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Seres Attila

Lengyel diplomáciai iratok Esterházy János felvidéki magyar  
politikusról a varsói Archiwum Akt Nowychban, 1932–1939

Bevezető

2017 nyarán a Külgazdasági és Külügyminisztérium Klebelsberg Kuno Ösztöndíjával 
két hónapot kutathattunk varsói levéltárakban, köztük a Lengyel Külügyminisztérium 
1919–1939 között keletkezett iratanyagát őrző Archiwum Akt Nowychban.1 A kutatási 
program célja a csehszlovákiai és romániai lengyel külképviseletek által a Külügy-
minisztériumnak küldött, s a trianoni békeszerződés értelmében Csehszlovákiához és 
Romániához kerülő felvidéki és erdélyi területeken élő magyar nemzeti kisebbségekről 
szóló diplomáciai jelentések feltárása, rendszerezése és feldolgozása volt. A gyűjtőmun-
ka szisztematikus elvégzését, illetve a kutatási program tervszerű végrehajtását nagy-
mértékben megkönnyítette, hogy az Archiwum Akt Nowych őrzésében lévő iratanyag-
ról – kevés kivételtől eltekintve – a kutatók térítésmentesen és korlátlan mennyiségben 
készíthetnek fényképfelvételeket. A témánk szempontjából jelentőséggel bíró csehszlo-
vákiai lengyel missziók egykori irattára csak rendkívül töredékesen maradt az utókorra. 
A pozsonyi lengyel konzulátust 1925-ben hozták létre, 1938-ban, az első bécsi döntés 
után főkonzulátusi rangra emelték, majd a független Szlovákia megalakulása után, 
1939 márciusától Lengyelország követsége lett. Kassán 1922-ben hoztak létre lengyel 
konzuli kirendeltséget kelet-szlovákiai és kárpátaljai illetékességi körrel. A külképvise-
letet 1925-ben konzulátusi rangra emelték, majd 1928-ban, apparátusának egy részével 
és vezetőjével együtt áthelyezték Ungvárra, ahol még az első bécsi döntés után is, ami-
kor a város magyar fennhatóság alá került, folytatta működését, egészen 1940–1941 
fordulójáig, immáron magyarországi lengyel külképviseletként. Az ungvári konzulátus 
kiváltására 1938. december 31-én Huszton is létrehoztak egy konzulátust, amelyet hi-
vatalosan az autonóm ruszin kormány fennhatósága alatt álló területre akkreditáltak. 
Ez a diplomáciai szerv azonban rendkívül kérészéletűnek bizonyult, Kárpátalja teljes 
területének magyar fennhatóság alá kerülésével, 1939. március 16–18. között be is 
szüntette működését, az élére kijelölt konzul el sem foglalta állomáshelyét, hanem ideig-
lenes jelleggel Nagyszőlősön tartott fenn konzuli irodát.2 A  legnagyobb és legrango-

1  Az Archiwum Akt Nowych a lengyel állami szervek, (állami) pártszervek és társadalmi szervezetek 
1919–1944, illetve 1945–1990 között keletkezett iratanyagát őrző állami közlevéltár. Konszenzusos ala-
pon elfogadott magyar fordítása nincs, leginkább „Legújabbkori Történeti Levéltárként” lehetne ma-
gyarra fordítani. A  Lengyel Külügyminisztérium 1945–1990 között keletkezett iratanyaga a Lengyel 
Külügyminisztérium Levéltárának (Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych) őrzésében található.  

2  Bestry, 2005, 86–102.        
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sabb csehszlovákiai misszió, a prágai követség anyaga 134 őrzési egységből (sygnatura) 
áll,3 az ungvári konzulátus mint iratképző 151,4 a kassai konzulátus pedig 93 ügyiratot 
tartalmaz,5 míg a pozsonyi konzulátus teljes korabeli irattermését felölelő fondban mind-
össze 12 darab dossziét találunk.6 Ezeknek a tényezőknek köszönhető, hogy mindössze 
egy hónap leforgása alatt, a csehszlovákiai magyarság 1919–1939 közötti története 
szempontjából relevánsnak minősíthető összes forráskört, úgymint a Külügyminiszté-
rium7 és a fentebbi külképviseletek anyagát teljeskörűen felmérhettük, és az egyes őrzé-
si egységek tartalmi szűrését, illetve a bennük lévő dokumentáció másolását gyorsan és 
zökkenőmentesen elvégezhettük. 

A feldolgozó munka során ezekben az irategyüttesekben számos olyan dokumen-
tumra bukkantunk, amelyek Esterházy János (1901–1957) felvidéki magyar politikus-
nak, az Országos Keresztényszocialista Párt elnökének, majd az Egyesült Magyar Párt 
ügyvezető elnökének személyére, politikai pályafutására és a különféle belpolitikai és 
külpolitikai konstellációkban általa és pártja által képviselt politikai vonalvezetésre vo-
natkozó diplomáciai értesüléseket, értékeléseket, konkrét információkat tartalmaznak.

Mint említettük, a csehszlovákiai lengyel külképviseletek utókorra maradt relatíve 
kis mennyiségű anyaga, illetve a kutató szempontjából a másolatok elkészítésének ru-
galmas szabályozása lehetővé tette, hogy a kijelölt forráscsoportokat átfogóan és mélyre-
hatóan áttanulmányozzuk. A kutatómunka során így összesen 30 darab olyan lengyel 
diplomáciai iratra bukkantunk, amelyekben Esterházy János nevesítve van, illetve ame-
lyekből személyével és politikai pályafutásával kapcsolatos adat vagy információ kerül-
het napvilágra. Egy-egy korábban megjelent lengyel és szlovák forráskiadványban eze-
ken kívül még három olyan iratot adtak közre, amelyek a téma szempontjából 
relevanciával bírnak, ugyanakkor eredeti levéltári címpéldányukat nem találtuk meg.8 
A mellékletben foglalt  33 irat közül 18 már megjelent a dokumentum eredeti keletke-
zési nyelvén, lengyelül,9 11 pedig még szlovákul is teljes terjedelemben,10 illetve 2 irat-
ból részleteket közöltek szlovák nyelven.11 Önmagában véve tehát az a tény, hogy ezek 
a Lengyelországban, illetve Szlovákiában már régebb óta tudományos forgalomban 
lévő és ismert iratok nem voltak hozzáférhetők magyarul, indokolttá tette a magyarra 
fordításukat, és a fordítások jegyzetelt, annotált és szerkesztett formában történő köz-
lését. A másik ok, ami időszerűvé tette ezeknek az iratoknak a magyarra való átültetését, 

 3  Filarowa, 1974. 
 4  Zielińska, 1967/c.
 5  Zielińska, 1967/b.
 6  Zielińska, 1967/a.
 7  A Külügyminisztérium levéltári fondja, amely több mint 13 500 ügyiratból áll, jócskán kompenzálja az 

említett külképviseletek anyagának töredékességét, hiszen annak gerincét a központi apparátus egykori 
irattára képezi, így abban az egyes országokból beérkező diplomáciai jelentések egy része – évkörökre 
bontva és országok szerinti sorozatokban – visszakereshető. Kołodziej, 2000. 

 8  17, 19. és 32. sz. iratok.
 9   10, 14, 16–27, 30–33. sz. iratok.
10  16–17, 22–27, 30–31, 33. sz. iratok.
11  18. és 19. sz. iratok.
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az volt, hogy kutatásaink nyomán az Esterházyra vonatkozó iratok merítési köre jócs-
kán bővült, az általunk közölt dokumentum-együttesben 15 darab irat még semmilyen 
tudományos publikációban vagy válogatásban nem látott napvilágot,12 még a keletkezé-
sük nyelvén, lengyelül sem. Jelen forrásközleményünkben tehát eddig közöletlen és már 
publikált iratok magyar nyelvű katalógusát állítottuk össze, amellyel az volt a célunk, 
hogy –  logikai és tematikai értelemben – az Esterházy János személyével és politikai 
pályafutásával kapcsolatban fellelhető összes információt közzétegyük.

A már megjelent és még közöletlen iratok új, tematikus egységbe fűzését, egyfajta 
kritikai kiadását az is szükségszerűvé tette, hogy azzal újabb szempontokat nyerhetünk 
Esterházy politikai habitusának, nézeteinek, vagy akár konkrét politikai lépéseinek ér-
telmezéséhez. Ennek azért is szükségét éreztük, mert a már publikált iratok egy része is 
legelőször még egy rendszerváltás előtti, korszerűsítésre szoruló dokumentumkötetben 
látott napvilágot.13 Ráadásul az egyik kulcsfontosságú iratot, amelyet csak nemrég, egy 
monumentális lengyel diplomáciatörténeti sorozat 2007-ben megjelent kötetében is-
merhetett meg a szakmai közvélemény, a sorozat szerkesztői kronológiai szempontból 
rosszul helyezték el, és így önkéntelenül is kiemelték történeti kontextusából. A kötet 
összeállítói 1938 júniusára datálták azt az ismeretlen eredetű és keltezetlen feljegyzést, 
amely egy Esterházy Jánossal folytatott megbeszélésen elhangzottakat rögzíti: tartalmi 
és logikai szempontból Esterházy János 1938. június 17–18-i, Jan Szembek külügy-
minisztériumi államtitkárral és Józef Beck külügyminiszterrel folytatott egyeztetései-
hez sorolták.14 A tévedés minden bizonnyal abból fakadhatott, hogy ez az emlékeztető 
ugyanabban a dossziéban lett elhelyezve, amely a Jan Szembek külügyi államtitkár 
1938-ban keletkezett pro memoria jellegű okmányainak egy részét foglalja magában. 
Való igaz, hogy ugyanebben a dossziéban található a magyar politikus és Szembek kö-
zötti június 17-i találkozó leirata,15 illetve a június 18-i, Józef Beck miniszter részvételé-
vel zajló megbeszélést rögzítő feljegyzés is.16 A szerkesztők az irat szerzőségét Szembek-
nek tulajdonították, amiben megítélésünk szerint nem is tévedtek, hiszen az ugyanolyan 
tulajdonságokkal bír, mint a miniszter és az apparátus felső vezetőinek közvetlen tájé-
koztatását szolgáló, általa jegyzett emlékeztetők tömege: a legtöbbször ugyan datált, de 
iktatatlan és szignó nélküli, a Külügyminisztériumban zajló négyszemközti beszélgeté-
seket megörökítő gépirat. Ennek az iratnak is a miniszter a címzettje, a külképviseletek-
ről beérkező jelentéseket ugyanakkor szinte sose a miniszter nevére szignálták, hanem a 
minisztériumi osztálystruktúra valamelyik vezető diplomatájának; iktatták és minősítési 
záradékkal látták el őket. Valószínűleg éppen a szerzőség és a datálás dilemmái miatt 
nem került bele ez a dokumentum a Szembek emlékeztető feljegyzéseinek a londoni 
Sikorski Múzeum irattárában lévő másolatait rendszerezve közzétevő, részben „napló-

12  1–9, 11–13, 15, 28–29. sz. iratok. 
13  14, 20–22, 24–26. sz. iratok. Ezek közül a 14. és a 21. sz. irat eddig kizárólag ebben az 1985-ben kiadott 

kötetben jelent meg. 
14  10. sz. irat. Megjelent: Kornat, 2007, 343–344. 
15  18. sz. irat.
16  19. sz. irat.
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ként” kiadott 1972.  évi forráskiadványba.17 Ha az iratot csak felületesen olvassuk el, 
akkor is kételyeink merülhetnek fel annak kapcsán, hogy az valóban a Szembek és 
Ester házy közötti 1938. június 17–18-i találkozók egy újabb fejezetét örökíti meg. Es-
terházy kétszer is, mindkét iratban (a keltezetlen feljegyzésben,18 és a június 17-i talál-
kozó leiratában19) külön-külön megemlíti, hogy találkozott Hitlerrel, ugyanakkor a 
találkozó általa vázolt körülményei teljesen eltérnek egymástól. Amennyiben alaposan, 
mondatról mondatra haladva értelmezzük a 2007-ben kiadott kötetben publikált ira-
tot, konstatálhatjuk, hogy Esterházy arról beszél, hogy egy vadászati kiállítás ideje alatt, 
Berlinben találkozott a német kancellárral. Berlinben ugyanakkor nem 1938-ban, ha-
nem egy évvel korábban, 1937-ben, november 2–21. között rendezték meg a legna-
gyobb szabású vadászati vásárt, a Nemzetközi Vadászati Kiállítást. Noha az iraton lévő 
kézírásos záradék melletti kézjegy tulajdonosa nem azonosítható, jól kivehető a záradék 
november 26-i, illetve az ad acta utasítás november 27-i dátuma, amelyeket az említett 
kötet szerkesztői nem tüntettek fel. Kevéssé valószínű, hogy a minisztériumi ügyvitel-
ben egy június folyamán keletkezett, a miniszter közvetlen tájékoztatását szolgáló iratot 
az apparátus egyik felső vezetője csak novemberben láttamoztat és záradékoltat, illetve 
akkor rendelkezik az irattárba helyezéséről. A datálás problémáját illetően tehát a logi-
kus következtetés csak az lehet, hogy arra a megbeszélésre, amit ez az irat megörökít, 
valamikor 1937. november 2-a és 26-a között került sor.20

A mellékletben közölt dokumentumokból tehát arra a konzekvenciára juthatunk, 
hogy élete során Esterházy legalább két ízben, egyszer 1937-ben, majd 1938-ban talál-
kozott Hitlerrel. Megítélésünk szerint ez az általunk közölt levéltári iratok legizgalma-
sabb fejezete, már csak azért is, mert a Hitler–Esterházy-találkozókat illetően a magya-
rul most először közrebocsátott lengyel dokumentumokon kívül semmilyen egyéb 
támpont nem áll rendelkezésünkre. Dilemma fakadhat abból is, hogy ilyen epizódra 
Esterházy rokonai közül senki nem emlékezett vissza, sem a lánytestvérei, Lujza21 és 
Mária,22 sem pedig a lánya, Alice.23 A Szembek és Esterházy közötti 1938. június 17-i 
megbeszélésen Esterházy azt állította, hogy Hitlerrel a Galeazzo Ciano olasz külügy-
miniszter által a Villa Madamában adott egyik ebédet követően találkozott, a német 
kancellár ez alkalommal Ciano és Mussolini jelenlétében vázolta terveit a magyar poli-

17  Szembek, 1972.
18  10. sz. irat. 
19  18. sz. irat. 
20  Ennek ismeretében érdemes kiegészítenünk az Esterházy és a vezető lengyel diplomaták közötti találko-

zók kronológiai soráról eddig alkotott képünket. Erre: Adamczyk, 2016, 161–164. Vagyis Esterházy 
valamikor 1937. november 2–26. között találkozhatott először Szembekkel (10. sz. irat). Másodjára 
1938. június 17-én egyeztettek egymással (18. sz. irat), majd június 18-án, Szembek jelenlétében a kül-
ügyminiszter, Józef Beck fogadta Esterházyt (19. sz. irat). Harmadjára 1938. december 15-én látogatott 
el Beckhez (30. sz. irat), majd december 16-án kerülhetett sor Esterházy Szembekkel folytatott, eddigi 
ismereteink szerinti utolsó megbeszélésére (31. sz. irat). A Szembek és Esterházy közötti találkozókra 
vonatkozóan lásd még Arkadiusz Adamczyk kiváló magyar nyelvű tanulmányát. Adamczyk, 2017. 

21  Esterházy, 2002. 
22  Mycielskiné, 2009. 
23  Esterházy-Malfatti, 2002. 
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tikus számára. A Szembek emlékeztetőjének részletét közreadó szlovák kötet szerkesz-
tői lábjegyzetben megjegyzik, hogy a Villa Madamában május 8-án került sor egy va-
csorára, amelyen Hitlert elbúcsúztatták 1938. május 3. óta tartó egyhetes olaszországi 
látogatásának végén, de Ciano a naplójában nem említi, hogy azon Esterházy is jelen 
lett volna.24 Ugyanennek a kötetnek a szerkesztői feltételezik azt is, hogy Esterházy 
„blöffölt”,25 amikor 1938. október 23-án Leon Orłowski budapesti lengyel követ előtt 
ismertette a Joachim von Ribbentrop német külügyminiszterrel folytatott, egy nappal 
azelőtti megbeszélésén elhangzottakat. Ennek kulcsmozzanata az volt, hogy a német 
külügyi vezető nem ígért támogatást a szlovákoknak a magyar lakosságú területekre, és 
különösen Kassára vonatkozó igényeikhez.26 A  kötet szerkesztői ezzel azt sugallják, 
hogy Esterházy szavai egyes esetekben megkérdőjelezhetők voltak, vagyis valamilyen 
politikai szándék által vezérelve, talán taktikai megfontolásokból, valótlant állított, az 
utóbbi konkrét esetben például ezzel „revolverezhette” volna a szlovákokat. 

Megítélésünk szerint azonban Ciano naplója semmire nem szolgál bizonyítékul. 
A sajtótudósítások és a magyar követi jelentések szerint május 8-án este, egy nagyszabá-
sú tűzijáték kíséretében, valóban a Villa Madamában került sor a Hitlert búcsúztató 
vacsorára, amelyen Ciano játszotta a házigazda szerepét,27 ugyanakkor az olasz külügy-
miniszter erről a vacsoráról egy sort sem jegyzett fel a naplójában. Elgondolkodtató az 
is, hogy Esterházy a lengyel beszélgetőpartnerének egyértelműen ebédről, és nem va-
csoráról tesz említést, a lengyel nyelvű iratban a mały obiad (vagyis „egy kis ebéd”) szó 
szerepel.28 Ráadásul Ciano fejtegetéseit semmiképpen nem tarthatjuk ilyen tekintetben 
mérvadónak, hiszen a naplójegyzetek legteljesebb olasz nyelvű kiadását átlapozva kons-
tatálható, hogy azok sokkal kevésbé hasonlítanak egy minden részletre kiterjedő politi-
kai munkanaplóra, mint egy, a hivatalos találkozók körülményeit ecsetelő, élménysze-
rűen megírt privát naplóra. Csak egy eklatáns példán keresztül szemléltetve: Villani 
Frigyes római magyar követ egy 1938. október 15-én kelt jelentésében arról számolt be, 
hogy két nappal korábban az olasz külügyminiszter fogadta Szüllő Gézát, aki egy me-
morandumot adott át neki,29 ám Ciano ezt az epizódot sem jegyezte le, egy szóval sem 
tesz róla említést.30 Az olasz külügyér naplójának legteljesebb kritikai kiadásában mind-
össze egyetlen helyen találkozhatunk Esterházy nevével, egy 1938. október 30-i bejegy-
zés alatt. Ám ez alkalommal a magyar politikus lényegében ugyanazt mondta el olasz 
beszélgetőpartnerének, mint korábban Leon Orłowskinak, nevezetesen, hogy a vita 
tárgyát a „három keleti” város, Kassa, Ungvár és Munkács hovatartozása képezte. Ciano 

24  Segeš–Hertel–Bystrický, 2012, 235. 
25  Ibid, 398.
26  27. sz. irat. 
27  Hitler hazautazott Olaszországból. Ma este érkezik Berlinbe Hitler búcsúnyilatkozata, In: Pesti Napló, 

1938. május 10. 3. Lásd még: Villani Frigyes római követ jelentése Kánya Kálmán külügyminiszternek. 
Róma, 1938. május 10. MNL OL, K 99, 92. cs., 78/1938. pol. sz. (205/1938. biz. sz.).  

28  AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Sygn. 108/a, Str. 110. (18. sz. irat.)
29  Villani jelentése Kányának. Róma, 1938. október 15. MNL  OL, K 99, 92. cs., 176/1938. pol.  sz. 

(478/1938. biz. sz.).
30  Az 1938. október 13-i bejegyzés: Ciano, 1980, 195. 
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kiemelte, hogy Esterházy nem volt számára ismeretlen, korábban már találkozott vele 
Tiranában és Budapesten.31

Érdemes – akár pontokba szedve – számba vennünk, hogy Esterházy milyen közlé-
seket tesz akkor, amikor lengyel beszélgetőpartnerei előtt ismerteti a Hitlerrel folyta-
tott eszmecseréin történteket. Az 1937. évi találkozójáról a következőket állítja: 1) a 
Nemzetközi Vadászati Kiállítás ideje alatt találkoztak Berlinben. 2) A Vadászati Kiállí-
tás csak ürügy volt arra, hogy Esterházy Berlinbe utazzon. 3) A megbeszélésen német 
részről Hitleren kívül jelen volt még Göring és Goebbels is. 4) A találkozóra Sztójay 
Döme magyar követ kísérte el. 5) A német beszélgetőpartnerek mindegyike azt állítot-
ta, hogy nem akar háborút. 6) Hitler külön is hangsúlyozta, hogy „Németország sem 
nem akar, sem nem tud háborúzni”. 7) Esterházy ennek apropóján külön disputába bo-
csátkozott Göringgel Csehszlovákia jövőbeni állami integritását illetően. 8) Hitler azt 
mondta Esterházynak, hogy a közvetlen spanyolországi beavatkozásról ő beszélte le 
Mussolinit.32 

Lássuk, hogy mi mindent közöl Esterházy az 1938. évi találkozó kapcsán: 1) Ahmet 
Zogu és Apponyi Géraldine tiranai esküvőjén találkozott Cianóval, aki azt kérte tőle, 
hogy az esküvő után látogasson el Rómába. 2) A találkozóra Hitlerrel Rómában került 
sor, a Hitler tiszteletére rendezett ünnepségek idején. (Esterházy a pontos dátumot nem 
jelöli meg). 3) A Villa Madamában együtt ebédeltek. 4) Az ebéden Hitleren kívül jelen 
volt még Mussolini és Ciano is. 4) Hitler kijelentette, hogy a Csehszlovákiával kapcso-
latos tervek már ki vannak dolgozva és rövidesen döntést hoznak a tervek végrehajtásá-
ról. 5) Mindazonáltal Hitler nem akar háborút. 6) Esterházy nem merte megkérni őt 
arra, hogy pontosítsa ezt a terminust. 7) Beszélgetőpartnerei pártja politikai pozíciói és 
szervezettsége iránt érdeklődtek. 8) Az olasz beszélgetőpartnerei kitértek Jugoszlávia 
helyzetére. 9) Szóba kerültek még a Lengyelország részéről Csehszlovákiától követelt 
lengyel lakosságú területek is.33 

Ha mindaz, amit Esterházy a két találkozó kapcsán elmondott lengyel partnereinek, 
nem fedte a valóságot, akkor az, megítélésünk szerint, jóval többet jelent egy egyszerű 
„blöffnél”, azt leginkább konfabulációnak kell minősítenünk, hiszen saját maga konst-
ruált két teljes történetet a német vezetővel folytatott megbeszéléseiről. Ez egyáltalán 
nem tűnik életszerűnek. A beszélgetések ténye és azok tartalmi elemei a lengyel diplo-
maták által is könnyen ellenőrizhetők lettek volna, hiszen mint láttuk, egyszer sem for-
dult elő olyan eset, amikor Esterházy kizárólag négyszemközt beszélt volna Hitlerrel. 
(Nyilván nem arra gondolunk, hogy lengyel részről direkt célzott kérdést tettek volna 
fel Cianónak arra vonatkozóan, hogy találkozott-e Rómában Esterházyval 1938 máju-
sában, hanem az olasz–magyar vagy az olasz–lengyel kapcsolatokra vonatkozó eszme-
cserék során szóba hozhatták Esterházy információit.) Vajon miért állt volna Esterházy 
érdekében, hogy hamis információk megosztásával, azaz dezinformálással tegye magát 

31  Ciano, 1980, 204–205.  

32  10. sz. irat. 
33  30. sz. irat. 
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hiteltelenné a lengyel diplomaták előtt? Ha „revolverezni” akarta volna a szlovákokat, 
akkor azt miért pont Varsóban tette, miért nem Prágában vagy Pozsonyban? Igaz, min-
denképpen rögzítenünk kell, hogy a lengyel diplomáciai kar részéről meglehetősen ve-
gyes érzelmekkel viseltettek Esterházy személye iránt. Erre találunk jelzést a már több-
ször említett, 1937. november 2–26. között kelt dokumentum kézírásos záradékában 
is, amelyből kiderül, hogy Esterházy személyéről a Prágai Lengyel Követség negatív vé-
leményt adott, illetve a varsói központi apparátusban is úgy vélték, hogy a magyar poli-
tikus információi nem teljesen életszerűek, rosszul értelmezi a politikai életben zajló 
eseményeket.34 

Tudjuk, hogy Szembek korábban maga is úgy nyilatkozott, hogy nem tartja „ki-
emelkedő politikai koponyának” Esterházyt.35 Ennek azonban az ellenkezőjére is talá-
lunk utalást. Hory András varsói magyar követ egy 1938. június 28-i jelentésében tudó-
sított a lengyel külügyminiszterrel folytatott aznapi eszmecseréjéről, amit érdemes szó 
szerint is idéznünk: „A lengyel külügyminiszter ma spontán rátért az Esterházy gróffal 
folytatott beszélgetésére,36 s hangsúlyozta, hogy a magyar-párti vezér okos, túlzások 
nélküli nyilatkozatai igen jó benyomást tettek rá. […] Hasonló értelemben nyilatkozott 
előttem Szembek gróf is.”37 Érdemes arra emlékeztetnünk, hogy 1937-ben Esterházy 
mindössze 36 éves volt, fiatal kora szokatlannak számított a korabeli politikai körök-
ben. Noha 1932 óta pártelnöki funkciót töltött be, jobbára a belpolitikai térfélen, a 
pártpolitikai lavírozás, pártpolitikai tárgyalások terén szerzett tapasztalatokat, ezért 
feltételezhetjük, hogy Szembek és a lengyel diplomáciai kar vele szemben táplált bizal-
matlansága 1937 végén, 1937–1938 fordulóján inkább fiatal korának, és a nemzetközi 
politikai porondon való vélelmezett tapasztalatlanságának szólt. Összességében tehát 
elmondható, hogy nyilván egyáltalán nem állhatott Esterházy érdekében, hogy negatív 
kép alakuljon ki róla. Ha ilyenfajta bizalmatlanságot érzett magával szemben, akkor in-
kább annak kiküszöbölésére kellett törekednie, teljesen irracionálisnak tűnik, hogy a 
valósággal homlokegyenest ellenkező módon adott volna tájékoztatást állami vezetők-
kel folytatott kulcsfontosságú politikai tárgyalásairól.

