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TanulmányokTanulmányok

AngyAl BélA

Akétvilágháborúközötticsehszlovákiaimagyar
pártoktörténeténekszakirodalmaésforrásai

BélA AngyAl 329.4(=511.141)(437)”1918/1938”
literatureandResourcesoftheHistoryofHungarianParties 94(437)(=511.141)”1918/1938”
intheinterwarczechoslovakia

Keywords: Hungarian parties in czechoslovakia between 1918 and 1938. History of political parties.
contemporaryspecialliterature,archivesandothersources.

Azelsőcsehszlovákköztársasághúszévealattlétezettmagyarpolitikaipártoktörténe-
te,működése,fejlődésemégmaisrészbenfeltáratlan.Akorszakotbemutatómunkák
között csupánaz utóbbi évtizedekben tűntek fel levéltári kutatásokkalmegalapozott,
tudományosigénnyelkészülttanulmányok.Akorábbanmegjelentmunkáktöbbségeaz
előzőpublikációkraésakorabelisajtóratámaszkodik,melyekkülönbözőszínvonalúak
ésgyakranbefolyásoltákőketanemzetiszempontokésakor,amelybeníródtak.

A levéltári alapkutatásoknakmég a kezdetén tartunk. Számos olyan fond, állag
találhatócseh,szlovákésmagyarországilevéltárakbanegyaránt,amelyeketmégnem
kutattakatémaszempontjából,holottolyankorabeliintézmények,szervezetekdoku-
mentumaittartalmazzák,melyekfoglalkoztakacsehszlovákiaimagyarkisebbségügye-
ivel,politikaipártjainaktevékenységével.

munkámbanáttekintematémaszakirodalmátésforrásait,valamintakutatáseddi-
gieredményeit.Szólókakutatókravárólegsürgősebbfeladatokrólis.

1.Szakirodalom

Acsehszlovákiaimagyarkisebbségkétvilágháborúközöttitörténeténekfeldolgozása
soránazérdeklődésmagyarrészrőlelsősorbananemzetiségi identitásmegőrzésére
irányulóküzdelemfelé fordult,apolitikatörténetimegközelítésdominált.más terüle-
tekkel, példáula gazdaságtörténettel, kultúrtörténettel összehasonlítvaakisebbségi
politikatémakörejelentősszámúszakirodalommalrendelkezik.

Apolitikaipártoktörténetéhezkapcsolódómunkákat,megszületésükidejéttekint-
ve,amelyténynagybanmeghatároztaszemléletüket,jellegüketis,négyfőbbcsoportra
oszthatjuk.

Fó
r

u
m

Társadalom
tudom

ányi S
zem

le, XIII. évfolyam
  2

0
1

1
/1

, S
om

orja



1.1.Korabeliszakirodalom
Amagyarpártok tevékenységétméltató, történetük rövidebb időszakaira vagyegyes
területekenvégzettmunkájukravisszatekintőírásokmárszülettekpárévvelamegala-
kulásukután,amúltszázadhúszaséveiben.elsősorbanpropagandacélokatszolgáltak
ezekakiadványok,atagságuknak,választóiknakkívántákbemutatniazegyespártok
fejlődését,elérteredményeiket.Szerzőikamagyarpártokképviselői,munkatársai,hoz-
zájukközelállóújságírókvoltak.

AzelsőilyenmunkánaktekinthetőazországosKeresztényszocialistaPártfőtitkára
általösszeállítottkönyvecskeamagyarképviselőkparlamentimunkájáról,amely1921-
benjelentmeg.1

AKeresztényszocialistanaptárban–akeresztényszocialistapárt1925-benlezajlott
pártszakadásaésanyugat-szlovenszkóiKeresztényszocialistaPártmegalakulásaután
–megjelentvisszaemlékezésapártkezdeti,impériumváltástkövetőidőszakáraugyan-
csakapolitikaipropagandakörébetartozik.2 Szerzőjeelsősorbanaszakadárpártba
átlépettszemélyekszerepétemelikiazindulásnál.

