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Simon ATTilA

Budapest,moszkvaésPrágabűvkörében
Aszlovákiaimagyarpolitikaalternatívái–azaktivizmustóla

budapestipolitikáig–akétvilágháborúközött

ATTilA Simon 329.4(=511.141)(437)”1918/1938”
undertheSpellofBudapest,Pragueandmoscow. 4(437)(=511.141)”1918/1938”
TheAlternativesofthePoliciesofHungariansinSlovakia 324(=511.141)(437)”1918/1938”
–fromActivismtothePoliciesofBudapest–intheinterwarPeriod

Keywords:HungarianpartiesinSlovakiafrom1918to1938.HungarianpartysysteminSlovakiaandver-
sionsanddifferentiationofelectoralbehaviour.

Aszlovákiaimagyarközösségimmártöbbmint90évestörténetétsezenbelülapár-
tokszerepétvizsgálvaaztkellmegállapítanunk,hogyvalóditöbbpártrendszercsupán
két időszakban,azelsőcsehszlovákKöztársasághúszévébenésaz1989-es rend-
szerváltásótaelteltévekbenjellemezteamagyarközösségpolitikaiéletét.Aháború
alattiSzlovákiában(1939–1945)csupánegyetlenállamilagengedélyezett,deműkö-
désébenkorlátozottmagyarpártlétezhetett(SzlovenszkóimagyarPárt),míg1945és
1989közöttszóbasemjöhetettamagyarkisebbségönállópolitikaiérdekvédelme.

AzelsőcsehszlovákKöztársaság(1918–1938)liberálisparlamentárisdemokráci-
ájaviszontapártokvalóságostobzódásáteredményezte,amiamagyarpártokszámá-
ban ismegmutatkozott, hiszena jelzett korszakbanmintegy tucatnyi etnikaimagyar
párt1 működött(rövidebbvagyhosszabbideig),sakkormégazországospártokmagyar
szekcióit,ajelentősmagyarszavazótábortmegszólítókommunistapártotvagyazsidó
pártokatnemisszámoltuk.

A pártoknak ezt a túlburjánzását leginkább a törvényi szabályozatlansága okozta,
hiszenbárműködésükreközvetettenszámostörvényésrendelethatástgyakorolt,hely-
zetüketsemkülöntörvény,semaz1920-asalkotmánynemszabályozta,2 smindössze
az1923-as50/1923sz.rendvédelmitörvényszorítottanémilegkorlátokközéműködé-

1. álljon itt a teljesség igénye nélkül a legfontosabb etnikai magyar pártok neve: egyesült
magyar Párt; magyar nemzeti munkáspárt; magyar nemzeti Párt; országos
Keresztényszocialista Párt, országos magyar Kisgazda, Földmíves és Kisiparos Párt;
Szlovenszkói magyar jogpárt; Szlovenszkói Polgári Párt; Köztársasági magyar Földmíves
Párt;országosmagyarKisgazdaiparosésmunkáspárt;országosParasztpárt;cseh-szlovák
KöztársaságmagyarSzociáldemokratamunkáspártja.

2. Apártokműködésénekjogihátterévelkapcsolatbanl.Svátková,ivana:Apolitikaipártokjogi
szabályozására irányuló törekvések az 1918–1938 közötti csehszlovákiában. Fórum
Társadalomtudományi Szemle,6.évf.(2004),1.sz.141–148.p.



süket.csupánaköztársaságfenyegetettségénekakezdetén,1933-banszületettmega
201/1933sz.törvény,amelyapolitikaipártokműködésénekfelfüggesztésétésapár-
tokfeloszlatásáttörvényesítette.3 igaz,ezatörvény,amelyetanapipolitikaszült,célirá-
nyosan a két szélsőséges szudétanémet párt (deutsche nationalsozialistische
Arbeiterpartei, deutsche nationalpartei) felszámolását szolgálta, illetve hasonlóval
fenyegettecsehszlovákiaKommunistaPártját(cSKP)ésamagyarellenzékipártokatis.

Apártokműködéseszabályozatlanságánaknegatívoldalaleginkábbatársadalmi
szervezetekszorospártkapcsolataiban,sőtegyenesenapártoknakvalóalárendeltsé-
gében,azegészcsehszlovákközélettúlzottátpolitizáltságában,egypártokratikusrend-
szerkialakulásábanmutathatóki.Arraazonban,hogyérdemben isbeleszóljanakaz
ország életébe, csupán kevés politikai pártnak volt lehetősége, hiszen a parlamenti
pártoklistájaaköztársasághúszévealattmeglehetősenszűkkeresztmetszetetésegy-
bennagyállandóságotmutatott.mitöbb,húszévenkeresztülszinteugyanazokapár-
tokalakítottákakormánykoalíciókat is, apolitikusokegymeglehetősenkis rétegére
leszűkítveadöntéshozatalt.