Megítélésünk szerint figyelemreméltó az Esterházy és Hitler közötti első találkozó 
időpontja is: arra nem sokkal az úgynevezett teplitzi események után került sor, ami 
fordulatot jelentett a német–csehszlovák viszonyban. Mint ismert, 1937. október 
16–17-én Teplitz-Schönauban tartották a Szudétanémet Párt (SDP) kerületi kongresz-
szusát, amelyen súlyos összetűzések zajlottak le a szudétanémet kisebbség és a csehszlo-
vák karhatalom között. Az incidens alatt a csehszlovák hatóságok, képviselői mentessé-
güket figyelmen kívül hagyva, őrizetbe vették Ernst Kundt és Karl Hermann Frank 
parlamenti képviselőket. Az eseményeknek Konrad Henlein, az SDP vezetője is szem-
tanúja volt. Az incidensre hivatkozva a csehszlovák minisztertanács elhalasztotta a no-

34  10. sz. irat. 
35  Molnár, 2008, 71. 
36  Itt Beck nyilvánvalóan a június 18-i megbeszélésükre gondolt. Lásd a 19. sz. iratot. 
37  Segeš–Hertel–Bystrický, 2012, 240–241. 
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vember 14-re kitűzött önkormányzati választásokat.38 Noha Berlin és Prága között 
egyeztetések indultak meg az események megvitatására, a szudétanémet kisebbség és a 
csehszlovák kormányzat közötti feszültséget nem sikerült enyhíteni.39 A Hitlerhez ok-
tóber 31-én ellátogató Sztójay Döme magyar követ egyenesen úgy fogalmazott Dísz 
téri feletteseinek, hogy Hitler, az eseményeken felindulva „Csehszlovákiára úgyszólván 
kimondta a halálos ítéletet”.40 Világos tehát, hogy Hitler radikális lépésre szánta el ma-
gát a szudétanémet kérdésben, mindez azonban nem mond ellent Esterházy ama infor-
mációjának, hogy nem sokkal az események után német beszélgetőpartnereinek mind-
egyike nyomatékosította számára, hogy Németország nem akar háborút.41 A  német 
vezetők Csehszlovákia dezintegrációját kívánták elérni, ekkor még leginkább a diplo-
máciai nyomásgyakorlás eszközével. Ebben az értelemben nyilatkozott Hermann Gö-
ring birodalmi marsall 1937. november 22-én a németországi hivatalos úton lévő Dará-
nyi Kálmán miniszterelnök és Kánya Kálmán külügyminiszter előtt is: Csehszlovákia 
feldarabolását elkerülhetetlennek jelezte, de kikötötte, hogy háborút indítani ellene 
csak egy nagy európai konflagráció keretében lehetne.42 A fentebbiek ismeretében él-
nünk kell a gyanúval, hogy az Esterházy és Hitler közötti 1937. novemberi találkozó 
kezdeményezése a német kancellár szűkebb környezetéből indult ki. 

Úgy véltük, ha Esterházy találkozott Hitlerrel, annak kell lennie valamilyen lenyo-
matának a hazai levéltári forrásanyagban, főleg, ha figyelembe vesszük, hogy az 1937. 
novemberi megbeszélés magyar diplomáciai hátszéllel jött létre. A  Magyar Nemzeti 
Levéltár Országos Levéltárában fellelhető korabeli magyar diplomáciai forráscsopor-
tok közül számos iratkört megvizsgáltuk ilyen szempontból, alaposan átolvastuk a ber-
lini magyar követség 1937. évi, illetve a római magyar követség 1938. évi fennmaradt 
jelentéseit, de azokban egyelőre semmilyen dokumentumra, adatra vagy utalásra nem 
bukkantunk, amely Esterházy Hitlerrel feltételezett találkozói tekintetében eligazítana 
bennünket.43 A  magyar dokumentációt alapos vizsgálat tárgyává téve mindazonáltal 
kénytelenek vagyunk hangsúlyozni, hogy az rendkívül hiányosan maradt az utókorra, s 
ez a hiányosság sajnos nem teszi lehetővé, hogy teljesen meggyőző bizonyítékkal álljunk 

38  Wettstein Miklós prágai követ jelentése Kánya Kálmánnak. Prága, 1937. október 23. MNL OL, K 63, 
80. dob., 1937–7/25. t., 3278/1937. pol. sz. 

39  Sztójay Döme berlini követ jelentése Kánya Kálmánnak. Berlin, 1937. december 18. MNL OL, K 83, 8. 
cs., 169/1937. pol. sz. 

40  Sztójay jelentése Kányának. Berlin, 1937. október 31. MNL OL, K 64, 71. cs., 1937/21. t., 599/1937. 
res. pol. sz.

41  10. sz. irat. 
42  Apor Gábor feljegyzése a Hermann Göring, illetve Darányi Kálmán és Kánya Kálmán közötti megbeszé-

lésről. Carinhall, 1937. november 22. MNL OL, K 64, 71. cs., 1937/21. t., 599/1937. res. pol. sz.
43  A következő irategyütteseket vizsgáltuk meg tételesen: 1) K 63, 80. dob., 1937–7/25. t. (csehszlovák–

német viszony); 2) K 63, 81. dob., 1937–7/43. t. (szlovák ügyek); 3) K 63, 81. dob., 1937–7/44. t. 
(szlovenszkói magyar ügyek); 4) K 63, 89. dob., 1938–7/27. t. (csehszlovák–olasz viszony); 5) K 63, 89. 
dob., 1938–7/44. t. (szlovenszkói magyar ügyek); 6) K 63, 247. dob., 1937–21/7. t. (német–magyar 
viszony); 7) K 64, 70. cs., 1937/7. t. (csehszlovák–magyar viszony); 8) K 64, 71. cs., 1937/21. t. (német–
magyar viszony); 9) K 64, 75. cs., 1938/7. t. (csehszlovák–magyar viszony); 10) K 64, 77. cs., 1938/23. t. 
(olasz–magyar viszony); 11) K 83, 8. cs., 12) K 99, 92. cs.; 13) K 99, 94. cs.  
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elő. A követségeken ugyanis háromfajta iktatást is használtak: politikai (pol.) sorozat-
szám alatt iktatták a célország, adott esetben Németország és Olaszország politikai be-
rendezkedésével, külpolitikájával, gazdasági helyzetével stb. összefüggő, leíró jellegű, 
általánosabb információt tartalmazó jelentéseket. A másik jelentéstípust, a kifejezetten 
a magyar–német és a magyar–olasz bilaterális kapcsolatokat érintő, jellemzően a követ 
és német vagy olasz politikai vezetők közötti beszélgetésekről tudósító, minősített ira-
tokat bizalmas (biz.) vagy rezervált (res.) sorozatszám alatt iktatták. Végül pedig az ad-
minisztratív (adm.) iratok közé sorolták a külképviseletek működésével, személyi állo-
mányával, protokolláris és konzuli tevékenységével összefüggő dokumentumokat. 
Becsléseink szerint a politikai és bizalmas (vagy rezervált) sorozatból 300-350 iratot 
iktathattak évente a magyar diplomácia szempontjából meghatározó két külképvisele-
ten, de a két döntő érvényű külügyminisztériumi állagban, a Politikai Osztály általános 
iratai (K 63) és a Politikai Osztály rezervált iratai (K 64) között sorozatonként és éven-
te körülbelül 60-70 irat található meg, tehát a teljes irattermés körülbelül egynegyede- 
egyötöde. A berlini magyar követség fondjában (K 83) 1937-ből a teljes rezervált ikta-
tott sorozat hiányzik. Noha a római magyar követség fondjában (K 99) mindkét 
sorozatból van egy-egy csomónyi anyag,44 láthatólag egyik sem teljes. 

Külön bosszantó tényező, hogy mindkét magyar külképviselet politikai és bizalmas 
iratainak iktatókönyvei, illetve név- és tárgymutatókönyvei, az 1937. évi berlini, illetve 
az 1938. évi római, amelyek támpontként szolgálhattak volna, hiszen egyértelmű be-
jegyzést kellett tartalmazniuk arra vonatkozóan, ha Esterházy berlini és római tárgyalá-
sairól a követségről Budapestre jelentettek, nem maradtak fenn.45 Mint az általunk kö-
zölt iratból kiolvasható, az 1938. évi római találkozó a paraván mögött zajlott, egészen 
exkluzív körülmények között, annak előkészítésében és lebonyolításában nem észlelhe-
tő a magyar diplomácia jelenléte sem. A találkozó bizalmas jellege kizárta annak lehető-
ségét, hogy arra vonatkozó információ kiszivárogjon, nyilvánosságra kerüljön vagy 
publicitást nyerjen. Esterházy találkozói Hitlerrel tipikusan az olyan mozzanatok közé 
tartoztak, amelyekről egyetlen politikus sem beszélne a hozzátartozóinak, minden bi-
zonnyal így tett maga az érintett, Esterházy János is. Mint látjuk, a római találkozó tör-
ténete egészen Ahmet Zogu és Apponyi Géraldine 1938. április 26–27-i tiranai esküvő-
jének idejéig nyúlik vissza.46 Eddig arról sem volt tudomásunk, hogy Esterházy részt 
vett ezen az ünnepi aktuson, semmilyen primer forrás nem utalt erre, a hozzátartozók 
megjelent visszaemlékezéseiben semmilyen emlékmozzanat nem köszön vissza ezzel 
kapcsolatban. Ám a korabeli magyar sajtó tudósításait gondosan elolvasva mégiscsak a 
szemünkbe ötlött egy egyértelmű ténymegállapítás: Rónai Mihály András, a Pesti Napló 
esküvőn részt vevő tudósítója külön kiemeli Esterházy János nevét az ünnepi sereglet-

44  K 99, 92. cs. (politikai) és K 99, 94. cs. (rezervált).   
45  Fennmaradt a Római Követség 1938. évi adminisztratív iratainak iktatókönyve (MNL OL, K 99, 121. 

köt.), név- és tárgymutatókönyve (MNL OL, K 99, 161. köt.), illetve az 1933–1939 között kelt számjel-
táviratok iktatókönyve (MNL OL, K 99, 140. köt.). 

46  18. sz. irat. 
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ben, sőt, azt is megjegyzi, hogy az április 25-i második bálra a magyar arisztokrácia 
képviselői közül ő érkezett meg legutoljára.47

Mindazonáltal le kívánjuk szögezni, hogy abból a tényből, hogy valaki ebben a kor-
szakban találkozott Hitlerrel, egyáltalán nem lehet automatikusan azt a következtetést 
levonni, hogy egyúttal Hitler híve is lett volna. A Magyar Távirati Iroda 2011. augusz-
tus 23-án adta közre a hírt, miszerint az akkori szlovák államfő, Ivan Gašparovič, Ester-
házy kassai mellszobrának leleplezése apropóján azt nyilatkozta az egyik szlovák lap-
nak, hogy megítélése szerint a felvidéki magyar politikus Hitler és a fasizmus híve volt. 
A náci német vezetővel az európai politika számos képviselője találkozott a háború ki-
törése előtt, különféle berendezkedésű államok vezető diplomatái tettek nála hivatalos 
vagy nem hivatalos vizitet. Édouard Daladier francia kormányfő, Neville Chamberlain 
brit miniszterelnök, Joszif Sztálin szovjet vezető, Józef Beck lengyel külügyminiszter, 
Vjacseszlav Molotov szovjet külügyi népbiztos, vagy éppen Kánya Kálmán magyar kül-
ügyminiszter ettől véve önmagában még egyáltalán nem tekinthető a Führer vagy a fa-
sizmus hívének, de ez még Horthy Miklós magyar kormányzóról sem mondható el. 
Mint arra már tettünk utalást, az Esterházy és Hitler közötti első találkozóra a német, a 
másodikra az olasz kormánykörök kezdeményezésére kerülhetett sor, az első esetben a 
magyar diplomácia hathatós közreműködésével. Esterházy elment két olyan megbeszé-
lésre, amelyeken meghallgatta az invitáló fél álláspontját. Azt, hogy ezeken a megbeszé-
léseken mi is történt, Esterházy elmondása alapján, két lengyel dokumentumból ismer-
hetjük meg. Jan Szembek mindegyik feljegyzésben egy-egy kurta bekezdést szentelt az 
Esterházy által erről adott tájékoztatásnak. Mindezekből pedig kizárólag azt szűrhetjük 
le nagy vonalakban, hogy milyen elképzelései lehettek a német vezetőnek Csehszlová-
kia jövőjét illetően, azt, hogy mindezt Esterházy hogyan kommentálta, nem tudjuk 
egyértelműen megállapítani. Az azonban szinte bizonyos, hogy a felvidéki magyar vezető 
nem nyerte el Hitler szimpátiáját, sőt, inkább az ellenszenvét vívhatta ki, amit az is bizo-
nyít, hogy lengyel politikusok előtt később – az arisztokrata származását felhozva – meg-
fogalmazta, hogy az európai politikai rendezésre vonatkozó német jövőképben Esterházy-
nak nincs helye, burkoltan az alkalmatlanságára tett utalást.48

* 

Az iratok eredeti tagolásán és elrendezésén nem változtattunk. A  közismert magyar, 
német és olasz politikai vezetők, mint például Horthy Miklós, Adolf Hitler, Benito 
Mussolini, Joseph Goebbels stb. nevéhez nem írtunk életrajzi lábjegyzetet. A lengyel 
nyelvű iratokat saját fordításunkban közöljük. Esterházy János vezetékneve egyes ira-
tokban „Eszterházy” alakban szerepel, ezeknek a fordításakor minden esetben meg-

47  Rónai Mihály András: Mbredeshna Geraldina! Gróf Apponyi Geraldine Tiranában fogadta a Pesti Napló 
kiküldött munkatársát, In: Pesti Napló, 1938. április 27. 10.

48  32. sz. irat. 
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hagytuk ezt a névalakot. Számos lengyel iratban Esterházy vagy más politikusok (például 
Karol Sidor stb.) vezetéknevének csak a kezdőbetűje szerepel, a magyar fordításban 
minden esetben kiírtuk a teljes névalakot, az eredeti iratban fellelhető rövidítéseket 
szögletes zárójellel tüntettük fel. Egyes fordítási problémák filológiai vagy szemantikai 
hátterére szintén lábjegyzetben hívtuk fel a figyelmet.

Varsói kutatómunkánk anyagi fedezetét a Külgazdasági és Külügyminisztérium Kle-
belsberg Kuno Kutatási Ösztöndíja biztosította. A  lengyel fővárosban a kutatómunka 
feltételeinek megteremtéséhez a Varsói Magyar Nagykövetség és a Varsói Magyar Kultu-
rális Központ is hozzájárult, amiért külön köszönet illeti Kovács Orsolya rendkívüli és 
meghatalmazott nagykövet asszonyt, Tischler Jánost, a Kulturális Központ igazgatóját és 
Keresztes Gáspár kulturális titkárt. Jelen forrástanulmány megírását a Wacław Felczak 
Alapítvány szakmai és anyagi támogatása tette lehetővé. Köszönettel tartozom még mind-
azoknak, akik a kézirat elkészítése során szakmai tanácsaikkal segítették ennek a dolgozat-
nak a megszületését, észrevételeikkel egyengették annak színvonalát. Hálás vagyok ilyen 
tekintetben Adam Dąbrowski levéltárosnak, Molnár Imre, Kovács István, Tóth Endre, 
Szarka László és Simon Attila történészeknek, illetve Hamerli Petrának, aki az olasz nyel-
vű könyvészeti anyag értelmezésében sietett segítségemre. 
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Források 

1.

Wacław Laciński49 pozsonyi konzul jelentése  
a Külügyminisztérium Keleti Osztályának Szüllő Géza lemondásáról  

az Országos Keresztényszocialista Pártban betöltött  
pártelnöki posztjáról

(Pozsony, 1932. augusztus 22.)
Gépelt másolat. AAN, Konsulat R. P. w Bratisławie, Sygn. 9, Str. 2–3.

Lengyel Konzulátus Pozsony  1932. augusztus 22.
1-439/1932.

A Külügyminisztérium III. P[olitikai] Osztályának Varsó

Szlovák politikai körökben nagy felbolydulást keltett a hír, miszerint Dr. Szüllő Géza50 
lemond pártelnöki posztjáról a Magyar51 [!] Keresztényszocialista Pártban. Kétségte-
len, itt már elég régóta keringtek a híresztelések Dr. Szüllő lemondásának lehetőségéről, 
nem feltételezték ugyanakkor, hogy ez már most bekövetkezik. A  lemondását rossz 
egészségi állapotával indokolta.52 Szüllő képviselői mandátuma ugyanakkor megma-
radt, ami arra utalhat, hogy nem szándékozik teljesen kivonulni a politikai életből.

Dr. Szüllő, akit nemrég, a hatvanadik születésnapja alkalmából a magyar ellenzékiek 
szimpátiájukat és elismerésüket kifejező szavakkal halmoztak el, és aki a prágai pápai 
nunciustól is számos szívélyes üdvözletet kapott, 1901-től kezdett aktívan részt venni a 
politikai életben mint a magyar parlament képviselője. A fordulat után Csehszlovákiá-

49  Wacław Laciński (1891–?) lengyel diplomata, 1932-től 1938. szeptember 30-ig pozsonyi konzul, majd 
1939. március 15-ig főkonzul. Ezt követően is Lengyelország pozsonyi követségén dolgozott. 1939 szep-
temberében az NKVD fogságába került, s a Szovjetunióba hurcolták. Több lágerben is megfordult, a 
szovjet szervek 1941 augusztusában engedték ki, s ismét visszanyerte a diplomáciai mentességét, a 
moszkvai lengyel követség konzuli osztályán dolgozott, amelyet a németek közeledtével áthelyeztek Tas-
kentbe. 1942-ben a teheráni lengyel követségre került, ahol humanitárius ügyekkel foglalkozott. 1942-től 
1944-ig a nairobi lengyel konzulátuson dolgozott. Az 1950-es években minden bizonnyal Fokvárosban 
élt, további életrajzi adatai ismeretlenek.

50  Szüllő Géza (1872–1957) felvidéki magyar politikus, 1920-ban az Országos Keresztényszocialista Párt 
(OKP) alapítója, 1925-től 1932-ig elnöke, egyúttal 1925-től a csehszlovák parlament képviselője. 
1932-ben lemondott pártelnöki posztjáról, de egészen az első bécsi döntésig megtartotta parlamenti 
mandátumát. A bécsi döntés után a magyar Felsőház örökös tagja és titkos királyi tanácsos.

51  Így a lengyel eredetiben. A párt hivatalos neve Országos Keresztényszocialista Párt volt, de az alábbi 
iratok többsége Magyar Keresztényszocialista Párt néven emlegeti. 

52  Angyal, 2004, 407.
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ban maradt, és teljesen a magyar kisebbség érdekei védelmének és megszervezésének 
áldozta magát.53 

Ennek a befolyásos politikusnak, a budapesti körök bizalmi emberének, aki évekig 
képviselte a magyar kisebbséget a nemzetközi színtéren (kisebbségi kongresszusok, 
inter parlamentáris unió) a lemondásához állítólag azok a súrlódások vezettek, amelyek 
a saját pártján belül az öreg és a fiatal generáció közötti ellentétek miatt keletkeztek. 
A fia tal generáció, amelyik idővel számbelileg jóval erősebb lesz, hajlandóságot mutat 
arra, hogy jóval reálisabban viszonyuljon a mindennapi élet dolgaihoz, főleg, ha a gaz-
dasági és társadalmi élet kérdéseiről van szó, ezért úgy véli, hogy Szüllő politikai irány-
vonala elavult. A közeljövőben össze kell hívni a párt vezetőségét azért, hogy új elnököt 
válasszanak. Erre a posztra eddig még senki nem lett kiszemelve. A régi politikusokból 
álló jelöltek körében szerepel gróf Esterházy János is, aki minden jel szerint a legna-
gyobb eséllyel bír.

A szlovák sajtó, Dr. Szüllő lépését kommentálva, nagy megelégedéssel fogadja a le-
mondását, mert úgy véli, hogy ez lehet a kezdete annak, hogy a magyar kisebbség állás-
pontja megváltozik, és békülékenyebb irányba fordul.54 

W. L. VIII. 22. 

Konzul55

53  Szüllő Géza 1901-től volt tagja a magyar parlamentnek, eleinte pártonkívüliként, majd 1910-től 1918-ig 
a Nemzeti Munkapárt programjával nyert mandátumot. Az 1918. októberi forradalom után visszavo-
nult Pozsony megyei, bacsfai birtokaira.  

54  Lásd például a Slovák című lap aug. 20-i cikkét: Poslanec dr. G. Szüllő padol. Vzdal za predsedníctva 
kresťansko-sociálnej strany Gróf Esterházy jeho nastupcom, In: Slovák, 1932. aug. 20. 2. 

55  Az irat mellett megtalálható még a Pozsonyi Lengyel Konzulátus ugyancsak augusztus 22-én kelt átirata 
a Prágai Lengyel Követségnek, mellyel megküldik ennek a jelentésnek a másolatát. AAN, Konsulat R. P. 
w Bratisławie, Sygn. 9, Str. 1.  
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2.
Wacław Laciński pozsonyi konzul jelentése  
a Külügyminisztérium Keleti Osztályának  

az Országos Keresztényszocialista Párt új elnökének megválasztásáról

(Pozsony, 1932. november 26.)
Gépelt másolat. AAN, Konsulat R. P. w Bratisławie, Sygn. 9, Str. 14–15.

Lengyel Konzulátus Pozsony  1932. november 26.
1-688/1932.

A Külügyminisztérium III. P[olitikai] Osztályának Varsó

A Magyar [!] Keresztényszocialista Párt új elnökét, aki egyszersmind a szlovákiai ma-
gyar ellenzék vezetőjének szerepét is betöltötte, még mindig nem választották meg, 
noha Szüllő képviselő már augusztusban lemondott posztjáról (lásd a Konzulátus 1932. 
augusztus 22-i, 1-439/1932. számú jelentését).56 Ellehetetleníti a párt soraiban meglévő 
feszültség,57 amely mostanában a pártelnöki tisztségre jelölt személyek (Esterházy, 
Dobránszky,58 Franciscy59) által vezetett táborok meglehetősen éles küzdelmeként tört 
felszínre, ami azt jelezheti, hogy a mostani krízis még mélyebb gyökerű, és a párt egyko-
ri egységét nem lesz könnyű ismét megteremteni. Ráadásul még maga Szüllő is, aki úgy 
tűnik, önként mondott le az elnökségről, az interregnumot a saját céljaira használja, 
összegyűjti a követőit, és a saját jelöltségét helyezi előtérbe. Az ő tábora úgy véli, hogy 
ismét Szüllőt kell felkérni az elnöki tisztségre, tekintettel arra a bizalomra, amit ő buda-
pesti kormánykörökben élvez. Ez az érv gyakran azért is meggyőző, mert így az ő jelölt-
ségét nem kell reménytelennek ítélni.
A párt kongresszusát e hónap 30-án tartják.

Wacław Laciński
Másolat: Lengyel Köztársaság Prágai Követsége60  Konzul

56  1. sz. irat. 
57  Így a lengyel eredetiben. Vagyis: a pártelnök megválasztása körüli vita feszültséget kelt a pártban. 
58  Dobránszky János (1869–1950) katolikus pap, politikus, publicista. Megalakulása után belépett az 

OKP-ba, ahol az ún. „papi szárnynak” vezetője, egyúttal a párt szlovák tagozatának egyik reprezentánsa. 
A két világháború között az Eperjes melletti Sóváron volt plébános. 1929 márciusától az OKP alelnöke, 
1929-től 1935-ig nemzetgyűlési képviselő. 1936-tól az Egyesült Magyar Párt egyik alelnöke.