A köztársaság létrejöttének tízedik évfordulója táján két munka jelent meg,
Flachbarternőésurrgyörgytollából,amelyekigyekeztekösszefoglalniatízévtörté-
néseit.3

ezekazeddigfelsoroltmunkákrövid,sajtóbanmegjelentvagybrosúraszerűkiad-
ványokleginkábbakisebbségisérelmekfeltárásáraösszpontosítottak,amagyarpár-
tokküzdelmétemeltékkiakisebbségijogokterénacsehszlovákkormánnyalszemben.
Apártokvalósválasztóitámogatottságáról,arról,hogyamagyarságegyjelentősrésze
nemezeketapártokattámogatta,kevésszóesik.Amagyarválasztókcsaknemnegye-
deabaloldali,elsősorbanakommunistapártot,mintegytízszázalékaegyéb,elsősor-
banakormánytámogatópártokraadtavoksátanemzetgyűlési választásoksorán.A
magyarpártokonbelüliellentétekishomálybanmaradtak,csupánlelleyjenőnyugat-
szlovenszkói csoportjának kiválását és bukását taglalják részletesebben mint kor-
mánytámogató,korabeliszóhasználattalaktivistakísérletet.Azaktivistapártokatsom-
másanárulóknaknevezikaszerzők.4

Amagyar aktivista pártok is komoly propagandatevékenységet fejtettek ki, és az
általukkiadottmunkákközöttisakadnak,amelyekamagyarpártoktörténetéttaglal-
ják,természetesenaktivistaszempontból.ezekbenacsehszlovákdemokráciátminta
magyarkisebbség felemelkedésénekzálogátemlegetik, kiemelveazáltalános titkos
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1. varjújózsef(szerk.):Magyar képviselők szereplése a prágai parlamentben. Bratislava(Po-
zsony),é.n.(1921)

2. Keresztényszocialistapártiéletünknyugatszlovenszkóban.inKeresztény szocialista naptár
az 1926. közönséges évre.KiadtaaSzlovenszkóiKereszténySzocialistaKözpont.Bratisla-
va-Pozsony,71–74.p.

3. Flachbart ernő: A magyarság politikai élete cseh uralom alatt. Magyar Szemle, 1928,
98–108.p.;urrgyörgy:Aszlovenszkóimagyarpolitikatízesztendeje.(1919–1929.)Košice-
Kassa,1930.

4. „Akormányellenindítottküzdelemben,sajnosárulóiisakadtakamagyarságnak.1923ele-
jén,csánki(neumann)Aladár,aKárolyi-kormánybarsifőispánjánakvezetésealattmegala-
kulta»magyarKöztársaságiFöldmívesPárt«,amelyakormánylegmagasabbprotektorátusa
alattamagyarságegységétakartamegbontani.”Flachbart:i.m.105.p.



szavazati jogot és a földreformot. Amagyar ellenzéki pártok, dea kommunistapárt
tevékenységétissommásanelítélik.5

Apropagandacéljain túllépve tudományos igényűmunka is született, azonbanez
nemamagyarpártokhozkötődött,hanemacsehpolitikatudományhoz.Aköztársaság
tizedikévfordulójárakiadotttöbbkötetesmunkábanemilČapekterjedelmestanulmányt
közölt az ország politikai viszonyairól, bőséges statisztikai adatokkal tűzdelve.6

Részletesenfoglalkozikamagyarpártokkalsválasztásieredményeikkel.írásánakszem-
léleteahivataloskormányvéleményekettükrözi,alétezőnemzetiségisérelmekről,pél-
dául a választókerületekaránytalan, kisebbségekrenézvehátrányos felosztásáraalig
találunkutalást,illetveacsehnemzetiszempontbólmegpróbáljamagyarázniazokat.

AkorabelimagyarnyelvűpublikációkközülkiemelkedikaBorsodyistvánszerkesz-
tetteMagyarok Csehszlovákiában 1918–1938 című tanulmánykötet.7 ebbendarvas
jános,aPrágaimagyarHírlapmunkatársafoglaljaösszeahúszévmagyarpolitikatör-
ténetét.erreazírásraisjellemző,hogyamagyarpolgáripártokszemléletéttükrözi,a
sérelmekreösszpontosítésa„nemzetvédőmunka”eredményeitemeliki.Atanulmány
utolsósoraibanaztelemzi,hogycsehszlovákiábananemzetiállameszméjétasvájci
mintájúnemzetiségiállamváltjamajdfel.AzírásazAnschlussután,amünchenitár-
gyalásokelőttkészült.Anagyhatalmakazonban1938őszénnemasvájcimodellel,
hanemcsehszlovákiafeldarabolásávalkívántákmegoldanianemzetiségikérdést.

