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Források

Az Országos Keresztényszocia-
lista Párt és a Magyar Nemzeti 
Párt közös képviselői klubjának 
1935. június 19-én a  csehszlo-
vák nemzetgyűlésben felolvasott 
nyilatkozatából 

„Változatlanul állunk a  nemze-
ti önrendelkezési jog követelése 
mellett. Ezzel is kifejezést óhaj-
tunk adni annak, hogy csak a ko-
molyan vett és intézményesen 
biztosított nemzeti egyenjogúság, 
keresztény erkölcs és demokrá-
cia alapján képzeljük el népeink 
egészséges elhelyezkedését a köz-
társaság egyéb nemzetei között.

Alkotmányos eszközökkel, 
a  fennálló törvények keretei kö-
zött fogjuk állandóan követelni 
egyenjogúságunkat és a  legna-
gyobb eréllyel, igazságunkba ve-
tett hittel, becsületesen fogunk 
küzdeni és szembeszállni azzal 
a  kormányzati politikával szem-
ben, amely a  demokrácia jelsza-
vai mögül a kormányzati többség 
diktatúráját teremtette meg.”

Közös Cseh-szlovák Digitális Par-
lamenti Könyvtár
http://www.psp.cz/eknih/1935ns/
ps/stenprot/003schuz/prilohy/pri-
loh01.htm

A két világháború közötti szlovákiai magyar 
politika, művelődés és közélet szempontjából 
alapvető jelentőséggel bírt, hogy a  felvidéki 
magyarság (az erdélyiekkel ellentétben) 
nem rendelkezett önálló hagyományokkal, 
s  Trianon előtt Kassa, Pozsony, Komárom 
stb. számára egyaránt Budapest jelentette 
a követendő példát. Ezért az államfordulatot 
követően viszonylag hosszú időbe telt, amíg 
a  szlovákiai magyarság a  semmiből indulva 
kiépítette saját intézményrendszerét, s meg-
teremtette saját tradícióit. Mindezek ellenére 
a két világháború közötti csehszlovák demok-
rácia lehetőségeit kihasználva a  húszas 
években a  szlovákiai magyarok fokozatosan 
széleskörű intézményi hálózatot építettek ki, 
amely ki tudta elégíteni a szlovákiai magyar 
társadalom széles rétegeinek igényeit. 

A szlovákiai magyar politika alapvetően 
három osztatú volt. A legnépesebb szavazótá-
bora a jobboldali ellenzéki magyar pártoknak 
volt, akik jelentős mértékben Budapest utasí-
tásait követve politizáltak, és sohasem feled-
keztek meg hangsúlyozni, hogy ragaszkodnak 
a  magyar kisebbség önrendelkezési jogához. 
A  főként katolikus szavazókat megszólító 
Országos Keresztényszocialista Párt meg-
határozó személyisége Szüllő Géza volt, míg 
az elsősorban a református lakosság körében 
népszerű Magyar Nemzeti Párt vezérének 
Szent-Ivány József számított. Bár a két párt 
viszonyát számos konfliktus terhelte, együtt-
működésük fokozatosan erősödött. Nem 

csupán együttműködtek a parlamentben, de 
a  harmincas években már közös parlamenti 
klubjuk működött, majd 1936-ban a két párt 
egyesüléséből létrejött az Egységes Magyar 
Párt, amelynek országos elnöke Jaross Andor, 
ügyvezető elnöke pedig Esterházy János volt. 
Jelentős volt a  szlovákiai magyarok körében 
a Csehszlovákia Kommunista Pártja (CSKP) 
által képviselt baloldal népszerűsége is, mivel 
a CSKP kiállt a földreform által kisemmizett 
magyar mezőgazdasági munkásság mellett, 
valamint támogatta a  nemzetiségek önren-
delkezési jogát. A  szlovákiai kommunista 
mozgalomban fontos szerepet töltöttek be 
a magyarok, akik közül a  legjelentősebb sze-
mélyiség Major István volt. A politika harma-
dik irányát, a magyar lakosság körében kevés 
sikert arató ún. aktivista politika jelentette, 
amely a nagyobb csehszlovák pártok keretén 
belül működő magyar szekciókban valósult 
meg. Ez nem csupán kormánytámogató állás-
pontot, de sok esetben a szlovákiai magyarok 
érdekeivel ellentétes törekvések kiszolgálá-
sát is jelentette.

