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Československá republika (ČSR) vznikla ako multietnický štát. Minority v nej tvorili viac ako 30 percent
obyvateľstva. Najpočetnejšou národnostnou menšinou na Slovensku boli občania maďarskej národnosti.
Podľa štatistických údajov v roku 1921 sa na Slovensku hlásilo k maďarskej národnosti 634 827 osôb[1],
k nemeckej 139 900.[2]
Československá vláda sa zaviazala na základe medzinárodných zmlúv, ktoré garantovali jej vznik, prijať
legislatívne normy zabezpečujúce jednotlivým minoritám základné menšinové práva.
Spiš predstavoval región, v ktorom žilo nielen slovenské, ale aj početné nemecké, ďalej židovské, rusínske
a čiastočne aj maďarské obyvateľstvo. Z celkového počtu 164 536 obyvateľov sa v roku 1921 k Slovákom
hlásilo 64,88% obyvateľov, k Nemcom 22,56%, k Maďarom 3,25%, k Rusínom 6,06%, k Židom 2,11%
a k Poliakom 0,35%.[3]
Na začiatku 20. storočia bolo už nemecké obyvateľstvo Uhorska značne pomaďarčené, rovnako aj Židia
prijali maďarskú kultúru, ako kultúru vyšších vrstiev, s ktorými sa stotožňovali.
Vyhlásenie Československej republiky sa medzi nemeckým a maďarským obyvateľstvom na Spiši nestretlo
s nadšením. To bolo politicky, spoločensky i kultúrne oporou uhorskej vlády až do roku 1918. Z celkového
počtu obyvateľov Spišskej župy bola minimálne jedna tretina proti vzniku Československa, pričom medzi
nimi boli najvplyvnejšie osobnosti neslovenského Spiša.
V októbri 1918 vznikla v Spišskej župe Maďarská národná rada, ktorá v memorande maďarskému
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ministrovi Oskarovi Jászimu žiadala, aby sa Uhorsko nevzdalo Spiša, a vykresľovala v ňom tunajšie
pomery tak, že slovenské obyvateľstvo ani nie je slovenským, ale slovjackým, je ho menej ako Nemcov a
Maďarov a sú to väčšinou len sluhovia a robotníci, čiastočne remeselníci, ale bez vyššieho spoločenského
postavenia. Spiš preto plným právom patrí k Uhorsku.[4] V podobnom duchu písal O. Jászimu aj redaktor
časopisu Karpathen-Post Gyula Hefty, ktorý na Spiši organizoval hnutie proti pripojeniu Spiša k ČSR. Od
konca októbra 1918 začala nemecká tlač a miestni predstavitelia kampaň proti československému štátu,
argumentujúc, že všetko, čo sa na Spiši za predošlé storočia vytvorilo, je dielo Nemcov, inteligencia je
nemecká alebo maďarská, pôda je v prevažnej väčšine v ich rukách, slobodné povolania vykonávajú oni
a Slováci sú tu iba prisťahovalcami, zväčša len sluhovia a nádenníci a v menšej miere roľníci a remeselníci.
Zároveň vyhlasovali, že ak sa im nepodarí udržať Spišskú župu v rámci maďarského štátu, na základe
sebaurčovacieho práva vyhlásia osobitný nemecký Spiš. Nikto vraj od nich nemôže žiadať, aby kvôli
slovenským roľníkom a sluhom, ktorí majú v rodinách 8 – 10 detí, zatiaľ čo Nemci a Maďari len 1 – 2, stali
sa oni Slovákmi.[5] V rokoch 1919 – 1920 sa však tieto pomery na Spiši postupne stabilizovali.
Politika Spišskonemeckej strany a maďarských strán v 20. rokov
Už pred parlamentnými voľbami v roku 1920 vznikli pokusy o založenie politických strán. Z nemeckých
strán si najrýchlejšie miestne organizácie vytvárala Spišskonemecká strana – ZdP (Zipserdeutsche
Partei). Oficiálne sa konštituovala 20. marca 1920 v Kežmarku, ale ešte pred zakladajúcim zhromaždením
vznikla 13. marca miestna skupina v Poprade a o deň neskôr aj v Spišskej Sobote. Ako najdôležitejšia
úloha strany bola uvádzaná „ochrana záujmov spišských Nemcov, a to v politike, spoločnosti, kultúre
a hospodárstve“.[6] Z politických zásad, okrem úsilia o vytvorenie organizačnej jednoty, bolo hlavným
cieľom udržať národnú svojráznosť spišských Nemcov, pričom malo dôjsť k úzkej spolupráci s ďalšími
nemeckými kultúrnymi korporáciami a združeniami. V tomto prípade šlo najmä o Deutscher
Kulturverband (Nemecký kultúrny zväz – DKV) a o telocvičné spolky – Turnverein. Spišskonemecká
strana spočiatku zakladanie ich miestnych skupín podporovala, ale neskôr, keď sa ukázalo, že sú vhodným
nástrojom na rozširovanie vplyvu politickej konkurencie, zaujímala k ich činnosti rezervovaný až
odmietavý postoj.
ZdP prevzala do svojho programu myšlienku samosprávy (autonómie Slovenska). Pritom sa domáhala
samosprávy v oblasti vnútornej správy, cirkevnej samosprávy, školstva, sociálnej starostlivosti,
hospodárstva atď. Z toho vyplývali ďalšie požiadavky najmä v oblasti školstva a jazykových menšinových
práv. Dôrazne presadzovala i svoje hospodárske a sociálne ciele. Podľa hlavných zásad ZdP „das
wirtschaftliche Ziel der Partei besteht darin, den breiten Massen in jeder Art die Möglichkeit zu
verschaffen, durch eigenen Fleiss und eigene Tüchtigkeit zum Wohlstand zu gelangen.“[7]
Najmenšou organizačnou jednotkou boli tzv. miestne skupiny – tie tvorili buď členovia jednej obce, alebo
obyvatelia dvoch menších susedných obcí. Vedenie miestnej skupiny pozostávalo z predsedu, jedného až
dvoch zástupcov, zapisovateľa a pokladníka. V menších miestnych skupinách postačoval len predseda
a zástupca predsedu. Strana mala byť financovaná prostredníctvom straníckej dane – 20 halierov
týždenne.[8]
V strane fungovali aj okresné stranícke výbory, ktoré tvorili zástupcovia miestnych skupín, ktorí boli
volení na schôdzi členov. Každá miestna skupina vysielala do týchto výborov 2 zástupcov, miestne skupiny
s viac ako 200 členmi ešte jedného tretieho.
Okrem toho v existovali aj tzv. krajské výbory, kde patrili zástupcovia okresných výborov z jednej župy.[9]
Za prvého predsedu strany si zástupcovia obcí a miest Horného a Dolného Spiša zvolili Karla Brücknera
(riaditeľ Kežmarského lýcea), za zástupcu bol zvolený Alexander Bugsch (statkár v Huncovciach) a za
úradujúceho sekretára Adolf Patonay (inšpektor evanjelickej cirkevnej obce v Kežmarku). Medzi vedúce
osobnosti strany patrili aj Gyula Andor Hefty, Tibor Kéller, Andor Nitsch.