1.2.Azelsőbécsidöntésután
Közvetlenabécsidöntésután több,azegészkorszakotátfogómagyarországi tanul-
mányisszületett,amelyértékelteazakkorlezárultidőszakpolitikatörténetét.Aszer-
zők úgy tekintettek a csehszlovákiaimagyarsághúszéves történetére, a „csehmeg-
szállás”alatttörténtekre,mintvéglegesenlezártfejezetre.mindentanulmányazelsza-
kított kisebbségimagyarság történetétúgyábrázolta,mint szakadatlanküzdelmeta
felszabadulásért,amelybenegységbeforrtamagyarság.Amagyarpártokbelsőfejlő-
déséről,egymáshozvalóviszonyáról,apártokonbelüliellentétekrőlésvalósválasztói
támogatottságukrólnemesikszó.8

a két világháború közötti csehszlovákiai magyar pártok... 5
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5. „AkétismertetettpolgáripártBudapestet,akommunistapártpedigmoszkváttartjaavilág
közepéneksehhezszabjákpolitikaiműködésüket.”ingyürkyistván(szerk.):Köztársasági
magyarok jubileumi könyve. KiadjaaKöztársaságimagyarokjubileumikönyvénekszerkesz-
tő-bizottsága,Bratislava,é.n.172.p.

6. Čapek,emil:Politickývývoja stranyv Československérepublice.inČeskoslovenská vlasti-
věda.Díl 5. Stát. Praha,1931,438–496.p.

7. Borsodyistván(szerk.): Magyarok Csehszlovákiában 1918–1938. Budapest,1938. Azalap-
műnekszámítómunkaújabbkiadása látottnapvilágot2002-benasomorjaiméRyRATio
kiadójóvoltából.

8. A legfontosabbak a következők. Rády elemér: A felvidéki magyar politika 20 éve
(1918–1938). in Felvidéki mártírok és hősök aranykönyve. Budapest, é. n. 89–133. p.;
darvasjános:A felvidékimagyarságpolitikai történeteacsehszlovákmegszállásalatt. in
csatári istván és Ölvedi jános (szerk.): A visszatért Felvidék adattára. Budapest, 1939,
39–65.p.;darvasjános:AFelvidékhúszévesküzdelmeésfelszabadulása. in Magyar poli-
tikai és közigazgatási compass. Budapest,é.n. 289–300.p.



1.3.Amásodikvilágháborútólarendszerváltásig
Amásodikvilágháborútkövetőnegyvenévbenelsősorbanszlováknyelvűmunkáklát-
taknapvilágot,amelyekfoglalkoztakakétvilágháborúközöttcsehszlovákiában léte-
zettmagyarpártokkal.Aszlováktörténetíráselsősorbanamagyarkisebbségésveze-
tőinekcsehszlovákiaszétverésébenjátszottszerepétemelteki.Aszocialistaidőszak
szlovák,osztályszempontútörténetírásaamagyarburzsoáziavédelmezőikéntmutatta
beamagyarpártokat,ésakorszakfeldolgozásasorántúlhangsúlyoztaakommunista
párt két világháború közötti szerepét.9 ugyanakkor alig tesz említést arról, hogy a
magyaroklaktavidékekenjóvalazországosátlagfelettitámogatottsággalrendelkezett
akommunistapárt.

ebbenazidőszakbanszületnekazonbanazelsőolyantanulmányok,amelyekapár-
toktörténeténekfeldolgozásáhozlevéltáriforrásokatisfelhasználnakésatémamar-
xista megközelítése ellenére is értékes adatokat tartalmaznak a kutatók számára.
PavolKomoraésRóbertŠavelmunkáihozelsősorbanPozsonyiRendőr-igazgatóságira-
tai szolgáltak forrásul.10 A témához kapcsolódnak juraj Kramer Budapesten végzett
levéltárikutatásaiésazezekalapjánírtmunkái.11 Kramerelsőkéntmutatottráírásai-
banTukaBéla(vojtech)magyarországikapcsolataira,szerepéreamagyarpártoklétre-
jöttébenésaSzlováknéppártpolitikájában.

