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TanulmányokTanulmányok

Gaucsík IsTván

aszövetkezetiautonómiajegyében
aHangyaérdekérvényesítésistratégiáicsehszlovákiában

(1919–1923)1

IsTván Gaucsík 338.2(437)“1919/1923“
Intermsofcooperativeautonomy.advocacystrategiesoftheHangya 334(437)(091)
cooperativeinczechoslovakia(1919–1923)

keywords:historyofcooperatives,cooperativepolicy,cooperativeautonomy,nationalism.

ezatanulmányafentiekbenvázoltbonyolultproblémakörnekcsakazegyikszeletével,
amagyarszövetkezettörténetelfelejtett,aligkutatott fejezetével,azelsővilágháború
utáni szervezeti átrendeződések csehszlovákiai vonatkozásainak szentel figyelmet,
főképpenafogyasztásiszövetkezeteketilletően.

a vizsgálat tárgyátaHangya zárolt éselkobzott szlovákiai érdekeltségeialkotják.
arra vagyok kíváncsi, hogy a Hangya vezetése milyen érdekérvényesítő politikát és
irányvonalatképviseltcsehszlovákiábanakülönutasszlovákszövetkezetiambíciókkal
szemben, hogy pozícióit, vagyonát és kapcsolathálóit megőrizze. Hogyan reagált a
csehszlovák, illetveszlováknemzetépítőstratégiákra,anemzetpolitikaiérdekekszö-
vetkezetimegjelenítésére?aHangyavezetésemilyenstratégiákatalkotottésazokat
milyenutakonpróbáltaérvényesíteni?Milyenjogi,gazdaságiéskereskedelmiindokok-
kalpróbáltaalátámasztaniköveteléseit?Figyelmetszentelekatanulmánybananagy-
szombatikirendeltséghányatottsorsának,arapszodikusszlovák–magyarszövetkeze-
titárgyalásoknakésazalkalmazotttaktikáknak.Megvizsgálom,hogyacsehszlovákiai
Hangya-vagyonszerteágazókérdéskörehogyan,mennyire jelent (jelenhetett)megaz
1921–1923közötticsehszlovák–magyargazdaságitárgyalásokon,ésezekazegyez-
tetésekmilyeneredménnyelzárultak.

Újkeretekközött

szlovákiagazdasága–azonbelülazúj szövetkezeti felépítmény is–adminisztratív-
mesterségesútonjöttlétre.azújcsehszlovákállamkeretbenaszlovákiaiéskárpátal-
jaiterületektovábbőriztékagrárjellegüket.azipari-agrárjellegűcsehországrészekkel
szemben szlovákia államfordulat utáni gazdasági problémáinak gyökerét, egyben a
szövetkezetiéletzavarait,amonarchiaésatörténelmiMagyarországegységesgazda-

1 atanulmányabolyaijánoskutatásiÖsztöndíjtámogatásávalkészült.
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2 ez a kivétel, az agrárok befolyásának csökkentése érdekében, szociáldemokrata nyomás-
gyakorlásrakerültbeatörvénybe.

3 Dvacet let Ústředního svazu československých družstev 1928,99.p.;národníarchiv,Úst-
ředníjednotahospodařskychdružstev,235.doboz,3316v./vo.,2594.3.března1923.

4 slovenský národný archív (a továbbiakban sna), Ústredné družstvo (a továbbiakban Úd),
1400.doboz,különbözőszövetkezetekiratai.

5 aHangyánaka20.századelejétőlaFelvidékenkiépítettkirendeltségihálózataszéthullott.a
budapesti központ, a balassagyarmati és sátoraljaújhelyi kirendeltségek vonzáskörzetei a
határkövetkeztébenfelbomlottak.anagyszombatifióképpenezértértékelődöttfel.

ságának és munkaerőpiacának szétesésében, munkamegosztási rendszerének fel-
bomlásábanjelölhetjükmeg.(kosta1989,63–66.p.)

ahosszútávúgazdaságfejlődésproblémáitezakiindulóhelyzetkonzerválta:alétre-
jött gazdasági szervezet sérülékeny volt, mind nemzetközi szinten, mind belföldön.
szlovákia–kárpátaljárólnemisszólva–acsehországiterületekkelszembenértékesíté-
sigondokkalküzdött.aszlovákiairégiókakétvilágháborúközöttugyannyersanyag-és
élelmiszer-szolgáltatóterületekkéntvoltakjelentősekaköztársaságonbelül,anövekedés
jeleiazonban–igaz,az1920-asévekelsőfelénekszociálisanfájdalmasszerkezetváltá-
sifolyamatairarácsatlakozva–csakaz1930-asévekközepétőlnövekvőállamiszerep-
vállalásésbefektetésekeredményeképpenmutatkoztak.(Hallon2004,325–327.p.)

az impériumváltásutánszlovákiábanegyúj,felülről irányítottszövetkezetimodell
kialakításakezdődött.szlovákiában1919-től,valójábanaköztársaságfennállásáig,a
központiszövetkezet(Ústrednédružstvo,atovábbiakbanksZ)voltaszövetkezetimoz-
galomlegfontosabbirányítószerve.kizárólagszlovákszövetkezetekhoztáklétre1919.
január23-án,Zsolnán,erőscsehésszlovákagárpártihátszéllel.(Hanula2011,26.p.)
akésőbbmegalkotott210-estörvény,melyalapjánaksZműködött,nemvonatkozott
aprágaiésbrünnicsehszövetkezetiközpontokszövetkezetalapításairaszlovákiaterü-
letén.2 aksZazagrárpártholdudvarábatartozottésszorosanegyüttműködötta leg-
erősebbcsehközponttal(Ústředníjednotahospodářskychdružstev).3 szlovákiaspeci-
fikus gazdaságpolitikai helyzete szintén nagymértékben befolyásolta a szövetkezeti
intézményrendszer anyagi bázisának kiépítését és további fejlesztését. (Fabricius–
Holec–Pešek–virsik1995,72–77.p.)

a magyar szövetkezeti központokat a területelcsatolásokkal érzékeny veszteség
érte.szlovákiaterületéreazországosközpontiHitelszövetkezet(atovábbiakbanokH)
hálózatábólahitelszövetkezetek17,19%-a(428),atagok15,67%-a(109424)ésaz
üzletrészek 13,03%-a (6,4 millió korona), a betétek 14,44%-a (42,3 millió korona)
került.azösszeshitelszövetkezetivagyon11,92%-ot(67milliókorona)tettki.(schandl
1938, 53. p.) a Gazdák biztosító szövetkezetének vagyona kényszerfelügyelet alá
került.ezaszövetkezetiközpontvégülpozsonyifiókjánkeresztüladtaelösszesszlo-
vákiaiéskárpátaljaiüzletétaksZ-nek.aszeszfőzőszövetkezetekaFructusszalszakí-
tottákmegkapcsolataikatésrendelődtekaláaszlovákszövetkezetiközpontnak.4

aHangyaszervezetétsemkerültékelaváltozások,sőtatagszövetkezetekszámát
tekintveahatárváltozásokamagyarszövetkezetiközpontokközülalegnagyobbarány-
banérintették.ennekhosszútávújogi,strukturális5 ésgazdaságikövetkezményeivol-
tak,miközbenahatárokontúlrakerülttagszövetkezetekhelyzeteésaközpontvagyona
súlyospolitikaikérdéskéntismegjelent.avagyonjogiellentétekacsehszlovák–magyar

4 Gaucsík István
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6 L.azadatokataz1.táblázatban.egymásikforrásszerintaHangyatagszövetkezetekszáma
1918-ban2140volt.L.A Hangya első 25 éve 1923,aHangyakötelékébetartozószövetke-
zeteküzleteredményénektáblázatoskimutatása.

7 MagyarnemzetiLevéltár–országosLevéltár(atovábbiakbanMnL–oL),Hangya(atovábbi-
akbanH),Z795,27.csomó,95.tétel,kimutatás(1919.október14.).azadatokideiglene-
seknek tekinthetők.ademarkációsvonalakáltalkijelölt területekreérvényesek.aHangya
jubileumikötetemajdnemazonosadatokatközöl:1918végén2242szövetkezettartozotta
Hangyakötelékébe.ezekközül641kerültromán,618csehszlovák,83jugoszlávés41oszt-
rákterületre.A Hangya első 25 éve 1923,58.,59.p.

kapcsolatok alakulásának az egyik fontos tényezőjeként is jelentkeztek. az etnikai
szempontok érvényesülése és érvényesítése pedig a kisebbségi szövetkezetépítés
lehetőségéthelyezteelőtérbe.

atrianonibékeszerződéselőttikonfliktusosidőszakbanaHangyatagszövetkezete-
inek legnagyobb hányada csehszlovákia (29,24%) és románia (28,18%) területére
került.jugoszláviaésausztriarészesedése(3,6%és1,8%)elhanyagolhatónaktekint-
hető.ezahelyzetalapvetőenmeghatároztaaHangyavezetésénekstratégiájátérde-
keltségeinekmeg-,illetveátmentéseérdekében.

anemzetiségimegoszlás tekintetébenahatárokon túl amagyarügyviteli nyelvű,
illetvemagyar etnikai területen található fogyasztási szövetkezetekalkottáka legna-
gyobb csoportot. ez a Hangya állományának meghatározó, 64,68%-át jelentette.
jelentősebbarányt,12,04%-ot képviselteka szlovákszövetkezetek.a többi etnikum
közülmégarománokatkellmegemlíteni3,73%-kal,deatöbbiek(németek,ruténok,
horvátok) részesedése jóval kisebb volt. Fontos csoportot alkottak a nemzetiségileg
kevert,ügyvitelinyelvükbenvegyesszövetkezetek(18,42%),melyekazetnikaikontak-
tuszónákban,nyelvhatáronelhelyezkedőtelepülésekenműködtek.

csehszlovákiábannemzetiségiszempontbólaHangyaszövetkezetekkét,nagyjából
azonos arányú csoportját azonosíthatjuk, a magyart és a szlovákot (39,54% és
37,59%).avegyesekszinténjelentősarányban(20,60%)voltakképviselve.6

1. táblázat.aHangyatagszövetkezeteknemzetiségimegoszlásaazutódállamokterü-
letén,1919őszén7

atrianonibékeszerződés,negatívhatásaiellenére,aszövetkezetirendszerekkonszo-
lidációjáttettelehetővé.az1922elejénkészültHangyastatisztikaiadatfelvételugyan
kisebbmódosulásokat,néhollemorzsolódástjelez(felszámoltvagyéppenújalapítású
szövetkezetek),azarányoknagyjábólmegegyeznekaz1919-esévstatisztikájábanjelzet-
tekkel.aszövetkezetekszámacsehszlovákrelációban,kisebbmértékben(10,23%-kal),
dejugoszlávrelációbanlátványosancsökkent(52,44%-kal).ausztriábanésromániában

 Magyar Szlovák Német Rutén Román Horvát Vegyes Összesen 
Magyarország 845       845 
Csehszlovákia 263 250 11 4   137 665 
Románia 325 1   85  230 641 
Jugoszlávia 26 8 1    47 82 
Ausztria 12 15    9 5 41 
Összesen 1471 274 12 4 85 9 419 2274 
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8 L.azadatokata2.táblázatban.
9 sna, Úd, 1400. doboz, rozluka s Hangyou 1919–1925, Informačná správa o majetku
Hangyenaslovenskuopostupovanínútenejsprávyaostaveprávnom(1926.április26.)