Akétháborúközöttbizonyosállásokbetöltéséhezalegjobbajánlólevélegy-egypárt
tagkönyvevolt,smivel–megfelelőalternatívahiányában–húszévenkeresztülugyan-
azonpártokvoltakkormányon,egyesesreszortokvalósággalegy-egypárt„hitbizomá-
nyává” váltak. Plasztikus helyzetleírást nyújt erről a néhai kiváló szlovák történész,
Ľubomírlipták,akiszerint„az államigazgatás egyes reszortjai és az állami vállalatok
mintha egy-egy párt minisztereinek hosszú távú bérletében lettek volna, akik a meg-
bízható párttagok lerakatát hozták így létre. A vasút és a posta a jobboldali pártok befo-
lyása alatt állt, a belügy alá tartozó hivatalok, a csendőrség és a rendőrség viszont az
agrároké volt. Egyes szlovák vállalatoknál és gyáraknál, amelyek cseh bankok tulajdo-
nában voltak, a legkifizetődőbbnek a nemzeti demokratákhoz vagy legalábbis az agrár-
pártiakhoz való csatlakozás volt. Az agrárpárt volt a megfelelő akkor is, ha műtrágyá-
hoz és tenyészállatokhoz akart valaki állami dotációt szerezni, ha természeti csapás
miatt akart kártérítést, ha olcsó korpára volt szüksége vagy ha dohánytermesztéshez
kellett valakinek engedély. Egyszóval az agrárpárt tagsága minden olyan esetben meg-
felelő volt, ami a mezőgazdasággal függött össze. Nem csoda, hogy nem számítottak
ritkaságnak, akiknek a zsebében akár két-három párttagsági könyv is volt, s épp azt
vették elő, amelyik előnyösnek bizonyult.”4

egy-egypárttagjánaklenniteháthosszútávúelőnyökkelvagyhátrányokkaljárha-
tott.Akormánypártokesetébenazelőnydominált,mígacSKPvagyamagyarellenzé-
kipártokesetébenapárttagságmégakkor is jólészlelhetőhátrányokkal járt,haaz
önmagábannemszámítottkihágásnakvagybűntettnek,hiszenengedélyezettpártok-
rólvoltszó.ámaztmindenkitudhatta,hogyakommunistákatarendőrségmegfigyeli,
shabármibekeveredtek,házkutatás,beidézésstb.vártrájuk.5 SahogyanacSKPpárt-
tagsága,úgyazellenzékimagyarpártoktagságaisolyanbélyegvolt,amelymiattállam-
polgáriszemponttólelevemegbízhatatlannaktekintetékazegyént,sbizonyosállások-
baesélyesemvoltbekerülni.
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3. Atörvénynemteljesenilleszkedettazérvényescsehszlovákjogrendszerbe,hiszenolyasva-
lamimegszüntetésétírtaelő,amiönmagábannemvoltsemdefiniálva,semszabályozva.

4. lipták,Ľubomír: Slovensko v 20. storočí.Bratislava,Kalligram,1998,111.p.
5. Kovácsendre:Korszakváltás.Budapest,magvető,1981,112.p.



***

AcsehszlovákKöztársaságpártstruktúrájaaszélsőbaltólaszélsőjobbigterjedt,miköz-
ben a rendi-ideológiai tagoltságmellett nemzeti szempontok szerint is differenciáló-
dott.AbékebeliAusztriaörökségeként,aholnemzetialaponszerveződöttmegapoliti-
ka,acseh(szlovák)pártok(aszociáldemokratáktól,akeresztény-szociálisonésalibe-
rálisonátanemzetipártokig)mindrendelkeztekszudétanémetmegfelelővel.Kivételt
csehszlovákiaKommunistaPártjaképezett,amelyinternacionalistaalapokonállt,sa
köztársaság valamennyi nemzetét tömörítette, s amelyben a német, amagyar és a
többinemzetiségképviseletekülönösenhangsúlyosvolt.

Aszlovákiaimagyarpártstruktúra–nohanagyvonalakbanidomultehhezarend-
szerhez–mégsemtudtateljesmértékbenleképezniacsehszlovákésszudétanémet
pártstruktúragazdagságát.ebbenbiztosanbelejátszottamagyarközösségviszonylag
kisebblétszámais,hiszenamintegy300ezerválasztónemtarthatottelannyiéletké-
pes pártot, mint a jóval nagyobb szudétanémet lakosság, de a történelmi magyar-
országtólörökölthagyományok,illetveBudapesthatásasemhagyhatófigyelmenkívül.
AHorthy-rendszer ugyanis kevésbé volt nyitott és liberális a politikai sokszínűséggel
szemben,mintaweimariköztársaság,sezakétkisebbség(amagyarésaszudétané-
met)politikaiéleteközöttikülönbségbenismegnyilvánult.

Ameglehetőskéséssel(csupán1920elején)formálódószlovákiaimagyarpolitiká-
nak indulásakor számos alapkérdéssel kellett szembenéznie, amelyek közül kettő
tűnikigazából jelentősnek.Azelsőkérdésazvolt,vajonegységespolitikaiképviselte
legyen-eamagyarközösségnek,vagyapolitikaipluralizmusútjáralépjen,amásodik
pedigaz,hogymilyenviszonytalakítsonkiacsehszlovákKöztársasághoz.ezutóbbi
kérdésazértisfontos,mivela„republikához”valóviszonyalapvetőenhatároztamega
magyarpártokpolitizálásánaktartalmielemeitis.