V novinách informovali o 32 miestnych organizáciách so 17 000 členmi, čo bolo pravdepodobne
nadnesené. Počet členov nebol ani v nasledujúcich rokoch zverejňovaný, počet voličov sa tiež nedal
spresniť, pretože ZdP postupovala spoločne s maďarskými stranami. V prvých rokoch sa odhady
priaznivcov pohybovali medzi 8 000 – 16 000.[10]
Stanovy obsahovali 18 paragrafov, upravovali členstvo v strane, činnosť miestnych skupín, ich vedenie,
dôvody vylúčenia člena zo strany atď. Čerpali z organizačnej štruktúry sociálnodemokratickej strany.
Obsahovali podmienky vzniku miestnych organizácií, na čele ktorých mali byť miestne rady. Nasledovali
okresné a župné rady až po ústredné vedenie, sídlom ktorého mal byť predbežne Kežmarok.[11]
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Vedúcou vrstvou ZdP bola spišskonemecká inteligencia a podnikateľské kruhy, väčšinu členskej základne
však tvorili široké vrstvy spišskonemeckého obyvateľstva. Strana spolupracovala s rôznymi spolkami,
kultúrnymi a telovýchovnými organizáciami.
Tlačovým orgánom Spišskonemeckej strany bol týždenník Karpathen-Post. Jeho vydavateľom bol Paul
Sauter a jeho syn Theodor August Sauter v Kežmarku. Začiatkom 20. rokov zmenili svoj podtitul z
„Týždenníka na podporu národohospodárskych, spoločenských a turistických záujmov“ na „Politický
týždenník na podporu celkových záujmov spišského Nemectva“[12]
Spišskonemecká strana však nevyvíjala činnosť ako samostatný politický subjekt. Bola autonómnou
organizáciou v rámci maďarských strán. Pri prvých parlamentných voľbách v roku 1920 uzavrela Spišská
nemecká strana volebnú dohodu s Maďarsko-nemeckou kresťansko-sociálnou stranou[13] (išlo
o Krajinskú kresťansko-socialistickú stranu, ktorá do parlamentných volieb roku 1920 vstupovala pod
uvedeným názvom) a vznikol Nemecko-maďarský volebný blok.[14]
V polovici 20. rokov sa na politickej scéne objavil nový fenomén, ktorý súvisel s ostrou kritikou
dovtedajšej politiky ZdP. Jej pomerne jednostranná promaďarská a úzko regionálna politika sa postupne
dostávala do konfliktu s emancipačným a integračným hnutím nemeckého obyvateľstva na Slovensku
i v republike. Už pred voľbami 1925 švedlársky drevoobchodník Karl Manouschek[15] vo vedení ZdP
kritizoval úzke prepojenie s maďarskými stranami a žiadal utvoriť volebné súručenstvo so
sudetonemeckými stranami. Myšlienky celoslovenskej nemeckej strany, opierajúcej sa o sudetonemecké
strany, sa neskôr ujali predstavitelia malých nemeckých strán v Bratislave a vystúpili spoločne vo voľbách
do krajinského zastupiteľstva pod názvom Karpatonemecké národné spoločenstvo (Karpathendeutsche
Volksgemeinschaft). Karpatonemecké spoločenstvo sa postupne transformovalo na Karpatonemeckú
stranu – KdP (Karpatendeutsche Partei). A. Nitsch jej zakladateľov na dolnom Spiši za porušenie
vnútrostraníckej disciplíny pozbavil funkcií a členstva.
Snahy Karpatonemeckej strany o zjednotenie slovenských Nemcov na etnickom základe, bez zreteľa na
regionálne špecifiká a rozdiely v politických preferenciách, zosilneli po nástupe Adolfa Hitlera k moci
v januári 1933. Po zákaze politických strán, ktoré sa priamo hlásili k nacistickej ideológii,[16] nositeľom
programu zjednotenia Nemcov v celoštátnom meradle sa stal Sudetonemecký vlastenecký front
(Sudetendeutscher Heimatsfront – SHF) na čele s Konrádom Henleinom. Orientácia Karpatonemeckej
strany sa vyhranila v roku 1935. Uzavrela volebný blok, získala finančnú i politickú podporu od
Henleinovej Sudetonemeckej strany (Sudetendeutsche Partei – SdP) a na sklonku roku 1935 sa KdP
prakticky stala súčasťou Sudetonemeckej strany a vedenie KdP oficiálne požiadalo K. Henleina
o prevzatie predsedníctva strany. Tým vlastne KdP splynula s SdP a prijala jej politický program.[17]
Úzka spolupráca oboch subjektov v nasledujúcom období našla odraz vo verejných vystúpeniach
predstaviteľov oboch strán. Politická agitácia, akcentujúca nutnosť zjednotenia príslušníkov nemeckej
minority, tak zosilnela aj v spišskom regióne.
V novovzniknutej Československej republike sa Maďari ocitli v postavení menšiny. Príslušníci maďarskej
minority si postupne hľadali miesto a vzťah v nových podmienkach česko-slovenského štátu. Postupne sa
začali formovať aj maďarské politické subjekty a profilovať aj ich orientácia. Časť maďarskej menšiny
podporila občiansku orientáciu politických strán (sociálna demokracia, komunistická strana a agrárna
strana). Až do polovice 30. rokov z nich časť patrila medzi tzv. aktivistické strany v rámci vládnej koalície.
Protipól tvorili strany, ktoré sa formovali na etnickom princípe – Krajinská kresťansko-socialistická strana
a Maďarská národná strana, ktoré boli zastúpené aj v česko-slovenskom parlamente a vyvíjali opozičnú
činnosť. Kým Maďarská národná strana mala výrazné nacionalistické zafarbenie a združovala majetnejšie
a podnikateľské vrstvy maďarského obyvateľstva, Krajinská kresťansko-socialistická strana, pretože sa
hlásila ku kresťansko-sociálnemu programu, mala vo svojich radoch aj nemaďarských príslušníkov, najmä
slovenskej národnosti a časť nemeckej menšiny na Slovensku.[18]
Krajinská kresťansko-socialistická strana – KKSS (Országos Keresztényiszocialista Párt) bola
najvýznamnejšou politickou stranou maďarskej minority. Reálne prípravy založiť stranu sa začali na jeseň
1919. Impulzy vychádzali z dvoch centier maďarskej menšiny, z Košíc a Bratislavy. V Košiciach sa 23.
novembra 1919 konalo ustanovujúce zhromaždenie. Uvedený dátum sa považuje za oficiálny dátum
vzniku strany. Zhromaždenie zvolilo aj orgány KKSS. Riaditeľom sa stal Gyula Wirth a tajomníkom Gyula
Fleischmann. K významným predstaviteľom košického centra patrili aj Lajos Körmendy-Ékes, Barna Tost,
Géza Grosschmidt a ďalší. O formovaní bratislavského centra vieme pomerne málo.[19] Prvý, už
celoslovenský kongres KKSS, bol 23. marca 1920 v Bratislave.