1.4.Arendszerváltástólnapjainkig
Akilencvenesévekelejénmagyar,szlovákéscsehrészrőlegyarántmegélénkültakor-
szaktörténeteésezenbelülapolitikatörténeteirántiérdeklődés.12 Tudományoskonfe-
renciákatrendeztek,13 ésösszefoglalójellegűmunkákjelentekmegapártokkétvilág-
háborúközöttirendszeréről.14 ApozsonyiKalligramKiadóaz1990-esévekelejénkelet-
kezetttanulmányokból,akisebbségimagyarságtörténetévelfoglalkozóírásokbóljelen-
tetettmeg tanulmánykötetet, amelyben többmunka foglalkozik az elsőcsehszlovák
Köztársaságidőszakával.15 Akorszakegyikkilencvenesévekbenkeletkezettmonogra-
fikusfeldolgozásaPopélygyulamunkája.16
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9. errepéldaazösszefoglalóigénnyelkészült Dejiny Slovenska V. (1918–1945). Bratislava,1985.
10. Šavel,Róbert:vznika činnosťmaďarskýchburžoáznychstránnaSlovenskudopodpísania

Trianonskej mierovej zmluvy. in Zborník UML UK, Dejiny robotníckeho hnutia. Ročník IV,
Bratislava,1973,19–39.p.;Šavel,Róbert:Krízav maďarskomnacionalistickomtáborena
Slovenskupredvoľbamiv roku1925.inZborník FFUK, marxizmu-leninizmu ročník XXI. (VII).
65–84 p.; Komora, Pavol: maďarské buržoázne strany na Slovensku (1919–1929). in
Zborník FFUK, Historica. Ročník 20, 1969, 89–125p.

11. Kramer, juraj: Iredenta a separatizmus v slovenskej politike. Bratislava, 1957.; Kramer,
juraj:Slovenské autonomistické hnutie v rokoch 1918–1929. Bratislava,1962.

12. l.SimonAttila:A szlovákiai magyarok történetének válogatott bibliográfiája (1990–2002).
Somorja-dunaszerdahely,2004.Az1918és1938közöttikorszakravonatkozóanaszerző
280,elsősorbanmagyarésszlováknyelvűpublikációtsorolfel.

13. l.azegyikatémáhozkapcsolódókonferenciaanyagát:Slovensko v politickom systéme Česko -
slovenska. (Materiály z vedeckého sympózia Častá 11.–13. novembra 1991). Bratislava,1992.

14. lipták,Ľubomír(szerk.):Politické strany na Slovensku 1860–1989. Bratislava,1992.
15. Fejezetek a csehszlovákiai magyarság történetéből. Pozsony,1993.
16. Popély gyula: Ellenszélben. A felvidéki magyar kisebbség első évei a Csehszlovák

Köztársaságban (1918–1925). Pozsony,1995.
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Azezredfordulóután jelentekmegazokamunkák,elsősorbanasomorjaiFórum
Kisebbségkutatóintézetkörécsoportosultkutatókjóvoltából,akikneksokrétűfeltáró
munkája és publikációi nyomán árnyaltabb, részletesebb kép alakult ki az első
csehszlovákKöztársaságrólésakorszakmagyarpártjairól.17 Többterületen–mintpél-
dáulagazdaságtörténet,acsehszlovákiaiföldreform–isszülettekjelentősmunkák,
amelyek nagyban hozzájárulnak amagyar pártok tevékenységének, elképzeléseinek
jobbmegismeréséhezezekenaterületeken.18

Akorábbimagyarnyelvűtörténelmimunkákinkábbakisebbségisérelmekfeltárá-
sáraösszpontosítottak.Acsehszlovákiaimagyarkisebbségtörténeténeksokrészlete
maradthomályban,illetvekülönbözőfeltételezésekláttaknapvilágot.Azemlítettmun-
kákfeltártákamagyarpolitikaipártokválasztásieredményeit,tisztázódott,milyensúly-
lyalrendelkeztekezekapártokacsehszlovákpolitikaiéletbenésamagyarságköré-
ben.ismerttéváltakakisebbségipártokfejlődésének,akisebbségiintézményekkiépí-
tésénekegyesmozzanatai,indítékai.

