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PREDHOVOR

Monografia, ktorá sa ku vám dostáva, je výsledkom výskumu
realizovaného počas doktorandského štúdia na Katedre histórie Filozofickej
fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Dizertačná práca,
tematicky nadväzujúca na moju knižnú prvotinu „Prinavrátené“ Komárno
/ Komárom „visszatért“, bola po jej obhajobe doplnená a rozšírená a v tejto
podobe putuje do rúk čitateľa. Skôr, než sa pustíte do jej prvých riadkov,
považujem za dôležité vyjadriť svoju úprimnú vďaku niekoľkým osobám
a inštitúciám, bez pomoci ktorých by sa nezrodila.
Moje poďakovanie patrí predovšetkým školiteľovi doc. PhDr.
Petrovi Mičkovi, PhD. Nielen za dobré rady, pripomienky a ľudský
prístup, ale aj za možnosť realizovať s podporou jeho grantov výskum
v zahraničí, bez ktorého by výsledné dielo mohlo vzniknúť len veľmi
ťažko. Okrem doc. Mička majú na predkladanej podobe monografie
nezanedbateľný rukopis recenzenti doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD.,
PhDr. Marek Syrný, PhD. a oponent dizertačnej práce prof. PaedDr.
Štefan Šutaj, DrSc. Ich cenné kritické komentáre som sa usilovala
v najvyššej možnej miere zapracovať do jednotlivých kapitol.
Počas doktorandského štúdia som uskutočnila tri vedecko-výskumné
pobyty v zahraničí, ktoré mi pomohli nasmerovať ma v mojom bádaní.
Moja vďaka patrí supervízorom pobytov prof. PhDr. Gyulovi Popélymu,
DrSc. z Reformátskej univerzity Gáspára Károliho v Budapešti, prof.
PhDr. Janovi Rychlíkovi, DrSc. z Univerzity Karlovej v Prahe a Mgr.
Miroslavovi Michelovi, PhD. z tej istej inštitúcie za prijatie, ako aj všetkým
zamestnancom týchto univerzít, ktorí mi boli akýmkoľvek spôsobom
nápomocní. To isté platí i o pracovníkoch vzadu uvedených archívov
a knižníc, kde som počas uplynulých troch rokov uskutočňovala výskum.
Napokon, moje poďakovanie patrí mojej materskej fakulte za
zaradenie publikácie do edičného plánu univerzitného vydavateľstva
Belianum a všetkým osobám, ktoré majú podiel na príprave jej
technickej a grafickej stránky. Ich mená sú uvedené v tiráži.
V Ľubietovej, 10. septembra 2017
Mgr. Katarína Ristveyová, PhD.
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ÚVOD

Napriek tomu, že historické Uhorské kráľovstvo sa roku 1918
rozpadlo, stáročia trvajúce prelínanie vývoja Slovenska a Maďarska sa
neuzavrelo. Meniace sa hranice, striedajúce sa režimy a spoločenskopolitický kontext v 20. storočí formovali vzťahy medzi týmito dvoma
krajinami a ich obyvateľstvom naďalej. Trianonská trauma a z nej
vyplývajúce dôsledky sa po prvej svetovej vojne stali určujúcim
zorným uhlom maďarskej politiky a spoločnosti vo vzťahu k iným
európskym štátom a národom. Mýtus národnej potupy, ktorý sa stal
formatívnou súčasťou národného historického povedomia, rezonoval
v kolektívnom vedomí ako ústredný problém domácej a zahraničnej
politiky Maďarska 20. a 30. rokov. Pestovaný kult trianonskej „dýky
do chrbta“, resp. „nového Moháča“1 určoval nielen ich charakter
v dynamike medzivojnového obdobia, ale zároveň v mentalite
maďarskej spoločnosti formoval obrazy „tých dobrých“ a „tých zlých“,
ktorí maďarskému štátu a národu poškodili alebo majú potenciál mu už
len z princípu škodiť a rozvracať ho. Takéto vnímanie, vychádzajúce
zo základných ideologických východísk horthyovského režimu,
etablovaného po porážke boľševickej Maďarskej republiky rád,
nemohlo po destabilizovaní versaillského systému viesť k ničomu
inému – napokon, rovnako ako aj v iných krajinách – než k etnickým
požiarom, resp. v širšom rámci ku sociálnym konfliktom medzi
majoritou a minoritami, rámcovaných reštrikciami a perzekúciami
najrôznejšieho druhu.