Cieľom košickej KKSS bolo „hospodárske a politické organizovanie kresťanskej spoločnosti na Slovensku;
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posilnenie kresťanského a demokratického smýšľania; vybudovanie kresť. soc. hospodárskych
organizácií“.[20] Každý prijatý člen (muži i ženy nad 18 rokov) bol povinný zaplatiť ako zápisné jednu
korunu.
V aprílových voľbách roku 1920 kandidovalo na Slovensku z deviatich strán a volebných koalícií päť
menšinových, z nich maďarské a maďarsko-nemecké strany (Maďarsko-nemecká kresťansko-socialistická
strana, Maďarská maloroľnícka strana, Maďarsko-nemecká sociálnodemokratická strana a efemérna a
Maďarská národná strana) postavili kandidátky len v novozámockom a košickom kraji. Druhá
najúspešnejšia strana Maďarsko-nemecká sociálnodemokratická strana kandidovala pritom len
v novozámockom volebnom kraji.[21]
Maďarskí a nemeckí sociálni demokrati, znepokojení terorom v Maďarsku po potlačení Maďarskej
republiky rád, ponúkli na svojej konferencii 18. januára 1920 spoločnú kandidátku a spoločný postup
v nadchádzajúcich parlamentných voľbách s československými sociálnymi demokratmi. Táto iniciatíva
bola najprv zo strany československých sociálnych demokratov prijatá pozitívne a v tejto veci sa začali
rokovania. Neskôr však bolo rozhodnuté, že československá sociálna demokracia pôjde do volieb
samostatne, bez zástupcov národnostných menšín.[22]
Krajinská kresťansko-socialistická strana v parlamentných voľbách v roku 1920 získala vyše 139 tisíc
hlasov.[23] KKSS bola počas svojej existencie najsilnejšou politickou stranou maďarskej menšiny na
Slovensku. Uskutočňovala opozičnú konzervatívnu politiku s akcentom na negativistický vzťah
k československej štátnosti. Predsedom strany bol najskôr Jenö Lelley, od roku 1925 Géza Szüllö, od roku
1932 funkciu prevzal gróf János Esterházy. Vzhľadom na skutočnosť, že pri formovaní strany dôležitú
organizačnú, ale najmä ideovú úlohu zohrávali katolícke spolky, katolicizmus sa stal prirodzenou
hodnotovou bázou. Väčšina členov bola rímsko-katolíckeho vyznania. Sociálne zloženie strany bolo dosť
rôznorodé. Napriek tomu možno povedať, že KKSS mala výraznejšie zastúpenie v mestách a väčších
obciach, kde k nej inklinovali stredné podnikateľské vrstvy, ale i priemyselníci maďarskej i nemeckej
národnosti.
Správa o evidencii politických strán hovorí, že KKSS ako najmohutnejšia strana východného Slovenska
bola známa svojimi iredentistickými snahami. Zaujímavosťou bolo, že „v Prešovskej organisácii, čítajúcej
asi 2000 členov, je väčšina Slovákov, ktorí boli prv v ludovej strane, avšak po jej odklonení sa od
maďarských kresťanských sociálov, podľahli vinou protičeskej politiky ľudákov, agitácii kresťanských
sociálov, ktorým umožnila v čiste slovenskom kraji prešovskom založiť organisáciu maďarskej strany.“[24]
Podľa tejto správy sa KKSS stále orientuje na Budapešť, odkiaľ dostáva i hmotnú podporu.
Autonómnou organizáciou v rámci KKSS bola v rokoch 1920 až 1925 Spišskonemecká strana. V správe
o činnosti politických strán sa píše: „Po prevrate rekrutovala sa skoro výlučne z Maďarov, ale silnou
agitáciou a propagandou nadobudla prívržencov i medzi Slovákmi a spišskými a abaujskými Nemcami. O
spoločnom postupe Nemcov a Maďarov najlepšie svedčí návšteva nemeckých poslancov na Slovensku,
kde boli Maďarmi slávnostne privítaní ...“[25]
Sklamanie z volebných výsledkov a v neposlednom rade aj konfesionálne rozdiely medzi oboma stranami
(ZdP sa profilovala skôr ako evanjelická strana, KKSS bola stranou katolíckou) viedli Spišskonemeckú
stranu k zmene politického partnera. V ďalších voľbách (parlamentných i obecných) kandidovala spolu
s Maďarskou národnou stranou.[26]
Na zasadnutí 7. novembra 1920 sa utvoril Spoločný výbor spojených opozičných strán na Slovensku
a Podkarpatskej Rusi[27], členmi ktorého sa stali maďarské a nemecké strany.
KKSS sa taktiež stala členom Spoločného výboru opozičných strán a v ďalších rokoch podporovala
opakujúce sa politické zhromaždenia menšinových opozičných strán.
Jedným z takýchto zhromaždení bol i kongres opozičných strán[28] konaný v Starom Smokovci 7. – 9.
februára 1924 na ktorom sa zúčastnilo päť nasledujúcich strán:
1. Strana maďarských roľníkov (predseda Josef Törkely z Rimavskej Soboty);
2. Maďarská kresťansko-socialistická strana pod vedením poslanca Dr. Lajosa Körmendy-ho Ékesa;
3. Spišskonemecká strana pod vedením Gézu Kleina, lekára z Kežmarku;
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4. Maďarská strana práva pod vedením Ondreja Korlátha z Užhorodu – táto strana zastupovala všetky
podkarpatoruské maďarské opozičné strany;
5. Slovenská kresťansko-socialistická strana zastúpená kanonikom Dobranským zo Soľnohradu pri
Prešove.
V priebehu kongresu sa vykryštalizovali vzťahy medzi piatimi politickými činiteľmi, ktoré vyústili do tzv.
„Päťky“. Tú tvorili : Tököly, Korláth, Klein, Dobranský a Körmendy-Ékes. Podľa hlásenia o priebehu
kongresu, uloženého vo fonde Košickej župy mali opozičné strany viesť jednotný usilovný boj proti
ministrovi Hodžovi „pokud sa týče jeho spoločenského a politckého chování vůči autonomnímu
obyvatelstvu Slovenska. Bylo nabádáno, aby všechna data týkající se minulosti ministra Hodži byla
shromažďována a má býti k tomuto zmíněnému boji použít i zahraniční tisk.“[29]
V uvedenom dokumente sa ďalej píše, že: „Centrální kanceláře všech stran mají býti neustále ve společné
součinnosti pokud sa týče oznamování, podávání zpráv, atd. tak, aby v daném případě mohly současně
zakročit.“, a tiež, že: „centrální kanceláře mají na svém teritoriu sbírati všechna příkoří maďarských
menšin sa týkající, materiál tento mezi oposičními stranami vyměňovati a založiti i statistiku těchto
příkoří.“[30]Opozičná „Päťka“ sa uzniesla na tom, že všetky záležitosti slovenských opozičných strán bude
oznamovať zahraničnej (anglickej, francúzskej a talianskej) tlači.