Az egységes vagyplurális képviselet kérdése gyorsanmegoldódott. S elsősorban
nemazért,mertacsehszlovákhatóságoksemszívesenvettekvolnaegyátfogóetnikai
pártot,6 hanemmertazegységesképviseletaszlovákiaimagyartársadalomrétegzett-
ségemiatt természetellenes lettvolna,sazerre irányulókísérletek,beleértveSzent-
ivány1925-öspróbálkozását,mindhamvábaholtelképzelésekvoltak.igaz,ezekapró-
bálkozásoknemisateljespolitikaipalettaösszefogásárairányultak,csupánajobbol-
dal egyesítésére, a baloldali mozgalmakat eleve kihagyták belőle. éppen azért az
egyesültmagyarPárt(emP)1936-oslétrejöttétsemtekinthetjükateljesmagyaregy-
ségmegvalósulásának,csupánajobboldaliellenzékierőkösszefogásának.

végülamagyarpolitikaiközösségérdekképviseleténekalapvetőenháromkülönbö-
ző iránya szilárdult meg: a sérelmi ellenzéki politika, az aktivista kormánytámogató
vonalésabolsevikinternacionalistamegoldás,amiaköztársasághozvalóviszonyban
isháromalapvetőmegközelítésteredményezett,miközbenaháromalternatívacsak
fokozatosanváltelegymástól.
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6. eztigazolja,hogyamikorKomárombankétízbenkísérlettörténtegyaszlovákiaimagyarság
egészét átfogó szervezet megalapítására (magyar nemzeti Párt – 1920 elején; magyar
népszövetség,amelyugyannemkifejezettenpolitikaipártnakindult–1920őszén),akkor
ahatóságokmindkétkísérletethatóságilagleállították.ezzelkapcsolatbanl.Popélygyula:
Ellenszélben. A felvidéki magyar kisebbség első évei a Csehszlovák Köztársaságban (1918–
1925).Pozsony,Kalligram,1995.



7. Kordíková,marta:Adalékokakassaimunkásmozgalomtörténetéhez(1917–1921).inMa -
gyarok Csehszlovákiában. Tanulmányok és visszaemlékezések. Bratislava, epocha,1969,
95–96.p.

8. Amagyarbizottságitagoknyilatkozatátl.AngyalBéla:Dokumentumok az Országos Keresz -
tényszocialista Párt történetéhez 1919–1936. Somorja–dunaszerdahely, Fórum Kisebb-
ségkutatóintézet–liliumAurumKönyvkiadó,2004,3.sz.dokumentum,41.p.
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Amagyarpolitikakezdeti lépéseitéscsehszlovákiáhozvalóviszonyátmagánaka
köztársaságnak az evolúciója határoztameg. A csehszlovák Köztársaság ugyanis a
csehpolitikaelképzeléseinekmentén,anémet,amagyaréstovábbimásforgatóköny-
veketkizárva,azokatnegálvaalakultki,amiautomatikusanhoztamagávalazakarata
ellenére kisebbségi pozícióba került közösségek elutasító magatartását. ebben az
elutasításbanalapvetőenegységesvoltacsehszlovákiáhozkerültmagyarkisebbség
politikaiérdekvédelme,legyenszóaszociáldemokratákrólvagyakárakeresztényszo-
cialistákról.Azakkoralegerősebbpolitikaierőnekszámító,ámszervezetilegszéttagolt
szociáldemokrácia álláspontját jól illusztrálja a kassai Felső-magyarországi
SzociáldemokrataPártmagatartása,amelycsupán1919nyaránhagytaelnevébőla
felső-magyarországi jelzőt, vagyis csupán ekkor helyezkedett végleges hatállyal a
csehszlovákKöztársaságelfogadásánakálláspontjára.7

Azazonban,hogyaszlovákiaimagyarközéletéspolitikaelutasítottatörvényesnek
elismerniafennállóhelyzetet,saztcsupánideiglenesnektekintette,nemjelentetteaz
államéletébevalóbekapcsolódáselutasítását,sapolitikaipasszivitássalszembena
szlovákiaimagyarpolitikábankezdettől fogvafelülkerekedettazaktívbekapcsolódás
igénye.eztjelziaz,hogy1918tavaszánPozsonyvármegyenevesmagyarközéletisze-
mélyiségei(köztükSzüllőgéza,BittódénesvagyBartalAurél)elfogadtákkinevezésü-
ketamegyeideiglenestörvényhatóságibizottságába,ésrésztvettekannakmunkájá-
ban.igaz,abizottságbanfelolvasottnyilatkozatukbanhatározottanjeleztékaztis,hogy
atestületmunkájábavalóbekapcsolódásukatkizárólagazmotiválta,hogyamagyar-
ságérdekitvédjék,srészvételüknemtekinthetőafennállóhelyzetelismerésének.8

Az új hatalommal való együttműködés szándékát tehát a döntéshozatalban való
részvételmotiválta,ámazezekbenahetekbenkibontakozócsehszlováknemzetidik-
tatúraintézkedései,saz,hogyahatalomújbirtokosainemszándékoztakaköztársa-
ságszerkezeténekmegkonstruálásábabevonnisemanémet,semamagyarkisebb-
séget,nemkedveztekazegyüttműködésiszándékoknak.ígyaszlovákiaimagyarpoliti-
ka alapvetése a továbbiakban is az önrendelkezési joghoz való ragaszkodás útja
maradt.Abbanatekintetbenazonban,hogyhogyankellértelmezniazönrendelkezést,
máreltérésekmutatkoztakajobb-ésabaloldalmagatartásaközött.

