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Szlovákia államjogi helyzete a harmincas évek végén

Szlovákiában a harmincas évek második 
felében a politikai pártok, sőt a politikusok 
nagy része is elégedetlen volt azzal az ál
lamjogi berendezkedéssel, amely a köztár
saság létrejötte után alakult ki. A fennálló 
helyzet megváltoztatására irányuló követe
lések széles spektrumban jelentkeztek: a 
túlzott centralizáció megszüntetésétől az 
önkormányzatiság megerősítésén át az 
állam szövetségi alapokon történő átalakítá
sáig. A köztársaság helyzetének romlása 
következtében 1938-ban minőségileg új 
elemeket tartalmazó elképzelések és tervek 
láttak napvilágot. Arra az estre kerestek 
Szlovákia számára alternatív megoldást, ha 
a létező állam szétesne, ha agresszor, ill. 
agresszorok szállnák meg és így megvál
tozna Közép-Európa területi elrendezése, és 
arra az eshetőségre is gondoltak, hogy 
Szlovákia helyzetét egy Csehszlovákián 
kívüli állam keretében rendezzék. A mün
cheni egyezmény után pedig önálló állam
ban gondolkodtak, hogy Szlovákia helyzetét 
egy Csehszlovákián kívüli állam keretében 
rendezzék. A müncheni egyezmény után 
pedig önálló államban gondolkodtak. 
Összességében ennek a folyamatnak több

dimenziója volt, mert nemcsak a meglévő 
viszonyok megváltoztatására és így az ál
lam összetartozásának és erejének fokozásá
ra irányuló törekvésekből fakadt, hanem 
tudatosan támogatták külföldről is: céljuk a 
belpolitikai helyzet destabilizálása, a köz
társaság létének veszélyeztetése és, vég
eredményben, erőszakos felszámolásának 
megindoklása volt.

Az elnök, a kormány és a szlovákiai 
koalíciós pártok koncepciója a bürokrácia 
széleskörű decentralizációjának elvétől a 
nemzetiségi státuszon át egészen. E. Bcncá 
"A csehek és szlovákok köztársaságon be
lüli kölcsönös viszonyának módosításáról" 
szóló javaslatáig terjedt. Elveikben ezek a 
javaslatok mind lényegesen megváltoztatták 
Szlovákia államjogi helyzetét és a megol
dást nem a politikai - gazdasági nemzeti 
egység meghatározásában, hanem az ad
minisztratív - területi elvben látták.

A koalíciós pártok szlovák politikusai 
sem terveztek, készítettek vagy hoztak nyil
vánosságra más koncepciót az ország jövő
jéről, csak azt, mely szerint Szlovákia 
Csehszlovákia része marad. Nem készültek 
tervek Szlovákia helyzetéről agresszió, a
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köztársaság bukása és a győztes agresszorok 
közti felosztása esetére sem.

Elnökké választása után E. Benes elkép
zelései és koncepciói a köztársaság védel
mének általános megerősítésére irányultak. 
Ezen szándékait mindenekelőtt a politikai 
erők egysége és a kormánypártok kapcsola
tának megerősítése révén kívánta megva
lósítani. Céljai közt szerepelt a bürokrácia 
bizonyos decentralizációja, az önkormány
zat megerősítése, az arányosság érvényesí
tése a kormányhivatalnokok kinevezésekor, 
tekintettel a köztársaság nemzetiségi össze
tételére, stb. Szlovákiával kapcsolatban 
következetesen elutasította az autonomista 
követelések elismerését, mivel az állam 
fenyegetésének, a dualizmus megalapozá
sának tartotta őket.1 Mindamellett szokat
lanul lényeges volt, hogy továbbra is el
utasította a szlovák nemzet létének elisme
rését.

Köztársasági elnökké való megválasztá
sa után helyet kínált a kormányban a nép
pártiaknak is, mivel egy esetleges általános 
válság alkalmával a kormányban akarta 
tudni minden erősebb szlovákiai politikai 
párt képviselőjét. Bár a tárgyalások ered
ménytelenek voltak, ez a gondolat 1938-ban 
újra napirendre került, amikor M. Hodza 
forszírozta, mint Szlovákia Csehszlovákián 
belüli helyzete megváltoztatásának eszközét.