Pre slovenskú historiografiu boli a sú najskúmanejšími aspektmi
vývoja Maďarska v 20. storočí tzv. priesečníkové témy,2 t. j. najmä
slovensko-maďarské vzťahy na diplomatickej, politickej či kultúrnej
úrovni a dejiny menšinových komunít na oboch stranách Dunaja.
Popri pravdepodobne najrozpracovanejších témach medzivojnového
1
PEJŠA, Robert: Vztahy Československa a Maďarska v letech 1918 – 1939. Praha :
Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum, 2017, s. 9.
2
K problematickým bodom slovensko-maďarských vzťahov v modernej ére pozri
ŠUTAJ, Štefan: Niektoré problémy interpretácie slovenských a maďarských dejín
v súčasnosti. In: SZIGETI, László (ed.): V službe demokracie. Pamätnica k sedemdesiatke Martina Bútoru. Bratislava : Kalligram, 2014, s. 658 – 684.
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maďarského revizionizmu voči (Česko)Slovensku a výmeny
obyvateľstva po druhej svetovej vojne tvorí podstatnú časť doterajšieho
výskumu slovenských a maďarských historikov obdobie rokov 1938 –
1945, kedy boli v dôsledku prvej Viedenskej arbitráže z 2. novembra
1938 oblasti južného Slovenska pričlenené k Maďarskému kráľovstvu
a na vyše šesť rokov sa stali jeho integrálnou súčasťou. V rámci tohto
výskumného záujmu sa slovenská historiografia dosiaľ sústreďovala
predovšetkým na zmapovanie represií maďarských orgánov voči
slovenskej menšinovej komunite, pričom jej geografický ani kontextový
záber zďaleka nevyčerpal všetky možnosti. Geografický záber sa
ohraničoval zväčša len na slovenské etnické ostrovy v poarbitrážnom
Maďarsku (hlavne oblasť Košíc a Požitavska). Osudy slovenskej
minority stáli vo výskumnom hľadáčiku historikov často odtrhnuto
od širších historických súvislostí snáh maďarských vládnych garnitúr
o riešenie menšinovej otázky v územne expandujúcom Maďarsku.
Tieto skutočnosti boli východiskom pri kryštalizovaní tematického
zamerania a metodológii predkladanej práce, ktorá je prvým pokusom
o analýzu menšinovej politiky Maďarska na území odstúpených častí
Komárňanskej župy, patriacich do novembra 1938 Československu.
Pred zdôvodnením štruktúry kapitol a analýzy doterajšej
historiografickej produkcie ako východiska témy považujem za nutné
najskôr vysvetliť logiku samotného názvu práce – menovite, čo chápem
pod pojmom menšinová otázka, čo pod pojmom odstúpené územie
a prečo som si ako predmet výskumu zvolila práve Komárňanskú župu.
V prvom rade, voľba priestorového vymedzenia práce nadväzuje na
moju diplomovú prácu, v ktorej som v stanovenom rozsahu skúmala
základné spoločensko-politické problémy vývoja mesta Komárno
v rokoch 1938 – 1945. V monografii som sa rozhodla skúmať
rozľahlejšiu oblasť, tvoriacu podstatnú časť územia, ktoré muselo
Česko-Slovensko v novembri 1938 odstúpiť na základe Viedenskej
arbitráže Maďarsku. Župa tvorila počas celého skúmaného obdobia
jednotný administratívno-správny celok, tvorený bývalými slovenskými
okresmi (Komárno, Dunajská Streda, Šamorín a Hurbanovo/Stará
Ďala) s postavením Komárna, sídla župy, na úrovni municipiálneho
mesta (bývalého slobodného kráľovského mesta). Sonda do regionálnej
problematiky v kontexte celoštátneho vývoja cez župné vymedzenie
7

umožní dôslednejšie uchopenie niektorých aspektov, keďže značný
podiel opatrení v oblasti menšinovej politiky spadal práve do
kompetencie vtedajších župných úradov, resp. ich jednotlivých
referátov a podriadených hlavnoslúžnovských úradov, ktoré boli
maďarskými ekvivalentmi (česko)slovenských okresných úradov.
Navyše, Komárňanská župa vzhľadom na jej pestrú demografickú
štruktúru predstavuje z pohľadu menšinovej politiky veľmi vhodnú
výskumnú vzorku. Analýza riešenia menšinovej otázky v minulosti,
tvoriacej, slovami Petra Zelenáka, „neoddeliteľnú súčasť vzájomných
vzťahov... vytvárajúcu zdroj napätia“,3 má nesporný význam nielen pre
pochopenie historických špecifík regiónu, ale i slovensko-maďarských
vzťahov v celom „krátkom“ 20. storočí.