10 MnL–oL,H,Z795,27.csomó,95.tétel,kimutatás(1922.március22.).azelőzőtáblázat-
ban található adatoktól való eltérés a határok végleges megállapításából és a nyugat-
magyarországinépszavazásbólszármaznak.azadatokatrészbenl.mégA Hangya első 25
éve 1923,36.p.

11 acsehszlovákiaiszövetkezetekvagyonrészesedésévelkapcsolatbanmégtovábbikutatások
szükségesek.

12 aHangyaacsehszlovákiaizároltvagyonánakelhúzódóügyét1928-banahágaidöntőbíróság
eléterjesztette.

13MnL–oL,H,Z795,26.csomó,94.tétel,datálatlanésszámozatlanjelentés,mellékletbena
szövetkezeteknévsorávalésajegyzettüzletrészekkel.aszámítássoránazösszesfogyasz-
tásiszövetkezetszáma2415volt,anemfogyasztásiszövetkezeteképedig1320.azadatok
osztrák–magyarkoronábanértendők.

14 MnL–oL,H,Z795,26. csomó,94. tétel,kimutatásacseh-szlovákmegszállott területen
fekvő szövetkezeteink tartozás és követeléseiről (1927. augusztus 16.). a Pénzintézeti
központnagyobbcsehszlovákiaiköveteléstmutatottkiarégikoronaszámlákon,mégpedig7
766935koronát.uo.aPénzintézetiközpontleveleaHangyának(1928.március28.)

ellenbenmérsékelt,denemtúlértékelendőbővülésmutathatóki.8 csehszlovákiábanaz
597egykoriHangyaszövetkezet41,5%-avoltszlovákügyvitelinyelvű.9

2. táblázat.aHangyatagszövetkezeteiazutódállamokterületén1920.június4.után10

érdekeskérdés,hogymennyiHangya-vagyonmaradtahatárokontúl,éséppenszlovákia
éskárpátaljaterületén.11 aháborútkövetőentöbbfélemódonelvégzettfelmérésekkriti-
kaiösszevetésehíjánittcsupánegykorabeliintern,valószínűleg1927-benahágaidön-
tőbíróságiperre12 készült,1919-revonatkozószámításraszorítkozhatunk.13

acsehszlovákállamterületéntalálhatóHangyatagszövetkezetekszámát,minden
bizonnyalnemcsaka fogyasztási típusúakkalegyütt,683-ra taksálták.a taglétszám
tekintetébenacsehszlovákiaiszövetkezetekazösszesHangya-tag18,28%-áttettékki
(csakafogyasztásiszövetkezeteketszámítvaez28,28%).azezekáltaljegyzettalapít-
ványiüzletrészek434-ettettekki.ezerkoronanévértékkelszámolva434ezerkoroná-
rólvoltszó.arendesüzletrészekszáma6159volt,ezszáznévértékkelszámolva615
900 koronára ugrott. az összesen1 049900 korona üzletrésztőke aHangya üzlet-
résztőkéjénekcsupán5,62%-átalkotta.

atartozásokéskövetelésekterénazonbannemcsekélyösszegekrőlvoltszó.arégi,
közöskoronaszámlákon253csehszlovákiaiszövetkezettartozottaHangyának1437
504koronaértékkel.akövetelésekellenben439szövetkezetrészéről4195353koro-
nárarúgtak.amagyarkoronaszámlákon291szövetkezettartozottaHangyának228
300 koronával (átszámítva 13 698 csehszlovák koronával). 279 pedig a Hangyától
követelt628370koronát(37702csehszlovákkoronát).14

    
    
    

    
    

    
    

 

Románia 655 
Csehszlovákia 597 
Ausztria 59 
Jugoszlávia 39 
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15MnL–oL,H,Z803,16.csomó,29.tétel,Megszálltésnemműködőszövetkezetekadatai.

aHangyatagszövetkezeteinekregionálismegoszlásanéhánysajátosságottükröz.
Háromfejlettagrárvidékenelhelyezkedő,régiszövetkezetihagyományokkalrendelkező
megye(Pozsony,nyitraésZemplén)alkottaahálózatgerincét.azösszesszövetkezet
egyharmadáttalálhatjukitt.amásikjelentősebbcsoportotbars,GömörésHont,illet-
veTrencsén,Zólyomésabaúj-Tornamegyékalkották.atöbbimegyeközülmégszepes,
ung,nógrádéskomáromvoltakjelentősebbaránybanképviselve.

3. táblázat.aHangyatagszövetkezetekmegyénkéntimegoszlásaaszlovákiaiéskár-
pátaljaiterületeken1920.június4.után15
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Abaúj-Torna 36 
Árva 2 
Bars 49 
Bereg 16 
Esztergom 16 
Gömör 49 
Gy r 1 
Hont 45 
Komárom 18 
Liptó 8 
Máramaros 1 
Nógrád 23 
Nyitra 63 
Pozsony 71 
Sáros 6 
Szabolcs 2 
Szepes 24 
Trencsén 39 
Turóc 10 
Ugocsa 4 
Ung 24 
Zemplén 60 
Zólyom 30 
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16 a Hangya jogi személyként csehszlovákiában és a többi utódállam területén vagyonilag és
erkölcsileg,atagszövetkezetekközpontiadminisztrációjaéstámogatásarévénvoltérdekelve.

17 A Hangya első 25 éve 1923,27.p.akirendeltségszemélyzetét1919–1923közötthattiszt-
viselő alkotta: boár béla, damasek Lajos, Preszler Géza, riedl kálmán, urmann józsa,
vándor károly.MnL–oL, H, Z 795, 26. csomó, 94. tétel, a nagyszombati kirendeltségnél
1919.nov.1-től1923.máj.31-igkifizetettilletmények.

18MnL–oL,H,Z795,27.csomó,95.tétel,anagyszombatikirendeltségésahozzáosztottszö-
vetkezeteksorsa1919.évben.(Mocsáryelekjelentése,1920.január29.)

8 Gaucsík István

aHangyacsehszlovákiaivagyonánakzárolása

aHangya kétféléképpen volt érdekelt a szlovákiai területeken: közvetlenül, jogi sze-
mélyként16 ésközvetve,akötelékébetartozó fogyasztásiésértékesítőszövetkezetek
révén. a közvetlen érdekeltség gyakorlatilag a nagyszombati kirendeltségen, de jure
fiókintézetén keresztül valósult meg, mely szlovákiában a Hangya ingó és ingatlan
vagyonátkezelte,aszövetkezeteketáruvalelláttaésügykezelésüketellenőrizte.

a kaotikus politikai és társadalmi viszonyok között a nagyszombati intézet 1919
nyaráig tölthette be feladatait, illetve addig tartott független tevékenysége. az új és
direktívmódonlétrehozottpozsonyiszékhellyelrendelkezőszlovákirányításúksZala-
pításafordulópontnaktekinthetőmindakirendeltség,mindafelvidékiszövetkezetek
történetében.kötelezőtagságotírtelőaHangyáhoztartozószövetkezetekrészéreis.
azösszeköttetésazanyaközponttalvéglegesenmegszakadt.Időközbenacsehszlovák
szövetkezetitörvényhatályátacsatlakozástekintetébenszeptembervégéigmeghosz-
szabbították.aksZ-hezcsatlakozottszövetkezetekdefactomár1919.október1-jétől
nemcsakjogilag,hanemkereskedelmilegiselkülönültek.aHangyavezetésénekezek-
kelarealitásokkalkellettszembesülnie.

anagyszombatikirendeltség–melyetaHangya1907-benalapított17 –1918–1919-
ben nehéz helyzetbe került. a forradalom a városban a helybeliekkel „szövetkezett”
vidéki csőcselék fosztogatását jelentette. a város kereskedőit 1918. november 3-án
aligháromóraalattmódszeresenkifosztották.akirendeltségtisztviselőifolyamatosan
őriztékazárukészletet,ígyrablásra,fosztogatásranemkerültsor.nagyszombat,szór-
ványos magyar felmentő kísérletek után, 1918. november 20-án került véglegesen
csehszlovákmegszállásalá.akatonaijelenlétésahatárzármegbénítottaagazdasági
éskereskedelmiéletet.akirendeltséggyakorlatilagkéthónapigszüneteltetteműkö-
dését,majd1919.januárvégénmegindultavonatközlekedés.ezfelélénkítetteagaz-
daságivérkeringést.afiókprágaiésbrünnivásárlásokkaltöltöttefelraktárait.azújabb
kéthónaposszünetaz1919májusicsehszlovák–magyarkatonaikonfliktuskiújulása-
korkövetkezettbe,mikoravasútiforgalomteljesenleálltésmegszakadtakapcsolata
felső-magyarországitagszövetkezetekkel.18

afiókműködésébengyökeresfordulatálltbe.anagyszombativárosházán1919.júli-
us13-ántalálkozórakerültsor,melyenaszlovákiateljhatalmúminisztere,vavroŠrobár
vezetteöttagúszlovákküldöttségbejelentetteazállamifelügyeletkiterjesztését.a210-es
törvényre hivatkozva értesítették a kirendeltséget a zárgondnokság bevezetéséről. a
kirendeltségvezetője,Mocsáryelektiltakozottazeljárásellen,az„erőszaknakengedve”
bocsátkozott tárgyalásokba. a ksZ 1919. június 20-án cseh tisztviselők segítségével
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19MnL–oL,H,Z795,27.csomó,95.tétel,Mocsáryelekjelentése(1919.szeptember16.).egy
másik forrás1919.november6-ra tesziagondnokságbevezetésétésaz1916.évi2900.
számúmagyarminiszterelnökségi rendeletre hivatkozik. amagyar rendelet az ellenséges
államokpolgárainakbelföldöntalálhatóvagyonáravonatkozókivételesintézkedéseket(zár-
lat, felszámolás)tartalmazta.csehszlovákiaésMagyarországazonban1920. június4.óta
nemvoltakegymássalellenségesviszonybanállóországok.MnL–oL,H,Z795,27.csomó,
95. tétel, vándor károly jelentése az igazgatóságnak (1921. szeptember 5.), szlovákia
TeljhatalmúMinisztériumánakrendelete(szlováknyelvűmásolat,magyarfordítással).

20MnL–oL,H,Z795,27.csomó,95.tétel,jelentésanagyszombatikirendeltségmaiállapotá-
ról(1920.július16.)