M. Hodza elképzelése a szlovák kérdés
ről a köztársaság fennállása alatt nem fejlő
dött jelentős mértékben. A lényeg azonban 
az, hogy M. Hodza sohasem kezelte ezt a 
kérdést bilaterális cseh-szlovák ügyként, 
hanem az államon belüli viszonyok részé
nek tekintette. A harmincas évek végén azt 
az álláspontot képviselte, hogy ezekkel a 
kérdésekkel kapcsolatban elengedhetetlenül 
szükséges az összefogás a néppártiakkal. 
Emellett koncepciója az országos elnök és

képviseletek jogkörének kibővítéséből in
dult ki. Egy bizonyos decentralizált, nem
zetgyűlések nélküli közigazgatási autonó
mia terve volt ez, mely toleráns volt a szlo
vák nemzet önállóságának kérdésével 
szemben. Egyúttal sor került volna Szlová
kia gazdasági felzárkóztatására a cseh or
szágrészekhez.2

Az 1938-as általános választásokkal 
kapcsolatban a koalíciós pártokba tömörült 
hívei megpróbáltak hatást gyakorolni a 
politikai szituációra egy olyan tervezettel, 
mely a szlovákok közigazgatásban való 
részvételének kibővítésére tett javaslatot.3

Csehszlovákia nemzetközi helyzetének 
megromlása az Anschluss után, a nyugati 
nagyhatalmak nyomása, hogy komplexebb 
módon kezeljék az ország nemzetiségi vi
szonyait, új irányba terelték M. Hodza el
képzeléseit. A nemzeti állam (nemzetiségi 
státusz alapján) nemzetiségivé alakításának 
kirajzolódó koncepciójában látta és kereste 
a szlovákok államjogi helyzetének komplex 
megoldását.

A nemzetiségi statútumot 1938 márciu
sa és júliusa között készítették elő. Négy 
változata volt és gyakorlatilag azokból a 
törvényekből állt, melyek a tulajdonképpeni 
nemzetiségi státuszt definiálták, valamint 
az új nyelvtörvényből és az önkormányzat 
decentralizációján belüli nemzetiségi auto
nómia törvényéből. Lényege a polgárok 
egyenlőségének garantálása volt, tekintet 
nélkül nemzetiségi hovatartozásukra; biz
tosítékokat kívánt adni számukra az 
"elnemzetietlenedés" ellen, biztosítani 
akarta arányos részvételüket az állami hiva
talokban, stb. Azokban a járásokban, ahol a 
nemzetiségi lakosság aránya meghaladta a 
15 %-ot, a nemzetiségieknek jogukban állt 
volna írásban és szóban is a saját nyelvükön 
fordulni a hivatalokhoz.
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A tervezet legfontosabb része a decent
ralizált önkormányzatokon belüli nemzeti
ségi autonómiáról szóló törvény lett volna. 
Az államot a következő önkormányzati 
egységre osztották volna: Csehország, Mor
vaország, Szlovákia, Kárpátaljai 
Oroszország. Ezek az egységek, országok 
jogi személyekké váltak volna és átvették 
volna a közigazgatás némely jogkörét a 
területi és érdekvédelmi önkormányzatok
ban, az egészségügy, a kultúra, a szociális- 
és humanitárius ellátás területén, amennyi
ben ezek nem országos jelentőségűek. Az 
országos képviselőtestületet felváltotta 
volna a nemzetgyűlés, melyben önálló jog
körökkel rendelkező nemzetiségi kúriákat 
kellett volna létrehozni. Az országok par
lamentjei saját végrehajtó szervekkel ren
delkeztek volna, melyet a kúria választott 
volna az arányosság elve alapján.4