V ekonomickej oblasti sa KKSS stavala proti pozemkovej reforme a proti prenikaniu českého kapitálu na
Slovensko. Požiadavky smerovali k zachovaniu hospodárskych pozícií maďarskej buržoázie a katolíckej
cirkvi. V kultúrnej oblasti sa zasadzovala za jazykovú rovnoprávnosť, podporovala cirkevné školstvo a vo
všeobecnosti vystupovala proti liberalizácii spoločenského života. Ústredným bodom programu bola
otázka autonómie Slovenska, kde požadovala okamžité realizovanie úplnej autonómie Slovenska, ako aj
uznanie všetkých práv národnostných menšín a ich uvádzanie do praxe. KKSS ponímala otázku autonómie
ako prostriedok na elimináciu českého vplyvu na Slovensku a súčasne na priblíženie k Maďarsku. Na
schôdzke strany konanej 4. októbra 1925 v Košiciach Géza Szüllö dokonca prehlásil: „Známe povinnosti
vůči státu, budeme loyálními, ale nikdy nezapomeneme co jsme. Tak jako nezapomene hoch nikdy své
matky, nezapomeneme také my nikdy, že naší matkou bylo Maďarsko. Prohlašuji opětně, že budu bojovat
za práva Maďarů, k čemuž žádám Vaší podpory.“[31]
Koncom 20. rokov 20. storočia bola uzavretá dohoda o utvorení spoločnej kandidátky KKSS, Maďarskej
národnej strany a Spišskonemeckej strany vo voľbách do parlamentu v roku 1929. Koalícia získala takmer
257 tisíc hlasov do poslaneckej snemovne a takmer 234 tisíc hlasov do senátu. Pre KKSS to znamenalo
štyri z deviatich poslaneckých miest a tri zo šiestich senátorských. Aj keď s istými ťažkosťami sa jej
i v roku 1935 podarilo dosiahnuť dohodu o spoločnej kandidátke do parlamentných volieb. Koalícia získala
takmer 292 tisíc hlasov do poslaneckej snemovne, čo predstavovalo 9 mandátov, z toho 4 pre KKSS.[32]
Po voľbách sa už strana sústredila na zjednotenie s Maďarskou národnou stranou.
Druhým najvýznamnejším politickým subjektom, zastupujúcim záujmy maďarskej komunity na Slovensku,
bola Maďarská národná strana – MNS (Magyar Nemzeti Párt).[33] Pôsobila aj na Podkarpatskej Rusi.
Predsedom strany bol József Szent-Ivány a neskôr Andor Jaross. Strana sa opierala predovšetkým
o stredné vrstvy na dedine a v poľnohospodárstve. Hoci išlo o stredných a majetnejších roľníkov,
rozhodujúcu úlohu v strane zohrávala pomerne úzka skupina veľkých vlastníkov pôdy.
Členovia MNS boli takmer výlučne maďarskej národnosti a hlásili sa k protestantským cirkvám, najmä ku
kalvinizmu. To bola aj jedna z trecích plôch, ktorá ovplyvňovala spoluprácu s kresťanskými socialistami.
MNS vychádzala z kritiky vládnej politiky a z pozície utlačovanej národnostnej menšiny. V ucelenejšej
podobe bol program strany publikovaný až 7. novembra 1920. Obsahoval všeobecnú časť a 22 bodov
zahŕňajúcich požiadavky a stanoviská k aktuálnym spoločenským otázkam. Požiadavky sa týkali prevažne
hospodárskych problémov – proklamovala slobodu podnikania a žiadala pomoc štátu pre malých
a stredných roľníkov a živnostníkov. Pozemkovú reformu odmietala ako chybný prístup k riešeniu
agrárneho problému a žiadala, aby prídely pôdy v maďarských oblastiach dostávali iba maďarskí roľníci.
Dôležité miesto v programe a politike MNS zaujímala národnostná otázka, resp. otázka autonómie
Slovenska. MNS však nechápala autonómiu ako kresťanskí socialisti, ale pristupovala k nej z hľadiska
postavenia maďarskej menšiny na Slovensku, to znamená, že predpokladala, že sa na Slovensku utvorí
taký samosprávny systém, ktorý zaručí národnú, kultúrnu a hospodársku slobodu aj neslovanským
národom žijúcim na Slovensku.[34]
Vzhľadom na negativistickú politiku boli maďarské strany od svojho založenia monitorované
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bezpečnostnými orgánmi, pretože boli považované za organizácie potenciálne ohrozujúce územnú
celistvosť ČSR.
Sledovanie celkovej politickej situácie, ale predovšetkým aktivít politických strán chápaných ako
nepriateľských voči ČSR malo systematický charakter a bezpečnostné orgány spracovávali výsledky
monitoringu vo forme tzv. pravidelných situačných správ.
V parlamentných voľbách roku 1925 MNS uzavrela koaličné dohody s Nemeckým zväzom
poľnohospodárov, Nemeckou živnostenskou stranou a Spišskonemeckou stranou. Koalícia dosiahla
značný volebný úspech. MNS získala do poslaneckej snemovne vyše 139 tisíc hlasov a 6 mandátov, Andor
Nitsch zastupoval spišských Nemcov. Do senátu získala vyše 123 tisíc hlasov a 3 mandáty. Vo voľbách do
parlamentu v roku 1929 kandidovala spoločne s KKSS a Spišskonemeckou stranou. Zaistila si tým štyri
poslanecké a tri senátorské kreslá. K zásadnému posunu v politike strany došlo na zjazde strany
v Leviciach v máji 1933, keď sa predsedom stal Andor Jaross. Vo voľbách v roku 1935 strana zostavila
spoločnú kandidátku so Spišskonemeckou stranou, pričom získala 9 mandátov do poslaneckej snemovne,
z toho štyri pre MNS.
Politika Spišskonemeckej strany a maďarských strán koncom 30. rokov
Spišskonemecká strana, ktorá presadzovala medzi slovenskými Nemcami promaďarskú politiku, sa
dostala v priebehu rokov 1934 – 1935 do vážnej krízy. Neúspechy na poli hospodárskom i kultúrnom
(Nitschovi sa nepodarilo zabrániť likvidácii nemeckého gymnázia v Levoči a neudržal ani Einkaufsstelle
der Genossenschaften v Kežmarku, ktorá prešla do rúk nemeckého Roľníckeho zväzu) otriasli postavením
A. Nitscha.[35] Nitsch videl východisko vo vytvorení jednotnej nemeckej strany s celoslovenskou
pôsobnosťou, ktorá by bola založená ako protiváha Karpatonemeckej strany, ale na rozdiel od nej by
reflektovala revizionistický program podporovaný Budapešťou. Nitsch žiadal Budapešť o súhlas
s vytvorením takéhoto politického subjektu. Rokovania o strane, ktorá mala mať názov „Bodenständige
deutsche Partei“, prebiehali i v januári 1935. Nitschov návrh však narážal na odpor Krajinskej
kresťansko-socialistickej strany. Vodca maďarských kresťanských sociálov János Esterházy sa nechcel
vzdať pôsobnosti medzi slovenskými Nemcami a počítal v budúcich parlamentných voľbách aj s ich hlasmi.