Az országos Keresztényszocialista Párt (oKP) és az országos magyar Kisgazda,
FöldmívesésKisiparosPártalkottajobboldaliellenzék,mintaztSzent-iványjózsefnek
atrianonibékeszerződésratifikálásivitájábanelmondottszavaiisigazolják,továbbra
is ideiglenes és csak az erőszak útján fenntartott állapotként tekintett a szlovákiai
magyarokhelyzetére:„Ne felejtsék el, hogy ez az állam at szükségük volt ideállítani egy
államot, hogy küzdjön, vérezzen ha kell az ő érdekeikért és az ő imperialista törekvé-
seikért (…) Sohasem fogjuk elismerni, hogy csonka Magyarország nemzetgyűlése egye-
dül jogosult volt a ratifikálásra. Magyarország testéről erőszakosan letört országrésze-
ken lakó nép – az a nép, melyet az elvakult hatalombírás önkénye áldozatul vetett oda
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9. digitálníknihovna nSRČS1920-1925,Poslaneckásněmovna –stenoprotokoly,25.schůze,
Středa 24. listopadu 1920. http://www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/stenprot/025schuz/pri-
lohy/priloh02.htm

10. „…mi német-magyar szociáldemokraták töretlenül kitartunk az önrendelkezési jogmellett,
amelyazegyedüligaranciájalehetacsehszlovákKöztársaságnemzetibékéjének…”digitální
knihovna nSRČS1920-1925,Poslaneckásněmovna –stenoprotokoly,4.schůze,úterý8.
června1920.http://www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/stenprot/004schuz/s004008.htm

11. Popélygyula:i.m.;AngyalBéla:Érdekvédelem és önszerveződés. Fejezetek a csehszlová-
kiai magyar pártpolitika történetéből 1918–1938. galánta–dunaszerdahely, Fórum
Kisebbségkutatóintézet–liliumAurum,2002.
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– jogosult első sorban sorsa felett intézkedni. Mi pedig ehhez a békéhez semmikor
sem adtuk hozzájárulásunkat és semmikor sem fogjuk ezt megtenni. Mi legelemibb
emberi jogainktól fosztattunk meg és semmikor sem fogunk sorsunk intézéséről
lemondani.”9

Amagyar–németszociáldemokrácia,aholekkormárjavábandúltazahosszantartó
differenciálódási folyamat,amelynekvégeredményeabaloldalkettéhasadásavolt,az
államjogikérdéseketilletőenekkormégahagyományosszocdemsémákszerintreagált,
samagyarpolgárierőkhözhasonlóanők iskitartottakazönrendelkezési jogmellett.
Összhangbanazonbanaszudétanémetszociáldemokratákkal,aWittichPáláltalapar-
lamentbenfelolvasottnyilatkozatukbanőkazönrendelkezésjogátmárazállamonbelü-
limegoldáskéntértelmezték,vagyishaközvetettenis,deelismertékacsehszlovákálla-
mot,sjelezték,hogyazonbelülkívánjákszocialistaharcukatmegvívni.10

Aköztársasághozvalóviszonybanazigazidifferenciálódásakövetezőévekben,a
csehszlovákállamkonszolidálódásának időszakábankövetkezettbe,amikor isazúj
államkül-ésbelpolitikaihelyzeténekmegszilárdulása, illetveanegációpolitikájának
eredménytelenségeamagyarpolitikánbelülisújirányokmegszületéséteredményez-
te.Aszudétanémetkisebbséggelellentétbenazonban,amelybenaz1925-ösválasztá-
sokidejéremáregyértelműenacsehszlováktöbbséggelvalóegyüttműködéstmeghir-
dető,ún.aktivistapártokkerültekfölénybe,sdominanciájukaharmincasévekelejéig
megismaradt,aszlovákiaimagyarpolitikavezérvonalavégigasérelmipolitizálásma-
radt.emellettazonbanmármegjelentakormánytámogatóaktivizmus,illetvecsehszlo-
vákiaKommunistaPártjánakszemélyébenabolseviktípusúbaloldalis,amelymegle-
hetősensajátosviszonytápoltacsehszlovákállamhoz.

Aháromirányvonalközül–PopélygyulaésAngyalBélamunkáinakköszönhetően11

–leginkábbasérelmi,ellenzékivonalmagatartásatekinthetőfeltártnak,nohakülönö-
sen Angyal dolgozatai azt is jelzik, hogy a két nagy ellenzéki párt (az országos
KeresztényszocialistaPárt–oKPésamagyarnemzetiPárt–mnP)közékorántsem
lehetazonossági jelet tenni,sahistoriográfiarészérőlszükséges lenneavelükkap-
csolatosárnyaltabbpozicionálás.Asérelmipolitikaspiritusrectoraahúszasévekköze-
pétőlSzüllőgéza,azoKPelnökevolt,akiazún.„budapestipolitikát”szorgalmazta.
Szüllő felfogásábanez azt jelentette, hogy az érvényesállamjogi elrendezés csupán
ideiglenes érvényű, ennélfogva a szlovákiaimagyarságnak továbbra is Budapest az
igazi fővárosa, spolitikáját isBudapestérdekei szerint kell folytatnia.enneka felfo-
gásnak a jegyében az oKP politikájában a szlovákiaimagyarok önszerveződésének
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12. AngyalBéla:Előszó. Dokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez
1919–1936. Somorja–dunaszerdahely, Fórum Kisebbségkutató intézet–lilium Aurum,
2004,30.p.

13. AngyalBélaamáremlítettkötetében(Angyal:Érdekvédelem,i.m.138–152.p.)reálpoliti-
kaként nevezimeg Szent-ivány kísérletét, Szarka lászló viszont aktivista kísérletként jel-
lemzi. l. Szarka lászló: integráció és együttműködés a kisebbségpolitikában. in Bárdi
nándor–SimonAttila (szerk.): Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében.
Somorja,FórumKisebbségkutatóintézet,2006,23–39.p.

14. A szudétanémet aktivizmus történetét illetően l. Kracik, jörg: Die Politik des deutschen
Aktivismus in der Tschechoslowakei 1920–1938. Frankfurt ammain, Peter lang verlag,
1999.