A nemzetiségi statútum mindenekelőtt a 
Csehszlovákiában élő németek helyzetét 
volt hivatott rendezni, de lényegesen érint
hette volna Szlovákia köztársaságon belüli 
helyzetét is. Lehetőséget adott a koalíciós 
pártoknak arra, hogy érvényt szerezzenek a 
szlovák politika néhány követelményének 
anélkül, hogy konkrétan felvetődne az au
tonómia problémája. Hodza koncepciója 
volt az, amely az országos viszonyokból 
indult ki, és tiszteletben tartott néhány 
olyan követelést, amit még a Pittsburghi 
Egyezmény fogalmazott meg. Az agrárpár
tiak szerint egyértelműen Szlovákia auto
nómiájáról volt szó. Később, a második 
világháború idején az E. BcneS-sel folytatott 
viták során M. Hodza erre a tervre is hivat
kozott, mikor a csehek és szlovákok közti 
viszony rendezésének új modelljét próbálta 
érvényre juttatni.

A Szudétanémct Párt ellenállása miatt a 
nemzetiségi statútum terve nem valósult

meg. A szlovák kérdés azonban mit sem 
vesztett aktualitásából, ellenkezőleg: az 
élesedő belpolitikai helyzet miatt megoldása 
akut problémává vált. A tárgyalások irányí
tását, a néppártiak kérésére is, E. BeneS 
vette át.

A köztársaság elnöke szeptember folya
mán három javaslatot dolgozott ki a cseh
szlovák viszony rendezésére, melyek közül 
az utolsót, "A csehek és szlovákok köztársa
ságon belüli kölcsönös viszonyának rende
zéséről" szólót 1938. szeptember 22-én adta 
át J. Tisonak. Ez a dokumentum három 
alapvető problémát érintett.

A szlovák nemzet önállóságának kérdé
sében bizonyos engedményeket tett és java
solta annak az alapelvnek az elfogadását, 
mely szerint "a jövőben tiszteletben kell 
tartani a szlovákok és csehek egyik és má
sik részének is a szlovák önállósággal kap
csolatos nézeteit és következetesen tisztelet
ben kell tartani az egymás iránti toleranci
át, legyen szó szlovákokról vagy csehckről, 
függetlenül attól, hogy cseheknek, szlová
koknak vagy csehszlovákoknak tartják-e 
magukat". Személy szerint azonban még 
mindig kitartott amellett, hogy csak cseh
szlovák nemzet létezik.

Gazdasági ügyekben tartósnak bizonyult 
az a követelmény, hogy a szlovákok arányos 
képviselethez jussanak a központi hivata
lokban és a közigazgatásban. A Szlovákiá
ban dolgozó cseh állami alkalmazottak 
arányát 30 %-ra kellett csökkenteni, mi
közben a többi járásban ezeket a helyeket 
szlovákokkal kellett betölteni. Állami befek
tetéseket kellett eszközölni, hogy Szlovákia 
gazdasági fejlődése fokozatosan elérje a 
cseh országrészek szintjét.

A politikai - közigazgatási részben arra 
fektették a fő hangsúlyt, hogy Szlovákia 
területi egységét abban az esetben is meg
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kell őrizni, ha elfogadják a megyei beren
dezkedésről szóló törvényt. Létre kellett 
volna hozni a szlovák országgyűlést, mely
nek korlátozott törvényalkotó, igazgatási, 
gazdasági és tanácsadói jogköre lett volna és 
jogában állt volna néhány törvény kiadása is.5

A javaslatról további tárgyalások folytak 
a szlovák politikai pártok szintjén. Közülük 
a legerősebbnek, Hlinka Szlovák Néppárt
jának (HSZNP) lényegesen eltérő vélemé
nye volt a lehetséges megoldásokról.

