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FORRÁSOK

Esterházy János a Magyar Párt 
nemzetiszocialista párttá ala-
kításának elutasításáról, 1939. 
április 6.

„Hogy mi nem alakultunk át 
nemzetiszocialista párttá, annak 
megvan a  maga oka. Ez  német 
produktum, amit mi nem isme-
rünk el. […] A józan ész, az önfe-
gyelem és az igazi magyar felfogás 
követeli ezt meg tőlünk.”

Fábry Zoltán: A vádlott megszólal. 
Pozsony/Bratislava, 1992. 21–22.

A szlovák alkotmány a „nemze-
tiségi csoportok” jogállásáról, 
1939. július 21.

„Nemzetiségi csoportok.
91. §

(1) A  polgárok szabadon jelent-
kezhetnek nemzetiségükhöz.
[…]

92. §
(1) Az elnemzetlenítésre irányu-
ló mindenfajta tevékenység bün-
tetendő.
(2) A részproblémákat a  törvény 
szabályozza.

93. §
(1) A Szlovákia területén megho-
nosodott nemzetiségi csoportok-
nak joguk van saját vezetés alatt 
kulturális és politikai szervezke-
désre.
(2) A  nemzetiségi csoportok 
és azok tagjai (91. §) kulturá-
lis kapcsolatokat létesíthetnek 
és tarthatnak fenn saját anya-
nemzetükkel.

94. §
A nemzetiségi csoportoknak jo-
guk van a  közéletben és az is-
kolákban nyelvüket használni, 
amire vonatkozólag majd külön 
törvény intézkedik.

95. §
A nemzetiségi csoportoknak az 
alkotmányban lefektetett jogai 
csak oly mértékben hatályosak, 
amilyen mértékben ugyanilyen 
jogokat a  szlovák kisebbség is 
ténylegesen élvez az illető nem-
zetiségi csoport anyaországának 
területén.”

Popély Gyula: Hazatéréstől a  ha-
zavesztésig. Pozsony/Bratislava, 
2006. 199.

Az 1938. november 2-án az első bécsi döntés 
a felvidéki magyarság és a magyarlakta terü-
letek túlnyomó részét visszacsatolta Magyar-
országhoz, a  magyar lakosság mintegy egyti-
zede azonban továbbra is Csehszlovákia, ill. 
Szlovákia fennhatósága alatt maradt. Az 1939. 
március 14-én önállósult Szlovákiában az 
1938. decemberi szlovákiai népösszeírás sze-
rint az ország 2.656.426 lakosából 57.897 fő, 
az összlakosság 2,2%-a vallotta magát magyar 
nemzetiségűnek.

A Szlovák Köztársaság magyar lakossá-
gának nagy többsége Pozsonyban és környé-
kén, valamint a Nyitra melletti Zoboralján élt, 
de ekkor még jelentős számú magyar népes-
ség lakta a nyelvhatár fölötti szlovák városo-
kat, többek között Nagyszombatot, Aranyos-
marótot, Selmecbányát, Zólyomot, Beszter-
cebányát, Lőcsét, Iglót, Eperjest és Nagymi-
hályt is. Az 1938 előttihez képest lényegesen 
megváltozott a szlovákiai magyarság szociális 
struktúrája: csökkent a  mezőgazdaságban 
dolgozók száma, megnőtt ugyanakkor a mun-
kásoké és a  hivatalnokoké, s  meglehetősen 
számottevő volt az értelmiségi réteg is.

Az 1939. július 21-én elfogadott, s  az 
olasz korporatív rendszer szellemét tükröző 
 szlovák alkotmány a magyarokat a németek-

kel együtt – a  csehekkel és zsidókkal ellen-
tétben – ún. meghonosodott nemzetiségi 
csoportnak tekintette. A magyarság az alkot-
mány értelmében elvileg jogot kapott a poli-
tikai és kulturális szervezkedésre, valamint 

arra is, hogy politikai 
pártja révén az állam-
hatalomból is részt 
vállaljon. A  hatalom-
ból azonban valójá-
ban csupán a  német 
népcsoport része-
sedhetett, amelyet 
a  szlovák hatóságok 
kivételes bánásmód-
ban részesítettek, 
s  amely a  Német 
Párt (Deutsche Par-
tei) révén valóságos 
államot alkotott az 
államban.

