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I. A megindulás. Az első nemzetgyűlési választások.

1919 januárjában, amikor az államfordulat bekövetkezett, a 
magyarságot politikailag egyedül a szociáldemokrata párt kép
viselte. A  régi polgári politikai pártok, sőt a forradalom polgári 
politikai pártjai, mint a Károlyi párt és radikálisok, egyszerűen 
eltűntek a közélet szinteréről.

Csak az 1919. évnek végén következett be, hogy a szociál
demokrata .párt mellett a polgári társadalom is megmozdult. A  
pozsonyi és kassai kér. szocialista egyesületekből kiindult a 
kér. szoc .,párt-megszervezése és a Népakarat megindítása.

Ugyanez, év őszén indult még a magyar ifjúság nemzeti 
alapon álló szociális mozgalma, e sorok írójának kezdeménye
zésére, a kér. szoc. diákszervezetek.

1920. február vl-én Komáromban a választások előtt meg
alakul az országos magyar kisgazdapárt.

A  választások kiírása előtKtartotta meg Pozsonyban első 
kongresszusát a kér. szoc. párt. Amely kongresszus azért neve
zetes a magyarság életében, mert kimondotta a politikai akti
vitást, a választásokon való részvéteit és megejtette a jelöléseket. 
Ugyanis a régi magyar politikusok között többen ellenezték, 
hogy a magyarság a békeszerződések megkötése előtt részt vegyen 
a választásokon. De szerencse, hogy nem ezeknek az álláspontja 
győzött, mert a magyarság akkori nehéz helyzete megfelelő 
parlamenti képviselet nélkül még nehezebb lett volna. Ekkor 
választották meg a párt elnökévé dr. Lelley Jenő nyitrai ügy
védet is.

1920. április 18-án tartott első nemzetgyűlési választásokon 
a magyarság következő pártjaival vesz részt a feltüntetett ered
ménnyel. A  lista beadáshoz 1000 választó polgár ajánlása volt 
szükséges, hogy a lista érvényes legyen. A  magyarság pártjai 
csak az érsekujvári és a kassai kerületben jelöltek. 1. Magyar



német szoc. dem. párt kapott 139.355 szavazatot (csak az érsek- 
ujvári kerületben). 2. Magyar-német kér. szoc. párt 108.546 
szavazatot kapott. 3. Magyar kisgazdapárt 26.520 szavazatot 
kapott (csak az érsekujvári kerületben). 4. Magyar nemzeti párt 
4214 szavazatot kapott (csak a kassai választó kerületben). A  
szenátusi választásokon: 1. A  magyar kisgazdapárt 40.302 
szavazatot. 2. A  kér. szoc. párt 100.658 szavazatot kapott. Az 
eredmény 4 kér. szoc., 4 szoc. dem. és 2 kisgazda képviselő.
2 kér. szoc. és 1 kisgazda szenátor.

A  választások lezajlása után a magyar pártok (kér. szoc. 
és kisgazda) közös parlamenti klubot alakítanak, melynek nevé
ben a parlament megnyitásakor Körmendy Ékes Lajos képviselő 
közjogi deklarációt tesz.

A z 1919 őszén megindult kér. szoc. ifjúsági mozgalom 
nemzeti és szociálpolitikai programja megjelenik 22 pontba 
foglalva a Népakarat és a többi magyar lapok hasábjain az első 
nemzetgyűlési választások idejében.

1920 őszén Kassán Sámsony János kassai kávéház tulaj
donos elnöklésével megalakul a „Magyar Polgári Párt", amely 
párt a magyar polgárságot óhajtotta megszervezni, de a párt az 
alakuló ülés megtartásától messzebbre nem jutott.