59  Franciscy Lajos (1862–1933) csehszlovákiai magyar politikus, katolikus pap. 1911-től nyitrai kanonok, 
majd címzetes prépost. Az OKP konzervatív, liberálisellenes szárnyának vezéralakja, Szüllő Géza elnök-
sége idején többször szembehelyezkedett a párt irányvonalával, élesen támadta a Magyar Nemzeti Párttal 
való együttműködés politikáját. 1906–1933 között a Nyitramegyei Szemle szerkesztője. 1932. decem-
ber 14-től haláláig, 1933. április 4-ig az OKP tiszteletbeli elnöke.  

60  Az irat második oldalának záradékaként megtalálható a Pozsonyi Lengyel Konzulátus ugyancsak no-
vember 26-án kelt átirata a Prágai Lengyel Követségnek, mellyel megküldik számára ennek a jelentésnek 
a másolatát. Lásd: AAN, Konsulat R. P. w Bratisławie, Sygn. 9, Str. 14. 
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3.
Wacław Laciński pozsonyi konzul jelentése  
a Külügyminisztérium Keleti Osztályának  

az Országos Keresztényszocialista Párt  
1932. november 30-i kongresszusáról

(Pozsony, 1932. december 2.)
Gépelt másolat. AAN, Konsulat R. P. w Bratisławie, Sygn. 9, Str. 17.

Lengyel Konzulátus Pozsony 1932. december 2.
1-711/1932.

A Külügyminisztérium III. P[olitikai] Osztályának Varsó

Az 1932. november 30-i, 1-688/1932. sz. jelentésünk61 kiegészítéseként közöljük, hogy 
a Magyar [!] Keresztényszocialista Párt kongresszusa, amelyet e hónap 30-án tartottak 
Érsekújváron, semmilyen eredményt nem hozott a párt elnökének megválasztása kérdé-
sében. Szüllő képviselő távolléte (Rómában tartózkodik más budapesti politikusokkal 
együtt) és egyúttal az Esterházy jelöltségével szembeni erőteljes ellenzés oda vezettek, 
hogy a kérdés rendezését a párt küldöttgyűlésére (150 fő) ruházták át.

A kongresszuson 771 tagszervezet képviseltette magát (Nyugat-Szlovákia: 415, Ke-
let-[Szlovákia]: 302, Kárpátalja:62 54). Jabloniczky képviselő,63 Esterházy és Petrásek 
tisztelendő64 mondtak beszédet, amelyekben egyéb posztulátumok mellett szó volt az 
autonómiáról és annak érdekében az egységfront létrehozásának szükségességéről, 
Szlovákia minden egyes állampolgára részvételével. 
A kongresszus alig két órán át tartott.65

Wacław Laciński
Másolat: Lengyel Köztársaság Prágai Követsége66  Konzul

61  2. sz. irat. 
62  A lengyel eredetiben: Podkarpatska Ruś. 
63  Jabloniczky János (1874–1950) ügyvéd, politikus, Csehszlovákia megalakulása előtt Pozsonyban ügy-

véd és különböző jogi társulások, egyesületek jogi képviselője. Az OKP egyik alapítója, 1920–1925 kö-
zött első elnöke, illetve német tagozatának vezetője. 1920-ban, 1925-ben és 1929-ben nemzetgyűlési 
képviselő. Lelley Jenő irányvonalával szembefordulva támogatta a Magyar Nemzeti Párttal való együtt-
működést és egyesülést. A 2. világháború után több más szlovákiai politikussal együtt letartóztatták és a 
Szovjetunióba hurcolták.

64  Petrásek Ágoston (Augustín Petrášek, 1879–1963) szlovák katolikus pap, politikus. 1920 után az OKP 
szlovák tagozatának elnöke, a párton belül tömörülő szlovák katolikus papság egyik vezetője. 1923-tól a 
párt Pozsony megyei, 1928-tól tartományi képviselője. 1935–1938 között nemzetgyűlési képviselő.  

65  Angyal, 2004, 417–421. 
66  Az irat mellett megtalálható még a Pozsonyi Lengyel Konzulátus ugyancsak december 2-án kelt átirata 

a Prágai Lengyel Követségnek, mellyel megküldik számára ennek a jelentésnek a másolatát. AAN, Kon-
sulat R. P. w Bratisławie, Sygn. 9, Str. 16.  
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4.
Wacław Laciński pozsonyi konzul jelentése  

a Külügyminisztérium Keleti Osztályának Esterházy Jánosnak  
az Országos Keresztényszocialista Párt elnökévé történő megválasztásáról67

(Pozsony, 1932. december 19.)
Gépelt másolat. AAN, Konsulat R. P. w Bratisławie, Sygn. 9, Str. 18.

Lengyel Konzulátus Pozsony  1932. december 19.
1-779/1932.

A Külügyminisztérium III. P[olitikai] Osztályának Varsó

E hónap 2-án kelt 1-711/1932. sz. jelentésünkhöz68 kapcsolódva közöljük, hogy e hó-
nap 14-én Ótátrafüreden került sor a Magyar [!] Keresztényszocialista Párt elnök-
választó küldöttgyűlésére. A párt elnöke gróf Esterházy János lett, a legerősebb ellen-
jelöltje, Franciscy nyitrai kanonok pedig tiszteletbeli elnök. Alelnökké Dobránszky 
képviselőt és Dr. Neumann69 pozsonyi ügyvédet választották. A  választást elfogadva 
Esterházy elnökként hangsúlyozta, hogy a Magyar [!] Keresztényszocialista Párt töre-
kedni fog arra, hogy Szlovákia autonómiát nyerjen, de annak keretein belül garanciát 
kell adni arra, hogy 14 év után megszűnnek a jelenlegi viszonyok, miszerint a lakosságot 
igazságtalanul kiváltságos szlovákokra és magyar kisebbségre osztják fel.

Ezenkívül a küldöttek határozatot hoztak arról, hogy újból kiadják a párt orgánumát, 
A Nép című hetilapot.70

Másolat: Lengyel Köztársaság Prágai Követsége71  W. L. XII. 19.72 
Konzul

67  Angyal, 2004, 422–428. 
68  3. sz. irat. 
69  Neumann Tibor (1893–1952) ügyvéd, politikus. Az impériumváltást követően az OKP elnökségének 

tagja, 1932–1936 között a párt alelnöke. 1936-tól 1945-ig az Egyesült Magyar Párt (EMP) pozsonyi 
városi helyi szervezetének elnöke. 1923-tól 1945-ig kisebb megszakításokkal a pozsonyi városi képviselő-
testület tagja. 1938 novemberétől 1940 januárjáig az autonóm szlovák kormány megbízásából Pozsony 
város magyar kormánybiztos-helyettese. 1945 májusában letartóztatták és az EMP több vezetőjével 
– köztük Esterházy Jánossal – a Szovjetunióba hurcolták, ahol tízévi fegyházbüntetésre ítélték. Élete 
hátralévő részét szovjet munkatáborokban töltötte.

70  Az OKP-nak több hivatalos orgánuma is volt: a Pozsonyban kiadott Népakarat című hetilap (1920–1925), 
annak utóda, a Magyar Néplap című hetilap (1927–1936, 1942–1944, betiltva: 1933–1934) és az 1936-
tól, a pártegyesülés idejétől ugyancsak Pozsonyban kiadott Új Hírek című napilap (1937–1941). A Nép 
című hetilapot 1920–1937 között Kassán adták ki. Ismertebb szerkesztői Ványai István, Fleischmann 
Gyula és Reinel János voltak.   

71  Az átirat nem található meg a dossziéban. 
72  Csak a konzul kézjegye olvasható. 
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5.
Wacław Laciński pozsonyi konzul jelentése  
a Külügyminisztérium Keleti Osztályának  

Esterházy János elnökké választásának következményeiről  
az Országos Keresztényszocialista Pártban

(Pozsony, 1933. január 16.)
Gépelt másolat. AAN, Konsulat R. P. w Bratisławie, Sygn. 9, Str. 33.

Lengyel Konzulátus Pozsony  1933. január 16.
R. 895/2. sz.

A Külügyminisztérium III. P[olitikai] Osztályának Varsó

1932. december 19-én kelt, 1-779/1932. számú, a Magyar [!] Keresztényszocialista 
Párt ügyére vonatkozó jelentésünk73 kapcsán közöljük, hogy azóta, hogy Esterházyt a 
párt elnökévé választották, jelentős élénkülés észlelhető a párt soraiban, amely most egy 
sor akció megkezdésének bejelentésében nyer kifejezést. A legfontosabbak közé kell so-
rolni azt a szándékot, hogy egy saját, magyar nyelvű sajtóorgánumot hozzanak létre, 
illetve indítsák újra annak kiadását. 

Ezt az élénkülést az új elnöknek a pénzügyi eszközök megszerzésével (természetesen 
Budapesten) kell valóra váltania, amelyek hiányát az utóbbi időben (közel két éve) a 
párt fájó módon megérezte, és ennek következtében nemhogy arra nem volt képes, 
hogy szélesebb körű tevékenységet fejtsen ki, hanem még tetemes mértékben korlátoz-
nia is kellett korábbi aktivitását. 

Másolat: Lengyel Köztársaság Prágai Követsége74  W. L. I. 16.
Konzul

Wacław Laciński 

73  4. sz. irat.
74  Az átirat nem található meg a dossziéban. 
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6.
Wacław Laciński pozsonyi konzul jelentése  

Wacław Grzybowski75 prágai követnek  
az Országos Keresztényszocialista Párt  

választási kampányáról

(Pozsony, 1935. január 4.)
Gépelt eredeti. AAN, Poselstwo R. P. w Pradze, Sygn. 58, Str 2–3.

Lengyel Köztársaság Konzulátusa Pozsony Pozsony, 1935. január 4. 
R/13/Magyarok/C/1 Gundulić u. 12. 
Tárgy: Választási kampány a magyar táborban

A Lengyel Köztársaság prágai követének76

A közelgő választásokkal kapcsolatban feltételezni lehet, hogy erősödni fog az agitáció 
a magyar pártok, különösen a Keresztényszocialista Párt részéről, amely számos gyűlést 
rendez nemcsak a magyarok által lakott helységekben, hanem a tisztán szlovák lakossá-
gú községekben is. A párt elnöke, Eszterházy gróf számos gyűlésen mondott beszédet 
szlovákul, határozottan tiltakozva azon feltételezés ellen, miszerint ő maga és a követői 
irredenták lennének. Mivel Szlovákia szülöttének érzi magát, a beszédeit szlovák nyel-
ven mondja el. 

Az autonomisták véleménye szerint a magyar agitáció a szlovák lakosság körében 
mindenekelőtt az Agrárpárt77 mostani hívei körében számíthat sikerre, akik között na-
gyon sok a tájékozatlan elem, akik készek tényleges anyagi haszonért cserébe minden 
pillanatban megváltoztatni a párt-hovatartozásukat. 

Ezek a nézetek elégedetlenséget váltottak ki az agrárpártiak körében, akik feltétele-
zik, hogy a magyar agitáció nem korlátozódik csak az agrárpártiakra, mivel Eszterházy 
pártja a néppártiak78 által uralt községekben is nem kisebb sikerrel tartott gyűléseket. 
Az Eszterházy által a szlovákság felé kinyújtott kéz csak egy agitációs eszköz, csakúgy, 
mint számos, a szlovák lakosságnak tett ígéret, abból a célból, hogy megnyerje őket. 
Eszterházy a saját céljaira használja Szlovákia mostani súlyos gazdasági helyzetét, s arra 

75  Wacław Grzybowski (1887–1959) lengyel diplomata. 1927. augusztus 31-től 1935. október 31-ig prá-
gai követ, majd 1936-tól 1939. szeptember 17-ig moszkvai nagykövet. 

76  Az irat fejlécén látható a Prágai Követség érkeztető bélyegzője: Prágai Lengyel Követség. 13/2/E/1. sz. 
Érkezett: 1935. január 28-án. Az irat mellett megtalálható még a Prágai Követség 1935. február 8-i átira-
ta a Külügyminisztérium Keleti Osztályának, mellyel eljuttatják számára a Pozsonyi Konzulátus jelenté-
sét. Lásd: AAN, Poselstwo R. P. w Pradze, Sygn. 58, Str. 4. 

77  A Csehszlovák Agrárpártról (Gazdálkodók és Parasztok Republikánus Pártja) van szó, melynek elnöke 
1919–1933 között Antonín Švehla (1873–1933), 1935-től 1938-ig Rudolf Beran (1887–1954) volt. 

78  Az 1913-ban alapított és 1918 decemberében Andrej Hlinka (1864–1938) által újjászervezett Szlovák 
Néppártról és annak híveiről van szó. 
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emlékezteti a szlovákokat, hogy milyen jól éltek a magyar uralom alatt. Az agrárpártiak 
úgy vélik, hogy Eszterházy tevékenysége a legnagyobb mértékben ártalmas az állam szá-
mára, és arra hívják fel a hatóságokat, hogy azonnal vessenek véget annak. 

A fentebbiek arra következtetnek, hogy a fokozott magyar agitáció valójában káros 
az agrárpártiak számára és ellentétes az érdekeikkel. Ez kétségtelenül összefügg az agrár-
pártiak azon törekvésével, hogy a magyar aktivizmust79 pártfogolják és a magyarokat az 
Agrárpárt mellé állítsák. Ezeknek az erőfeszítéseknek semlegesítése céljából Eszterházy 
ellentámadást intézett, arra számítva, hogy ügyes propagandával nemcsak Hodža mi-
niszternek80 a magyarok körében folytatott akcióját tudja gyengíteni, hanem még utób-
bi szimpatizánsai közé is éket verhet.

Lengyel Köztársaság konzulja
W. Laciński

Wacław Laciński

79  Az első Csehszlovák Köztársaságban a kormánypolitika iránt lojális politikai és közéleti magatartás. Az ak-
tivista politikát folytató magyar politikai pártok (Köztársasági Magyar Földmíves Párt, Országos Magyar 
Kisgazda, Iparos és Munkáspárt, Országos Parasztpárt) többsége a csehszlovák kormánypártok kezdemé-
nyezésére jött létre, a magyar választók körében nem tudtak nagyobb népszerűségre szert tenni. Az 1920-as 
évek végére az önálló magyar aktivista pártok eltűntek a politikai színtérről, s csupán a csehszlovák pártok 
keretén belül működtek tovább. A legjelentősebb aktivista erők az Agrárpárt és a Csehszlovák Szociálde-
mokrata Munkáspárt magyar szekciói (Csehszlovák Köztársaság Magyar Szociáldemokrata Munkáspártja) 
voltak. A  szlovákiai magyar aktivizmus véglegesen 1938 őszén veszítette el létjogosultságát, amikor a 
Magyar országhoz való visszacsatolás reményében élő magyar lakosság teljesen elfordult tőle. A pozsonyi 
Lengyel Konzulátus külön jelentést is szentelt a Sarló mozgalomnak, illetve a magyar aktivizmus kérdés-
körének. Lásd Laciński R 895/1. sz. jelentése a Külügyminisztériumnak. Pozsony, 1933. január (a nap 
dátuma olvashatatlan). AAN, Konsulat R. P. w Bratisławie, Sygn. 9, Str. 22–26. 

80  Milan Hodža (1878–1944) szlovák származású politikus, a Turóc megyei Szucsányban született. 
1905–1910 között a magyar országgyűlés képviselője, 1906–1914 között a Szlovák Nemzeti Párt al-
elnöke. Az 1. világháborút követően Csehszlovákiában egyesítésügyi (1919–1920-ben), földművelés-
ügyi (1922–1925), majd oktatásügyi (1926–1929) miniszter. 1932–1935-ben ismét földművelésügyi 
miniszter. 1935. november 5-től 1938. szeptember 22-ig Csehszlovákia miniszterelnöke. A  német és 
szovjet veszélyt egyaránt felismerve, egy szorosabb közép-európai együttműködés, egységes gazdasági 
térség kialakítását szorgalmazta („Duna-terv”). 1938-ban emigrált Franciaországba, ahol az 1939-ben 
megalakult Szlovák Nemzeti Tanács elnöke lett. 1941-től az Egyesült Államokban élt, és élénk tevékeny-
séget fejtett ki a világháború befejezését követően létrehozandó közép-európai konföderáció érdekében.
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7.
Marian Chodacki81 prágai ügyvivő jelentése a Külügyminisztériumnak  

Esterházy Jánosnak a csehszlovák parlamentben  
a magyar kisebbség ügyében 1935. december 5-én elmondott beszédéről

(Prága, 1936. január 24.)
Gépelt eredeti. AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Sygn. 5475, Str. 5.

Lengyel Köztársaság Prágai Követsége Prága, 1936. január 24. 
13/2/C/1
Tárgy: Magyar kisebbség Csehszlovákiában

A Külügyminisztérium III. Politikai Osztályának Varsó

A követség másolatban megküldi Esterházy képviselő beszédének szövegét, amit az itte-
ni parlamentben mondott el a csehszlovákiai magyar kisebbség helyzetéről, és amely-
ben ismertette a magyar kisebbséggel való bánásmódra vonatkozó adatokat. A követség 
felhívja a figyelmet a csehszlovákiai magyar és lengyel kisebbség oktatásügyi helyzetére 
vonatkozó összehasonlításra.82 

A követ nevében:
Marian Chodacki

Ügyvivő
Követségi tanácsos

81  Marian Stanisław Chodacki (1898–1975) lengyel diplomata, 1935. október 24-től 1936. december 30-ig 
prágai ügyvivő, majd 1939. szeptember 1-jéig Lengyelország danzigi főmegbízottja.  

82  Az utolsó mondat a lap bal szélén tollal kijelölve. 
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a) Melléklet

A Prágai Lengyel Követség által készített összefoglaló  
Esterházy János 1935. december 5-i parlamenti beszédéről

(Prága, 1936. január 24. előtt)
Gépelt eredeti. AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Sygn. 5475, Str. 6–7.

Összefoglaló Esterházy János úr, a Magyar [!] Keresztényszocialista Párt képviselője ál-
tal a prágai parlamentben elmondott beszédről

Esterházy úr megállapítja, hogy a Saint-Germain-i szerződés 68. cikkelyét83 még távol-
ról sem léptették életbe a magyar84 kisebbség vonatkozásában, amely Csehszlovákia la-
kosságának 4,8%-át alkotja. Az arányosság elve szerint a magyar kisebbségi iskolákra eső 
15  millió korona sehol nem látható a költségvetésben. Hangsúlyozni kell, hogy a 
864 szlovákiai magyar elemi iskola közül 700-at magánegyesület tart fenn. 18 középis-
kola van. A költségvetésben 6,5 millió koronának kellene jutnia a magyarok számára 
főiskolákra, eközben még egyetlen magyar tanszéket sem hoztak létre.  

Vága község hivatalos összeírása szerint a község lakosságának 93%-a magyar és 
4,3%-a cseh és szlovák.85 Ennek ellenére a Slovenská liga86 azt követelte, hogy nyissanak 
ott iskolát a csehek és szlovákok számára. A helyi hatóságok ezt visszautasították. Az 
ügyet kormánytényezőknek kell megoldaniuk.87 A  hasonló támadások mindennapo-
sakká váltak. 

83  Ebben az állításban valójában két nemzetközi jogszabályi rendelkezés keveredik. A Saint-Germain-i bé-
keszerződést a győztes hatalmak 1919. szept. 10-én kötötték meg Ausztriával. Az egyezmény 68. cikkelye 
kimondta, hogy ha egyes városokban vagy kerületekben egy nyelvi kisebbséghez tartozók jelentős szám-
ban élnek, az államnak biztosítania kell számukra az elemi népoktatást. A jelentős számarány esetén – a 
val lási és nemzeti kisebbségek által létesített intézményekkel egyetemben – a fenntartásukról is az állam-
nak kellett gondoskodnia. Szabó, 2010, 75. Csehszlovákia ugyanakkor a szövetséges és társult főhatal-
makkal, ugyancsak Sain-Garmain-en Laye-ben és ugyanabban az időpontban, egy, az Ausztriával kötött 
békeszerződéshez kapcsolódó kisebbségvédelmi egyezményt is aláírt, amelynek 9. cikkelye tartalmazta 
Csehszlovákia vonatkozásában a békeszerződés 68. cikkelyének határozatait. Gerencsér, 2005, 228.

84  Írógéppel javítva az elírásként szereplő „lengyel”-ből
85  Vága (szlovákul: Váhovce) a Galántai járás települése. Az 1930. évi népszámlálás adatai alapján 2010 la-

kosa volt, akik közül 1860-an magyarnak és 88-an „csehszlováknak” vallották magukat.  
86  A  Slovenská liga (Szlovák Liga) 1907-ben alakult Clevelandban. Alapítói Magyarország területéről az 

USA-ba, munkavállalás céljából kivándorolt szlovákok voltak. Elsősorban nemzeti tömörülésnek lehet ne-
vezni, mivel elsődleges célja az otthon maradt nemzettársak törekvéseinek támogatása volt, a szlovákok 
autonómiájának szószólói voltak, csak másodlagos céljuk volt a szlovák emigránsok megsegítése. Csehszlo-
vákia megalakulása után a szlovákiai területen is megalakították szervezetüket. Elsősorban szlovák oktatási 
nyelvű iskolákat alapítottak, főleg a magyarok által lakott területeken. Pénzadományokkal igyekeztek rá-
venni a szegény magyar családokat, hogy gyermekeiket szlovák nyelven oktató iskolába írassák. 

87  A községi képviselő-testület elutasító határozata után a Slovenská liga a Galántai Járásbírósághoz fordult, 
amely ismét a képviselő-testület hatáskörébe utalta a kérést. Az ismételt elutasítást követően a szlovák 
szervezet az országos bírói szervekhez fordult jogorvoslatért.
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A  képviselő arra panaszkodik, hogy a hamis statisztika, cseh állami hivatalnokok 
kinevezése és az oktatáspolitika segítségével következetesen elnemzetietlenítő politikát 
hajtanak végre. Mindeközben külföldön azt állítják, hogy a magyarok jogai magasabb 
szintű kötelező normák révén biztosítva vannak. Miközben 1933/1934-ben a 167 kö-
zépiskola88 közül csak 14 volt magyar nyelvű, körülbelül 30-nak kellett volna lennie. 
Miközben a magyarok a lakosság 4,8%-át alkotják, a középiskoláknak csak 0,7%-a ma-
gyar nyelvű. Amíg a csehek esetében 5 736 főre jut egy iskola, a lengyelek esetében 
7 222-re, a szlovákok esetében 16 000-re, addig a magyarok esetében csak 49 500 főre 
jut egy középiskola. 

Kelet-Szlovákia az a terep, ahol a legnagyobb intenzitással folyik az elnemzetietlení-
tés. A kassai városházán tilos magyarul beszélni. A magyar színházi évadot lerövidítet-
ték. Kevesebb magyar nyelvű könyvet vesznek a helyi könyvtár számára, holott az olva-
sók többségét a magyarok teszik ki. Korlátozzák a magyar nyelvű istentiszteleteket. 
A különféle ürügyekkel végrehajtott letartóztatások azt célozzák, hogy pánikot keltse-
nek a határ mentén élő lakosság körében.

Ezt a rendszert a legszebben Hodža miniszter szavai illusztrálják, amelyek nemrég 
Kassán hangzottak el: „A csehszlovákiai magyar politikusok veszélyt jelentenek szá-
munkra. Minket kizárólagosan csak az itteni magyar emberek érdekelnek, meg fog-
juk nyerni őket gazdasági kedvezményekkel, iskoláinkkal és demokratikus berendez-
kedésünkkel.”89

b) Melléklet

Esterházy János 1935. december 5-i parlamenti beszédének teljes szövege 
francia fordításban

(Prága, 1936. január 24. előtt)
Gépelt másolat. AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Sygn. 5475, Str. 8–21.90

88  A szövegben elírásként eredetileg „elemi iskola” szerepelt, azt géppel „középiskolára” javították.
89  Esterházy az 1936.  évi költségvetési törvénytervezet 1935. december 5–6-i képviselőházi vitájában 

mondta el beszédét. A beszédből magyarul bővebb részleteket közölt a Prágai Magyar Hírlap 1935. de-
cember 6-i száma. Lásd A vita első szónoka Esterházy János, In: Prágai Magyar Hírlap, 1935. december 6. 
2–3. A  vitában december 6-án három másik magyar képviselő, Szent-Ivány József, Korláth Endre és 
Porub szky Géza is felszólalt. Az ő beszédeikből szintén részleteket közölt a Prágai Magyar Hírlap. Lásd 
Magyar panaszok és követelések a képviselőházban, In: Prágai Magyar Hírlap, 1936. december 7. 1–2. 
Továbbá: Kárpátalja hang ja a költségvetési vitában, In: Prágai Magyar Hírlap, 1935. december 7. 5–6.   

90  Terjedelmi okok miatt nem közöljük. A  képviselőházi beszéd teljes szövegét cseh nyelven PSNSRČ, 
2015, 29–32. Magyar nyelven: Uo., 72–75. 
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8.
Wacław Laciński pozsonyi konzul jelentése Marian Chodacki  

prágai ügyvivőnek az Országos Keresztényszocialista Párt  
zsolnai kongresszusáról

(Pozsony, 1936. február 8.)
Gépelt másolat. AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Sygn. 5475, Str. 24–27.