A néppártiak célja még a harmincas 
évek második felében is Szlovákia auto
nómiája volt, miközben ezt az elképzelést 
kiterjedtebben értelmezték és tulajdonkép
pen szövetségi államban gondolkodtak. Ám 
az elképzeléseik és követeléseik mindig 
csak Szlovákia helyzetére koncentrálódtak 
és sosem dolgoztak ki vagy hoztak nyilvá
nosságra egy olyan programot, amely a 
szlovák kérdést országos összefüggésekben, 
a németekre, Kárpátaljai Oroszországra, 
stb. való tekintettel rendezte volna. Az 
Anschluss után és a nemzetközi helyzet 
romlásának következtében a HSZNP politi
kájában is megjelentek a szlovák kérdés 
rendezésének újabb alternatívái. Ezek a 
politikai kombinációk abból indultak ki, 
hogy az európai fejlődés szempontjából az 
1938-as évnek hasonló jelentősége lesz, 
mint az 1918-asnak volt, vagyis lényeges 
területi változások mehetnek végbe a közép
európai térségben, mindenekelőtt bekövet
kezhet Csehszlovákia erőszakos likvidálása 
és felosztása. Az így elképzelt fejlődés 
eredményeként radikálisan megváltozna 
Közép-Európa államjogi berendezkedése és 
a néppártiak már az új erőviszonyok között 
keresték Szlovákia helyét, miközben való
színűleg abból a téves elképzelésből indul
tak ki, hogy egy hosszabb és stabilabb idő
szakról van szól Ezen politikai kombináci

ók keretében a HSZNP, apró kivételektől 
eltekintve, Münchenig nem hozott nyilvá
nosságra semmit, amit az önálló szlovák 
állam alternatívájának tekinthetnénk, csak 
Szlovákia betagozódásáról volt szó, még
pedig autonómia, föderáció, ill. unió révén, 
valamely szomszédos államba. A szomszé
dos államok és az európai nagyhatalmak 
sem úgy gondoltak Szlovákiára, mint lehet
séges önálló államra, a nemzetközi jog 
önálló alanyára, hanem mint egy nagyobb 
egység részére. Tovább bonyolította a hely
zetet, hogy a szlovák nemzetet nem ismerte 
el egyetlen államalakulat sem azok közül, 
amelyekben részt vett, és az adott körülmé
nyek között sok ország - hacsak formálisan 
is - átvette az elvet, mely szerint csak cseh
szlovák nemzet létezik. A szlovák nemzet 
és nyelv önállósága elismerésének követel
ménye, amelyet a néppártiak oly vehemen
sen támogattak, azt jelentette, hogy a szlo
vák nemzetet minden körülmények között 
és minden európai változás ellenére önálló 
alanyként ismerjék cl. Ezekkel a követelé
sekkel összhangban biztosítani kellett volna 
a szlovák országrész területi integritását, 
vagyis meghatározását már Csehszlovákia 
keretein belül;7 valamint ennek tiszteletben 
tartását abban az esetben, ha az ország 
szétválna. Az említett célokat a cseh, len
gyel és magyar politikai körökkel folytatott 
tárgyalások révén kellett volna elérni.

A néppárt Csehszlovákiát érintő követe
lései, melyek az autonómia javaslatának 
1938. június 5-i beterjesztésében csúcsosod
tak ki, a szlovák államiságot már egyértel
műen a föderáció keretében kívánták meg
valósítani - eltekintve a fent említett törek
vésektől. A HSZNP vezető politikusai, 
tekintettel tagjaik és választóik véleményé
re, valamint gazdasági és egyéb okokra, 
még 1938-ban is viszonylag egyhangúan
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foglaltak állást amellett, hogy a szlovák 
kérdést Csehszlovákiárr belül kell megol
dani, mivel az esetleges "vívmányok" eléré
se, megvalósítása és biztosítása valószínűbb 
volt a CSZK-ban, mint bármilyen más 
államalakulaton belül. Ilyen szempontból az 
autonómia 1938. június ötödikéi8 terve 
valamiféle program, ill. cél volt. A gyakor
lati politikában a nemzetiségi statútumról 
folyt a vita, 1938 szeptemberétől pedig a 
Bene§ által vezetett tárgyalásokon kerestek 
megoldást a szlovák kérdésre.