15. digitálníknihovna nSRČS1925-1930,Poslaneckásněmovna –stenoprotokoly,3.schůze,
Pátek 18. prosince 1925. http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/stenprot/003schuz/prilo-
hy/priloh01.htm

16. vö.Beran,josefladislav:Odepřená integrace. Systémová analýza sudetoněmecké politiky
v Československé republice 1918–1938. Praha,Pulchra,212.p.

18 Simon attila

támogatásafokozatosanaháttérbeszorult,12 mivelSzüllőszerintamagyarközösség
gazdaságimegerősödéseaköztársasághozvaló integrációterősítené,aminemkívá-
natos.ezamerevnegativizmusazonbannemfeleltmegamagyartársadalomérdeke-
inek,különösennemannakagazdarétegnek,amelyanacionalistaelvekszerintvég-
rehajtott csehszlovák fölreform által amúgy is jelentős veszteségeket szenvedett, s
amelyszámára létkérdésvoltacsehszlovákgazdaságiéletbevaló integrálódássaz
államigazdaságpolitikaáltalesetlegesenfelkínáltelőnyökkihasználása.

eztfelismervekíséreltemegSzent-iványjózsefaz1925-ösparlamentiválasztáso-
konújutakravezetniazellenzékimagyarpolitikát,spróbáltaamagyarnemzetiPártot
aszudétanémetpártokhozhasonlóanazaktivistatáborbaátvinni,amelykísérleteta
szakirodalomholreálpolitikának,holpedigaktivizmusnaknevezi.13 ezafogalmibizony-
talanságleginkábbazaktivizmusnakmintakétvilágháborúközötticsehszlovákpárt-
politikaegyiksajátosjelenségénekaszlovákiaimagyarszempontúfeldolgozatlanságá-
bóladódik.Haugyanisazaktivizmustamagyarszakirodalombanmeghonosodottérte-
lemben,vagyisakormányzatotkiszolgáló,azzalszembenfeltétlenüllojális,sőtanem-
zetiérdekeketelárulópolitikakéntértelmezzük,akkor logikusnak tűnhetAngyalBéla
ódzkodásaefogalomSzent-iványvalvalóösszekapcsolásátilletően.

Azaktivizmusilyenértelembenvalóhasználataazonbantúlságosanszűkítőértel-
műlenne,sahhoz,hogyazmnP1925és1927közöttiirányváltásátmegfelelőenértel-
mezzük,aszudétanémetaktivizmusjellegénekmegértéseszükségeltetik.minttudjuk,
a német szavazók többségét maga mögött tudó szudétanémet pátok egy része a
húszasévekelsőfelébenfokozatosanazaktivistamodellhezsorakozottfel,s1926-tól
kormánypozíciótisvállalt.14 mintazonbanFranzSpina,aBundderlandwirte(Bdl)poli-
tikusaazaktivistanémetpártoknevében1925.december18-ánfelolvasottnyilatko-
zatában iskifejtette,akormánytámogatásanemjelentett lemondástazönrendelke-
zésijogról,snemjelentetteelfogadásátazoknakasérelmeknek,amelyeketanémet
népcsoportcsehszlovákiábanelszenvedett.15 Aszudétanémetpártokaktivizmusát,leg-
alábbisannakkezdetiidőszakábantehátnemazérvényescsehszlovákrendszermeg-
erősítésekéntkellértelmezni,hanemolyankísérletként,amelyabbólahitbőlfakadt,
hogya rendszert belülről, aktív politikával kellmegváltoztatni.16 Azmármáskérdés,
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17. Prager Presse,1931.március29.2.p.
18. digitálníknihovna nSRČS1925-1930,Poslaneckásněmovna –stenoprotokoly,4.schůze,

Pátek 18. prosince 1925. http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/stenprot/004schuz/pri-
lohy/priloh03.htm
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hogyacsehszlováktöbbségazállamiszerkezetmegváltoztatásáraegyáltalánnemvolt
hajlandó,sígyazaktivizmuselevekudarcravoltítélve.

ennekatípusúszudétanémetaktivizmusnakazismeretébenlehetcsupánSzent-
iványikísérletéthelyesenértelmezni,s ígyérthetőekmegaszinténaktivistahúrokat
pengetőzayKárolynyilatkozatai,amelyekbenaszlovákiaimagyarföldbirtokoséslap-
tulajdonos azt fejtegette, hogy az aktivizmus összeegyeztethető az ellenzékiséggel.17

Amikor tehátamagyarnemzetiPártaktivizmusárólszólunk,aztnemacsánki–cso-
mor–Schulcz-féle, a kormányt kiszolgáló politikaként, hanem a szudétanémet Bdl,
dSAPésdcváltalfelkínáltmintakövetésekéntszükségesértelmeznünk.Haóvatosan
is,deezamagatartásbontakozikkiaz1925-ösválasztásoknyománösszeálltparla-
mentiképviselőháznyitóülésénelhangzottSzent-iványbeszédbőlis,melybenapoliti-
kusaztfejtegette,hogyazmnPa„nemzetünk sorsán való siránkozás és a rajtunk esett
súlyos jogtalanságok ellen való tiltakozás”18 kudarcát látva olyan reálpolitika útjára
kívánlépni,amelytovábbra isamagyarkisebbségönrendelkezési jogánakelvitatha-
tatlanságáraépül,deamelyaszlovákiaimagyarközösséggazdaságiéspolitikaipozí-
cióinakmegerősítésétszolgálja.

minttudjuk,amnPaktivistakezdeményezésevégülhajótöréstszenvedett,amibe
Prága hajthatatlansága és kompromisszumkészségének hiánya éppúgy belejátszott,
mintazmnPfelkészületlenségeésBudapestnyomásaazegységesellenzékipolitika
érdekében.Azonbanazt,hogyennekazelsősorbangazdaságiérdekekáltalmotiváltúj
politikaiiránynakvoltlétjogosultsága,nemcsupánazmnP-hezcímzettválasztóivisz-
szajelzésekigazolták,hanemazún.országosmagyarKisgazdaésKisiparosPártrövid
történeteis,amelyaz1928-astartományiválasztásonúgyismintegy14ezerszavaza-
tottudottszerezni,hogycsupánmintegyegyhónappalaválasztásokelőttjelentettebe
megalakulását.Akormányhozvalóközeledésútjáthirdetőkisgazdapárt fellángolása
azonbanrövidéletűvolt,störténetvégüliskudarccalvégződött.