Lengyel Köztársaság Pozsonyi Konzulátusa 1936. február 8. 
8/C/11
Tárgy: A magyar pártok egyesülése

A Lengyel Köztársaság Prágai Követségének

E hónap 5-én tartotta kongresszusát Zsolnán a Magyar [!] Keresztényszocialista Párt, 
amelyen megvitatták a két ellenzéki magyar párt fúziójának kérdését, amit nemrég a Ma-
gyar Nemzeti Párt91 javasolt. Az ülésen körülbelül 100 küldött vett részt. Gróf Ester házy 
János elnökölt, aki hosszú beszédben magyarázta el a Nemzeti Párt tervezetét, kijelentve, 
hogy ez a tervezet bizonyos fokig meglepetés volt számukra, és azt nem a legmegfelelőbb 
pillanatban terjesztették elő. Nem tudni, hogy milyen célt szándékoznak elérni a megva-
lósításával, valószínűleg a szlovákiai magyar elem megerősödését. A Nemzeti Párt tagja-
inak jelentős része is az egyesülés ellen foglalt állást. Ennek alapján a párt kongresszusa 
azonnal negatív választ adhatott volna. Tekintettel azonban a múltbeli tapasztalatokra, a 
kongresszus alaposan kívánta megvitatni a Nemzeti Párt javaslatát, és figyelembe venni 
az összes mellette és ellene felhozott érvet, főleg, hogy a mostani feltételek mellett szá-
molni kell az adott lehetőségekkel, és nem lehet komp romisszumok nélkül nagy ideálo-
kat kergetni. 

A párt álláspontját ebben a kérdésben Esterházy gróf a következőképpen határozta 
meg:

1) Mindenki az egység mellett szól, és megelégedéssel veszi tudomásul a Nemzeti 
Párt abbéli készségét, hogy egyesüljön a Keresztényszocialista Párttal. 

2) Mindenki arra törekszik, hogy megőrizze a párt keresztényszociális és társadalmi 
jellegét.

3) Az egységes magyar párt megalakítása nem járhat negatív hatással a Szlovákiában 
élő többi néppel fennálló kapcsolatokra, s különösen nem lehet ürügy arra, hogy a párt 
tagságát gyarapító szlovákok, németek, ruszinok és románok92 elhagyják a pártot. 

91  1925–1936 között Csehszlovákiában működő magyar politikai párt. Első elnöke 1925–1933 között 
Törköly József (1878–1938) volt, 1933-tól 1936-ig, az Országos Keresztényszocialista Párttal történt 
fúzióig az ügyvezető elnöki tisztséget Jaross Andor (1896–1946) töltötte be. 

92  A lengyel nyelvű eredetiben is a „przez Rumunów” kifejezés szerepel. 
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Másrészről az egyesülésnek nem úgy kell végbemennie, hogy egy tejesen új párt alakul, 
hanem azt a Keresztényszocialista Párt mint anyapárt keretein belül kell létrehozni. A párt 
nevét ugyancsak meg kell tartani, a programját pedig teljes egészében meg kell őrizni. 

A végén Esterházy gróf kifejezte abbéli meggyőződését, hogy tekintet nélkül a tár-
gyalások végeredményére, a két magyar párt együttműködését tovább kell folytatni, és 
a kölcsönös szoros kapcsolatot meg kell őrizni, mert ezt követeli meg a szlovákiai ma-
gyarok érdeke. 

A  küldöttek egyetértettek gróf Esterházy következtetéseivel, és egy 11 főből álló 
bizottságot jelöltek ki, amelynek az lesz a feladata, hogy eredményre jusson ebben a 
kérdésben a Nemzeti Párttal. 

A Keresztényszocialista Párt álláspontjával szemben, úgy tűnik, hogy a magyar pár-
tok egyesülésének ügye nincs jó úton. Noha a keresztényszocialista vezetők eredetileg 
kedvezően fogadták a javaslatukat, a Nemzeti Párt hívei nagy csalódottsággal szereztek 
tudomást a zsolnai kongresszusról. A  zsolnai kongresszuson a Keresztényszocialista 
Párt által támasztott feltételeket a Nemzeti Párt hívei csak nagyon nehezen tudják majd 
elfogadni.

Az ellenkező jellegű felfogás ellenére kétségtelen, hogy a Nemzeti Párt hívei tisztán 
elvi indítékkal terjesztették elő a javaslatukat, azt óhajtva, hogy a magyar pártok egyesülé-
se révén a csehszlovákiai magyar kisebbség erősítse pozícióit. Feltételezhették, hogy a Ke-
resztényszocialista Párt, amely mindig a legjobb szándékát fejezte ki, és a magyar érdekek 
védelmében komolyan együttműködött a Nemzeti Párttal, fenntartások nélkül elfogadja 
majd a javaslatukat. A keresztényszocialisták álláspontja sokak számára meglepetést oko-
zott. Ugyanakkor a Keresztényszocialista Pártnak kétségtelenül nyomós okai voltak arra, 
hogy tartózkodóan fogadja a testvérpárt javaslatát. Kétségtelenül nagyon fontos szerepet 
játszik ebben a hagyomány ereje és az elköteleződés a párt programja mellett, amelyek a 
katolikus, és általában véve a népi alapok hangsúlyozásával vonzóan hatottak nemcsak a 
magyar tömegekre, hanem a szlovák és a német lakosságra is. E pillanatban, ha a párt egy 
kizárólagosan magyar néppárttá válna, biztosan elvesztené nemcsak a németek és a szlová-
kok körében, hanem a magyarok nagy része körében élvezett szimpátiáját is. A magyar 
papok, akik szoros kapcsolatban élnek az emberekkel, érezték ezt a nyugtalanságot, ezért 
kategorikusan elutasították a nemzeti pártiak javaslatát, s azzal fenyegettek, hogy – ameny-
nyiben a párt kongresszusa elfogadja a javaslatot – egy katolikus programmal rendelkező 
új magyar pártot alapítanak. Végül ez a körülmény döntött. A Keresztényszocialista Párt 
nem utasította el kategorikusan a nem zeti pártiak javaslatát, csak súlyos feltételeket sza-
bott annak elfogadásához. Úgy tűnik, ily módon a magyar pártok egyesülésének kérdése 
eldöntetett, habár – ahogy azt egyesek állítják –, nem zárhatók ki meglepetések. A kato-
likusok befolyásának erősödése Csehszlovákiában, a Keresztényszocialista Párt egyes po-
litikai lépéseinek sikere, és aktivitásának erősödése arra bírhatják a Nemzeti Pártot, hogy 
messzemenő engedményeket tegyen, annál inkább, mivel 1920-ban úgy jött létre, hogy a 
Keresztényszocialista Pártból vált ki.

Ugyanakkor abban az esetben, ha nem kerülne sor a magyar pártok egyesülésére, 
nehéz feltételezni, hogy kapcsolataik a Keresztényszocialista Párt negatív álláspontja 
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miatt jelentős mértékben lehűlnének. Mindkét párt mindig kölcsönös bizalmat és en-
gedékenységet tanúsított, ha a magyar érdekekről volt szó, ezért nehéz feltételezni, 
hogy az eddigi együttműködésük megszakadna, különösen, ha figyelembe vesszük a 
lakosság irántuk tanúsított nagy elismerését és szolidaritását, amelyeknek köszönhető-
en a csehszlovák pártok azon igyekezete, hogy megnyerjék a magyarokat, nagyon cse-
kély eredményeket ért el. A magyarok meg tudták őrizni egységüket, s megmutatták, 
hogy nemzeti érdekeiket előbbre helyezik a saját hasznuknál, amit azzal tudtak volna 
elérni, hogy a csehszlovák pártokhoz csatlakoznak.

Lengyel Köztársaság konzulja
Wacław Laciński

9.
Wacław Laciński pozsonyi konzul jelentése  

Marian Chodacki prágai ügyvivőnek az Országos Keresztényszocialista Párt 
és a Magyar Nemzeti Párt egyesülése után  

a csehszlovákiai magyar kisebbség körében előállott politikai helyzetről

(Pozsony, 1936. április 15.)
Gépelt másolat. AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Sygn. 5475, Str. 42–43.

Lengyel Köztársaság Pozsonyi Konzulátusa 1936. április 15. 
8/C/34 Titkos
Tárgy: A magyar kisebbség

A Lengyel Köztársaság Prágai Követségének93

Ez év március 25-i, 8/C/28. számú jelentésünk94 kiegészítéseként tisztelettel közöljük, 
hogy [Budapest kategorikus követelésének eredményeként megvalósult a két magyar 
párt közötti egység],95 ahol az első sikertelen próbálkozások (lásd a zsolnai kongresszus-
ról szóló ez év február 8-i, 8/C/11. számú jelentést96) hatalmas elégedetlenséget szültek 
(mindenekelőtt Esterházy személye miatt).97 [Ennek a kapcsolatnak a létrehozását 

93  A jelentés mellett megtalálható a prágai követség 1936. április 16-i átirata a Külügyminisztérium Keleti 
Osztályának, amellyel csatolmányként megküldik számára a jelentést. AAN, Ministerstwo Spraw Zagra-
nicznych, Sygn. 5475, Str. 41. 

94  A levélben említett jelentésre nem bukkantunk rá. 
95  A szögletes zárójelbe tett rész a gépelt szövegben zöld színű ceruzával aláhúzva. 
96  8. sz. irat. 
97  A  kedvezőtlen kilátások ellenére a két párt egyesülése mégis végbement. Az egyesülést formálisan az 

MNP részéről a párt 1936. márc. 10-én, Érsekújváron tartott elnökségi ülésén, az OKP részéről a párt 
ugyanazon a napon Pozsonyban tartott elnökségi ülésén mondták ki. Az egységesüléssel létrejött új párt,
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Buda pest sürgős ügynek tartotta, annak lehetősége miatt, hogy a jelenlegi nemzetközi 
helyzetben felszínre kerülhet a határok revíziójának ügye.98 Egy ilyen fontos pillanat-
ban a csehszlovákiai magyar kisebbségnek egységesnek99 kell lennie és a prágai kor-
mánnyal szemben erős ellenzékként viselkedő egységes táborként kell fellépnie. Egyelő-
re még nincs semmilyen előjele ennek az ellenzéknek, csak a magyar sajtó hangneme 
sugallja, hogy hamarosan létre fog jönni. Érdemes kiemelni Jaross képviselő100 erőteljes 
fellépését, akit állítólag Budapest bízott meg azzal, hogy vigye véghez ezt az akciót.

Megbízható forrásból származó információ szerint Beneš elnök101 nemrég azt java-
solta a magyaroknak, hogy lépjenek be a kormányba.]102 Ezt a javaslatot elutasították 
azzal az indokkal, hogy akkor, amikor a magyar kisebbség egységbe forr,103 ellenzékben 
kell maradniuk. Ezt az is alátámaszthatja, hogy a magyar kisebbség még most is kifeje-
zetten az ellenzékiségre készül. 

Lengyel Köztársaság konzulja
Wacław Laciński

 97  az Egyesült Magyar Párt (Egyesült Országos Keresztényszocialista Párt és Magyar Nemzeti Párt) veze-
tőségének alakuló ülésére 1936. június 21-én került sor Érsekújváron. Az egyesülés előzményeire és rész-
leteire lásd: Popély, 1990; Angyal, 2004, 461–476; Angyal, 2017, 181–186. 

 98  A magyar diplomáciának a két magyar párt egyesülésében játszott szerepére: Angyal, 2004, 461–467, 
469–476; Molnár, 2008, 48–49. 

 99  A lengyel nyelvű eredetiben a „skonsolidowana” vagyis „konszolidált” szó szerepel.
100  Jaross Andor (1896–1946) felvidéki politikus. 1925-től a Magyar Nemzeti Párt egyik alelnöke, 1933-

tól ügyvezető elnöke, 1935-től nemzetgyűlési képviselő. Az 1936-os pártegyesítés után az Egyesült Ma-
gyar Párt országos elnöke lett. Az első bécsi döntést követően 1940 áprilisáig a felvidéki ügyek tárca nél-
küli minisztere Budapesten. Fokozatosan a fasizmus eszméinek vonzásába került, 1940-ben Imrédy 
Bélával együtt megalakította a szélsőjobboldali Magyar Megújulás Pártját. 1944. március 22-től augusz-
tus 17-ig a Sztójay-kormány belügyminisztere, a zsidóüldözések egyik irányítója, 1944 decemberétől 
1945 márciusáig a szélsőjobboldali Törvényhozók Nemzeti Szövetségének elnöke volt. 1946-ban a nép-
bíróság háborús bűnösnek nyilvánította, halálra ítélte és kivégezték. 

101  Edvard Beneš (1884–1948) cseh politikus, 1918–1935 között külügyminiszter, egyúttal 1921–1922-ben 
miniszterelnök. 1935. december 18-tól 1939. október 5-ig a Csehszlovák Köztársaság második elnöke. 
A háború után, 1945. október 28-án visszahelyezték hivatalába, amit 1948. június 7-i lemondásáig töltött 
be. 

102  A szögletes zárójelbe tett rész a gépelt szövegben zöld színű ceruzával aláhúzva. 
103  A lengyel nyelvű eredetiben a „skonsolidowanie” vagyis „konszolidáció” szó szerepel. 
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10.

Ismeretlen eredetű emlékeztető feljegyzés Józef Beck külügyminiszter104 
számára az Esterházy Jánossal folytatott beszélgetésről

(Hely nélkül, dátum nélkül. [1937. november 2–26. között])
Gépelt eredeti. AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Sygn. 108/a, Str. 92–94.105

Feljegyzés miniszter úr részére106

Ma eljött hozzám Eszterházy, akivel azután együtt reggeliztünk. A beszélgetés során a 
következőket mondta nekem: 

1) Eszterházy éppen Berlinből tért vissza, ahol azzal az ürüggyel, hogy a Vadászati 
Kiállításon107 vesz részt, megbeszélést folytatott Hitlerrel, Göringgel és Goebbelsszel. 
A berlini magyar követ, Sztójay tábornok108 kíséretében látogatta meg őket. Eszterházy-
nak jók a kapcsolatai Henleinnel,109 aki – ahogy Eszterházy állítja – úgy érzi, [hogy 
Berlin részéről most erkölcsi, és ami még fontosabb, pénzügyi támogatás nélkül hagy-
ták őt,]110 ezért azt hiszem, hogy Eszterházy útjának az volt a célja, hogy megtudja, mi 
Berlin terve Csehszlovákiával kapcsolatban. A megbeszélések során mindenekelőtt az 
lepte meg, hogy mindegyikük aláhúzta, hogy nem akar háborút. Hitler azt mondta 
neki, hogy Németország sem nem akar, sem nem tud háborúzni. Amikor Eszterházy 
hivatkozott Göringnek arra a kijelentésére, amit Apornak111 tett a múlt év őszén, hogy 
„3 éven belül Csehszlovákia megszűnik létezni”, Göring megismételte Hitler iménti 
szavait. Eszterházynak arra a kérdésére, hogy katonaként vagy miniszterként mondja 
ezt, Göring azt válaszolta, hogy Magyarország és Németország között az a különbség, 

104  Józef Beck (1894–1944) lengyel diplomata, 1932. november 2-tól 1939. szeptember 30-ig Lengyelország 
külügyminisztere. 

105  Lengyelül megjelent: Kornat, 2007, 343–344.
106  Az irat fejlécén ceruzával és kézírással a következő bejegyzés áll: „Zabiełło ig[azgató] úr. Úgy ítélem meg 

Eszterházy úr információit, hogy azok kevéssé fontosak. Prágai követségünk véleménye mindig negatív 
volt róla. [Olvashatatlan aláírás] 26/XI. Ad acta. [Olvashatatlan aláírás] 27/XI.” Stanisław Zabiełło 
(1902–1970) lengyel diplomata, 1934–1939-ben a Külügyminisztérium szovjet referense, 1939 tava-
szától a Külügyminisztérium Politikai Főosztályának főosztályvezető-helyettese.    

107  A 74. Nemzetközi Vadászati Kiállítást Berlinben tartották 1937. november 2–21. között. 
108  Sztójay Döme (1883–1946) diplomata, politikus, 1936–1944 között Magyarország berlini követe, 

1944. március 22-től 1944. augusztus 29-ig Magyarország miniszterelnöke.  
109  Konrad Henlein (1898–1945) szudétanémet politikus 1935-től 1938-ig a csehszlovákiai németség leg-

nagyobb politikai szervezetének, a Szudétanémet Pártnak (SdP), illetve 1933-tól 1935-ig jogelődjének, 
a Szudétanémet Hazafias Frontnak (SHF) elnöke. 

110  A mondatrész mellett a lap bal szélén ugyanazzal a kézírással egy kérdőjel, és mellette a 27/XI. dátum 
látható. 

111  Báró Apor Gábor (1889–1969) diplomata, 1927–1934 között a Külügyminisztérium Politikai Osztá-
lyának vezetője, 1934–1935-ben bécsi követ, 1935-től 1938-ig a külügyminiszter állandó helyettese, 
1939-től 1944-ig vatikáni követ. 
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hogy amennyire optimisták a katonák Magyarországon, Németországban annyira kevéssé 
harcias a kedvük, mert mindig emlékeznek arra, hogy a legutóbbi háború Németország 
vereségével végződött. Hitler azt mondta Eszterházynak, hogy amikor Mussolini Német-
országba jött, elszánt volt, hogy – háború lehetőségére számítva – nyílt kártyákkal játsz-
szon Spanyolországban, ugyanakkor ő kikövetelte tőle, hogy mondjon le ezekről a tervek-
ről. Eszterházy azzal a kifejezéssel élt, hogy a Berlin–Róma-tengely Németország részéről 
csupán taktikai kombináció, amely hosszú távú kötelezettséget sem ró rá.

2) Eszterházy elmondta nekem a következő dolgot. A múlt év őszén a cseh parla-
ment katolikus képviselője, Svetlik kanonok112 azzal a kéréssel fordult hozzá, hogy kér-
dezze meg Sigray grófot,113 a magyar legitimisták vezérét, hogy kész-e együttműködni 
velük és Wiesnerrel (Bécs)114 abból a célból, hogy egyidejűleg restaurálják a Habsbur-
gokat Bécsben, Budapesten és Prágában. Sigray akkor ezt visszautasította, mivel úgy 
vélte, hogy a magyarországi királykérdésre tekintettel az ő közreműködése csak teherté-
telt jelentene az osztrák és cseh legitimisták munkájában. Ezzel kapcsolatban Eszterházy 
azt mondta nekem, hogy biztosan tudja, hogy Hodža, aki gyakran jár inkognitóban 
Badenbe és Bécsbe,115 néhány megbeszélést folytatott Wiesnerrel, amelyek arra irányul-
tak, hogy a Duna-menti [népek] problémájára a Habsburg-koncepcióban116 találjanak 
megoldást. Hodža azt mondta Wiesnernek, hogy ő személy szerint teljes mértékben 
egy ilyen kombináció mellett van, ugyanakkor Beneš most még nem menne bele ebbe, 
igaz, a jövőt illetően ezt a kérdést nyitottnak lehet tekinteni.117 Visszatérve arra a beszél-

112  František Světlík (1875–1949) legitimista cseh politikus, a Csehszlovák Néppárt keresztényszocialista 
szárnyának vezéralakja. 1923-tól olomouci kanonok, 1925-től a prágai parlament néppárti képviselője. 
Az 1930-as években fellépett a Csehszlovák Néppárt korporatív jellegűvé alakítása ellen.  

113  Sigray Antal (1879–1947) legitimista politikus, a főnemesi származású felsősurányi és alsósurányi Sig-
ray család utolsó sarja. IV. Károly második visszatérési kísérletének idején, 1921 októberében csatlako-
zott a királyhoz, emiatt a királypuccs összeomlása után tíz hétig vizsgálati fogságban tartották. Habs-
burg Ottó 1934-ben – gróf Károlyi József halála után – Sigray Antalt bízta meg a magyar legitimista 
politika irányításával. 1920-tól 1939-ig keresztény ellenzéki programmal nemzetgyűlési, illetve ország-
gyűlési képviselő, 1939-től a Felsőház tagja. 

114  Friedrich Wiesner (1871–1951) osztrák diplomata, politikus, 1924-től az osztrák legitimista szervezet, 
a Reichsbund alelnöke, 1928-tól elnöke. 

115  Magyar diplomáciai források – az általunk közölt feljegyzés kelte előtt – két ízben is tudósítanak róla, 
hogy Hodža inkognitóban Ausztriában járt. Először 1937 húsvétján Semmeringen, ez alkalommal 
Bécsben nagypénteken titokban találkozott Kurt Schuschnigg kancellárral. Lásd Bobrik Arno bécsi 
követségi tanácsos ideiglenes ügyvivő jelentését a Külügyminisztériumnak. Bécs, 1937. március 31. 
MNL OL, K 63, 80. dob., 1937–7/25. t., 1116/1937. pol. sz. Második alkalommal 1937 szeptemberé-
ből találunk erre vonatkozó adatot, ez alkalommal Schuschnigg Badenben látogatta meg Hodžát. Lásd 
Bobrik jelentése a Külügyminisztériumnak. Bécs, 1937. október 1. MNL OL, K 63, 80. dob., 1937–7/25. t., 
3042/1937. pol. sz. A jelentések Hodža inkognitóban tett ausztriai látogatásait ekként interpretálják: 
„Ezen utazása éppúgy, mint előbbi gyakori ausztriai látogatásai elsősorban egy szívéhez közelálló hölgy-
nek szól.” Bobrik jelentése a Külügyminisztériumnak. Bécs, 1937. március 31. Loc. cit. 

116  Ceruzával aláhúzva. A lap szélén az aláhúzott részhez egy kérdőjel írva, ugyanazzal a kézírással írt meg-
jegyzéssel: „Hodža koncepciója biztosan eltér ettől a megoldástól, ezért a Wiesnerrel folytatott megbe-
széléseinek más célja és tartalma volt. [Olvashatatlan aláírás].” 

117  Az erről tudósító magyar jelentés a Habsburg-kérdéssel kapcsolatban a következőket jegyezte le Hodža 
és Schuschnigg 1937. húsvéti találkozójáról: „A Habsburg-kérdésről Hodzsa oda nyilatkozott, hogy ő 
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getésre, amit másodjára folytatott Svetlikkel néhány héttel ezelőtt, Eszterházy azt 
mondta nekem, hogy az egyetlen hatalom, amely „kissé megijedne”, ha megoldanák a 
Habsburg-kérdést a Duna-medencében, Németország lenne, míg Anglia és különösen 
Franciaország nem gördítenének akadályokat ez elé, ez utóbbi akkor, „ha Kánya úr118 
megtalálná a módját, hogy javítsa vele a kapcsolatokat”. Eszterházy ebben látja a Fran-
ciaországnak címzett passzus magyarázatát Kánya legutóbbi expozéjában,119 amit köz-
vetve, de nem kétértelműen és nyomatékkal adott értésemre. Ezután megkérdeztem, 
mit gondol Eszterházy, hogyan viszonyulna ehhez a megoldáshoz Olaszország. Eszter-
házy azt mondta, hogy Mussolini és a király120 azt szeretnék, ha Ottó121 Mária olasz 
hercegnővel122 házasodna össze, ugyanakkor tavaly egyértelmű visszautasítást kaptak 
Zita királynétól,123 amikor a nyár folyamán Olaszországban volt, aki nem fogadta el a 
hercegnőt királynénak, amit Eszterházy részletesen elmondott nekem. Ez az ügy, Eszter-
házy kifejezésével élve, jelentős mértékben lehűtötte Mussolini érdeklődését a Habs-
burg- tervek iránt.

3) A  Magyarország és a Kisantant közötti legutóbbi tárgyalásokkal kapcsolatban 
Eszterházy azt mondta nekem, hogy bizonyos, hogy Kánya Csehszlovákiával kisebbségi 
egyezményt sem akar kötni. Berlinben Eszterházy Göring értésére adta, hogy tudja, 
hogy Németország megakadályozza, hogy egyezség jöjjön létre Magyarország és a 
Kisantant között. Göring erre azt válaszolta: „Megbeszéljük ezeket a dolgokat Kánya 
úrral itt Berlinben.”124

ezt a maga részéről sohasem fogja szóba hozni, mert a legteljesebb bizalommal viseltetik Schuschnigg 
kancellárnak erre vonatkozó nyilatkozataival szemben (hogy t.i. a restauráció nem aktuális).” Lásd Bobrik 
jelentése a Külügyminisztériumnak. Bécs, 1937. március 31. Loc. cit. 