[36]
Nemecký konzul v Bratislave dal svojmu maďarskému kolegovi jasne na vedomie, že spolupráca medzi
maďarskými stranami a nemeckým hnutím na Slovensku je možná iba v tom prípade, ak Maďari prestanú
podporovať Nitscha. Maďarské menšinové strany tak boli postavené pred vážnu dilemu. Na presadenie
svojich cieľov potrebovali nevyhnutne spoluprácu so sudetskými Nemcami a najmä s ich najsilnejšou
a rozhodujúcou politickou silou – SdP. Súčasne sa však nechceli vzdať podpory slovenských Nemcov, ktorí
hrali v ich kalkuláciách tiež dôležitú úlohu.
V júni 1936 sa Maďarská národná strana zlúčila s Krajinskou kresťansko-socialistickou stranou a prijala
názov Zjednotená krajinská kresťansko-socialistická a maďarská národná strana, ale používalo sa aj
označenie Zjednotená maďarská strana. Program Zjednotenej maďarskej strany (ZMS) zdôrazňoval
autonómiu Slovenska. Jej predsedom sa stal Andor Jaross, výkonným predsedom bol János Esterházy.
Géza Szüllö ostal členom predsedníctva strany a predsedom poslaneckého klubu. Vo voľbách v roku 1938
získala väčšinu hlasov maďarskej menšiny.[37] Vážnym problémom tejto novej strany bol vzťah
k nemeckej menšine, konkrétne k Spišskonemeckej strane a k Andorovi Nitschovi.
Predstavitelia Zjednotenej maďarskej strany už v roku 1936 zvažovali fúziu strany s SdP. Rokovania o
zlúčení SdP a ZMS boli za maďarskú stranu zverené Bélovi Szillassymu. Tento plán, podľa archívnych
dokumentov, dojednal maďarský minister zahraničných vecí Kálmán Kánya s vládnymi kruhmi v Berlíne
a jeho prevedením mal poveriť Gézu Szüllö-a a Bélu Szilassy-ho. [38]
Aj pri návšteve Konrada Henleina v Bratislave dňa 27. apríla 1936 bolo na schôdzi predsedníctva KdP
rokované o možnostiach spolupráce s maďarskými stranami. V závere stretnutia bola akcentovaná
požiadavka, aby sa maďarské strany „vzdali svojho politického vlivu medzi Nemcami, najmä na Spišsku,
kde je dosiaľ značná časť týchto pri Zipserdeutsche Partei na ktorej má KdP veľký záujem, aby členstvo
tejto strany previedla do svojich rad.“ [39] To znamenalo, že maďarské strany sa mali orientovať na
maďarskú menšinu, nemali podporovať Andora Nitscha ani pracovať a pôsobiť medzi nemeckou mládežou.
V lete sa však už od takto striktne formulovanej podmienky upustilo.
O nemeckej otázke nebolo rozhodnuté ani v novembri 1936. Keďže na západnom Slovensku sa už takmer
všetci Nemci pripojili k Henleinovi a Zipserdeutsche Partei na východnom Slovensku neustále upadala,
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bol Nitsch vývojom udalostí veľmi znepokojený.[40]
Dňa 15. apríla 1937 sa v Prahe konalo zasadnutie parlamentného klubu Zjednotenej maďarskej strany,
ktoré bolo očakávané s veľkým záujmom, pretože malo riešiť niektoré veľmi dôležité otázky organizačného,
politického a menšinového charakteru. Na zasadnutí bola schválená spolupráca so Sudetonemeckou
stranou. V prijatom dokumente bolo zdôraznené, že „v budúcnosti všetky interpelácie a návrhy
v parlamente budú podpisovať a podávať obe strany spoločne, zákonodarci obidvoch strán sa dohodnú na
spoločnom hlasovaní a návrhy zákonov budú spoločne prejednávané. Táto spolupráca sa postupom času
ešte prehĺbi.“[41] Prvým konkrétnym výsledkom tejto spolupráce bola dohoda, na základe ktorej mali obe
strany, ZMS aj SdP, pri obecných voľbách v Bratislave postupovať spoločne, aj keď kandidátky mali podať
osobitne.
Požiadavkou SdP bolo úplné podriadenie ZdP politickým cieľom KdP a zbavenie poslanca Nitscha
mandátu.[42] Maďarské predsedníctvo na takúto možnosť nepristúpilo a navrhlo, aby Nitsch po spojení
s KdP zostal naďalej poslancom, ale len do konca poslaneckého obdobia a potom by už nebol volený.[43]
Andor Nitsch proti návrhu a akejkoľvek spolupráci so Sudetonemeckou stranou protestoval, pretože sa
obával, že „jeho pozícia bude otrasená, nakoľko SdP tvrdí, že ZdP nemá nároku na existenciu.“[44]
Nitschovi však bolo oznámené, že zahraničné záujmy Maďarska vyžadujú užšie spojenie s Henleinovou
stranou, nakoľko aj politika Maďarska smeruje k užšiemu spojeniu s Nemeckom. Podľa Nitschovho názoru
však Maďarsko udržiavalo s Nemeckom priateľský styk len preto, „lebo malo v skutočnosti strach, aby
vlna pangermanizmu nezaplavila i Maďarsko, ktoré by sa stalo nemeckou kolóniou“ .[45] Upozorňoval na
nebezpečenstvo, ktoré hrozilo Maďarom zo strany henleinovcov aj v školskej otázke. Konkrétne
poukazoval na Košice, kde chcel Deutscher Kulturverband postaviť nemeckú školu, ktorá by údajne
odobrala Maďarom veľa žiakov.[46]
Na zasadnutí parlamentného klubu Zjednotenej maďarskej strany, ktoré sa konalo 30. novembra 1937
v Prahe, boli János Esterházy a Andor Jaross poverení rokovať s henleinovou stranou o otázke nemeckej
menšiny na Slovensku. Malo sa hovoriť o „rozhraničení teritórií v krajoch obývaných nemeckým
obyvateľstvom“.[47]
V decembri 1937 sa počas návštevy maďarského ministerského predsedu Kálmána Darányiho v Berlíne
dohodli zásady taktiky voči Československu. To malo potom dopad aj na maďarskú politiku voči
slovenským Nemcom. Posilnili sa tendencie spolupráce s Konradom Henleinom, čím sa dostala politika
Andora Nitscha a jeho Spišskonemeckej strany do slepej uličky.
Pre Henleina mala veľký význam i spolupráca so slovenskými ľudákmi, ktorých sa pokúšal zapojiť do
nemecko-maďarskej „protičeskoslovenskej akcie“.[48] Andrej Hlinka však Nemcom nedôveroval, odmietal
spoločný postup s nimi a KdP označoval za „trójskeho koňa“. Hlinkov postoj, podľa správy F. Karmasina,
bol voči Nemecku a všetkým Nemcom, osobitne však voči Hitlerovi veľmi kritický, takmer odmietavý.