21 MnL–oL,H,Z795,27.csomó,95.tétel,anagyszombatikirendeltségésahozzáosztottszö-
vetkezeteksorsa1919.évben.(Mocsáryelekjelentése,1920.január29.).azárgondnokság
hivatalos szlovák megnevezése: nútená správa na majetok budapeštianskeho družstva
Hangya, illetve más formában vrchnostenská nútená správa majetku družstva Hangya a
MagyarGazdaszövetségfogyasztásiésértékesítésiszövetkezete.

22MnL–oL,H,Z795,27.csomó,95.tétel,anagyszombatikirendeltségésahozzáosztottszö-
vetkezeteksorsa1919.évben.(Mocsáryelekjelentése,1920.január29.)

23 amagyar(országi) szövetkezeti érdekekmelletti kiállás és az érdekekérvényesítésére tett
igyekezetazéveksoránfokozatosanvisszaesett,bár inkábbazújviszonyokhozvalóalkal-
mazkodásrólvoltszó.boárbélapesszimizmusrahajlóértékelésébenakövetkezőképpenírt:
„eddignemtörténtintézkedésa210.számúszövetkezetitörvénymódosításavagyhatályon
kívülvalóhelyezésetárgyában,ésaminthalljuk,kevésreményvanarra,hogyazidevonat-
kozólagbenyújtott törvényjavaslatelfogadásra találjon.ezmindenesetrebefolyásoljaazon

a szövetkezeti autonómia jegyében 9

kezdteelaleltározást.19 anagyszombatikirendeltség1919.november10-énmegszün-
tetteaszövetkezetekrészéreazáruszállítástésmegszakadtazösszeköttetésisvelük.20

a nagyszombati fiók és a Hangya teljes szlovákiai vagyona zárgondnokság alá
került. az ügyeket, teljes jogkörrel, samuel slabecius ügyvéd, aksZ képviseletében
Štefanjančákminiszterielőadóésjurajslávik,aksZigazgatójaképviselte.21

azárgondnokságbevezetéseafiókszlovákiaiműködéséretettpontot.azárukész-
letükkelszabadonnemrendelkezhettek,azirodákbancsupánafelszámolásimunkák
folytak.afiókvezetője,Mocsáryelek1920.január29.keltezésűbeszámolójátakövet-
kező sorokkal zárta: „Ilyenformán kénytelenek voltunk a Hangya 20 éves gyakorlati
tapasztalataisegítségévelnaggyáésvirágzóváfejlesztettkirendeltségmegsemmisülé-
sétfájdalommalvégignézniéselszakadnihűtótföldiszövetkezeteinktől,melyekközé
tartozikaHangyalegelsőnekalakultbrogyániszövetkezeteis.600szövetkezetünktől
kellettbizonytalanidőrefájdalmasbúcsútvenni.debízunk–aviszontlátásra!”22

HarcaHangya-vagyonért

aszlovákkisajátításmellettafiókgyorsszemélyzetiátalakításáraissorkerült.aszö-
vetkezetitisztviselőkegzisztenciálisankiszolgáltatotthelyzetbekerültek.23 agondnok-
sága210-estörvényreésaksZjogköreirehivatkozvaradikálisdöntésrekényszerítet-
teafiókhivatalnokait.vagyazújközpontalkalmazottailesznek,vagyhanem,akkor
munkaviszonyukmegszűnik,kikelllépniük.azelsőesetben,azújpolitikaiviszonyok-
hozvalóalkalmazkodáseseténacsehszlovákállampolgárságfelvételetűntreálislehe-
tőségnek.anagyszombatikirendeltség20alkalmazottjaközül9lépettátaksZ-be.
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ittenikörökműködését,melyeknekesetlegmódjukbanlennekülönösenamagyarszövetke-
zetek érdekében fellépni. egyébként amint azt tapasztaljuk, hosszú idő utánmindjobban
elfásulnakaszövetkezetivezetők,némelyekbeletörődnekahelyzetbe,másoklátvaanehéz-
ségeket,megválnak a vezetéstől, az exponált állásban levők pedig kénytelenek alkalmaz-
kodniazadottviszonyokhoz.Mamáraszövetkezetiszabadságbiztosításaeseténisnehéz
helyzetelőttállanánk,mertahivatalosköröknyomásafolytánalegtöbbszövetkezetiveze-
tőbennemvolnamegakellőbátorságarra,hogymagátexponálja.”MnL–oL,H,Z795,27.
csomó,95.tétel,boárbélaleveleazigazgatóságnak(1921.június24.)

24 MnL–oL,H,Z795,27.csomó,95.tétel,Ifj.bartossIgnácleveleazigazgatóságnak(1922.
május5.)

25MnL–oL,H,Z795,27.csomó,95. tétel,aHangyaésakötelékébetartozószövetkezetek
helyzeteacsehekáltalmegszálltterületeken.

26 aHangya-központezeketalépéseketaszövetkezetekönrendelkezésijogának„flagráns”meg-
sértésekéntérzékelte,melyazelsőhónapokbanmégaromániaiviszonyokrasemvoltjellemző.
azonbanerdélybenisaHangyanagyváradiésnagyenyedikirendeltségeinekhelyzetegyorsan
megváltozott.atrianonibékeszerződésaláírásátkövetőenaHangyávalfenntartottpénzügyiés
kereskedelmi kapcsolatokmagszakítására került sor. az erdélyi szövetkezeteknagyenyeden
hoztak létreközpontot,derománelismerésekésett,sőtrövidesen jogi lépésekszülettekfel-
számolására.aHangyavégül isacsehszlovákhelyzet1918–1920közöttialakulását„sérel-
mesebbnek” tekintette, különösen jelentős vagyoni érdekeltségeinek a sorsáért aggódva.
MnL–oL,H,Z795,27.csomó,95.tétel,Hangya-levélWalkóLajosminiszternek(1923.október
9.);anagyváradikirendeltségleveleaHangyaigazgatóságának(1922.április21.)

10 Gaucsík István

a zárgondnokság már létrejöttétől kezdve Hangya-ellenes politikát folytatott és
budapesttelkezdetbennemkommunikált.eznemcsakazegyoldalú,jog-éstörvényel-
lenesvagyonelkobzásban,amagyartisztviselőkjáradékainak,aműködéshezszüksé-
gestőkékvisszatartásában24 nyilvánultmeg,hanematöbbi,szövetkezetiingó-ésingat-
lanügyletek tekintetében is (az elkobzott ingóságok ellenértékét nem fizették ki a
Hangyának,aHangyaszámlájárabeérkezőösszegeketnemkamatoztatták,azsolnai
ingatlanaikutánbérletidíjatnemfizettek,apozsonyi telekeladásukatagondnokság
akadályozta,tartozásaikattöbbszörifelszólításellenéresemegyenlítettékki).

aHangyasérelmesnek tekintettea tagszövetkezetekautonómiájábavalóbeavat-
kozást,mármintaHangyaésaszövetkezetekköztiösszeköttetésmegszakításátésa
pozsonyiközponthozvalókikényszerítettcsatlakozást.ezkb.610fogyasztásiszövet-
kezetetérintett,melyekegyrészeahatárváltozásésimpériumváltásnegatívgazdasá-
gikövetkezményeivagyegyébokokmiattmenttönkre,fejeztebeműködését.aHangya
szerintaksZnemtudtaellátniamagánakvindikáltszerepköröket,mertarégiHangya-
tagszövetkezetekvagyfelsemvettékveleakapcsolatot,vagyabelépésükutáncsaló-
dottakvoltak.aksZhitelétazagrárpártérdekeitérvényesítőjurajslávikigazgatóátlát-
hatatlantevékenységeésvisszaéléseiisrontották,akiemiattvégüllemondott.25

agondnokságtörvényellenesmódonafiókárukészletét1919novemberébenúgy-
mondbeszerzésiáron„eladta”aksZ-nek.afelszerelésitárgyakat isahasználatába
„adta”. a vagyonátvitel során az árukészlet értékét tudatosan alábecsülték. ez nem
csekély összeget jelentett. a Hangya-központ adatai alapján az áruk leltár szerinti
összege1830108koronáttettki.aszlovákzárgondnokság,miközbenafiók leltár-
könyveiarendelkezéséreálltak,azértéket70ezerkoronábanállapítottameg.26
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a szövetkezeti autonómia jegyében 11

4. táblázat.aHangyavagyonacsehszlovákiában(magyarkorona)27

aHangyanagyszombatikirendeltsége1919novemberébenaszlovákszövetkezetpoli-
tikaicsatározásokésacsehszövetkezetiexpanziótárgyávávált.anagyszombatiszlo-
vák klerikusokra (jozef Tiso, Michal bubnič) támaszkodó kezdeményezés mögött a
brünniszékhelyűÚstředníjednota30 állt.acsoportérveléseszerintaszlovákiaiHangya-
vagyonazegykoritagszövetkezeteketillette,eladásaellentiltakoztak.acsehközpont
biztosította volna a vagyonmegvásárlásához szükséges forrásokat. a szövetkezetek
jogállásátésautonómiájáttiszteletbentartottavolna.aszlovák„alternatív”kezdemé-
nyezésnehezményezteaztis,hogyazárgondnokságzártkörű,csupánháromtagbólállt
ésaksZ-nekkétdelegáltjavolt.ezértképviseletetköveteltagondnokságbanamaga
ésacsehszövetkezetrészére,aksZ-nekpedigmegkellettvolnaelégednieegyképvi-

 

Ingatlanok Ingóságok Követelések Egyéb 
követelések 

Tartozások 

Telek 
(Nagyszombat) 

Árukészlet és 
berendezési 
tárgyak  
(1 830 108) 

Pénzlebélyegzésnél 
visszatartott  
(38 620) 

Schmidt E. és 
társa pozsonyi 
cégt l 
(77 500) 

A Hangyához 
tartozó 
szövetkezetek 
folyószámla 
követelése 
(3 603 072) 

Telek (Pozsony)  A nagyszombati 
fiókra kivetett 
„hadisarc” 
(25 000)28 

Hangya-
szövetkezetek 
tartozásai 
(1 164 379) 

Bohemia 
bank 
követelése 
(318 811)29 

Háztelek, 
üzletház 
(Galánta) 

 A Nagyszombati 
Hitelintézetnél 
letiltott betét  
(18 054) 

  

Ingatlan 
felépítménnyel, 
üzletház 
(Zsolna) 

 Mocsáry Elekt l 
elkobzott készpénz 
(269 000) 

  

Ingatlan 
felépítménnyel 
(Kassa) 

    

Összesen 1 830 108 350 674 1 241 879 3 921 883 
 

27 MnL–oL,H,Z795,27.csomó,95. tétel,aHangyaésakötelékébetartozószövetkezetek
helyzeteacsehekáltalmegszálltterületeken.atáblázatadataifilléreknélkülszerepelnek.

28 akirendeltségahadi- és kereseti adó címénkifizetett összegetapozsonyi adóhivatalnak
küldteel.

29 abohemiaaHangyátólkövetelteazadósságtörlesztését.MnL–oL,H,Z795,27.csomó,95.
tétel,WilhelmschleissnerleveleaHangyának(1923.június24.).