A szlovákiai magyarok szempontjá-
ból döntő jelentőséggel bírt az anyanyelvi 
oktatás megőrzése. Bár a nyelvhatár fölötti 
városokban, ahol továbbra is jelentős számú 
magyar élt, az államfordulatot követően meg-
szűntek a  magyar iskolák, Dél-Szlovákiában 
többé-kevésbé érintetlen maradt a  magyar 
nyelvű elemi iskolák hálózata. Gondot a gim-
náziumok és szakiskolák viszonylag kis száma 
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kronológia

1922. február 17. Megkezdte mű-
ködését az ellenzéki magyar erők 
közös testülete, a Szlovenszkói és 
Ruszinszkói Szövetkezett Ellen-
zéki Pártok Központi Irodája.
1923. január 1. Életbe lépett 
Szlovákia területén az új közigaz-
gatási törvény, amely az évszáza-
dos megyerendszert felszámolva 
6 ún. nagymegyére osztotta Szlo-
vákia területét.
1925. június 18. Galántai szék-
hellyel megalakult a  szlovákiai 
magyarok legjelentősebb gazda-
sági szervezete, a  Hanza Szövet-
kezeti Áruközpont.
1925. július 19. Pozsonyban 
megalakul a Szlovenszkói Magyar 
Kultúregylet, a SZEMKE.
1925. október 18. Az  Országos 
Magyar Kisgazda Földmíves és 
Kisiparos Párt új nevet vett fel és 
Magyar Nemzeti Párt néven foly-
tatta tovább tevékenységét.
1931. november 8. Pozsonyban 
Masaryk elnök pénzadományából 
megalakult a  Csehszlovákiai Ma-
gyar Tudományos, Irodalmi és 
Művészeti Társaság, közismert 
nevén a Masaryk Akadémia.
1935. december 18. A  csehszlo-
vák nemzetgyűlés az idős kora 
miatt lemondott Masaryk helyett 
az addigi külügyminisztert, Ed-
vard Benešt választotta meg köz-
társasági elnöknek.
1936. június 21. A Magyar Nem-
zeti Párt és az Országos Keresz-
tényszocialista Párt egyesülésé-
vel létrejött az Egyesült Országos 
Keresztényszocialista és Magyar 
Nemzeti Párt, rövidebb nevén az 
Egyesült Magyar Párt.
1938. március 28. Milan Hodža 
miniszterelnök bejelentette, hogy 
a  kormány az ún. nemzetiségi 
statútum megalkotásával kívánja 
rendezni a nemzetiségi kérdést.
1938. szeptember 17. Az Egye-
sült Magyar Párt parlamenti 
klubja nyilatkozatot bocsátott 
ki, amelyben megerősítette, hogy 
a  magyar kisebbség népszavazás 
útján kívánja érvényesíteni ön-
rendelkezési jogát. 

és a  teljesen hiányzó magyar nyelvű felsőok-
tatás jelentett. 

Mennyiségét és változatosságát tekintve 
is gazdag volt a  kor magyar nyelvű sajtója. 
A  több mint ötszáz különféle magyar lap 
közül, amely a két háború közötti időszakban 
hosszabb vagy rövidebb ideig Szlovákia terü-
letén megjelent szép számmal találni politi-
kai- és bulvárlapokat, kulturális folyóirato-
kat és sportújságokat is. A  napilapok közül 

a  legjelentősebb az ellenzéki pártok szócsö-
vének számító Prágai Magyar Hírlap volt, de 
színvonalas kiadványnak számított a  Kassai 
Napló és a  harmincas években megjelenő 
mérsékelten kormánypárti Magyar Újság is. 