A  parlamenti választások lezajlása után oly értelmű m oz
galom indult meg a magyarság egyes köreiben, amelyik a két 
magyar pártot egyesíteni óhajtotta a közös érdekek védelmére. 
E célból Rakovszky Iván elnöklete alatt 1920 őszén a magyar 
pártok Otátrafüreden megalkották a közös vezérlő- és intéző 
bizottságokat. A  magyar egységért való küzdelem vörös fonál
ként húzódik végig a szlovenszkói magyar politikai élet törté
netében,

II. A közös szervek kiépítése és 
az első községi választások.

1921 január elsején jelent meg a „Jövőnk" első száma, a 
keresztényszocialista diákmozgalom hivatalos lapja Urr György 
fő- és Bányai János felelős szerkesztésében.

A  megindult egységes politikai munkát célzó mozgalom
1921. évben egymásután teremtette meg a közös szerveket, 
атеіугк  biztosítani hivatottak voltak ennek sikeres keresztül
viteléi. Losoncon megnyílt a szövetkezett magyar pártok központi 
irodája, melynek élén, mint igazgató Petrogalli Oszkár volt kép
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viselő, ügyvéd, a kisgazdapárt tagja állott. Kassán a kultur- 
referátus nyi’ t meg, melynek vezetője dr. Sziklay Ferenc lett. 
Prágában pedig megindult a csehszlovákiai magyarság napilapja 
a Prágai Magyar Hírlap.

Tobler János kér. szocalista képviselő mandátumát ebben 
az évben megsemmisítik, miután előbb illetőségét semmisítették 
meg, úgy, hogy Tobler 1922-ben végleg el is távozik a Köztár
saság területéről Magyarországra.

1921-ben alakul meg Kassán a Magyar Jogpárt Szalay 
László ny. államtitkár elnöklete alatt.

1922 januárjában Léván tartja a magyar kisgazdapárt első 
kongresszusát, melyen a párt országos politikai elnökévé Szent- 
Ivány József képviselőt válasszák meg. A  párt ekkor az Országos 
Magyar Kisgazda- Földmives- és Iparos Párt nevet veszi fel.

1923 április kelettel a magyar pártok szövetsége petíciót 
nyújt be a népszövetséghez „A  szlovákiai és ruténföldi kisebb
ségek helyzete" címen.

Ugyanez évben megalakul dr. Csánki Aladár volt főispán 
elnöklete alatt a „Köztársasági Magyar Földmives Párt.“

A  keresztény szocialista párt II. kongresszusa szintén ez 
év végén zajlik le a községi és megyei választások után Pozsonyban.

Az egyesült magyar pártok és a szepesi német párt 
259.613 szavazatot kapott a választásokon és úgy a községek, 
mint a megyék irányításában megfelelően részt vettek. Sőt Kassa 
és Pozsony városokban az egyik alpolgármesteri állást a keresz
tény szocialista párt megkapta. A  közigazgatási reform folyamán 
csak e két városban maradt meg Szlovenszkón a polgármesteri 
intézmény.

A  keresztényszocialista párt II. kongresszusán a párt uj 
szervezeti szabályzatát fogadták el és Mérey Lajos felszólalása 
kapcsán lelkes ünneplésben részesítették a párt népszerű elnökét 
dr. Lelley Jenő képviselőt.

III. Vihar előtti csend.
1924 március 16-án Ruszinszkóban vannak az 1920-ban 

meg nem tartott első nemzetgyűlési választások. A  magyar pár
tok őslakos szövetsége a képviselő választásokon 28.158 szava
zatot, a szenátusi választásokon 24.944 szavazatot kapott. Ered
mény 1 képviselő és 1 szenátor. A  ruszinszkói választásokon 
a magyar pártszövetségen kivül részt vett a független magyar
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szoc. dem. párt, amelyik a képviselő választásokon 2856, a 
szenátusin 2365 szavazatot, a köztársasági magyar földmives párt 
pedig a képviselőházi választásokon 1232 szavazatot kapott.

A  magyar képviselők klubja csatlakozik a németeknek a 
népszövetséghez az agrárreform ügyében benyújtott petíciójához.