Az a fajta aktivizmus tehát, amely úgy próbálta a csehszlovák többséggel való
együttműködéstmegvalósítani,hogyközbenamagyarságalapvetőnemzetiérdekeihez
(közteazönrendelkezési joghoz) ragaszkodnikívánt,samelymodelláltalaszudéta-
németpártok,hanemzetpolitikaiáttöréstnemis,derészeredményeketazértértekel,
szlovákiaimagyarviszonylatbankudarcotvallott.Kialakultviszontazaktivizmusnakegy
másiktípusa,amelyvéglegesformájábannemönállópártokban–hiszenebbenafor-
mábanmintacsánkiAladáráltalalapítottKöztársaságimagyarFöldmívesPártpéldá-
ja is igazolta, életképtelennek mutatkozott –, hanem a két legnagyobb centralista
csehszlovákpárt,azAgrárpártésacsehszlovákszociáldemokráciakereténbelüllétre-
jöttmagyarszekciókrévénszilárdultmeg.

Közülükazelső,acsehszlovákSzociáldemokrataPártmagyarSzervezőbizottsága
akorábban jelentős tömegeketmagamögött tudócsehszlovákKöztársaságmagyar
Szociáldemokrata munkáspártjából transzformálódott át 1927-ben, miután a
csehszlovákiaKommunistaPártja(cSKP)megalakulásautánszavazóinaknagyrészét
elveszítette,saz1925-ösválasztásokonanémetSzociáldemokráciávalközös listán
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19. Csehszlovákiai Népszava, 1933. június 16. ne a halál, hanem az élet szava irányítsa a
népeksorsát!

20. Provazník, dušan: Robotnícke hnutie v Bratislave 1918–1929. Bratislava, Slavín, 1969,
130–131.p.

20 Simon attila

indulvacsúfoskudarcotvallott.Amagyarszekciótagságátrészbenazokazős-szociál-
demokrata szakszervezeti szakmunkások adták, elsősorban Kassán, Pozsonyban,
Komáromban,akiknemmentekátakommunistákhoz.Rajtukkívülazállamialkalma-
zottak,főkéntazoktatásügybendolgozók–báresetükbentalánnemaszociáldemok-
rata hagyományok, hanemsokkal inkábbaz állam felől feléjük érkező elvárásokhoz
valóalkalmazkodássperszeademokratikusviszonyokmegbecsülésébőlfakadóhála
voltamotiváció–alkottákaszekcióbázisát.

A csomor istván vezette földműves pártból 1926-ban az Agrárpártba beolvadva,
annak szerves részeként tovább működő agrárpárti magyar szekció mögé pedig a
magyarnemzetiPártérdekérvényesítőerejébencsalódott,sállamidotációtremélőkis-
gazdák, illetve a földhöz jutásban reménykedő szegényparasztság sorakozott fel na-
gyobbszámban.

Akétmagyar szekcióazanyapárt kegyéből, annakköltségvetésébőlműködött, s
mintaközpontszámárajelentőséggelnembíróappendix,azanyapártpolitikájáraszin-
tesemmifélebefolyássalnembírt.ezviszontautomatikusanvontamagautánasaját
arculathiányátsegybenolyandöntésekfelvállalásátis,amelyáltalezekaformációk
nemtudtákhitelesenképviselniamagyarközösséget.létjogosultságukatazanyapárt
felé folyamatosan igazolni akarván, politikai kommunikációjuk középpontjába a
csehszlovákKöztársaságirántilojalitáskerült,aszudétanémetaktivistákkalellentét-
benviszontazönrendelkezésijoghozvalóragaszkodástfeladták.ezafajtafeltételnél-
külilojalitásegybenarevízióhatározottelvetésétisjelentette,bárebbenatekintetben
acsomorékagrárfrakciójánakmeglehetősenintranzigensrevízióellenesálláspontjával
szembenaszociáldemokratákmegengedőbbekvoltak,sazthangsúlyozták,hogynem
elvbőlutasítjákelazt,hanemaHorthy-rendszerjellegemiatt,illetveazért,mertareví-
zióafasizmusterősítené:„A revízió számunkra idegen gondolat, mert a mai Magyar or -
szágon olyan reakció van, amiből nem kérünk.”19

Akétaktivistaszekcióugyanigyekezettfelvállalniamagyarkisebbségérdekvédel-
mét,követeléseiazonbansokszorformálisakvoltak,sazérvényesnemzetállamikere-
tekenbelülmaradtak,tehátamagyarellenzékkel,sőtanémetaktivistákkalellentét-
bennemkívántákaköztársaságnemzetiségiszerkezeténekátformálását.Súlytalan-
ságukatjelziazonban,hogyakormányzatirántielkötelezettségükellenéresemtudtak
eredményeketfelmutatni,sazelsőköztársaság20évealattegyetlenmagyarpolitikus
semtudottkormányzatipozícióbakerülni.