A szlovákiai magyar kulturális élet 
a politikához hasonlóan megosztott volt: a kul-
turális szervezetek egy-egy párthoz, politikai 
irányzathoz kötődtek. A legjelentősebb orszá-
gos szervezet az ellenzéki pártokkal szoros 

Csehszlovákia tartományai és közigazgatási beosztása, 1928

A Csallóközi Hírlap címoldala
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kapcsolatot ápoló Szlovenszkói Magyar Kul-
túregyesület (SZEMKE) volt, amely Szlová-
kia valamennyi régiójában rendelkezett helyi 
szervezetekkel. A SZEMKE tevékenysége szé-
leskörű volt: színjátszó köröket, folklórcso-
portokat tartott fenn, szakmai előadásokat, 
ünnepségeket szervezett. A regionális jellegű 
szervezetek közül a  legfontosabbak a kassai 
Kazinczy Társaság, a  pozsonyi Toldy-kör és 
a komáromi Jókai Egyesület voltak, de helyi 
szinten nélkülözhetetlen szerepet töltöttek 
be a különféle olvasókörök, a legényegyletek, 
egyházi társulások, munkásakadémiák, pol-
gári kaszinók is.

A szlovákiai magyar fiatalokat elsősor-
ban a cserkészmozgalom és az egyetemistákat 

tömörítő Csehszlovákiai Magyar Akadémi-
kusok Szövetsége fogta össze. A húszas évek 
végétől az ifjúsági mozgalmakon belül is 
egyre erőteljesebbé vált az ideológiai-politi-
kai differenciálódás: a  falukutató regősjárá-
sokból kinövő Sarló mozgalom elsősorban 
a  baloldali gondolkodású fiatalokat, míg 
a  Prohászka-körök a  katolikus érzelmű fia-
talságot tömörítették. A  már Trianon után 
felnövekvő szlovákiai magyar ifjúságban 
azonban közös volt, hogy tanulmányaik során 
megismerkedtek a cseh és a szlovák kultúrá-
val, s  az idősebbekkel ellentétben nyitottab-
bak is voltak az iránt. A  kisebbségi kérdés 
megoldását pedig elsősorban a  Kárpát-me-
dencei nemzetek közötti együttműködésben 
látták megvalósíthatónak. 

A kisebbségi élet viszonylagos teljessége 
ellenére a szlovákiai magyar kisebbséget szá-
mos sérelem érte, amelyek leginkább a  prá-
gai kormányzatnak a  csehszlovák nemzetál-
lam kiépítésére irányuló törekvéséből fakad-
tak. A magyar pártok nem csupán az 1920-ban 
elfogadott nyelvtörvény hiányosságait bírál-
ták, de azt is, hogy a hatóságok még ezeket 
a  törvényeket sem tartották be. Hátrányo-
san érintette a  magyarságot a  közigazgatás 
reformja, amely felszámolta a  hagyományos 
megyerendszert, s  visszalépést jelentett az 
önkormányzatiság terén is. A magyar pártok 
állandó bírálatban részesítették a  csehszlo-
vák oktatáspolitikát is, hiszen az felszámolta 
a  magyar nyelvű felsőoktatást, a  korábban 
színmagyar falvakban pedig egymás után 
nyíltak az állami támogatást élvező szlovák 
nyelvű iskolák, amelyek igyekeztek maguk-
hoz csábítani a  magyar diákokat. Rendkívül 

A csehszlovákiai magyarok po-
litikai követelései – részlet az 
1938. április 5-én a prágai nem-
zetgyűlésben felolvasott 12 pon-
tos követelésből.

„2. A köztársaságban minden nem-
zet részére teljes egyenjogúságot, 
egyenrangúságot és önkormány-
zatot követelünk. […] 4. Magyar-
lakta területen a hivatalok, állami 
üzemek és közintézmények tiszt-
viselői, alkalmazottai és munká-
sai a  magyarság számarányának 
megfelelő számban magyarok 
legyenek, […] 5. Követeljük, 
hogy az iskolákat a  népművelés 
minden intézményét a  magyar-
ság saját szervei útján, hitvallásos 
szellemben, maga vezethesse és 
kezelhesse. Követeljük a hiányzó 
magyar iskolák sürgős pótlását. 
6. […] A  magyar nyelvterületen 
létesített csehszlovák telepek és 
maradékbirtokok földje a magyar 
földművelő lakosságnak osztandó 
ki. […] 10. Követeljük az elnem-
zetlenítés és ennek kísérletét szi-
gorúan büntető törvény megalko-
tását. 11. Követeljük Szlovákia és 
Kárpátalja autonómiáját.”