Ez év augusztusában Petrogalli Oszkárnak, a központi 
iroda igazgatójának kezdeményezésére olyan akció indul meg, 
hogy a pártok fölé egy intéző bizottság helyeztessék, amely a 
pártoktól függetlenül intézze a szlovenszkói magyar politika 
közös irányítását. A  közös intéző és vezérlő bizottság tagjai 
elfogadják Petrogalli indítványát, azonban a kér. szoc. párt 
központi elnöksége Petrogalli akciójában pártja önállóságának 
megsértését látja és ezért összehívja augusztus végére a párt 
országos vezetőségét Pozsonyba, mint amely egyedül hivatott 
ilyen fontos kérdésben határozni.

A  pártvezetőségi ülést amelyen dr. Lelley Jenő országos 
elnök elnökölt, nagy érdeklődés előzte meg. A  pártvezetőség 
órákon keresztül tartó vita után elhatározta, hogy Petrogalli 
akcióját a felvetett formában nem helyesli és utasítja a már 
megválasztott intéző bizottsági tagokat a párt részéről, hogy 
mandátumukról mondjanak le. A  pártvezetőség határozatát a 
Jabloniczky-csoport szavazataival szemben hozta meg. Evvel 
Petrogalli akciója megbukott.

A  pártvezetőség határozata után, amely nagy port vert fel, 
a szlovenszkói magyar politikában, Mérey Lajos ügyvéd, 
a magyar képviselőház volt alelnöke, a párt elnöki tanácsának 
és pártvezetőségének tagja „Párthiveinkhez" címen a „Nép
akarathoz” mellékelt röpiratot ad ki, melyben megmagyarázta, 
a párt híveinek az augusztusi párthatározatot és a pártegység 
megőrzésére hívja fel a párttagokat.

Nagy Gyula szoc. dem. —  kommunista képviselőnek man
dátumától való megfosztása után Mikié Vince került be a par
lamentbe, akit a szoc. dem. párt kizárt a pártból és aki az 
országos parasztpártot megalapította, amely az 1925-ös nemzet- 
gyűlési választásokon részt vett.

IV. A legmozgalmasabb esztendő.
A  szlovenszkói magyar politikai élet legmozgalmasabb 

esztendeje méltán az 1925-ös esztendő. A  mozgalmas esztendő 
nyitánya a január első napjaiban a magyar pártok között hónapok



óta tartó tárgyalás után létre jött az „érsekujvári egyezmény", 
mely a magyar pártoknak a közös munkában való részvételét 
szabályozta.

De alig, hogy létre jött az egyezmény, február első nap
jaiban hirtelen elhunyt Petrogalli Oszkár dr. a magyarság közös 
ügyeinek irányítója. Petrogalli halála után a kér. szoc. pártban 
teljes erővel megindult a harc. A  párt nyugatszlovenszkói magyar 
pártvezetőságe kizárta a párttagjai sorából a Jabloníczky-frakció 
négy tagját, köztük a közös bizottság kér. szoc. elnökét is, 
valamint felfüggesztette őket pártfunkciós tevékenységeiktől is. 
A  harc teljes erővel megindult a párt nyugati szárnyában a 
Lelley és a Jabloniczky csoport között, mignem március hónapban 
Lelleynek a „Párthiveinkhez" intézett kiáltványával a nagy 
nyilvánosság elé került az ügy. A  harc a sajtóban és a gyűlése
ken teljes erővel megindult, a párt elnöki tanácsa jóváhagyta a 
kizárásokat és összehívta a kongresszust. Azonban az elnöki 
tanács Jabloniczky csoportja ezt a határozatot megfellebbezte.a 
pártvezetőséghez, amelyben természetesen a Lelley csoport 
kisebbségben volt, mivel a keleti kerület nyíltan Jabloniczkyék 
mellé állott. Hosszú huza-vona után a mindenütt nagy érdek
lődéssel várt nevezetes pártvezetőségi ülést május 16-án tartották 
meg. A  pártvezetőségi ülésről a Lelley frakció, Lelley lemondása 
után kivonult. Az igy csonkává lett pártvezetőség

1. Tudomásul vette Lelley lemondását.
2. Öttagú direktóriumot bizott meg a párt további 

vezetésével.
3. Hatályon kivül helyezte a nyugati magyar osztály ki

zárását.
4. Elhalasztotta a pártkongresszust.
5. Kimondta a párt további fenállását, ami a magyar kis

gazdák pártjában nagy meglepetést keltett, mert azt hitték, 
hogy most már a párt-válság kitörésével és Lelley lemondásával 
a keresztényszocialisták bevonásával megcsinálhatják az egységes 
magyar pártot.