118  Kánya Kálmán (1869–1945) diplomata, 1933. február 4-től 1938. november 28-ig Magyarország kül-
ügyminisztere.  

119  Esterházy a magyar külügyminiszter 1937. november 9-én a Képviselőház és a Felsőház külügyi bizott-
ságaiban elmondott expozéjára utal. Ebben Kánya a következőképpen fogalmazott Franciaországgal 
kapcsolatban: „Franciaországhoz való viszonyunkat abból a szempontból vagyunk kénytelenek megí-
télni, hogy Franciaországot a kisantant-államokhoz szövetségi kötelékek fűzik, amelyekből eredő köte-
lezettségeit mindig nagy lelkiismeretességgel tartotta be, és éberen őrködik ezeknek az államoknak az 
érdekei felett, amelyekkel szemben nekünk még nagyon sok rendezni való kérdésünk van. […] Magyar-
ország külpolitikája erőviszonyainkhoz mért aktív békepolitika [sic! – kiemelés az eredeti tudósításban], 
amelynek célja az igazi béke előfeltételeinek fokozatos megteremtése”. Lásd Kánya külügyminiszter ex-
pozéja, In: Pesti Napló, 1937. november 10. 3.  

120  III. Viktor Emánuelről (1869–1947), Olaszország királyáról (1900. július 29-től 1946. május 9-ig) van 
szó.  

121  Habsburg Ottó (1912–2011) IV. Károly és Zita királyné fia, a Habsburg-ház trónörököse. IV. Károlyt 
Magyarországon törvényesen 1921-ben (1921. évi XLVII. tc.) fosztották meg trónjától, ezzel jogilag 
Ottó is elvesztette a trónörökösi címét. Ottó azonban egészen a 2. világháború végéig reménykedett a 
visszatérésben. 1936-tól a Páneurópai Unió tagja, 1957-től alelnöke, 1973-tól elnöke.  

122  Savoyai Mária (1914–2001) olasz hercegnőről, III. Viktor Emánuel ötödik gyermekéről van szó.  
123  Bourbon Zita (1892–1989) pármai hercegnő, IV. Károly feleségeként Magyarország királynéja 

(1916. november 21-től 1918. november 11-ig). 
124  A dokumentum alján sem aláírás, sem szignó nem szerepel. 
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11.
Wacław Laciński pozsonyi konzul számjeltávirata a Külügyminisztériumnak  

a szlovák autonomisták és a csehszlovákiai  
német és magyar kisebbség közötti egyeztetésekről

(Pozsony, 1938. február 21.)
Gépelt másolat. AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Sygn. 5454, Str. 80.

501. sz. bejövő számjel Pozsony, 1938. február 21.
Laciński úr a Külügyminisztériumnak Varsóba125  Érkezett: 1938. február 23-án 
1. sz. 

Henlein küldöttei meglátogatták Hlinkát126 azzal a javaslattal, hogy az összes szlovákiai 
kisebbség működjön együtt. H[linka] beleegyezett ebbe azzal a feltétellel, hogy 
a pittsburghi megállapodás127 lesz az együttműködés alapja. Az első lépés az lesz, hogy a 
Slovák e hó 27-i számában cikkeket fognak közölni – a németek részéről Henlein és 
Karmasin128 képviselő, a magyarok részéről Esterházy és Jaross, a ruszinok részéről pe-
dig Pieszczak129 [!] képviselő –, amelyekben mindenki nyilatkozni fog a magasabb szin-
tű megállapodás mellett, és a saját pártja nevében síkra is száll annak megvalósítá- 
sáért.130 A továbbiakban a kisebbségek részt vesznek a megállapodás aláírásának 20 éves 

125  A távirat fejlécén a Külügyminisztérium érkeztető bélyegzője olvasható: Külügyminisztérium III. Poli-
tikai Osztály. 11/C. I./13. sz. Dátum: 1938. március 10. 

126  Andrej Hlinka (1864–1938) szlovák katolikus pap, politikus, rózsahegyi plébános. Már fiatalon politizál-
ni kezdett a konzervatív gróf Zichy János vezette Katolikus Néppártban. Amikor a párt erősítette a magyar 
nemzeti arculatát, Hlinka kilépett és a Szlovák Néppárt (Slovenská ľudová strana) egyik alapítója és kulcs-
figurája lett. 1906-ban magyarellenes agitáció miatt kétéves börtönbüntetésre ítélték, és eltiltották a papi 
hivatástól. Az 1907-es csernovai tragédia után X. Piusz pápa közbenjárására kegyelmet kapott, és kienged-
ték a börtönből. 1918-ban tagja lett a Szlovák Nemzeti Tanácsnak. Eleinte elfogadta az egységes csehszlo-
vák nemzet eszméjét, de néhány hét elteltével változtatott a politikáján és megalapította az új Szlovák 
Néppártot. A pártja nevét 1925 után „Hlinka Szlovák Néppártjára” (Hlinkova slovenská ľudová strana) 
változtatták, melynek haláláig elnöke, fő ideológusa és parlamenti képviselője volt. 

127  1918. május 31-én az egyesült államokbeli Pittsburgh-ben a Szlovák Liga és a Cseh Nemzeti Szövetség 
között kötött megállapodás, amely a szlovákoknak Csehszlovákián belül önálló országgyűlést, közigaz-
gatást és igazságszolgáltatást helyezett kilátásba, illetve ígéretet tett arra, hogy a szlovák is hivatalos 
nyelv lesz a közös államalakulatban. 

128  Franz Karmasin (1901–1970) szlovákiai német politikus, a szlovákiai Deutsche Partei és a Freiwillige 
Schutzstaffel vezetője. 1938-ban a Német Birodalom érdekeit kiszolgáló szlovákiai Deutsche Partei ve-
zetője lett. 1945 áprilisában Ausztriába menekült. 1947-ben távollétében háborús bűnök miatt halálra 
ítélték, de kiadatására Csehszlovákiának nem került sor. 

129  A név így szerepel a lengyel nyelvű iratban. Ivan Pješčak (1904–1972) csehszlovákiai ruszin politikus, 
eperjesi ügyvéd. 1937–1939-ben a csehszlovák parlament képviselője. 1938–1939-ben rövid ideig mi-
niszter Andrej Brody, majd Augustin Vološin első kormányában.  

130  Esterházy nyilatkozata megjelent mind a Slovák, mind a Prágai Magyar Hírlap február 27-i számában. A szlo-
vák és a magyar közvélemény nem ismerkedhetett meg a nyilatkozat teljes szövegével, mert a csehszlovák 
ügyészség mindkét lap aznapi számait elkobozta. Esterházy nyilatkozatának lényegét a pozso nyi Új Hírek 
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évfordulójára szervezett ünnepségen, a megállapodás mellett szóló beszédeket monda-
nak. Ezeket a döntéseket titokban tartották a hatóságok lehetséges reakciói miatt. Más 
kérdéseket most nem vitattak meg. Jelentés megy futárral.131

Kimegy: Követ úrnak Prágába, Keleti Osztály
Kimegy: 3 példányban

12.
Wacław Laciński pozsonyi konzul jelentése Kazimierz Papée132  

prágai követnek a Szlovák Néppárt és a csehszlovákiai magyarok és németek 
közötti együttműködésről

(Pozsony, 1938. február 21.)
Gépelt másolat. AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Sygn. 5454, Str. 56–59.133

Lengyel Köztársaság Pozsonyi Konzulátusa 1938. február 21. 
11/C/8 Titkos
Tárgy: Együttműködés a néppártiak és a kisebbségek között

A Lengyel Köztársaság prágai követének

Valamikor e hó 10-e körül Hlinka tisztelendőhöz látogatott Rózsahegyre Henlein pártjá-
nak néhány képviselője (Frank134 és Kundt135 képviselők), akik, mint pártjuk hivatalos 

március 1-jei száma ismertette. A cenzúra ugyanakkor abból is törölte a nyilatkozat azon részét, ahol Ester házy 
kifejtette, hogy a magyarság fennmaradásának és fejlődésének garanciája is Szlovenszkó autonómiájához kö-
tődik. Molnár, 2008, 73–74. A teljes nyilatkozat: A magyar, német és ruszin autonomisták mozgalma pár-
huzamos a szlovákokéval. Esterházy, Henlein és Pješčák nyilatkozata a Slovákban, In: Prágai Magyar Hírlap, 
1938. február 27. 3. A rövidített nyilatkozatot lásd: „Ha a szlovákok kitartanak, ki fogják vívni Szlovenszkó 
auto nómiáját”. Kialakulóban Szlovenszkón a szlovák–magyar– német és kárpátorosz autonomista front? Ester-
házy János, Henlein Konrád és Pjescsák Iván nyilatkozata a Slovákban, In: Új Hírek, 1938. március 1. 4.  

131  12. sz. irat.
132  Kazimierz Papée (1889–1979) lengyel diplomata, 1932–1936 között a Lengyel Köztársaság danzigi 

főmegbízottja. 1936. december 30-tól 1939. március 15-ig a Prágai Lengyel Követség vezetője rendkí-
vüli követi és meghatalmazott miniszteri rangban. 1939–1958 között a Lengyel Köztársaság nagyköve-
te a Szentszék mellett. 

133  Vö. a 11. sz. irattal. 
134  Karl Hermann Frank (1898–1946) szudétanémet politikus, 1933-ban Henlein mellett a Szudétanémet 

Hazafias Front egyik alapítója, 1935-től a Szudétanémet Párt alelnöke és propagandaosztályának veze-
tője. 1935–1938 között parlamenti képviselő. 1939–1942 között, a protektorátus éveiben, államtitkár 
Heinrich Heidrich birodalmi helytartó mellett. 1942–1945 között a cseh és morva területekért felelős 
birodalmi államminiszter. 

135  Ernst Kundt (1897–1947) szudétanémet politikus, 1935–1939 között parlamenti képviselő a csehszlo-
vák parlamentben. 1936-ban lépett be a Szudétanémet Pártba, ahol Konrad Henlein egyik legközelebbi 
munkatársa lett, 1938-ig a párt parlamenti frakciójának vezetője és a párt szóvivője.  
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küldöttei azért utaztak oda, hogy kipuhatolják a Néppárttal való együttműködés lehető-
ségét a szlovák területen. Nagyon jóindulatúan fogadták őket.136 Részletesen kifejtették, 
hogy milyen pozitív oldalai vannak a német, magyar és ruszin kisebbség Néppárttal foly-
tatott együttműködésének, s főként arra hívták fel a figyelmet, hogy egy ilyen ellenzéki 
front milyen haszonnal járhat a szlovákok számára a pittsburghi egyezmény 20 éves jubi-
leumának évében. Hlinka tisztelendő elvi beleegyezését adta az együttműködésbe, kife-
jezve azt, hogy egy ilyen együttműködés bizonyítékaként a fent nevezett kisebbségeknek 
hivatalos, a pittsburghi egyezmény határozatainak megvalósítását pártoló nyilatkozatot 
kellene tenniük. A kisebbségeknek emellett részt kellene venniük a pozsonyi ünnepsége-
ken, amelyeket ez év júniusának első napjaiban szervez a Néppárt, és amelyekre eljön az 
amerikai szlovákok nagy létszámú delegációja, elhozva magával a fenti egyezmény eredeti 
szövegét. Egyéb kérdések megvitatásába, mint például egy választási blokk megalakításá-
nak lehetősége, nem mentek bele, mivel úgy ítélték meg, hogy az még kevéssé érett meg. 
Sidor137 a saját szakállára megbeszélést kezdeményezett erről a témáról az egyesült magyar 
pártok vezetőivel, Esterházy és Jaross képviselőkkel, illetve Pjeszczak ruszin képviselővel. 
El kell ismerni, hogy Sidor a magyarok befolyására lett ennek a tervnek a híve, akik (Ester-
házy és Szüllő személyében) nemrég összebarátkoztak vele, és gyakori vendégek voltak 
nála. Sidor megbeszéléseiről csak Hlinka tisztelendő tudott, aki az ő befolyására fokozato-
san megbarátkozott ezzel a gondolattal. A henleinisták tehát úgy cseppentek bele az erről 
folyó megbeszélésekbe, hogy azok már elő voltak készítve.138

Az összes fent említett megbeszélés konkrét eredményei közül meg kell említeni azt 
a döntést, hogy a pozsonyi ünnepségekre a magyar és a német pártok nagy tömegeket 
hoznak el vidékről. Ez nem lesz nehéz, mivel Pozsony környékén jelentős részben ma-
gyarok vagy németek laknak. Ezeknek a pártoknak a képviselői részéről beszédek hang-
zanak majd el, amelyek Szlovákia autonómiája mellett szállnak síkra a pittsburghi 
egyezmény alapján. A henleinisták részéről Karmasin képviselő mond majd beszédet 
mint ennek a pártnak a szlovákiai képviselője, a magyarok részéről Esterházy, illetve a 
ruszinok részéről Pjeszczak, aki szintén egy ruszin delegációval érkezik. A kisebbségek-
nek a legünnepélyesebb keretek között kell részt venniük a megemlékezésen (zászlók, 
zenekarok, népviselet stb.). Abból a célból, hogy ne keltsenek pánikot a hatóságok kö-
rében, amelyek megakadályozhatják a pozsonyi ünnepségek megtartását, úgy határoz-
tak, hogy a kisebbségek körében az ünnepségeken való részvétel érdekében folytatott 

136  A Szlovák Néppárt, a Szudétanémet Párt és a Kárpátnémet Párt vezetőinek közös rózsahegyi értekezle-
tére 1938. febr. 8-án került sor. Popély, 2002, 179. 

137  Karol Sidor (1901–1953) szlovák újságíró, politikus, diplomata. 1920-tól a Szlovák Néppárt tagja, 
1929–1938 között a párt orgánumának, a Slováknak a főszerkesztője. 1935–1939 között parlamenti 
képviselő, a Szlovák Néppárt elnökségében a lengyel orientáció képviselője. 1938 decemberétől 
1939 márciusáig a Szlovákiáért felelős tárca nélküli miniszter a csehszlovák kormányban, majd 1939. már-
cius 14-től április 18-ig Szlovákia belügyminisztere. 1939–1945 között Szlovákia vatikáni követe.   

138  Popély Gyula szerint az Egyesült Magyar Párt képviselői Esterházy János javaslatára nem jelentek meg 
ezen a Prága-ellenes politikai taktika összehangolását célzó tárgyaláson, a magyar pártvezető ugyanis 
még ekkor is abban reménykedett, hogy sikerül megegyeznie a prágai kormánnyal. Popély, 2002, 179.
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agitáció a kitűzött időpont előtt 2-3 héttel megkezdődik, vagy akkor, amikor a Néppárt 
már beszerezte a hatóságok engedélyét. 

A jövőbeni együttműködés első bizonyságául ugyanakkor azoknak a cikkeknek kell 
szolgálniuk, amelyek már a Slovák e hó 27-i számában meg fognak jelenni.139 Ez lesz a 
kisebbségi vezetők első hivatalos nyilatkozata az autonómia és a pittsburghi egyezmény 
mellett. A cikkek szerzője Henlein, Esterházy és mások lesznek.

Nem sokkal azután, hogy Hlinka tisztelendőhöz ellátogattak a henleinisták, össze-
hívták Rózsahegyre a párt végrehajtó bizottságának ülését, amelyet megelőzött az el-
nökség ülése. Az elnökség körében az együttműködésről lefolytatott széleskörű vita, 
amelynek a legnagyobb ellenfele Tiso140 képviselő volt, semmilyen eredményre nem 
vezetett. Nem is szavaztak ebben a kérdésben. Ugyanakkor másnap a végrehajtó bizott-
ság ülését olyannyira feszült, radikális és a tömegek valós érzületét kifejező hangulat 
uralta el, hogy maga Tiso képviselő volt az, aki felettébb éles formában fogalmazta meg 
ennek az együttműködésnek a szükségességét, kijelentve, hogy „az autonomista blokk 
eszméje nem csak a blokk tartalmáról szól. Mindenkivel autonomista blokkot fogunk 
létrehozni, aki Szlovákia autonómiájának pártján áll. Minden eszközt fel fogunk hasz-
nálni, ami hozzásegíthet bennünket a győzelemhez az autonómiáért folytatott har-
cunkban. A belső ellenségek ellenállását meg fogjuk törni, akár a külföld segítségével. 
Fel kell egyúttal ismernünk, hogy mindenki a saját céljaira szeretne bennünket felhasz-
nálni, de nekünk arra kell törekednünk, hogy alanyai és ne tárgyai legyünk ennek, és a 
nép hasznára dolgozzunk. A külföldet ennek megfelelően fogjuk tájékoztatni.”

A végrehajtó bizottság állásfoglalásait a Konzulátus elküldte e hó 19-i, 329-b/C/30. 
számú jelentésével.141 Ezek az állásfoglalások Prágában hatalmas megrendülést, az or-
szágos központi hatóságok körében pedig csaknem zavart keltettek. Ha tehát ilyen 
változó hangulatban Hlinka tisztelendő nem enged a saját opportunistái vagy Hodža 
befolyásának, akkor a Szlovákiában élő kisebbségekkel való együttműködésnek kétség-
telenül messze ható következményei lesznek, és áttörést hozhat a szlovákok Prágával 
folytatott harcában.142

Lengyel Köztársaság konzulja
W[acław Laciński]

Wacław Laciński

139  Lásd az előző irat erre vonatkozó lábjegyzetét. 
140  Jozef Tiso (1887–1947) szlovák katolikus pap, politikus. 1919-től a Szlovák Néppárt egyik szervezője, 

1921-től a párt Végrehajtó Bizottságának tagja, 1925-től a párt parlamenti képviselője, 1930-tól alelnö-
ke. 1925–1939 között egyúttal a csehszlovák parlament elnökhelyettese. Hlinka halála után a Szlovák 
Néppárt tényleges vezetője, 1939. október 1-jén a párt elnökévé választják. 1938. október 7-től a szlo-
vák autonóm kormány elnöke,  1939. március 14-től a független Szlovák Köztársaság kormányának ve-
zetője, 1939. október 26-tól 1945. áprilisig a német bábállam Szlovák Köztársaság elnöke. 

141  A jelentést nem találtuk meg. 
142  A dokumentumban foglalt információkat: Simon, 2010, 94–95; Szarka, 2014.  
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13.
Wacław Laciński pozsonyi konzul jelentése  

Kazimierz Papée prágai követnek  
a Milan Hodža miniszterelnök és a magyar kisebbség  

közötti tárgyalások kezdetéről

(Pozsony, 1938. március 2.)
Gépelt másolat. AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Sygn. 5454, Str. 63.

Lengyel Köztársaság Pozsonyi Konzulátusa 1938. március 2.
11/C/9 Titkos

A Lengyel Köztársaság prágai követének143

Hodža miniszterelnök tegnap tárgyalásokat kezdett a magyar ellenzék képviselőivel a 
kormányba való belépésük lehetőségéről. A kisebbség részéről a tárgyalásokon Ester-
házy és Jaross képviselők vesznek részt.144 A megbeszélések eredményéről és a magyar 
igényekről egyelőre még nem állnak rendelkezésre közelebbi információk.145 

Lengyel Köztársaság konzulja
W. Laciński

Wacław Laciński

143  A jelentés mellett megtalálható a prágai követség Kazimierz Papée követ által szignált március 3-i átira-
ta a Külügyminisztériumnak, amelyben csatolmányként megküldik a miniszteri kabinetnek és a Keleti 
Osztálynak a jelentést. AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Sygn. 5454, Str. 62.

144  Hodža március 10-én fogadta az Egyesült Magyar Párt vezetőit, Szüllő Gézát, Jaross Andort, Esterházy 
Jánost és Kolláth Endrét. Simon, 2010, 97.

145  A következményekre lásd a 20. sz. iratot.
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14.
Kazimierz Papée prágai követ levele Tadeusz Kobylańskinak,146  

a Külügyminisztérium Keleti Osztálya vezetőjének  
a szlovákiai magyarságnak a kormánykoalícióba való esetleges belépéséről

(Prága, 1938. március 3.)
Gépelt eredeti. AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Sygn. 5434, Str. 1–2.147 

Lengyel Köztársaság Követsége Prága, 1938. március 3. 
6148 csatolmány Szigorúan titkos

Tisztelt Igazgató Úr!

Mellékelten megküldöm az ígért anyagot a biztonsági szerveink számára (négy149 pél-
dányban). Ez a csatolt aide mémoire150 utolsó részletét képezi (amely ebben a szerkesz-
tésben a Kroftának151 szánt szöveg ismétlése, plusz még a belügyi szerveinknek szánt 
utolsó részlet).152 Minden a demarsunk153 felgyorsítása mellett szól, bár nyilvánvaló, 
hogy a biztonsági szerveinknek legalább egy nappal korábban (vagy legalább azzal egy 
időben) intézkedniük kell. Először is már semmi kétség afelől, hogy a prágai kormány, 
Delbosnak154 a (prágai látogatása idején155 adott) tanácsai alapján már utasításokat 
adott a vidéki rendőri igazgatóságoknak.156 Ennek illusztrálására csatolom az informá-

146  Tadeusz Kobylański (1895–1967) lengyel diplomata. 1935. december 1-jétől 1939. szeptember 17-ig a 
Külügyminisztérium Politikai-Gazdasági Főosztályának helyettes vezetője, egyúttal a Keleti Osztályá-
nak vezetője. 

147  Lengyelül megjelent: Landau–Tomaszewski, 1985, 42–43.
148  A géppel írt 4-es számjegy tollal 6-ra javítva. 
149  A géppel írt „három” szó áthúzva és tollal „négyre” javítva. 
150  Aide-memoire (fr.), magyarul: emlékeztető. A diplomáciai érintkezés egyik írásos formája. Általában a 

személyes tárgyalások során adja át a nagykövet vagy a beosztott diplomata a fogadó ország külügymi-
nisztériumában, az általa elmondottak írásbeli, de formai kötöttségek nélküli rögzítése érdekében. 

151  Kamil Krofta (1876–1945) cseh történész, diplomata, politikus. 1936. február 29-től 1938. októ-
ber 4-ig külügyminiszter.  

152  A zárójelek tollal a gépelt szövegbe toldva. 
153  A francia démarche szó jelentése magyarul: diplomáciai lépés, eljárás. 
154  Yvon Delbos (1885–1956) francia diplomata, politikus. 1936. június 4-től 1938. március 13-ig Léon 

Blum és Camille Chautemps kabinetjének külügyminisztere.  
155  Yvon Delbos francia külügyminiszter 1937. december 15–18. között folytatott tárgyalásokat Prágában. 

Prágai megbeszéléseire kelet-európai körútja keretében került sor, melynek utolsó állomása volt a cseh-
szlovák főváros. Azt megelőzően december 3–6. között Varsóban, december 8–10. között Bukarestben, 
illetve december 12–14. között Belgrádban tartózkodott. Megbeszélései célja az volt, hogy meggyőzze 
a francia külpolitika hagyományos kelet-európai partnereit arról, hogy Németország törekvéseinek 
ellen súlyozására fonják szorosabbra kapcsolataikat Franciaországgal.    

156  A lengyel történetírás interpretációja szerint a levél első fele egy kommunistaellenes diplomáciai akció 
előkészületének egyik dokumentumaként értelmezhető, melynek célja a Komintern Prágában székelő 
lengyel szekciójának felszámolása volt. Landau–Tomaszewski, 1985, 42–43.
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torok által adott információkat e hónap 2-ról. (2 példány)157 Másodszor annak ellenére, 
hogy a Hlinka-pártiak, s mindenekelőtt a magyarok (Esterházy!) folyamatosan inga-
doznak abban a kérdésben, hogy belépjenek-e a kormányba, több szól amellett, hogy 
gyorsan borítsuk ezt az egész ügyet, mert azzal meg lehet nehezíteni, hogy egyikük és a 
másikuk csatlakozzon a kormánykoalícióhoz.

Tehát a demarsokat már e hó 8-án megtehetem (9-én és 10-én Bécsben leszek), ha 
Méltóságod158 távírón jelzi nekem a beleegyezését ebbe.

Apropó, a Hlinka-pártiak a múlt vasárnap Rózsahegyen Hodža tudomására hozott 
visszautasításuk nyomán most ismét az agrárpártiak kereszttüzébe kerültek, akik ma itt 
Prágában egész nap győzködték és csalogatták őket. Véleményem szerint mindebben a 
legrosszabb szerepet a magyar kisebbség játssza, amelynek a vezető képviselője, Ester-
házy bizalmasan közölte a szlovákokkal, hogy gondolkodás nélkül belép a most újjáala-
kítandó kabinetbe, amennyiben Hodža erre javaslatot tesz neki. Jó példa a Hlinka- 
pártiak számára!159

Holnap akarok erről a témáról beszélni a magyar képviselővel, és megkérdezni tőle, 
hogy mindez mit jelent? 

Találkozunk Bécsben? Nagyon szeretném, ha ott viszontláthatnálak téged. 
Együttes megbecsüléssel és kézszorítással: 

Kazimierz Papée160

15.
Kazimierz Jan Leon Mycielski161 budapesti követségi első titkár számjel- 
távirata a Külügyminisztériumnak a magyar diplomácia információjáról 

a csehszlovákiai magyar kisebbség politikai engedményei ügyében

(Budapest, 1938. március 10.)
Gépelt eredeti. AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Sygn. 5479, Str. 186.

673. sz. bejövő számjel Budapest, 1938. március 10.
Mycielski úr a Külügyminisztériumnak Varsó162  Érkezett: 1938. március 12-én
1. sz. 