30 az Ústřední jednota českých hospodářskych spoločenstev úvěrních proMoravu a slezsko
nevűcsehmezőgazdaságiszövetkezetiközpontotbrünniszékhellyelalapították1897-ben.
HatásköreMorvaországraéssziléziáraterjedtki.1918végén592tagszövetkezettelrendel-
kezett.statistickápříručka1920,78–79.p.
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31 MnL–oL,H,Z795,27.csomó,95.tétel,szlovák–magyarnyelvűfelhívásaszövetkezetekhez
(1919. november 9.). a dokumentum minden bizonnyal téves adatot tartalmaz, hogy a
Hangyánakpuhóiingatlanjaisvolt.Másforráseztnemerősítimeg.

32MnL–oL, H, Z 795, 27. csomó, 95. tétel, vándor károly levele az igazgatóságnak (1921.
november28.)

33MnL–oL,H,Z795,27.csomó,95.tétel,LevélaHangyának(1921.január4.)
34MnL–oL,H,Z795,27.csomó,95.tétel,baánleveleaHangyaigazgatóságának(1920.szep-

tember10.)

12 Gaucsík István

selővel.azinkábbalkalmialakulatnak,mintkomolylobbicsoportnaktűnőszerveződés
pozíciószerzésikísérleteazonbanaksZmindjobbanmegszilárdulóhelyzetévelszem-
benhiábavalónakbizonyult.kétségesazis,hogyazállamfordulatésaszövetkezetiélet
kaotikusviszonyaiközöttatámogatásukatkinyilvánítóegykoriHangya-tagszövetkeze-
tek,köztükszlovákésmagyarügyvitelinyelvűekis,mennyiretámogattákeztaHangya
érdekeitsértő,számukrapedighomályostervet.31

aszlovákiaiszövetkezetimozgalmonbelülmégegyúj,keresztényszocialistaalapon
szerveződő kisgazda szövetkezeti központ (sdruženie kresťanských maloroľníkov)
jelent meg nagyszombatban, mely nem titkoltan a ksZ-nek kívánt konkurálni.
vállalkozást, szlovák földműves-szövetkezetet (roľnícke družstvo) hoztak létre 1921
őszén a városban. ez a központ szintén aHangya-fiókkal kívánt fuzionálni, illetve a
közöskeretekkialakításautánegyüttműködni.32

aszlovákiaiszövetkezetirendszerbentapasztalhatócsehagrárpártibefolyásgyor-
sanpolitikaireakciókatgenerált.azagrárokáltalfelügyeltksZellensúlyozásárahozta
létreaHlinka-féleszlováknéppártaszlovákiaikeresztényszövetkezetekszövetségét
(slovenskákresťanskádružstevnájednota)1920.december29-énPozsonyban,mely
„mentmindennemzetiségiésvallásiextrémitástól,szívesenlátjakebelébennemcsak
atót,hanemamagyarésnémetszövetkezeteketis”,éstovábbszeretnévinniaHangya
„szellemét”.azújközpontnakazexpanzióhozszükségevoltaHangyatámogatására,
ezértfelajánlottaknekiegy-egytagságihelyetazigazgatóságbanésafelügyelőbizott-
ságban.33 anagyratörőtervekbőlnemsokvalósultmeg.aHangyakivárt.akeresztény
szövetkezetekszövetségenemtudtakikezdeniaksZpozícióit,végül1924-benpénz-
ügyigondokmiattmegszűnt.(Fabricius–Holec–Pešek–virsik1995,83.p.)

aksZrövidesen–1920őszén–aszabálytalanügyvezetés,korrupciógyanúsügyle-
tek,arosszgazdálkodásésafelhalmozottveszteségek(legkevesebb5milliókorona)
miatt válságba került. a Hangya nagyszombati kirendeltségének vezetősége a ksZ
katasztrofálishelyzetéről,kereskedelmipozícióinakgyengüléséről–hiszenműködőké-
pesáruraktáraiellenéremáscégekvettékátezeketafeladatokat–folyamatosantájé-
koztattaaközpontot.aszlovákközpontnakazügyintézésrendezetlenségét,azellen-
őrökhozzánemértésétésaszövetkezetekellenőrzésénekafelületességétisfelrótta.

végülszemélycserérekerültsor.Távozottazigazgatójurajslávik,akianagyszom-
batiakkal szemben „közömbös és sértő” volt. Helyére a szintén agrárpárti Ľudovít
Medveckýkerült.anagyszombatikirendeltségvezetőségeebbennémiesélytlátottaz
igazságosabbrendezésre.34
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35 ezekenatalálkozókondömötörLászlóügyvezetőigazgatóvettrészt.Tudomásomszerintaz
egyetlenkomolyabbmegegyezésanagyszombatikirendeltségkönyvelésénekaksZellenőrei
általifelülvizsgálatárólszületett.

36 vándorkároly1921.augusztus13-ánvetteátazügyintézéstboárbélától.MnL–oL,H,Z
795,27.csomó,95.tétel,vándorkárolyleveleazigazgatóságnak(1921.augusztus18.)

37 MnL–oL,H,Z795,27. csomó,95. tétel,vándorkároly leveleaHangya igazgatóságának
(1922.április28.);anagyszombatikirendeltséglevelebaloghelemérnek(1924.április21.).
vándorkárolybaloghelemérnekakövetkezőképpenfestetteleaszlovákiaigondokat:„azár-
gondnokság a tegnapi napon együttes ülést akart tartani, ehhez engem ismeghívtak, de
ezekazurak–valahányszoraHangyaügyeirőlvoltszó–olyannemtörődömségettanúsíta-
nak,hogyerrőlmajdszemélyesenfogokjelentésttenni.
Látvánazt,hogyittenegyedülállóintoleranciávalállunkszemben,aprivátlakásánkerestem
feldr.slabeyciussamuurat,ésővele,mintazárgondnokságtagjával,behatóanértekeztem.
semmiszínéskörülményekközöttnemszabadmegengedniazt,hogyaHangyapresztízsén
mégtöbbsérelemessék,ésdr.slabeyciusúrsokügyben,atekintetesIgazgatóságáltalelfog-
laltálláspontotteszimagáévá.
azÚstrednédružstvoegyikigazgatója–akihezegyébkéntsemmiközünknincsen–sajnos
kvalifikálhatatlanmodorttanúsítottvelemszemben,eztakeserűpirulátazonbanegyszebb
jövő reményében, lenyeltem.azértaz illetékes tényezőknagyon jól tudjákazt, hogyazén
igénytelen személyemben egy megcsökönyösödött Hangyászra akadtak, aki a lehetőség
határainbelülmindentettévelcsakisaHangyaérdekeitszolgálja.Méltóságodjöveteleéppen
jókorfogvégbemenni,hogyezáltalisjogainkteljestudatábansíkraszállhassunk.”

a szövetkezeti autonómia jegyében 13

Tárgyalásokéskiútkeresés

amegegyezésazonbancsalókareménynektűnt.bár1921tavaszától1924áprilisáig
szórványosegyeztetésekre,denemérdemlegestárgyalásokrakerültsoraHangyaésa
ksZközöttPozsonybanésbudapesten,kézzelfoghatóeredményeknemszülettek.a
Hangyánaka tárgyalásipozíciói,acsehszlovákállamésagazdaságiélet lassúkon-
szolidálódásávalgyengültek.35

atalálkozókrabizalmatlanlégkörbenkerültsor.aHangyatovábbraisragaszkodott
jogköreihezaszlovákiaiterületeken.aszövetkezetistatusquovisszaállításátkövetel-
te.anagyszombatikirendeltségpénzügyielszámolásátésazinformációszerzéstahiva-
taliakadályoztatásellenérefolyamatosanmegkísérelte.aszlovákzárgondnokságmun-
kájátgyakrananemtörődömség,amagyarhivatalnokokkalszembeniarroganciaésa
kirendeltségvalósérdekeinekasemmibevételejellemezte.aszervezethelyzetérőlifj.
bartoss Ignác helyettes igazgató levélben és személyesen is tájékoztatta balogh
elemérvezérigazgatót.afolyamatostájékoztatástboárbéla,majdvándorkárolytitkár
láttael.36 baloghkésőbbhelyben is tájékozódott.1922tavaszánPozsonybanavitás
ügyekrendezéseésaHangyaérdekeinekvédelmébenmeglátogattaksZ-et.37

aksZhozzáállásaanagyszombati kirendeltséghezazonbanegy stratégia részét
alkotta. a szlovák és cseh hivatalnokok a revíziók alkalmával bizonyos szintig teljes
betekintéstnyerhettekazügyvitelbeésnagyjából,denemrészleteibenésösszefüggé-
seiben képet nyerhettek a Hangya-vagyon nagyságáról, megoszlásáról. a Hangyával
való tárgyalások megkezdése ürügyén további információk kiadását is sürgették,
melyekazingatlanvagyonnal,aszlovákiaiszövetkezeteküzletrész-,kötvény-,részvény-
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38MnL–oL,H,Z795,27.csomó,95.tétel,vándorkárolyjelentéseaHangyaigazgatóságának
(1922.június13.);Ifj.bartossIgnácleveleaHangyaigazgatóságának(1922.május20.)

39MnL–oL,H,Z795,27.csomó,95. tétel,vándorkároly leveleiaHangya igazgatóságának
(1922.július11.,1922.június6.,1922.június7.)

40MnL–oL,H, Z795,27. csomó,95. tétel, vándorkároly levelei az igazgatóságnak (1921.
augusztus18.,augusztus19.).aHangya1920-tóllétesítettfolyószámla-összeköttetéstoszt-
rák,németéscsehszlovákpénzintézetekkel.ezalépésakülföldiügyfelekkelfolytatottáru-
vásárlásokmiattváltszükségessé.A Hangya első 25 éve 1923,47.p.