Azonban a pártban a harc tovább folyt mindkét részről, 
a pártvezetőségí ülés nem hozott nyugvópontot a háborgó 
kedélyekre, A  hatalomért folyt a harc, amely augusztus 25-én 
tartott pártvezetőségi ülésen az uj elnök megválasztásában 
csúcsosodott ki. Az augusztusi pártvezetőségi ülés szótöbbséggel
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Szüllő Géza dr., volt néppárti, majd munkapárti képviselőt 
választotta meg, Jánoki Madocsányi Gyula volt néppárti főispánnal 
szemben, akire a Lelley frakció szavazott. Az uj elnökválasztással 
bekövetkezett a párt kettészakadása és a két frakció útjai 
örökre elváltak. Lelleyék szeptember utolsó napjaiban kon
gresszust hívtak össze Pozsonyban, melyen kimondták a nyugat
szlovenszkói kér. szoc. párt megalakulását. A  párt elnökévé 
Drexler Antal kanonokot választották meg. Szüllőék pedig a 
párt III. kongresszusát október első napjaiban Kassára hivták 
össze, ahol módosították a párt szervezeti szabályzatát és az uj 
pártvezetőséget választották meg, kihagyva belőle teljesen a 
a Lelley frakció embereit. Az uj pártvezetőség azután a zsolnai 
ülésen, ki is zárta a Lelley csoport vezető embereit a pártból.

Közben a magyar kisgazda párt és a magyar jogpárt 
egyesültek' magyar nemzeti párttá és az 1925-ös nemzetgyűlési 
választásokon a német gazdaszövetséggel együtt vettek részt.

Az 1925-ös nemzetgyűlési választásokon, amelyet november 
15-én tartottak meg, a magyarság pártjai a következő eredményt 
érték el:

1. Kér. szoc. párt. 98.383 szavazat a nemzetgyűlési, 85.777 
szavazat a szenátusi választásokon.

2. Nyugatszlovenszkói kér. szoc. párt 17.285 a nemzetgyű
lési, 17.521 a szenátusi választásokon.

3. Országos parasztpárt 4.512 a nemzetgyűlési, 4050 a 
szenátusi választásokon.

4. Kereskedők és Iparosok Pártja Podkarpatska-Rusban a 
képviselő választásokon 1094, a szenátusin 1438.

5. Magyar nemzeti és zipser deutsche pártái 138.737 sza
vazatot kapott a képviselőházi választásokon.

Eredmény:
1. Magyar nemzeti és zipser 6 képviselő és 4 szenátor.
2. Kér. szocialista 4 képviselő és 2 szenátor.
A  választások lezajlása után Lelley nyugatszlovenszkói 

kér. szoc. pártja liquidált és a keresztényszocialista mozgalom 
több értékes vezéregyéniségét vesztette el. M int: Drexler Antal, 
dr. Koperniczky Ferenc, Kaiser Gyula, dr. Lelley Jenő, Jánoky 
Madocsányi Gyula, Mérey Lajos, Varga Ferenc stb., akiknek 
hiányát ma is érzi a mozgalom.

- Ugyancsak a választások alatt alakult meg Losoncon dr.



Tomes András losonci orvos elnöklete alatt a magyar nemzeti 
munkáspárt.

A  hatóságok pedig időközben megsemmisítették Palkovics 
Viktor és Körmendy Ékes Lajos dr. képviselők illetőségét.

A  magyar pártok parlamenti képviselői 1925 április havá
ban a csehszlovákiai magyarok illetősége ügyében petíciót nyúj
tottak be a népszövetséghez.