Používaný prívlastok odstúpené územie som považovala za potrebné
zdôrazniť v názve najmä preto, že po reforme územnosprávneho
členenia Maďarska po Viedenskej arbitráži Komárňanská župa zahŕňala
i dva okresy, ležiace na pravom brehu Dunaja (Tata a Gesztesi), ktoré
z hľadiska slovenských národných dejín nemajú význam (nikdy
nezasahovali do územia Slovenska a po etnickej stránke boli takmer
úplne homogénne). Čo sa týka označovania odstúpeného územia
Slovenska po Viedenskej arbitráži ako celku, rozhodla som sa používať
neutrálne označenie, zavedené historikom Martinom Hetényim –
arbitrážne územie. Práca sa tak vyhne zbytočne emotívnym (česko)
slovensko-maďarským diskusiám okolo jeho „správneho“ pomenovania
(„okupované/odtrhnuté“ verzus „oslobodené/prinavrátené“), ktoré
v konečnom dôsledku odkláňajú pozornosť od podstaty problematiky.
Napokon to najpodstatnejšie – prečo menšinová otázka a čo pod ňou
budem rozumieť. Po arbitrážnom odstúpení okresov južného Slovenska
Maďarsku v novembri 1938 sa do lona nového štátu dostal značný
počet obyvateľov slovenského a v menšej miere českého pôvodu, resp.
osôb, ktoré boli v Maďarsku v dôsledku platnej legislatívy považovaní
za občanov druhej kategórie, t. j. boli chápaní ako minorita (Židia,
Cigáni/Rómovia). Ako vyplýva z kvanta preštudovaných dokumentov
a odbornej literatúry, maďarské úrady od prvých dní (a vlastne čiastočne
už pred 2. novembrom 1938) horúčkovito zvažovali a vypracúvali
ZELENÁK, Peter: Kontroverzné roviny slovensko-maďarských vzťahov v 20.
storočí. In: SIMON, Attila (ed.): Mýty a predsudky v dejinách. Šamorín – Dunajská
Streda : Fórum inštitút pre výskum menšín – Lilium Aurum, 2005, s. 20.
3
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postupy, ako k týmto sociálnym skupinám obyvateľstva pristupovať.
Na rozdiel od málopočetných skupín Nemcov či Srbov, obývajúcich
predovšetkým mestá na odstúpenom území, sa forma zaobchádzania so
Slovákmi, Čechmi, Židmi a Rómami stala nepríjemným „príveskom“
triumfu maďarskej revizionistickej politiky, ktorú museli kompetentní
činitelia na najvyššej, župnej, okresnej i miestnej úrovni riešiť. Inými
slovami, stala sa zásadnou otázkou, problémom vnútropolitického
vývoja. Každé vývojové obdobie režimu, ako ukážu jednotlivé
kapitoly práce, bolo prirodzene charakteristické riešením typologicky
rôznych menšín a v rôznom rozsahu. Preto bude pochopenie
maďarskej menšinovej politiky v skúmanom priestore jednoduchšie,
ak bude rozdelené chronologicky v závislosti od kvalitatívnych zmien
nastoleného politického režimu na arbitrážnom území práve v súvislosti
s premenami podmienok riešenia menšinovej otázky. Pôvodný zámer
rozdeliť kapitoly podľa minorít, ktoré maďarská politika takpovediac
riešila ako problém, by nutne viedlo k úmornému opakovaniu sa, chaosu
a neprehľadnosti.
K vymedzeniu témy azda ešte jedna poznámka. Na prvý pohľad
by sa mohlo zdať, že objektom výskumu nie je ani tak menšinová,
ale národnostná otázka. Treba si však uvedomiť dôležitú vec: kým
Slováci a Česi, žijúci pred novembrom 1938 na odstúpenom území,
jednoznačne spadali do kategórie národnostných menšín, o Židoch
a Rómoch sa to povedať nedá. V sčítaniach obyvateľstva si obe minority
v drvivej väčšine uvádzali národnosť v závislosti od toho, do akého
štátu prináležali (je to zjavné aj z československých štatistických
prehľadov z medzivojnového obdobia). Platilo to i o mimoriadnom
sčítaní, ktoré maďarské úrady na arbitrážnom území uskutočnili hneď
v decembri 1938, ako aj o celoštátnom sčítaní z roku 1941. Židia sa
tradične identifikovali cez ukazovateľ židovskej viery a nie izraelitskej
národnosti, podobne Rómovia sa hlásili v prevažnej miere oficiálne za
Maďarov. To však zaiste nevystupuje v konflikte so skutočnosťou, že
maďarské inštitúcie na nich nazerali ako na menšiny, s ktorými v tomto
zmysle treba nakladať, čo napokon preukážu jednotlivé kapitoly práce.