éshadikölcsön-állományával voltak kapcsolatban. ezt azonban semanagyszombati
tisztviselők,semaHangya-központnembocsátottaa rendelkezésükre.astratégiaa
nagyszombatiak egyenlegeinek el nem ismerésével a Hangya-központ tartozásainak
„mindenúton-módon”valónövelésétcéloztameg.atétnemvoltkicsi,hiszenakiren-
deltség1922 folyamánmintegy700szlovákiai fogyasztási szövetkezet folyószámlái-
nakakönyvelésétvégezte.38

anagyszombatikirendeltségkulcsfigurája,vándorkárolytitkáraszorítógazdasági
béklyóból,kereskedelmimozgásterénekbővítésecéljábólbaloghelemérjóváhagyásá-
val tapogatódzó tárgyalásokat folytatott abécsinostra társasággal, amelybe–hogy
szlovákiábanalétjogosultságátmegalapozza–aFuturabécsifiókjátisbevonta.akap-
csolatfelvételre1922márciusábankerültsor,deaténylegesmegbeszéléscsakjúnius
folyamánvalósultmeg,melynekeredményérőlnemállnakrendelkezésreforrások.39

akirendeltség, többmásmagyarországivállalkozáshozhasonlóan,melyek fiókjai
csehszlovákia területére kerültek, az osztrák–magyar pénznem lebélyegzéséből, az
1919-escsehszlovákpénzreformbólésamagyarországivalutafluktuációbólszármazó
nehézségekkelszembesült.(Šouša1995,53–61.p.)asúlyospénzhiánymegoldása,
legfőképpenacsehszlovákkorona,apénzátutalásoktechnikaikérdéseiésaszüksé-
ges hitelek biztosítása egy csehszlovákiai pénzintézettel való kapcsolat kialakítását
sürgették,deerrenemkerültsor.akirendeltségahitelezésekterénabudapestiköz-
pontjóváhagyásáraésutasításairavoltráutalva,nagyobbpénzügyimozgástérrelnem
rendelkezett.ebbentalánabohemiabankkalszembenfelhalmozódottadósságisköz-
rejátszott,demindenesetrecsakelszórtesetekbenkerültsorhitelfelvételre(1921-ben
a Hangya célzott külföldi pénzügyi kapcsolatfelvételén belül az allgemeine
verkehrsbankbrünnifiókjávallétesültrövidhitelkapcsolat).40 ezvégülisakirendeltség
szlovákiaipozícióitgyengítette.

az1922-esévetvándorkárolyaHangya-vezetésnek1922.február6-ánkeltjelen-
tésébenbizonyosfokigsorsfordítóévnekérzékelte.anagyszombatikirendeltséghely-
zetébengyökeresfordulat,avagyonikövetelésekterénáttörésnemálltbe.aHangya
érdekvédelmi tevékenysége számospolitikai és jogi akadálybaütközött. amindéle-
sebbkontúrokkalmegjelenőszlovákiaiszövetkezetirendszer,ésbenneakezdetiprob-
lémákellenéreaksZmindjobbanerősödőpozíciói,egyáltalána lassankibontakozó
csehszlovákgazdaságikonszolidációastratégiaváltáskérdésétvetettefel.

vándor a kirendeltség szerteágazó, adminisztráló, pénzügyi és tájékoztató tevé-
kenységétsikeresnektekintette.azérdekvédelemrádiuszátazonbanaszlovákpoliti-
kaiésszövetkezetikörökkiváróésdiszkriminatívhozzáállása,nacionalistagondolko-
dásanagybancsökkentette.vándorerrőlakövetkezőképpennyilatkozott:„Mintsajná-

14 Gaucsík István
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41 az1919-eselszámoláselkészítése,mely372folyószámlátérintett,többakadálybaütközött.
budapesttelazösszeköttetésakadozott,apostaszórványosanműködött.anagyszombatiak
aHangyabécsiképviseleteútjánispróbálkoztak.az1919-eselszámolást132szövetkezet
ismerte el helyesnek. 45 szövetkezet ellenben budapesti vagyontételei miatt kifogásokat
emelt.abizonytalanviszonyokatjóljellemzi,hogy214szövetkezetnemválaszoltazegyen-
leggelkapcsolatban.MnL–oL,H,Z795,27.csomó,95.tétel,jelentésanagyszombatikiren-
deltségmaiállapotáról(1920.július16.)

42 a csehországi németMezőgazdasági szövetkezetek központi szövetsége (Zentralverband
desbundesderdeutschen landwirtschaftlichenGenossenschaften inböhmen)1896-ban
alakult. a legnagyobbnémet szövetkezeti központnak tekinthetőa két világháborúközötti
csehszlovákiában.1918végén674szövetkezettartozottahálózatába.statistickápříručka
1920, 78–79. p. boár béla 1921 elején tárgyalt szent-Ivány józseffel és Lelley jenővel.
MnL–oL,H,Z795,27.csomó,95.tétel,boárbélaleveleazigazgatóságnak(1921.január
20.).szent-Iványenneka tárgyalásnakazeredményeképpen interpellált aprágainemzet-
gyűlésbenaHangyaérdekében.L.uo.Prágai Magyar Hírlap (a továbbiakbanPMH)1922.
december29.151.sz.2.p.

latoskörülménytkellmegállapítanunk,hogyazárgondnokság–dacárafelelősségének
tudatában–aHangyaszlovenszkóivagyonávalszemben,mégmais,azelképzelhetőleg-
nagyobbnemtörődömségetmutatja.Hiábavalóéscéltalannakmondható ittenminden
levelezés,személyesközbenjárás; leveleinkreválasztnemadnak,ésazárgondnokság
velünk szemben tanúsított magaviseletéből mindinkább megállapíthatjuk azon tényt,
hogy a vagyon felszámolását illetőleg ők teljesen tájékozatlanok. amint azt az elmúlt
hónapokbana tekintetes Igazgatóságnakelőterjesztettük, itt csakisadiplomáciai köz-
benjárásigénybevételévelleszlehetségesrendetteremteni.”ahatékonyéssikeresdip-
lomáciainyomásgyakorlásazonbanajóvátételibizottságrészérőltöbbmintkétséges,a
magyarkülpolitikarészérőlpedig–szűkmozgásteremiatt–bizonytalanvolt.

680 szlovákiai szövetkezet folyószámláját ideiglenesen rendezték 1920–1921
között.41 a végleges elszámolást a valutaproblémák megoldatlansága akadályozta,
teháthogycsehszlovákkoronábanvagyrégimagyarkoronábanszükséges-eelvégezni
akönyvelésiteendőket.aszövetkezetekkelakapcsolatokatésakommunikációscsa-
tornákatlehetőségeikhezképestfenntartották,akatonaiösszecsapásokbólszármazó
károkatösszeírták,afüggőszövetkezetiárukatelszámolták,azárlatalávontHangya-
vagyontpedigigyekeztekmegvédeni.aHangyaigazgatóságáttájékoztattákacsehszlo-
vákiaiszövetkezetiéletfejleményeiről,ésinformációkatnyújtottakafontosabbszövet-
kezetiügyekről.akirendeltségkapcsolatbanálltacsehországinémetmezőgazdasági
szövetkezetekközpontjával,és1921-bentárgyalásokatfolytatottakisebbségimagyar
politikaipártokkalszövetkezetügyikérdésekben.42

vándorfelvetetteakülföldreirányulópropaganda,aszövetkezetisérelmekbemu-
tatásánakszükségességét.egypropagandakiadványt,sőtamerikaimagyarésszlovák
lapokban közölt cikkeket is üdvözölt volna – „úgy kereskedelmi,mint közgazdasági
szempontból”–,melyhezanagyszombatitisztviselőktekintélyesmennyiségűanyagot
szolgáltathattak.

aHangyaszempontjábólazárlatfeloldásakulcskérdésnekszámított,hiszencsak
így juthatott hozzá ingatlan vagyonához,melyet értékesíteni kívánt. a szlovákiai ter-
jeszkedésiscsakezutánvalósulhatottmeg.vándorrealistaérvelésébőlkitűnik,hogy

a szövetkezeti autonómia jegyében 15
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43MnL–oL,H,Z795,27.csomó,95.tétel,jelentésanagyszombatikirendeltségállapotáról.
eszmékésgondolatokaHangyaszlovenszkóijövőbenisorsáról.
vándorkároly többször felvetetteanagyszombatbantalálhatószlováknagybani felvásárló
társasággal(slovenskáveľkonákupnáspoločnosť)valószorosabbegyüttműködést.az1919
novemberébenhelyiéskörnyékbelikereskedőkáltallétrehozottcég1921-benaHangyaszlo-
vákiaifióktelepeinekazátvételérőlhajlandóvolttárgyalásokatkezdeni.vándorkároly1921
szeptemberében informális tárgyalásokat folytatott a szlovák társasággal egy esetleges
érdekközösséglétrehozásáról.afelekeztakölcsönöselőnyöketrespektálóegyüttműködést
politikamentesnek tekintették. ez a kezdeményezés azonban a kisebbségimagyar gazda-
ságpolitikaszent-Iványjózsefáltalképviseltirányával,egyetnikailagelkülönülőszövetkeze-
tistratégiávalkerültösszeütközésbe.szent-Ivány1920.december10–11-énhozta létrea
szlovenszkóiésruszinszkóiszövetkezetekszövetségét,melynemtitkoltanaksZ-szelszem-
benpróbáltamegmagátpozicionálni.azalakulógyűlésen76szlovákiaiszövetkezetimegbí-
zottésjosefMayer,acsehországinémetmezőgazdaságiszövetkezetekközpontjánakelnö-
keisrésztvett.acsehszlovákkormányvalószínűlegnemhagytajóváaszövetségalapsza-
bályait.vö.uo.afelvásárlótársaság1921.augusztus25.keltezésűlevelétésvándorkároly
jelentéseitazigazgatóságnak(1920.december22.,1921.szeptember15.)

44 aHangyavezetése1922végéremárlemondottatermészetbenikompenzációlehetőségéről.
az 1,8millió korona áru pénzértékét követelte. emögött a csehszlovák korona értékének
növekedéseésazárukészletértékénekcsökkenéseállt.MnL–oL,H,Z795,27.csomó,95.
tétel,Levéldr.schoberbélának(1922.december6.),Levéldr.Langerrezsőnek(1922.de-
cember28.)

45 abohemiabank1923-asösszeomlásaacsehszlovákiaibankválságnyitányát jelentette.a
pénzintézet1924-benfelszámolásalákerült.PMH,1923.március22.66.sz.7.p.

46MnL–oL,H,Z795,27.csomó,95.tétel,aksZleveleaHangyának(1924.március31.);a
csehszlovákkereskedelmibíróságdöntése(1924.március8.);aközpontiszövetkezetleve-
leaHangyának(1921.április20.);aHangyaleveleiaközpontiszövetkezetnek(datálatlan
levél,valószínűleg1923másodikfeléből;levél1924.április15.).aksZazegyikpozsonyitár-
gyalásra1921áprilisábanjozefTrčkát,a jogügyiosztály főnökétés jozefkukučaellenőrt
jelölteki.amagyardelegációösszetételérőlnincsenekinformációim.aHangyaafelügyeleti
és döntési jogairól nemmondott le. az adósságok leírásánál azok helyességét ellenőrizni
kívánta.