Többeddigelhanyagoltterületisfeltárásrakerült.Amagyarkisebbségtörténetének
kutatóikorábbannemszenteltekteretamagyarországhozfűződőviszonynak,holotta
magyarpártokmagatartásanemértelmezhetőhelyesenezeknekakapcsolatoknaka
feltárásanélkül.Ahatárontúlimagyarságanyaországitámogatásaalegutóbbiévekig
tabutémánakszámítottamagyarkisebbségekkelfoglalkozószakirodalomban.ennek
részbenpolitikaiokaivoltak.Atörténészekattóltartottak,amagyarellenes,naciona-
listakörökkaphatnakújabbtörténelmiérveketajelenlegikisebbségipártokésintéz-
ményekellenitámadásokhoz.másrésztazanyagitámogatáskérdésétmindigtitkosan
kezelték, a dokumentumok jelentős részétmegsemmisítették, és csupán töredékes
iratanyagmaradtránk,megnehezítveatémarészletesfeltárását.

Arendszerváltásutániszlováknyelvűmunkákközülkiemelkedikakétvilágháború
közöttikorszakottaglalótanulmányokatösszefoglalókötet,amelyhezgazdagstatiszti-
kaiadatgyűjteményttartalmazófüggeléketiscsatoltak.19 Témánkhozszorosankötődik
akötetbőlmilanzemkónakanemzetiségipártokésakommunistapártválasztóirólírt
munkája.20

A korszak politika- és kultúrtörténetét, társadalmi és politikai viszonyait taglalja
FilepTamásgusztávtöbbírása,amelyekterjedelmesirodalmiéssajtóanyagratámasz-
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17. néhány fontosabbmunka: Fedinec csilla:A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája
1918–1944. galánta–dunaszerdahely,2002.;Fedineccsilla: Iratok a kárpátaljai magyar-
ság történetéhez 1918–1944. Somorja–dunaszerdahely, 2004.; Angyal Béla:Érdekvéde-
lem és önszerveződés. Fejezetek a csehszlovákiai magyar pártpolitika történetéből
1918–1938. galánta–dunaszerdahely. 2002.; Angyal Béla:Dokumentumok az Országos
Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936. Somorja–dunaszerdahely,2004.

18. gaucsíkistván(összeáll.):A jog erejével. A szlovákiai magyarság gazdasági önszerveződése
1918–1938. Dokumentumok. Pozsony,2008.;SimonAttila:Telepesek és telepes falvak Dél-
Szlovákiában a két világháború között. Somorja,2008.

19. zemko, milan és Bystrický, valerián (szerk.): Slovensko v Československu 1918–1939.
Bratislava,2004.

20. zemko,milan:voličstvostránnárodnostnýchmenšína komunistickejstranynaSlovensku
v parlamentných voľbách za predmníchovskej republiky. in: zemko, milan és Bystrický,
valerián(szerk.):i.m.179–198.p.



21. FilepTamásgusztáv:A hagyomány felemelt tőre. Válogatott és új esszék, tanulmányok az
1918–1945 közötti (cseh)szlovákiai magyar kultúráról. Budapest, 2003.; Filep Tamás
gusztáv:A humanista voksa. Írások a csehszlovákiai magyar kisebbség történetének köré-
ből. Pozsony,2007.

22. Sziklaylászló:Egy kassai polgár emlékei. Pozsony,2003.
23. Atémátfeldolgozó írásaimhozelsősorbanakövetkezőkorabelimagyarsajtóorgánumokat

használtamfel:A Föld Népe, A Reggel, Barázda, Csallóközi Lapok, Kassai Újság, Komáromi
Hírlap, Komáromi Lapok, Komáromi Újság, Magyar Írás, Magyar Néplap, Magyar Újság,
Magyar Szemle, Népakarat, Nyitramegyei Szemle, Prágai Magyar Hírlap, Szepesi Lapok.