Monografia pozostáva z piatich nosných kapitol. Tri kapitoly
(Menšinová otázka na odstúpenom území Komárňanskej župy
v období medzi prvou Viedenskou arbitrážou a stabilizáciou nového
9

režimu; Menšinová otázka na odstúpenom území Komárňanskej župy
v období stabilizovaného režimu a Menšinová otázka na odstúpenom
území Komárňanskej župy v období nemeckej okupácie Maďarska)
zodpovedajú politickému vývoju, ktorým si prešla spoločnosť na území
Komárňanskej župy v rokoch 1938 – 1945. Kontext problematiky
dotvára úvodná kapitola Prvé varovanie? Židovská otázka ako súčasť
menšinovej otázky v politike Maďarska v 20. a 30. rokoch 20. storočia
(všeobecný kontext problematiky), analyzujúca prístup štátu a jeho
predstaviteľov k najpočetnejšej menšine vymedzovanej atribútom
„nemaďarskosti“ pred jeseňou 1938 a záverečná kapitola Kto je
„dobrý Maďar“? K vytváraniu obrazu „my“ verzus „oni“ v kontexte
menšinovej otázky na príklade odstúpeného územia Komárňanskej župy,
ktorá sa na vzťah majorita – minorita pozerá z pohľadu kultúrneho
vymedzovania „maďarskosti“ voči nemaďarským minoritám.
Ako naznačuje už samotný názov, prvá kapitola zasadí celú
prácu do širšieho kontextu. Na príklade rezonujúcej židovskej otázky
rozoberá, ako maďarské úrady a vládna politika v období Horthyho
režimu v 20. a 30. rokoch pristupovali k riešeniu menšinovej otázky
a súčasne načrtne koncepcie popredných maďarských štátnikov
v období pred arbitrážou. Kapitola v chronologickom slede ukáže
rozpor medzi formálne deklarovanými právami pre menšiny v období
pred arbitrážou a realitou, t. j. ich praktickým obchádzaním. Zdôrazní
paradox maďarskej zahraničnej politiky, keď Budapešť od okolitých
krajín požadovala široké práva pre etnických Maďarov (jazykové,
kultúrne, politické), ktoré menšinám v Maďarsku, menovite Židom,
sama upierala. Kapitola taktiež naznačí, akým vývojom prešlo chápanie
menšinovej otázky v maďarskej politike od konca prvej svetovej vojny
po Viedenskú arbitráž. Všeobecný kontext pomôže pochopiť základné
východiská prístupu k menšinovej otázke zo strany maďarskej politiky,
pred ktorou stála na jeseň 1938 a ktorej sa bude venovať jadro práce.
Prvá Viedenská arbitráž priniesla pre obyvateľov územia
prisúdeného Maďarsku mnoho zmien. Zo štátotvorného národa sa
v novej krajine stali Slováci a Česi minoritou. Popri začleňovaní tzv.
prinavrátených častí do „materskej krajiny“ (anyaország) sa maďarská
vláda usilovala na prelome rokov 1938/1939 pomerne rýchlo a rázne
vyriešiť otázku nemaďarských menšín, a to prevažne ich dobrovoľným,
10

dobrovoľne-núteným a násilným vysťahovaním. Ako preukázal doterajší
výskum, ktorý som k problematike realizovala, do tohto procesu
etnického „vyčisťovania“ Maďarska bol zapojený celý byrokratický
aparát a na arbitrážnom území, včítane Komárňanskej župy, patrilo
jeho úspešné vyriešenie k prioritám. Druhá kapitola po úvodných
historických súvislostiach siahajúcich do obdobia spred novembra
1938 ukáže, ako sa táto snaha úradov odzrkadlila v praxi a taktiež
aký bol vzťah medzi živelnými akciami voči občanom slovenského
a českého pôvodu, prístupom hlavnoslúžnovských a župných úradov
a novovytvoreným, prechodne jestvujúcim Ministerstvom pre Hornú
zem (Felvidéki minisztérium) na čele s Andorom Jarossom. Neobohatí
len doterajšiu faktografickú líniu zisteniami vďaka uskutočnenému
archívnemu výskumu v Maďarsku, Českej republike a na Slovensku,
ale pokúsi sa aj o vyvodenie všeobecnejších záverov týkajúcich sa
menšinovej politiky Maďarska na arbitrážnom území na príklade
Komárňanskej župy v „revolučnom“ období, teda v prvých týždňoch
po novembri 1938. Na základe dostupných dokumentov kapitola
taktiež zhodnotí vyprofilovanie a ciele maďarskej menšinovej politiky
do ďalšieho obdobia, riadenej centrálne Menšinovým oddelením
(Kisebbségi osztály) pri Ministerstve vnútra Maďarského kráľovstva.