Közös Cseh–Szlovák Digitális 
Parlamenti Könyvtár
http://www.psp.cz/eknih/1935ns/
ps/stenprot/145schuz/prilohy/pri-
loh03.htm

A Sarló mozgalom fiataljai által 
az 1930-ban Budapesten Tán-
csics Mihály sírjára helyezett 
koszorú kísérő szövege

„A csehszlovákiai magyar új nem-
zedék Sarló-szervezete történel-
mi hivatásának szimbólumaként 
helyezi e koszorút a magyar, szlo-
vák, cseh, román, horvát és szerb 
nemzetek színeivel Táncsics 
 Mihály sírjára. A duna-medencei 
kis népek egymásrautaltságát és 
közös történelmi sorsmegoldását 
kerestük Kossuth Lajos szellemé-
ben, kiegészíteni akarván 1848 
forradalmi vívmányait.”

Közli: Balogh Edgár: Hét próba. 
Magvető, Budapest, 1981. 184.

A magyardiószegi katolikus iskola diákjai 1933

Meghívó a komáromi Jókai Egyesület közgyűlé-
sére, 1924
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sérelmes volt a  magyar lakosságra nézve 
a  földreform végrehajtása is, hiszen abból 
a  szlovákiai magyarok alig-alig részesültek, 
miközben a  nagybirtokok felosztása miatt 
ezrek maradtak munkalehetőség nélkül. 
A  magyar panaszok visszatérő eleme volt 
a  szlovákiai magyarok kiszorítása az állami 
hivatalokból, a  közigazgatásból. A  hatósá-
gok ugyanis az állam szempontjából eleve 
megbízhatatlanként könyveltek el minden 
magyart, így nemcsak a  központi és járási 

állami hivatalokban, hanem a  postahivata-
lokban és a vasútnál is alig dolgozott magyar 
nemzetiségű személy. Noha a magyar pártok 
folyamatosan igyekeztek napirenden tar-
tani ezeket és a további sérelmeket, mindez 
kevés eredménnyel járt. Prága ugyanis a két 
háború között végig ragaszkodott a  nemzet-
állami elképzeléseihez, amelyekbe a  nemze-
tiségek egyenjogúsítása nem fért bele. Csu-
pán az 1930-as évek második felében, amikor 
Hitler fellépése következtében megváltoztak 
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Esterházy Lujza leírása a mün-
cheni döntést követő dél-szlová-
kiai hangulatról

„Komárom piros-fehér-zöld zász-
lóerdő. A Szlovákiai Magyar Kul-
túr Egylet főtitkársága előtt álló 
Jókai-szobor piros-fehér-zölddel 
van bevonva. S a Szent And-
rás-templom hatalmas tornyairól 
messzire ellátszik a magyar triko-
lór. A kirakatokban Magyarország 
kormányzójának, miniszterelnö-
kének és vezérkari főnökének a 
képei, virággal borítva. Az utcá-
kon hömpölygő embersokaság, 
– állandóan tüntető tömegekké 
verődik össze. Az emberek már 
nem tudják kivárni a felszabadu-
lást. Szavalókórusok harsogják 
mindenfelé: Vissza-vissza! Hort-
hy-Horthy! Du-ce, Du-ce! Hit-ler, 
Hit-ler!”

Esterházy Lujza: A huszadik esz-
tendő. Új Élet, Budapest, 1942. 
53.