16 Gaucsík István

budapesten már felmerült a kirendeltség felszámolása, mert azzal érvelt, hogy a
Hangya„létjogosultságát”másformábanlehetnebizonyítani,apozíciókatátmenteni.
ezmárnemszövetkezetiutakat jelentett,hanemrészvénytársaságialaponmegvaló-
sulóérdekközösséget,konzorciumotvagyéppenfúziót.adottesetbenszlovákféllel.43

aHangyaaz1923másodikfelébenbenyújtottdöntőbíróságikeresetellenéreatár-
gyalásokatakövetelésekéstartozásokrendezésérőlnemszüntettebe.44 anagyszom-
batikirendeltségzárgondnokságabizonyoskifizetésekről,aköltségeketáthárítva,tájé-
koztattaisaHangyát.

aHangyaezeketapereseljárásokbólésadókivetésbőlszármazóösszegeketnem
ismerteelasajátjának.csakabohemiabank45 által indítottperkiadásaiazügyvédi
járulékokkalegyütt414099koronára,mígazújbólipozsonyiadókivetésösszege208
575koronárarúgott.az1919-esadatokhozképesteztöbbszörösnövekedést,súlyos
terhetjelentett.amásikoldalonezújabbdiszkriminatív,egybennyomásgyakorlólépés
voltaHangyávalszemben.46
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47 MnL–oL,H,Z795,27.csomó,95.tétel,aközpontiszövetkezetleveleaHangyának(1921.
április20.).apénzügyirendezést,azelszámolásokmegvalósításáthelyiszintenissürgették.
aHangyaközponthozvalótartozásátmég1922-benisnémelyik,főlegdél-szlovákiaimagyar
szövetkezetracionálismegoldásnaklátta.L.anagy-éskiskálnaiFogyasztásiésértékesítő
szövetkezetlevelét(1922.április15.)

48MnL–oL,H,Z795,27.csomó,95. tétel,aHangyaésakötelékébetartozószövetkezetek
helyzeteacsehekáltalmegszálltterületeken.

49 ellenőrizhetetlenavalószínűleg1923-banszületett,akülügyminisztériumbabenyújtott ter-
vezetállítása,melyszerint1919áprilisa–aksZkonstituálása–előttaHangyaacsehszlo-
vákkormánynálinterveniáltPrágában.ajavaslatukállítólagazosztrákszövetkezetekprágai
kirendeltségéhezhasonlóanképzelteelanagyszombatifiókügyénekrendezését.MnL–oL,
H,Z795,27.csomó,95.tétel,Tervezet.

a szövetkezeti autonómia jegyében 17

a kényszerítő gazdasági körülmények, a szlovákiai szövetkezetek rendezetlen
vagyoni kérdései és nemutolsósorban a formálódó szlovákiai szövetkezeti rendszer
anyagisebezhetősége,melyaháborúutánivalutárisviszonyokésahiteléletkereteinek
felbomlásávalisszorosösszefüggésbenállt,aksZ-etbizonyosfokúkapcsolatfelvétel-
reésatárgyalásokmegkezdéséreszorította.47

aHangya-vezetésérvrendszereésstratégiái

aHangyavezetőségeérdekeiérvényesítésekoramaximális(ideálisnaktekinthető)és
minimáliskompenzációmértékétésterületeitismeghatározta:„aHangyávalszemben
elkövetettnemzetközi jogellenességekteljesreparációja tehátazvolna,hamiazár-
gondnokságalávalóhelyeztetésünkelőttivagyoniállapotbaésjogosultságokba,külö-
nösen pedig a szövetkezetekkel való üzleti forgalom jogába visszahelyeztetnénk.
Minimáliskövetelménygyanántpedigingatlanainkfelettvalóteljesenszabadrendel-
kezéstésingóvagyonunkbanafentielismerésétésfolyósítását,atőlünkelvettáruknak
a mai árak alapján való megtérítését, a zárgondnokság idejére nagyszombatban
hagyott,deáltalunkjavadalmazotttisztviselőkfizetésénekmegtérítését,szóvalateljes
anyagikártérítéstállítjukfel.”48

aHangyanegatívforgatókönyvvelisszámolt,tehátazzal,hogyanagyszombatifió-
kotnemtudjamegtartani,ésezzelaszlovákiaihálózatateljesmértékbenkikerülafel-
ügyeletealól.ebbenahelyzetbenegyújmozgástérlehetőségévelszámoltak,mégpe-
digegykisebbségiszövetkezetiközponttal.49 érvelésükszerintatrianonibékeszerző-
désbenakisebbségekgazdaságiérdekeinekvédelméttárgyalópasszusokerrelehető-
ségetteremtettek.

aHangyanemzetköziszövetkezetikapcsolataitismozgósította.alondoniszékhelyű
szövetkezeteknemzetköziszövetsége(Internationalcooperativealiance)1920.ápri-
lis13–14. genfi állásfoglalása–aHangya indítványára–aksZ-hez valókényszerű
csatlakozás elvét elvetette, aHangya jogait és az etnikai alapú kisebbségi központ-
szervezéstlegitimneknyilvánította.azelvijelentőségűhatározatot–melyetacsehszlo-
vákszövetkezetidiplomáciavégigignorált,ésazosztrákhozhasonlóannemtámoga-
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50MnL–oL,H,Z795,27.csomó,95. tétel,aHangyaésakötelékébetartozószövetkezetek
helyzeteacsehekáltalmegszállt területeken.aHangya1921-benelutasítottaaPrágában
megrendezésrekerülőnemzetköziszövetkezetikiállításraszólómeghívást,éppenarende-
zetlen vagyoni érdekeltségeire és a ksZ fennállására való tekintettel. uo. francia nyelvű
válaszlevélésmagyarfordításaazÚstrednísvazčeskoslovenskýchdružstevcsehszövetke-
zetiközpontnak(1921.február23.).uo.Z791,10.doboz,7.tétel,1920-asközgyűlésijelen-
tés,11.p.A Hangya első 25 éve 1923,45.p.

51 a fiókintézet altruista vagy részvénytársasági formábanműködött volna. Létrehozását az is
indokolta,hogyaHangyaszorosanösszenőttavidéki társadalommal,a falvakszükségleteit
ismerte,kiterjedtkapcsolathálókkalrendelkezett.aHangyaműhelyébenkészülttervezetsze-
rintazintézetgazdaságiésszociálpolitikaiszerepkörttöltöttvolnabe.ezazanyagilaggyenge,
kiszolgáltatottfalusifogyasztásiésértékesítésiszövetkezetektámogatásátjelentette.szerintük
az új csehszlovák rendszer destabilizálta a szövetkezeti hálózatot és nem jelentett kiutat.
Fontosalapelvkéntfogalmaztákmegapolitikamentességet.afiókfelállításszerzőiazátmeneti
időszakotkövetőpolitikaiésgazdaságikonszolidációsoránszámoltakakétországköztikeres-
kedelmikapcsolatok felújításával,mely soránazutódállamok iskirendeltségekethozhatnak
létreMagyarországterületén,perszeaviszonosságelvealapján.aszlovákiaiHangya-fiók így
helyzetielőnybenislehetettvolna.aHangyaterveiközöttszerepeltakereskedelmiésaltruista
elvekettovábbvivőgazdaságiszervezetekátalakítása,újfióktelepekkelazelcsatoltvárosokban,
amelyekműködnek(működőképesek),sajátalapszabályzattalrendelkeznekésszorosössze-
köttetésben állnak a Hangyával. ezek száma azonban nem volt nagy és inkább erdélyben
mutatkozottnagyobbmozgástér.arészvényekjutányosáronvalómegszerzésétcéloztákmeg,
azzalakitétellel,hogyazilletőtulajdonosoknaknemkelltudniukmesszemenőterveikről.

52MnL–oL,H,Z795,27.csomó,95. tétel,aHangyaésakötelékébetartozószövetkezetek
helyzeteacsehekáltalmegszállt területeken.aminimális tervkardinálisgondolati fonalát
alkottaaszövetkezetekautonómjogállásánakmegőrzéseésannakállamhatalmirespektá-
lása.Mindegyikszövetkezetönálló jogiszemélynekvolttekinthető,sajátalapszabályzattal,
vezetőséggel,választotttisztviselőkkelrendelkezett,akikaközgyűlésnekrendelődtekalá.ez
astruktúratehátdemokratizmusraépült.aszövetkezetfüggetlenülisműködhetett,ugyan-
akkormegválaszthatta,hogymelyközponthozkíváncsatlakozni.azállamipressziótezakon-
cepcióprecedensnélkülinektekintette,melyszembementaszövetkezetieszmeiséggelésaz
európaigyakorlattal.amagyarértelmezésszerintaváltozáscsupánannyitjelentett,hogya
magyarállamhatalmatésjoggyakorlatotahatárokontúlabékeszerződésutánanemzetközi
érvényűmagánjogváltjafel.csehszlovákiafelügyeletijoggalbírhat,ezrespektálandótény,de
ugyanúgyaszövetkezetekautonómiájaissérthetetlen.

18 Gaucsík István

tott–brit, francia,finn,belga,holland,svájci,norvég,svédésmagyarszavazatokkal
fogadtákel.50

a Hangya erre támaszkodva gondolkodott – nem utolsósorban a küszöbönálló
csehszlovák–magyar gazdasági tárgyalásokra készülve – továbbra is egymaximális
tervben, egy önálló, az irányítása alá rendelt kirendeltség fenntartásában vagy
nagyszombatban,vagyPozsonyban.51 aminimálismegoldáspedigvagyakisebbségi
magyar szövetkezeti központ felállítása lett volna, vagy egy olyan központ,melyben
magyarésszlovákszövetkezetekfoglalnakhelyet:„amagyarálláspontnakilyértelmű
körülírásamagábafoglaljaazt is,hogyamegszállottterületenlévőmagyarszövetke-
zetekakárteljesenelkülönítve,akárpedigavelükbarátságosviszonybanállótótszö-
vetkezetekkelegyüttalkossanakkülönközpontot.”azalapelva210.számúszövetke-
zetitörvénymegszüntetéseésezáltalafelülrőloktrojáltksZkiiktatásavolt.52
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53 vándorkároly úgy látta, hogy az ügybenaminisztériumvezetőjének,MartinMičuránaka
távollétében,ahelyettesét,jozefkállaytkellenemegkeresni,akianemzetikisebbségekirá-
nyábanjóindulattalviseltetett.MnL–oL,H,Z795,27.csomó,95.tétel,vándorkárolyjelen-
téseaHangyaigazgatóságának(1922.július14.)

54MnL–oL,H,Z795,27.csomó,95. tétel,kérvényszlovákiaTeljhatalmúMinisztériumához
(datálatlan).atrianonibékeszerződés250.paragrafusaszerintamagyarállampolgárokésa
magyarállampolgárokáltalvezetetttársaságoknakavoltmonarchiaterületéntalálhatójavai,
jogaiésérdekeinemesteklefoglalásészárolásalá.Hamégis,akkoraztfelkellettoldani,és
abbanazállapotbankellettvisszaszolgáltatni,melybenalefoglalásvagyzároláselőttvoltak.
abékeszerződés255.paragrafusánakutolsóbekezdéseaszövetkezetekreisérvényesnek
tekinthető,eszerintabékeszerződéséletbelépéseutánmégtízévigműködhettek(ugyan-
akkorajogiésadminisztratívkörnyezetpontosításáranemkerültsor).
csehszlovákia–aHangyaérveléseszerint–kötelesvoltazárgondnokságotmegszüntetni,
aHangyátvisszahelyeznijogköreibe,hogyszabadonrendelkezhessenbirtokaival,azárukat
ésfelszereléseketvisszaszolgáltatni,anagyszombatifiókstátusáthelyreállítaniésaszabad
áruforgalmatafogyasztásiszövetkezetekkelbiztosítani.
amagyarfélatízévesátmeneti időszakérvényességévelérvelt.kétsarkalatosdologmeg-
valósulásátkívántaelérni:azelkobzottárukeredetiminőségbenésmennyiségbenvalóvisz-
szaszolgáltatását; a kereskedés szabadságát. abban az esetben, ha a követeléseiket a
csehszlovákfélnemteljesíti,azárukészletneknemabeszerzési,hanemareálispiaciárát
kérikszámon(amiabeszerzésiárháromszorosavolt).