24. A teljesség igénye nélkül megemlíttek ezek közül néhányat: Československá statistika.
Svazek. 1. Volby do Národního shromáždění v dubnu roku 1920 a všeobecné volby do obec-
ních zastupitelstev v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v červnu roku 1919.Praha,1922.;
Československá statistika. Svazek. 9. Sčítání lidu v republice Československé ze dne 15.
února 1921. i. díl. Praha, 1924.; Československá štatistika. Sväzok 22. Sčítanie ľudu
v republike Československej zo dňa 15. februára 1921. II. diel. Povolanie obyvateľstva 3.
časť. Praha,1925.;Československá statistika. Svazek. 37.Sčítání lidu v republice Česko -
slovenské ze dne 15. února 1921. III. díl. Praha,1927.;Československá statistika. Svazek.
60.Volby do zemských zastupitelstev roku 1928. Praha,1928.;Československá statistika.
Svazek. 70. Volby do poslanecké sněmovny v říjnu 1929. Praha,1930.;Československá sta-
tistika. Svazek. 98.Sčítání lidu v republice Československé ze dne 1. prosince 1930. I. díl.
Praha, 1934.;Československá statistika. Svazek. 104.Sčítání lidu v republice Českoslo-
venské ze dne 1. prosince 1930. II. díl. Povolání obyvatelstva.Praha,1934.;Českoslovens-
ká statistika. Svazek. 116.Sčítání lidu v republice Československé ze dne 1. prosince 1930.
II. díl. Povolání obyvatelstva. Část 3. Praha,1935.;Československá statistika. Sv. 134. Volby
do poslanecké sněmovny v květnu 1935. Praha,1936.
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kodvaadnakképetakisebbségimagyartársadalomról,azegyesirodalmiéspolitikai
szereplőkpályájáról,munkásságáról.21

Sziklaylászlóirodalomtörténész,SziklayFerencnek,akorszakmagyarkultúraszer-
vezőjénekfiaönéletrajziregényébenissokérdekesadalékottalálunkamagyarpártok
belsőviszonyairólésamagyarországhozfűződőkapcsolatokról.22

2.Korabelikiadványok,sajtó

Amagyarpártoktörténetévelfoglalkozómunkákmegírásakorleggyakrabbanakorabeli
magyarsajtóhozfordulnakatörténészek.ezasajtóanyagrendkívülgazdagésennek
áttekintésemeghaladjaennekazírásnakakereteit.mindenpártnak,régiónak,város-
nakmegvoltakasajtóorgánumai,amelyekrészletesenbeszámoltakapolitikai,közéle-
tieseményekről,ahelyiésazországosválasztásokról.Ahúszasévekbenmégmagyar
sajtóorgánumokjelentekmegazészakivárosokbanis,amelyekértékesadatokattar-
talmaznakazottanimagyarszórványokéletéről.23

Ademográfiaiadatokésaválasztásieredményekfeldolgozásáhoznélkülözhetetle-
nekacsehszlovákstatisztikák,amelyeknagyonrészletesekésjólhasználhatók.24

3.levéltáriforrások

Alevéltárikutatásoksoránhiábakeresnénkakármagyarországi,akár(cseh)szlovákiai
levéltárakbanolyanfondokat,amelyekakisebbségimagyarpártokiratanyagáttartal-
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25. Az általam kutatott fontosabb levéltári állagok a következők: magyar országos levéltár,
miniszterelnökség együtt kezelt aktái 1919-1923 K 26.; magyar országos levéltár,
miniszterelnökség nemzetiségi és Kisebbségi osztály K 28.; magyar országos levéltár,
TársadalmiegyesületekSzövetségeKözpontjánakirataiK437.;magyarországoslevéltár,
Külügyminisztérium,aPolitikaiosztályrezerváltirataiK64.

26. ilyen az egyik irat alján olvasható megjegyzés: „elolvasás után elégetendő.” magyar
országoslevéltár,Külügyminisztérium,aPolitikaiosztályrezerváltirataiK64,37.csomó,7.
tétel,52/res/1930.

27. országosSzéchényiKönyvtárKézirattár,Szüllő-hagyaték,fondX.
28. Slovenský národný archív Bratislava, Policajné riaditeľstvo v Bratislave (Szlovák nemzeti

levéltár,Pozsony,PozsonyiRendőr-igazgatóságiratai).
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mazzák.Akét világháborúközöttipártoknakvoltaksaját irattáraik,erről vannak fel-
jegyzések,deezekelkallódtak,ismeretlenhelyrekerültek.ennekokaitamásodikvilág-
háborúalattieseményekbenésacsehszlovákiaimagyarkisebbségtörténete legszo-
morúbbkorszakának,ahontalanságéveinekmagyarüldözésébenkereshetjük.ebben
az időben csehszlovákiában felszámoltakmindenmagyar jellegű szervezetet, intéz-
ményt,vállalatot.