V. Minden esztendőben választás.
A  második nemzetgyűlési választások után, a két magyar 

párt közös szervei felbomlottak és megindult az évekig tartó 
harc egymás között. A  keresztény szocialista párt mindvégig 
éles ellenzéki politikát folytatott, evvel szemben a nemzeti párt 
az aktivista politika útjára lépett és megszavazta az agrár
vámokat és a lex Dérért. A  párt később —  miután tárgyalásai 
eredményre nem vezettek —  ismét ellenzéki lett. A  magyar 
nemzeti párt 1926. februárjában tartotta Léván első kongresszusát, 
melyen a párt elnökévé dr. Törköly József szenátort választották 
meg.

Az 1927. esztendő végén az esedékes községi választások 
zajlottak le, melyen a magyarság pártjai 129.957 szavazatot kaptak.

Ugyanezen évben egyesült a magyar szoc. dem. párt a 
csehszlovák szoc. dem. párttal, miután az 1925-ös nemzetgyűlési 
választásokon döntő vereséget szenvedett.

1928 októberében tartotta Beregszászt a ruszinszkói magyar 
pártszövetség kongresszusát. Ugyanezen év novemberében zaj
lottak le a tartománygyűlési választások. Szlovenszkón három 
magyar párt indult e küzdelembe: 1. Kér. szoc. párt, 2. Magyar 
Nemzeti Párt. 3. Magyar Kisgazdapárt. Eredmény 3 kér. szoc,
3 nemzeti. A  kisgazdapárt, amely közel 14 ezer szavazatot kapott, 
szintén kapott volna egy mandátumot, de a magyar pártok eluta
sították a kisgazdapárt lista kapcsolását és igy a magyarság 
elvesztett 1 mandátumot.

Ruszinszkóban a két magyar párt közös listával vett részt, 
eredmény 1 kér. szoc., 1 nemzeti képviselő. A  magyar pártok 
prágai központi irodája, amely Petrogalli halála után Prágába 
került ebben az évben megszűnik.

1929. év február első napjaiban tartja a keresztény szocialista 
párt IV. kongresszusát Pozsonyban. A  kongresszus uj pártr 
programmot adott a pártnak. ^



Ugyancsak ebben a hónapban tartja kongresszusát Érsek
újvárt a magyar nemzeti munkáspárt, melyen a párt programmját 
és szervezeti szabályzatát fogadják el.

Ez évben egyesül a Köztársasági Magyar Földmives párt a 
Csehszlovák Agrár-párttal.

Az évnek politikai szenzáció Franciscy Lajos dr. szenátor
nak mandátumáról való lemondása és a kér. szoc. pártból való 
kilépése, valamint a két magyar párt disszidenseinek uj pártala
kítása az „Országos Kisgazda-, Iparos és Munkáspárt11.

Az október 27-én tartott harmadik nemzetgyűlési válasz
tásokon a két magyar párt és a szepesi német párt autonomista 
választási szövetség alatt egyesült és 257.231 szavazatot kapott 
a képviselőházi választásokon, 233.772 pedig a szenátusi válasz
tásokon. Eredmény 5 kér. szoc., 3 nemzeti, 1 zipser képviselő,
4 nemzeti, 2 kér. szoc. szenátor. A  magyar pártok disszidensei 
az Országos Kisgazda-, Iparos és Munkás párt a képviselőházi 
választásokon 6894, a szenátusin 6691 szavazatot kapott.

Ez tiz év történetének főbb eseményei, mely után reméljük, 
hogy az elkövetkezendő tiz esztendő a magyar politika 
reneszánszát fogja meghozni.

VI. A szlovenszkóí magyar politikai irodalom 
tíz esztendeje.

Végezetül pedig nem lesz érdektelen, ha végig futunk a 
szlovenszkóí magyar politikai irodalom tíz esztendejének ered
ményeiben.