55MnL–oL,H,Z795,27.csomó,95.tétel,aHangyaleveleaközpontiszövetkezetnek(datá-
latlan levél, valószínűleg 1923 második feléből); a Hangya titkárának levele vándor
károlynak(1922.július8.)

aHangyaérdekeivédelmébenjogilépésekettettcsehszlovákiában.1922júliusá-
bankérvénytnyújtottbeszlovákiaTeljhatalmúMinisztériumához,hogyatörvényelle-
neshelyzetetmegszüntessékéshelyezzékvisszaazeredetijogállapotot.53

akérvényatrianoniszerződéskereskedelemjogirendelkezéseivelérvelt,melyeka
magyarállampolgárokvagymagyarállampolgárokáltalellenőrzötttársaságokjogaiés
érdekeivonatkozásábanisérvényesekvoltak,ésmelyekazárlatésgondnokságbeve-
zetésétmegtiltották.aHangyaakényszergondnokságbólszármazóanyagikárokérta
csehszlovákfelettettefelelőssé.azárlatfeloldásátésanyagikompenzációtkövetelt.54

aválaszelutasítóvolt,demégiselrugaszkodásialapotbiztosítottabeadványhoz,
melyet a prágai legfelsőbb közigazgatási bírósághoz nyújtottak be. a bíróság 1923
májusábanhelytadottaHangyakérelmének.eszerintaHangyavagyonárakivetettzár-
lat semmi jogalappalnembírt, ezzel apozsonyiminisztériumálláspontjaalapjaiban
kérdőjeleződöttmeg.aHangyaeközbenkeresetetnyújtottbe1923-banacsehszlovák
államellen a nagyszombati kirendeltség zárlatának a feloldása és az okozott károk
megtérítésetárgyában.55

báraHangyavezetőségeafentibíróságihatározatotprecedensértékűnektartotta,
arendelkezéséreállódiplomáciailehetőségeketsemhagyhattafigyelmenkívül.

a szövetkezeti autonómia jegyében 19
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56MnL–oL,H,Z795,27.csomó,95.tétel,Hangya-levélWalkóLajosminiszternek(1923.októ-
ber9.)

57 acsehszlovák–magyargazdaságitárgyalásokral.Gaucsík2004,41–70.p.aksZ1921-ben
egyezettmegazokH-val18millió4%-oskoronajáradékátvételéről.aszlovákiaihitelszövet-
kezetekköveteléseiazokH-nálmeghaladtáka38milliókoronát,ellenbenatartozásaikcsak
3milliókoronátértekel.szlovákszempontbólazokH-valvalótárgyalásokértékelődtekfel.

58MnL–oL,H,Z795,27.csomó,95.tétel,Promemoriaamagyarszövetkezetiközpontokésa
csehekáltalmegszállottterületekenlévőszövetkezetekközöttikapcsolatrendezésetárgyá-
ban.

59 aPénzintézetekegyesületénektörténetérel.Gaucsík2002,83–105.p.

20 Gaucsík István

atárgyalásosrendezésreményeéskudarca

az 1921–1923 között zajló csehszlovák–magyar gazdasági tárgyalások elvileg teret
adhattak volna a szövetkezeti kérdésekmegvitatására, és megegyezés születhetett
volna a zárolt Hangya-vagyonról.56 a politikai és gazdasági elitek által súlyosabbnak
tekintettkérdésekazonban,elsősorbanagazdaságikapcsolatokrendezése,mindkét
félérdekeinekmegfelelőkereskedelmi,árucsere-éspénzügyiszerződésmegkötése,
mely felvetettea vállalatok jogi helyzetét ésadózási kötelezettségeit, illetveabank-
rendszerekkonszolidálását–akutatásjelenlegiállásaszerint–háttérbeszorítottaa
Hangya problémáit. szövetkezeti téren csupán amagyar és a német bankegyesület
általbiztosítotttechnikaiháttérnekésaksZbudapestitárgyalásainakazeredménye-
képpenazokHrégikoronajáradékainakarendezésérekerültsor.57

amagyardelegációazonbanatárgyalásokrakézhezkapottszövetkezetitémájúhát-
téranyagokat. az egyik, datálatlan, valószínűlegaHangya vezetésétől származó,1921
körülszületettemlékeztetőazokHésaHangyahelyzetével,ahatalomváltásszövetke-
zetügyikövetkezményeivelésaközgazdasági,pénzügyiveszteségekkelfoglalkozott.58

az okH szervezetéből 421 esett csehszlovákia területére, melyekből 50 etnikailag
magyarterületenműködött.Mindegyikszövetkezetet„akultúramagasfokánállónépes-
ségszervezte.”akatonaimegszálláskövetkeztébenaközpontkapcsolataatagszövetke-
zeteivelmegszakadt.ezérintetteazirányítást,ügyvitelt,információáramlástésahitelezést
is.aközpontnemgyakorolhatottfelügyeletetaszövetkezetekvagyonafelett.az1919-es
csehszlovákszövetkezetitörvényrendelkezéseiésaksZlétrehozása,adokumentumszer-
zője szerint, a magyar hitelszövetkezeti rendszer felvidéki hálózatának teljes lezüllését
vontamagaután.azegyikelejtett információszerintfelmerültaszlovákiaimagyarhitel-
szövetkezetek belépése az 1922-ben alakult Pénzintézetek egyesületébe, melyre szá-
munkraismeretlenokokmiattnemkerültsor.59 valószínűlegazetnikaimegbélyegzésellen
akezdetektől fellépőbankegyesületnemvállaltaeztakockázatot.ahitelszövetkezetek
képviseleteéspénzügyiproblémáiknakacsehésszlovákkormánykörök,szakmaitársa-
ságokirányábavalókommunikálásasajátérdekérvényesítésüketveszélyeztethette.

abeszámolótúlzókonklúziójaszerintamagyarországihitelszövetkezetirendszerre
nézveacsehszlovákiaivagyonjogikérdésekelszámolásaésavalutaeltérések„végze-
tes” következményekkel jártak. az egyik fő cél, az okH tehermentesítése reálisnak
tűnt, de a kapcsolatok fenntartása a szlovákiai régiók hitelszövetkezeteivel és azok
magyarországifejlesztésemár1919-benelveszítetterealitását.
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60 azelcsatoltfogyasztásiszövetkezetekszámáravonatkozólageltérőszámokatközölt.akoráb-
biadatfelvételekkelösszevetve610szövetkezetrőlértekezett,miközben1919-ben665-öt,
majd1922-ben597-etmutatottkiaHangyastatisztikája.

a szövetkezeti autonómia jegyében 21

azismeretlenszerzőaHangyastruktúrájávalésazokH-tólalapjaibaneltérőkiin-
dulóhelyzettel is foglalkozott.60 acsehszlovákterületrekerült fogyasztásiszövetkeze-
tekkel,nemutolsósorbanahatárzárésaz1919-esszövetkezetitörvényrendelkezései
miattmegszakadtakapcsolat.aszórványosésnemteljesinformációkszerintaksZ
nemcsak szervezési, hanem a szövetkezetek tekintetében integrációs gondokkal is
küzdött (tőke- és szakemberhiány, tagszövetkezetekbizalmatlansága,némelyekkilé-
pése).aszerzőaszlovákiaiszövetkezetirendszerbenlezajlósúlyponteltolódásokatés
szervezetiátalakulásokatjólérzékelte.aszövetkezetikérdéseknemcsekélynemzet-
politikaitöltettelrendelkeztek(Hlinkáékszlovákszövetkezetiközpontotképzeltekela
szlovákügyvitelinyelvűfogyasztásiszövetkezeteknekTurócszentmártonban,mígszent-
Iványeztmagyarvonalonpróbáltamegkeresztülvinni,sikertelenül).

a Hangyának követelései megtérítésére kellett összpontosítania. a követelések
azonbankevésbéterheltékamagyarállamkasszát,szembenajelentősebbokH-cso-
maggal,hiszentúlnyomórészüktermészetbenvagyárubankompenzálhatóvolt.

azemlékirattovábbirészébenatrianonibékeszerződésrendelkezésreállójogilehe-
tőségeitvetteszámba.a255.cikkelyalapjánaszövetkezetek,hasonlóanabiztosítótár-
saságokhoz,tízévigeredetijogihelyzetükszerintműködhettektovább.reménytláttaka
198.cikkelyértelmébenegyfajtastatusquoanteelvalkalmazására,melyhezazonbanaz
utódállamokszövetkezetielitjeibenpartnerekrekellettvolnatalálni,hogyahálózataikat
aszomszédosországokban fenntartsák.a248.cikkelytazért tartotta fontosnak,mert
lehetőségetnyitottaMagyarkirályságésamagyarállampolgárokanyagitermészetűjoga-
inak rendezésére, kétoldalú vagyonjogi egyezményekmegkötésére. a 250. cikkelyt ki-
emeltenfontosnaktekintette.eszerintamagyarállampolgárokáltalellenőrzötttársasá-
gokjavai,melyekavoltmonarchiaterületéntalálhatók,nemkerülhetteklefoglalás,zárlat
vagyfelszámolásalá.Úgytűnt,hogyatartozásokkiegyenlítéséreabékeszerződés(231.
paragrafus)megfelelőmegoldásokat nyújtott, hiszen a fizetendő pénznemet az 1918.
novemberiállapothozkötötte,ésajóvátételibizottságdöntéseitvagyakétoldalúrende-
zésthelyeztekilátásba.azemlékiratszerzőjeszerintezekaszabályozások„nyilvánvalóan
tágteretengednekaszövetkezetikérdésekbenvalóegyezkedésekre.”

a javaslattevő szakember egy optimális és egy kisebb eredményekre épülő tervet
vázolt.azelsőegyideális,egybenirreális,akorábbiállapotokvisszaállításáratámaszko-
dóhelyzettelszámolt.aHangyatehátmegtarthattavolnaszlovákiaiérdekeltségeit,tag-
szövetkezeteivelakapcsolatazavartalanlettvolna.amagyarjogszerintateljesellenőr-
zési,felügyeletiésirányításijogmegillettevolna.aközpontavagyonikövetelésekéstar-
tozások tekintetében szabad kezet adott volna a tagszövetkezeteinek, miközben a
csehszlovákkormánygarantáltaállampolgáraivagyonivédelmét.atervszámoltakétkor-
mányfelügyeletijogával,melyállampolgáraikvagyonivédelméreszorítkozottvolna.

amásik,egypozíciófeladástelőlegező,vagyonikivonulásgondolatátképviselőterv
volt.aközpontésatagszövetkezetekköztipénzügyikapcsolatokfelszámolása,afüggő
vagyonikérdésektisztázásasoránazönállószerepvállalásjelentőségéthangsúlyozta.
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61 MnL–oL,H, Z 795, 27. csomó, 95. tétel, értesítés a prágai tárgyalásokról azorsz. közp.
Hitelszövetkezetrészére.nyulászijánosbizalmasjelentése(1921.június28.)