V Hlinkovej slovenskej ľudovej strane (HSĽS) sa medzi umiernenými členmi vo všeobecnosti prijímal
uvedený názor. V tom spočívala nedôvera zo strany HSĽS a nedostatok kontaktov medzi ľudovou stranou
a SdP za Hlinkovho života.[49] Radikálne krídlo HSĽS však naliehalo na Andreja Hlinku, aby začal
rokovania s predstaviteľmi SdP. Radikáli totiž dúfali, že spojením s Nemcami si vymôžu od vlády splnenie
svojich požiadaviek. Hlinka napokon radikálom vyhovel a dal súhlas na sondážne rozhovory. Dňa 8.
februára 1938 navštívila delegácia sudetonemeckých poslancov na čele s Karlom Hermanom Frankom,
v ktorej bol aj Franz Karmasin, v Ružomberku vodcu slovenských ľudákov Andreja Hlinku. Poslancov SdP,
resp. KdP, ku ktorým nemal dôveru, prijal vlažne. Rozhovory na tému spolupráce medzi HSĽS a SdP sa
niesli vo všeobecnej rovine, konkrétne politické kroky neboli dohodnuté.[50] Výsledok rozhovorov medzi
Hlinkom a predstaviteľmi SdP komentoval vo svojej správe aj nemecký konzul v Bratislave Ernst Druffel,
podľa ktorého nemecký záujem na slovenskej autonómii bol problematický a mal význam iba ako taktický
manéver v boji proti Prahe.[51]
Napriek tomu, že v tom čase sa výrazne menila medzinárodná situácia i že v českých krajinách stupňovali
henleinovci protičeskoslovenskú činnosť, v sledovanej problematike ostávali na Slovensku neriešené stále
tie isté problémy – najmä otázka jednoty pod Henleinovým vedením a problémy so Zjednotenou
maďarskou stranou, resp. Andorom Nitschom.
Nemecká otázka vážne zamestnávala vedenie Zjednotenej maďarskej strany. Začiatkom februára 1938
rokovali v Bratislave poslanci Nitsch, Jaross a predseda Nemeckej kresťansko-sociálnej zemskej strany,
Viktor Förster[52], o situácii nemeckej menšiny na Slovensku. Förster zastával názor, že miesto
slovenských Nemcov je jedine v Spišskonemeckej strane a v Nemeckej kresťansko-sociálnej zemskej
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strane. Chcel spolupracovať i so Zjednotenou maďarskou stranou. A. Nitsch na tomto stretnutí prehlásil,
že „vládne kruhy urobili veľkú chybu vtedy, keď poslali na Spiš mladé profesory a učitele Nemce, ktorí sú
vesmes exponentmi Henleinovými a vážne ohrozujú Zipserdeutsche Partei.“[53]Nemeckými kresťanskými
socialistami sa necítil byť ohrozený, nakoľko príslušníci Nitschovej strany boli poväčšine evanjelici.
4. februára 1938 sa uskutočnilo zasadnutie parlamentného klubu Zjednotenej maďarskej strany, na
ktorom bolo prezentované, že stanovisko Nemecka ohľadom riešenia pomeru sudetských Nemcov
k Československej republike bude zastupovať i naďalej K. Henlein. Sudetonemecká strana mala podniknúť
razantné kroky k dosiahnutiu autonómie a zaisteniu práva sudetských Nemcov legálne sa priznať
k svojmu materinskému národu.[54] A. Nitsch sa zasadnutia nezúčastnil. I napriek svojej neprítomnosti
bol podrobený ostrej kritike. Bolo mu vytýkané, že sa v poslednej dobe nezúčastňoval klubových zasadnutí
strany a že „hraje dvojitú hru. Nechce spolupracovať ani s Henleinom, ani s aktivistickou
kresťansko-sociálnou stranou nemeckou.“ [55]Keďže dostal mandát od Zjednotenej maďarskej strany, mal
presadzovať rovnakú politiku ako ZMS a podriadiť sa jej rozhodnutiam. Vedenie strany ďalej poukázalo,
že jej predsedníctvo sa snažilo politickú činnosť A. Nitschovi uľahčiť. Podarilo sa mu docieliť, aby Henlein
proti Zipserdeutsche Partei postupoval miernejšie. Nitsch však nechcel priznať, čo vlastne zamýšľa.[56]
Okrem toho bolo A. Nitschovi vytýkané, že pri príležitosti 60. narodenín ministerského predsedu Milana
Hodžu dal uverejniť v Karpathen-Post oslavný článok[57], v ktorom vyzdvihoval jeho činnosť. Tiež bolo
zdôraznené, že chce svoju stranu „zaviesť do aktivistických vod“.[58]J. Esterházy obvinil Nitscha, že je
„zradcom svojho národa a maďarského bloku a dal sa kúpiť ministerským predsedom Dr. Hodžom.“ [59]
Po zasadnutí parlamentného klubu navštívil A. Nitscha János Esterházy a oznámil mu, že keď sa
„nepodrobí vedeniu strany a nebude voliť takú politiku, ktorú strana žiada, vtedy sjednotená strana
dohodne sa o Nemcoch na Slovensku s Henleinom a nechá Nitscha padnúť.“[60]
Andor Nitsch nazval Esterházyho vyjadrenia „sprostou lžou“ a uviedol, že je nemožné, aby ďalej bojoval
proti Sudetonemeckej strane, zatiaľ čo Zjednotená maďarská strana rokuje s K. Henleinom. Od tej doby,
čo Henlein začal pracovať i na Slovensku, bol A. Nitsch viackrát v Maďarsku a tamojšie kruhy, podľa
Nitschových slov, „jeho odhodlanie chrániť spišských Nemcov od pangermanistického hnutia
Henleinovského schvaľovali.“[61] Predseda Spišskonemeckej strany ďalej uviedol, že v poslednom čase
začali J. Esterházy a A. Jaross rokovať s Henleinom, v dôsledku čoho sa on dostal do nepríjemnej situácie.
Už veľakrát údajne žiadal vedenie Zjednotenej maďarskej strany, aby uzavrelo s K. Henleinom dohodu,
podľa ktorej by bol Spiš prenechaný Spišskonemeckej strane. Keďže sa to nestalo, bol A. Nitsch nútený
viackrát hľadať pomoc nielen u československých úradov, ale i v československých politických kruhoch,
v dôsledku čoho musel svoju opozičnú politiku zmierniť.[62]
V dôsledku uvedenej situácie navštívil A. Nitsch 15. februára 1938 v Bratislave predsedu Nemeckej
kresťansko-sociálnej strany na Slovensku V. Förstera a rokoval s ním o splynutí jeho strany so
Spišskonemeckou stranou. Nitsch sa s Försterom dohodol, že „ich nemecká politika zostane opozičná,
maďarofilská a protihenleinovská.“ [63]
O situácii A. Nitscha a ďalšom pôsobení jeho strany sa rozvinula debata i 29. marca 1938 na zasadnutí
parlamentného klubu Zjednotenej maďarskej strany v Prahe. Nitsch na ňom nebol opäť prítomný. János
Esterházy oznámil prítomným, že sa v uplynulých dňoch priamo s Henleinom dohodol na tom, že tam, kde
sú spišskí Nemci organizovaní v Zjednotenej maďarskej strane – t.j. južne od Spišskej Novej Vsi (Gelnica,
Smolník ...), nebude K. Henlein prevádzať žiadnu zvláštnu propagandu, nakoľko mu stačí, že tamojší
Nemci sú organizovaní v opozičnej strane. Na druhej strane však Henlein čo najrozhodnejšie prehlásil, že
„stranu Zipserdeutsche Partei, ktorá sa bojí opozičnej politiky, koketuje s vládou a zradzuje nemecké
obyvateľstvo, musí zničiť.“ [64] Esterházy s tým súhlasil.