Anegativistaellenzékésalojálisaktivistákmellettaharmadikpolitikaipólustaiii.
internacionálészekciójakéntműködécsehszlovákiaKommunistaPártja(cSKP)jelen-
tette.Az1921elejénafenyőházikonferenciánszervezetileg is létrejöttszlovákkom-
munistamozgalombanamagyarmunkásságjelentősszerepetjátszott,hiszenacSKP
szlovákiaiszervezetevalójábanacsehszlovákszociáldemokráciabolsevikszárnyának
(amelybenszépszámmalképviseltettékmagukatakassaimagyarokis)ésapozsonyi
központúszlovákiaimagyarmarxistabaloldalösszeolvasásábólalakultki.20 Sbárpon-
tosadatokkalerrenézvenemrendelkezünk,amagyarkommunistákaszlovákiaitag-
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21. uo.118.p.
22. idéziPlevza,viliam:A CSKP nemzetiségi politikája.Bratislava,madách,1983,171.p.
23. digitálníknihovna nSRČS1929-1935,Poslaneckásněmovna –stenoprotokoly,88.schůze,

pátek 28. listopadu 1930. http://www.psp.cz/eknih/1929ns/ps/stenprot/088schuz/pri-
lohy/priloh04.htm

24. erreazelsőkísérletAngyalBélanevéhezfűződik.l.AngyalBéla:Acsehszlovákiaimagyar-
ságválasztóimagatartásaakétvilágháborúközött.Fórum Társadalomtudományi Szemle,
3.évf.(2001)1.sz.3–48.p.

ságmintegy1/3-áttehettékki.AcSKPmögébeállómagyarokközöttjelentősszámban
voltakanacionalistaszempontokszerintvégrehajtottföldreformkárvallottjai,amagyar
falulegszegényebbrétege,akikesetébenapárterősdemagógiávaláthatottszociális
programjavoltameghatározó.

nemkevésvonzerővelazonbanacSKPnemzetiségipolitikájaishathatottamagyar
választókra,hiszenmoszkvadirektíváivalösszhangbanacSKPtámogattaanemzeti-
ségekönrendelkezésijogát.igaz,azönrendelkezésijogtámogatásaesetükbensokkal
inkábbcsakelvikinyilatkozatásvolt,mintsempolitikaigyakorlat.Ahúszasévekelején
különösenazegykoriszociáldemokratastruktúrákban(seztképviselteapártakkori
erős embere, Bohuslav Šmeral is) volt meghatározó az a vélemény, hogy csehszlo-
vákiátrealitáskéntkellelfogadni,azönrendelkezésijogotpedigcsupánannakfüggvé-
nyébentámogatni,hogyazerősíti-eademokráciátésszocializmust.21 vagyisagyakor-
latbanelutasítottákaszlovák–magyarhatárrevízióját.

1925és1934közöttacSKP-nbelülislezajlottabolsevizálásfolyamata,amelynek
jegyébenacsehszlovákpártisteljesenigazodottaKominternirányvonalához.innentől
kezdveacSKPakommunikációjábanaversailles-irendezéstelutasította,csehszlová-
kiátimperialistaállamként,anépekbörtönekéntinterpretálta.Anemzetiségekönren-
delkezésemellettazokelszakadásijogaismegjelentapártprogramjában:„Követeljük
a szlovák és a magyar nép különválásig terjedő önrendelkezési jogát. Ez annyit jelent,
hogy szembehelyezkedünk azzal, hogy a szlovák és a magyar nemzet játékszer legyen
az imperialista hatalmak kezében, s hogy vásári lócsiszárokként alkudozzanak a bőré -
re a csehszlovákiai és a magyarországi urak, akik erőszakkal kényszerítik arra, hogy az
adott pillanatban erősebb imperialista selma jobbágya legyen. Azért harcolunk, hogy
a szlovák és a magyar nemzetnek joga legyen eldöntenie a saját sorsát, élete módját,
joga legyen akár különválni az államtól, ha nem akar a határai között élni.”22 ezazon-
banismétcsakinkábbelvijelentőséggelbírt,aszlovák–magyarállamhatárrevízióját
határozottanelutasították,Steinergábormegfogalmazásaszerint:„a magyar dolgozók
soha nem ismerték el a trianoni imperialista békediktátumot, tehát nem ismernek el
semmiféle revíziót sem…”23

***

Aszlovákiaimagyarválasztókmagatartásátésaháromfentiekbenjelzettpolitikaistra-
tégiaegymáshozvalóviszonyát illetőentörténetírásunka legtöbbkérdéstmáigmeg-
válaszolatlanulhagyta.egzaktmódonvégrehajtottkutatásokhiányábanmáignemfel-
tártamagyarválasztókmegoszlásasem,báralapvetőtendenciákazértmegfogalmaz-
hatók.24 Azelső,1920-asparlamentiválasztásokazakkormégmagátellenzékikéntés
az önrendelkezési jog híveként megfogalmazó szociáldemokrácia sikerét hozta a
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22 Simon attila

magyarválasztókközött.Abolseviktípusúbaloldalkiválásasmagyarszociáldemokra-
tákdezorientációjamiattahúszasévekelejétőlmáregyértelműenasérelmipolitikát
folytatójobboldalimagyarpártokmegerősödésevoltmegfigyelhető;ezekakövetkező
háromparlamentiválasztáson(1925,1929,1935)amagyarszavazatoknakvalamivel
többmintafelétbetudtákgyűjteni.Amásodik legnépszerűbblehetőségnekacSKP
bizonyult,azaktivistákpedigvégigalegkevésbénépszerűalternatívánakbizonyultak.