Azt látjuk, hogy ez az eredmény kielégítő, amennyiban a 
tiz esztendő alatt szlovenszkóí magyar íróktól hetvenegy darab 
politikai és társadalmi vonatkozású mű jelent meg. Ezek a művek 
tartalom tekintetében is megállják a helyüket és azt mutatják, 
hogy a szlovenszkóí magyar politikai irodalom a kezdet nehézsé
gein túl van és fejlődése elé nagy reményekkel tekintünk.

Úgy gondolom, hogy nem végeztem céltalan munkát a 
szlovenszkóí magyar politikai irodalom bibliográfiájának össze
állításával már a politikai történelem szempontjából sem, amelyik 
ezeket a fontos forrásokat az oknyomozó kisebbségi magyar 
politikai történelem összeállításánál nem nélkülözheti majd. Most 
pedig lássuk őket:



Áíapy Gyula dr.: Á z illetőség jogvitája. Komárom 1924. 
Arky Ákos: Ruszinszkó küzdelme az autonómiáért. Buda

pest 1928.
Baranyai Zoltán: A  kisebbségi jogok védelmének kézi

könyve. Pozsony 1926.
Bálint Miklós: Masaryk Tamás. Ungvár 1928.
Dr. Csánki Aladár: 1918— 1928. Pozsony 1928.

—  Amig nem késő. Pozsony 1929.
Dodek Jenő: A  szlovenszkói politikai pártok programmja. 

Kassa 1923.
Dr. Erdélyi Jenő: 1918— 1928. A  magyarság az

utódállamokban és Magyarorszá
gon. Pozsony 1928.

Fischer Colbrie Ágost dr.: Társadalmi poblémák. Kassa
1919.

—  A  munka. Kassa 1919.
—  Népjóléti kérdések. Kassa 1919.

Flachbarth Ernő dr.: A  csehszlovákiai választások
eredményei számokban. Lúgos 
1925.

—  A  közigazgatás szervezéséről és 
az országos valamint a járási 
választásokról szóló törvények 
ismertetése. Prága 1928.

Fleischmann Gyula d r .: A  fascizmus. Kassa 1927.
—  A  szocializmus fejlődése és főbb

irányai Kassa 1927.
Flórián Károly dr, és Osváth Gyula dr. A  csehszlovák 

állampolgárság és községi illetőség. Eperjes 1925.
Floch István és Kiss István. Szózat Szlovenszkó keresztény 

diákságához. Pozsony 1920.
dr. Groschmied Géza szenátorjelölt programm beszéde 

Kassa 1925.
Kadlec Károly: A  magyarok és a csehszlovák köztársaság, 

Ford. Kossuth Benjámin. Praha 1919.
Keresztény szocialista programm Ungvár 1920,
Dr. Körmendy Ékes Lajos képviselőjelölt és dr. Groschmied 

Géza szenátor)elölt programm beszédei. Kassa 1920.
Dr. Körmendy Ékes Lajos közös bizottsági politikai elnök, 

elnöki megnyitó beszéde. Kassa 1922
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Dr. Korláth Ferenc: Beszámoló a magyar pártszövetség 
1928 évi beregszászi kongresszusán. Ungvár 1928.

Katona Sándor: Harc az uralomért. (3 füzet) Kassa 1921.
Köztársasági Magyarok Jubiláris Évkönyve. Pozsony, 1929.
Korai Almos (Komlós A ladár): Zsidók a válaszúton. Eperjes 

(év nélkül).
La Question de la Nationalité sur la base de l ’indigenat 

et la Minorité Hongroise en Tcheloslovaquie: Génévé 1925.
Dr. Lelley Jenő: Párthiveinkhez. Pozsony 1925.

—  Róm. kath. papsághoz dr. Koperniczky 
Ferenc zárszavával. Nitra 1915.

Magyar Nemzeti Párt szózata a magyar gazdákhoz. Rima
szombat 1926.

Magyar kisgazda, földmíves és iparos párt Léván tartott 
első kongresszusának jegyzőkönyve. Függelékként a párt szer
vezeti szabályzata és a Gömör— Nógrádi gazdasági egyesület 
működésének ismertetése.