Koncom apríla 1938 poslal A. Nitsch parlamentnému klubu Zjednotenej maďarskej strany písomnú
žiadosť, v ktorej apeloval na rýchlu pomoc na záchranu jeho strany, nakoľko nebol v stave čeliť
hromadnému prestupovaniu spišských Nemcov do hnutia Konráda Henleina. Andor Nitsch poukazoval na
to, „že strana KdP a SdP prostredníctvom spolkov Deutscher Kulturverband a Deutscher Turnverein
vychováva i Nemcov na Spiši, najmä mládež v duchu hitlerovskom sjednocovacom, proti čomu je strana
ZdP bezmocná následkom tiesnivej finančnej situácie“.[65] Nitsch žiadal finančnú podporu na udržanie
strany, ako aj na nové založenie kultúrnych domovov a spolkov pre spišských Nemcov, v ktorých by boli
od praktík hnutia Henleina uchránení. V prípade, že by nebolo jeho žiadosti vyhovené, nebol by schopný
stranu ďalej viesť.[66] Predseda parlamentného klubu G. Szüllö prisľúbil pomoc, ale pokles členov sa už
zastaviť nepodarilo.
A. Nitsch sám skutočne považoval situáciu svojej strany za neudržateľnú a počítal s tým, že by v budúcich
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voľbách nedostal ani 2000 hlasov. Zmýšľanie nemeckej mládeže na Spiši bolo, podľa jeho slov, voči
Maďarom zaujaté a mládež žiadala pripojenie k hnutiu K. Henleina. Nitsch sa vyjadril, „že on sa k SdP
nikdy nepripojí, v krajnom prípade, že by z politického života vystúpil.“[67]
A. Nitsch sa však neuspokojil len so žiadosťou na ZMS, ale cestoval viackrát do Budapešti, kde hľadal
oporu pre svoju promaďarskú politiku. Zatiaľ, čo vodcovia ZMS, J. Esterházy a A. Jaross presadzovali
politiku spolupráce s Henleinom a chceli ponechať Nitscha svojmu osudu, v Budapešti venovali A.
Nitschovi viac pozornosti. Radili mu, aby si svoju stranu zachoval a nespojoval sa s KdP. V priebehu leta
1938 sa táto záležitosť vyriešila v zásade v prospech A. Nitscha a jeho ZdP. V Budapešti dostal Nitsch
plnú podporu a J. Esterházy s A. Jarossom dostali pokyn, že majú Nitscha naďalej podporovať. Podľa
dôvernej správy Policajného riaditeľstva v Košiciach, odoslanej 14. júna 1938 Predsedníctvu ministerskej
rady pozícia poslanca Nitscha sa vraj podstatne zlepšila, nakoľko, ako bolo oznámené z Budapešti, nie je
v záujme Maďarska, aby spišskí Nemci boli vydaní nacionálnosocialistickej propagande.A. Nitschovi bol
daný pokyn, „aby priateľstvo s Maďarmi naďalej pestoval a bojoval proti tlaku Sudetonemeckej strany.“
[68]V dokumente bolo ďalej uvedené, že v radoch Zjednotenej maďarskej strany rastie odpor voči
Sudetonemeckej strane, pretože Sudetonemecká strana, postupuje v zmiešaných nemecko-maďarských
obciach voči Maďarom „priam teroristicky“. Prechod členov ZdP do KdP však už nemohli zastaviť ani
štedré maďarské finančné podpory.
A. Nitsch viackrát hovoril s vládnymi činiteľmi v Maďarsku o situácii a cieľoch nemeckej politiky. Podľa
jeho vyjadrení Nemecko údajne zamýšľa pomocou „anglických priateľov“ pôsobiť na verejnú mienku, aby
Nemcom v Československej republike bola povolená autonómia, prípadne plebiscit. Keby tomu nebolo
vyhovené „budú sudetskí Nemci kričať o krivde a utlačovaní a zasa nadviažu styky s niektorými
germanofilskými Angličanmi.“[69]Policajné riaditeľstvo v Košiciach odoslalo 31. mája 1938 Prezídiu
ministerstva vnútra správu, podľa ktorej Andor Jaross za ZMS uzavrel s poslancom SdP Karlom
Hermanom Frankom dohodu o postupe oboch strán v pripravovaných voľbách do obecných zastupiteľstiev.
Na základe uvedeného dohovoru si nemali strany robiť vo volebnej agitácii žiadne prekážky v tých
obciach, kde žili Nemci. V správe bolo ďalej uvedené, že poslanec A. Jaross urobil Sudetonemeckej strane
rozsiahle ústupky. Konkrétne súhlasil so žiadosťou Sudetonemeckej strany, aby Försterova skupina bola
ponechaná svojmu osudu práve tak, ako Zipserdeutsche Partei. A. Jaross dokonca súhlasil i s tým, aby
Sudetonemeckej, resp. Karpatonemeckej strane boli odovzdané všetky nemecké organizácie Zjednotenej
maďarskej strany.[70]
V dôsledku protičesko-slovenskej agresie bola 16. septembra na základe vládneho rozhodnutia SdP
zakázaná, podobne ako aj KdP na Slovensku.[71]
V druhej polovici októbra 1938 odcestoval F. Karmasin na Spiš. V Kežmarku sa stretol s predstaviteľmi
ZdP, nie však s A. Nitschom. Dohodol sa s nimi na rozpustení strany a prechode členstva do Deutsche
Partei. Andor Nitsch a jeho najbližší spolupracovníci mali byť odstránení z politického života. Bolo prijaté
spoločné stanovisko o zlúčení Karpathen-Post s oficiálnym orgánom Deutsche Partei Deutsche Stimmen.
Keďže A. Nitsch sa rozhovorov nezúčastnil, nepovažoval ich závery za záväzné a naďalej sa usiloval
o zachovanie „nezávislosti“ ZdP.[72]
Napätá situácia a promaďarské nálady medzi časťou nemeckého obyvateľstva na Spiši F. Karmasina síce
znepokojovali, ale podpora Nemecka a aj slovenskej vlády sa vyvíjali v jeho prospech. A. Nitsch, ktorý
chápal, že jeho úsilie je márne, vyhľadal 1. decembra 1938 v Bratislave F. Karmasina a požiadal ho
o rozhovor. Predseda ZdP predostrel Karmasinovi nasledovný návrh. V prípade, ak by do konca volebného
obdobia mohol činnosť vyvíjať pod názvom ZdP, bol ochotný vzdať sa predsedníctva v Spišskom zväze
roľníkov a požiarnom zbore. Vodca Deutsche Partei, ktorý si dobre uvedomoval skutočnosť, že ZdP jeho
pozície už ohroziť nemôže, s návrhom A. Nitscha súhlasil. Myšlienku začlenenia ZdP do DP napokon
odmietol ako nepotrebnú. Súhlasil, aby sa ZdP umožnila existencia do konca parlamentného obdobia
s tým, že ju nikto nebude spomínať a jej existenciu nebude brať na vedomie. Tento krok znamenal
Karmasinove definitívne víťazstvo. Odpor ZdP sa mu podarilo zlomiť, nie však antipatie určitých vrstiev
nemeckého obyvateľstva Spiša.[73]
ZdP sa vzhľadom na uzavretú dohodu prestala verejne angažovať a jej úpadok už nebolo možné zastaviť.