Szlovákia államjogi helyzetének másfaj
ta rendezésére, a néppárt szerint, az állam 
erőszakos szétverése vagy kikényszerített 
szétesése után kerülhetett volna sor. A nép
pártiak Magyarországgal és Lengyelország
gal folytatott titkos tárgyalásainak az volt a 
célja, hogy a fenti esetben erősödjenek 
pozícióik, de arra nincs bizonyíték, hogy ez 
az alternatíva más körülmények közt is 
felmerült. A HSZNP kihasználta azt a tényt, 
hogy a magyar kormány 1938 tavaszán 
foglalkozott annak lehetőségével, hogy 
Csehszlovákia szétverése esetén autonómiát 
adna Szlovákiának és a budapesti 
eukarisztikai világkongresszuson J. Tiso 
tárgyalt is Kánya magyar külügyminiszter
rel ezekről a kérdésekről.9 Az itt megfo
galmazott javaslatokat a magyar kormány 
nevében Esterházy János képviselőnek 
kellett volna továbbgondolnia és megvalósí
tania. A megbeszélések intenzitása 1938 
szeptemberében volt a legnagyobb, amikor 
köztársaságot közvetlen veszély fenyegette. 
Bizonyos irányokban az álláspontok köze
ledtek ugyan,10 de a HSZNP számára a 
létező alternatívák közül a magyar orientá
ció volt a legkevésbé elfogadható. És a 
szudéta-probléma "békés" megoldásának 
terve után egyre kevésbé volt napirenden. A 
fejlődés adott szakaszában egy rövid időre a

lengyel variáns került előtérbe arra az eset
re, ha az ország szétesne. A néppárt K. 
Sidor, sőt A. Hlinka által vezetett lengyel- 
barát szárnya nagy reményeket fűzött a 
lengyel segítséghez. A. Hlinka már 1938 
áprilisában arról beszélt W. Lacinski po
zsonyi lengyel konzullal, hogy "a csehekkel 
valószínűleg szakítunk", és jelezte, hogy 
igen élénk az érdeklődés a lengyelekkel 
való együttműködés iránt. A HSZNP gya
korlatilag azt akarta elérni, hogy a lengye
lek támogassák Szlovákia helyzetének ren
dezését egy nemzetközi konfliktus esetén, a 
szlovákok politikai nemzetként való elisme
rését; hogy Lengyelország garantálja Szlo
vákia autonómiáját, ha az Magyarország 
részévé válna, valamint vállalja Szlovákia 
nemzetközi képviseletét, stb.11 Ezek a ten
denciák 1938. szeptember 28-án kulminál
tak, amikor a HSZNP javaslatot tett a len
gyel - szlovák unió létrehozására Csehszlo
vákia szétverése esetén. A lengyel kormány 
nem is reagált a javaslatra.

Másnap, szeptember 29-én délután és 
szeptember 30-án a néppártiak a többi szlo
vákiai politikai párt képviselőjével együtt 
tárgyaltak Prágában a szlovák kérdés 
komplex rendezéséről. Ez volt az első ilyen 
jellegű találkozó, melyen a pártok vezetői 
vettek részt. A tárgyalások kiindulópontja 
E. BeneS 1938. szept. 22-i javaslata volt, 
melyet a HSZNP részben elfogadott, bár 
némely bizonytalan megfogalmazásával 
szemben fenntartásai voltak. Mindenekelőtt 
az összes politikai párt által támogatott 
határozatot követelt a szlovák nemzet 
önállóságának elismeréséről, továbbá egy 
törvény elfogadását, mely Szlovákia terüle
tén hivatalos nyelvként ismerte volna el a 
szlovák nyelvet. A követelései között szere
pelt még, hogy a szlovák nemzetgyűlés 
kapjon elsődleges törvényalkotói jogkört és
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egy minisztérium létrehozása, mely Szlo
vákia igazgatására lett volna hivatott. An
nak ellenére, hogy a megbeszélések ered
mény nélkül értek véget, az akkori esemé
nyek, főleg a nagyhatalmak által elfogadott 
müncheni dekrétum, lényegesen befolyásol
ták a további eseményeket. E. BcncS elnök, 
és leginkább Syrovy új kabinetje folyamato
san visszakozott és elfogadta a HSZNP 
követeléseit. A kormány 1938. október 5-i 
ülésén a miniszterek egyetértettek egy olyan 
törvény elfogadásával, amely elismeri a 
cseh és a szlovák nemzet önálló létét; a 
szlovák nyelvről, mint Szlovákia hivatalos 
nyelvéről szóló törvénnyel, és az országgyű
lések jogkörének kiterjesztésével mindenre, 
"amivel nem sértik az ország egységét". 
Szervezték a Szlovákiát igazgató miniszté
riumot.12