157  Kézírással a szövegbe toldva. 
158  A lengyel eredetiben a „Pan” vagyis az „Úr” kifejezés szerepel nagybetűvel, ami nyilvánvalóan az osztály-

vezetőre utal. 
159  Esterházy szerepére a Szlovák Néppárt kormányba való belépésének meghiúsulásában részletesen Simon, 

2010, 94–95.
160  Papée eredeti aláírása. 
161  Kazimierz Jan Leon Mycielski (1904–1985) lengyel diplomata, Jan Szembek külügyminiszter-helyettes 

unokaöccse, 1937–1939-ben a Budapesti Lengyel Követség első titkára. 
162  A távirat fejlécén a Külügyminisztérium érkeztető bélyegzője olvasható: Külügyminisztérium III. Poli-

tikai Osztály. 13/E. II/1. Dátum: 1938. március 15. 
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Az itteni külügyminisztérium arról tájékoztat, hogy a csehszlovákiai magyar kisebbség 
képviselői bármikor készek belépni a csehszlovák kormányba azzal a feltétellel, ha a 
hein leinisták is belépnek, és biztosítják számukra a nemzeti autonómiát. Az itteni kül-
ügyminisztérium véleménye szerint a magyarok illuzórikus feltételeket szabtak azért 
cserébe, hogy belépjenek a csehszlovák kormányba.  
Kimegy: Varsó, Prága

16.

Wacław Laciński pozsonyi konzul jelentése  
Kazimierz Papée prágai követnek a Szlovák Néppárt és a magyar  

kisebbségi képviselők közötti tárgyalásokról

(Pozsony, 1938. május 3.)
Gépelt másolat. AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Sygn. 5454, Str. 143–145.163

Lengyel Köztársaság Pozsonyi Konzulátusa 1938. május 3.
11/C/25 Titkos

A Lengyel Köztársaság prágai követének

A magyarok és a szlovákok közötti megállapodás ügyére vonatkozó április 29-i instruk-
cióra164 válaszul tisztelettel jelentem, hogy a fenti instrukciónak csak a felét tudtam el-
olvasni. Ugyanakkor bátorkodom már most elküldeni a birtokomban lévő előzetes in-
formációt azzal, hogy miután átveszem az instrukció második felét, egy későbbi 
időpontban ki fogom egészíteni a mostani jelentést. 

Az egyetlen összekötő a magyarok és a szlovákok között Sidor képviselő, akit Hlinka 
tisztelendő hatalmazott fel. Esterházy, Jaross és Szüllő képviselőkkel tart fenn kapcsola-
tot. Esterházyval a kapcsolata bizalmas és baráti. A fentebbi személyekkel folytatott meg-
beszélései során Sidor soha nem hozta szóba azt a kérdést, hogy mi lesz a sorsa a jövőben 
Szlovákiának. Csak egyszer kérdezte meg Esterházytól, hogy vajon szükség esetén meg-
védené-e Szlovákia integritását, akár még Budapesttel szemben is. Pozitív választ kapott, 
azzal az indoklással, hogy Esterházy kötődik az emberekhez. Meg kell állapítani, hogy 
míg az emberek Magyarországon nehezen boldogulnak, addig Szlovákiában a magyar 
emberek helyzete kitűnő. Ugyanakkor ez csak az ő állítása, mert Jaross és Szüllő más ál-
láspontot képvisel, főleg azért, mert a földbirtokaik Magyarországon vannak. Esterházy 

163  Lengyelül megjelent: Segeš–Hertel–Bystrický, 2012, 151–152. Szlovákul megjelent: Uo., 
152–153. 

164  Az iratot nem találtuk meg. Az előzményekre lásd a 11. és 12. sz. iratokat. 
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rámutatott arra is, hogy ereiben nagy részben lengyel vér is csörgedezik, ami az állítása 
szerint a szlovákokhoz közelíti őt. 

Mindeddig a szlovákok és a magyarok között semmilyen más hivatalos megbeszélés-
re nem került sor Szlovákia integritását és lehetséges jövőbeni hovatartozását illetően. 

Hlinka tisztelendő pártja senkit nem küldött Budapestre. Igaz, járt ott egy Farkaš165 
nevű, meglehetősen gyanús egyén, aki csak gyenge kapcsolatokkal bír a Hlinka-párt hívei 
körében (10 évvel ezelőtt eltávolították a Slovák szerkesztőségéből). A saját nagybácsijával 
beszélt Budapesten, aki ott meglehetősen befolyásos (a külügyi bizottság és a 33-as országos 
bizottság166 tagja). Farkaš közvetítése révén a Hlinka-párt egyes tagjai167 állítólag a hivatalos 
budapesti körök javaslatait ismerték meg. Ezek a javaslatok arra irányultak, hogy Szlovákia 
széleskörű autonómia biztosítása révén csatlakozzon Magyarországhoz, és arra figyelmeztet-
tek, hogy a magyar csapatok bevetésével így is akadálytalanul megszállhatják Szlovákiát.

Farkaš nemrég magához kérte Sidor képviselőt, Sokol főtitkárt,168 továbbá a köz-
ponti titkárokat: Stano169 országos képviselőt, dr. Terlandát,170 illetve F[erdinand] 
Ďurčanskýt,171 és részletesen referált nekik a budapesti megbeszéléseiről. Ezek [a meg-
beszélések] nem keltettek mély benyomást bennük. Mondhatni, nem is folyt igazi esz-
mecsere, ugyanakkor Farkaš következtetéseihez teljesen negatívan viszonyultak. Farkaš 
semmilyen választ nem kapott, mivel nem volt felhatalmazva arra, hogy ilyen megbe-
széléseket folytasson, ráadásul senkinek nem állt szándékában még csak annak a látsza-
tát sem kelteni, hogy egy olyan ember közvetítési szándékával akar élni, akit a Hlinka- 
párt tagjai nem szeretnek, és akiben semmilyen bizalmuk nincs. 

Lengyel Köztársaság konzulja
W. Laciński

Wacław Laciński

165  Ján Farkaš (1903–?) az 1930-as években a Slovák c. lap és kiadóvállalat vezetője és jogásza, a Szlovák 
Néppárt Végrehajtó Bizottságának tagja, a pártban Vojtech Tuka híve. Későbbi, 1938. októberi varsói és 
budapesti megbeszéléseire részletesen Janek, 2010, 54–56.

166  A magyar Országgyűlés alsó- és felsőházának tagjaiból (22 képviselőházi: 11 kormánypárti és 11 ellen-
zéki, illetve 11 felsőházi) ténylegesen 1931. július 20-án alakult pártközi bizottságról van szó, melynek 
feladata a nagy gazdasági világválság miatti kényszerű intézkedések rendeleti úton történő meghozatala, 
felügyelete, irányítása volt. Jogkörei megmaradtak egészen a 2. világháborúig, amelynek végével a mű-
ködése de facto megszűnt. 

167  A lengyel nyelvű szövegben itt a „ludowcy” szó szerepel, ami a szlovák „ľudáci” megfelelője. Gyakran a 
korabeli magyar politikai köznyelvben is a szlovákból vett kifejezéssel, „ludák” néven illették a Szlovák 
Néppárt híveit. 

168  Martin Sokol (1901–1957) szlovák jogász, politikus, 1929–1933 között a Szlovák Néppárt főtitkára, 
1938-tól a szlovák autonóm parlament elnöke, 1939. március 11-től a független Szlovákia belügymi-
nisztere, 1940-től a Szlovák Államtanács tagja.  

169  Július Stano (1900–1971) szlovák politikus, az 1920-as években az Országos Katolikus Diákszövetség 
elnöke, az 1930-as években a Szlovák Néppárt pozsonyi központi titkára. 

170  Jozef Terlanda (1901–1950) szlovák politikus, az 1930-as években a Szlovák Néppárt pozsonyi központi 
titkára. 

171  Ferdinand Ďurčanský (1906–1974) szlovák politikus, jogász. 1935-től a Szlovák Néppárt nemzetgyű-
lési képviselője, a Nástup c. lap felelős szerkesztője. 1938. október 7-től 1939. március 9-ig Jozef Tiso 
autonóm kormányának minisztere, a szlovák állam megalakulása után külügyminiszter 1940-ig.  
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17.
Wacław Laciński pozsonyi konzul számjeltávirata  

a Külügyminisztériumnak Esterházy János varsói útjának  
lehetséges időpontjáról

(Pozsony, 1938. június 4.)172

Bejövő számjel
Laciński úr a Külügyminisztériumnak Varsó  Pozsony, 1938. június 4-én
11. sz.  Bejött: 1938. június 4-én 21:30-kor

Esterházy közölte velem, hogy Beck Miniszter Úr fogadni tudja őt. Kéri, jelezzük, 
Minisz ter Úr mit szólna hozzá, ha ő e hó 15-ig Varsóba érkezne, és körülbelül egy hétig 
maradna ott. Pénteken reggel jelentkezni fog a válaszért.173

A Prágai Követség szíves tájékoztatásául.174

18.
Jan Szembek175 külügyminisztériumi államtitkár emlékeztető feljegyzése  

az Esterházy Jánossal folytatott 1938. június 17-i megbeszéléséről

(Varsó, 1938. június 17.)
Gépelt eredeti. AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Sygn. 108/a, Str. 107–111.176

396/W/5. sz.  Szigorúan titkos

Feljegyzés Szembek miniszterhelyettes úr Eszterházy János gróffal folytatott 1938. jú-
nius 17-i megbeszéléséről

Felvázolta, hogy magyar szemszögből hogyan nézne ki Szlovákia jövőbeni berendezke-
dése, ahogy ő nevezte azt, a szlovák autonómia. Szlovákia alkotmányának Horvátország 
egykori alkotmányára kellene emlékeztetnie, saját törvényhozással, a kormányszerveket 

172  Lengyelül megjelent: Segeš–Hertel–Bystrický, 2012, 192–193. Szlovákul megjelent: Uo., 193. 
Az irat levéltári jelzete: AIPMS, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Sygn. A.11.49/CZ/5, Str. 156. 

173  A következményekre lásd a 17. és 18. sz. iratokat. 
174  A táviraton az alábbi záradék olvasható: „Miniszter Úr beleegyezett”. 
175  Jan Szembek (1881–1945) lengyel diplomata. 1919–1921-ben a Lengyel Köztársaság delegátusa Buda-

pesten, 1921–1924 között budapesti, 1927–1932 között bukaresti követ. 1932. november 5-től 
1939. szeptember 17-ig a Külügyminisztérium államtitkára, Józef Beck legközelebbi és legbizalmasabb 
munkatársa, ebben a minőségében a lengyel diplomácia tényleges helyettes vezetője. 

176  Lengyelül megjelent: Szembek, 1972, 189–192. Részletek megjelentek még lengyelül: Segeš–
Hertel–Bystrický, 2012, 232–233. Szlovákul részletek megjelentek: Uo., 233–235. 
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helyettesítő hatósággal, és a szlovák kormány állandó képviseletével a magyar kormány 
mellett. Kizárja ugyanakkor azt, hogy egy Budapesten kinevezett magyar helytartót de-
legáljanak Szlovákiába. Szlovákiának emellett a magyar hadsereg alá rendelt különálló 
hadsereggel, a magyar állami költségvetés egy meghatározott részét kitevő önálló költ-
ségvetéssel (amellyel ugyanakkor Szlovákia saját jogon rendelkezhetne), továbbá rend-
kívül széleskörű belső, kulturális és közigazgatási autonómiával kellene rendelkeznie. 
A közösen megoldandó ügyek körében csak a külpolitikát és az állam általános pénz-
ügy- és gazdaságpolitikáját kellene fenntartani.

Eszterházy gróf közölte, hogy semmilyen illúziója nincs a tekintetben, hogy Szlová-
kiában a hangulat nem magyarbarát. Túl sok a régi emlék, s ugyancsak túl sok reményt 
fűztek a csehszlovák állam megalakulásához. Csak Prága alkalmatlan centralista politi-
kája vezetett Szlovákia területén a csehellenes érzelmek felébredéséhez, megteremtve az 
utóbbi időben annak lehetőségét, hogy gyökeret eresszenek a magyarbarát érzelmek. 
Ezek az érzelmek ugyanakkor még nem teljesen értek meg, ezért a magyar politikusok 
legfőbb feladata az, hogy eloszlassák a Szlovákiában Magyarországgal szemben meglévő 
bizalmatlanságot. 

A helyzet most úgy néz ki, hogy Budapesten még nem ismerik teljesen a Magyaror-
szággal szembeni szlovák követeléseket és programot. Eszterházy maga is arra van hivat-
va, hogy konkrét megbeszéléseket folytasson szlovák politikusokkal. A feladata annyi-
ban könnyebb, hogy a szlovák autonomistákkal (Hlinka tisztelendő, Sidor képviselő, 
Tiso képviselő) nagyon jó a személyes kapcsolata. Nagyon is tekintettel van ugyanakkor 
arra, hogy még óriási erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy teljesen meg-
nyerjék maguknak a szlovákokat. Mindenesetre Budapest nem ajánlhat nekik keveseb-
bet, mint amennyit most Prága ajánl. Elsődleges fontosságú dolognak tartja azt is, hogy 
amikor Magyarország engedményeket tesz a szlovákoknak, legyen nagyon bőkezű.177 
Ha Szlovákia területi autonómiájának a kiterjedéséről van szó, akkor kizárja belőle a 
déli, teljesen magyarok által lakott területeket, illetve Kárpátalját, amelynek nyugati 
határait előbb ki kellene jelölni, s amelyeket Budapest természetesen minél nyugatabbra 
akar majd kitolni. 

Eszterházy gróf közölte továbbá, hogy annak érdekében, hogy a szlovákokat teljesen 
megnyerjék, illetve hogy Magyarország velük szemben lojálisan végrehajtson egy velük 
kötött egyezményt, szükségesnek véli, hogy harmadik félhez forduljanak, amely garan-
tálná a szlovák statútumot és a szlovák–magyar egyezmény végrehajtását. Vannak olyan 
vélemények, melyek szerint ilyen garanciát egyedül Lengyelország adhat. Ennek értel-
mében folytatott megbeszéléseket Budapesten a magyar kormánnyal, és ugyancsak eb-
ben az ügyben jött Varsóba. 

A budapesti megbeszélései elég kedvezőek voltak. A magyar kormány a széleskörű 
szlovák autonómia koncepcióját a Szent István-i államkeretek között alapvetően elfo-
gadja, úgyhogy E[szterházy] gróf nem hiszi, hogy ebben a tekintetben különösebb ne-

177  A lengyel nyelvű eredetiben a „lojalnie”szó szerepel, vagyis szó szerinti fordításban „Magyarország a le-
hető leglojálisabban járjon el, amikor kidolgozza a szlovákoknak tett engedményeket”. 
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hézségek jelentkeznének. Egy alapos eszmecserét folytatott erről Kánya miniszterrel, 
akinek szintén előterjesztette a lengyel garancia tervét. Ezzel kapcsolatban ő, mint ve-
lem egy vérből való,178 azt óhajtja velem teljesen bizalmas és személyes jelleggel közölni, 
hogy Kánya a lengyel garancia tervére savanyú arcot vágott. E[szterházy] unszolására 
ugyanakkor megegyezett Imrédy miniszterelnökkel,179 aki személyesen érkezett a kon-
ferenciára, és aki a lengyel garanciára vonatkozó koncepcióval szemben semmilyen 
fenntartást nem fogalmazott meg, hanem teljesen akceptálta azt. 

Mindenekelőtt E[szterházy] gróf tudtára adtam, hogy amennyiben Szlovákiáról van 
szó, nekünk semmilyen területi követelésünk nincs vele szemben. Amennyiben azon-
ban arról van szó, hogy Lengyelország garantálja a szlovák statútumot, akkor ebben az 
ügyben csak Beck miniszter úr nyilatkozhat, aki készségét fejezte ki a tekintetben, hogy 
találkozzon E[szterházy] gróffal, és együtt reggelizzünk nálam (1938. június 18-án).180 

E[szterházy] hangsúlyozta, hogy a Beck miniszter úrral folytatott megbeszélése 
után visszatér Budapestre, ahol beszámol majd a varsói megbeszéléseiről, a munkát itt a 
magyar kormánynak Hory követ181 közvetítésével kell folytatnia. A magyar politiku-
sokról szólva E[szterházy] azt mondta, hogy ha Budapest nem megy bele a lengyel ga-
rancia tervébe, akkor ő nem tud tovább foglalkozni a szlovák üggyel. 

Ezt követően megkérdeztem E[szterházy] grófot, hogy szerinte ki az a személy, aki-
vel Magyarországon érdemes beszélni, különösen annak fényében, ahogyan ő Kánya 
miniszterről nyilatkozott. E[szterházy] gróf azt válaszolta, hogy Kánya egy kétségkívül 
nagyon tehetséges és intelligens ember, egyszersmind nagyon ravasz, mindenekelőtt 
pedig még mindig a Ballplatz182 régi elavult módszereit alkalmazza. E[szterházy] gróf 
hasonló jellemzést hallott Kányáról Ciano minisztertől. Azok közül, akik jól értik a 
politikai helyzetet, és széles rálátásuk van arra, Imrédy miniszterelnököt és Teleki gró-
fot183 nevezte meg. Bethlen grófnak184 – E[szterházy] gróf kifejezésével – a lehető leg-
jobbak a kapcsolatai a jelenlegi miniszterelnökkel, és még mindig nagyon fontos politi-
kai pozíciónak örvend. A  diplomaták nagyra értékelik a politikai osztály vezetőjét, 

178  A lengyel eredetiben is a „jako swemu krewnemu” kifejezés szerepel. 
179  Imrédy Béla (1891–1946) politikus, 1938. május 14-től 1939. február 16-ig Magyarország miniszter-

elnöke. 
180  Lásd a 19. sz. iratot. 
181  Hory András (1883–1971) diplomata, 1927–1934 között római követ, 1934–1936-ban a külügy-

miniszter állandó helyettese, 1936–1939 között varsói követ.  
182  1867-től az Osztrák–Magyar Monarchia közös Külügyminisztériumának épülete Bécsben a Ballhaus-

platzon volt. Kánya Kálmán még a dualista állam fennállása idején kezdte diplomáciai pályafutását. 
A politikai szóhasználatban a Ballhausplatz később is magát a Monarchia diplomáciai apparátusát fémje-
lezte. Az Esterházy által használt „Ballplatzi szellem” alatt pedig egyfajta kimért diplomáciai taktikázás 
– a Monarchia szupranacionális diplomáciai kurzusában is képviselt –, hatalmi egyensúlypolitika értendő.   

183  Teleki Pál (1879–1939) politikus, Magyarország miniszterelnöke 1939. február 16-tól 1941. ápri-
lis 3-ig. Előzőleg Imrédy Béla kormányában, 1938. május 14-től 1939. február 15-ig vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter. 

184  Bethlen István (1874–1946) politikus, 1921. április 14-től 1931. augusztus 24-ig Magyarország miniszter-
elnöke.   
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Bessenyeyt185 és Apor bárót, aki hamarosan elfoglalja a kormányzói kabinetiroda veze-
tői tisztségét.186 Amikor megkérdeztem E[szterházy] grófot, hogy mi a véleménye a kor-
mányzóról, kitérő módon válaszolt: „Biztosan ismered őt, most 70 éves, rossz emberek-
kel van körülvéve, és nem érti egészen az új időket. Fel voltam háborodva, amikor ez év 
telén a Szlovákiával kapcsolatos terveiről beszélt nekem, hogy mit fog vele csinálni, 
ahogy csak beteszi a lábát a területére”. E[szterházy] gróf ugyanakkor reméli, hogy Apor 
báró révén a kormányzó hozzáállása fejlődni fog.

Ezután Eszterházy gróf a Rómában folytatott tárgyalásairól beszélt nekem. A tiranai 
esküvői szertartás187 idején Ciano188 kérte, hogy menjek el Olaszország fővárosába a Hitler 
tiszteletére rendezett ünnepségekre.189 [Az ottani tartózkodása idején részt vett egy kis 
ebéden, amit Hitler tiszteletére tartottak a Villa Madamában.190 Az ebéd után beszélgetni 
kezdtek, ezen az eszmecserén négyen vettek részt: Hitler, Mussolini, Ciano és ő maga. 
Hitler kijelentette, hogy a Csehszlovákiával kapcsolatos tervek már teljesen ki vannak dol-
gozva, és ebben a kérdésben rövid időn belül meg fog születni a döntés (E[szterházy] gróf 
nem merte megkérni őt arra, hogy pontosítsa ezt a terminust), ugyanakkor nem akar há-
borút, amit Ribbentrop191 azzal magyarázott, hogy az úgynevezett Siegfriedstellung192 

185  Bakách-Bessenyey György (1892–1959) diplomata, 1926–1934 között a Külügyminisztérium Politi-
kai osztályának helyettes vezetője, 1934–1938 között a Politikai Osztály vezetője. 1938-tól 1941-ig 
belgrádi követ. 

186  Ez téves információ. Apor Gábort 1938. december 24-től vatikáni követté nevezték ki. A kormányzói 
kabinetiroda főnöke ekkor Vértessy Sándor volt.   

187  I. (Ahmet) Zogu (1895–1961) albán király és Apponyi Géraldine (1915–2002) magyar grófnő 1938. 
április 27-i tiranai esküvőjéről van szó. 

188  Galeazzo Ciano (1903–1944) olasz politikus, diplomata, Benito Mussolini veje. 1936. június 9-től 
1943. február 6-ig külügyminiszter. Az albán királyi pár esküvőjén Ciano volt a vőlegény, Ahmet Zogu 
egyik tanúja. 

189  Adolf Hitler német kancellár 1938. május 3–10. között egyhetes olaszországi látogatáson vett részt. 
Rövid római tartózkodás után, május 4-én Nápolyba utazott, ahonnan május 5-én tért vissza az olasz 
fővárosba. Május 9-én Firenzébe látogatott, ahonnan május 10-én hajnalban utazott haza. Lásd Villani 
Frigyes római követ jelentése Kánya Kálmánnak. Róma, 1938. május 7. MNL OL, K 99, 92. csomó, 
71/1938. pol. sz. (201/1938. biz. sz.). Villani jelentése Kányának. Róma, 1938. május 10. MNL OL, 
K 99, 92. csomó, 74/1938. pol. sz. (203/1938. biz. sz.). Villani jelentése Kányának. Róma, 1938. má-
jus 10. MNL OL, K 99, 92. csomó, 78/1938. pol. sz. (205/1938. biz. sz.) 

190  Villa Madama: a 16. században épült reneszánsz villaépület Rómától nyugatra. A két világháború közöt-
ti időszakban az olasz külügyminisztérium a Frasso családtól vette bérbe reprezentációs célokra. Magyar 
diplomáciai iratok és sajtótudósítások szerint Ciano május 8-án adott ott díszvacsorát Hitler számára. 
Lásd Villani jelentése Kányának. Róma, 1938. május 10. MNL OL, K 99, 92. csomó, 74/1938. pol. sz. 
(203/1938. biz. sz.). Lásd még: Hitler hazautazott Olaszországból. Ma este érkezik Berlinbe Hitler bú-
csúnyilatkozata, In: Pesti Napló, 1938. május 10. 3. 

191  Joachim von Ribbentrop (1893–1946) német diplomata, 1938. február 4-től 1945. április 30-ig Német-
ország külügyminisztere.   

192  Siegfriedstellung (ném.): a „Siegfried-vonal” Németország nyugati határai mentén épített védelmi állá-
sok, erődítmények és tankcsapdák rendszerének elnevezése volt. Az eredeti Siegfried-vonalat az 1. világ-
háború során, 1916–1917-ben építették ki, a Hindenburg-vonal részeként. Az elnevezést azonban 
gyakrabban csak a 2. világháború előtt kiépített védelmi rendszerre alkalmazzák, amelyet a francia Ma-
ginot-vonallal szemben, hasonló célokkal építettek ki az 1930-as években.
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még befejezetlen Keleten.]193 A beszélgetés során megkérdezték E[szterházy] grófot, hogy 
a pártja milyen mértékben tudna segíteni abban, hogy Magyarország birtokba vegye Szlo-
vákiát. Azt válaszolta, hogy a pártja politikailag jól szervezett, ellenben nem rendelkezik a 
megfelelő anyagi eszközökkel. Az olasz beszélgetőpartnerek aláhúzták, hogy Jugoszlávia 
pozíciói biztosak, amit Stojadinović194 Beneš-sel szembeni állítólag hatalmas ellenszenve 
is jelez. A beszélgetés során szóba kerültek Sziléziának azok a részei is, amelyek Lengyel-
országhoz tartoznának, megállapították, hogy ez a terület több mint 50 községre terjed 
ki. Végül hangsúlyozták, hogy Magyarországnak meg kell állapodnia Lengyelországgal a 
szlovákkérdést illetően.