Okresný náčelník v Kežmarku jej pokles ilustroval na príklade Nitschovej rodnej obce Veľkej Lomnice, kde
až 90% obyvateľstva podporovalo KdP, resp. DP a v ostatných nemeckých obciach zostalo sotva 6 – 7
starších prívržencov ZdP.
Po správach o vytvorení slovenského štátu vedenie ZdP zverejnilo 15. marca 1939 oznámenie, že
vzhľadom na politickú situáciu zastavuje svoju činnosť. Kancelária ZdP v Kežmarku bola uzavretá
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v súvislosti s vojnovým nástupom proti Poľsku 1. septembra 1939.
V septembri 1939 viacerí bývalí funkcionári ZdP boli zatknutí nemeckými vojenskými a bezpečnostnými
orgánmi, odovzdaní domácim exekutívnym úradom a 6 – 8 týždňov internovaní v Ilave. Sám Nitsch bol 1.
septembra 1939 dopravený do zaisťovacieho tábora v Ilave. Jeho uväznenie bolo údajne nutné zo
štátno-bezpečnostných dôvodov.[74] Jeho promaďarská orientácia znamenala dostatočný dôvod na
zatknutie. Napäté slovensko-maďarské vzťahy predstavovali živnú pôdu pre šírenie maďarskej
propagandy, ktorá aj naďalej nachádzala odozvu najmä medzi staršou generáciou spišských Nemcov.
A práve zaistený A. Nitsch bol predstavovaný ako jeden z jej hlavných pilierov. A. Nitsch strávil v Ilave
obdobie od 1. septembra 1939 do 10. októbra 1939.
De facto však ZdP neprestala existovať. Členovia strany si aj napriek tomu, že ju vedenie DP považovalo
za nejestvujúci subjekt, nárokovali na uplatnenie svojich mandátov v obecných zastupiteľstvách na
základe výsledkov obecných volieb z júna 1938. Neutíchajúce rozpory začali opätovne zaujímať štátne
úrady. Kežmarský okresný náčelník stále upozorňoval na napäté vzťahy medzi funkcionármi DP (ich
prevažnú časť tvorili sudetskí Nemci) a miestnymi Nemcami. O prešetrenie pomerov požiadal Župný úrad
v Ružomberku. Podľa správy okresného náčelníka v Kežmarku „ZdP síce zastavila svoju činnosť, ale
nerozišla sa. Navonok nevyvíjala žiadnu činnosť, obmedzovala sa len na vyhotovovanie daňových priznaní
.“[75] V správe sa ďalej píše, že: „Veľká časť Nemcov, ktorí dosiaľ do Deutsche Partei nevstúpili, pokladá
sa za členov Zipserdeutsche Partei. Do Deutsche Partei nevstúpili niektorí z čiste toho dôvodu, že
s vedúcimi činiteľmi strany v dotyčnej obci sa nesnášali a nesnášajú, väčšina azda ale z toho dôvodu, že je
maďarského smýšľania. Členovské príspevky do ZdP neplatia, ani vraj nemajú členovské legitimácie
a niektorí Nemci údajne prihlásili sa do Maďarskej strany.“[76] Na konci správy odporučil úradné
rozpustenie ZdP, pretože to považoval za najlepší prostriedok na upokojenie neistej situácie.
Hoci A. Nitsch pri svojom prepustení zo zaisťovacieho tábora v Ilave v roku 1939 podpísal údajne
prehlásenie, že sa viac verejne nebude venovať politickej činnosti, aktivít v tejto oblasti sa úplne nevzdal.
DP disponovala informáciami o jeho pravidelných cestách do Budapešti. Nitschove aktivity viedli k jeho
opätovnej internácii v Ilave, ktorá trvala od 1. do 15. novembra 1940. Po prepustení sa Nitsch definitívne
stiahol do úzadia. DP a štátne orgány ho však naďalej sledovali.
Hoci sa F. Karmasinovi podarilo ZdP vytlačiť z politického spektra, získať priazeň bývalých príslušníkov
a voličov tejto strany sa mu v plnej miere nikdy nepodarilo. Prispelo k tomu niekoľko faktorov, z ktorých
ako najdôležitejší možno uviesť promaďarskú orientáciu spišských Nemcov, ktorá vo väčšej, či menšej
miere pretrvávala medzi staršou generáciou počas celého sledovaného obdobia, ale i prehlbujúcu sa
priepasť medzi spišskými a sudetskými Nemcami, ktorí v očiach Spišiakov zostávali aj naďalej ako cudzí
prvok.
Nedostatkom obidvoch maďarských opozičných strán bolo, že si nevytvorili samostatnú politickú
koncepciu, ale podľahli revizionistickému programu medzivojnového maďarského štátu. O závislosti
maďarských menšinových politikov na Budapešti svedčí fakt, že o kariére týchto politikov sa
nerozhodovalo na Slovensku, ale v Budapešti. Za takejto situácie sa otázky postavenia maďarskej menšiny
v Československu stali druhoradé a hlavný smer maďarskej menšinovej politiky sa sústreďoval na
deštrukciu štátu a na prípravu podmienok pre realizovanie územnej revízie a mocenských záujmov
maďarského štátu.
Zjednotená maďarská strana fungovala až do roku 1940, keď vznikla na jej báze Maďarská strana na
Slovensku.

The cooperation of Zipserdeutsche Partei and Hungarian political parties in region of Spiš early
the twentieth and end of the thirtieth years of 20th century
Attitudes of German and Hungarian inhabitants who lived in Slovakia were not constant to Czechoslovak
Republic. They changed under influence of political progress. The main factors were geographical
heterogeneity and different political orientations. The most important difference was between members
of German minority who lived in Bratislava (gathered in Karptendeutsche Partei) and Germans who lived
in Spiš. Germans from Spiš were pro-hungarian orientated. Their Zipserdeutsche Partei party was during
its existence branch of Hungarian parties - firstOrszágos Keresztényiszocialista Párt, then Magyar
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Nemzeti Párt. Co-operation between these parties (ZdP and Hungarian parties) was realized through the
election coalitions in 1929 and 1935. Sometimes they organized congresses of opposition parties. But
later different minds between Germans and Hungarians who lived in Slovakia expanded. Representatives
of German minority wanted to emancipate from Hungarian impact. In spite of that German from Spiš
co-operate with Hungarian parties, but Bratislava and Hauerland became a domain of Karptendeutsche
Partei. In consequence of its aggression KdP was forbidden in 1938. Other German and Hungarian
minority parties perished, or on their bases were formatted new parties.
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