Atovábbikérdésekegyikeaz,hogymilyenvoltatávolságazegyesirányokközött,
illetve hogy a választók számára volt-e átjárhatóság az egyes alternatívák között. A
hárompolitikaiirányközöttszorosabbkapcsolatokcsaknehezenlennénekkimutatha-
tóak. Ha a csehszlovák államhoz és annak szerkezetéhez való viszonyt szemléljük,
akkorazegyikoldalonazaztteljesmértékbentámogatóaktivistaszekciókésazazzal
teljesoppozícióbanlevősérelmiellenzékéskommunistákközöttáthidalhatatlansza-
kadéktátongott.Haviszontaparlamentárisdemokráciairántielkötelezettségüketvizs-
gáljuk,akkorazaztelfogadóaktivistákésasérelmiellenzék(amelyugyanacsehszlo-
vák demokrácia kétarcúságát sokat bírálta) kerül egy oldalra, és a kommunisták a
másikra.Arevíziókérdésébenviszontazazt támogatóellenzékkelazaktivistákésa
cSKPállnakszemben,noha,mintaztjeleztük,akommunistákazérvényeshatárokat
semhelyeselték.

Amiazegyesirányokközöttiátjárhatóságotilleti,aháromdiametrálisaneltérőide-
ológiaellenéreaválasztókszintjénazátvándorlásnemvoltrendkívüli.enneklehető-
ségétalapszintenazteremtettemeg,hogymindháromirány(tehátnemcsakajobbol-
daliellenzék,hanemakommunistákésazaktivisták is)erősnemzetidemagógiával
fordultakaválasztóitömegekfelé.A jelenlegi ismereteinkalapjánazoda-visszavaló
átjárás legkevésbé a kommunisták és az aktivisták között volt gyakorlat. A sérelmi
ellenzékésakommunistákközöttiátjáráshozviszontjóalapotteremtettacsehszlovák
nemzetiségipolitikamindkétirányrajellemzőelutasítása.Azaktivistatáborszavazóit
viszont sok esetben valamiféle gazdasági érdek (munkahely, állami dotációk stb.)
kötöttékpártjukhoz,aközvetlenelőnyökmegszűnéseviszontnagyongyorsanaszava-
zókelpártolásátsazellenzékhezvalóátállásáteredményezhette.A fentiek tehették
lehetővéazt,hogy1938-banolygyorsanmegteremtődöttazegyesültmagyarPártáltal
szorgalmazott magyar egység. mégpedig úgy, hogy először a nemzetiségi kérdésre
megfelelő válaszokat adni nem tudó cSKP szavazói pártoltak át az emP-hez, majd
pedigamüncheniválságidőszakábanazaktivistákiscsatlakoztakazegységesmagyar
táborhoz.

Apártokközötti átjárhatóságnak transzparenspéldájátnyújtjaakorabeli közélet
kétnevesszemélyiségének,dzurányilászlónakésvasslászlónakazéletpályájais.Az
elsőaPrágai Magyar Hírlap (PmH),vagyisazellenzékipártokvezetőújságírójábóllett
azaktivistaMagyar Újság főszerkesztőjeésaPrágávalvalómegegyezésegyikfőszó-
szólója.vasslászlóezzelszembenakommunistaMagyar Naptóligazoltátazellenzé-
kiPmH-hoz, s támadtaott tovább, igaz,mármás ideológiaiháttérrel, a csehszlovák
nemzetiségipolitikát.

Összességébenelmondható,hogyakorabelimagyarpártpolitikaszámosaspektu-
samáigfeltáratlan.Azaktivistavonalkutatásamégcsakmostkezdődött,abaloldalt
újbólfelkellfedeznisimmáramarxistasémáktólmegszabadulvaújrakell írnitörté-
netét,sszükségesnek látszikazellenzékipártokeddiginélmélyebb,aBudapesthez,
Prágához,sőtegymáshozfűződőviszonyánakavizsgálatais.

Fó
r

u
m

Tá
rs

ad
al

om
tu

do
m

án
yi

 S
ze

m
le

, 
XI

II.
 é

vf
ol

ya
m

  
2

0
1

1
/1

, 
S

om
or

ja



Budapest, moszkva és Prága bűvkörében 23

ATTilA Simon

undertheSpellofBudapest,Pragueandmoscow.TheAlternativesofthePolicies
ofHungarians inSlovakia– fromActivism to thePoliciesofBudapest– in the
interwarPeriod

ThisstudyexaminesthealternativesofthepoliciesofHungariansinSlovakiain
the interwarperiod.examining the roleof theHungarianparties inSlovakia, it
mustbeconcludedthat thepolitical lifeof theHungariancommunity (asagain
since 1989) was characterized by a real, existing multiparty system. The
representation of interests of the Hungarian political community basically had
three firm directions: the oppositional politics of grievance, the ministerialist
activist line and the Bolshevik internationalist solution. in the aspect of the
relationshiptowardstherepublic,thesealternativesresultedalsointhreebasic
approaches,whilethethreealternativesseparatedgradually.Asfortheelectoral
behaviouroftheHungariansinSlovakiaandthemutualrelationshipoftheabove
mentionedthreepoliticalstrategies,historiographyleavesmostofthequestions
unanswered. indefault of anexact research, thedistributionof theHungarian
votersisnotknownyet,althoughthebasictrendscanactuallybeformulated.
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