 
PoPély ÁrPÁd

A Szlovák Köztársaságban maradt 
magyar kisebbség helyzete 

és önszerveződése

Az első bécsi döntés következtében a csehszlovák 
magyar határoszlopot a déli határon eltávolított- 
ták – a határ új helyre került

Pozsony új építésű része az 1940-es években
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A magyar kisebbség politikai reprezen-
tánsa a  Magyar Párt volt. A  bécsi döntés 
előtti Egyesült Magyar Párt jogutódjának 
tekinthető pártot a szlovák hatóságok sokáig 
csak megtűrték, s  hivatalos regisztrálá-
sát  – többek között a szlovák alkotmányban 
rögzített reciprocitás (viszonosság) elvére, 
valamint arra hivatkozva, hogy a  magyar-
országi szlovákoknak sincs hivatalosan be-
jegyzett pártjuk – hosszú időn át halogatták. 
A  regisztrálás hiánya azt jelentette, hogy 
a párt nem fejthetett ki olyan tevékenységet, 
amilyet a magyar kisebbség érdekképviselete 
megkívánt volna.

A szlovák hatóságok 1941 novemberében 
végül hivatalosan is engedélyezték a  Magyar 
Párt működését, érdemi politikai tevékeny-
séget azonban ezt követően sem fejthetett 
ki. Munkája elé számos akadályt gördítettek, 
ténykedése így jobbára a kulturális, szociális, 
részben pedig a gazdasági szférára terjedt ki. 
Pártkongresszus és nyilvános tömeggyűlések 
megrendezésére egyetlen egyszer sem nyílt 
alkalma, politikai lehetőségei kimerültek 
abban, hogy az aktuális kérdések megtárgya-
lása céljából időnként összeült a  vezetősége, 
s  hogy elnöke, gróf Esterházy János, aki egy-
ben a szlovák parlament egyetlen magyar kép-
viselője volt, a parlamentben időről időre szóvá 
tette a magyarság sérelmeit és panaszai orvos-
lását kérte. Esterházy ezen túlmenően több 
alkalommal közbenjárt a magyar kormánynál 
a magyarországi szlovákok érdekében, hogy ez 
által is csökkenjen a  szlovák hatóságok által 
a magyar kisebbségre gyakorolt nyomás.

A párt legjelentősebb eredményei közé 
az ún. Magyar Házak hálózatának kiépítése, 
valamint a  szociálisan rászorult magyar csalá-
dok segélyezése tartozott. A  szlovák többségű 
városokban létrehozott Magyar Házak, amelyek 
a  magyarság társadalmi életének színhelyéül 

KRONOLÓGIA

1939. március 14. A  szlovák 
parlament kikiáltja Szlovákia ön-
állóságát.
1939. július 21. A parlament el-
fogadja a Szlovák Köztársaság al-
kotmányát.
1939. szeptember 5. Szlovákia 
Németország oldalán belép a Len-
gyelország elleni háborúba.
1939. október 26. A parlament a 
Szlovák Köztársaság elnökévé vá-
lasztja Jozef Tisot.
1939. Esterházy János meg-
hirdeti az ún. Magyar Házak 
mozgalmát.
1941. június 23. Szlovákia csat-
lakozik a Szovjetunió elleni had-
járathoz.
1941. szeptember 9. A szlovák 
kormány elfogadja a zsidóellenes 
intézkedéseket összefoglaló, s a 
nürnbergi faji törvények mintájára 
megalkotott ún. Zsidó Kódexet.
1941. november. A szlovák ható-
ságok hivatalosan engedélyezik 
a Magyar Párt működését.
1941. december. Útjára indulnak 
a  Magyar Párt hivatalos lapjai: 
a  Magyar Hírlap és a  Magyar 
Néplap.
1942. május 15. A  szlovák par-
lament megszavazza a zsidók de-
portálását elrendelő alkotmány-
törvényt, amit egyedül Esterházy 
János utasít el.
1942.  A hatóságok újra engedé-
lyezik az 1939-ben betiltott Szlo-
venszkói Magyar Kultúregyesület 
tevékenységét.
1944. december. A  nyilasok 
Esterházy Jánost pártelnöki 
tisztségéről való lemondásra 
kényszerítik.
1945. február 3. A  Magyar Párt 
vezetősége ismét Esterházyt vá-
lasztja meg a párt elnökévé.
1945. tavasz. Esterházyt a cseh-
szlovák hatóságok letartóztatják 
és átadják a  szovjeteknek, akik 
a Szovjetunióba hurcolják.

Esterházy János

Bártfa, korabeli képeslapon, szlovák népi motívumokkal díszítve

Szepességi német – cipszer – férfi, 1940
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szolgáltak, központi szerepet kaptak a  szór-
ványban élő magyarok nemzeti öntudatának 
megőrzésében és hagyományaik ápolásában.

Esterházy az erőteljes német és szlovák, 
majd az 1944. októbere utáni magyarországi 
nyilas nyomás ellenére elutasította a  párt 
nemzetiszocialista szellemű átalakítását, így 
a  Magyar Párt a  fasiszta szlovák állam kere-
tei között is mindvégig következetesen meg-
őrizte konzervatív keresztényszocialista jel-
legét. Tevékenyen kivette részét Esterházy 
az üldözött zsidók megsegítéséből is, a  szlo-
vák parlamentben pedig 1942. május 15-én 
egyedül ő nem szavazta meg a zsidó lakosság 
deportálását elrendelő alkotmánytörvényt.