62MnL–oL,H,Z795,27.csomó,95.tétel,baloghelemérleveleajogügyiosztálynak(1921.
október12.)

63MnL–oL,H,Z795,27.csomó,95.tétel,aközpontiszövetkezetkörlevelénekmagyarfordí-
tása(1921.augusztus11.),vándorkárolyleveleazigazgatóságnak(1921.november25.)

64MnL–oL,H,Z795,27. csomó,95. tétel, FedorHoudek leveleaHangya igazgatóságának
(1922.december23.)

alikvidálástsajáttisztviselőivégeztékvolna.egycsehszlovák–magyarparticipációtés
anyagibefolyástsugalmazó,amagyarországifelügyeletetbizonyosfokigbiztosítómeg-
oldás, egy új szövetkezeti központ ötlete is felmerült. a „mindenbefolyástólmentes
sajátelhatározásukbólérdekeikképviseletéreésmegvédésérealkalmas”központota
tagszövetkezetekhoztákvolnalétre.

a Hangya ügyei azonban mintha háttérbe szorultak volna. a magyar küldöttség
1921júniusábanPrágábanugyaniscsakacsehszlovákterületrekerültegykorimagyar
hitelszövetkezetek valutáris kérdéseiről folytatott tárgyalásokat. a csehszlovák fél a
többimagyarszövetkezetiközpont,köztükaHangyaköveteléseinekrendezésekérdé-
sébenaszlovákiaiszövetkezetiközpontokbevonásamellettálltki.61

aHangya1921októberébenszerkesztettegyemlékiratot,melyetedvardbenešnek
juttatottel.aköveteléseketháromsarkalatospontbafoglalták:atrianonibékeszerző-
dés250.paragrafusánakazérvényesítése,tehátazárgondnokságmegszüntetéseés
kárpótlásakárokért.a210.számútörvényhatálytalanításaeseténaHangyavégzia
szlovákiaiszövetkezetekelszámolását.sajátközpontengedélyezéseaszlovákiaiszlo-
vákésmagyarügyvitelinyelvűszövetkezeteknek.

aHangyavezetésegazdaságiéskereskedelmiérvekkelismegpróbáltaalátámasz-
taniaköveteléseit.acsehiparcikkekésegyébtermékekszámáraa„jómódú”magyar-
országiközségek,aholtagszövetkezeteikműködtek,fontosfelvevőpiacotjelenthettek.
Megegyezés elmaradása esetén a csehszlovák fél magyar bojkottra számíthatott. a
Hangyaaszlovákokkalvalótárgyalásoktólkategorikusanelzárkózott.ezeketazügye-
ket közvetlenül a prágai illetékesekkel kívánta megtárgyalni. a fennen hangoztatott
„barátságoskiegyezéshez”azonbanezekazérvekkevésnekbizonyultak.62

azemlékiratmegszületésénekmásikmozgatórugójaaksZegyikkezdeményezése
volt.aksZfelkérteazegykoriszlovákiaiHangyaszövetkezeteket,hogyhatalmazzákfel
őtérdekeikképviseletéreacsehszlovák–magyargazdaságitárgyalásokon.afelhatal-
mazásazösszes jogokraéskötelességekre,azüzletrészekre, tartalékokra, letétekre
ésegyébközvetlenvagyközvetett tételekrekiterjedtvolna.eza lépésaszlovákszö-
vetkezetiközponttárgyalásipozíciójánakmegerősödésétvontavolnamagaután,dea
Hangyaérdekérvényesítésétakadályozta.63

a másik oldalon a ksZ 1922 végére, nem utolsósorban a végéhez közeledő
csehszlovák–magyar gazdasági és kereskedelmi tárgyalások fejleményeivel szembe-
sülvejavasoltaakétszövetkezetiközpontköztikereskedelmikapcsolatokkialakítását.
atervcsupánegykisebbhorderejűüzletilehetőségfelvetésérőlszólt,nemafennálló
vagyonjogiéselszámolásiproblémákvéglegesrendezéséről.eztaHangyavezetéseis
érzékelte,ezértelzárkózottazegyüttműködéstől.64
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65MnL–oL,H,Z795,26.csomó,94.tétel,FedorHoudeklevelénekmagyarfordítása(1923.
január30.)

66 aszövetkezetiközpontokhoznemcsatlakozottszövetkezeteketezekakérdésektermészete-
senmásképpérintették.

67MnL–oL,H,Z795,27.csomó,95.tétel,dr.kreszkárolyfeljegyzései.
68MnL–oL,H,Z795,27.csomó,95.tétel,emlékirataHangyaszövetkezetiközpontköteléké-

betartozófogyasztásiszövetkezetekhelyzetérőlatrianonibékekövetkeztében.
69 Továbbikutatásoknakkelltisztázniuk,hogyaz1918előttimagyarországiszövetkezetistruk-

túra nemzetépítő jellegű volt-e vagy sem. aHangya korabeli érvelése szerint nem, éppen
hogytársadalomszervezőjegyekkelrendelkezett.aszövetkezeteknekszociálpolitikaikülde-
tésük volt, a kulturálismunka eszközeinek tekinthetők. a rendszerműködtetésében nagy
szerepevoltanagy-ésközépbirtokosoknak,akikavidékmodernizálásátiselősegítették.a
központahelyielitekkelvalószorosegyüttműködésretörekedett.Tudástranszfertvalósított
meg(piaci-vállalkozóitudás,ügyintézés,jólétiintézmények).Tőkeerősközpontoklétrehozá-
sával,kommunikációs-szakmaihálókéscsatornák(ellenőrök,sajtó)kiépítésével,nemcsaka
magyarokgazdaságimegszervezésevoltacél,hanemanemzetiségi területek is fontosak
voltak.akérdéskörrelfoglalkozikvári2007,79–112.p.

acsehszlovák–magyartárgyalások1923tavaszáraafennállónézetkülönbségek,a
régiosztrák–magyarkoronábanfennállótartozásokéskövetelések,bonyolultértékpa-
pír-ésjelzálogkölcsön-kérdésekmiatt,dealapjaibanvéveavalutárisviszonyoknegatív
hatásai (amagyar koronamélyrepülése) és a továbbra is létező politikai ellentétek
miattmegfeneklettek.

aksZ1923tavaszánanagyszombatikirendeltségvéglegesfelszámolásábafogott.
azadminisztráció iratait,aszámadásikönyveketésakézipénztártaksZvetteát.a
nagyszombatiirodátlepecsételték.65 aHangyalépéshátránybakerült.

amonarchiaésamagyarállam1918-asfelbomlásatörténelmisorsforduló,nemcsak
társadalom-, gazdaság- és politikatörténeti, kulturális és mentális vonatkozásaiban,
hanem szövetkezettörténeti szempontból is. a szövetkezetek és a szövetkezeti köz-
pontokáltalkorábbankialakítottésműködtetetthálózatok,nemutolsósorbanterületi-
ségükésanyagierejükmiattgyorsananemzetépítőelitekérdeklődésénekaközép-
pontjábakerültek.66

azállamfordulatáltalkiváltottpolitikaiésgazdaságihatások (újdöntéshozóköz-
pontok,nemzetépítőcélok,elkülönülőpiac-ésvámterületek,pénzreform,valutaszabá-
lyozás67),általábanazutódállamokhatározotttársadalom-ésgazdaságszervezőpoliti-
kájaélescezúrátjelent.ezamagyarszövetkezetielitszámáratörténetiszembesülés-
selisjárt.68 adualizmuskorábanfelülrőllefelékiépített,szervesnektekintettmagyar-
országi szövetkezeti rendszer 1918 és 1920 folyamán gyökeres átalakulásonment
keresztül.aHangya,demásmagyarszövetkezetiközpontokáltalisapolitikusnak,alt-
ruista jellegűnek,nemzetiségiszempontból toleránsnak,autonómnakésaszolidáris
elvek gyakorlati megvalósulásának, egyáltalán egy szerves fejlődés eredményének
látott, éskifelé így is kommunikált szövetkezeti önképenkomoly repedések jelentek
meg. ezek az egykormarkánsnak hitt identitásépítő elemek az etnikai konfliktusok
kereszttüzébekerültek.69
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azátalakulás,melyegyszerrezajlódezintegratívésintegratíverőkkelvolttarkított,
amagyarszövetkezetivezetőkszámárasúlyosdilemmákatvetettfel.akérdéseknem-
csakazelszakadtterületekentalálhatóváltozatostípusúszövetkezetekjogi,pénzügyi
éskereskedelmihelyzetévelálltakkapcsolatban,hanematrianoniMagyarországszö-
vetkezeti rendszerénekújragondolásával ésújraszervezésével is, illetveahatárokon
túliújrapozicionálásproblémáivetődtekfel.

aHangyacsehszlovákiaivagyonánakakérdéseésarégimúltravisszatekintőnagy-
szombatikirendeltségnekahányatottsorsaebbeafolyamatbaágyazódott.anemzeti-
etnikaialapúszövetkezetirendszerekkialakításaelhúzódópolitikaiésgazdaságikonf-
liktusokat generált, emellett számos ponton szembekerült a szövetkezeti eszmeiség
alapelveivel.
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IsTván Gaucsík
In TerMs oF cooPeraTIve auTonoMy. advocacy sTraTeGIes oF THe HanGya cooPeraTIve In

cZecHosLovakIa (1919–1923)

Thestudydealswithabarelyexaminedaspectof thehistoryof theHungarian
cooperativemovement, with the interests of the Hangya cooperative centre in
czechoslovakia,butmostofallwiththefateoftheblockedorillegallyconfiscated
slovakianpropertyandtheTrnavaofficeofHangya.Thesubjectofexamination
wastheissueoftheintegrationofcooperativesduringtheperiodbetween1919
and 1923. after the First World War, nation-based cooperative systems were
established in the successor states. Thisnation-building strategy came face to
facewiththecooperativearchitectureofthedualmonarchy,inthiscase,ofthe
tradition of the historical Hungary. The author, leaning on archival sources,
analyses the advocacy policy of the management of Hangya against the
separative slovak cooperative ambitions. He devotes special attention to the
unsuccessfulslovak–Hungariancooperativenegotiationsandtheappliedtactics.
Heexamines thewide-ranging issueof theHangyaproperty inczechoslovakia,
oneofthemaintopicsoftheczechoslovak–Hungarianeconomicnegotiationsin
the years 1921–1923. The development of the nation- and ethnicity-based
cooperative systems induced serious political and economic conflicts. The
nationalisticcooperativepolicyconflictedthebasicprinciplesofthecooperative
ideologyinseveralpoints.
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