A kutatók kénytelenek amagyarországi és a szlovákiai levéltárakban azoknak a
hivataloknakaziratanyagánátrágnimagukat,amelyekakétvilágháborúközöttfoglal-
koztakakisebbségiügyekkel,apolitikaipártoktevékenységével.ezekbőlaziratfolya-
mokbólkellkibányászniazokatadokumentumokat,amelyekakisebbségipártoktevé-
kenységéhezkapcsolódnak.

Amagyarországihivatalok,amelyekebbenazidőszakbanfoglalkoztakahatárontúli
magyarság ügyeivel, elsősorban a miniszterelnökség, a Külügyminisztérium és a
Társadalmi egyesületek Szövetségének Központja voltak.25 ezt a területet titkosan
kezelték, a magyar revíziós törekvéseknek voltak alárendelve, tehát feltételezhető,
hogysokiratotmagukahivataloksemmisítettekmegegyidőután.Találtamtöbberre
utalómegjegyzéstadokumentumokközött.26 ennekellenéreezekaforrásokfeltétle-
nül hitelesek és értékes forrásai a csehszlovákiaimagyarság történetének. Számos
korabelicsehszlovákiaimagyarpártvezéráltalírtjelentéstalálhatóközöttük.Akisebb-
ségi politikusok közvetlenülmondják el véleményüket, nézeteiket, szólnak a problé-
mákról és terveikről. értékes forrás továbbá Szüllő gézának, az országos
Keresztényszocialista Párt egykori elnökének az országos Széchényi Könyvtár
Kézirattárábanőrzötthagyatéka.27

A szlovákiai anyagból fontos forrásai a kutatásnak a csehszlovákiai rendőrségi
jelentésekapozsonyi ésaprágai levéltárakban.28 Amagyarpártok vezetőit és tevé-
kenységét állandó rendőrségi megfigyelés alatt tartották. A rendőrség széles körű
detektívhálózattal rendelkezett, továbbá informátorai voltak a magyar pártok legfel-
sőbbvezetőköreiből is.Terjedelmesjelentésektalálhatókazegyespártokáltalszer-
vezett tanácskozásokon elhangzottakról, sőt találtam jelentést autóban elhangzott
beszélgetésrőlis.értékelveezeketajelentéseket,összevetveegyébforrásokkal,nagy
részükethitelesnekéspontosnakkelltekinteni.ezmégakkorisigaz,haérezhetőben-
nükamagyarpártokkalszembeniellenszenv,ésajelentésekösszefoglalóigyakrantúl-
hangsúlyoztákazegyespártokbelsőellentéteit,válságait.ezzelmintegysajátvágyai-
katépítettékbeleírásaikba.

Fó
r

u
m

Társadalom
tudom

ányi S
zem

le, XIII. évfolyam
  2

0
1

1
/1

, S
om

orja



29. Azáltalamkutatottlegfontosabbakakövetkezők:SlovenskýnárodnýarchívBratislava,fond
Krajinský úrad v Bratislave i. Prezídium1928–1939 (Szlováknemzeti levéltár, Pozsony,
Pozsonyi Tartományi Hivatal i. Az elnökség iratai 1928-1939).; Slovenský národný archív
Bratislava, fondministerstvo s plnoumocou pre správu Slovenska 1919–1927 (Szlovák
nemzetilevéltár,Pozsony,SzlovákTeljhatalmúminisztériumiratai1919–1927).;Státníúst-
ředníarchívPraha,Předsednictvoministerskérady,1918–1945(államiKözpontilevéltár,
Prága, minisztertanács elnökségének iratai 1918–1945).; Státní ústřední archív Praha,
Presidium ministerstva vnitra 1918–1940 (állami Központi levéltár, Prága, Belügymi-
nisztériumelnökségénekiratai1918–1940).;ŠtátnyoblastnýarchívBratislava,fondŽupa
Bratislavská i. Prezidiálne spisy župana 1919–1922 (Pozsonyi állami Területi levéltár,
Pozsonymegyei.Azsupánelnökiiratai1919–1922).;ŠtátnyoblastnýarchívBratislava,fond
ŽupaBratislavskáii.ŽupnýúradBratislava1923–1928(PozsonyiállamiTerületilevéltár,
Pozsony megye ii. Pozsony megyei Hivatal iratai 1923–1928).; Štátny okresný archív v
Komárne,fondokresnýúradv Komárne(Komáromiállamijárásilevéltár,Komáromijárási
Hivataliratai).