a  nemzetközi viszonyok, s  Csehszlovákia is 
közvetlenül veszélybe került, kezdett a  kor-
mányzat tárgyalásokat a  kisebbségek kép-
viselőivel. Az  Anschluss árnyékában, 1938 
tavaszán Milan Hodža miniszterelnök egy ún. 
nemzetiségi statútum előkészítésével pró-
bálta megmenteni a szétesőben lévő országot. 
A statútum a nemzetiségi sérelmek felszámo-
lását, a  kisebbségek nyelvi egyenjogúságát, 
kulturális és oktatási autonómiát ígért, ám 
elfogadására a  Német Birodalomhoz csatla-
kozni kívánó szudétanémetek és a  kormány 
közötti ellentétek miatt már nem kerülhetett 
sor. A háború kitörésével fenyegető válságot 
végül az 1938. szeptember 29–30-án a négy 
nagyhatalom (Franciaország, Nagy-Britan-
nia, Németország, Olaszország) által meg-
kötött müncheni egyezmény oldotta meg, 
amely Csehszlovákia többségében németek 
által lakott területeit Németországnak ítélte. 
A müncheni válság idején a szlovákiai magya-
rok végig megőrizték nyugalmukat. Az Egye-
sült Magyar Párt szeptember 17-én kiadott 
nyilatkozata azonban már az önrendelkezési 
jog megadását követelte a magyar kisebbség 
számára. A müncheni egyezményt követően, 
október első napjaiban Dél-Szlovákia számos 
településén tartott a magyarság demonst-
rációt, amelyeken a magyarok által lakott 
területek Magyarországhoz csatolását köve-
telték. A magyar képviselők és szenátorok 
október 7-én létrehozták a Magyar Nemzeti 
Tanácsot (MNT), amely őrködni kívánt a 

fölött, hogy a Magyarországhoz való visszaté-
rés békésen és rendbontás nélkül valósuljon 
meg. A szlovákiai magyarság ekkor már párt-
állástól függetlenül egységesen felsorakozott 
a MNT és a békés határrevízió célja mögött. 
Választását persze az is megkönnyítette, hogy 
a közben autonómiát kiharcoló Szlovákia 
a fasiszta jellegű diktatórikus állammodell 
kiépítésének útjára lépett.

Galánta főutcája az 1930-as években

Magyar fiú csehszlovák egyenruhában
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Tudja-e?

 � A két világháború közötti Csehszlováki-
ában törvények tiltották a magyar nemzeti 
jelképek nyilvános használatát és a magyar 
nemzeti ünnepek nyilvános megülését. 
A  csehszlovák hatóságok az irredentizmus 
jeleként értékelték azt, ha valaki magyar 
nemzeti színeket viselt, nemzetiszínű zász-
lót tűzött ki nyilvános helyen, vagy a magyar 
nemzeti himnuszt énekelte. Akik ezeket 
az előírásokat megsértették, azokat bíró-
ság elé állították és elítélték. Nem lehe-
tett nyilvánosan megünnepelni március 
15-ét és Szent István napját sem. Augusztus 
20-án még a templomokban sem volt szabad 
ünnepi misét tartani, sőt a  hatóságok már 
azt is számon tartották, ha ezen a  napon 
valaki ünneplő ruhát vett magára. 

 � A  két világháború közötti Csehszlo-
vákiában nemzeti alapon szerveződött 
a  sportélet, így a  nemzetiségek – köztük 

a  magyarok is – külön szervezeti alapokra 
épülő autonóm sportélettel rendelkeztek. 
A csehszlovákiai magyar sportélet irányítója 
a Csehszlovákiai Magyar Testnevelő Szövet-
ség volt, amely többek között labdarúgásban, 
teniszben, atlétikában, úszásban, vízilab-
dában sőt még jégkorongban is szervezett 
bajnokságot. A  legnépszerűbb sport a  szlo-
vákiai magyarok körében természetesen 
a foci volt, amelynek csúcsszerve a Magyar 
Labdarúgó Szövetség (MLSZ) volt. Az MLSZ 
által szervezet labdarúgó-bajnokság 3 kerü-
letben folyt, amelynek győztesei vívtak meg 
az MLSZ bajnoka címéért. Ezt a címet leg-
többször a pozsonyi Ligeti SC szerezte meg, 
amely mellett a Füleki TC (FTC), és a kas-
sai KAC értek el jelentős eredményeket. 
Az  MLSZ égisze alatt a  szlovákiai magyar 
klubok játékosaiból összeállított válogatott 
több ízben megmérkőzött a szlovák klubok 
és a  csehországi német klubok válogatott-
jaival, de külföldi csapatokkal is vívott nem-
zetközi mérkőzéseket.

Érsekújvár látképe az 1930-as években