Za určujúci medzník stabilizácie nového režimu budem, podobne
ako väčšina autorov, chápať nastolenie civilnej správy na arbitrážnom
území dňa 22. decembra 1938 (dovtedy moc na územiach pripojených
k Maďarsku improvizovane vykonávala armáda), resp. prvé týždne
roku 1939. Civilnej správe totiž určitý čas trvalo, kým sa jej podarilo
plne mocensky etablovať. Až vytvorenie stabilnej siete župných úradov
a nižších článkov štátnej správy (hlavnoslúžnovské úrady, policajný
aparát, atď.) a prevzatie všetkých prislúchajúcich kompetencií do ich rúk
umožnilo štátnym inštitúciám riadiť menšinovú politiku na odstúpených
územiach plánovite a koordinovane v zmysle smerníc, schválených
ústrednými vládnymi orgánmi v Budapešti.
Po tom, čo sa maďarský režim a administratíva na arbitrážnom území
plne etablovali, nastalo obdobie opätovného prehodnotenia postupu
menšinovej politiky. Opatrenia z rokov 1938/1939 nedokázali slovenskú
a torzo českej menšiny úplne početne a národnostne zdecimovať.
Otázka slovenskej minority aj v Komárňanskej župe naďalej rezonovala
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(hoci už v nepomerne menšej intenzite) a maďarské úrady ju museli
nejakým spôsobom riešiť. Vychádzajúc z uskutočneného výskumu tretia
kapitola preukáže, ako sa horthyovský režim po fáze tvrdých zásahov
represívneho charakteru uchýlil k miernejším metódam. Ukáže, ako
podmanivo sa usiloval vplývať na Slovákov v Komárňanskej župe, ako
sa pokúšal získať si ich lojalitu k novému režimu a napokon ich aj
postupne nenásilne asimilovať. Robil tak hlavne prostredníctvom osláv
rôzneho druhu (náboženských osláv, osláv výročí veľkých historických
udalostí, či narodenín a menín regenta), ktoré som pre tematickú
špecifickosť zaradila do práce ako samostatnú, poslednú (piatu) kapitolu.
Veľkolepé slávnosti nielen dočasne odvádzali pozornosť obyvateľov od
ekonomických a vojnových problémov krajiny, ale súčasne smerovali,
ako to ukáže piata kapitola, k vytvoreniu konceptu „dobrého Maďara“
a idey „maďarskosti“ vymedzujúcej sa voči menšinám.
V období stabilizovaného režimu na arbitrážnom území sa do
popredia čoraz viac začala predierať otázka postupu voči židovskej
a rómskej menšine. Tretia kapitola sa bude preto popri spomenutých
opatreniach voči Slovákom venovať aj súboru krokov, ktoré obrali tieto
dve menšiny – prirodzene v neporovnateľne inej miere – o občianske
práva. Ukáže, ako konkrétne sa prijímaná protižidovská legislatíva
a protirómske diskriminačné opatrenia zrkadlili v okresoch Komárňanskej
župy, ako sa k nim stavali regionálne politické autority, ale aj to, ako sa
v závislosti od radikalizovania menšinovej politiky voči Židom a Rómom
menili postoje a nálady majoritného obyvateľstva voči nim.
Štvrtá kapitola predstaví obdobie poznačené v maďarských dejinách
nemeckou okupáciou a obdobím po Horthyho zvrhnutí z čela štátu,
kedy po ňom moc prevzal Ferenc Szálasi a jeho ultraradikálna Strana
šípových krížov (marec 1944 – október 1944 – marec 1945). Tieto
medzníky znamenali zásadný zlom v riešení menšinovej, obzvlášť
židovskej otázky. Slovenský aspekt z nej takmer úplne vyprchal
a všetko úsilie štátnych úradov, ktorých rozhodovaciu suverenitu
podstatne okresal nemecký okupačný aparát, smerovalo jednoznačne
(čiastočne pod nemeckým tlakom, čiastočne z vnútorných pohnútok)
len a len ku „konečnému riešeniu“ židovskej otázky. Kapitola zobrazí
odraz jednotlivých fáz protižidovskej politiky na území Komárňanskej
župy, vedúcej od dehumanizácie menšiny v režimovej propagande
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