A nyilas hatalomátvétel után Esterhá-
zyt 1944 decemberében Budapesten őrizetbe 
vették és arra kényszerítették, hogy mond-
jon le pártelnöki tisztségéről, pártja azonban 
1945. február 3-án ismét elnökévé választotta. 
A  világháború utolsó hónapjaiban a  Gestapo 
körözést adott ki ellene, ezért illegalitásba 
vonult. Az újjáalakuló Csehszlovákia hatóságai 
1945 tavaszán letartóztatták és átadták a szov-
jet katonai szerveknek, akik a Magyar Párt több 
vezetőjével és számos pozsonyi magyar értelmi-
ségivel együtt a Szovjetunióba hurcolták.

A Szlovák Köztársaság magyar kisebb-
ségének kulturális élete gyakorlatilag 
a  Magyar Párt keretei közé szorult visz-
sza. A  magyar kultúrélet semmilyen állami 
szintű intézménnyel és költségvetési támo-
gatással nem rendelkezett. A  Pozsonyon 
kívüli egyesületeket csaknem mind fel-
számolták, csupán a  több évtizedes múltra 
visszatekintő pozsonyi Toldy Kör és a  Bar-
tók Béla Dalegyesület működhetett tovább. 

A  szlovákiai magyar-
ság legjelentősebb 
kulturális szerve-
zete, az 1925-ben 
alapított Szlovensz-
kói Magyar Kultúr-
egyesület tevékeny-
ségét 1939 tavaszán 
szintén betiltották, 
s  csupán 1942-ben 
engedélyezték újra, 
akkor is erősen kor-
látozott formában. 
Az  egyesület elnöke 
gróf Csáky Mihály, 
a  Magyar Párt alel-
nöke lett.

A magyar kisebb-
ségnek 1939 tava-
szán két napilapja (a 
Magyar Párt Új Hírek 
című hírlapja és 

a  magánkézben lévő Esti Újság), egy kultu-
rális folyóirata (Magyar Minerva) és néhány 
vidéki hetilapja volt. A Magyar Minerva még 
1939-ben megszűnt, nem sokáig maradhattak 
fönn a vidéki lapok sem, s 1941-ben a recipro-
citásra hivatkozva a két napilapot is betiltot-
ták. A  magyarországi szlovák napilap megje-
lenése után, 1941 decemberében két magyar 
lap indítására nyílt lehetőség: a  Magyar 
Hírlap a  Magyar Párt hivatalos napilapja-
ként, a Magyar Néplap a párt hetilapjaként 
jelenhetett meg 1944 őszéig, amikor is a nyi-
las hatalomátvétel után mindkettő kiadását 
beszüntették. A  magyar nyelvű sajtót ezen 
kívül csupán néhány katolikus egyházi lap 
képviselte. 1945 februárjában és márciusá-
ban végül a német hatóságok támogatásával 
jelent meg Pozsonyban a  Magyar Szó című 
nemzetiszocialista napilap.

A magyar iskolák száma szintén nem 
volt kielégítő. A törvény rendelkezései értel-
mében 30 iskoláskorú gyermek elegendő 
kellett hogy legyen egy nemzetiségi iskola 
indításához, a  hatóságok azonban számta-
lan olyan esetben megtagadták a  magyar 
iskola indítását, amikor annak meglettek 
volna a  törvényes feltételei. 1939 és 1941 
között  –  ugyancsak a  reciprocitásra hivat-
kozva – megszüntettek több magyar közép-
iskolát is, köztük a pozsonyi magyar tanító-
képzőt és az Orsolya-rend leánypolgáriját. 
A  szlovákiai magyarság az 1941/42-es tan-
évben 35 elemi iskolával egy polgári iskolá-
val, egy gimnáziummal, egy négyéves keres-
kedelmi akadémiával, egy kétéves kereske-
delmi szakiskolával és egy női foglalkozások 
szakiskolájával rendelkezett. 

Esterházy János a  zsidók de-
portálásáról szóló alkotmány-
törvény elutasításának okairól, 
1942. május 15.

„Veszélyes útra tért a  szlovák 
kormány akkor, amikor a  zsidók 
kitelepítéséről szóló törvényja-
vaslatot benyújtotta, mert ezzel 
elismeri jogosságát annak, hogy 
a  többség a  kisebbséget egysze-
rűen kiebrudalhassa. Tudom, 
hogy a törvényjavaslat nagyon sok 
szlovák képviselőtársamnak nem 
tetszik, de ezek pártfegyelemből 
nem mernek fellépni a  javaslat 
ellen. Én  ellenben, mint az itte-
ni magyarság képviselője, leszö-
gezem ezt, és kérem tudomásul 
venni, hogy azért nem szavazok 
a  javaslat mellett, hanem ellen, 
mert mint magyar és keresztény 
és mint katolikus a  javaslatot is-
tentelennek és embertelennek 
tartom.”

