érdekesadalékehhez,hogyPuskinjelentéseibennemeztazeseményttekintettemérföld-

kőnek, hanemazt a tényt, hogy Szlovákia önálló külpolitikáját akkor vesztette el, amikor
Franciaország1940-benkapitulált.(Čierna-lantayová2004,244.p.)

57. Mol,kÜM,k-63,460.cs.171/pol.1940.sz.(1940.augusztus7.)
58. Beneš belátva, hogy a nyugati hatalmak a müncheni döntés során nem védték meg
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jaországaegységétésvisszaszerezhetihatalmát.
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ISTván JAnek
THe develoPMenT oF SovIeT dIPloMAcy And THe SlovAk–HunGArIAn relATIonSHIP BeTWeen

1939And 1940

The study analyses the topic and period in question based upon new sources
surfacedfromSovietandotherarchives.TherecognitionofSlovakiabytheSoviet
unionbecamepossibleonlyafterthesigningoftheribbentrop-Molotovpact,for
whichtheimprovementofrelationsbetweenthetwopowerswasaprecondition.
Slovak minister of foreign affairs Ferdinand Ďurčanský regarded the friendly
relations between the two superpowers as a guarantee for the stable
development of Slovakia. Furthermore, Ďurčanský hoped that a later peace
conferencediscussingterritorialarrangements,whichwillaimtocorrecttheFirst
viennaAward,theSovietunionasaSlaviccountrywillsupportSlovakia,therefore
heaccentuated the two-way relations between the countries. Thesenotions of
Ďurčanský resulted in German discontent. on the other hand, unlike their
Western colleagues,Soviet diplomats referred toSlovakia in their reports asa
„gatewaytowardstheBalkans”andan„eye”ontheWesternhalfofeurope,and
considereditimportantforMoscowtoknowaboutthehappeningsintheregion
throughtheirreporting.

TheSovietambassadorGeorgiyMaksimovichPushkininBratislavaandother
diplomats have sensed that after relations with Germany, the relations with
Hungary were the most important, about which they have been reporting to
Moscowconstantly.TherelationsbetweenHungaryandSlovakiafrom1939have
beencentredonthreemostimportantquestions:theadministrationofHungarian
territories inSlovakiaandthe issuesrelatedtominorities,getting thefavourof
Germansattheotherparty’sexpense,principleofreciprocity.
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