A kormány és az elnök kezdeményezése
ivel párhuzamosan tevékenykedett a 
HSZNP és 1938. október 5-6. között Zsol
nán tartotta a végrehajtó szervek, a képvise
lők és a szenátorok találkozóját. Tekintettel 
a München utáni helyzet bonyolultságára, 
más politikai pártok képviselői is részt 
vettek a gyűlésen. A HSZNP vezetése ki
használta az adott helyzetet és tárgyalási 
alapként elfogadhatta júniusi autonómia- 
tervezetét, amelyet a politikai pártok nagy 
része elfogadott. így a szlovákiai politikai 
erők túlnyomó többsége megállapodott és az 
elfogadott javaslatot már közös álláspont
ként lehetett a cseh politikai pártok, a kor
mány és az elnök elé terjeszteni. Gyakor
latilag egyszerre deklarálták a szlovák 
nemzet önállóságát saját területével és 
igazgatásával, bár a HSZNP ezt önállóan is 
megtette a Szlovák Nemzet Kiáltványában. 
Az állam létrehozása, a szlovák államiság 
Csehszlovákián belüli alapjainak a megte
remtése tulajdonképpen a szlovákiai politi

kai erők többségének egységes döntését és 
akaratát volt hivatott demonstrálni, amelyet 
később (1938. okt. 7-én) a cseh pártok 
képviselőivel kötött megállapodás végle
gesített volna. A Szlovákia autonómiájáról 
szóló törvény elfogadása és érvénybe lépése 
(1938. nov. 22.) a meghozott határozatok 
törvényes beteljesülését jelentette. A föde
ráció asszimetrikus modelljéről volt szó, 
néhány esetben pedig egy államszövetség 
létrehozására irányultak a törekvések. Zsol
nán elfogadtak egy olyan dokumentumot is, 
amelyben a résztvevők leszögezik: "Ezen 
javaslat alkotmányos elfogadásával Szlo
vákia államjogi helyzete végleg megoldó
dik", ám ez a záradék csak öt hónapig ma
radt érvényben.

A Zsolnán elfogadott egyezmények gya
korlatilag a Pittsburghi Egyezmény elismer
tetéséért folytatott húszéves harc kiteljese
dését, pontosabban az autonómia- 
követelések elfogadtatását jelentették. Más
részről a HSZNP 1938. október 6. után 
nagyon hamar megkezdte az autoritatív 
rezsim kiépítését, megsértve a Pittsburghi 
Egyezmény más elveit. Az államjogi válto
zások így egyrészt a demokratikus nemzeti 
követelések megvalósulását jelentették, 
másrészt viszont olyan párt juttatott hata
lomra politikai erőket, mely autoritatív 
rezsimet épített ki és megszüntette a de
mokratikus rendszert.

A müncheni döntés és a közép-európai 
hatalmi struktúrák azt követő átalakulása a 
szlovák politikában is új gondolatokat hív
tak életre. Az államjogi berendezkedés 
kérdésével nem politikai pártok, hanem 
radikális egyének foglalkoztak, főleg a 
HSZNP soraiból (F. Duréansky, A. Mach, 
V. Tuka és mások). Ezek a koncepciók 
Közép-Európa pillanatnyi politikai beren
dezkedésére és főleg a náci Németország
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közcp-európai terjeszkedésére reagáltak, ill. 
ezen tényezők hatására jöttek létre. A szlo
vák társadalomban nem volt szilárd hátte
rük és gyökerük, és gyakorlatilag a pilla
natnyi politikai helyzetre, illetve az ebből 
következő félelemre adott válaszként kelet
keztek és terjedtek el. Tulajdonképpen a 
koncepciók megvalósítása - az önálló szlo
vák állam létrejötte is - a náci Németország 
nyomására következett be, része volt agresz- 
szív terveinek, tekintet nélkül a szlovák
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