Ezután a találkozás után E[szterházy] grófnak az volt a szándéka, hogy azonnal el-
utazzon Olaszországból. Ciano ugyanakkor még néhány napig Rómában marasztalta 
őt. Magához kérette őt ebben az időben, és hosszabb beszélgetést kezdeményezett vele ál-
talános jellegű politikai kérdésekről. Jelezve, hogy félhivatalos jelleggel beszél vele, egy-
részről hangsúlyozta a Róma–Berlin-tengely szorosságát, másrészről kijelentette, hogy 
hasznos lenne, ha létrehoznának egy, a Róma–Berlin-tengellyel párhuzamos tengelyt, 
amely nem lenne ellenséges az elsővel szemben, viszont Budapesten és Belgrádon ke-
resztül összekapcsolná Varsót Rómával. Amikor E[szterházy] gróf felhívta a figyelmet 
arra, hogy nem nagyon érti ennek a célját, Ciano azt válaszolta, hogy ez a kérdés még 
nem aktuális, mindenesetre megéri elgondolkodni rajta. A beszélgetés folyamán bizal-
masan felhívta a figyelmet arra, hogy E[szterházy] gróf pártja nem kapott fegyvereket 
Németországtól. E[szterházy] grófnak a római útja során olyan benyomása keletkezett, 
hogy Hitler látogatása kezdetén az olaszok nem lelkesedtek a Németország iránt. Ez a 
hangulat Hitler beszéde után, amelyben biztosította őket a német–olasz határ sérthe-
tetlenségéről, némileg javult.

Végezetül E[szterházy] gróf közölte velem, hogy kissé nyugtalan és zavart Henlein 
mostani prágai tárgyalásai miatt. Ezt a témát ugyanakkor bővebben nem fejtette ki.

Kimegy:
II. Politikai Osztály
III. Politikai Osztály

193  A szögletes zárójelbe tett rész a lap bal hasábján kék színű ceruzával ki van jelölve. 
194  Milan Stojadinović (1888–1961) szerb nemzetiségű közgazdász, politikus, 1935. június 4-től 1939. feb-

ruár 5-ig Jugoszlávia miniszterelnöke. 
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19.
Jan Szembek külügyminisztériumi államtitkár emlékeztető feljegyzése  

az Esterházy Jánossal folytatott 1938. június 18-i megbeszéléséről

(Varsó, 1938. június 18.)195

Megbeszélés Beck miniszterrel

Részletesen tájékoztattam őt az Esterházy gróffal folytatott tegnapi megbeszélésemről.196 

Megbeszélés Esterházy gróffal (villásreggeli nálam) 

Jelen volt: Beck miniszter, Kobylański osztályvezető

Esterházy gróf az elején ismertette a miniszternek a csehszlovákiai helyzetet, közben 
kitért a Hodžával folytatott megbeszéléseire. Mivel a cseh kormány arra kérte őket, 
hogy terjesszék elő az igényeiket, Prágában bemutatta a csehszlovákiai magyar kisebb-
ség 80 pontba foglalt197 gravamenjét,198 és a tárgyalások folytatásának feltételéül szabta, 
hogy a cseh hatóságok ezzel szüntessék meg a felsorolt visszaéléseket. A megkezdett tár-
gyalásokat emiatt nem folytatták, és azok tulajdonképpen semmilyen eredményre nem 
vezettek.199

Ugyanakkor Esterházy gróf beszélt a budapesti megbeszéléseiről és azokról a beszélge-
tésekről, amelyeket szlovák vezetőkkel folytatott. Részletesen ismertette azt is a miniszter-
rel, hogy mit is jelentene Szlovákia esetleges autonómiája a magyar állam keretében. 
Hangsúlyozta eközben, hogy Budapesten már értik, hogy miért van szükség erre az auto-
nómiára, mint ahogy azt is, hogy a szlovákok vonatkozásában nem lehet megismételni a 
múlt hibáit. Szlovákiát nem lehet Budapestről kormányozni, a helyi elemeknek szóhoz 
kell ott jutniuk. Végül Esterházy azt sugalmazta a miniszternek, hogy egy lehetséges ma-
gyar–szlovák megállapodásnak Lengyelország garanciája mellett kell létrejönnie. 

A  miniszter válaszában mindenekelőtt megjegyezte, hogy – az ő kifejezésével  – 
Szlovákiában a Magyarországgal szemben uralkodó gyanakvás nem vonatkozik a szlo-
vákiai magyarokra. Amennyire ismeri a helyzetet, ezen a téren a kapcsolatok a két nem-
zetiség között jók. A szlovákok körében olyan híresztelések keringtek, melyek szerint 
állítólag a lengyel és a magyar kormány megállapodást kötött Szlovákiának a két állam 
közötti felosztásáról. Ezek a híresztelések a hamis propaganda eredményei, és a legki-
sebb mértékben sem felelnek meg a valóságnak. Lengyelországnak semmilyen területi 

195  Az irat eredeti, levéltári példányát nem találtuk meg. Lengyelül megjelent: Szembek, 1972, 192–193. 
Lengyelül részlet megjelent: Segeš–Hertel–Bystrický, 2012, 235–236. Szlovákul részlet megje-
lent: Uo., 236–237. 

196  Lásd a 18. sz. iratot. 
197  Valójában a magyar sérelmi lista eredetileg 67 pontból állt, majd 81 pontosra duzzadt. Lásd Simon, 2010, 97. 
198  Gravamen (lat.): sérelem, panasz.  
199  Ennek előzményeire lásd a 13. sz. iratot. A következményekre lásd a 20. sz. iratot. 
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követelése nincs Szlovákiával szemben, és örömmel üdvözölné a szlovák–magyar meg-
egyezést. Ami a lehetséges szlovák–magyar megállapodásra adandó lengyel garanciát 
illeti, akkor egy erre vonatkozó javaslatot a lengyel kormány megfontolás tárgyává te-
hetne, de csak akkor, ha mindkét érdekelt fél a megfelelő kéréssel fordulna hozzá. A mi-
niszter ekkor hivatkozott arra, hogy ugyanezt az álláspontot képviselte Laval200 előtt 
(varsói látogatása idején) abban a kérdésben, hogy Lengyelország csatlakozzon-e a du-
nai államok csoportjához, amiről annak idején szó volt. Akkor azt mondta Lavalnak, 
hogy alapvetően nem emel kifogást az ellen, hogy Lengyelország részt vegyen benne, 
ugyanakkor a részvételét attól teszi függővé, hogy mik ebben a tekintetben a magyar 
kormány kívánságai. A miniszter ezzel aláhúzta (Esterházy számára), hogy a politikájá-
ban mindig figyelembe veszi a magyar érdekeket. De amikor első alkalommal beszélt 
Genfben Kánya miniszterrel, és kifejtette előtte az erre vonatkozó álláspontját, azt a 
választ kapta tőle, hogy ezt tudomásul veszi, de Lengyelország magyarbarát szimpátiái 
csupán plátóiak. Esterházy gróf megjegyezte, hogy ez a válasz jól jellemzi Kánya stílu-
sát, aki nemrég őneki is azt a kérdést tette fel, hogy mit tennének a szlovákiai magyarok, 
ha ő megegyezne Prágával. Azt felelte neki, hogy ebben az esetben gyorsan megegyez-
nének a Hlinka-párttal, ő pedig Hlinkával azonnal Varsóba utazna. 

Ezt követően Esterházy gróf közölte, hogy nyugtalan amiatt, hogy Németország né-
miképp visszavett abból a tempóból, amellyel a cseh kérdést napirenden tartotta. Vajon 
ez nem azt jelenti, hogy Berlin tudatosan és szándékosan a teljes akcióját elhalasztja? 
A miniszter azt válaszolta, hogy – az ő kifejezésével – vannak olyan tényezők, akiknek 
befolyásolniuk kell Berlint, hogy az gyorsítsa az akciót Csehszlovákia kérdésében. 
A Németországot érdeklő legfőbb probléma a gyarmatok kérdése. Ez az a nagy játszma, 
ami a Harmadik Birodalomra vár. Az osztrák és a cseh kérdés rendezése után semmilyen 
más probléma nem marad Európában, ami érdekelné Hitlert. Ilyen körülmények között 
Németországnak taktikai megfontolásokból meg kell tisztítania a terepet a maga szá-
mára, hogy amikor a gyarmatok körüli játszma megkezdődik, jelzálogként ne terhelje 
őt a cseh probléma. A miniszter idézte azt a beszélgetést, amit Varsóba utazva Delbos 
miniszter folytatott Berlinben von Neurath miniszterrel201 (az állomáson). Mindegyi-
kük megerősítette, hogy arra kell törekedni, hogy rendezzék a francia–német kapcsola-
tokat. Miközben azonban Delbos miniszter kijelentette, hogy erre csak egy széleskörű 
egyezmény keretében kerülhet sor, amely az európai hatalmak közötti összes vitás kér-
dést rendezi, von Neurath miniszter egy kétoldalú egyezmény mellett szállt síkra.202

200  Pierre Laval (1883–1945) francia politikus, 1931–1932-ben, 1935–1936-ban Franciaország miniszterel-
nöke. Később, 1940-ben, majd 1942–1944-ben két ízben is a vichy-i kormány miniszterelnöke. Louis 
Barthou külügyminiszter meggyilkolása után az ő tárcáját is átvette. Külügyminiszteri tevékenysége alatt 
Olaszország és a Szovjetunió bevonásával megpróbált szövetséget létrehozni a náci Németország ellen. 

201  Konstantin von Neurath (1873–1956) német diplomata, 1932. június 1-jétől 1938. február 4-ig Német-
ország külügyminisztere. 

202  Esterházy több helyütt is ismertette az 1938. júniusi varsói tárgyalásain elhangzottakat. A budapesti 
Dísz tér számára egy 1938. június 27-i keltezésű emlékeztetőben írásos formában is összefoglalta meg-
beszéléseinek eredményeit. DIMK, 1965, 457–459.  
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20.
Kazimierz Papée prágai követ jelentése Józef Beck külügyminiszternek  

a Milan Hodža miniszterelnök és a csehszlovákiai magyar kisebbség  
képviselői közötti tárgyalásokról

(Prága, 1938. július 21.)
AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Sygn. 5476, Str. 31–33.203 

Lengyel Köztársaság Prágai Követsége 1938. július 21. 
7/C/16 Másolat

Külügyminiszter Úrnak Varsóba204

Hodža miniszterelnök július 20-ra magához kérte a magyar kisebbség, július 21-re pe-
dig a lengyel kisebbség képviselőit, azzal a céllal, hogy bemutassa nekik a statútumterve-
zetet és tárgyalásokat kezdjen velük erről a témáról.

Kiderült ugyanakkor, hogy a minisztertanács, ami július 19-én Beneš elnök elnökle-
te alatt ülésezett, bizonyos változtatásokat eszközölt a Hodža-féle statútumtervezeten, 
úgyhogy a miniszterelnök205 nem volt abban a helyzetben, hogy bemutassa a magyar 
kisebbségnek a konkrét tervezetet, de megígérte, hogy a következő hét elejétől meg fog-
ja tenni azt. Az eredeti statútumtervezet a Szudétanémet Párt206 birtokában van, amely 
bemutatta azt a magyar kisebbségnek, igaz, ennek a tervezetnek inkább orientációs je-
lentősége van.

A dolog természetéből fakadóan Hodža megbeszélései mindkét kisebbség képvise-
lőivel inkább tájékoztató jellegűek voltak. 

A megbeszélés során a magyar kisebbség képviselői még egyszer aláhúzták a saját igé-
nyeik és a szlovákok autonómiakövetelései közötti junktim szükségességét, kijelentve, 
hogy a szlovákokkal való ezeréves együttélés, illetve ennek az együttélésnek a jövőbeni 
folytonossága miatt erkölcsi kötelességük támogatni a szlovákok követeléseit. Ez Hodža 
részéről kategorikus tiltakozást váltott ki, aki ezután megpróbálta megértetni a magyarok-
kal, hogy az ő érdekük lenne, hogy segítsenek neki, mivel akkor tudják elérni a legtöbbet. 
A magyar kisebbség képviselői nem változtatták meg az álláspontjukat, hanem azt köve-
telték, hogy távolítsák el az összes beköltöző csehet a magyarok által lakott körzetekből.

203  Lengyelül megjelent: Landau–Tomaszewski, 1985, 221–222; Kornat, 2007, 379–380. 
204  A  távirat fejlécén a Külügyminisztérium dátumozás nélküli érkeztető bélyegzője olvasható: Külügy-

minisztérium II. Politikai Osztály. 4259. sz. Alatta kézírásos bejegyzés: III. Politikai Osztály. 13/C/5.  
205  Az „ő” személyes névmás áthúzva, és helyette tollal a „miniszterelnök” szó betoldva. 
206  A lengyel nyelvű eredetiben a párt nevének a korabeli politikai frazeológiában bevett rövidítése, SdP 

szerepel. 
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Hodža rámutatott, hogy nem úgy ismerik ők207 a cseheket, mint egy makacs és önfejű 
népet, de számára is nagy nehézséget jelent,, hogy engedményekre bírja őket. A megbeszé-
lésből kiderült, hogy a kormányban az engedmények legfőbb ellenfele a cseh katolikus 
néppártiak képviselője, M[on]s[i]gn[o]r Šrámek.208 A befagyott reformok megvalósításá-
ra Hodža miniszterelnök a következő három hónapot szabta határ időnek. A megbeszélés 
jellemző epizódja volt az a tény, hogy amikor a nemzetközi helyzetre terelődött a szó, 
Hodža Esterházy képviselőhöz fordulva a következőket mondta: „bár neked Varsóban 
biztosan nagyon sok mindent mondanak,209 a helyzetünk napról napra javul. A németek 
nem akarnak, és nem tudnak háborút indítani, most megállapodásuk van Angliával, és 
nem a mi rovásunkra. A szövetségesek teljesen miket támogatnak.”

A lengyel kisebbség képviselőivel folytatott megbeszéléseken Hodža hangsúlyozta a 
jó szándékait, és biztosította őket afelől, hogy igyekezni fog száz százalékban teljesíteni 
az igényeiket, bár konkrét tárgyalásokig nem jutottak el. A [megbeszélések a] szokásos 
informálással és frázisokkal végződtek. 

Ahogy a fentebbiekből következik, a csehszlovák kormány ebben a tekintetben is a 
halogató taktikáját folytatja, mindenekelőtt olyan nehézségekre hivatkozva, amelyekbe 
a saját politikai pártjaik részéről ütköznek. Ugyanakkor a halogatás fontos oka, hogy a 
nemzetközi helyzet javulására, különösen bizonyos csalóka látszatokra (az entente cor-
diale erősödésére és a német agresszivitás tempójának lassulására) számítva kivárnak, 
amint ezek a legutóbbi időben kirajzolódtak.210 

Lengyel Köztársaság Követe
Dr. Kazimierz Papée

Kimenő másolat:
Tadeusz Kobylański igazgatóhelyettes úr
Józef Potocki211 igazgatóhelyettes úr

207  Mármint a magyar kisebbségi politikusok. 
208  Jan Šrámek (1870–1956) cseh katolikus pap, 1919-től 1948-ig a csehországi központú, katolikus irá-

nyultságú Csehszlovák Néppárt elnöke. 1940. július 21-től 1945. április 25-ig az emigráns csehszlovák 
kormány (London) elnöke. 

209  Vö. a 18. és 19. sz. irattal. 
210  A  kisebbségi statútumra vonatkozó tárgyalásokra részletesen: Simon, 2010, 129–163; Tóth–No-

votný–Stehlík, 2012, 428, 451–453, 554–563, 577–579.  
211  Józef Alfred Potocki (1895–1968) lengyel diplomata, 1934–1939 között a Külügyminisztérium Nyu-

gati Osztályának vezetője, egyúttal a Politikai-gazdasági Főosztályának helyettes vezetője. 1939–1940-
ben londoni és párizsi meghatalmazott miniszter.  
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21.
Kazimierz Papée prágai követ számjeltávirata a Külügyminisztériumnak 
Esterházy János információjáról Kánya Kálmán magyar külügyminiszter 

berlini látogatásának eredményére vonatkozóan

(Prága, 1938. augusztus 31.)
Gépelt eredeti. AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Sygn. 5479, Str. 190.212

2725. sz. bejövő számjel Prága, 1938. augusztus 31.
Papée úr a Külügyminisztériumnak Varsó213 Érkezett: 1938. szeptember 1-jén 9:00
86. sz. 

Esterházy információja szerint Kánya nagyon elégedett a berlini út eredményeivel. Biz-
tosítékot kapott arról, hogy kielégítik a Csehszlovákiával szembeni magyar területi igé-
nyeket, még akkor is, ha Magyarország semleges marad a konfliktusban. 

Kiment: 3 példányban

22.
Kazimierz Papée prágai követ számjeltávirata a Külügyminisztériumnak 

Esterházy János információjáról Kánya Kálmán kijelentéséről  
a Szlovákiának nyújtandó garanciákkal kapcsolatban

(Prága, 1938. szeptember 19.)
Gépelt eredeti. AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Sygn. 5430, Str. 61.214

3002. sz. bejövő számjel Prága, 1938. szeptember 19.
Papée úr a Külügyminisztériumnak Varsó Érkezett: 1938. szeptember 19-én 
109. sz. 22:45-kor

Titkosított
E[sterházy] tájékoztat, hogy Kánya nemzetközileg, vagyis Budapest és Varsó által garan-
tált autonómiát ajánlott a szlovákoknak. 
Kimegy: 2 példányban 

212  Lengyelül megjelent: Landau–Tomaszewski, 1985, 262.
213  A távirat fejlécén a Külügyminisztérium érkeztető bélyegzője olvasható: Külügyminisztérium III. Poli-

tikai Osztály. 13/E. II./3. sz. Dátum: 1938. szeptember 2. 
214  Lengyelül megjelent: Landau–Tomaszewski, 1985, 322; Kornat, 2007, 507; Segeš–Hertel–

Bystrický, 2012, 275–276. Szlovákul megjelent: Uo., 276. 
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23.
Wacław Laciński pozsonyi konzul számjeltávirata  

a Külügyminisztériumnak a csehszlovák parlament magyar képviselőinek 
információiról a magyar–lengyel közös határ kérdésével kapcsolatban

(Pozsony, 1938. szeptember 21.)
Gépelt eredeti. AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Sygn. 5431, Str. 24.215

3047. sz. bejövő számjel Pozsony, 1938. szeptember 21.
Laciński úr a Külügyminisztériumnak Varsó Érkezett: 1938. szeptember 21-én 

22:40-kor
26. sz.  Eredeti

A magyar képviselők tájékoztatták S[idort], hogy a kárpátaljai lengyel–magyar közös 
határ kérdésében már létrejött a megállapodás arról, hogy Magyarország behatol a terü-
letre. Meg volt lepve és aggódott, hogy Prága ezt ki fogja használni, hogy megakadá-
lyozza az úgynevezett lengyel orientáció javára folytatott további munkát, tekintet nél-
kül arra, hogy a szlovákok nem tulajdonítanak nagy jelentőséget annak, hogy Kár pátalja 
hova tartozik majd a jövőben. 

Idejekorán felvetették Szlovákia Magyarországhoz tartozásának a kérdését is, a jövő-
beni együttélés meglehetősen ködös formulájával megfogalmazva azt. A  tervezethez 
negatívan viszonyult, kijelentve, hogy annak ellenére, hogy az emberek körében van 
hagyománya a csehek iránti gyűlöletnek, ez a megoldás nincs a magyarellenesnek ne-
velt fiatalság ínyére. Közölte, hogy ő személyesen észszerűségből helyesnek vélné ezt a 
gondolatot, de mint [---]* „a szíve nem oda húz”. * hiányzó kifejezés216

Kimegy: Prága, Varsó

Kimegy: 3 példányban

215  Lengyelül megjelent: Segeš–Hertel–Bystrický, 2012, 282–283. Szlovákul megjelent: Uo., 283–
284. 

216  Így áll az eredeti táviratban is. 
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24.
Wacław Laciński pozsonyi konzul számjeltávirata  

a Külügyminisztériumnak csehszlovákiai magyar nemzetiségű személyek 
letartóztatásáról

(Pozsony, 1938. szeptember 27.)
Gépelt eredeti. AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Sygn. 5432, Str. 1.217

3221. sz. bejövő számjel Pozsony, 1938. szeptember 27.
Laciński úr a Külügyminisztériumnak Varsó Érkezett: 1938. szeptember 27-én
34. sz.  1:00-kor

Szombat óta 200 magyar kisebbségi személyt tartóztattak le. Csak a parlamenti képvi-
selőket és szenátorokat hagyták szabadon.218 Teljes pánik van. Esterházy a magyar kon-
zul nyomása ellenére igyekszik kerülni a politikai tárgyalásokat.219 

Mától kezdve számos esetben már szlovák nemzetiségűeket is letartóztattak, még 
evangélikusokat is.
Kimegy: Prága

Kimegy: 3 példányban

217  Lengyelül megjelent: Landau–Tomaszewski, 1985, 444; Segeš–Hertel–Bystrický, 2012, 302. 
Szlovákul megjelent: Uo., 302.

218  Az 1938. szeptember 23-i mozgósítás után, a csehszlovák hatóságok már másnap magyar nemzetiségű 
lakosok tucatjait tartóztatták le, és tartották őket túszként őrizetben. Az internált személyek elsősorban 
neves közéleti személyek és helyi pártpolitikusok vagy az államhatalommal korábban már összetűzésbe 
került egyének közül kerültek ki. Pontos létszámukról a mai napig nincs tudomásunk, ám az egyes járá-
sok adataiból arra lehet következtetni, hogy számuk jelentős volt. Pozsonyban például 15 letartóztatott 
magyarról tudunk, akik közül Aixinger László (EMP-tisztségviselő), Környei Krepelka Elek (hírlapíró), 
Szilárd Marcell (az EMP jogi irodájának vezetője) voltak a legismertebb nevek. Simon, 2010, 179–180.

219  A lengyel nyelvű eredetiben a „mimo nacisku konsula węgierskiego” kifejezés szerepel. A „mimo nacisku” 
szószerkezetnek az elsődleges, legtöbbször használt nyelvtani fordítása az, hogy a „nyomása ellenére”, 
ugyanakkor más konnotációban ennek éppen az ellenkezőjét is jelentheti, szó szerint azt, hogy „a ma-
gyar konzul nyomása mellett” vagyis a „konzul nyomására”. Noha a kifejezést az elsődleges grammatikai 
értelme szerint fordítottuk, megítélésünk szerint a történelmi kontextusból inkább éppen az következ-
ne, hogy Esterházy a magyar konzul nyomására kerülte a politikai tárgyalásokat. 
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25.
Wacław Laciński pozsonyi konzul számjeltávirata  

a Külügyminisztériumnak a szlovák autonomista mozgalom megerősödéséről  
és a szlovák–magyar kapcsolatokról

(Pozsony, 1938. szeptember 28.)
Gépelt eredeti. AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Sygn. 5433, Str. 22.220

3259. sz. bejövő számjel Pozsony, 1938. szeptember 28.
Laciński úr a Külügyminisztériumnak Varsó Érkezett: 1938. szeptember 29-én 

8:00-kor
36. sz.  Eredeti

Berlin függetlenséget ígér Szlovákiának azzal a feltétellel, ha lemond Pozsonyról és 
egyes déli területekről. E[sterházy] felvilágosította S[idort], hogy az egykori várme-
gyék221 területén élő magyar lakosságról, több mint 300 000222 főről lenne szó. Ez a ja-
vaslat még jobban elterjeszti a függetlenség széles rétegekre kiterjedő gondolatát, ami-
nek következtében annak az egyáltalán nem népszerű korábbi elgondolásnak, hogy 
kerüljenek vissza Magyarországhoz, egyre kevesebb támogatója van. S[idor] elégedett 
ezzel a rendezéssel, amely leginkább megfelel az ő közvetítésének és a tömegek hangu-
latának is. Belátva ugyanakkor, hogy a nemzetközi porondon bizonytalan a politikai 
helyzet, S[idor] úgy véli, hogy a német tervezet megvalósulása esetén a függetlenség őre 
hatalmas katonai erejével Németország lesz. Szlovákia pedig politikai-kulturális táma-
szát Lengyelországban találja majd meg. Ez elengedhetetlen lesz azért is, mert a szlová-
kok erősen kötődnek Lengyelországhoz. A gazdaság működése pedig feltétlenül meg 
fogja kívánni a teljes uniót Magyarországgal. A Kárpátalja és a területén létrejövő közös 
lengyel–magyar határ kérdése – jelentéktelen feltételek. A szlovákok igénye az eddigi 
közigazgatási határ megőrzése lenne. 

Berlin szlovákok számára váratlan fellépése miatt távirati instrukciókat kér az emlí-
tett koncepcióval kapcsolatban, különös tekintettel annak az elképzelésnek a megágya-
zására,223 hogy orientálódjanak Magyarország felé. 
Kimegy: Prága, Varsó

Kimegy: 3 példányban

220  Lengyelül megjelent: Landau–Tomaszewski, 1985, 468–469; Segeš–Hertel–Bystrický, 
2012, 309. Szlovákul megjelent: Uo., 309–310.