Masaryk G. Tamás: A  humanitás eszményképei. Fordította 
Papp Dezső. Kassa 1923.

—  Szlávok a háború után. A  bolseviz- 
musról. Ford. Szepessi Miksa. Kassa 
1923.

—  A z új európa. A  szláv álláspont. For
dította Dombay Bálint. Kassa 1923.

Mit akar és miért szervezkedik a Szlovenszkóí Magyar 
Jogpárt. Kassa, 1921.

Molnár Béla: A z emigratió likvidálásáról. Kassa 1924.
Mérey Lajos: Párthiveinkhez. Nitra 1924.

—  A  pittsburgi szerződés és az autonómia. Nitra
1929.

Osváth Gyula: Egyház és állam. Kassa 1920.
Nuller Méhl (Reichard István) Kóser Kolecolások. (Politikai 

szatírák) Ungvár 1924.
Mi a célja a Rothermere akciónak. Ungvár 1927.
Országos kér. szoc. párt szervezeti szabályzata. Pozsony, 

1923. II. kiadás 1926.
Rajcsányi Gyula dr.: Népek hervadása. Pozsony 1921.

Rajkó világa. Pozsony (év nélkül).
Rovny (Zigmundik János): Vájjon a magyarok elfoglalták-e 

Magyarországot és vájjon ők alapították-e a magyar államot.
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Ford. Wagner Lajos (Trnava) Nagyszombat 1923.
Simándy Pál : A  magyar kálvinizmus útja. Losonc,

1927.
Stuhlmann Patrik d r .: Szocialista törekvések Angliában.

Kassa, 1920.
—  R. Coudenhove— Kalergi és a ke

reszténység. Kassa, 1924.
Surányi Lajos; A  dunai népek tragédiája és Cseh

szlovákia. Budapest, 1929.
—  Tiz fekete esztendő parancsa. Buda-
—  pest, 1929.

Surányi Géza —  Várady Aladár dr.: A  csehszlovákiai magyar 
kisebbség tiz éve. Pozsony, 1929.
* Szerényi Ferdinánd: Masaryk breviárium. Ungvár, 1928.

Dr. Seitz Viktor: Magyar nemzeti párti képviselő-
jelölt programbeszéde. Losonc, 1920. 

Dr. Sziklay Ferenc: A  Csehszlovák köztársaság nép
művelési törvényei és rendeletei. 
Kassa, 1923.

Szlávik Mihály: Csehszlovák alkotmánytan. Ford.
Soltész Pál. Komárom, 1922. 

Szlovenszkói és ruszinszkói szövetkezett ellenzéki pártok 
központi irodája: Pótfüzet dr. Törköly József: a községi válasz
tási törvényt ismertető füzetéhez. Losonc, 1923.

—  A  kisebbségek nyelvi jogai. Prága, 1926.
—  A  községi választási törvény ismertetése. Prága, 1927. 
Szunyogh Xav. Ferenc: A  keresztény magyarságért.

Komárom, 1919.
Telek A. Sándor: Egy morzsa történelem. Rima

szombat, 1922.
Török András: Magyar ipari munkás külföldön. Komárom,

1922.
Dr. Törköly József: A  községi választási törvény ismer

tetése. Rimaszombat, 1921.
The situation of the Hungárián Mínority in Chechoslovakia. 

Vienna, 1927.
Urr György és Balogh István: Szózat Szlovenszkó keresz

tény diákságához. Kassa, 1920. 
Urr György: A z ifjúság és a keresztény szocializmus, 

Budapest, 1923.



14

Urr György: Uj államrendszer. Kassa, 1925.
— A  magyar munkásság nemzeti alapon való 

szervezkedésének fontossága. Kassa, 1927.
—  A  parlamentarizmus válsága. Kassa, 1929. 

Varjú József: A  magyar képviselők szereplése a prágai
parlamentben. Pozsony, 1921.

Varjú József, dr. Fleischmann Gyula és Hokky Károly : 
Főtitkári beszámoló a keresztény szocialista párt II. kongresszu
sán. Pozsony, 1923.
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