Esterházy János: A kisebbségi kér-
dés. Budapest, 2000. 215–216.

Esterházy Jánosnak a szlová-
kiai magyarsághoz intézett szó-
zatából, 1944. december 27.

„Nehéz idők járnak felettünk, ezt 
mindnyájan érzitek. Hogy mit hoz 
a holnap, azt senki sem tudja, de 
úgy érzem, hogy mint a magyar 
család fejének, a tőlem megszo-
kott őszinteséggel kell Veletek azt 
közölnöm, hogy a bizalmatokból 
a mai napig betöltött pártelnöki 
állásomról, a most változott kö-
rülmények folytán, lemondok. 
 Lemondok azért, mert meggyő-
ződésem szerint most nem tud-
nám a magyar ügyet úgy szolgálni, 
mint eddig tettem, és ahogy azt 
továbbra is akarnám.”

Magyar Néplap, 1944. december 
30.

Nagyszombat látképe a Dómmal és a Szemináriummal
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Tudja-e?

 � A szlovák parlament az 1939. július 21-én 
elfogadott alkotmánytörvényben rögzítette 
a  reciprocitás, azaz a  viszonosság elvét, 
amely szerint az egyes nemzetiségek alkot-
mányos jogai csak olyan mértékben érvé-
nyesülhetnek, amilyen mértékű jogokat az 
illető nemzetiség anyaországában élő szlovák 
kisebbség ténylegesen élvez. A  kisebbségi 
jogok retorziós okból való korlátozását lehe-
tővé tévő reciprocitás elvét azonban csupán 
a magyar kisebbséggel szemben alkalmazták, 
mivel csak Magyarországon élt számottevő 
szlovák lakosság. A  kisebbségi magyarsá-
got a túsz szerepébe kényszerítették, s rajta 
torolták meg a  magyarországi szlovákságot 
ért valamennyi vélt vagy valós sérelmet.

 � Esterházy János volt a  80 fős szlovák 
parlament egyetlen képviselője, aki 1942. 
május 15-én nem szavazta meg a  szlo-
vákiai zsidók deportálásáról rendelkező 
alkotmánytörvényt. Ennek ellenére ő  volt 
az egyetlen képviselő, akit a  háború után 
a  szlovák népbíróság halálra ítélt, a  többi 
képviselő általában csupán 3 és 10 év 
közötti börtönbüntetést kapott vagy telje-
sen büntetlen maradt. Még a zsidó lakosság 
elhurcolásáért leginkább felelős Alexander 
Mach szlovák belügyminisztert is csak 30 
éves börtönbüntetésre ítélték.

 � Az 1938–1939-es határváltozásokat 
a  szlovákság a  trianonihoz hasonló nemzeti 
katasztrófaként élte meg. Az első bécsi dön-
tést követően ugyanis a Nagysurány és Kom-
ját vidéki, valamint a Kassa környéki szlovák 
többségű régiók Magyarországhoz csatolásá-
val a  szlovákoknak is kialakult a  szlovákiai 
magyarokéval azonos típusú (nem nyelvszige-
teken, hanem egy tömbben és az országhatár 
mentén élő) csoportja. Alexander Mach szlo-
vák belügyminiszter ezért már 1939 decem-
berében a déli határok revízióját jelölte meg 
a  szlovák politika egyik legfőbb céljaként, 
s Hitlernek a lakosságcserére vonatkozó 1939. 
októberi beszédére hivatkozva felvetette 
a  szlovák-magyar lakosságcsere lehetőségét 
is. A sors iróniája, hogy a fasiszta szlovák poli-
tikai vezetés által is felvetett lakosságcserét, 
ráadásul a magyar lakosság jogfosztásával és 
egyoldalú kitelepítésének szorgalmazásával 
súlyosbítva, végül az 1945-ben felújított pol-
gári Csehszlovákia hajtotta végre.

 � Amikor 1940 szeptemberében a szlo-
vák hatóságok bezáratták a pozsonyi cseh-
testvér egyház templomát, a magyar refor-
mátusok testületileg egyházukba fogadták 
az üldözött cseheket, s 1945 áprilisáig, a 
háború végéig pozsonyi templomukat is 
megosztották velük. A háború utáni jogfosz-
tás idején a csehszlovák hatóságok ennek 
ellenére Pozsonyban is betiltották a magyar 
nyelvű istentiszteleteket.

Pozsony belvárosa a Mihály-kapuvalBesztercebánya óvárosa