221  A lengyel eredetiben a „komitat” szó szerepel, ami a történelmi Magyarország felvidéki területeire utal. 
222  A „200”-as szám géppel „300”-ra javítva. 
223  A lengyel eredetiben a „zaszczepianie”, vagyis szó szerinti fordításban a „beoltás” szó szerepel.
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26.
Wacław Laciński pozsonyi konzul számjeltávirata a Külügyminisztériumnak 

Esterházy János információjáról  
a magyar–szlovák kapcsolatok alakulásával kapcsolatban

(Pozsony, 1938. szeptember 30.)
Gépelt eredeti. AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Sygn. 5433, Str. 6.224

3308. sz. bejövő számjel Pozsony, 1938. szeptember 30.
Laciński úr a Külügyminisztériumnak Varsó Érkezett: 1938. szeptember 30-án 

18:00-kor
39. sz. 

11.225 és 36. sz.226 számjeltáviratokra vonatkozóan: 
E[sterházy] megerősíti, hogy a részvétele nélkül helytelen formában és hangnemben 
adott magyar javaslat csak ellenszenvet szült a szlovákok körében. Tiso valóban közölte, 
hogy megkapták a javaslatot, de azt csak egy nem kötelező érvényű taktikai lépésnek 
véli. Megegyeztünk a további eljárást illetően. Megállapítja, hogy nagyon megerősö-
dött a függetlenségi gondolat, főleg vidéken. 
Kimegy: Prága, Varsó

Kimegy: 3 példányban

224  Lengyelül megjelent: Landau–Tomaszewski, 1985, 492; Segeš–Hertel–Bystrický, 2012, 321. 
Szlovákul megjelent: Uo., 322. 

225  17. sz. irat.
226  25. sz. irat.
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27.
Leon Orłowski227 budapesti követ számjeltávirata  

a Külügyminisztériumnak az Esterházy Jánossal folytatott  
1938. október 23-i megbeszéléséről

(Budapest, 1938. október 23.)
Gépelt eredeti. AAN, Akta Instytutu Hoovera, Poselstwo Polskie na Węgrzech, Coded 

Telegrams and Letters 1930–1939, Folder 2: Telegrams and Letters, Str. 167.228

Orłowski úr a Külügyminisztériumnak  Elküldve: 18:30-kor
93. sz.
Budapest, 1938. október 23.

Ma megbeszélést folytattam Esterházyval, aki tegnap találkozott Ribbentroppal Mün-
chenben. Ribbentrop tagadta, hogy támogatást ígért volna a szlovákoknak a magyar 
területekre vonatkozó álláspontjuk tekintetében. Azt mondta nekik, hogy Kassa Ma-
gyarországhoz kerül. E[sterházy] azt állítja, hogy semleges álláspontra helyezkedett 
Ungvár és Munkács kérdésében, a Pozsonyra és Nyitrára vonatkozó magyar követelése-
ket indokolatlannak találta. 

E[sterházy] bizalmasan közölte velem, hogy a Kányával folytatott beszélgetése so-
rán nyomatékosan azt tanácsolta, hogy a magyar taktika megválasztásánál inkább tá-
maszkodjanak a lengyel diplomácia véleményére és információira, amely igazolta abbéli 
képességét, hogy megfigyeljen és megérezzen [bizonyos dolgokat].  
Kimegy: Varsó, Berlin, Prága

227  Leon Orłowski (1891–1976) lengyel diplomata, 1936. május 15-től 1940. december 31-ig budapesti 
lengyel követ. 

228  Lengyelül megjelent: Segeš–Hertel–Bystrický, 2012, 398. Szlovákul megjelent: Uo., 398–399. 

Lymbus_2019_KÖNYV.indb   731 2019.12.09.   14:12:14



732

28.
Leon Orłowski budapesti követ számjeltávirata  

a Külügyminisztériumnak Esterházy János varsói útjának időpontjáról

(Budapest, 1938. december 7.)
Gépelt eredeti. AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Sygn. 6597, Str. 272.

4470. sz. bejövő számjel  Budapest, 1938. december 7.
Orłowski úr a Külügyminisztériumnak Varsó229  Érkezett: 1938. december 7-én 

17:30-kor
142. sz. 

Tegnap találkoztam Esterházyval. E[sterházy] 15-én vagy 16-án érkezik Varsóba. Talál-
kozni szeretne a miniszter úrral.230 
Kiment: 3 példányban

29.
Kazimierz Papée prágai követ számjeltávirata a Külügyminisztériumnak 

Esterházy János varsói útjának időpontjáról

(Prága, 1938. december 13.)
Gépelt eredeti. AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Sygn. 6597, Str. 271.

4565. sz. bejövő számjel Prága, 1938. december 13.
Papée úr a Külügyminisztériumnak Varsó231 Érkezett: 1938. szeptember 13-án 

22:30-kor
281. sz. 

Esterházy csütörtökön érkezik Varsóba.232

Kiment: 3 példányban

229  A távirat fejlécén a Külügyminisztérium érkeztető bélyegzője olvasható: Külügyminisztérium III. Poli-
tikai Osztály. 49/W/32. sz. Dátum: 1938. december 16. 

230  A következményekre lásd a 30. és 31. sz. iratot. 
231  A távirat fejlécén a Külügyminisztérium érkeztető bélyegzője olvasható: Külügyminisztérium III. Poli-

tikai Osztály. 49/W/31. sz. Dátum: 1938. december 15. 
232  1938. december 13-a keddi napra esett, tehát Esterházy érkezését december 15-re (csütörtökre) jelezte 

a követ. 
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30.
Jan Szembek külügyminisztériumi államtitkár  

emlékeztető feljegyzése a Józef Beck külügyminiszter  
és Esterházy János közötti 1938. december 15-i megbeszélésről

(Varsó, 1938. december 15.)
Gépelt eredeti. AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Sygn. 108, Str. 131–134.233 

396/W/12. sz. Titkos

Feljegyzés a Beck miniszter úr és Eszterházy János közötti megbeszélésről 
(Szembek miniszter úr jelenlétében 1938. december 15-én)

E[sterházy] az elején a közelgő szlovákiai választásokról beszélt.234 A választások idő-
pontját Kárpátalján még nem tűzték ki. E[sterházy] úgy véli, hogy arra kellene töreked-
ni, hogy ezeknek a választásoknak az idejét, amennyire csak lehetséges, tolják ki, mert 
azok eredményeként Kárpátalja végleg kiválik, amire óriási veszélyként kell tekinteni.

Beck miniszter jelezte, hogy Kárpátalja kiválásának lennének jó oldalai is, mindenek-
előtt a cseh–szlovák–orosz-blokk gyengülése. 

E[sterházy] ezt követően235 bővebben beszélt a Szlovákia és Kárpátalja területén foly-
tatott német agitációról. Beck miniszter aláhúzta, hogy ennek az agitációnak a meg-
nyilvánulásai ismertek számunkra, ezek kétségtelenül negatív mozzanatok, ugyanakkor 
ő maga még nem látja bizonyítottnak, hogy ezek a Reich legfelső tényezői részéről jól 
kigondolt terveknek a megnyilvánulásai. Inkább úgy véli, hogy itt az osztrák K-Stelle236 
epigonjainak a tevékenységével van dolgunk, amelyben az ukránoknak mindig nagy 
szavuk volt.237 A bécsi ukrán rádióagitáció teljesen megszűnt abban a pillanatban, ami-
kor kemény csapást mértek rá.238 

233  Lengyelül megjelent: Szembek, 1972, 390–392; Segeš–Hertel–Bystrický, 2012, 441–443. Szlo-
vákul megjelent: Uo., 443–444. 

234  Az autonóm Szlovákiában a törvényhozási választásokat 1938. december 16-án tartották. Az autonóm 
Szlovákia újonnan megválasztott parlamentjének első ülésére 1939. január 18-án került sor. Esterházy a 
Szlovák Néppárt jelölőlistájának 17. helyéről jutott képviselői mandátumhoz. Molnár, 2008, 98. 

235  Az „ezt követően” kézírásos betoldás, előtte áthúzva: „az elején”.
236  Az osztrák–magyar közös hadseregben az egyes hadtestek parancsnokságán belül működő, közvetlenül 

a császári és királyi hírszerzési és elhárítási iroda (K. u. K. Evidenzbureau) alá rendelt katonai hírszerzési 
részleg német megnevezésének (Hauptkundschaftstelle) rövidítése (HK-Stelle vagy K-Stelle). 

237  A lengyel nyelvű eredetiben is az „epigon” szó szerepel. Esterházy itt nyilván arra céloz, hogy az 1918-ban 
a Németország és az Osztrák–Magyar Monarchia által megszállt, egykor a cári Oroszország területéhez 
tartozó Ukrajnában az ukrán kormányzat (Ukrán Népköztársaság) és annak tisztviselői az orosz bolse-
vikokkal szemben kollaboráltak a német és osztrák–magyar katonai kormányzattal és annak szerveivel. 

238  A kárpátaljai német propagandára vonatkozóan részletes adatokkal szolgál Petravich Gyula pozsonyi 
magyar konzul 1937. augusztus 3-i jelentésében. Lásd MNL  OL, K 63, 80. dob., 1937–7/25.  t., 
2471/1937. pol. sz.  
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Ezután E[sterházy] a szlovákiai helyzetet jellemezte. A szlovákok Lengyelországgal 
és Magyarországgal szembeni ellenségeskedését – amelynek a forrása azokból a területi 
engedményekből fakad, amelyeket a szlovákoknak kellett tenniük számunkra és a ma-
gyarok számára –, nagyon erősen szítják a német ügynökök. Szlovákia pénzügyi helyze-
te siralmas, az ország pénzügyileg még jobban függ Berlintől. Az ország költségvetési 
hiánya két és fél milliárd koronára rúg. Szlovákia bevételei legfeljebb a félmilliárd koro-
nát érhetik el. A hiányzó két milliárdot a csehek nem adják oda, ezért ezt a fentebbi 
összeget Berlinnek kell majd biztosítania. A szlovák értelmiség nagyon alacsony színvo-
nalú. A szlovákok kirakták a cseh adminisztrációt, a helyére pedig dilettáns szlovákokat 
hoztak, többnyire fiatalokat, akiket lehet, hogy elönt a jóindulat és a patriotizmus, de 
még a legegyszerűbb problémákat sem értik, továbbá egyáltalán nem lehet velük komo-
lyan beszélni. Nem rendelkeznek a szükséges közigazgatási-politikai felkészültséggel. 
A hitleri befolyás valószínűleg ki fogja élezni a helyzetet az egyházi kérdésben, aminek 
biztosan az lesz a következménye, hogy a miniszterelnök, Tiso tisztelendő lemond. 
A szlovákok közül E[sterházy] Tuka professzort239 emeli ki, mint akivel jól együtt lehet 
működni. 

E[sterházy] meglehetősen élesen bírálta a magyar kormánynak a legutóbbi válság 
idején képviselt álláspontját. Aláhúzta, hogy – az ő kifejezésével élve – még ma vissza 
kellene adni a szlovákoknak körülbelül 1000 km²-t egy jó kereskedelmi megállapodá-
sért cserébe, ami szorosan a magyarokhoz kötné őket. 

Beck miniszter megjegyezte, hogy Szlovákia tekintetében az érdekeink nem áll-
nak szemben a magyarok érdekeivel, és ez a kérdés nem befolyásolhatja negatívan a 
lengyel–magyar kapcsolatokat, mert ez a két állam harmonikusan gyakorolhat befo-
lyást Szlovákiában. 

A komáromi tárgyalásokról szólva E[sterházy] kifejtette, hogy azok szerencsétlenek 
voltak. Bizonyos fokú türelemmel többet el lehetett volna érni. Ugyanakkor Kánya fel-
tűnően gyengén viselkedett, nem volt kellően önálló. Imrédy miniszterelnök minden 
percben felhívta, hogy szakítsa meg a tárgyalásokat, ami végső soron a nagyon meggon-
dolatlan bécsi döntőbírósághoz vezetett.

A bécsi döntőbíróság előtt E[sterházy] Rómában volt, ahol beszélt Ciano gróffal, 
aki azt mondta neki, hogy a magyaroknak felkészültnek kell lenniük, és fokozott ké-
szültségben kell állniuk a határon. E[sterházy] az olasz delegációval együtt érkezett 
Bécsbe, ahol Kánya miniszter tudomására hozta Ciano gróf fentebbi jelzését, aki azon-
ban nem vonta le ebből a megfelelő következtetéseket. De egyáltalán, Kánya minden 
tanácsot és figyelmeztetést elengedett a füle mellett. Akkor is hitetlenkedett, amikor ez 
év nyarán Beck miniszter csakúgy, mint Hitler kancellár elmondta neki, hogy a Szudéta- 

239  Vojtech Tuka (1880–1946) szlovák jogász, egyetemi tanár, politikus. A pécsi jogakadémián majd a po-
zsonyi egyetemen tanított. A Szlovák Néppárt alakulásakor annak alelnöke, majd 1925-től parlamenti 
képviselője, ő dolgozta ki a párt első autonómiatervezetét. 1929-ben a csehszlovák hatóságok mint ma-
gyar kémet letartóztatták, és 15 év börtönre ítélték. 1937-ben amnesztiával szabadult. 1939. októ-
ber 28-tól 1944. szeptember 2-ig az első Szlovák Köztársaság miniszterelnöke, egyúttal 1940. július 29-től 
1944. szeptember 2-ig külügyminiszter.   
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válság szeptember 20-a körül fog kiéleződni. Makacsul feltételezte, hogy 1939 tavasza 
előtt semmi nem fog történni, a dolgok elrendeződnek, még azt is megkívánta E[sterházy-
tól], hogy lépjen be a csehszlovák kormányba.  

E[sterházy] a továbbiakban arról beszélt, hogyan zajlottak az ez év november 20-i 
események, és hogy magyar részről hogyan diszkreditálták magukat Rómában. Róma 
olyannyira készen állt arra, hogy segítséget nyújtson a magyaroknak, hogy 200 olasz 
repülőgép állt készenlétben egy Budapest melletti repülőtéren. November 20-a előtt a 
magyar csapatok már készültségben álltak, a tisztek és a katonák körében kiváló hangu-
lat uralkodott. Amikor Budapestről parancsot kaptak a támadásra, a magyar műveleti 
csoport parancsnoka, Zigler240 tábornok (a volt osztrák–magyar hadseregben szolgált) 
24 órás haladékot kért. Ez a huszonnégy óra241 elegendő volt arra, hogy az egész akció 
meghiúsuljon.

E[sterházy] megjegyezte, hogy a jelenlegi szerencsétlen helyzet megváltoztatása ér-
dekében egy új és határozott döntést kellett volna hozni. 

Beck miniszter biztosította E[sterházy] grófot afelől, hogy a magyar törekvések ná-
lunk teljes megértésre találnak, és azokhoz a döntéshozó tényezők barátságosan viszo-
nyulnak. Miniszter úr idézte a Lengyel Köztársaság elnökének szavait, aki kijelentette, 
hogy Magyarország elpusztítását nem engedjük meg. Miniszter úr egyúttal meg szeret-
te volna tudni, hogy most mik a szándékai Magyarországnak, mik azok időlegesen, és 
azt, hogy Magyarország mikor áll készen arra, hogy aktívabban cselekedjen.

Miniszter úr hozzájárult, hogy E[sterházy] gróf tájékoztassa a mai megbeszélésről a 
döntéshozó tényezőket Budapesten. Mi több, készségét fejezte ki aziránt, hogy minden 
egyes alkalommal fogadja E[sterházy] grófot, amikor Varsóba jön.242  

Szétküldve:
Kobylański igazgatóhelyettes úr
Potocki igazgatóhelyettes úr
Lengyel Köztársaság Római Nagykövetsége
Lengyel Köztársaság Budapesti Követsége

240  Ez a névalak a lengyel nyelvű eredetiben. Helyesen: Cziegler Gusztáv (1885–1966) katonatiszt. 1904 és 
1907 között a mödlingi Császári és Királyi Műszaki Katonai Akadémián tanult, és augusztus 18-án 
avatták tüzér hadnaggyá, majd a császári és királyi 12. hadosztály tüzérezredéhez került ütegszolgálatra. 
1935. május 1-jétől a Magyar Királyi Honvéd Haditechnikai Intézet parancsnoka, 1938-tól tábornok, 
1940. február 1-jétől a hadiműszaki törzskari testület vezetője, november 1-jétől altábornagy. 

241  Utóbbi két szó kézírással betoldva, előtte áthúzva: „nap”.
242  A megbeszélések folytatására lásd a 31. sz. iratot. 
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31.
Jan Szembek külügyminisztériumi államtitkár emlékeztető feljegyzése  
az Esterházy Jánossal folytatott 1938. december 16-i megbeszéléséről

(Varsó, 1938. december 16.)
Gépelt eredeti. AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Sygn. 6597, Str. 273.243

396/W/13. sz.244  Titkos

Szembek miniszter úr feljegyzése az Eszterházy J[ános] gróffal folytatott  
1938. december 16-i megbeszéléséről245

Tájékoztatott, hogy egyenesen Budapestre megy, ahol szeretné kideríteni, hogy a magyar 
kormánynak szándékában áll-e döntést hozni az aktívabb fellépésről. Úgy véli, hogy szük-
ség lenne erre a döntésre. Ugyanakkor meg van győződve arról, hogy Lengyelország segít-
sége nélkül Budapest nem képes ilyen döntést hozni. Ilyen körülmények között indokolt 
lenne, ha részünkről biztosítékokat adnánk erre. Természetesen semmilyen feltétel nélkü-
li kötelezettséget nem tudunk vállalni, ugyanakkor nyilatkozhatunk arról, hogy a határ 
kérdésében már számos áldozatot hoztunk, még emberieket is, és ezzel kapcsolatban a jó 
szándékunkról nagyobb bizonyítékot aligha tudnánk adni nekik.

Azt, hogy milyen most a hangulat a magyar hadsereg körében, nem tudja, de kiváló 
volt. Nem kizárt, hogy nemrég bizonyos mértékben demoralizálódott, mert a hamis moz-
gósítások, amelyek sehova nem vezetnek, csak még nagyobb demoralizációt okoznak. 

Úgy véli, hogy most az egyik legfontosabb dolog, hogy amennyire lehetséges, Ma-
gyarország ne engedélyezze a vasúti tranzitforgalmat Csehországból Kárpátalja felé. 

Elhatároztuk, hogy közöljük Budapesten abbéli készségünket, hogy szervezkedésbe 
kezdjünk Kárpátalján abból a célból, hogy erősítsük a magyarbarát érzelmeket. Tekin-
tettel arra, hogy ő a prágai parlament képviselője, képviselői mentességgel rendelkezik.

A magyar politikusokról szólva megjegyezte, reméli, hogy azzal, hogy Csáky gróf246 
átvette a külügyi tárcát, az akció kimozdul a holtpontról. Nagyon pozitívan nyilatko-
zott Bethlenről. Kétségtelenül ő a legfajsúlyosabb politikus Magyarországon. Kapcsola-
tai a kormányzóval most kiegyensúlyozottak, bár az, hogy ő kapja meg a külügyi tárcát, 
belpolitikai szempontból elképzelhetetlen volt. Ráadásul nem is népszerű Berlinben, 
ahol filoszemitának tartják őt. Lehet, hogy minden alkalommal ő az egyetlen ember 

243  Lengyelül megjelent: Szembek, 1972, 392–393.
244  A távirat fejlécén a Külügyminisztérium érkeztető bélyegzője olvasható: Külügyminisztérium III. Poli-

tikai Osztály. 49/W/33. sz. Dátum: 1938. december 24. 
245  Az előzményekre lásd a 30. sz. iratot. 
246  Gróf Csáky István (1894–1941) politikus, 1938. december 10-től haláláig, 1941. január 27-ig Magyar-

ország külügyminisztere. 
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Magyarországon,247 aki józanul tekint a dolgokra. Egyeseket azzal ijeszt el magától, 
hogy olyan hangsúllyal beszél velük, mintha a mentoruk lenne, és akkor is tanácsokat 
osztogat, ha nem kérnek azt tőle. 

Ezt követően E[szterházy] felhívta a figyelmemet Rátz tábornok248 személyére, akit 
nagyon nagyra értékel. Úgy véli, hogy érdemes vele kapcsolatot tartani. Noha nemrég 
lemondott a miniszteri tisztségéről, az kétségtelen, hogy a továbbiakban is lesz befolyá-
sa. Becsületes és teljesen tiszta ember, jobboldali beállítottságú, de inkább nacionalista, 
mintsem konzervatív érzelmű. 

Végezetül E[szterházy] közölte velem, reméli, hogy e hó 19-én megbeszélést folytat-
hat majd Ciano gróffal, amiről azonnal tájékoztatni fogja Orłowski követet.  

Megküldve: 
Kobylański igazgató úr
Potocki igazgató úr
Lengyel Köztársaság Budapesti Követsége

32.
Jan Szembek külügyminisztériumi államtitkár  

emlékeztető feljegyzése  
a Michał Łubieńskivel,249 a miniszteri kabinet vezetőjével  

folytatott megbeszéléséről

(Varsó, 1939. január 8.)250 

Megbeszélés Łubieński igazgatóval

Megismételte nekem többé-kevésbé ugyanazt, amit egy perccel ezelőtt Lipski nagykö-
vettől251 hallottam a berchtesgadeni megbeszélés kapcsán.252 Hangsúlyozta, hogy Hit-
ler nagyon negatívan nyilatkozott Magyarország és a magyar politika kapcsán. A kan-
cellár nem kímélte Esterházy grófot sem, azt állítva, hogy a magyarok még csak arra sem 
voltak képesek, hogy a szlovákiai kisebbségük vezetőjévé ne egy arisztokratát, hanem 

247  Az „Amerikában” szó áthúzva és „Magyarországra” javítva. Nyilvánvalóan ez a gépíró elütése lehetett. 
248  Rátz Jenő (1882–1952) katonatiszt. 1936. október 1-jétől a Honvéd Vezérkar főnöke, 1938. május 14-től 

november 15-ig Imrédy Béla kormányában honvédelmi miniszter. A  kormány bukása után 1938-tól 
1944-ig országgyűlési képviselő volt. A Magyar Megújulás Pártjának elnökhelyettese és a Magyar Meg-
újulás Nemzetiszocialista Pártszövetség elnöke. 1944. március 22-től július 19-ig miniszterelnök-helyet-
tes, tárca nélküli miniszter volt a Sztójay-kormányban. 

249  Michał Tomasz Łubieński (1896–1967) lengyel diplomata, 1935. április 15-től 1939. szeptember 30-ig 
Józef Beck miniszter kabinetfőnöke. 

250  Lengyelül megjelent: Szembek, 1972, 465. 
251  Józef Lipski (1894–1958) lengyel diplomata, 1933. július 3-tól 1939. szeptember 1-jéig berlini nagykövet.  
252  Szembek közvetlenül Łubieński előtt fogadta Lipskit. Lásd Szembek, 1972, 463–465.  

Lymbus_2019_KÖNYV.indb   737 2019.12.09.   14:12:14



738

más jelöltet állítsanak. Łubieński igazgató ebből azt a következtetést vonja le, hogy Hit-
ler végezni akar a németországi arisztokráciával, amelynek egy totalitárius államban 
nincs semmilyen keresnivalója. […]253

33.
Wacław Laciński pozsonyi konzul számjeltávirata  

a Külügyminisztériumnak az Esterházy János és Arthur Seyss-Inquart,  
Ostmark tartomány birodalmi kormányzója közti telefonbeszélgetésről

(Pozsony, 1939. március 12.)
Gépelt eredeti. AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Sygn. 5436, Str. 294.254

989. sz. bejövő számjel Pozsony, 1939. március 12. 
Laciński úr a Külügyminisztériumnak Varsó  Érkezett: 1939. március 13-án 

9:00
39. sz. 

Ma Seyss-Inquart255 felhívta Esterházyt,256 és egy sor kényes kérdést tett fel neki arról, 
hogy a magyar kisebbség hogyan viszonyul a legutóbbi eseményekhez. Kérte, hogy E[s-
terházy] Karmasinnal együtt másnap jöjjön el Bécsbe annak érdekében, hogy egyeztes-
sék a közös eljárásukat. E[sterházy] ezt [állítólag]257 visszautasította.258

Kimegy: Varsó, Prága, Berlin
Kiment: 3 példányban

253  Az innen következő részben Hitler Litvániával kapcsolatos politikai terveiről esik szó. Nem közöljük. 
254  Lengyelül megjelent: Segeš–Hertel–Bystrický, 2012, 507–508. Szlovákul megjelent: Uo., 508. 
255  Arthur Seyss-Inquart (1892–1946) osztrák származású náci politikus. Az Anschlusst követően, 

1938. március 13-tól Ostmark tartomány birodalmi főbiztosa. Később tiszteletbeli Obergruppenführer 
rangot kapott, majd 1939-ben tárca nélküli miniszter lett a Hitler-kormányban. Lengyelország leroha-
nását követően Hans Frank helyetteseként igazgatási vezető Dél-Lengyelországban, ahol aktívan részt 
vett a lengyel zsidók gettóba hurcolásában. 

256  A náci politikus telefonhívására minden bizonnyal egy nappal korábban, azaz március 11-én került sor. 
Simon, 2014, 51–52. 

257  A távirat sifrírozott szövegét a Külügyminisztérium aktája foglalja magában, amelynek belívén olvasha-
tó Mirosław Arciszewski külügyminiszter-helyettes átiratának tervezete a budapesti követség számára. 
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