30. l.Fedineccsilla:A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája 1918–1944. galánta–du-
naszerdahely,2002.

31. Popély árpád:A (cseh)szlovákiai magyarság történeti kronológiája 1944–1992. Somorja,
2006.

32. Példakéntemlítem,hogyPalkovichviktor(1850–1930)voltgútaiplébánosnak,nemzetgyű-
lési képviselőnek életéről szólómunkámmegírása kapcsánnagymennyiségű iratra buk-
kantam2010nyaránagútaiplébánián.Többközülükpártjának,azországosKeresztény-
szocialistaPártnakabelsőanyagai,dokumentumai,amelyekeddigszámomraismeretlenek
voltak.

10 angyal Béla

További értékes forrásai a kutatásnak a különböző szintű hivatalok, a Szlovákiai
Teljhatalmúminisztérium,aBelügyminisztérium,amegyeihivatalok,tartományihiva-
talok,járásihivatalokkorabeliiratanyaga.29 ezekrendszereshelyzetjelentésekettartal-
maznak,melyekbenelemzikapolitikai légkörtazáltalukfelügyeltterületen.gyakran
tesznekemlítéstamagyarpártoktevékenységéről.

4.Feladatok

Atémakutatóirajelentősfeladatokvárnak,sokterületenmégazalapkutatásokatsem
végeztékel.Akorabeligazdagmagyarsajtóbólcsupánaszemezgetésszintjénmerí-
tettekakutatók.nemállrendelkezésreamagyarnyelvűsajtószakbibliográfiája,amely
nagybansegítenéamunkát.

Sürgetőfeladatlenneacsehszlovákiaimagyarságkétvilágháborúközöttirészletes
kronológiájánakazelkészítése.Akárpátaljaimagyarság történetikronológiája30 ésa
másodikvilágháborúutániidőszakfeldolgozása31 márelkészült,összeállításavalóban
hiánypótlómunkalenne.

Alevéltárikutatáshiányosságairólmáresettszó.Akülönbözőszintűkorabeliintéz-
mények iratanyagánakésegyes régiók levéltárainakátvizsgálásabizonyáranagyban
hozzájárulnaatémafeltárásához,afehérfoltokeltüntetéséhez.

Afeltárás,kutatásterénszükségvolnaakorszakegyespolitikai,közéletiszereplői
életpályájánakavizsgálatára.Sokuknakmégszületésidátuma,halálánakhelyszíne,
körülményei sem ismertek. ezek életútjának kutatása során értékes iratanyagokra,
hagyatékokra,elveszettnekhittdokumentumokrabukkanhatunk.32
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BélA AngyAl
literature and Resources of the History of Hungarian Parties in the interwar
czechoslovakia

Thehistory,operationanddevelopmentoftheHungarianpoliticalpartiesduring
thetwentyyearsoftheFirstczechoslovakRepublicarestillpartlyunexplored.it
isonlyintherecentdecadesthatstudiesofascientificqualityhavebeenwritten,
underpinned by archival research. Themajority of the works published earlier
werebasedonpreviouspublicationsandreliedonthecontemporarypress,and
as such, these were of various standards and often had been influenced by
national perspective and the times of composition. Regarding archival basic
research,weareattheverybeginningphase.Therearemanyfundsandtextures
available in the czech, Slovak andHungarian archives that have not yet been
exploredbyresearchersfromthepointofviewofthetopic,althoughtheycontain
documentsofcontemporaryinstitutionsandorganizations,whichdealtwiththe
affairs of the Hungarian minority in czechoslovakia and the activities of its
politicalparties.inthisworkireviewthespecialliteratureandresourcesonthe
topicandtheresultsoftheresearchachievedtodate. ialsomentionthemost
urgenttasksfacingresearchers.
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